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  مـــــــــــــــــــتقدی - 1
م المتوسط في طبعتھ یلفیزیائیة والتكنولوجیا للتعلااألساتذة منفذي منھاج العلوم إلى ھذه الوثیقة المرافقة   تتوجھ

 ،جملة من األدوات البیداغوجیة التي تسھل قراءة المنھاج من جھة المرافقة تقترح الوثیقةإذ الجدیدة (الجیل الثاني). 
یعتمدعلى التخطیط  للتعلمات من خالل  ،لمات األساسیة وفق مسعى بیداغوجيوتمكن األستاذ من القیام بإجراء التع

وتوفیر باالرتكاز على وثیقة المنھاج  یتم  الخطةھذه وتنفیذ  ."المقطع التعلمي""مخطط إجراء التعلمات" أو بناء 
  .لتحقیق الكفاءات المنتظرة في مالمح التخرج لھذه المرحلة الشروط البیداغوجیة والتربویة 

عتمد ت مقاربةوفق ثم تنفیذه  -وھي كفاءة مھنیة مرجوة وقابلة للنمو والتحسین -  فاألستاذ یقوم بتصور وبناء المخطط
ونجاحھا   ،وما یتوفر من شروط إنجاز األنشطة التعلمیة )،الدیداكتیكیةالتعلیمیة ( على حریة التصرف في الوسائل

وإرساء المعارف  ،مع التالمیذ بروح من االستقاللیة والمسؤولیة یحرص فیھا على ضبط وسیر األنشطة التعلمیة
  المناسبة. التربویة والمعالجاتوالتعدیالت البیداغوجي والموارد  وإجراء التقویم 

نجدھا فلتحقیق ھذه الكفاءات،  الكتساب الموارد الالزمةساسیة أومحطات لذا جاءت األنشطة التعلمیة كأوقات 
وفق اختیارات بیداغوجیة تعتمد على حل المشكالت العلمیة (وضعیات لتعلم الموارد)، ضمن وضعیات للتعلم 

الخاصة بالتصورات (التمثالت)، واكتساب  المفاھیمیة  الكتساب المفاھیم الجدیدة وفق منطق تجاوز الصعوبات
 على مواصلة التعلمات وبناء الكفاءات المستھدفة.أدوات منھجیة وتقنیات ناجعة تساعده 

صیات ووسیر الوضعیات التعلمیة وتقدیم الت المقاطع التعلمیة فالوثیقة تطمح لتقدیم توضیحات بخصوص بناء 
  بخصوص الوسائل التعلیمیة والحدود المعرفیة المتوخاة من المنھاج.  ولذا نجد مقترحات تخص:

: الذي یقدم صورة عن متابعة كفاءة ختامیة لمیدان من المقاطع التعلمیةأو  كفاءةمخطط إجراء التعلمات لبناء  -
میادین التعلم المبرمجة في السنة، وفیھا تسلسل لمجموعة من الوضعیات التعلمیة قصد إرساء موارد الكفاءة من 

وضعیات مشكل مركبة  في ختام المیدان، كما یقترح وضعیات للتقویم. یوظف فیھا اجھة والدماج التعلمات مرحلی
  .التكویني دماج أو عند التقویمسواء عند االنطالق أو عند اإل

دماج (للتعلم وللتقویم): یحتاج األستاذ العداد الوضعیات بطاقات تقنیة لسیر الوضعیات التعلمیة ووضعیات اإل  -
والبیداغوجیة والتعلیمیة وربط ذلك قات وظیفیة تمكنھ من ضبط األنشطة ووسائلھا المنھجیة اوتنفیذھا الى إنجاز بط

روع العام في المخطط ومتابعة كفاءات المنھاج. ھذ البطاقات ھي أدوات عمل یمكن أن یستأنس بھا األستاذ شبالم
  المخبر. /أو في و بھا أو تكییفھا حسب ضرورات الممارسة في القسم  العملمن أجل 

  
 الصعوبات المتعلقة بالمادة: - 2
باإلضافة إلى  ،إلى بعض الصعوبات التي تعیق تعلم التلمیذ وكذا عمل األستاذ. إذ أنھمرافقة الوثیقة التشیر  

والتي عادة ما نحرص على رفعھا وتوفیر  ،الصعوبات الخاصة بطرق التدریس والشروط الخارجیة للتعلیم والتعلم
الناجمة عن  اتالصعوب وھي. شروط أفضل لتعلم التلمیذ، تضاف صعوبات داخلیة أو ذاتیة خاصة بالمتعلم نفسھ

التصورات السابقة للتالمیذ أو األطر البدیلة والتي صارت تمثل عائقا حقیقیا لتعلم التلمیذ، والجھل بھا أو تجاھلھا 
 .یجعل من جھودنا في تعلیم المفاھیم العلمیة قلیل الجدوى

 تخطیط للتعلم: ال -
، یبرز مدى ھداف المنھاج إلى واقع ملموس عند التالمیذأ كیفیة ترجمةال شك أن أكثر ما یواجھ األستاذ ھو    

ھذه ، كما بإمكانھ تقییم ومواقف تعبر عن أثر التعلم ،  إلى كفاءات وسلوكاتالتطور الحاصل من جراء التعلم
التدخالت و زالعمل البیداغوجي ھوالتخطیط للتعلم. أي اقتراح وبناء تصور للعملیات ییم أكثرما. وأن المكتسبات

للتنفیذ  قابال ھذا المخطط یكون؛ التعلمیة المتدرجة /سیناریو مضبوط من الوضعیات التعلیمة لالبیداغوجیة في شك
ھو نموذج لتخطیط أو "المقطع التعلمي" خالل دورة تكوینیة  لتحقیق أھداف مرحلیة. واقتراح مخطط بناء كفاءة  
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نطالق من الكفاءة من میادین المنھاج. وھي رؤیة متكاملة لإل االتي تخص میدانو ،التعلمات لبناء كفاءة ختامیة
  الختامیة لمیدان حتى التقویم وإجراءات المعالجة.

 بعض أدوات التخطیط: -
تنفیذ المقطع في إطار  ،یتطلب التحضیر البیداغوجي إعداد بطاقات مساعدة لكل عملیة من العملیات المبرمجة 

مجموعة من البطاقات التي تستوعب التوجھات الجدیدة التي یقوم ة المرافقة  الوثیق قترح ت ،بھذا الصدد .التعلمي
علیھا المنھاج الحالي، الذي یرى أن نضع دوما نصب أعیننا أھداف كل تدخل لكل عملیة في أي مستوى من 

والتي تساعد على النمو  ،القیم والمواقفاكتساب وذات الطابع  العرضي  كفاءاتالمستویات، على أن النھمل ال
 .االجتماعي - التواصليالعاطفي و

 ؛األنشطة التعلمیةمن  على " الوضعیات التعلمیة" التي تعتمد على  نشاط  أو مجموعة الوثیقة المرافقة كما تركز  
لموارد " لبناء تعلمات جدیدة واكتساب اجزئیة فمنھا ما تكون لالنطالق في بدایة المواضیع الجدیدة،  أو "وضعیة 

سلسلة من التعلمات المتفرقة والحاجة إلى محطة  دماج التعلمات" بعدالالزمة لبناء الكفاءة، كما تكون وضعیة  "إل
تقییم تستجیب لمقاربة التقییم لقترح بطاقات خاصة للتقییم في شكل وضعیة لت.  كما في وضعیة إدماجیة دماجلإل

  بالمعاییر والمؤشرات.
 

 بالمادةصعوبات التعلم الخاصة  -
الصعوبات التي یالقیھا التالمیذ في تعلم العلوم "معیقات التعلم"، أوالتعرف على اھتمت بتفید الدراسات  التي 

تعدیل تصورات التالمیذ حول الظواھر كیفیة تعلم المفاھیم العلمیة ھي التي تعیق أن أبرز التحدیات   ،والتكنولوجیا
ك إجماع على أن التلمیذ ال یأتي إلى حجرة الدراسة بدون تصور سابق عن تكون خاطئة. فھناما العلمیة التي غالبا 

أو بعیدا نسبیا عن المعرفة  ئایكون خاطما الموضوع الذي سیدرسھ، فھو یحمل تصورا  قبلیا أو إطارا بدیال عادة 
  .ع )أیضا  التصور الخطأ أوالمفھوم السابق أوالتمثل أوالفھم الشائ (یسمىالعلمیة المتعارف علیھا 

والتصورات القبلیة عند التالمیذ ھي األفكار والمعتقدات والنماذج التفسیریة التي توجد في ذھن التلمیذ  والتي 
ال تتفق مع المعرفة العلمیة والتفسیرات المقبولة. ومنشأ ھذه التصورات المحیط االجتماعي للتلمیذ  وتفاعلھ مع البیئة 

االسرة والمدرسة. كما أن بعض ھذه التصورات شائعة تاریخیا ومقاومة  الشخصیة المكتسبة فيالمحلیة  والخبرة 
  .لجھود التعلم . وھي واسعة االنتشار بین التالمیذ في مختلف مراحل تعلیمھم

والمشكلة في ھذه "التصورات الخطأ" أنھا نماذج متماسكة ومتجذرة وھي جزء من بنیتھ المعرفیة  وتشكل  
  التلمیذ  إلیھوتعبر عن االقتصاد في التفكیر وشكل من االدراك المستقر الذي یلجأ  ،یلة للفھمبدإنھا  عامل مقاومة للتعلم.

التلمیذ إذا ما تم تجاھلھا. وعلیھ یصبح التعلم ھو تجاوز ھذه  حواجز تعیق تعلمباستمرار. وبھذه الصفة، فھي تمثل 
حداث إقائمة على  ؛ق استراتیجیة واعیة تتكفل بھاالحواجز لتمكین المتعلم من تغییر ھذا النظام من التصورات عن طری

  نحواالفضل.  ھاتغییرفي البنیة المفاھیمة للتلمیذ وتطویر
نت البحوث في مجال تعلیمیة العلوم من رصد مجموعة التصورات الخطأ المشتركة والشائعة بین المتعلمین مكً 

ز التعلم لدى التالمیذ. وینبغي التكفل بھا وفق من أجل مجال مفاھیمي معین، وھي تمثل موردا ھاما للكشف عن حواج
محاولة تطویر ھذه األخیرة نحو نماذج من الفھم والتفسیر أفضل بالنسبة لمقتضیات العلم ، ل ،المنظور البنائي للتعلم 

ومنھ تطویر تدریجي للنظام المعرفي لتكون لھ صورة أصح عن العالم المحیط بھ، بعیدا عن مزالق التصورات 
  .والمعتقدات الخاطئة
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   :على سبیل المثال ال الحصر فیما یأتي بعض النماذج من ھذه التصورات 
  

  بعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض المفاھیمأمثلة ل
المجال 

المعرفي/ 
  الموضوع

  تعلیقات  المفھوم

المادة 
  وتحوالتھا

لدى التلمیذ: البخر ، التبخر، الغلیان وھي ظواھر التبخر/ البخر: قد تتداخل المفاھیم التالیة   حاالت المادة
مرتبطة بتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة: فالتبخر یحدث في درجة حرارة 
وضغط ثابتین بینما البخر قد یحدث في درجات أخرى  أقل انخفاضا مثل تجفیف الماء الذي 

اء. الغلیان ھي الظاھرة التي ترافق یتعلق بانخفاض الضغط ومساحة السطح المعرض للھو
 .التبخر
 االنصھار: یعتقد التالمیذ أن بعض المواد تنصھر مثل المعادن بینما البعض اآلخر ال ینصھر

مثل الملح، نظرا لعدم شیوع ذلك، فھي ظواھر غیر مألوفة لدى التلمیذ وتتم في المخابر أو 
 .افي الطبیعة لم یتسنى لھ معایشتھ االمصانع أو بعید

 درجة التحول: إن درجة الحرارة التي یتم فیھا تحول الجسم من حالة إلى أخرى ھي نقطة بدء
  C°0التحول والتي تبقى ثابتة طیلة التحول بالنسبة للجسم النقي. فمثال الدرجة الصفر المئوي

ة بالنسبة للماء النقي تمثل درجة خلیط الماء والجلید عند الضغط النظامي، كذلك الدرجة مائ
تمثل درجة الغلیان وھي درجة حرارة خلیط من الماء وبخاره عند الضغط الجوي  C°100مئوي

النظامي. كما أن الماء یبقى صلبا دون درجة تجمده، ویبقى غازا في درجة أعلى من درجة 
تأخذ ھذه القیم فقط عنذ الضغط الجوي النظامي وتتغیر عند قیم ،  درجة الحرارةالغلیان. كما أن 

أقل من المائة  في المرتفعات التي یكون فیھا الضغط الغلیان األخرى (تعطى حالة  الضغط
 منخفضا). 

 درجة حرارة الجلید: ال ینتبھ التالمیذ إلى استمرار انخفاض درجة حرارة الجلید بعدما یتحول
ن كلیة إلى الحالة الصلبة، وقد یعتقد أن درجة حرارة الجلید ھي دوما الصفر المئوي أو یرجعو

ذللك إلى كمیة الجلید المتشكل (یكفي االشارة إلى درجة الحرارة عند القطب الشمالي مثال) وھي 
من بین الصعوبات التي تتطلب تجاوزھا عن طریق المالحظة التجریبیة. نفس الصعوبة نجدھا 
في تصور بخار الماء في درجات حرارة أعلى من درجة غلیانھ ( بخار الماء في توربینة محطة 

 .لید الكھرباء)تو
 ، النموذج الحبیبي/ النموذج الجزیئي: یجد التالمیذ صعوبة في البدایة عندما یستخدم النموذج

وكما ھو الحال مع النماذج فھو یتعامل معھا كحقیقة الشيء وقد یلتبس األمر بالنسبة لتصور 
دایة بالجزیئات، ألن التلمیذ لھذه الحبیبات المتناھیة في الصغر والتي لم نضطر لتسمیتھا في الب

ھذا النموذج سیطور إلى النموذج الجزیئي (استخدام تمثیالت الجزیئات والذرات) عندما تكون 
 ھناك الحاجة إلى معرفة البنیة الجزیئیة للمادة وإدخال مفھوم النوع الكیمیائي. 

 ا الخارجي، الخالئط:   یخلط التالمیذ بین الماء الصافي والماء النقي وھذا من خالل مظھریھم
ومفھوم النقاوة أو النقاء من الناحیة الكیمیائیة تختلف عن كون الجسم طاھرا مثال، أي خال من 

على  - المواد الھالكة أو النجسة. ویكون توظیف النموذج الحبیبي للمادة  واستخدامھ في تفسیر
ھذه  ما یحدث عند  عملیتي الترشیح والتقطیر سیساعد على تجاوز  -المستوى المجھري

 الصعوبة.
الخلیط/ المحلول: قد ال یرى التلمیذ في المحلول المتجانس أنھ خلیط لعدم تمییز مكوناتھ بالعین  -

، دائمالك، ل مكوناتھ عن طریق التقطیر، ولذالمجردة، ولكن ھو خلیط بمعنى أنھ قابل لفص
 مفھوم الخلیط.بیربط  مفھوم  المحلول 

 االنحالل/ الذوبان/ االنصھار: ھناك استخدام شائع لكلمتي "االنحالل" و" الذوبان " لتدالن
على نفس المعنى، نفس الشيء بین "الذوبان" و"االنصھار". وھناك فقط ظاھرتان فیزیائیتان 

كثر من مكون)، و"االنصھار" للتحول ألوھما: "االنحالل" للحصول على محلول (وھو خلیط  
حالة صلبة إلى سائلة بفعل الحرارة ، بینما كلمة الذوبان قد تفید االثنین معا. ولذا الجسم من 

 یفضل استبعاد كلمة الذوبان.
(مثال: ینحل الملح في الماء في الشروط العادیة لیعطي محلول الملح في الماء، بینما ینصھر 

 .صھور الملح)ملیعطي  C800°الملح في درجة
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یر المائي: نادرا ما نتطرق إلى المحالیل غیر المائیة التي یكون المحلول المائي/ المحلول غ
فیھا المحل سائال آخر غیر الماء، مثل الكحول، المذیبات العضویة أو حتى أجسام في غیر الحالة 

لتعمیم ثلة عن ھذه المحالیل غیر المائیة مالسائلة مثل الخالئط المعدنیة (السبائك)، وعلیھ تقدم أ
 .المفھوم

ل ھو دوما الجسم  كما أ  - ِ ُح یمثل الجزء الغالب في المحلول أي الحجم األكبر  الذي ن الجسم الم
حجوم من الماء ھو محلول الكحول في الماء،  9حجم  من الكحول و 1( فمثال: محلول یتكون من 

حجوم من الكحول ھو محلول كحولي ولیس  9حجم من الماء مع  1بینما المحلول الذي یتألف من 
 .مائیا)محلوال 
 انحفاظ الكتلة عند االنحالل: یجد التالمیذ صعوبة في كون الجسم الذي ینحل في الماء یبقى

موجودا في المحلول الناتج (انحالل السكر في الماء)، فقد یرون أن العملیة تؤدي إلى اختفاء كلي  
محفوظ؟)،  للجسم المنحل وخاصة أن العملیة ال تؤدي إلى تغیر ملحوظ للحجم (الذي یعقد أنھ

أنظر الوحدة" این حتاج إلى اختبار انحفاظ الكتلة (نأكد من عدم اختفاء الجسم المنحل وحتى نت
  .)السنة األولى -كتلة المنحل في الماء؟

  
المصطلحات   

  الكیمیائیة

 ئیة نتیجة عدم ترسیخ مفھوم الجزيء یقد یجد التالمیذ صعوبة في قراءة بعض الصیغ الجز
ترابط ذرات لوتمثیلھ الرمزي. فقد یرى في بعض الصیغ أنھا تجاور لمجموعة جزیئات ولیس 

لتشكل جزیئا واحدا یمثل النوع الكیمیائي، دون أدنى اعتبار لوحدة الجزيء ، ومن أمثلتھا: 
 القراءات التالیة:

H2O  = H2  +  O         ؛   C4H10 = C4  + H10     

الظواھر 
الكھربائیة 

  والمغناطیسیة

الدارة الكھربائیة: مفھوم الدارة الكھربائیة یتعلق بفكرة ارتباط األجسام الناقلة للكھرباء    التیار الكھربائي 
یسري فیھا تیار كھربائي وانقطاعھ عند فتح الدارة. لعضھا البعض لتشكل سلسلة  متصلة مغلقة بب

ھذا التسلسل إذا ما كان ھناك جزء مختفي (مثل المنشآت الكھربائیة  وقد یجد صعوبة في تصور
) وتبقى األجھزة ةالمنزلیة أو األجزاء المختفیة أو محفوظة في بعض التجھیزات الكھربائی

 البسیطة مثل مصباح الجیب كفیل بترسیخ مفھوم الدارة الكھربائیة  عندما نبني معھ الدارة
كما یجد صعوبة في اعتبار الھواء  ؛لتسلسلابر، لیتأكد من ھذا التجریبیة في المخالكھربائیة 

  .تالمس غیر جید) ؛ للكھرباء (فتح الدارة الكھربائیة (الذي ال یراه)  عازال
  

الظواھر 
  الضوئیة

الجسم المضيء/ الجسم المضاء: نعتبر أي جسم مادي یصدر الضوء منبعا ضوئیا، سواء    المنبع الضوئي
وقد ال یعتبر التالمیذ ھذه  ،جسام مضیئة)  أو نثره ، أو عكسھ (أجسام مضاءة)أنتجھ ھو بذاتھ (أ

"المنابع المضیئة" . كما یجد صعوبة ـاألخیرة منابع ضوئیة نتیجة االرتباط المفرط لكلمة المنبع ب
  .في تقبل بعض األجسام المضیئة التي لم یتعود مشاھدتھا مثل الحیوانات

  
الضوئي / الحزمة الضوئیة: نموذج الشعاع الضوئي یستخدم للتعبیر عن مسار الضوء الشعاع   الشعاع الضوئي  

 -عملیا-الذي ینتشر وفق خطوط مستقیمة في األوساط الشفافة المتجانسة والمتماسكة، والستحالة
عزل الشعاع الضوئي فإننا نتعامل مع الحزم الضوئیة باعتبارھا مجموعة من األشعة الضوئیة. 

صور إمكانیة عزل الشعاع الضوئي بتضییق الحزمة إلى أقصى حد ممكن (تضییق ومن الشائع ت
برز منھا الحزیمة الضوئیة) ، األمر الذي ینجر عنھ انفراج واتساع الحزمة من تالفتحة التي 

 .یتجلى فیھا مظھر آخر للضوء وھو "االنعراج" (الطبیعة الموجیة للضوء)لجدید 
  

الحركة   الفلك
الظاھریة  

  الحركةومرجع 

 الحركة الظاھریة للشمس:  یعتقد االناس (والتالمیذ) أن الشمس تدور حول األرض من خالل
الحركة الظاھریة للشمس خالل الیوم،  فیرون الشمس تبزغ من الشرق   وتغرب نحو الغرب.  
وسبب ذللك ھو مشاھدتنا للشمس ونحن موجودون على سطح االرض التي تدور حول محورھا  

والمرجع ھنا ھو  –، فال نشعر بالحركة الدورانیة لالرض (مراقب مرتبط باألرض وندور معھا
بالشمس ( المرجع الشمسي المركزي) فإن  امرتبط امركزي أرضي). ولكن لو اعتبرنا مرجع

األرض ھي التي تدور حول الشمس. إن استخدام نموذج المجموعة الشمسیة یسمح برؤیة 
بالنسبة ھا ومساربرز حركة  األرض ت وعندھا، )الكواكببقیة  -أرض - شمس(لجملة لإجمالیة 
 لحركة عناصر المجموعة الشمسیة. امرجعالتي ھي للشمس 
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دوران األرض حول الشمس/ الفصول األربعة: یعتقد بعض التالمیذ أن فصول السنة ومظاھر   فصول السنة  
نوا أن الشمس تكون ظالحر في الصیف والبرد في الشتاء تعود إلى بعد األرض عن الشمس، فی

أقرب إلى الشمس صیفا والعكس شتاء. ولكن ھذا العامل لیس ھو المحدد لحلول  الفصل في 
منطقة ما على سطح األرض، بل یعود السبب أساسا إلى میل محور دوران األرض عن مستوى 

دورانھا حول  أثناءوتحافظ على ھذا المیل  23.5° مدار األرض ( یمیل محور األرض بمقدار 
الشمس خالل السنة، كما یتجھ المحور شماال نحو النجم القطبي). یحل الصیف  في النصف 
الشمالي للكرة األرضیة عندما یكون محور األرض مائال نحو الشمس وتصنع أشعة الشمس 
الساقطة على سطح األرض زاویة میل كبیرة ، وتكون شدة الضوء في ھذه المنطقة من األرض 

كمیة الطاقة في وحدة المساحة  كبیرة). ویكون األمر معاكسا في النصف الجنوبي  تكونكبیرة (
قل على سطح األرض، مما تكون معھ شدة أمن الكرة األرضیة؛ أي ترد أشعة الشمس بمیل 

فصل الشتاء في النصف الشمالي وفصل الضوء أقل .وبعد ستة أشھر ینعكس األمر فیحل 
استخدام نموذج المجموعة الشمسي والمحاكاة یوضحان ھذه  نإالصیف في النصف الجنوبي. 

أألربعة بما فیھا االعتدال  حور دوران األرض وعالقتھ بالفصولالفكرة التي تبرز میل م
الخریفي والربیعي . كما أنھ یمكن تجریبیا  قیاس درجة حرارة نقاط على سطح  نموذج الكرة 

كي ضوء الشمس) من مالحظة الفارق في إلى حزمة ضوئیة متوازیة (تحا ااألرضیة معرض
  درجة الحرارة في وضعیة ما تمثل فصال من فصول السنة. 

  
  

 الخاصة بالتصورات الخاطئة أو التمثالت وضع استراتیجیة لتجاوز ھذه الصعوبات بیداغوجیا، یمكن ،ھوعلی
  تتمحورحول:

  بھا باقتراح وضعیات تعلمیة كفیلة البحث المقصود عن ھذه الصعوبات لدى المتعلمین وإبرازھا والتكفل
 یكون ذلك عند: ؛بتجاوزھا

لرصدھا (یعتمد على خبرة األستاذ في  في بدایة تنفیذ المخططات التعلمیة يعند القیام بالتقویم التشخیص -
 ع. كما یمكن البحث عن أھم التصورات الشائعة لدى غالبیة المتعلمین (یوجد لھذا الغرض مراجالتدریس) 

و األخطاء الشائعة یمكن تصنیفھا وتبویبھا على المجاالت المعرفیة للمیادین المبرمجة في أرات لھذه التصو
 المنھاج)

ووضع التالمیذ أمام تحدي معرفي یجدون فیھ أن  وضعیة مشكلعند تنفیذ الوضعیات التعلمیة باقتراح  -
 یثیر فیھم الدافعیة للتعلم .  نماذجھم التفسیریة غیر كافیة ، فیحدث زعزعة لھذا االستقرار المعرفي الذي

 
 القیام بالتصحیح المالئم أو تطویر ھذه التصورات من خالل:  

(مجابھة أفكار التالمیذ أجعل التالمیذ یعبرون عن أرائھم التي تحمل في طیاتھا ھذه التصورات الخط -
 .المتعلقة بالظواھر العلمیة المدروسة)

 .المعرفي)(الصراع مجابھة األفكار بین التالمیذ  -
 .(المناقشة العلمیة) واألستاذ )،بینھم(فیما تشجیع الحوار العلمي بین التالمیذ  -
منح الفرصة لصیاغة الفرضیات عند طرح المشكلة أو السؤال قبل البدء بمرحة البحث عن االجابة أو  -

 .(اتباع المسعى العلمي في بناء المفاھیم العلمیة) اختبار الرأي
دور  -(المسعى التجربیي سواء فردیا أو جماعیا عنھا الختبار الفرضیات المعبرفرصة التشجیع وإعطاء  -

 .التجریب)
توفیر شروط  وفرص إضافیة وفي وضعیات مختلفة للتأكد من بعض الفرضیات حتى  نضمن تجاوزھا  -

 .(احترام رأي المتعلم وتقدیم الحجة)قدر االمكان 
 .بظاھر الفھم) ىم الرض(المتابعة وعدتقییم منھجي لتطور ھذه التصورات  -
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 مخطط التعلمات - 3
  مخطط التعلم السنوي -1.3

فھو یحدد األھداف واالسترتیجیات  ؛إن التخطیط لتعلمات التالمیذ من أھم شروط نجاح أي مشروع تربوي بیداغوجي
  الكفیلة بتحقیقھا ویضع إجراءات التقویم المناسبة  في خطة ذات مدى متوسط وطویل نسبیا. 

ما یتمیز بھ التخطیط ھو الرؤیة الشاملة لسیرورة العملیات التي ینوي األستاذ برمجتھا ووضعھا حیز التطبیق  إن أھم
  مع التالمیذ طیلة المدة المخصصة لھا(دورة، فصل، سنة). وتتضمن الخطة محطات أو مراحل، یتعین فیھا تحدید:

 ماذا نرید تحقیقھ؟ الكفاءة الكفاءة الختامیة معرفة من خالل مركبات.   
   :ما ھي الموارد التي تمكن التالمیذ من ذلك؟الموارد المعرفیة والمنھجیة والمواقف. 
 أین نبدأ؟  من وضعیة انطالقیة تثیر لدى المتعلمین الدافعیة للتعلم وتبرز تصوراتھم حول الموضوع من أجل

 .التكفل بھا
 تكتسب الموارد؟  كیفالئمة والوسائل التعلیمیة وتھیئة شروط التعلیم وضع االستراتیجیات البیداغوجیة الم

 والتعلم. وھذا بـ:
  یتوصل فیھا التالمیذ إلى المعارف والمفاھیم األساسیة المستھدفة من المنھاج، مبنیة  وضعیات تعلمیةاقتراح

یقوم فیھا بالبحث واالستقصاء وفق مساعي مختلفة منھا المسعى العلمي  األنشطة التعلمیةعلى مجموعة من 
 القائم على إنجاز تجارب أو تحلیل وضعیات أو دراسة وثائق.

 لدى التالمیذ والتأكد من تملكھا من خالل التدریب والتطبیق والتقییم ھذه الموارد إرساء. 
 في مرحلة أولى ثم  لتعلم االدماجمن خالل وضعیات  بمواجھة وضعیات إدماجیة دالة ھذه الموارد إدماج

  .في مرحلة ثانیة دماج مركبات الكفاءةإل
 أعرف أنھ تححقت الكفاءة عند التالمیذ؟  كیف  مرحلي وضعیة تقییمیقیم التلمیذ في مرحلة أخیرة من خالل 

مستھدف في الكفاءة مشكل من عائلة الوضعیات التي تندرج ضمن ما ھو  - یوظف فیھا كفاءة في وضعیة
 الختامیة أو مركباتھا.

قویم تللخذ بعین االعتبار ما تفرزه التغذیة الراجعة أتالبیداغوجي  وضعیات للعالج: اقتراح  ؟كیف أقوم بالتعدیل
الوقوف على النقائص  خطة للعالج بعدوھي  ،لمعالجة البیداغوجیةبـاخالل ھذه السیرورة والتي تنتھي  ،التكویني

تنجز الخطة على شكل مراحل من الكفاءة الختامیة إلى تقییمھا.  یمكن أن تكون الخطوات مندجة في جدول  .عملیا
  استخالصي مختصر توضع فیھ باختصار عناصر الخطة . 
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  : السنة األولىجراء التعلماتلمخطط السنوي إلانموذج  

  المخطط السنوي للتعلمات

  الكفاءة الشاملة
یحل مشكالت تتعلق بمحیطھ المادي والتكنولوجي  موظفا المفاھیم األساسیة في المادة وتحوالتھا الفیزیائیة والدارة 
الكھربائیة والضوء الھندسي والفلك في مستویات أولیة، معتمدا على مسعى استقصاء المعلومات والتجریب وإنجاز 

  .ت االعالم واالتصالمستفیدا من بعض أدوات تكنولوجیاومشاریع تكنولوجیة 

  الكفاءات الختامیة

 یحل مشكالت تتعلق بتركیب الدارات الكھربائیة البسیطة محترما القواعد األمن الكھربائي: 1كخ. 
 للمادة ومفسرا هذه التحوالت باالستعانة بالنموذج الحبیبي للمادة الفیزیائیة بالتحوالت متعلقة مشكالت یحل: 2كخ.  
 ممحیطھ القریب والبعید بتوظیف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤیة المباشرة لألجسا: یحل مشكالت من 3كخ.  

  مالحظات  مخطط التعلمات  األسابیع  الفصل

ول
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ل 
ــــ
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1  
 تقویم تشخیصي    تقویم المكتسبات السابقة الضروریة
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  المرحلة األولى: المقطع التعلمي   [القیاسات] 
 (إثارة مشكلة تعیین مقدار فیزیائي تجریبیا) وضعیة انطالقیة 
  (قیاس االطول  والحجم)1وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (قیاس الكتلة)2وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (تعیین الكتلة الحجمیة)3وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (تعیین درجة الحرارة)4تعلمیة جزئیة وضعیة 
 وضعیة تعلم االدماج  

  كمراحل  الوضعیات التعلمیةتنجز

متدرجة لبناء وإرساء الموارد المعرفیة 

 والمنھجیة لبناء الكفاءة الختامیة

  بعد  وضعیة  تعلم االدماجتنجز

 سلسلة من التعلمات الجزئیة 

  في ختام  التقویم المرحليینجز

األول (الذي ینجز على  المیدان

 مقطعین)

  وفق شبكة  التقویم التكوینيینجز

للمالحظة والمتابعة بمعاییر ومؤشرات 

وإجراء التعدیل  أثناء كل المراحل 

التعلمیة (تتكفل المعاییر باألبعاد 

توظیف  -الثالثة: التحكم في المعارف

ترسیخ  - المعارف والكفاءات العرضیة

 القیم والمواقف)

  المعالجة البیداغوجیةتتم عملیة  

  المرحلة الثانیة : المقطع التعلمي   [المادة وتحوالتھا] 
 وضعیة انطالقیة 
  (الحاالت الفیزیائیة وتحوالتھا)1وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (الخالئط ) 2وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (المحالیل المائیة ) 3وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (انحفاظ الكتلة ) 4وضعیة تعلمیة جزئیة 
 وضعیة إدماج المركبات 
 تقویم مرحلي  
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  المقطع التعلمي   [الظواھر الكھربائیة] 
  وضعیة انطالقیة (إثارة مشكلة التغذیة بالكھرباء لألجھزة

 الكھرومنزلیة)
  (مفھوم الدارة الكھربائیة)1وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (اشتعال مصباح)2وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (تركیب الدارات الكھربائیة)3وضعیة تعلمیة جزئیة 
  الكھربائیة "ذھاب وإیاب")(الدارة 4وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (حمایة الدارة واألمن الكھربائي)5وضعیة تعلمیة جزئیة 
 وضعیة تعلم االدماج 
 تقویم مرحلي 

  
  
  
  
  

     المعالجة البیداغوجیة  
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  ":مخطط إجراء التعلمات لبناء كفاءةأو" المقطع التعلمي -2.3

متوسط المدى، على شكل  )دیداكتیكيتعلیمي (ھو مشروع  )مخطط إجراء التعلمات لبناء كفاءة(المقطع التعلمي 
سلسلة مترابطة من الوضعیات التعلمیة التي یبرمجھا األستاذ لتحقیق الكفاءة الختامیة المستھدفة في میدان من 

(قد یتطلب تحقیق كفاءة ختامیة لمیدان من میادین التعلم اعتماد  أكثر من مقطع تعلمي واحد:  میادین المنھاج
ارد وتنوعھا واختالف مجاالتھا المعرفیة  أو ذات أبعاد متمایزة). یكون المقطع التعلمي وھذا یعود الى كم المو

. ولبناء ھذا المخطط نحتاج إلى زمنیة) فترة(بآجال اوللتقییم التكویني وكذا مرتبط باستراتیجیات للتعلم امضبوط
تمكنھم من اكتساب الموارد والتي ، رؤیة متكاملة لما یجب برمجتھ من نشاطات تعلمیة  تنجز مع التالمیذ

  وتوظیفھا لبناء  الكفاءة من خالل مركباتھا. والقیم والمواقف، العرضیة والكفاءات المعرفیة والمنھجیة
فیكون االنطالق من الكفاءة الختامیة التي تتعلق بمیدان من المیادین وتنتھي بإجراءات التقییم والمعالجة  

  البیداغوجیة. 
رورة تھدف إلى التحكم في الموارد األساسیة مبنیة على بیداغوجیة التساؤل واقتراح سی المقطع التعلمي إن 

جابات المطلوبة والحلول ،  تجعل التلمیذ في موقف فاعل، یواجھ ھذه المواقف ویبحث عن اإلةمشكل –وضعیات 
وتطویر كفاءاتھ  منفردا بنوع من االستقاللیة أو مع زمالئھ ضمن المجموعة، في شروط تسمح لھ ببناء معرفتھ

  بنفسھ في  بیئة یتحقق معھا التعلم الناجع.
 لیاتحلینشاطا مركبة نسبیا، تتطلب أوال  أو "الوضعیة األم" ، تكون شاملة  وضعیة انطالقیةالمخطط ینطلق من 

یتم بین التالمیذ واألستاذ لتحدید المھمة أو المھمات المطلوبة وتحدید الموارد المعرفیة الضروریة ومصادرھا 
المختلفة (الداخلیة والخارجیة)، ثم التوافق على استراتیجیة جمع عناصر االجابة والبحث عنھا. في ھذه المرحلة 

حافزا قویا یدفعھ إلى االنخراط ذلك ، لیكون المقطعلى نھایة ال یتطلب االجابة الفوریة وال تقدیم الحل، بل یترك إ
في التعلمات المقبلة. یكون دور االستاذ ھو مناقشة األفكار التي یمكن أن یقدمھا التالمیذ في ھذه المرحلة 

السابقة ، وھي المعلومات  تصورات القبلیة حول الموضوع  وتشخیص مكتساباتھالاالبتدائیة قصد معرفة 
إجراء التعدیل أو التكییف القبلي ، وقد تسمح بحول المواضیع المبرمجةلدى التالمیذ ة لجمع التصورات الضروری
االنطالقیة، تكییف األنشطة المبرمجة، صیاغة التعلیمات، توفیر سندات إضافیة،  (إعادة بناء الوضعیة للمخطط

  .الخ)  ...،أو غیر الضروریة  العدول عن بعض المھمات الصعبة
فھي وضعیات الكتساب الموارد كما ھي مقدمة وضعیة تعلم الموارد"" وأ الجزئیةلوضعیات التعلمیة اأما 

مفاھیم جدیدة أو قوانین أو قواعد أو  بناء إلىتھدف  ،تتشكل ھي بدورھا من أنشطة تعلمیة .في المنھاجومقترحة 
 عبارة عن تسلسل  الجزئیةمواقف واتجاھات علمیة تكون عونا لبناء الكفاءة المستھدفة. فالوضعیة التعلمیة 
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  المقطع التعلمي   [االنتشار المستقیم للضوء] 
  وضعیة انطالقیة ( إثارة مشكلة الرؤیة وربطھا بنموذج االنتشار

 المستقیم للضوء)
  (المنابع واألوساط الضوئیة )1وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (االنتشار المستقیم للضوء)2وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (الظل والظلیل)3وضعیة تعلمیة جزئیة 
 وضعیة تعلم االدماج  

 3و 2في األسبوع األول من الفصلین 

وتبنى على نتائج التقویم التكویني  

  السابق

  
  المقطع التعلمي   [الظواھر الفلكیة] 

  وضعیة انطالقیة (إثارة مشكلة تتعلق بوضع األرض والقمر في
 المجموعة الشمسیة واثر حركتیھما)

  (المجموعة الشمسیة)1وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (دوران األرض)2وضعیة تعلمیة جزئیة 
  الخسوف والكسوف) -(أطوار القمر3وضعیة تعلمیة جزئیة 
  (الشمس مصدر للطاقة)4تعلمیة جزئیة وضعیة 
 وضعیة إدماج المركبات 
 تقیم مرحلي  

32     تقییم إشھادي    (نھایة السنة)یتم تقییم الكفاءة الشاملة  
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أو جزء منھا أو أكثر. تتمحور حول ثالث  (وحدة زمنیة)  تتم في حصة، التي مجموعة من األنشطة التعلمیة 
  محطات رئیسیة:

تتضمن مشكلة أو أسئلة للبحث فیھا.عادة تكون أقل صعوبة وتتطلب إنجاز مھمة قریبة المدى تقدیم وضعیة  -
 .(درس/ حصة)، وتتوج باكتساب معرفة جدیدة أو إرساء الموارد الخاصة بالكفاءة

إلى  فیھا  أعمال فردیة أو جماعیة ویدیرھا األستاذ، یتوصلونشكل مجموعة من األنشطة یقوم بھا التالمیذ في  -
 .معارف المستھدفة من الوضعیة/ الدرسال
على ضوء مؤشرات للتقویم التكویني والمصحوب بالمعالجة  الضرورریة في حینھا، تمثل  تقییم المكتسبات -

  .أھم الموارد المعرفیة والمنھجیة المطلوبة لبناء الكفاءة ھذه المكتسبات

یستثمر فیھ مكتسباتھ السابقة  یذ في موقف نشطإن طبیعة النشاطات المقترحة ترتكز على الجھد الذي یبذلھ التلم
على  فیھا ، یعتمدراسةدحول الظواھر العلمیة  قید ال إبراز التصورات أو تمثالتھمن معارف وكفاءات، وكذلك 

البحث واالستقصاء واتباع المسعى العلمي لمعالجة ھذه الوضعیات العلمیة المحیرة في بعض األحیان (الظواھر 
الطبیعیة أو االصطناعیة  أو التكنولوجیة ): فھو یقدم آراءه وأفكاره وفرضیاتھ مدعمة بحجج یصرح بھا 

ا محل التنفیذ، یبحث عن ھت الحل ویضعیقترح وسائل عمل واستراتیجبا ؛ویناقشھا مع زمالئھ ومع أستاذه
المعلومة ویطلبھا من المصادر المتاحة، یمارس مھاراتھ وفضولھ العلمي في أنشطة عملیة، یسجل مالحظاتھ 

  ویقدم تفسیرات لما توصل إلیھ ویحرر تقاریر ، ...الخ
  یمكن تلخیص أھم الخطوات المتبعة لحل المشكالت المطروحة باتباع المسعى العلمي: 

 طرح مشكلة أو إنجاز مھمة جدیدة -
 جابة أو الحلتقدیم فرضیات لإل -
 .براز التصورات األولیة عند التالمیذإإجراء نقاش علمي بناء ومجابھة األفكار و -
 .القیام باالختبار التجریبي للتحقق من الفرضیات المقدمة من طرف التالمیذ -
مالحظاتھم على ضوء  تسجیلما یتم في التجربة ول التالمیذالقیام بالمشاھدة المنھجیة أو الموجھة: مشاھدة  -

 .الفرضیات المقدمة
 .التي تعلمھاتفسیر لما شاھده بلغة یستخدم فیھا المصطلحات العلمیة  تقدیم  -
 .جابة على التساؤالت المطروحة بعد المصادقة علیھالنتیجة التي تعبر عن الحل أو اإلاتسجیل  -
 .وتحدید حدود الصالحیةو/أتدون النتیجة المستھدفة بعد التعمیم  -
  .تطبیق واستثمار النتائج في وضعیات جدیدة وتطبیقات من الحیاة الیومیة  -

التلمیذ الخبرة الالزمة للتحكم في أھم الموارد فیھا التي  یكتسب  الجزئیةبعد مجموعة من الوضعیات التعلمیة 
، وعلیھ تقترح فرصة بإدماج ھذه التعلماتلبناء الكفاءة ، یتطلب حینئذ القیام  المعرفیة والتي كانت ضروریة

مشكل  - شكل وضعیةبتستھدف عن قصد ھذا اإلدماج. تكون " االدماجوضعیة تعلم إدماج الموارد من خالل "
سابقة، وتكون فرصة إلعادة ولھا القدرة على اإلدماج المرغوب فیھ،  تستدعي أكبر قدر من الموارد ال ذات داللة

  لتقییم الذاتي للمكتسبات، وبالتالي القدرة على النقل واالستثمار في وضعیات جدیدة. المعارف واھیكلة 
الوضعیة "أو " وفیھا یتم العودة إلى وضعیة االنطالق األولى  حل وضعیة االنطالقتأتي في المرحلة الموالیة " 

من أجل تقدیم االجابات المرضیة على ضوء ما تم تعلمھ، في خطوة لغلق  عالمقطالتي اقترحت في بدایة ، "األم
  الحلقة وتقییم المسار التعلمي لقیاس االنجاز المحقق.

(التي قد  وضعیة للتقییم المرحلي"، إذ تقترح "تقییم الكفاءة كمرحلة ختامیةفي نھایة ھذا المخطط یأتي 
  .)وقد تختلف عنھ تصادف موسم التقییم التحصیلي الرسمي

" تتوجھ نحو تعدیل تعثر التالمیذ من جھة "خطة للمعالجة البیداغوجیةـبفي مرحلتھ األخیرة   المقطعیتوج   
، وھي مرحلة مھمة لكونھا تختم إنجاز المقطع التعلمي ومراجعة نھائیة للمخلفات وخطة األستاذ من جھة أخرى

یقترح في ھذه المرحلة  ؛یني في حینھ أو التي تم تأجیلھا قصداوأو التعثرات التي لم یتم إجراء التعدیل التك
تكون مبنیة على وضعیات سابقة تمت دراستھا أو وضعیات جدیدة لكن من نفس العائلة تكون  وضعیات للعالج

  مكیفة مع نتائج التقویم في مختلف مراحلھ. وتتطلب خطة العالج ھاتھ األخذ بما یلي:
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ات للتقویم التكویني الذي یسایر كل الوضعیات التعلمیة، من أجل الوقوف على محط المقطع التعلمي، تضمین -
وتسجیل المالحظات حول الصعوبات التي صادفت  الموارد الخاصة بھا،واكتساب مرحلیا مدى تحقق الكفاءات 

 تعلماتھم.  خالل ،أو الحاالت الفردیة ،أو بعضھم ،التالمیذ
   .جزئیاتھا لمعالجة الحاالت المستعجلة و"البسیطة"تعدیل الخطة البیداغوجیة في بعض  -
 .من التالمیذ رعالجیة التي تھم حاالت االخفاق الواسعة والتي قد تشمل عدد كبیالوضعیات الالتفكیر في  -
 .االعداد البیداغوجي والنفسي للقیام بھذه المعالجة في ختام الخطة -
 .المؤسسة، مثل حصص المعالجة التي تبرمجھا )توفر شروطھا عند(ة وضعیات عالجیة في أطر أخرى برمج -
  

  میدان من میادین المنھاج.مقطع تعلمي لمثال اقتراح فیما  
 

 السنة أولى متوسط - :  مقطع تعلمي 1مثال

  :التمھید 

  مستخرج من المنھاج(تقدیم المیدان( 

  الظواھر الكھربائیة  المیدان
  الدارات الكھربائیة البسیطة محترما القواعد األمن الكھربائيیحل مشكالت تتعلق بتركیب    الكفاءة الختامیة

بات الكفاءة ّ  أنماط من الوضعیات التعلمیة الموارد المعرفیة مرك

  
  
تشتغل  یعرف كیف  –

دارة المصباح 
الكھربائي شائعة 

االستعمال وتشغیل 
األجھزة المغذاة 

 باألعمدة الكھربائیة
  
  
  
  
یتمكن من تركیب  –

 دارة كھربائیة حسب
 المخطط النظامي

  
  
 
 
یركب دارة  -

كھربائیة ویشغلھا 
مراعیا شروط األمن 

 الكھربائي

  ما ھي الدارة الكھربائیة؟ -1
 -مفھوم الدارة الكھربائیة  (المولد –

الصمام الضوئي، المحرك،  -المصباح
  أسالك التوصیل) -القاطعة

 الدارة المفتوحة -الدارة المغلقة –
دالئل  -مربطا المصباح -قطبا المولد –

 المولد والمصباح
 النموذج الدوراني للتیار الكھربائي –
الرموز النظامیة لعناصر الدارة  –

 الكھربائیة
 النواقل والعوازل الكھربائیة –
الكھربائي: حمایة اإلنسان  قواعد األمن –

حمایة التجھیز  -عزل أسالك التوصیل
 المنبع المناسب للعنصر المناسب

 یل وضعیة استكشافیة لمعرفة مبدأ تشغ
عناصر كھربائیة شائعة االستعمال باستخدام 

عناصر الدارة الكھربائیة (مولد مصباح اإلنارة 
محرك كھربائي، ثنائي المساري المضيء) 

والتي تتطلب ربط ھذه العناصر لتشكیل دارة 
 كھربائیة بسیطة

  اختبارات تجریبیة للكشف عن ناقلیة
بعض المواد المستخدمة في توصیل الدارات 

 ئیةالكھربا
  التطرق الى قواعد األمن الكھربائي من

خالل تحلیل وضعیات غیر صحیحة لتشغیل 
القواعد األساسیة  ىأجھزة كھربائیة والتوصل ال

لألمن الكھربائي في المخبر وفي االستخدام 
 المنزلي

  اشتعال لمصباح التوھج -2
 مربطي المصباح -مصباح التوھج –
  -قطبا المولد -المولد –
 داللة المصباح –داللة المولد  –

  طرح مشكلة تعدد وتنوع المنابع
، القطاع) وكذا المصابیح الكھربائیة (البطاریات

 الطریقة المالئمة) واكتشاف ...نارة، للكشف،(لإل
الشتعال المصباح من خالل دالالت كل من 

 المصباح والمنبع الكھربائیین 

  تركیب الدارات الكھربائیة -3
 الدارة الكھربائیة على التسلسل –
 الدارة الكھربائیة على التفرع –
 

  وضیعة الستكشاف حالة الدارة التي
تتضمن أكثر من عنصر كھربائي (مصباح، 

 محرك) وأكثر من طریقة للربط وشروط تشغیلھا
  البحث عن كیفیة التحكم في أجزاء

 .الدارة الكھربائیة دون غیرھا
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 عرض عام للمقطع التعلمي 

  
 الدارة الكھربائیة: مفھوم 1الوضعیة التعلمیة الجزئیة

: 1 النشاط التعلمي
مفھوم الدارة 

 الكھربائیة البسیطة

  مواصلة بناء مفھوم الدارة
الكھربائیة البسیطة من خالل 
تحلیل أجھزة كھربائیة ذات 

تركیب االستعمال الشائع، ثم 
نماذج منھا في المخبر، 

واكتشاف أنواع الدارات 
 األولیة

  أنشطة عملیة لفك
وتركیب أجھزة 

  كھربائیة
  

  یركب دارات
 كھربائیة بسیطة، 

 اشتعال مصباح :مثل

 یستخدم بطاریات أعمدة  
  استخدام القطاع یكون

 تحت إشراف األستاذ

  النشاط
الناقل :2التعلمي

 والعازل الكھربائي

  الناقلیة ن عالكشف
الكھربائیة لبعض المواد 

 والتأكد منھا تجریبیا

  إجراء تجارب
تسمح بالتعرف على 
المواد الناقلة والمواد 

  العازلة للكھرباء
 

  تصنیف لبعض
ة والعازلة لالمواد الناق

  للكھرباء
 

  تستخدم المواد القریبة من
 محیط التلمیذ

 3النشاط التعلمي :
 الرموز النظامیة

  الترمیز التعرف على
النظامي لبعض العناصر 
  الدارة الكھربائیة البسیطة

 یتدرب على استخدام 
 الترمیز النظامي

  محاولة لتمثیل
الدارة الكھربائیة 
رمزیا ثم إعطاء 

  الترمیز النظامي لھا
  التدرب على

استخدامھا في 
 وضعیات عملیة

  جدول ألھم الرموز
  النظامیة 

 كھربائیة  ةدار
 بسیطة ممثلة رمزیا

  تخص العناصر في
البرنامج (المولد، القاطعة، 

مصباح التوھج، ثنائي 
 المساري، أسالك التوصیل) 

 4النشاط التعلمي 
النموذج الدوراني 

 للتیار الكھربائي

  بدایة نمذجة التیار
الكھربائي انطالقا من 

تصورات التالمیذ وبلورة 

   إجراء مماثلة  بین
الدارة الكھربائیة 
المغلقة  وحركة 

  مخطط  یمثل
م في مسار حركة أجسا

مغلق  (المستوى 

  نقبل في ھذا المستوى من
النمذجة على أن التیار 
الكھربائي ھو الحركة 

  
 

 -الدارة الكھربائیة من نوع: "ذھاب -4
  إیاب"

 إیاب" -الكھربائیة "ذھابالدارة  –
 جدول الحقیقة لتشغیل دارة كھربائیة –

  طرح مشكلة التحكم في إضاءة مصباح
من مكانین مختلفین (بعیدین) للتوصل الى مبدأ 

  "االنارة ذھاب وإیاب"
  للحقیقة من خالل تحلیل  لجدوبناء

 إیاب" -تشغیل دارة: "ذھاب

  ما ھي الدارة المستقصرة؟ -5
 المستقصرةمفھوم الدارة  –
 آثار استقصار الدارة الكھربائیة –

  التساؤل عن أسباب حدوث بعض
األعطال الكھربائیة كالحرائق وإتالف بعض 

عناصر الدارة الكھربائیة من أجل الوصول الى 
 .والتحقق من ذلك تجریبیا ،مفھوم الدارة القصیرة

  كیف نتجنب الدارة المستقصرة؟ -6
الحمایة من استقصار الدارة: عزل  –

 استعمال المنصھرة - األسالك
 الحمایة في المنزل: استعمال القاطع –

  طرح مشكلة حمایة المنشأة الكھربائیة
واكتشاف كیفیة حمایة الدارة الكھربائیة وشروط 

  األمن المطلوبة (تعلیمات شركة الكھرباء) 
  ُنشأة كھربائیة قراءة تحلیلیة لمخطط م

 منزلیة الكتشاف الخلل الناجم عن التقصیر في
 .الحمایة ومعالجة ھذا الخلل
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نموذج یقدم تفسیرا أولیا لفكرة 
  التیار الكھربائي بإدراج:

مفھوم "التیار الكھربائي  -
المرتبط بحركة الدقائق 

الكھربائیة على المستوى 
 المجھري"

مفھوم الدارة  الكھربائیة  -
 المغلقة

 

عربات على سكة 
  حدیدیة في مسار مغلق

  استخراج عناصر
 التشبیھ في ھذه المماثلة

العیاني)، وحركة 
الدقائق الكھربائیة في 

مشكلة من  مغلقة دارة
(المستوى  نواقل

 لمجھري)ا

"الدقائق ـالمجھریة ل
الكھربائیة" ، وال نتطرق إلى 

  حركة الكترونات 
 

 اشتعال مصباح : 2الوضعیة التعلمیة الجزئیة

اشتعال مصباح 
 التوھج

  التعرف على داللة كل من
المصباح والمولد من أجل 

 تشغیل نظامي للمصباح

  نشاط تجریبي
من الربط  نتمكّ 

الصحیح للمولد 
مصباح  عالكھربائي م

التوھج في أوضاع 
مختلفة، ویكتشف فیھا 

الحاالت العادیة 
 والحاالت غیر العادیة

  یختار العناصر
ذات الدالالت المتالئمة 

 من أجل إضاءة عادیة

  تستخدم أعمدة البطاریات
والمصابیح ذات االستطاعات 

 الصغیرة

 تركیب الدارات الكھربائیة: 3الوضعیة التعلمیة الجزئیة 

  1التعلميالنشاط: 
الدارة على التسلسل 

 وعلى التفرع

  تركیب دارة كھربائیة فیھا
عدد معتبر من العناصر 

الكھربائیة وربطھا بكیفیات 
مختلفة واكتشاف األنواع 
  ،المختلفة للربط ( التسلسل

 .المختلط) ،التفرع

  نشاط عملي
القتراح مختلف 

التولیفات من أجل 
تركیب دارة كھربائیة 

مصابیح تتضمن عدة 
  ومغذاة بمولد واحد

  الكشف عن
الحاالت المالئمة وغیر 

المالئمة للتشغیل 
 العادي للمصابیح في

الربط على  حالتي
على الربط التسلسل و

 التفرع

  مخططات تمثل
  األنواع المختلفة للربط

  القیام بربط دارة
كھربائیة من مخطط 

معطى في حاالت 
 مختلفة

  تستخدم أعمدة البطاریات
ذات االستطاعات  والمصابیح

  الصغیرة
  العمل على احترام

دالالت كل من المولد 
 والمصابیح

 2النشاط التعلمي : 
التحكم في جزء من 

 دارة

 اةأھمیة ودور القاطعة كأد 
م في تشغیل الدارة كحتت

 الكھربائیة 

  نشاط عملي
الكتشاف األوضاع 

المختلفة للقاطعة 
 ودورھا في كل حالة

  استخدام القاطعة
 الحاجةحسب 

 حاالت استخدام ل التطرق
 جةوالقاطعة البسیطة والمزد

 "إیاب-ذھاب "الدارة الكھربائیة: 4الوضعیة التعلمیة الجزئیة

 إیاب- الدارة ذھاب    التحكم في تشغیل مصباح
 كھربائي من مكانین متباعدین

  نشاط عملي
عمل  أیكتشف فیھ مبد

 الدارة الكھربائیة 
 ذھاب وإیاب ویشغلھا

  النظامي المخطط
إیاب -للدارة ذھاب

 والتركیب العملي لھا

  یمكن العمل على
المصابیح المنزلیة وتیار 

 القطاع تحت إشراف األستاذ

 : حمایة الدارة واألمن الكھربائي5الوضعیة التعلمیة الجزئیة

 1 النشاط التعلمي :
 استقصار الدارة

  الكشف عن حاالت الدارة
المستقصرة في وضعیات 

  مختلفة
 بنتائج استقصار  التنبؤ

 جزء من دارة كھربائیة بسیطة

  نشاط عملي
الكتشاف حاالت 

االستقصار والتعرف 
على النتائج غیر 
  لدارة لالمرغوب فیھا  

المستقصرة الكھربائیة 

  مخططات كھربائیة
تمثل حاالت 

  الستقصارا
 

  تستخدم التغذیة باألعمدة
 مع المصابیح الصغیرة
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  )ا وأخطارھا(مضارھ
 

  2التعلميالنشاط :
 دور المنصھرة

  الكشف عن بعض طرق
حمایة الدارة الكھربائیة: دور 

 المنصھرة

  التعرف على بعض
أنواع المنصھرات 
وكیفیة ربطھا في 
  التركیبة الكھربائیة

  نشاط تجریبي
للتأكد من عمل 

 المنصھرة 

  یعرف دور
المنصھرة ویستخدمھا 

في حمایة الدارة 
 الكھربائیة 

  التطرق ألنواع
المنصھرات وبعض 

 مكنوناتھا

 3النشاط التعلمي: 
قواعد األمن 

 الكھربائي

  التعرف على الحمایة في
  منشاة كھربائیة منزلیة

  استخالص بعض قواعد
 األمن الكھربائي

  تحلیل وثائق
مصورة ومخططات  
لدرات كھربائیة تحت 

حمایة منصھرة أو 
 قاطع 

  القواعد العامة
  لألمن الكھربائي

  یتجنب حدوث
استقصار دارة 

 كھربائیة
  یدرج المنصھرة

از ھبشكل صحیح في ج
 كھربائي لحمایتھ 

  استعراض بعض المفاھیم
البسیطة في طریقة الحصول 

 على السلك االرضي 

  
 المراحــــــــل التعلمیـــــــــــــــــة 

 
 الوضعیة االنطالقیة  

 
 نستخدم الكھرباء في كل مكان، وبخاصة في المنزل لتشغیل األجھزة الكھربائیة ولإلنارة . یمكن نص الوضعیة :

كیف تشتغل ھذه التجھیزات الكھربائیة بوسائل بسیطة مثل بطاریة أعمدة ومصابیح ومحركات  محاكاة
  وعناصر أخرى تحتاجھا لتشكیل دارة كھربائیة.

 التعلیمات: -
 كنك من تحقیق اإلنارة المنزلیة، ممثال للدارات برسومات تخطیطیة قابلة للقراءة  فكر في  طریقة تجریبیة تم

  .ولإلنجاز
 قدم توضیحات حول كیفیة اشتغال ھذه االنارة  في شروط آمنة.   
 التحكم فیھا  وطرقالتركیبات الكھربائیة ؛ القبلیة حول : مفھوم الدارة الكھربائیة  مناقشة وجمع التصورات

 .شروط األمن الكھربائي ؛وتمثیلھا 
  

 وضعیة تعلمیة جزئیة] الدارة الكھربائیةمفھوم[ 
 
 (الدارة الكھربائیة البسیطة): 1النشاط التعلمي  

 لدیك مصباح الجیب وترید استخدامھ لتشغیل محرك كھربائي صغیر للعبة.
  المطلوب تحقیق دارة  لتشغیل المحرك

 جمع التصورات 
   ماذا نحتاج لتشغیل المحرك؟...: كیف یشتغل المصباح؟ المحرك؟ 
 :االختبار التجریبي 

  فك مصباح الجیب، استخدام نفس العناصر مع استبدال المحرك مكان المصباح 
 صنع دارة مغلقة بھذه العناصر وتجریبھا. 
 م المحرك و البطاریة،...الخؤإدخال تحسینات : القاطعة للتحكم، التأكد من تال 

 :المالحظات والنتائج 
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  تسجیل المالحظات: شروط تشغیل كل من المصباح والمحرك. 
 

 ارساء الموارد 
 القاطعة)  ،أسالك التوصیل ،المحرك ،المصباح ،ولدمعناصر الدارة الكھربائیة (ال 
 الدارة الكھربائیة: تعریف 
  مربطا المصباح أو المحرك -القطب السالب)، طریقة الربط: قطبا العمود ( القطب الموجب 

  المواردتقویم: 
 أسئلة حول التعرف على الدرات الكھربائیة من خالل صور لھا. 

  الكھربائیة. التعرف على قطبي نماذج مختلفة من المولدات
  
 الناقل والعازل الكھربائي:( 2النشاط التعلمي(  

 
نرید أن نعرف ھل كل المواد المستخدمة في الدارة الكھربائیة تساعد على النقل الكھربائي. اقترح تجربة تمكنك 

 من ذلك. 
 
  جمع التصورات:  التعرف على طبیعة المواد المستخدمة في التوصیل الكھربائي، اقتراح مواد أخرى، التنبؤ

 بناقلیة بعض المواد: تنقل / ال تنقل
 التجریب 

 الكھربائیة اختیار المواد وعناصر الدارة 
  تركیب الدارة الختبار المواد وتشغیلھا 
 :المالحظات والنتائج 
 تسجیل المالحظات، إنشاء جدول : ینقل/ ال ینقل 
  ارساء الموارد 

  األجسام العازلة للكھرباء - المواد الناقلة للكھرباء 
 تقویم الموارد: 

 ى تجرییبااستثمار النتائج في اختبار مواد أخر. 
  

 الرموز النظامیة( 3النشاط التعلمي( 
 

 في حالة اشتغالتمثل فیھ عناصر الدارة  نرید تبلیغ ما قمت بھ لتشغیل دارة المحرك برسم تخطیطي. اقترح مخططا
 .الستغاللھ مرة أخرى

  التعلمیةالنشاطات  
 البحث عن المخطط المالئم 

  الرسم، عرض المخططاتالتمثیل ومحاوالت 
  دخال التحسیناتإمناقشة و 
 اقتراح الرموز النظامیة والتدرب على تمثیل الدارة الكھربائیة 
 ارساء الموارد 

  الرموز النظامیة لعناصر الدارة الكھربائیة 
  تمثیل الدارة الكھربائیة بالرموز النظامیة 
 تقویم الموارد 

 شروط تشغیل الدارة الكھربائیة 
  (... ،عناصر دارة تشغیل مصباح، محرك) تمثیل بالرموز النظامیة لدارة حقیقیة أو ممثلة بصورة 
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   واختیار العناصر باستخدام مخطط كھربائیة تركیب دارة. 
 

 النموذج الدوراني للتیار الكھربائي: ( 4النشاط التعلمي( 
توضح فیھ  الذي یتم "مجھریا" داخل  كمحاولة لشرح ما یجري في الدارة الكھربائیة، اقترح في شكل مخطط

 الدارة الكھربائیة
  :البحث عن التمثیل المجھري 

 "محاوالت لتمثیل "التیار الكھربائي 
  عرض ومناقشة 
  عرض النموذج الدوراني للتیار الكھربائي 

 ارساء الموارد 
  التمثیل بمخطط -النموذج الدوراني للتیار الكھربائي: الدقائق الكھربائیة 

 
  

 تعلمیة جزئیة وضعیة ]اشتعال المصباح[  

 
إلیك مجموعة متنوعة من المصابیح ومجموعة أخرى من األعمدة الكھربائیة. حاول تشغیل ھذه المصابیح  

 .بصفة عادیة بتشكیل الدارات الكھربائیة المالئمة
 النشاطات التعلمیة 
  ربط المصباح بالمولد لیشتغل تقدیم الفرضیات.: ھل أي مولد یصلح لتشغیل أي مصباح؟ على أي أساس یتم

 بشكل عادي؟ ماذا یحتاج مصباح التوھج المنزلي ؟.....الخ
  :االختبار التجریبي 
  محاوالت لتشغیل المصابیح وفق الفرضیات المقترحة: اختیار الوسائل وتركیب الدارة 
 .المالحظات والنتائج 
   تسجیل المالحظات: إضاءة المصباح 
  المصباح وداللة المولد، تشغیل المصباح المنزلي من مأخذ القطاع تحدید شروط التشغیل: داللة 
 ارساء الموارد 
  مأخذ القطاع - داللة المولد - باحداللة المص 
 التشغیل غیر العادي - شروط التشغیل العادي 
 تقویم الموارد 

  الدالالت المعطاة وفقالتعرف على الحاالت التي یشتغل فیھا المصباح. 
 

 وضعیة تعلمیة جزئیة[تركیب الدارات الكھربائیة] 
 
 على التفرع)الربط (الربط على التسلسل و: 1النشاط التعلمي  

نرید أن نشغل مصباحین یشتعالن معا  بصفة عادیة في دارة كھربائیة. مثل بمخطط نظامي لھذه الدارة 
 وحققھا.

 :تقدیم الفرضیات 
 ن؟...ایشتعل المصباحھل  -ھل ھناك أكثر من طریقة لربط المصباحین؟ تقدیم المقترحات 
 مناقشة 
 :االختبار التجریبي 
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  بمخطط الكھربائیة  تمثیل الدارات -البرتوكول التجریبي –الوسائل. 
  في وضعیات مختلفة :الكھربائیة التحقیق التجریبي: تشغیل الدارة 
  دارة لمصباحین على التسلسل على التفرع. 
 اختبار خصائصھما 
 المالحظات والنتائج 
  المصباحینشروط اشتعال 
 ارساء الموارد 
 الدارة على التسلسل و خصائصھا. الدارة على التفرع وخصائصھا 
 الربط المختلط 
 تقویم الموارد 

 على التسلسل وعلى التفرع من مخططات تعطى لھ ربائیة بھا أكثر من عنصر كھربائيتركیب دارات كھ 
  على التفرعیتنبأ باشتعال مصباح أو محرك كھربائي في دارة على التسلسل أو. 

 
 التحكم في جزء من دارة كھربائیة (:2النشاط التعلمي(  

 . نرید أن نتحكم في تشغیل مصباح في دارة تحتوي على أكثر من مصباح. حقق ھذه الدارة
 ربط عنصر التحكم؟ تمثیل یُ ؟ كیف الكھربائیة  تقدیم الفرضیات:  كیف نتحكم في تشغیل مصباح في الدارة

 الدارة بمخطط. مناقشة
 :االختبار التجریبي 
  بمخطط الكھربائیة تمثیل الدارت -البرتوكول التجریبي –الوسائل 
 التحقیق التجریبي:  تجریب الوضعیة التي تؤدي إلى التحكم في اشتغال المصباح 
 المالحظات والنتائج 
 ارساء الموارد 
  بتركیب مالئم للقاطعةالكھربائیة یمكن التحكم في جزء من الدارة. 
  المواردتقویم 

 لھ في دارة كھربائیة في وضعیات مختلفة للقاطعةاالتنبؤ باشتعال مصباح/ عدم اشتع 
  

 وضعیة تعلمیة جزئیة ]إیاب -الدارة ذھاب[ 
  
 الوضعیة نص 

نرید أن نتحكم في تشغیل مصباح في رواق الدخول بالمنزل  من مكانین مختلفین . تصور تركیبة كھربائیة 
 بمخطط عملي قابل للتحقیق التجریبي المخبري.تحقق ھذا الغرض، مثلھا 

 النشاطات التعلمیة 
  :تقدیم الفرضیات والبحث عن الحل 
  ھل ھي دارة بسیطة؟  ما الجدید فیھا؟ كیف یكون الربط الذي یحقق ذلك؟ رسم مخططات وعرض المحاوالت

 األولى لھذا النوع من التركیب
  ) یشتعل/ ال یشتعل)مناقشة العروض، بدایة تصور لجدول الحقیقة 
 :االختبار التجریبي 
  (تركیب وتشغیل) التحقیق التحریبي من الفرضیات 
  :المالحظات والنتائج 
  تقییم العمل وبناء جدول للحقیقة 
 ارساء الموارد 
  القاطعة ذات "ثالث أقطاب" –الدارة ذھاب وإیاب: تعریف 
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 .جدول الحقیقة : یشتعل/ ال یشتعل 
  
 

 تقویم الموارد 
  نشأة منزلیةایاب لمُ  -على الدارة ذھابیتعرف. 
  ایاب –یمثل بمخطط لدارة ذھاب. 

  .ایاب من خالل مخطط - یشرح عمل دارة الذھاب
  
 وضعیة تعلمیة جزئیة] واألمن الكھربائيالكھربائیة حمایة الدارة[ 

 
 (استقصار الدارة)1النشاط التعلمي :  

 
على مستوى المأخذ الكھربائي الذي یغذي تجھیز كھربائي في الصورة حادثة حریق جاء نتیجة تقاطع سلكي توصیل 

 منزلي.
  قدم تفسیرا لھذا الحادث.  -
نرید أن نعرف أكثر عن ھذه الظاھرة ، فنحقق التجربیتن الممثلتین بالمخططین الكھربائین التالیین [دارة بھا   -

ة(ب): صل  كال المصباحین مصباحین على التسلسل؛  الوضع (أ): صل طرفي أحد المصباحین بسلك ناقل، الحال
 ماذا یحدث في كل حالة؟،  رأیكببسلك ناقل]. 

o  :المخططات الكھربائیة - صورة تمثل حادث تماس لسلكین من دارة مغلقة   - السندات 
  :تقدیم الفرضیات 

  .(الحوادث الیومیة) تقدیم األسباب  مدعمة بأمثلة من الخبرة الذاتیة 
 تقدیم ماذا یحدث في كل حالة 
 مناقشة 

 :االختبار التجریبي 
 .(ب) تركیب الدارة الكھربائیة واختبار الحالتین (أ) و 

 :المالحظات والنتائج 
 مالحظة  حالة توھج المصباح أو انطفائھ، وحالة انتشار الحرارة في البطاریة 

 ارساء الموارد 
 مفھوم الدارة المستقصرة 
  اشتغال جزء من الدارة، انتشار حرارة وتخریب التجھیز: عدم الكھربائیةما ینتج عن استقصار جزء من الدارة 

 
 تقویم الموارد 

 تعلیل حوادث متعلقة باستقصار الدارة الكھربائیة جزئیا أو كلیا 
 التنبؤ بما یحدث حالة استقصار جزء من الدارة 
 استخدام ظاھرة االستقصار في تولید لھب 

 
 دور المنصھرة(: 2النشاط التعلمي(  

 
في الحادثة السابقة، انقطع التیار الكھربائي على كامل المنشأة المنزلیة، ولوحظ انصھار بعض المنصھرات 

 الموصولة ببعض التجھیز الكھربائي. 
  اقترح تجربة للتأكد من دور المنصھرة  -
  .تقدیم الفرضیات: حول طبیعة مادة المنصھرة، ارتفاع درجة حرارتھا وانصھارھا. حمایة الجھاز 

 

 

 



 مرحلة التعلیم المتوسط                                      الوثیقة المرافقة لمناھج  العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا                             
 

 20 2016 - وزارة التربیة الوطنیة
 

 :االختبار التجریبي 
 الوسائل والبرتوكول التجریبي 
 تحقیق التجربة 
 :المالحظات والنتائج 
 معاینة استقصار الدارة 
 ما ینتج عن االستقصار من ارتفاع درجة الحرارة وانصھار سلك المنصھرة 
 ارساء الموارد 
 المنصھرة: تعریف 
 دور المنصھرة 
 تقییم الموارد 
  المنصھرة المالئمة لحمایة جھاز كھربائي. 

 
 (قواعد األمن الكھربائي): 3النشاط التعلمي 

 في الوضعیات السابقة حدثت حاالت الستقصار الدارة وما نتج عنھا من آثار سلبیة.
اقترح مجموعة من القواعد التي تمكنك من تجنب حدوث حالة االستقصار وما االحتیاطات األمنیة   -

 .الواجب اتخاذھا لحمایة التجھیز واإلنسان من األخطار الناجمة عن استخدام الكھرباء في المنزل
  

     .تقدیم االقتراحات: حول استخدام المنصھرة والقاطع في المنشأة المنزلیة، العزل الكھربائي 
  معاینة وضعیات تتعلق بالحمایة، وھذا بتحلیل مخطط منشأة كھربائیة منزلیة : تحدید مواطن الخلل

 ...الخ - العزل الكھربائي  –ومعالجتھ : استخدام القاطع الرئیسي
 ة  لالحتیاطات األمنیة فیما یخص حمایة التجھیز وحمایة االنسانمناقشة وإعداد الئح 
 ارساء الموارد 

 القواعد العامة لالحتیاطات األمنیة:  الحمایة في المنزل 
  سلوكات مطلوبة وأخرى ممنوعة  للمستخدم عند التعامل مع الدارات الكھربائیة 

 تقویم الموارد 
  للدارة الكھربائیةیتعرف على النقائص المتعلقة بعناصر الحمایة 
 یذكر االحتیاطات التي تخص األمن الكھربائي 

  
 
 تعلم إدماج التعلمات 
 :نص الوضعیة  

طلب األستاذ، في حصة األعمال المخبریة، من فوج التالمیذ القیام بتركیبات كھربائیة، یستخدمون فیھا مجموعة 
  تحقیق دارات كھربائیة لتشغیل عدة مصابیح.من المصابیح وأعمدة كھربائیة وأسالك التوصیل وقاطعة، تمكنھم من 

  المطلوب حقق الدارات الكھربائیة وفق الشروط التالیة: 
  عادیة؛مصابیح تشتعل بصفة  3دارة تتضمن   ) أ

مصابیح وإذا نزعنا إحدى المصابیح تبقى  4دارة تتضمن   ) ب
 األخرى مشتعلة بصفة عادیة؛
تین السابقتین وصل أحد التالمیذ جـ) أثناء تركیبھ إلحدى الدار

 .مربطي مصباح بسلك من أسالك التوصیل فانطفأت كل المصابیح
لدرات الكھربائیة في الحاالت الثالث تمثیال المطلوب: تمثیل ا

نظامیا، مقدما شرحا لما یحدث في كل حالة باستخدام المصطلحات 

 العدد الداللة األدوات

 1.5V 3 األعمدة الكھربائیة

4.5V 1 

 1.5V 4 المصابیح

3V 4 

 1 / القاطعة

 بكفایة من النحاس أسالك التوصیل
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 المناسبة
  جدول لألدواتالسندات: 

 
 حل وضعیة االنطالق  
 الحل/ االجابة: 

العودة إلى الوضعیة االنطالقیة وتقدیم عناصر اإلجابة. یوجھ التالمیذ الى الوضعیات التعلمیة السابقة وتذكیرھم 
 التركیبات المنمذجة للتغذیة الكھربائیة  في المنزل وأمثلة عن :بما تم تعلمھ. وفیھا  یقدم 

 تمثیلھا النظامي ( رسم المخططات في حالة عدة مصابیح) -الدارة الكھربائیة في الربط على التفرع  -
الدارة الكھربائیة لتغذیة جھاز كھربائي یشتغل تحت "توتر"  المنبع وتالئم الدالالت بین نوعیة المصابیح    -

 لة المنبع الكھربائي، ومفھوم الدارة البسیطة.ودال
 ینجر عنھا. وما كھربائیة)، دارةجزء من (الدارة الكھربائیة في حالة استقصار  -

 .وضع  كل عنصر للحمایةالمخططات   -روط األمن الكھربائيالحمایة باستخدام المنصھرة والقاطع  وش
  
 تقییــــــــــــــــم مرحلــــــــي  
 
 الوضعیة :  

د وثالثة مصابیح للتوھج أنجز التالمیذ، في حصة األعمال المخبریة، التركیبة الكھربائیة التي تتألف من مول
 مربوطة على التسلسل. عند تشغیلھا انطفأت كل المصابیح فجأة.متماثلة 

فكر في طریقة الكتشاف المصباح  المعطوب ، بدون فك عناصر الدارة أو فك المصابیح وباستخدام سلك   -
  توصیل فقط. (مع العلم أن نوع ھذه المصابیح ال یمكن رؤیة ما بداخلھا!)

 أذكر العیب في استخدام ھذه الطریقة والمحاذیر الواجب اتخاذھا. -
  
 الدعم والمعالجة  

یتم جمع المعلومات الكافیة للحكم على مدى تحكم التالمیذ  ،التكویني والتقویم المرحلي بناء على نتائج التقویم
تھتم خاصة بحالة التالمیذ الذین لم یتمكنوا من التحصیل  ،للكفاءة الختامیة المستھدفة، في إطار بیداغوجیة فارقیة

مشكلة  - أو في تجنید ھذه الموارد في وضعیات، المطلوب ، سواء في اكتساب الموارد المعرفیة والمنھجیة 
جراءات الكفیلة بتجاوز تخذ فیھ اإلتُ  مخطط للمعالجةمعبرة عن ھذه الكفاءة. وعلیھ تستغل ھذه المعلومات لبناء 

. الخطة لیست إعادة لما تم تعلمھ بنفس التعلم الفرديوالتركیز على  ،المشكالت العالقة عند بعض التالمیذ
ات تتالئم مع طبیعة المشكل المطروح ومستوى التالمیذ ولكن باختیار وضعی ،الكیفیات ونفس الوضعیات السابقة

   :وقدراتھم على مسایرتھم لما ھو مقترح علیھم من دروس. قد تكون الوضعیات المبرمجة في الخطة العالجیة
قدرات ومكتسبات التالمیذ في حینھا (تشخیص غیر كاف،  ىعبارة عن وضعیات تم تناولھا بسرعة لم تراع -

 امة، ...الخ)ضغوظات الوقت والرزن
وضعیات جدیدة لكن أكثر جاذبیة وقدرة على  تشویق  التالمیذ وجلب اھتمامھم (ھم أصال محل اھتمام خاص   -

 بھذه الخطة)
التدرب على مھارات یعرف األستاذ أنھا تتطلب وقتا للتحكم فیھا ( مھارات القیاس، الحساب، ثغرات في   -

 ادلة كیمیائیة،...)تحویل الوحدات، صعوبات في الحساب، موازنة مع
 إن إعداد بطاقة خاصة بالمعالجة ضروریة، یتحدد فیھا :  
  الفئة المستھدفة: التالمیذ المعنیون بالعملیة  -
 طبیعة الصعوبات والموارد غیر المتحكم فیھا -
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 –التناول المنھجي  -الخطة العالجیة: وھي االجراءات المتخذة للتكفل بھذه الصعوبات : الوضعیات واألنشطة -
 الوسائل البیداغوجیة والزمن 

 .شبكة التقییم  وتسجیل المالحظات والتقدیر النھائي -
 

 ) .............................مستخرج من بطاقة لخطة المعالجة...............(                 
  : [قائمة التالمیذ]-الفئة المستھدفة.....  
  المثیرات الحسیة لبناء التصور أو المفھوم الجدید والحاجة إلى التدرب طبیعة الصعوبة  : الحاجة إلى مزید من

 وأخذ وقت للتأكد من تصوراتھ
 :(على سبیل المثال) الموارد غیر المتحكم فیھا 
 صعوبة التمثیل النظامي لعناصر الدارة الكھربائیة  ورسم المخطط الكھربائي في حالة الدارة على التفرع -
 .مة بینھماءداللة العناصر الكھربائیة والمالالمنبع الكھربائي و صعوبة قراءة داللة كل من -
 إیاب -مبدأ عمل دارة ذھاب  -
  مة طریقة ءعدم مال –تحلیل الصعوبات: تقدیم إجابات مفترضة لتعلیل ھذه الصعوبات، مثل:  قصور الخطة

نقص الوسائل أو  -ضیق الوقت -صعوبة التشخیص وإبراز التصورات في حینھا -العرض أو العمل الجماعي
 حاالت تتطلب مزیدا من التحلیل... –كفاءات غیر متحكم فیھا من مواد أخرى  -متھاءعدم مال

 :الخطة العالجیة 
     

عناصر 
 المعالجة 

 التنظیم ومالحظات الوضعیة العالجیة و سیر األنشطة 

تمثیل الدارة 
الكھربائیة 
  ھاواستخدام

  العناصر التذكیر بالرموز النظامیة، وتمثیل
  في حاالت منفردة

  بسیطة حالة كھربائیة رسم مخطط لدارة
 الربط البسیط 

  تطبیق على حاالت أخرى (على
 التسلسل وعلى التفرع وبعناصر جدیدة )

عمل فردي یمكن استخدام  -
برمجیة لمحاكات تركیب الدارة 

  وتمثیلھا النظامي
 الزمن: نصف ساعة  -

صعوبة قراءة داللة 
 والمنبع وعناصر
الدارة الكھربائیة 

 مةءوالموا

   ،قراءة داللة منابع متنوعة (عمود
بطاریة أعمدة، أعمدة مسطحة، مأخذ 

القطاع،..) وعناصر مختلفة من عناصر 
الدارة ( مصابیح التوھج الصغیرة 

والكبیرة، مصابیح التألق، محركات 
  صغیرة مختلفة

  مة بین العنصر والمنبع ءاختبار الموا
والوقوف على "حالة التشغیل  الموافق لھ 

النظامي" خاصة داللة المنبع/ داللة 
 .المصباح

عمل فردي  (نصف  -
  ساعة)

التنویع في العناصر  -
 الكھربائیة

ل الدارة یصعوبة تمث
-ذھاب الكھربائیة 

 وإیاب

  إیاب من  –إعادة تركیب دارة ذھاب
طرف التالمیذ وفق المخطط العملي 

مخطط الدارة قراءة  -المقدم وتشغیلھا
  .المنزلیة

  مناقشة حول تشغیل الدارة وقراءة
 جدول الحقیقة

عمل فردي ثم جماعي  -
  (ثنائیات)

دعم النشاط بعرض  -
الدارة من برمجیة 
خاصة بالكھرباء 

المنزلیة أو أي محاكاة 
  بالحاسوب

 نصف ساعة -
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 ووسائل : یعود تقدیر الزمن والطریقة إلى ما ھو متوفر من حجم زمني مالحظة
  وشروط التنظیم في المؤسسة.
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  السنة الرابعة متوسط -: مقطع تعلمي 2مثال

 :التمھید 
  (مستخرج من المنھاج)تقدیم المیدان 

  الظواھر المیكانیكیة  المیدان
المفاھیم یحل مشكالت من الحیاة الیومیة متعلقة بالحالة الحركیة لألجسام باعتبارھا جمل میكانیكیة موظفا   الكفاءة الختامیة

  .المرتبطة بالقوة والتوازن
  أنماط الوضعیات التعلمیة  الموارد المعرفیة  مركبات الكفاءة

 
یوظف  مفھومي 

الجملة المیكانیكیة 
والقوة  لتحدید 

األفعال المتبادلة 
بین األجسام 

المادیة باعتبارھا 
  جمل میكانیكیة

 
 
 
 

یوظف مفھوم 
القوة  لنمذجة 

حاالت التوازن 
 المألوفة

 المقاربة األولیة للقوة .1
 .الوسط الخارجي لھا - مفھوم الجملة المیكانیكیة –
مفھوم الفعل المیكانیكي: التأثیر في الحالة الحركیة  –

 .شكلھا علىلجملة أو 
 األفعال المیكانیكیة البعدیة  والتالمسیة –
 نمذجة الفعل المیكانیكي: القوة –
  (نقطة التأثیر)المنحى(الحامل) - شعاع القوة: المبدأ- 

 الطویلة (القیمة)  - الجھة
 :مبدأ الفعلین المتبادلین 

  التأثیر المتبادل بین جملتین میكانیكیتین: نص المبدأ -
  التمثیل الشعاعي :  -
  

  أمثلة لوضعیات یتحقق فیھا مبدأ  الفعلین المتبادلین  –
 وحدة قیاس  - الدینامومتر (الربیعة) - قیاس قیمة القوة

 )Newton-N): النیوتن (.S.Iقیمة القوة (في  النظام 

  المحیط قصد معاینة أجسام مادیة ألشیاء أو تركیبات من
اختیار ما یعتبر "جملة میكانیكیة"، والبحث عن 

التأثیرات التي تؤثر فیھا من الوسط الخارجي والتي 
 - تؤدي إلى تغییر في حالتھا الحركیة (تغیر السرعة

الشكل) إلدراج مفھوم "الفعل المیكانیكي" لجملة على 
أخرى، وتصنیف  األفعال المیكانیكیة إلى تالمسیة 

 وبعدیة
 اؤل عن كیفیة تمثیل الفعل المیكانیكي الممثل لفعل التس

جملة على أخرى من أجل نمذجتھ بشعاع القوة ومعرفة 
 خصائصھ

  الفعلین المتبادلین بین جسمین  لتمثیلوضعیة تجریبیة
جسم موضوع على  - (جسم مشدود بخیط أو نابض

جسم مغمور أو طافي  - فعل مغناطیس على آخر -سطح
 في سائل... )، 

 على استعمال الدیناموتر لقیاس قیم  قوى في  التدرب
 وضعیات مختلفة

 

 األرض فیجملة میكانیكیةفعل  -2
مفھوم فعل األرض في جملة میكانیكیة: الثقل(قوة  -

 جذب األرض للجملة)
 تمثیل الثقل بشعاع -

 
 خصائص شعاع الثقل:  -
)، الحامل (الشاقول)، الجھة Gالمبدأ (مركز الثقل -

 (نحو مركز األرض)، قیمة الثقل.
  لقیاس قیمة  الثق   -
 g  قیمة الجاذبیة األرضیة  P=mgالعالقة   -
 انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل  -

دراسة حالة الفعلین المتبادلین بین كوكب األرض وجسم 
  بجواره للوصول إلى معرفة خصائص ثقل جسم: 

عمل تجریبي  إلیجاد العالقة بین ثقل جسم وكتلتھ، - 
 وتقدیم مقدار الجاذبیة األرضیة 

نشاط توثیقي  یبرز تغیر قیمة الجاذبیة ومنھ انحفاظ الكتلة  
 وعدم انحفاظ الثقل

 توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى -3
 :توازن جسم صلب خاضع لقوتین  
 شرطا التوازن: -

1 2 0F F 
 

 
  والقوتان لھما نفس الحامل  

أنشطة تجریبیة  یتناول فیھا تأثیر مجموعة من القوى  -
على جسم صلب تؤدي الى حالة التوازن، لمعرفة أسباب 

 التوازن في الحالتین:
  جسم صلب خاضع لقوتین والتوصل إلى  شرطي

 التوازن.  
   جسم صلب خاضع لثالث قوى غیر متوازیة والتوصل

  الى كتابة شرطي التوازن.  

/ /A B B AF F 
 

P


( / )T sP F
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  توازن جسم صلب خاضع لثالث قوى غیر
 متوازیة:

 شرطا التوازن: -

1 2 3 0F F F  
  

 
  و تالقي حوامل القوى في نقطة واحدة

  :مفھوم محصلة قوتین 
 تركیب قوتین و تحلیل قوةالى مركبتین -

استغالل نتائج الوضعیات السابقة إلدراج مفھوم محصلة  -
 قوتین ومركبتي شعاع القوة

تقدیم  وضعیات توازن للتدرب على تركیب القوى  
 .بیانیا وتحلیل القوة

 دافعة أرخمیدس في السوائل -4
  :خصائص دافعة أرخمیدس  
  نقطة التأثیر -الشدة -الجھة -الحامل -
  الثقل الظاھري لجسم -
  العوامل المؤثر في شدة دافعة أرخمیدس 
 شرط توازن جسم مغمور 
 شرط توازن جسم  طافي في سائل 

طرح مشكلة  األجسام التي تغوص والتي تطفو في  -
 ومنھ: ،الماء

  اكتشاف وجود دافعة  أرخمیدس وقیاس شدتھا -
دراسة تجریبیة للعوامل المؤثرة في شدة دافعة  - 

  أرخمیدس
  دراسة تجریبیة حول توازن الجسم  الطافي  -
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 لتعلماتعرض عام لمخطط ا 
 

الوضعیة/ 
 مالحظات النتائج طبیعة األنشطة األھداف المتابعة الحصة

وضعیة 
: (األم)االنطالق

-تقدیم وضعیة
  مشكلة 

  إثارة مشكلة توظیف المیزان
  لمعرفة طبیعة المادة

 تحدید المشكلة المطروحة  
  إعداد استراتیجیة البحث

المادیة واألدوات والوسائل 
  .إلجراء األنشطة العملیة

  بحث توثیقي یستند الى
استخدام وثائق مكتوبة 

وأخرى مصورة لتحدید 
ثارة إسیاق المشكلة  و

  .التي تفرزھاالتساؤالت  
  مناقشة التصورات األولى

  .وإعداد خطة للحل

 صیاغة المشكلة. 
 تحدید فرضیات الحل، 

  .تحدید خطة الحل
  ضبط أولي ألدوات

الحل ومنھا الوسائل 
  التجریبیة

نحتاج الى التنسیق بین 
التالمیذ وأساتذة اللغة 

الفرنسیة لترجمة المقاطع 
من اللغة الفرنسیة الى 

العربیة وإنجاز 
لملخصات المفیدة ا

  لمواصلة العمل

الوضعیة التعلمیة 
: 1 -الجزئیة

المقاربة األولیة 
  للقوة

  بناء مفھوم أولي للقوة كسبب
یؤدي الى تغییر الحالة 

 .الحركیة لجملة میكانیكیة
  ینمذج الفعل المیكانیكي

ویتدرب على  ،بشعاع القوة
 .استخدامھ

 یطبق مبدأ الفعلین المتبادلین.  

  یعاین فیھا أنشطة عملیة
التأثیرات المختلفة للقوة 

 .المطبقة على جملة میكانیكیة
  ممارسة عملیة یجري فیھا

تعیین خصائص شعاع القوة 
ومنھا تعیین شدة القوة بواسطة 

  .الدینامومتر

  یستخدم مفھومي
 الجملة المیكانیكیة والقوة

 یمثل القوة بشعاع 
  یصنع أداة لقیاس

 شدة القوة
  یوظف مبدأ الفعلین

تبادلین في تعیین الم
القوى المطبقة على 
  جملتین میكانیكیتین

  یستخدم  األجسام
الصلبة البسیطة من 

المحیط القریب للتلمیذ 
الوضیعات  وینمذج

  بمخططات

  الوضعیة
 - التعلمیة الجزئیة

: فعل األرض 2
في جملة 
  میكانیكة

  یتعرف على فعل األرض
 على األجسام المتفاعلة معھا

 لثقل یعرف ممیزات شعاع ا
 ویمثلھ بشعاع

 یمیز بین ثقل جسم وكتلتھ  

  ممارسة تجریبیة یكتشف
ھا خصائص الثقل والعالقة یف

 بین الثقل والكتلة
   

  یمثل شعاع الثقل 
  یستخدم الربیعة

  لتعیین شدة الثقل

  یمكن استخدام
الربیعة  المصنوعة 
 بالقارورة المدرجة 

  یمكن التعرف على
األنواع المختلفة للربائع 

استخدامھا وطرق 
(الربیعة ذات النابض 
  الحلزوني،الرقمیة،...

  الوضعیة
 - التعلمیة الجزئیة

: توازن جسم 3
صلب تحت تأثیر 

  عدة قوى

 توازن جسم  يیعرف شرط
صلب خاضع لفعل قوتین 

 وثالث قوى
  أشعة القوى المطبقة یمثل

على جسم صلب في حالة 
 خاضع لعدة قوىجسم توازن 

 یبني مفھوم محصلة قوتین  

  نشاط تجریبي للوصول
الى شرطي توازن جسم صلب 

 خاضع لعدة قوى
  ھندسي لتمثیل نشاط

یستخدم فیھ العملیات المتعلقة 
  بجمع وتحلیل أشعة القوى

 يیوظف شرط 
التوازن ومفھوم محصلة 

قوتین لحل مشكالت 
تتعلق بتوازن جسم 

لقوتین صلب خاضع 
 وثالث قوى.

  

  یفضل استخدام
الجسم الكیفي المربوط 

 مطاطاتبال
  االستعانة بأستاذ

الریاضیات في توظیف 
  العملیات على األشعة 

  الوضعیة
 - التعلمیة الجزئیة

: دافعة 4
  أرخمیدس

  یعرف خصائص قوة
"دافعة أرخمیدس" ویمثلھا  

 بشعاع 
  یستخدم شرط التوازن في

حالة الجسم المغمور والجسم 
 الطافي

  یستخدم مفھوم كثافة المادة
  مختلفةللمقارنة بین مواد 

  یكتشف تجریبیا  قوة
 ''"دافعة أرخمیدس

 ضبط العوامل التي تتعلق ی
بھا ھذه القوة في حالة الجسم 

المغمور والجسم الطافي 
 ویتحقق من ذلك تجریبیا

  

  یعین تجریبیا شدة
 دافعة ارخمیدس

  یوظف شرط التوازن
في حالة الجسم المغمور 

 والجسم الطافي لـــ:
لتفسیر ظواھر تتعلق  -

 بھما 
عین تجریبیا كثافة ی -

  جسم صلب أو جسم سائل 

  یمكن استخدام
القارورة المدرجة مع 

المطاط في النشاط 
عیین تالتجریبي ل

خصائص دافعة 
  أرخمیدس
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  وضعیة تعلم
  إدماج التعلمات

  إدماج الموارد المعرفیة
والمنھجیة المكتسبة بعد إجراء 

  التعلمات الجزئیة السابقة

  معالجة  إدماجیة بشكل
ون عمال یكقد  ةمشكل - وضعیة
  تجریبیا 

 أرساء أكثر للموارد     

  حل وضعیة
  االنطالق

  تقدیم حل الوضعیة
: االنطالقیة المقدمة في البدایة
كیف یستخدم المیزان لتعیین 
  ومقارنة كثافة المواد الشھیرة

  عرض الحل ومناقشتھ
        على ضوء المكتسبات

 تقویم مرحلي  

  اقتراح وضعیة إدماجیة
الكفاءة المكتسبة بغرض تقییم 

بعد سلسلة التعلمات في 
اسب مع الكفاءة وضعیة تتن

   الختامیة

  معالجة وضعیة إدماجیة
  ةمشكل - بشكل وضعیة

  التحكم في الكفاءة
الختامیة من خالل 

 مركباتھا
  یمكن اعتماد معاییر

  للتقییم 

  یتوج الفصل الثاني  

  المعالجة
  البیداغوجیة

  اقتراح وضعیات
العالج بیداغوجیة ھدفھا 

لتجاوز الصعوبات التي 
 خاللم یتم تداركھا لظھرت و

  .التقویم التكویني

  أنشطة تعلمیة  نظریة أو
عملیة للمعالجة نقطیة تخص 

  بعض التالمیذ المتعثرین
   

  یمكن تقدیم المعالجة
في حینھا أو تأجیلھا 

  ألجل معین.ومؤقتا 

 
  

 المراحــــــــل التعلمیـــــــــــــــــة  

  
  االنطالقیةالوضعیة 
 نص الوضعیة:  

البتكار طرق عملیة لحل  ،ومنھا المیكانیك ،استطاع العلماء السابقون أن یكتشفوا قوانین ھامة في الفیزیاء
مشكالت بأفكار عبقریة وبأدوات بسیطة، منھم "أرخمیدس" و"البیروني" و"الخازني". وقد استعملوا المیزان 

. فاستخدم "أرخمیدس" المیزان لمعرفة مادة الصنعلعدة أغراض منھا وزن األشیاء وأیضا للكشف عن طبیعة 
  كمة" لمعرفة طبیعة المادة المعدنیة.المادة المغشوشة، وابتكر "الخازني" میزان الح

بعد دراستك للموضوع یطلب منك التوصل إلى معرفة كیف تستخدم المیزان لمعرفة فیما إذا كانت مادة صنع 
  شيء ما مادة مغشوشة أم ال ، ومنھ:

  التفكیر في طریقة عملیة تمكنك  من التمییز بین جسمین متماثلین في الكتلة ومختلفین في طبیعة المادة
سنقترح علیك مجموعة من الوضعیات التعلمیة، والمھمات التي ستقوم بھا باالستعانة بأساتذتك  وبما تتعلمھ  

  في الموضوع. المطلوب القیام بما یلي:
دراسة التوثیقیة:ال 
  شریط لرسوم  متحركة حول "دافعة أرخمیدس" وشریط بالفرنسیة (ھنا تحتاج  :اطلع على الوثائق التالیة

 إلى أستاذك للغة الفرنسیة ) حول <<مساھمة العلماء المسلمین في التدقیق في دافعة "أرخمیدس ">>
  انجز ملخصا مختصرا حول مساھمة العلماء المسلمین في موضوع "دافعة أرخمیدس"، محددا طبیعة

  .وكیف تمت معالجتھالمشكل المطروح 
  األنشطة العملیة  

 یعتمد على مبدأ تشوه األجسام المرنة  ، والذيصناعة "میزان" لتعیین كتل األجسام الصلبة والسائلة
 (شریط مرن مثال)

  ر المیزان المصنوع سابقا لیقیس شدة القوى (یستخدم كـ ّ بعد دراستك لموضوع "خصائص القوة"، طو
 "ربیعة" أو "دینامومتر")

 :استخدم الربیعة" المصنوعة سابقا لدراسة المبادئ والقوانین التالیة 
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 مبدأ الفعلین المتبادلین بین جملتین میكانیكیتین -
 توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتین -
 توازن جسم صلب خاضع لثالث قوى -
 دراسة واكتشاف خصائص قوة "دافعة أرخمیدس" -
  مختلفین في المادة ومتماثلین في الكتلة، أو الكشف عن عملیة إیجاد الطریقة العملیة للتمییز بین جسمین

  .تزویر مادة الصنع
  
  َشك َ  لة الظاھرةالبحث في الوضعیة: تحلیل وم
 جمع التصورات وتحدید المشكلة وتوضیح المھام المطلوبة، عن طریق المناقشة المبنیة على:   –
  :مناقشة حول 
  .المشكلة العلمیةتحدید  - شكل الملخص المطلوب –العمل التوثیقي –
 .مناقشة األفكار حول المشكل المطروح -عرض العمل البحث التوثیقي : تقدیم الملخصات –
 .المشكل: العودة إلى المشكل المطروح في البدایة، واالتفاق على الصیاغة الموحدة تحدید –
 .العمل، ..وارد المعرفیة الضروریة، ووسائل مراحات أولى حول التواق، التفكیر في مسارات البحث –

  
  الوضعیة التعلمیة الجزئیة  ]المقاربة األولیة للقوة [ 

 
  :(صناعة میزان)نشاط تمھیدي 
 من مكتسباتك السابقة حول الحجم والكتلة وكیفیة قیاسھما، فكر في طریقة عملیة  الوضعیة:   نص

ال یستند إلى   المخبر)المنزل و لتعیین كتل أجسام سائلة  وصلبة  (في مجال االستخدام العادي في
  مبدأ عمل "میزان روبرفال"

 :مناقشة حول 
 تذكرة لعمل "میزان روبرفال"  -: التصورات األولى للحلجمع التصورات -
م قارورة بالستیكیة وورق مللیمتري للتدریج  ومبدأ العمل القائم على التناسب بین حجم ااستخد نحو توجیھ -

 الجسم وكتلتھ
 أفكار أخرى...الخ  -سلم القیاس والتدریج   –:  اختیار المواد طریقة العمل -
 .أو النماذج األولى (المخططات األولى) تقدیم الحلول -

 إنجاز المشروع : 
 المعایرة والتدریج -
: عرض البروتوكول التجریبي والقیام بعملیة قیاس كتلة جسم  سائل وذلك  بمعرفة تجریب وتقویم المشروع -

 .حجمھ، ثم تعیین جسم صلب
 تقویم 

من السوق ویشك في وزن قطعة اللحم التي  عائدا: عند رجوعك إلى المنزل وجدت أباك 1تقویمیة  وضعیة -
 زالة ھذا الشك؟إاشتراھا. كیف یمكنك أن تساعده في 

جدك بمھارتك حول المیزان وطلب منك مساعدة: إنھ ذاھب إلى الحج إن شاء هللا وتحدد : سمع 2تقویمیة وضعیة -
 لتر من ماء زمزم. 5كیلوغرام +  30ألمتعة إلى حد أقصى مقداره الخطوط الجویة قیمة كتلة ا

  .اصنع جھازا بسیطا مع بطاقة كیفیة استعمالھ لمساعدة جدك
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  مفھوم الجملة المیكانیكیة[: 1نشاط تعلمي[ 
 :مشاھدات وتساؤالت 

البعض منھا الحظ األشیاء التي أمامك ( على الجدار، فوق المكتب، األستاذ، المحفظة، ....) اختر  -
 وسمھا. حدد معیار االختیار.

كیف یكون اختیارك إذا أردت أن تصف الحالة الحركیة لبعض منھا: ھل ھي ساكنة أم متحركة؟   -
 وبالنسبة ألي جسم مرجعي؟

 مناقشة حول: 
 مثال؟الحالة الحركیة للجسم ھتمام بدراسة الما المعیار الذي نختاره عند ما نرید ا -
 لمیكانیكیة" كجسم أو جزء منھ أو مجموعة أجسام نھتم بدراستھاإدراج مفھوم "الجملة ا -
 بدایة نمذجة الجملة المیكانیكیة واستخدام الرسم التخطیطي لتحدید الجملة المیكانیكیة المختارة -
 ز: " الجمل المیكانیكیة الخارجیة عن الجملة المیكانیكیة المختارة" إدراج اصطالح ممیّ -
 ین بھ الجملة المختارة.اقتراح رمز مشتق من إسمھ یع -

 أمثلة تطبیقیة: 
ب یدور بواسطة ملفاف، كما درسھا في السنة تقدم أمثلة لتركیبات وظیفیة (مثال: إضاءة مصباح بواسطة منوّ  -

 الثالثة) ثم یطلب منھ تحدید كل من الجملة المیكانیكیة التي :
 تدور، التي تنسحب، الساكنة، .....بالنسبة لمرجع اختیاري -
 المیكانیكي، التحویل الحراري، التي تختزن طاقة كامنة ثقالیة، ....التحویل  یتم فیھا -

 تسمیة الجمل باستخدام حروف التینیة –تخطیطي للجملة الكلیة وتحدید الجمل الجزئیة  تمثیل
 أمثلة أخرى -

  المواردإرساء: 
 للجملة المختارةبالنسبة الجملة الخارجیة  - تعریف الجملة المیكانیكیة -
 ...الخ) -نابض -خیط -عربة قابة للحركة -سطح األرض - أرض -لبعض الجمل الشھیرة (جسم صلبترمیز  -

  
  الفعل المیكانیكي: مفھوم القوة[: 2نشاط تعلمي[ 
 تجریبیة : مشاھدات 

في تغیر الحالة  الذي تحدثھمعاینة فعل جملة میكانیكیة على جملة میكانیكیة أخرى، ومالحظة نتائج ھذا الفعل 
  :(مثال) الحركیة لھا، في األمثلة التالیة

  ،من السكون ةانطالق عرب  –
 ،تغیر سرعة سیارة اثناء الحركة –
 فعل مغناطیس على كریة من الحدید، –
  تمدد أو تقلص نابض، جسم مرن،.. –
لھا تغیر في حالتھا :  باختیار مالئم  للجملة المیكانیكیة، المطلوب ذكر كل من الجملة التي یحدث لتعلیمة ا

الحركیة أو في شكلھا محددا الجملة أو الجمل المیكانیكیة الخارجیة المسببة لھذا التغیر، مع استخدام رسم تخطیطي 
  مالئم.
  :مناقشة  حول 

 .والترمیز لھما تحدید الجملة المیكانیكیة المتأثرة والجملة المؤثرة وتسمیتھما -
 .على الثانیة األثر الذي أحدثتھ الجملة األولىوصف  -
لجملة میكانیكیة أولى على جملة  الفعل المیكانیكيإدراج مفھومي" وتقدیم تعریف عملي لفعل جملة على أخرى  -

 ثانیة"   میكانیكیة
 تقدیم أمثلة أخرى لألفعال المیكانیكیة، ومحاولة التمییز بینھا من حیث:  القوى المؤثرة عن بعد والقوى التالمسیة -
 ."  كسبب یؤدي إلى تغیر الحالة الحركیة لجملة میكانیكیة أو شكلھاالقوةإدراج مفھوم " -
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 إرساء الموارد: 
 تعریف القوة -مفھوم الفعل المیكانیكي -
 األثران التحریكي والسكوني للقوة -
 التالمسیة والقوة (بعدیة)،تعریف القوة المؤثرة عن بعد -

 تطبیقات 
تقدیم وضعیات ممثلة برسومات تخطیطیة والمطلوب تحدید فعل جمل میكانیكیة على جملة مختارة ووصف  -

 بعد.فعلھا التحریكي(تغییر الحالة الحركیة)أوالسكوني (تغییر الشكل)، ثم تصنیفھا إلى قوى تالمسیة ومؤثرة عن 
 
  نمذجة الفعل المیكانیكي: شعاع القوة [:  3نشاط تعلمي[ 
 :نص الوضعیة 

أحضر العون المخبري مجموعة من التجھیزات المخبریة محمولة على عربة قابلة للحركة، وكان یدفعھا نحو 
تلمیذا  من الخلف مما عرقل الحركة ولكن بقیت مستمرة في ثناء دفعھ للعربة المست العربة  أاألمام إلى القسم. و

  حركتھا نحو األمام. المطلوب:
باختیار مناسب للجملة المیكانیكیة المتحركة، حدد مختلف األفعال المیكانیكیة التي تتاثر بھا؟ ھل لھا نفس  -

 التأثیر؟
خدم فیھا الرسم التخطیطي للتمییز نرید أن نمیز بین ھذه األفعال المیكانیكیة المعتبرة، اقترح طریقة تست -

 بینھا.
  :مناقشة  حول 
 .لة) وتمثیلھا برسم تخطیطي مبسطوحم - تحدید الجملة المیكانیكیة المتأثرة (عربة -
القیام بإحصاء مختلف الجمل المیكانیكیة األخرى المالمسة  وغیر المالمسة وافعالھا المیكانیكیة على الجملة  -

  .المعتبرة
المقارنة بین مختلف القوى : فكرة الجھة والشدة، نقطة التطبیق، القوى التالمسیة والبعدیة، مناقشة معاییر  -

 .وكیفیة تمثیل ھذه القوى
 محاوالت لنمذجة القوة 
 اقتراحات أولى: عرض ومناقشة ھذه االقتراحات -
القوة: مقارنة بین خصائص التوصل إلى الطبیعة الشعاعیة  "االتجاھیة"  للقوة واقتراح الشعاع  كنموذج لتمثیل  -

 ) وممیزات القوة كفعل میكانیكي/الھندسيالشعاع (الریاضي
 البحث في بقیة المعاییر: نقطة تأثیر القوة  -
 تقدیم نموذج "شعاع القوة"  في الوضعیة المدروسة ثم في وضعیات مشابھة -
  المواردإرساء 
 (قیمة)شدةالقوة،  (تطبیق) نقطة تأثیر -  جھة القوة - شعاع القوة كنموذج للفعل المیكانیكي:حامل أو منحى القوة -

 القوة
 .المماثلة بین  خصائص الشعاع الھندسي والشعاع الممثل للقوة -
퐹⃗الكتابة الرمزیة لشعاع القوة : - / 
 N، ورمزھا : Newtonوحدة القوة: النیوتن  -
 تطبیقات 
تقدیم وضعیات متنوعة لفعل مجموعة من القوى على جملة میكانیكیة وتمثیلھا بشعاع القوة:(شد جسم  -

بواسطة خیط، دفع جسم بالید، فعل الریح على شراع زورق، فعل مغناطیسي على كریة من الحدید، فعل 
وضوع مضرب على كرة ، فعل مطرقة على مسمار، فعل جسم موضوع على طاولة، فعل سطح على جسم م

 علیھ،...الخ ) 
المقارنة بین  -تعیین شدة القوة من الشعاع الممثل لھا  -: تمثیل قوة معروفة شدتھاـاستخدام سلم الرسم ل -

  .شعاعي قوتین من حیث المنحى، الجھة، الشدة، نقطة التأثیر

F
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  قیاس شدة القوة[:  4نشاط تعلمي[ 
   من حیث "شدة القوة"، اقترح طریقة عملیة للقیام بذلك،  :  نرید أن نقارن بین األفعال المیكانیكیةنص الوضعیة

  واصنع أداة قیاس عملیة لقیاس شدة القوة.
  :مناقشة  حول 

 مبدأ المقارنة: ماذا نختار من آثار القوة ، األثر السكوني أم الحركي؟ -
 التوجھ نحو استخدام فعل القوة على جسم مرن قابل للتشوه (المطاط، النابض،...) -
ول الطریقة العملیة: االعتماد على استطالة المطاط (النابض) للمقارنة بین شدتي قوتین (النسبة، اقتراحات ح -

 التساوي)
 :النشاط التجریبي 

o  :مبدأ القیاسالمرحلة األولى 
 تحدید األدوات والوسائل -
 تجریب وضعیات مختلفة : شد المطاط بالید مباشرة أو بواسطة جسم آخر مثل الخیط -
 النابض (أو مقدار االستطالة) تتعلق بشدة القوة المطبقة علیھالنتیجة: طول  -

o معایرة نابض وصناعة دینامومتر (ربیعة) المرحلة الثانیة : 
" ، وتوافق Newton - نیوتن بر أن شدة القوة الواحدیة وھي "نعت :عملي اصطالحالبحث عن الشدة المرجعیة:   -

 غرام.  100الفعل المیكانیكي لخیط مطاطي على جسم معلق بطرفھ، وكتلتھ تساوي 
 االنجاز: تجریب القوة المرجعیة -
 مواصلة تجریب كتل أخرى معلقة  وتسجیل قیم الشدات -
 تدریج السلم وتثبیتھ على نفس القارورة السابقة  -
 ام العادي للمطاط)، في وضعیات متنوعة.تقییم المنتج: قیاس شدة قوى مختلفة (في حدود االستخد -
 .معایرة الجھاز بمقارنة نتائج قیاسھ بما  یعطیھ جھاز "دینامومتر" مخبري -

  :حوصلة النتائج 
 باختیار مالئم للمطاط أو النابض، یمكن أن نصنع جھازا لقیاس شدة القوة -
  عرض الدینامومتر المخبري واألنواع أخرى ومجاالت استخدامھا. -

  المواردإرساء 
 مبدأ القیاس -تعریف الربیعة -
 تقدیم أنواع أخرى من الربائع ( ذو النابض الحلزوني، الرقمي،..) ومجاالت استخدامھا  -
 االستخدام المزدوج كمیزان وكدینامومتر -
 حدود استخدام الربیعة -

 تقییم المعارف 
 شدة كل قوة، والمطلوب فیھا:وضعیة جملة میكانیكیة خاضعة لفعل عدة قوى تالمسیة مزودة بربائع لقیاس  -
 تحدید شدة كل قوة مطبقة من قراءة الربیعة -
 تمثیل القوة بشعاع باختیار سلم مناسب -
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 وضعیة تعلم االدماج 

 :نص الوضعیة 
المیكانیكیة و مفھوم القوة، یرید أستاذك أن یتأكد من مدى استیعابكم لھذین  لمفھوم الجملة بعد دراستك

  المفھومین األساسیین.
  :  المطلوب إنجاز النشاط التالي مع فوجك:التعلیمة

 .قم بربط عدة  أجسام بعضھا البعض  بواسطة مطاطات  بكیفیة مناسبة -
، 1،2،3أرسم على ورقة ما یعتبر تمثیال لھذه األجسام المرتبطة، مع الترمیز لعناصر المجموعة بأرقام: -

 ..الخ.
 وصنفھا الى قوى داخلیة وقوى خارجیة عین القوى المطبقة على "جملة میكانیكیة مختارة، -

 یجرى ھذا النشاط بشكل مسابقة یقیم فیھا المنتوج وفق المعاییر التالیة:: مالحظة  
 مستخدمة كـ"دینامومتر" حسن قارورة مدرجة أ .1
 االختیار المناسب للجملة المیكانیكیة .2
 عدد األجوبة الصحیحة في تعیین القوى الداخلیة والخارجیة المطبقة على الجملة  .3
  وضوح التقریر وتنظیم العمل .4

  
  مبدأ الفعلین المتبادلین[: 5نشاط تعلمي[ 
 سمع أحد زمالئك تصریحا "مدھشا" حول القوى والجملة المیكانیكیة وھو كالتالي:الوضعیة : 

  >>الفیل على النملة تساوي شدة تأثیر النملة على الفیل<< عفس فیل نملة، وإن شدة قوة 
  : ھل أنت موافقا لھذا التصریح أم رافضا لھ؟ فكر في طریقة تجریبیة تمكنك التأكد من رأیك.التعلیمة

 حول:  مناقشة 
 نمذجة الوضعیة بالبحث عن وسیلة تعیین القوى: استخدام المطاطات -
 "القارورة المدرجة كربیعة" لمقارنة شدات القوىاقتراح بروتوكول تجریبي یستخدم فیھ  -
 ي تعتمد:تتحدید الوضعیة التجریبیة ال -

 الممثلة للنملة (مطاط رقیق)②: الممثلة للفیل (مطاط غلیظ)، والجملة  ①تحدید الجملتین المیكانیكیتین: الجملة
 لطرف وشدھما اربط المطاطین طرف   
على ②وفعل الجملة ②على الجملة  ①شدتي القوتین : فعل الجملة استخدام طول المطاطین في المقارنة بین   

 ①الجملة
 لمقارنة شدة  القوتین سیلة وكاستخدام القارورة المدرجة    
 تحدید األدوات والوسائل   

 النشاط التجریبي 
 تجریب الوضعیة المقترحة -
 القیام بمقارنة شدة القوتین -
 المالحظات والنتائج -

  حوصلة النتائج 
 من توافق النتائج لكل األفواج واإلجابة على السؤال المطروحالتأكد  -
 الفعلین المتبادلین التعبیر عن مبدأ -
 إرساء الموارد: -
 نص مبدأ الفعلین المتبادلین -
 القوى عن بعد نتتبادال نتعمیم حالة الجملتین المتالمستین وحالة الجملتین التی -
 المیكانیكیتینعلى الجملتین المؤثرتین التمثیل الشعاعي للقوتین  -
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  تطبیقات 
تعطى وضعیات لعدة أجسام تؤثر على بعضھا البعض میكانیكیا ، ویطلب تحدید الفعلین المتبادلین بین كل  -

  .جسمین، وھذا بتطبیق "مبدا الفعلین المتبادلین" وتمثیل القوى في كل حالة
 تلمیذ یجلس على  كرسي؛كتاب موضوع على طاولة؛ جسم معلق :الفعلین المتبادلین بین الجسمین عن[أمثلة

  بنابض؛ مغناطیس یؤثر على مسمار معلق في خیط؛ جسم ساقط نحو األرض؛ ...الخ]
 تقییم 

: تحدث في بعض الحاالت المؤسفة أن تلمیذا یضرب بلكمة على خد أحد "أصدقائھ" وھذا األخیر 1للتقویم وضعیة -
لتھدئة األمور، اشرح اعتمادا على مبدأ الفعلین المتبادلین للتلمیذ المضروب أن خده "انتقم" على  ؛نتقامإلیرید ا

 كیف؟ ،ید الذي ضربھ باللكمة
 توجد في بعض الكتب القدیمة عبارة" الفعل ورد الفعل"، ما ھي نقائص ھذا المصطلح؟:2 للتقویم وضعیة -

  
  جملة میكانیكیة علىفعل األرض [  ②الوضعیة التعلمیة الجزئیة [ 

  مفھوم الثقل               [: 1نشاط تعلمي[  

   تقدم وضعیات یكون فیھا أحد األفعال المیكانیكیة ناتجة عن الفعلین المتبادلین وضعیات تجریبیة :
كجملة میكانیكیة ثانیة، واالھتمام بفعل األرض على  "بین "األرض" كجملة میكانیكیة أولى و"جسم آخر

 ھذا الجسم. مثل:
 لماذا ال یسقط الكتاب الموجود على المكتب؟ 
 ما ھما الفعلین المتبادلین بین األرض والمظلي؟ 
  ماذا یحدث عند ، المطمار ھو جسم معلق بواسطة خیط یستخدمھ البناء، ماذا یفعل بھ وكیف؟  توقع

 ؟قطع الخیط
ل مشاھدتك لھذه الظواھر تعرف على فعل "األرض" على "الجسم". حدد خصائص ھذه القوة من خال

 ومثلھا بشعاع یعبر عن ھذه الخصائص . اقترح طریقة لتعیین شدة ھذه القوة.
 مناقشةحول: 

 ،ھل ھي قوة تالمسیة أم مؤثرة عن بعد؟انوع الفعل المیكانیكي التي تؤثر بھ األرض على األجسام المحیطة بھ -
 نقطة التأثیر -الجھة -ما ھي أھم الخصائص التي تمیز ھذه القوة: الحامل -
 بماذا تتعلق شدة القوة،  كیف نقیسھا؟ -
 تسمیة ھذه القوة: ثقل الجسم -

 تجریبي نشاط: 
 .تحقیق تجربة لوضعیة المطمار والتأكد من "شاقولیة" المسار عند السقوط -
السابقة (القارورة المربوطة بالمطاط) یتم قیاس شدة ثقل  تحقیق تجربة لقیاس شدة القوة: باستخدام  الربیعة -

 بعض األجسام
  المواردإرساء 

 تعریف قوة الثقل: فعل األرض على الجسم -
  .نقطة التأثیر ؛الجھة ؛خصائص قوة الثقل: الحامل -
 التمثیل الشعاعي لثقل الجسم -

  العالقة بین شدة الثقل[: 2نشاط تعلميP الكتلة قیمة وm[ 
 

 نرید أن نقیم عالقة بین ثقل جسم وكتلتھ، أو كیف تتغیر قیمة ثقل الجسم عندما تتغیر كتلتھ؟ نص الوضعیة : 
  حقق ذلك تجریبیا.

/T SP F
 

P
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 مناقشة حول: 
  .طریقة العمل: استخدام الربیعة أو جملة (قارورة مدرجة /مطاط) ، اختیار الكتل -
 .كیفیة القیاس وتسجیل القیم واستخدام الوحدات (استخدام جدول ) -
 .التوجھ نحو تعیین النسبة بین قیمة ثقل الجسم وكتلتھ -
 النشاط التجریبي 
 األدوات وطریقة العمل -
 إجراء التجارب  -
 استخالص النتائج  -
 إرساء الموارد 
 P=k.m، حیث: mوكتلتھP كتابة العالقة بین ثقل الجسم  -
 .N/Kgة الوحد، gالمعنى الفیزیائي للثابت وقیمتھ في مكان التجربة: شدة الجاذبیة األرضیة  -
 )من مكان آلخربتغیر المكان (أي  انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل: الكتلة ال تتغیر والثقل یتغیر  -
 تطبیقات 
وضعیة لجسم یوجد في أماكن مختلفة حول الكرة األرضیة، یطلب تعیین شعاع الثقل في كل حالة، ومقارنة  -

 .خصائص القوة في كل وضعیة
 تقییم  المعارف 
 یتغیر من مكان آلخر؟ ما ھي المقادیر التي تتغیر والتي ال تتغیر؟ ھل الثقل -
قل الى جھة من سطح تھل تبقى صالحة عندما تنبرأیك استخدمت الربیعة التي صنعتھا لقیاس الكتلة وشدة القوة،  -

 إلى كوكب آخر؟ ما التصحیحات الواجب القیام بھا؟ ؛األرض
  
  توازن جسم صلب تحت تأثیرعدة قوى  ③الوضعیة التعلمیة الجزئیة] [ 
 
  توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتین[:  1نشاط تعلمي[ 
 األنترنیت بعنوان" شرط توازن الجسم الصلب تحت  على: شھد أحد زمالئك درسا تقدیم الوضعیة

 تأثیر قوتین"، أما أستاذك فإنھ عنونھ بـ"شرطا توازن الجسم الصلب الخاضع لتأثیر قوتین" .
  :  قم بالدراسة التجریبیة التي تبرھن أن عبارة أستاذك أصح. ولماذ؟التعلیمة

 مناقشة حول: 
 مفھوم التوازن، المرجع -
طریقة العمل واقتراح البروتوكول التجریبي : اختیار جسم خفیف، لماذا؟ اختیار القوتین المطبقتین على الجسم  -

مقارنة أو تعیین شدات  ؛مطاطات)  ،الوسائل واألدوات (حلقة ؛ازن المختار كجملة  میكانیكیة تكون في حالة تو
 .القوى المؤثرة على الجسم

 1النشاط التجریبي 
 تحقیق تجربة التوازن -
 المؤثرة مقارنة شدات القوى -
 إعادة المعاینة باستخدام مطاطات أخرى  -
 المالحظات والنتائج: تقدیم شرط التوازن الخاص بتساوي بشدة القوتین  -
 2جریبيالنشاط الت: 
 من الوضعیة التجریبیة السابقة تأكد من أن الشرط المتوصل إلیھ في التجربة السابقة غیر كاف. -
"تدویر"  الجسم في مكانھ عند وضعیة التوازن األولى، ومالحظة ھذه الوضعیة الجدیدة  التي ال ـمحاوالت ل -

 المستقرة األولىتحافظ علیھا عند إزالة التدخل الخارجي، والعودة إلى وضعیة التوازن 
"الشدة والجھة" ھناك شرط ثان یتعلق بحاملي ـالمالحظات والنتائج:  باالضافة إلى الشرط السابق المتعلق ب -

 ."نفسھ الحامل یكون لھما " نتیلالقوتین ال
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 إرساء الموارد 
 شرطا توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتین -
 التمثیل الشعاعي للقوتین عند حالة التوازن -
 تطبیقات: 
إعادة تجریب حاالت أخرى لجسم صلب خاضع لفعل قوتین والتأكد من توفر الشرطین (ماذا یحدث عند توفر  -

 الشرط األول دون الشرط الثاني، وماذا یحدث عند توفر الشرط الثاني دون الشرط األول)
  .نابضبدراسة حالة إحدى القوتین تكون بعدیة (ثقل الجسم): توازن جسم معلق بخیط أو  -

  
  توازن جسم صلب خاضع لفعل ثالث قوى[:  2نشاط تعلمي[ 

 
 في دراسة توازن الحلقة التي كانت خاضعة لفعل قوتین، فكر زمیلك في ربط الحلقة تقدیم الوضعیة :

 المطلوب:  قوى،  ثالثھذه المرة الى  ةخاضع(الحلقة ) ون كتل بخیط 
 الجملةفكر في طریقة  تجریبیة  تسمح لك بإخضاع  .شروط التوازن في ھذه الوضعیة الجدیدة معرفة -

 لفعل ثالث قوى. ما الذي تغیر بالنسبة للتوازن السابق؟ 
في عنوان الدرس نجد "شرطا توازن جسم تحت تأثیر ثالث قوى" ، من خالل دراستك التجریبیة  -

 .وبمساعدة أستاذك، برھن أن العبارة "شرطا التوازن" صحیحة. عبّر عن ھذین الشرطین
 مناقشة حول: 
 .ھذا االختیار تبریراختیار الجسم: حلقة خفیفة، جزء من قارورة بالستیكیة خفیفة،  -تحدید الوسائل:  -
  .اختیار مطاطات لربط الجسم المطلوب دراسة توازنھ -
 .) لتعیین شدات قوى التوتر في المطاطاتمثال اختیار الربیعة (القارورة المدرجة -
 طریقة العمل: -
  خصائص القوى الثالثة عند التوازن من حیث: المنحى، الجھة، الشدة، نقطة التأثیر تحدید -
  تمثیل القوى الثالثة بأشعة ممثلة باختیار سلم مناسب -
رسم األشعة المنذمجة  للقوى على  ورقة مللیمتریة (أو اي ورقة خارجیة)  والتي تحافظ على خصائصھا السابقة  -

  المستخرجة من وضعیة التوازن
  تسجیل المالحظات وكتابة النتیجة -
 النشاط التجریبي: 
 التحقیق التجریبي للجسم الصلب الخاضع لفعل ثالث قوى -
 تحدید خصائص القوى الثالث، وتمثیلھا ھندسیا بأشعة في ورقة خارجیة -
 عرض التقاریر واستخالص النتائج -
 استنتاجات أولى 
퐹⃗	:البیاني المقبول للقوى الثالثةحوصلة النتائج ومناقشتھا: من خالل التمثیل  - , 퐹⃗ , 퐹⃗ 	 

  نجد أن :  
 حوامل القوى الثالثة  تتالقى في نقطة واحدة. 
 ي نفسھحوامل القوى توجد على المستو. 
 أشعة القوى متجھة بشكل كیفي. 
 تحویر الوضعیة السابقة : 
(ولیكن الحلقة الخفیفة)  : نرید أن نحافظ على نفس التوازن السابق للجسم الصلبتقدیم الوضعیة الجدیدة -

ونستبدلھما بقوة وحیدة ولتكن     퐹⃗و퐹⃗ا:الخاضع لفعل ثالث قوى ، ولكن نزیل ھذه المرة فعل قوتین منھ
퐹   ، بشرط أن یبقى الجسم محافظا على نفس وضعیة التوازن⃗

퐹ماذا تتوقع أن تكون خصائص القوة      -  التي تحقق الشرط المطلوب ؟ ⃗
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 وتأكد من ذلكحقق التجربة  -
لقوى المطبقة على الجسم في ھذه الوضعیة من التوازن، وتحقق من التمثیل الھندسي (بیانیا) امثل باألشعة  -

퐹⃗=퐹	퐹⃗+من أن العالقة الشعاعیة  محققة : ⃗ 
 النشاط التجریبي 
 تحدید الوسائل وطریقة العمل -
 تحقیق حالة التوازن الجدید -
 استخالص النتائج: -

  األولى والثانیة التوازنالتكافؤ المیكانیكي بین وضعیتي 
 إدراج مفھوم "محصلة قوتین" والعالقة الشعاعیة المعبرة عن محصلة قوتین 
 تمثیل المحصلة بیانیا في الوضعیة السابقة 

 إرساء الموارد 
ن للتعبیر عن توازن جسم خاضع ان للتوازن" كافیامناقشة شروط التوازن والتوصل إلى أن ھناك "شرط -

 لفعل ثالث قوى: 
  قوى متالقیة) القوى تتالقى في نقطة واحدة (حوامل 
 المجموع الشعاعي ألشعة القوى معدوم         :F⃗ + F⃗ + F⃗ = 0⃗ 
 القوى محمولة على نفس المستوي محقق من خالل الشرط األول 

퐹⃗ +퐹⃗  =퐹):والعالقة تعریفالمفھوم محصلة قوتین ( - ⃗ 
 :تطبیقات 
 التدرب على التمثیل الھندسي ألشعة القوى المطبقة على جسم صلب خاضع لفعل ثالث قوى. -

 مثال: توازن جسم صلب موضوع على سطح مائل وخاضع لثالث قوى. 
 تعیین محصلة قوتین بیانیا باستخدام التمثیل الھندسي وسلم الرسم -
 تعیین خصائص القوة الثالثة بمعرفة القوتین  -

  
  تعلم االدماجوضعیة  
 تم تحقیق توازن  الفتة على شكل صفیحة في وضع شاقولي، وھذا بربطھا بخیطین من المطاط: :  الوضعیة

، كما ھو مبین في الشكل المقابل . اجتھد زمیلك في تعیین خصائص  °45بزاویة أحدھما أفقي والثاني مائل  
 ، مستخدما السلم التالي:  퐹⃗و     퐹⃗قوتي الشد بالخیط ومثلھما بأشعة :

1N؛.المطلوب منكممثل بتدریجة واحدة 
  :اتالتعلیم

أمام شدتي أن ثقل الصفیحة غیر مھمل  برھن -
َ    퐹⃗القوتین      퐹⃗   و

  .رسمك  مبررا أكمل الشكل  -
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  دافعة "أرخمیدس"[④الوضعیة التعلمیة الجزئیة [ 
 دافعة أرخمیدس" خصائص[:1النشاط التعلمي"[ 

: سألتك أختك التي كانت تدرس في االبتدائي عن األجسام التي"تطفو والتي ال تطفو" ، وكیف نص الوضعیة
انیك" غرقت ت"التایأن لعبة البطة تطفو في ماء حوض الحمام بینما قطعة الصابون تغوص فیھ، وھل سفینة 

الكشف عن الغش في منھ فتذكرت حادثة أرخمیدس مع الملك الذي طلب ، لخ إألنھا مصنوعة من الحدید؟...
  جابة على ھذه التساؤالت، المطلوب:لى اإلإوللوصول صناعة  تاج الذھب. 

  تھا.د، ثم عین شھا الجسم الموضوع في الماءلحدد تجریبیا خصائص القوة التي یخضع : التعلیمة -

 :مناقشة وجمع التصورات حول 
ة والمتأثرة؟ ھل األخف یطفو؟ واألثقل یغوص؟ رماذا یحدث للجسم الذي یوضع في الماء؟ ما الجملة المؤث -

  .عرض ومناقشة التصورات لدى التالمیذ بخصوص مصدر ھذه القوة -
 .كیفیااعتبار الوضعیة دراسة توازن جسم خاضع لفعل مجموعة من القوى وتحدیدھا  - -
 : المخبریةتحدید الوسائل و البروتوكول التجریبيطریقة العمل، مناقشة  -
 .القوى ومقارنة شدات لقیاسالقارورة المدرجة وت اوجسم صلب مألوف، الربیعة أو المطاطاختیار الماء   -
 النشاط التجریبي 
 الوسائل وأدوات العمل -
 التحقیق التجریبي -
 تسجیل المالحظات  -
 الشدة) ،الجھة، (المنحى فعل الماء على الجسم النتائج: بعض خصائص  -
  المواردإرساء 

 :" ، ومن خصائصھادافعة أرخمیدستخضع األجسام التي توضع في السائل إلى قوة تدعى " -
 أنھا شاقولیة موجھة من األسفل نحو األعلى 
 شدة دافعة أرخمیدس تساوي عددیا شدة ثقل السائل المزاح 
푃الثقل الظاھري (تعریف):  - = 	푃 − 퐹 
퐹عبارة شدة دافعة ارخمیدس: - = 푃 − 푃  

 : شدة دافعة أرخمیدس퐹 ؛     الثقل الظاھري :푃   ؛  : ثقل الجسم 푃حیث: 
 
 ؟بماذا تتعلق شدة دافعة أرخمیدس[:  2النشاط التعلمي[ 

 :نرید أن نعرف بماذا تتعلق شدة دافعة أرخمیدس.  نص الوضعیة 
 :والطریقة التجریبیة دافعة أرخمیدسقدم مقترحات حول العوامل المؤثرة على شدة  التعلیمة ،

 من ذلك. التحققالتي تمكنك 
 

 جمع التصورات : 
ھل  (العمق)؟ھل شدة القوة تتعلق بـ: وضع الجسم في السائل ، مثل:مناقشة بعض العواملتقدیم فرضیات:  -

 تتعلق بكتلة الجسم؟ ھل تتعلق بحجم الجسم؟ ھل تتعلق بطبیعة السائل؟ عوامل أخرى؟
 البروتوكول التجریبي الذي یمكننا من التأكد من ھذه العوامل -
 النشاط التجریبي 
 المغمور كلیة): الصلب المتجانس و تحدید الوسائل والبروتوكول التجریبي(العمل على حالة الجسم -
 العالقة بین شدة القوة:الیجاد) المتغیرات (العواملضبط  -
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 وعمق الجسم المغمور 
 والكتلة  مع  ثبات حجم الجسم المغمور 
 والحجم مع ثبات كتلة الجسم المغمور 
  حجم الجسم المغمورووطبیعة السائل مع ثبات كتلة 

 كل عامل وتسجیل النتیجةتأثیر التجریب: تجریب  -
 العوامل المحددة لشدة دافعة أرخمیدسحوصلة النتائج والتعرف على  -
  المواردإرساء: 

 شدة دافعة أرخمیدس...
 ال تتعلق بالوضع أو عمق الجسم المغمور 
  عند ثبوت الكتلة فإن الشدة تتعلق بالحجمV 
  عند ثبوت الحجم،  فإن الشدة  ال تتعلق بالكتلةm 
 الكثافة)بالكتلة الحجمیة للسائل  (أو الشدة تتعلق بطبیعة السائل أي ب 
  شدة دافعة أرخمیدس :شدة الدافعة تساوي شدة ثقل السائل المزاح ، وعبارة퐹 = 	ρ( ). 푣( ). 푔 

)ρحیث:    )푣   ؛   للسائل (الماء) : الكتلة الحجمیة(  حیساوي حجم السائل المزا: حجم الجسم المغمور= (
 التجربة.في مكان األرضیة : شدة الجاذبیة 푔 ؛    جراء الغمر) من

 تطفو ال تطفو؟[:3النشاط التعلمي [ 
 الوضعیة: نص 
م االجابة على التساؤالت التي طرحتھا أختك سابقا حول األجسام التي تطفو والتي ال تطفو، وتفسیر قدّ 

المسمار الصغیر، وتغرق الباخرة.  صطفو الباخرة "الثقیلة" مثل لعبة البطة أو قطعة الفلین،  بینما  یغو
 وعلیھ یطلب منك، بتوظیف معارفك حول دافعة أرخمیدس ومفھوم التوازن:

 .تحقق توازن الجسم الطافيتحدید شروط الجسم الذي یطفو في السائل، محددا العوامل التي 
 
 جمع التصورات : 
من الشكل: األجسام  الفرضیاتومناقشة جمع التصورات حول األجسام التي تطفو والتي تغوص، وتقدیم  -

الحجم  "تطفو، األجسام ذات" الخفیفة "،  الباخرة التي یدخلھا الماء...تغوص، األجسام "الصغیرة"الثقیلة"،«
 ، ....تطفو، ...الخ"الكبیر

 "توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى"ـتقدیم تفسیرات حول الظاھرة وربطھا ب -
 الة : توازن الجسم الطافي وتوازن الجسم المغمور.تقدیم المخططات الممثلة للتوازن في كل ح -
 :النشاط العملي 
 اختیار الوسائل والطریقة التجریبیة -
 التحقیق التجریبي: توازن جسم صلب یطفو فوق الماء في الحالتین:  -
 ، ...)الورقحالة الجسم المفتوح (البطة، زورق مصنوع من  ؛حالة الجسم المصمت (الجلید، قطعة الخشب)  -
 المالحظات و النتائج : 
 الجسم الطافي یحقق شرطي "توازن جسم صلب خاضع لقوتین"  -
ي یغوص إلى جسم یطفو ، بتغییر مالئم في ذالجسم ال ،یمكن تحویل جسم یطفو إلى جسم یغوص، والعكس -

 الشكل 
 االجابة على األسئلة  المطروحة  -
  المواردإرساء 
 :توازن جسم صلب یطفو فوق الماء -

 تكون شدة ثقل الجسم تساوي شدة دافعة ارخمیدس عند التوازن 
  یطفو الجسم إذا كانت كتلتھ الحجمیة أقل من الكتلة الحجمیة للسائل 
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  من الجسم  في السائل) تساوي كتلة المغمورالسائل المزاح (أو كتلة حجم الجزء (أو ثقل) كتلة 
 .الجسم الطافي (أو ثقل) 

  المواردتقییم:  
 الموارد:تقدیم وضعیات لتقییم 

 تمثیل القوى المطبقة في حالة الجسم المغمور والجسم الطافي في الماء وكتابة شرط التوزان -
 یطفو أوالتنبؤ بجسم یغوص  -
فن والزوارق، غرق السفینة یفسر طفو األجسام في الحیاة الیومیة : األجسام التي توضع في الماء، الس -

 ...وغوصھا،
 والعكس: تحویل جسم طافي الى جسم یغوصكیف یحول جسم یغوص الى جسم طاف  -
 مراقبة صالحیة بیضة، ... -

 
 :وضعیة تعلم إدماج التعلمات 

  :سب عدة علماء تمثل ظاھرة" االحتباس الحراري" خطورة على اإلنسان الذي بحنص الوضعیة
في یعیش على الساحل؛ فھو یسبب عدة تأثیرات من بینھا ذوبان الجلید القطبي الذي یؤدي إلى ارتفاع 

  الماء في المحیطات وبالتالي إزالة عدة مدن ساحلیة وجزر. ىمستو
م رأیك في ھذا القول، وتوقعاتك بخصوص ذوبان الجلید الذي یطفو في وسط المحیطات وفي حالة قدّ  -

 الجلید الذي یوجد فوق األراضي الیابسة.
 تمكنك التأكد من ذلك مخبریة  اقترح طریقة  -
  المفترضةجمع التصورات واالجابات 
 مناقشة الوضعیة وتقدیم النموذج التجریبي لھا قصد الوصول إلى الحل -
<<تطفو قطعة جلید فوق الماء الموجود في كأس مملوء إلى إعادة طرح المشكلة بالشكل التالي:  -

ھل  ؟ یرتفع ویفیض خارج االناءالماء عندما تنصھر قطعة الجلید كلیة؟ ھل:  ىحافتھ. ماذا یحدث لمستو
 ؟ریبقى دون تغییھل ینخفض؟ 

 
 التجریب: -
 التحقیق التجریبي -
: الجلید المنصھر یتحول الى ماء سائل حجمھ بقدر حجم السائل المزاح، أي بقدر حجم الجزء النتیجة -

 المغمور من الجلید، وعلیھ فإن مستوى الماء ال یتغیر قبل وبعد انصھار الجلید.

 حل المشكلة االنطالقیة 

 مختلفيو نمیز بین طبیعة جسمین متماثلي الكتلةتقدیم االجابة على السؤال المطروح في البدایة : كیف یمكن أن  -
 طبیعة المادة؟  كیف نكشف حالة الغش في صناعة التاج:

 :تحدید العامل المؤثر في دافعة أرخمیدس والذي یسمح باإلجابة عن السؤال المطروح.  سنجد أن 
  تؤدي إلى تغیر في شدة دافعة أرخمیدس عندما  (التي تتعلق بطبیعة مادة الصنع) للجسم الحجمیةتغیر الكتلة

ھما اكتلت من مادتین مختلفتین (أي  عند تساوي كتلتي جسمین"ویمكن التعبیر عن ذلك بــ:  . یغمر كلیة في الماء
مما یؤدي الى تغیر في حجم السائل المزاح في كل حالة.   ، حجمیھما مختلفینفھذا یعني أن  ) الحجمیة مختلفة

ومنھ یمكننا الكشف عن االختالف في طبیعة الجسمین( حالة الغش)، باعتبار ما یلي : التاج المغشوش  لھ نفس 
كتلة التاج غیر المغشوش، وبمقارنة حجمي السائل المزاح في الحالتین نجدھما مختلفین ومنھ فالتاجین من مادتین 

 .الذھب المغشوش)في اآلخرالذھب الخالص و في أحدھماختلفتین (م
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 :التأكید النظري 
من 100g انعفأخذ الص ،من الذھب الخالص لصناعة التاج )g 1000كیلوغرام ( 1نفرض أن الملك أعطى للصانع  

  الذھب وعوضھا بنفس الكتلة من الفضة وصنع تاجا مغشوشا. ما ھو حجم التاج في الحالتین:
  ب) إذا كان مغشوشا.  ؛     إذا كان مصنوعا من الذھب الخاصأ)  
 اكتشاف ھذا الفرق بوسائل بسیطة كما كان في عھد أرخمیدسما الفرق بین الحجمین؟ ھل یمكن  -

 :)Ag( والفضة )Au((للحسابات تعطى الكتلة الحجمیة لكل من الذھب
휌 = 19.3		푔/푐푚 					 َ 휌					و = 10.5		푔/푐푚  

  
 :وضعیة التقییم المرحلي 
  :دینار جزائري، وراحت  2قطعة من النقود من فئة  20أخرجت أختك من "شحیحتھا" نص الوضعیة

مغناطیس فالحظت انجذاب القطعة النقدیة إلیھ، حینھا سألتك من أي مادة مصنوعة  ھا منبتقریب إحداھاتلعب ب
  ث. القطعة؟ لم تجبھا في البدایة ولكن طلبت منھا فرصة للبح

  بعد بحث في مواقع علمیة وجدت المعلومات التالیة، التي یمكن تلخیص البعض منھا في جدول:
  

الكثا  الرمز  المعدن
  فة

الوفر  بعض الخصائص
  ة

السعر 
في 

  السوق
المغناطیس، یمكن أن ال یتأكسد ولھ بریق  یجذبھ  Fe 7.8  الفوالذ

  معدني
منخف  متوفر

  ض 
  مرتفع  متوفر  یجذبھ المغناطیس  Ni 8.9  النیكل

  مرتفع  نادر  یجذبھ المغناطیس  Cd 8.7  الكادمیوم
    متوفر   ال یجذبھ المغناطیس، خفیف لھ بریق معدني  Al 2.7  األلمنیوم

  
 د.ج. 2اقترح طریقة للتأكد من طبیعة مادة القطعة النقدیة : التعلیمة

 تحلیل الوضعیة والبحث عن الحل 
 وتجنید الموارد المعرفیة والمنھجیة تحدید المشكل -
 : طریقة تعیین الكتلة الحجمیة لمادة الصنع، البروتوكول التجریبيطریقة الحل التجریبي التفكیر في  -
 تقدیم الحل التجریبيالنتیجة والحكم : -
 إصدار االجابة 

 
 المعالجة البیداغوجیة 
 جمع المعلومات حول نتائج التقییم السابقة 
  الخاصة بتجاوز التصورات األولیة عند التالمیذ، الصعوبات المتعلقة بتحدید الجملة تحدید الصعوبات

 المیكانیكیة، تمثیل القوة المطبقة، تطبیق قوانین التوازن، متابعة بروتوكول تجریبي، استخالص النتائج ، ...الخ
 :اقتراح الوضعیات العالجیة من الشكل 
 لكفاءة المكتسبةاحول  تطبیقات -
 التجارب  في وضعیات أخرى باختیار طرق أسھل وأقرب للفھم إعادة بعض  -
 تزوید التالمیذ ببحوث ونصوص علمیة للمطالعة، ومصادر أخرى حول الموضوع. -
 .تقدیم توجیھات عملیة  لمعالجة الوضعیات المدروسة في المنزل -
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 اقتراح وضعیات تعلمیة -4
ّمیة. 1- 4   )1: (مثالنموذج عن بطاقة الوضعیة التعل

 السنة األولى من التعلیم المتوسطالسنـة: علوم فیزیائیة وتكنولوجیاالمـادّة: 
 : الظواھر الضوئیة والفلكیةالمیدان انتشار الضوء: الوحدة

  : یحل مشكالت من محیطھ القریب والبعید بتوظیف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤیة المباشرة الكفاءة الختامیة 
 .لألجسام                                   

 
 

  سیر الوضعـــیة التعلمیة
  أنشطة التالمیذ  أنشطة األستاذ

 :تمھید  
التذكیر باألوساط الضوئیة ودورھا في "مرور الضوء" ورؤیة  -

 األشیاء
 -الوسط الشفاف -رسم تخطیطي لوضعیة "رؤیة الشيء": (العین -

 الشيء). 
  السابقة. ھمیة كل عنصر من العناصر الثالثأ -

الوسط  -یساھمون في رسم وضعیة الرؤیة (العین -
الشيء)  برسم تخطیطي والتحدید الكیفي"  -الشفاف

 لمسیر الضوء"
  

  وضعیة 
 تقدیم الوضعیة 

مغلق. فنضع داخل علبة عاتمة منبعا  نرید أن نرى األشیاء داخل حیز
ضوئیا (مصباح) وكرة صغیرة في مكانین متباعدین من العلبة. یوجد 

.نشعل المصباح )1الشكل(.، ❸، ث❷، ث❶بالعلبة ثالثة ثقوب: ث
 ونضع العین أمام ثقب من الثقوب، المطلوب: 

تحدید الوضعیة التي نرى منھا الكرة الموجود داخل العلبة، وتمثیل  -
 الكرةمن رؤیة  نانمكّ ار الضوء" الذي یُ " مس

  تقدیم توضیحات بخصوص: المھمة المطلوب، وضعیة عین
  المشاھد، تشغیل المصباح، تدوین المشاھدات في جدول

 ویستوعبون الوضعیة یطلبون التوضیحات -
 
 

 

 یتأكد من شروط رؤیة جسم -
 یتأكد تجریبیا من االنتشار المستقیم للضوء -
لشعاع الضوئي بخط مستقیم من  ا(یمثل  یستخدم نموذج الشعاع الضوئي لتفسیر الرؤیة المباشرة -

 الجسم/المنبع  الى العین)
 .ویمثلھا ھندسیایتعرف على مختلف الحزم الضوئیة  -

ّمیة   األھداف التعل

 وضعیة تجریبیة لبناء أولي لنموذج الشعاع الضوئي 
ّمیة  خصائص الوضعیة التعل

  وطبیعتھا
 ة التغذیةدّ كرة صغیرة (كرة تنس مثال)، مصباح + عُ  -علبة من الورق المقوى -
 (ألواح مثقوبة وسائل تجریبیة لبناء تركیب یسمح باختبار فكرة رؤیة األجسام من خالل ثقوب -

 منبع ضوئي [مصبع أو صمام ضوئي]، ... ، حواملھا مع
 أدوات الرسم لرسم األشعة الضوئیة -

 السندات التعلیمیة المستعملة

صعوبة النمذجة: ربط الضوء والرؤیة (تشكل الصورة) بنموذج الشعاع الضوئي والحزم  -
 الضوئیة 

 تصورالشعاع الضوئي الوحید -
  حتى العین:  ( انتقاء الشعاع أو الحزیمة الضوئیة) رسم أشعة الضوء من الجسم -

یھا ّ  العقبات المطلوب تخط
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 النشاطات التعلمیة 
 تقدیم الفرضیات: 

 محاولة االجابة على األسئلة:  ماذا نرى من كل ثقب؟ ولماذ؟  -
 مناقشة  -
 التجریب: 

كرة صغیرة  -الوسائل المستخدمة: علبة من الورق المقوى -
 (كرة تنس مثال)

 القیام بالمشاھدات التجریبیة -
 تسجیل النتائج -
 إرساء الموارد المعرفیة 

الضوء منھا نحو  شروط الرؤیة: نرى األشیاء عندما یأتي -
  العین مرورا بأوساط شفافة

 ،مستدال بما یعرفھو رأیھ مدعماالتلمیذ یقدم  -
 للشرح يومستخدما الرسم التخطیط

  
وتشغیل  في كیفیة إنجاز التركیب التالمیذ یساھم -

 دارة االنارة
یة الكرة من خالل یبیة: رؤریقومون بالمشاھدة التج -

 ةالثقوب الثالث
  دفتر األعمال المخبریةتسجیل المالحظات في  -

  2وضعیة 
 تقدیم الوضعیة 
طلب من التلمیذ رؤیة منبع ضوئي (مصباح مشتعل)  من خالل  

 فتحة أنبوب  بالستیكي مرن ومعكوف(مقوس)، الشكل(2)
 المطلوب:

ما الطریقة التي تمكنك من رؤیة المصباح باستخدام ھذا   -
 األنبوب؟

 النشاطات التعلمیة 
 :تقدیم الفرضیات 

مناقشة إمكانیة رؤیة المنبع من خالل فتحة األنبوب بالشكل  -
 المعطى

  عرض الحلول الممكنة -
 التجریب  

 اختیار الوسائل واختبار اآلراء السابقة تجریبیا -
تسجیل شرط الرؤیة في ھذه الوضعیة: ضرورة جعل  -

  األنبوب بشكل مستقیم حتى ال تحجب الرؤیة

 ب من الوضعیةیستوعبون المطلو  -
 یقدمون رأیھم فیما ھو مطلوب  -

  
  
 
 یعرضون آراءھم بشكل مخطط على السبورة  -
 یقدمون تصورا للتجربة التي تحقق ذلك  -

 
یجربون: المحاوالت األولى بواسطة األنبوب   -

 المعكوف ثم محاولة أخرى بعد  "تعدیل" األنبوب 
  یسجلون النتیجة برسم تخطیطي مناسب  -

  

 ❶ث

 ❷ث

 )1الشكل( ❸ث

 )2(الشكل
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  3وضعیة 
  الوضعیةتقدیم 

نضع أمام منبع ضوئي (مصباح مشتعل) مجموعة من األلواح   
)، لةث(كل األلواح متماالعاتمة ، وكل لوح مزود بثقب في مركزه 

). وضعت ھذه األلواح بشكل كیفي وطلب من التلمیذ رؤیة 3الشكل(
 المصباح من خالل ھذه الثقوب. المطلوب:

الطریقة التي تمكنك من رؤیة المصباح من خالل  ل الىتوصّ  -
 . ماذا تستنتج؟ھذه الثقوب

تقدیم توضیحات حول الشروط االبتدائیة للتجربة : وضع  -
 على شكل متتالي وبصورة عشوائیة لواحاأل

 
 

-   ُّ  بالوضعیة التالمیذ  یلم
 االستفسار عن الشروط االبتدائیة  -

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
 الشكل(2)

 
 

 النشاطات التعلمیة 
 :تقدیم الفرضیات 

 تقدیم اآلراء مع التبریر   -
 مناقشة -
 :التجریب 

 مناقشة حول التركیب التجریبي المعتمد  -
لتوصل الى الوضعیة لالقیام بالتجربة:إجراء المحاوالت  -

 .المالئمة
 التعبیر عن النتیجة  -
 الوضعیتین السابقتین حوصلة نتائج 
 إرساء الموارد 

 شروط رؤیة جسم في الوضعیتین السابقتین: -
 انتشار الضوء في وسط شفاف ومتجانس بین المنبع والعین 
  وفق خطوط مستقیمةالضوء ینتشر 

 خالل: ینتشر الضوء من المنبع في كل االتجاھات تعمیم -
  األوساط الشفافة المتجانسة

 
فرضیات الحل شفویا ثم بالمخطط  التالمیذ یقدم -

 ویعرضونھا على السبورة
 التبریر التالمیذ یقدم -
  
مشاھدة ل عن طریق المحاولة التالمیذ یجرب -

 المصباح المضيء 
 الوضعیة المالئمة كتابیا وبالمخططل التالمیذ یسج -
 
في حوصلة المعارف المتوصل التالمیذ   یشارك -

 إلیھا
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ّمیة البسیطة نموذج عن بطاقة الوضعیة   )2(مثال -التعل
 الرابعة من التعلیم المتوسط السنـة: علوم فیزیائیة وتكنولوجیاالمـادّة: 
 الظواھرالمیكانیكیةالمیدان خصائص "دافعة أرخمیدس": الوحدة : 

  المفاھیم المرتبطة  میكانیكیة موظفا: یحل مشكالت من الحیاة الیومیة متعلقة بالحالة الحركیة لألجسام باعتبارھا جمل الكفاءة الختامیة 
 .بالقوة والتوازن                       

  
 

  سیر الوضعـــیة التعلمیة
  أنشطة التالمیذ  أنشطة األستاذ

 تمھید: 
تقیم المكتسبات السابقة : توزان جسم صلب خاضع لثالثة قوى    -

  (لھا الحامل نفسھ). ولة على نفس الحاملممح

  أشعة القوى  التالمیذ یمثل -
تطبیق عددي سریع: تعیین شدة إحدى القوى  -

  بمعرفة الشدتین األخریتین
 تقدیم الوضعیة: 

سألتك أختك التي كانت تدرس في االبتدائي عن : نص الوضعیة
األجسام التي"تطفو والتي ال تطفو" ، وكیف أن لعبة البطة تطفو 

فیھ، وھل في ماء حوض الحمام بینما قطعة الصابون تغوص 
انیك" غرقت ألنھا مصنوعة من الحدید؟...الخ ، تسفینة "التای

فتذكرت حادثة أرخمیدس مع الملك الذي طلب الكشف عن الغش 
في صناعة  تاج الذھب. وللوصول الى االجابة على ھذه 

  التساؤالت، المطلوب:
: حدد تجریبیا خصائص القوة التي یخضع إلیھا الجسم التعلیمة -

 ماء، وعین شدتھا.الموضوع في ال
  

: تحویر الوضعیة الى دراسة توازن جسم  التعلیمةتوضیح  -
خاضع لفعل قوى یجب تحدیدھا ، ومنھا تحدید الجملة 

 .المتأثرةالجملة المیكانیكیة ة ورالمیكانیكیة المؤث
 

على المشكل المطروح  التالمیذ یتعرف -
  یستفسرون عن المطلوب وطریقة العمل  و

 المطبقة على جسم صلب في حالة توازن القوىیمثل  -
 یمثل شعاع دافعة أرخمیدس  -
 یحسب تجریبیا شدة دافعة أرخمیدس -
 یعین بالحساب شدة دافعة أرخمیدس -
 یكتب شرط توازن جسم مغمور  -
 یفسر حالة طفو الجسم ویكتب شرط توازن جسم   -
 یعین تجریبیا الكتلة الحجمیة لسائل -

ّمیة   األھداف التعل

ّمیة  تتطلب توظیف المسعى العلمي  علمیةحل مشكلة  - خصائص الوضعیة التعل
  وطبیعتھا

 ؛ماء ؛ أدوات إلنجاز التجارب: أجسام صلبة ذات كتل حجمیة مختلفة أكبر وأقل من الماءووسائل   -
صور أو  -خیوط التعلیق،...)، ملحقات (حوامل؛  القارورة المدرجة  ؛ دینامومتر ؛سوائل أخرى

 .مخططات لوضعیات الدراسة
 السندات التعلیمیة المستعملة

 ربط حالة الغمر بكون الجسم "ثقیل" ، وحالة الطفو بكون الجسم "خفیف"  -
 الماء ىتصور انصھار الجلید یزید من ارتفاع مستو  -
  تمثیل دافعة أرخمیدس عند حالة التوازن عند الغمر وعند الطفو  -

یھا ّ  العقبات المطلوب تخط
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  : ؤالت التالیة:اتصورات التالمیذ فیما یخص التسمناقشة حول 

ماذا یحدث للجسم الذي یوضع في الماء؟ ھل األخف یطفو  -
  كیف نتأكد من األفكار المطروحة؟ ؟واألثقل یغوص

 ما عدد القوى المطبقة على الجسم الصلب عند الغمر في الماء؟ -
 خصائص القوى (المنحى، الجھة، الشدة) رأي  فيالطلب  -
كیفیة ما لتعیین شدة القوة التي تمثل "فعل التالمیذ  یطلب من -

  الماء على الجسم المغمور فیھ" 

رأیھم عن طبیعة القوى ومصدرھا في  التالمیذ یقدم -
القوة التي  وخاصة طبیعةحالة غمر الجسم في الماء 

 تمثل "فعل الماء على الجسم"
طریقة القیاس ،   أأفكارھم حول مبد التالمیذ یعرض -

من خالل ما یعرفونھ عن شرط توازن جسم خاضع 
 .لعدة قوى

  
 األنشطة التعلمیة 

  1النشاط التجریبي: 
  :الوسائلالتفكیر في البروتوكول التجریبي 

 استغالل النتائج  –االتفاق على طریقة إجرائیة 
 :1(الشكلفق على التركیب التالي: تّ یُ التحقیق التجریبي( 

)، خیط التعلیق، مطاط (ربیعة)، حوض  Sصلب ( الوسائل: جسم
  بھ ماء ، ملحقات (حامل، وصالت التثبیت، ...)

  :تسجیل المالحظات حول:  منحى المطاط (أو المالحظات
وبعد الغمر (القراءة على الغمر طول النابض قبل  -الربیعة) 

 ).الربیعة قبل وبعد
  الماء في  ىمستووبعد الغمر: ارتفاع الغمر قبل  اأیضماذا تغیر

 .الحوض
 :النتائج 
 كیف نعبر عن شرط التوازن في الحالتین -
یتوصل مع التالمیذ الى معرفة خصائص القوة التي تمثل فعل  -

الماء على الجسم المغمور فیھ، ویمثلھا بشعاع ، ویسمیھا: 
  دافعة أرخمیدس"

بعض الوسائل التجریبیة حسب  التالمیذ یقترح  -
 تصورھم للحل والطریقة

 لتركب التجریبيابالرسم  التالمیذ یمثل  -
 الوسائل لتدوین المالحظات والنتائج التالمیذ یعد  -
 التجربة التالمیذ یحقق  -
 المالحظات والنتائج التالمیذ یسجل  -
 عن التوازن التالمیذ یعبر  -
خصائص القوة المنمدجة لفعل  التالمیذ یستخلص  -

 الماء على الجسم المغمور فیھ، ویمثلونھا بشعاع 
  .على إسمھا ف التالمیذ یتعر  -

  
  
 2التجریبي  نشاط: 

 (تابع للنشاط السابق) باستغالل نفس الوضعیة السابقة التعلیمة :
  دافعة أرخمیدسشدة ، عین 

  التفكیر في الطریقة: مناقشة حول طریقة ووسائل التي تمكننا
 من حساب شدة دافعة أرخمیدس، والتوجھ الى:

مقارنة طول النابض وحساب شدة القوة الموافقة  :1الطریقة -
ـ للفرق بین الطولین ، العودة الى استخدام القارورة المدرجة ك

 "دینامومتر"
: بمقارنة القراءتین على الربیعة خارج وداخل الماء 2الطریقة -

 تینءوحساب الفرق بین القرا
یستخدم مصطلح "الثقل الظاھري" للقراءة على الربیعة عند  -

  الجسم وھو مغمورحالة 

 تعیین شدة القوة  أرأیھم حول مبد التالمیذ یقدم  -
 الوسائل والطریقة التالمیذ یقدم  -
تركیبا تجریبیا  یحقق ذللك وفق  التالمیذ یقترح  -

 اتجاھین:
األول: باستخدام المطاطات ومقارنة طولیھما   -

وحساب شدة القوة الممثلة لدافعة أرخمیدس باستخدام 
 ةجالقارورة المدر

الثاني: القراءة المباشرة باستخدام الربیعة وحساب   -
 تینءاالقرالفرق بین 

  "الثقل الظاھري" على مفھوم التالمیذ یتعرف  -

 1الشكل
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 3التجریبي  نشاط: 
 من التجارب السابقة ما ذا یمثل الفرق بین مستوي التعلیمة :

 الماء قبل وبعد غمر الجسم الصلب في الماء؟ كیف نعین ثقلھ؟
  :مناقشة المبدأ  والطریقة 
 ماذا یمثل حجم الماء المزاح؟ كیف نحسب كتلتھ وبالتالي ثقلھ؟ -
 )2الشكل توكول التجریبي: (وربال -

قلم لتعلیم المستوى الحر  ،الوسائل: مخبار مدرج، حوض
، للسائل ( حوض یسمح یتدفق الماء المزاح كلیة بعد الغمر)

  ربیعة لقیاس ثقل السائل المزاح مباشرة
 تحقیق التجربة  -
 حساب شدة القوة -
النتیجة: شدة ثقل السائل المزاح یساوي شدة دافعة أرخمیدس  -

  المعینة من الوضعیة السابقة

رأیھم حول السائل المزاح من حیث:  التالمیذ یقدم  -
 الحجم، قیمة الكتلة، قیمة الثقل

 وسائل وطریقة العمل التالمیذ یقترح  -
 التركیب التالمیذینجز  -
 بحساب شدة ثقل السائل المزاح التالمیذ  یقوم  -

 یقارنونھ بالقیمة المحسوبة سابقاو
  عن النتیجة المتوصل إلیھا. التالمیذ یعبر  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إرساء المعرفة  
  تخضع األجسام التي توضع في السائل إلى قوة تدعى

 خصائصھا:" ، ومن دافعة أرخمیدس"
 أنھا شاقولیة موجھة من األسفل نحو األعلى 
 شدة دافعة أرخمیدس تساوي عددیا شدة ثقل السائل المزاح 
  :(تعریف) الثقل الظاھري푃 = 	푃 − 퐹 
 :عبارة شدة دافعة ارخمیدس퐹 = 푃 − 푃  

 حیث:  
 푃  :،ثقل الجسم 
 푃الثقل الظاھري: 
 퐹شدة دافعة أرخمیدس : 

 تقویــــم  
  :ـتقدیم وضعیات یقوم فیھا ب    

 التمثیل الشعاعي لدافعة أرخمیدس -
 كتابة شرط توازن جسم معلق بخیط ومغمور في الماء -
 التعیین التجریبي  لشدة دافعة أرخمیدس -
  ب شدة دافعة أرخمیدس من عالقة التعریفاحس -

في ضبط المعرفة الجدیدة وكتابة التالمیذ   یساھم -
  التعاریف

    
  

0 

 2الشكل
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  وضعیة تعلم االدماج نموذج -2.4

ّم اإلدماج   نموذج عن بطاقة وضعیة تعل
  المستوى : السنة األولى متوسط

  الظواھر الكھربائیةالمیدان: 

  : یحل مشكالت تتعلق بتركیب الدارات الكھربائیة البسیطة محترما قواعد األمن الكھربائيالكفاءة الختامیة
 مركبات الكفاءة: 

  المغذاة باألعمدة الكھربائیةاألجھزة  وتشغیل المصباح الكھربائي شائعة االستعمالیعرف كیف تشتغل دارة  
   یتمكن من تركیب دارة كھربائیة حسب المخطط النظامي  
   عیا شروط األمن الكھربائياویشغلھا مریركب دارة كھربائیة.  

  ھدف  وضعیة تعلم إدماج  الموارد
  دمج؟نماذا  
 :المعارف ومواضیع اإلدماج 
o  مفھوم الدارة الكھربائیة البسیطة 
o الربط على التسلسل والربط على التفرع  والربط المختلط وخصائص كل منھا 
o التحكم في تشغیل دارة كھربائیة 
o مفھوم الدارة القصیرة وتأثیر ذلك على تشغیل الدارة الكھربائیة 
 :الكفاءات العرضیة المستھدفة باإلدماج 
o .یستعمل الترمیز العالمي 
o ویستكشف ویحلل ویستدل منطقیا. یالحظ 
o .ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ وحل مشكالت ویعد إستراتیجیة مالئمة لحل وضعیات مشكلة 
o  یستعمل مختلف أشكال التعبیر: األعداد والرموز واألشكال والمخططات والجداول والبیانات 
 السلوكات والقیم المستھدفة باإلدماج: 
o النقدي، فیالحظ ویستكشف ویستدل منطقیا یمارس الفضول العلمي والفكر 
o  .یسعى الى توسیع ثقافتھ العلمیة وتكوینھ الذاتي  
 كیف ندمج؟  
     :العناصر الكھربائیة (الدالالت، النوع والعدد)  مواصفات نمط السندات التعلیمیة المطلوب تجنیدھا لتعلم اإلدماج 
 :العقبات التي یمكن أن تعترض اإلجراء 
o  (استخدام الرموز النظامیة) صعوبة ترجمة الوضعیة التجریبیة الى مخطط نظامي 
o غیاب فرصة االختبار التجریبي ألن المطلوب ھو تقدیم منتوج دون التجریب 
o (أكثر من مصباح) صعوبة الربط بین داللة كل من المصباح وداللة العمود في الحالة المركبة 
o  :نوع الربط من جھة داللة مولد التغذیة من جھة أخرىصعوبة التحكم في عاملین بآن واحد 

  
 إجراء وضعیة تعلم اإلدماج 

 :تقدیم الوضعیة  
طلب األستاذ، في حصة األعمال المخبریة، من فوج التالمیذ تحقیق تركیبات كھربائیة تستخدم فیھا مجموعة من 

  المصابیح  وبطاریات أعمدة وقاطعة وأسالك التوصیل، وفق الشروط التالیة:
  أ) تتضمن الدارة مصباحین اثنین یشتعالن بصفة عادیة؛

  كل المصابیح تنطفئ مصابیح ، لكن إذا وصلنا طرفي أحد المصابیح  بسلك من النحاس فإن 3ب) تتضمن الدارة 
  .من المصابیح تبقى مشتعلة 2فتحنا القاطعة فإن مصابیح ،  لكن إذا  3) تتضمن الدارة ـج

دارة كھربائیة واحدة فقط  من بین التركیبات الكھربائیة  التي تحقق الشروط المطلوبة في الحاالت :  مثل المطلوب
  الثالث . مستخدما الترمیز النظامي ومقدما شرحا لكیفیة تشغیل الدارة الكھربائیة في كل وضعیة.  
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  (قائمة األدوات) السندات:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نشاطات المتعلم : 
  یحلل الوضعیة ویستخرج المعطیات من النص ومن السند (الجدول) –
  یفھم التعلیمة المعطاة ویستفسر عند الضرورة  –
  یفكر في كل الوضعیات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعلیمة  –
  یستخدم المعطیات المتوفرة في السند بالقدر الذي یحتاجھ وحسب التعلیمة  –
  یختار الوضعیة التي توافق المطلوب  –
  یعرض المنتوج بشكل مخططات نظامیة مرفوقة بالشرح المناسب  –
 نیعمل باستقاللیة قدر االمكا  –
 نشاطات األستاذ  : 
 یقدم الوضعیة ویشرح التعلیمات (ال یقدم التوجیھات أكثر من اللزوم) –
 یساعد التالمیذ على حصر المشكل واالنطالق في البحث  –
 (خاصة مع المتعطلین)، بدون تعلیقات تقییمیة یقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جھود البحث  –
 یذكرھم بالوقت وبالتعلیمات  –
 .لخطة العالجیةایقیم عمل التالمیذ بعد االنتھاء ویعد   –

 
 معاییر ومؤشرات التقویم  

  
  مالحظات  المؤشرات  المعاییر

الترجمة  -1
  السلیمة للوضعیة

 العدد الصحیح  للمصابیحو المولدیختار  -1.1
یقدم التركیبات الكھربائیة المطلوبة والتي تحقق الشروط المعطاة  -2.1

 في التعلیمة:
  :(أ)الحالة 
o  1لشكل أ[امصباحان على التسلسل[ 
o  2[الشكل أمصباحان على التفرع[ 
  :(ب)الحالة 
o 3  مصابیح على التفرع مع رسم استقصار أحد المصابیح

 ]1[الشكل ب
o 3  مصابیح  في ربط مختلط مع رسم استقصار المصباح

 ]2[الشكل بالوحید في الفرع 
  :(ج)الحالة 
o 3  1[الشكل جمصابیح على التفرع والقاطعة في أحد الفروع[ 
o 3  مصابیح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي یتضمن

 ]3] و[شكل ج2مصباح وحید  [شكل ج

 
  
  
 
تقبل تركیبة   –

واحدة من بین 
 التركیبات الممكنة 

  
تقبل حاالت عدم   –

التالؤم بین 
 المصابیح والمولد

 
تقبل مختلف   –

الرموز الخاصة 
  بالمصابیح أو المولد

 قائمة األدوات
 العدد الداللة األدوات

 3V 3 بطاریات أعمدة
 3V 3 مصابیح

 1 / قاطعة
 بكفایة من النحاس أسالك التوصیل
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یقدم التعلیل الصحیح لتشغیل الدارة الكھربائیة وفق الشروط  -3.1
  المطلوبة

االستخدام  -2
السلیم ألدوات 

  المادة

صحیحا لعناصر الدارة الكھربائیة بالرموز یمثل تمثیال  -1.2
 النظامیة

  ربط صحیح لعناصر الدارة الكھربائیة بما فیھا وضعیة القاطعة  -2.2
  االستخدام الصحیح للعمود المالئم مع المصابیح المالئمة  لتشغیل   -3.2

  الدارة الكھربائیة بصفة عادیة (إضاءة عادیة)        
  استخدام االصطالح المناسب للتعبیر عن تشغیل الدراة   -4.2

  الكھربائیة        

قبل كل تُ  -
التشكیالت التي 

توافق فیھا داللة ت
مع دالالت  المولد

المصابیح لالشتعال 
  العادي

  

  االنسجام -3
 انسجام التفسیر المقدم مع رسم التركیبة الموافقة لھا -1.3
 الشروط المطلوبة ال یخلط بین تركیبتین متعارضتین في -2.3

  

  

التمیز  -4
  واالتقان

إضافة التركیبات المستبعدة والتي ال تحقق الشروط  وتعلیل  -1.4
 ھذا االستبعاد

استخدام ربط األعمدة على التسلسل لحصول على التوتر  -2.4
 المناسب لتشغیل الدارة

  االشارة إلى حالة االضاءة في كل حالة مقدمة خاصة زیادة شدة    -3.4
  االضاءة أو انخفاضھا          

  تنظیم المنتوج وإضافة عناصر للتوضیح مثل: تسمیة العقد،   -4.4
  إعطاء رموز لعناصر الدارة، ...الخ        

  

  
  :عناصر االجابة: انظر المخططات الممثلة فیما یاتي

 :التركیبات  التي  ال تحقق الشروط ھي 
 4ب و  3بو  حد المصابیح  على التسلسل أحالة استقصار   2- ب  
 4-ج 

 التي تحقق الشروط التركیبات: 

  مع الدالالت الخاصة بالمولد والمصابیح المناسبة2-أ و   1- أ ،  
 مع الدالالت الخاصة بالمولد والمصابیح المناسبة2- ب  و  1- ب ، 
 3-ج و  2- ج  و  1-ج  
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L1 (3V) L2 (3V) 

6 V 

 1-أ

L1 (3V ) 

L2 (3V) 

3 V 

 2-أ
 

 1-ب
 

L1 (3V) 

3V 

L2 (3V) 

L3(3V) 

 2-ب
 

L1 (3V) L2 (3V) 

6 V 

L3 (3V) 

L1 

 

L2 

L3 

 1-ج
 2-ج

L1 (3V) L2 (3V) 

 

L3 (3V) 

L1 (3V) L2 (3V) 

L2 (3V) 

 

 3-ج
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  :كیفیة المعالجة البیداغوجیة المتوقعة  
  تتم المعالجة بعد تقییم منتوج التالمیذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجریبي  للتجسید الفعلي لكل

 الوضعیات التي مر بھا
 دعم وضعیات المعالجة ببرمجیات تجسد كل الحاالت في شكل ممتع  
 :ساعة 1المدة المقترحة 
 :حصة واحدة للوضعیة + حصة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعلمات عدد الحصص المخصصة  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L1 (3V) L2 (3V) 

9 V 

L3 (3V) 

 3-ب
 

L1 (3V) L2 (3V) 

L3 (3V) 

 4-ب
 

6V 

 4-ج
 

L1 (3V) L2 (3V) 

9V 

L3 (3V) 
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  التقــویـــــــــــــــم  - 5

لتقییم التعلمات أثناء وضعیات التعلم  ،التقویم في المقاربة بالكفاءات مبني على أساس وضع استراتیجیة متكاملة
والتأكد من تنصیب الكفاءة  ونموھا من جھة أخرى. فھو  ،بغرض التحكم في موارد الكفاءة من جھة ،وفي نھایتھا

من خالل وضع  ،أو الرسوب ،إذن ال یكتفي بالحكم على اكتساب المعارف أو الوقوف على مدى نجاح  التالمیذ
وترسیخ السلوكات االیجابیة من  ،اجولكن التأكد من نمو الكفاءات المستھدفة من المنھ ،العالمات وترتیب التالمیذ

  قیم ومواقف وكفاءات عرضیة تساعده على تثبیت آثار التعلم ونقل المكتسبات في وضعیات وسیاقات من الحیاة.
، یھدف الى تفعیل دوره التكویني لیكون أكثر )الذي تبنتھ مناھج الجیل الثاني(والتقویم في المنظور الجدید 
  . اء التعلمات من طرف المتعلمین ویكون دوراألستاذ ھو المرافق والمساعد والمعالجفاعلیة، بحیث یساعد على بن

  لتقویم وفق ھذا المنظور وظیفتان أساسیتان، وھما:وعلیھ فإن ل
 (التقویم التكویني أو التعدیلي): وتھتم  بتشخیص الصعوبات وتجاوزھا  وتعدیل مسار  الوظیفة التدعیمیة 

 .یولي اھتماما خاصا بالتقویم الذاتي والتقویم من قبل األقران، كما التعلم          
 التحكم في الكفاءة، ویأتي في نھایة  الحكم على مقدار(التقویم االشھادي): ویتوجھ نحو  الوظیفة االقراریة   

 االجازة، ...)لى اتخاذ قرارت إداریة  بشأن مسار تمدرس التلمیذ (الترتیب، التوجیھ، إ، ویحضر التعلم          
  ھو یرتكز على المبادئ التالیة:و
 .التقویم یشمل اكتساب المعارف والتحكم فیھا وأیضا المساعي التعلمیة ونمو القیم واالتجاھات -
 وفق معاییر ومؤشرات محددة، ویعتمد على الحكم على المنتوج من  نمو الكفاءاتالتقویم ینصب على  -

 خالل وضعیات مركبة          
  للتقویم التكویني، فھو جزء ال یتجزأ من مسار  الوظیفة التعدیلیةمن خالل  في خدمة التعلمھو التقویم  -

 تھا. االتعلم  إذ یرافق تعلمات التالمیذ  ویقوم بتصویب مسار          
 من قبل  نيالبیالذي یقوم بھ التلمیذ اتجاه تطور تعلماتھ ،وكذا التقویم  التقویم الذاتيالتقویم یشجع على   -

 ه من التالمیذ)ؤاألقران (زمال          
 المتعلمین  والتي تمكم ساسي من استراتیجیة التعلم أھي جزء ، والمعالجة البیداغوجیةالتقویم یصاحبھ  -

  .من تجاوز الصعوبات          
 

 التقویم التكویني والتعدیل : -1.5
 طیلة تطبیق المقاطع  للعملیات التعلیمیة التعلمیة لذي یكون مواكبا ومسایرااھو التقویم  التقویم التكویني

خفاق والتعثرات  التي تظھر أثناء فھو تقویم مستمر، یھدف الى القیام بالتعدیل والتصویب لحاالت اإل ؛التعلمیة
 األستاذ أو التلمیذ من نواحي القصور في ھالمسار التعلمي للتلمیذ من خالل التغذیة الراجعة، وبناء على ما یكتشف

فھو یساعد على ضبط التعلمات بالنسبة للتلمیذ ویساعده على التقدم ، كما یساعد   أي مرحلة من مراحل التعلم . 
 األستاذ على تعدیل خطتھ وطریقتھ.

 یقوم التقویم التكویني على :
 .(خالل الحصص) لنشاط التعلمي للتالمیذ أثناء أدائھم للمھمات المطلوبةالمالحظة الیومیة ل -
 ).بعد أداء المھمة(ھائي نتاجھم المرحلي (أثناء األداء) أو التفحص إن -
   اختبار تملكھم للمعارف والمھارات التي ھي القدرة على التحكم في الموارد المعرفیة والمنھجیة  -

 والكفاءات العرضیة والسلوكات المرغوب فیھا.           
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تھدف الى تجاوز ھذه الصعوبات في حینھا أي قبل یبنى على نتائج التقویم التكویني وضعیات المعالجة التي 
حیث یكون (نھایة میدان) أو في نھایة دورة تكوینیة (سنة دراسیة) ،  اتعلمی االتقویم النھائي الذي یتوج مقطع

 .الشاملة ى التحكم في الكفاءة الختامیة أوھدف تحدید مستوللتقویم في ھذه الحالة 
 
 التعدیل في التقویم التكویني  
التعدیل في التقویم التكویني مبني على جمع المعلومات الوجیھة التي تسمح بتشخیص الصعوبات التي إن  -

  یالقیھا التالمیذ أثناء أداء نشاطھم التعلمي. ویتوجھ االھتمام الى :
بتحلیل ھذا الناتج  والحكم علیھ من خالل معیار منھ :وھو ناتج التعلم الذي یمكن التأكد منتوج التعلم -

  وھو المنتظر من الوضعیة التعلمیة.، ھةالوجا
االستراتیجیة  يھ، ووبالتالي التعلم : وھو المسار الذي یتخذه المتعلم أثناء القیام بالمھمةسیرورة التعلم -

 لى االجابة على األسئلة المطروحة إالتي یتبعھا في حل المشكالت وإنجاز المشاریع والوصول والمساعي 

بشكل تدخالت وجیھة معتمدا على ھذا التشخیص، ویكون أثناء النشاط التعلمي. قد یكون ویتم التعدیل          
التدخل التعدیلي عبارة عن تقدیم مساعدة نقطیة لكل التالمیذ أو تكون مشخصة حسب الحاجة الفردیة للتلمیذ. وقد 

  تتطلب إجراءات خاصة.
  ویعمل األستاذ على المسارات التالیة:         

: وھي الصعوبات التي تتطلب تدخال بسیطا لكن آنیا. مثل الصعوبات المتعلقة بفھم ات النقطیةحالة الثغر -
المنطوق أو فھم التعلیمة أو توضیح مفردة أو مصطلح جدید أو ذو سیاق مختلف، فیقوم بإعادة الصیاغة أو تقدیم 

  .ة أو في مواد أخرىضافي. وقد یكون ھناك طلب أو حاجة للتذكیر بمعارف سابقة في المادالشرح اإل
: وھي الصعوبات التي یجدھا التالمیذ في عدم جرائیة أو المھاراتاإلحالة الصعوبات المتعلقة بالمعارف  -
بة كنھم من بعض الطرق والتقنیات التي تحتاج الى استیعاب وتدرب أكثر: مثل التدرب على أدوات القیاس وكتامت

أو التدرب على موازنة معادلة كیمیائیة، بناء منحنى بیاني أو قراءتھ لحساب مثال، انتیجة القیاس، استخدام قواعد 
لتدریب ایقوم فیھا بمزید من ، ویكون العالج في ھذه الحالة باقتراح وضعیات مناسبة فردیا أو مع الجماعة ....الخ

  .ظروف تالئم وتحترم وتیرة تعلمھ تحت إشراف  األستاذ الذي یمده بالمساعدة الخاصة في
: ویتعلق بعدم التمكن من بعض الكفاءات العرضیة التي الصعوبات المتعلقة بالكفاءات العرضیةحالة  -

من الجھد ومساھمة المواد األخرى، مثل االستخدام السلیم للغة والتعبیر العلمي،  التخطیط لعمل أو  اتتطلب مزید
ل، تنظیم العمل عة المشكإلنجاز مشروع، عرض نتیجة بحث أو مشروع، تكییف استراتیجیة البحث مع طبی

ویكون التدخل بشكل توجیھات بناءة مبنیة على تشخیص الحالة ومتابعة مستمرة لجھوده من . تقان، ...الخواإل
  .أجل التقدم وتجاوز الصعوبات

: ویتعلق بنقص الدافعیة واالھتمام واالنخراط في العمل  حالة الصعوبات المتعلقة بالجانب الوجداني -
وااللتزام بالعمل الجماعي، وھي السلوكات التي تؤشر الى غیاب بعض المواقف واالتجاھات المرغوب فیھا 

وتعبر عن  ،والتي تتطلب العالج . وھي حاالت یمكن مالحظتھا من خالل السلوك الدائم الذي یبدیھ التلمیذ
مع الجو المدرسي، وقد یكون منشؤھا  المحیط المدرسي أو العائلي (خارج المدرسة)، ویمكن  صعوبات التكیف

تقدیم المساعدة  من خالل الحوار وإعطاء الصورة االیجابیة عن نفسھ (تقدیر الذات) وعن المدرسة. ویمكن 
ور والعمل الذي یقوم بھ. یم وتثمین ھذا الدیإدماجھ في العمل الجماعي وإنجاز مشروع یكون لھ دور ھام، مع تق

تساھم فیھ مواد دراسیة أخرى. كما أن الحوار المباشر مع التالمیذ في موضوعات  اقد یكون المشروع تشاركی
 تھمھم حتى الخارجة عن المدرسة تكون مفیدة لھم.
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 المعالجة البیداغوجیة 
تكون ھذه األنشطة منتقاة ومعدة   ؛إجراء التعدیل والتصویب المناسبین موعة من األنشطة المبرمجة قصدھي مج

 ھ بھا التالمیذ المتعثرین والذین یواجھون صعوبات تم تحدیدھا وتشخیصھاواجَ لھذا الغرض العالجي، حیث یُ 
وتمكین ھذه الفئة من التالمیذ من اللحاق  ،سھام في تذلیل الصعوبات. ھذه الوضعیات العالجیة من شأنھا اإلمسبقا

لى اآلخر. تنجز ھذه األنشطة ضمن وضعیات عالجیة ھادفة موجھة إمشروع التكویني وال یترك أمرھا الب
للمعنیین إما بشكل فردي أو ضمن مجموعات مصغرة وتتخذ أشكاال مختلفة حسب الفئة المعنیة وطبیعة الصعوبة 

من العمل  اتطلب مزیدتارات التي یعانون منھا  سواء في التحكم في المعارف أو الحاجة الى التدرب على مھ
  والوقت، ویكون كل ذلك تحت إشراف األستاذ وتوجیھھ.

  و تتخلل المعالجة البیداغوجیة  كل مراحل المسار التعلمي للتلمیذ أثناء تنفیذ المقطع التعلمي. فقد تكون:
اقبة القدرة بعد الوضعیة التعلمیة الجزئیة للوقوف على مدى التحكم في الموارد المكتسبة، تتم بعد مر -

 .على استیعاب وتطبیق المعارف الجدیدة
 ا في الوضعیات السابقةھارد التي تعلمولوقوف على القدرة على تجنید الملدماج: بعد وضعیة تعلم اإل -
 وعند التقویم المرحلي للوقوف على مدى التحكم في الموارد وتجنیده في  ،نطالقیةبعد حل الوضعیة اإل -

 .لة التي ترتبط بالكفاءة الختامیةمشكلة من نفس العائحل وضعیة           
 .في نھایة الفصل وبعد التقویم المرحلي لتقییم اكتساب الكفاءة الختامیة -

 معاییر ومؤشرات التقویم -2.5
التقویم التكویني كأداة مصاحبة للتعلم ، یعتمد في إجراءاتھ على المالحظة الھادفة، للتلمیذ أثناء تعلمھ. ویتخذ 

ثرات غجملة من المعاییر والمؤشرات التي تسمح بالحكم على تطور تعلم التلمیذ والوقوف على التاألستاذ 
الحاصلة والصعوبات من أجل القیام بالتعدیل في وقتھ. تكون ھذه المؤشرات دالة على القدرة على التحكم في 

خالل مركباتھا التي تعبر عن التحكم موارد الكفاءة ونموھا. إن ھذه المعاییر مرتبطة ارتباطا وثیقا بالكفاءة من 
م والمواقف ارد المعرفیة والمنھجیة والقدرة على توظیفھا وكذا نمو الكفاءات العرضیة وترسیخ القیوفي الم

  حسب متطلبات المنھاج.
یتم إدماج جھاز التقییم التكویني مع مخطط التعلمات. فھما متسایران. وعلیھ حتى یكون التقویم فاعال وھادفا، 

نبغي اعتماد معاییر مسبقة تحدد ما ینبغي مراقبتھ ومتابعتھ كأولویة ، ومن ثم القیام بإجراءات التعدیل في أفضل ی
  لى مؤشرات تناسب الوضعیة التعلمیة أو التقییمیة التي  یواجھھا التلمیذ.إالمعاییر تحتاج ترجمة الحاالت. 

 ھي شبكة تجمع مجموعة من المؤشرات التي تسمح بالحكم على اكتساب  الموارد  شبكة التقویم  :
والتحكم فیھا، وتكون ھذه المؤشرات مبوبة في مجموعة من المعاییر التي تختار لتكون صادقة على الحكم على 

 نمو الكفاءة. ھناك شبكات المالحظة والمتابعة وشبكات التصحیح.
 ھا في منتوج التلمیذ، وھي وجھة نظر اختیاریة أو توافقیة نتبناھا للحكم : ھو صفة ینبغي توفرالمعیار

 على منتوج معین. 
: ھي المعاییر األساسیة التي نحكم من خاللھا على التحكم في الكفاءة في حدھا األدنى معاییر الحد األدنى -

 ا.  المقبول، ومن الضروري توفرھا ألنھا جزء ال یتجزأ من الكفاءة وشرط للحكم علیھ
: وھو معیار نوعي ال یشترط في التحكم في الكفاءة. تمنح لصاحبھا  قیمة إضافیة معیار النوعیة -

 للمنتوج، لكن ال یدخل في الحكم على تملك الكفاءة في حدھا األدنى المطلوب. مثل: 
 الحل األصیل 
 االتقان في العرض 
 أسلوب تحریر النص، ...الخ 
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لكي نحكم على الكفاءة من خالل معاییرھا، یجب أن تكون كل معاییر ؟  متى نقبل أن المعیار متحكم فیھ -
الحد األدنى متوفرة أو محققة. لكن الحكم على  تحقق أي معیار من معاییر الحد األدنى یخضع ، من بین القواعد 

مھ في ) فحوص مستقلة تحكّ 3) من بین ثالث (2المتفق علیھا، الى قاعدة الثلثین: وھي أن یثبت التلمیذ مرتین(
 فرص لفحص كل معیار . 3المعیار. وعلیھ فإن إعداد االختبار لتقویم الكفاءة یجب أن یمنح للتلمیذ 

 بعضھا عن بعض، حتى نتجنب معاقبة التلمیذ مرتین  مستقلةیجب أن تكون المعاییر استقاللیة المعاییر:  -
  :یار. فكل معیار یقوم من خالل عبارة عن قرینة دقیقة نحكم من خاللھا على التحكم في المعالمؤشرات

ھذه المؤشرات قابلة للمالحظة وبالتالي الحكم علیھا من خالل وضعیة  مجموعة من المؤشرات الخاصة بھ. تكون
  معینة، فالمؤشر یوضح المعیار ویجعلھ قابال للتقییم.ھناك نوعان من المؤشرات:

 صر المعیار أو درجة تحقق یوضح جانبا من المعیار ، فیعكس وجود عنصر من عنا مؤشر نوعي: -
 صفة من صفاتھ.                            

 یقدم توضیحات على تحقق مستوى من مستویات المعیار. قد یعبر عنھ بنسبة أو بحجم ما.  مؤشر كمي: -
 شبكة التقویم بالمعاییر والمؤشرات 
 شبكة المالحظة في التقویم التكویني  

  یمكن اعتماد شبكة خاصة بالتقویم التكویني ، تتضمن معاییر مرتبطة بتقویم الكفاءة في أبعادھا الثالثة: 
التحكم في الموارد المعرفیة-   توظیف الموارد والكفاءات العرضیة؛ .ترسیخ القیم والمواقف 
تحققھا ھذه الوضعیة التعلمیة. مؤشراتھا : وھي الموارد المستھدفة في المناھج والتي التحكم في الموارد المعرفیة

مصاغة بشكل تكون قابلة للمالحظة، مصدرھا التغذیة الراجعة الحاصلة من معاینة ومتابعة ما یظھر من نشاط 
  التلمیذ ومن تحلیل منتوجھ (الكتابي،  الشفوي، المخططات، ...الخ).

 جرائیة والكفاءات على توظیف المعارف اإل:  وھو معیار یخص القدرة توظیف الموارد والكفاءات العرضیة
العرضیة (من المنھاج). بعض مؤشراتھ مكیفة مع الوضعیة بشكل یوضح القدرة على الفعل أو إنجاز مھمة عامة 

  (عرضیة)  أو خاصة مرتبطة بمحتوى الوضعیة.  
دى البعید (من المنھاج). :  وھي القیم والمواقف المراد ترسیخھا لدى المتعلمین على المترسیخ القیم والمواقف

منھا ما یرتبط ارتباطا وثیقا بالوضعیة التعلمیة. قد تحتاج الى ولذا نجد منھا ما یتكرر في جل الوضعیات التعلمیة، 
ھي أحكام (تقییم السلوك لونظرا لكونھا تتوجھ   ا قابلة للتقییم (حكم كیفي قیمي)،توضیح ھذه المؤشرات بما یجعلھ

، نترقب حالة تكرار السلوك المحبذ أو غیر )نصافم علیھا بقلیل من الموضوعیة واإلتى نحكتتطلب وقتا ح ،قیمیة
  المحبذ عند التلمیذ، مع إجراء التعزیزات والتعدیالت، كلما تطلب األمر ذلك. 

  
 نموذج لشبكة تقییم بمعاییر ومؤشرات في التقویم التكویني 

لمتابعة خطة للتقویم التكویني یفضل التصریح بمعاییر التقییم والمؤشرات في أبعادھا الثالثة. یمكن تضمینھا في جدول 
یصلح للمتابعة. تستغل نتائجھ في إجراء التعدیالت المناسبة في حینھا عندما یتعلق بالمعالجة اآلنیة أو النقطیة، أم بناء 

 المقطع التعلمي. یمكن أن تتخذ الشبكة الشكل اآلتي: مخطط للعالج البیداغوجي بعد تنفیذ 

  سیر المقطع التعلمي
  معاییر ومؤشرات التقویم التكویني

: التحكم في الموارد 1مع
  المعرفیة 

: توظیف الموارد 2مع
  والكفاءات العرضیة 

: ترسیخ القیم 3مع
  والمواقف

 وضعیة انطالقیة       1مؤ...................:
........ 

 2مؤ...................:
......... 

  وضعیة تعلمیة جزئیة:  
 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
   

 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
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 :مالحظات  
 تتغیر من وضعیة تعلمیة جزئیة الى أخرى.المؤشرات الخاصة بمعیار التحكم في الموارد المعرفیة  -
المؤشرات الخاصة بتوظیف الموارد والكفاءات العرضیة نمیز فیھا نوعین من المؤشرات: األولى خاصة  -

بتوظیف الموارد وھي متغیرة من وضعیة الى أخرى، بینما المؤشرات الخاصة بالكفاءات العرضیة قد تتكرر نفسھا مع 
 ھر مؤشرات لكفاءات عرضیة أخرى في الوضعیات الجدیدة.تطور الوضعیات ، كما قد تظ

تسھل متابعتھا. وھي أقل  یثحبالمؤشرات الخاصة بمعیار القیم والمواقف تكون بشكل سلوكات قابلة للقیاس  -
ر مع كل رالمستعرضة. ولذا قد نجد ھذه المؤشرات تتكالشمولیة وارتباطا بالوضعیات الجزئیة ، نظرا لطبیعتھا 

الل تنفید المقاطع التعلمیة . یمكن أن تخضع الى حكم قیمي تصدر عنھ قرارات تخص سلوك المتعلم سلبا الوضعیات خ
رشادات التربویة والنفسیة ، وقد ینتج عنھ قرار عند التقویم النھائي أو و إیجابا ، فتكون محل تعدیل من قبیل تقدیم اإلأ

 اإلشھادي.
حظة وبالتالي السماح بالتعدیل أو التدخل العالجي. یكون فیھا تصاغ ھذه المؤشرات بشكل یجعلھا قابلة للمال -

 الفعل أدائي ومرتبط بمنتوج الوضعیة التعلمیة.  وتعبر عن المنتظر من التلمیذ في شكل أداء مقبول.
-  
 مثال لشبكة عامة للتقویم التكویني  مندمجة مع مقطع تعلمي 

  

  وضعیة تعلمیة جزئیة:  
 1مؤ...........................: 
 2مؤ...........................: 
  

 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 3مؤ.............. :  

  وضعیة تعلمیة جزئیة:  
 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 ...................................  
 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 1. مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 وضعیة إدماج الموارد  
 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 وضعیة إدماج المركبات  
 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 1مؤ...........................: 
 2مؤ...........................: 
 . 

 وضعیة التقویم المرحلي  
 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 1مؤ...........................: 
 2مؤ............................: 
  

 م1القسم:  : أولى متوسطالمستوى
 الكھربائیة: الظواھر المیدان

 یحل مشكالت تتعلق بتركیب الدارات الكھربائیة البسیطة محترما قواعد األمن الكھربائي.   : الكفاءة الختامیة

 مركبات الكفاءة
 تشتغل دارة المصباح الكھربائي شائعة االستعمال وتشغیل األجھزة المغذاة باألعمدة  یعرف كیف

  الكھربائیة 
   یتمكن من تركیب دارة كھربائیة حسب المخطط النظامي 
 یركب دارة كھربائیة ویشغلھا مراعیا شروط األمن الكھربائي 
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سیر المقطع 
 التعلمي

 معاییر ومؤشرات التقویم التكویني
التحكم في الموارد 

 المعرفیة 
 ترسیخ القیم والمواقف توظیف الموارد والكفاءات العرضیة 

  وضعیة تعلمیة
 :جزئیة 

  
 الدارة الكھربائیة 
 
   الناقل والعازل

 الكھربائي
 الرموز النظامیة 
 
   النموذج الدوراني

 للتیار الكھربائي
 الكھربائي"

 

  یعرف العناصر األساسیة
  في دارة كھربائیة بسیطة

  یتعرف على قطبي المولد
 (بطاریة) 

  یعرف كیفیة تركیب  دارة
 كھربائیة بسیطة

  المولدیعرف دور 
 

 یشرح شروط تشغیل دارة كھربائیة بسیطة  
  یركب دارة كھربائیة لتشغیل عناصر بسیطة

 عملیا
  یحل مشكالت ربط عناصر والتحكم في

 دارة كھربائیة بسیطة
  یشغل دارة كھربائیة بكیفیة صحیحة

 )(دارة المصباح، دارة المحرك
   ،یمارس الفضول العلمي والفكر النقدي

 فیالحظ ویستكشف ویستدل منطقیا

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
   یُقبل على استخدام

 تكنولوجیات العصر

   یعرف المواد الناقلة
  للكھرباء والعازلة لھا

  یعطي أمثلة عن أجسام
مألوفة ناقلة للكھرباء وأخرى 

 عازلة لھا
  یعرف أن مكونات

تتضمن أجزاء مسؤولة عن 
 النقل الكھربائي

  یستخدم األجسام الناقلة والعازلة
  للكھرباء استخداما صحیحا في الدارة

 ةیجري عملیا اختبار الناقلیة الكھربائی 
 الفضول العلمي والفكر النقدي،  یمارس

 فیالحظ ویستكشف ویستدل منطقیا 
 

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
  ویُقبل على استخدام

 تكنولوجیات العصر

  یعرف الرموز النظامیة
للعناصر الداخلة في تشكیل 

  دارة كھربائیة بسیطة
  یتعرف على عنصر

كھربائي من خالل رمزه 
 النظامي

 

  یمثل دارة كھربائیة باستخدام الرموز
  النظامیة 

  ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ و حل
 مشكالت.

  یستعمل أشكال مختلفة للتعبیر، منھا
 اللغة العلمیة باستخدام الترمیز العالمي

   عملھ بدقة وإتقانینظم 

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
  ویُقبل على استخدام

 تكنولوجیات العصر

  یعرف النموذج الدوراني
  للتیار الكھربائي

  یعبر عن التیار الكھربائي
كھربائیة" في بحركة "دقائق 

 الناقل الكھربائي
 

  یستخدم النموذج الدوراني في دارة
  كھربائیة

  ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ و حل
 مشكالت.

  یستعمل أشكال مختلفة للتعبیر، منھا
 اللغة العلمیة باستخدام الترمیز العالمي

 

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
  یُقبل على استخدام

 تكنولوجیات العصر

  وضعیة تعلمیة
 :جزئیة 

  
 اشتعال مصباح

 

 

   یعرف الداللة الصحیحة
على كل من المولد 

  والمصباح
  یمیز الداللة التي تعبر عن

"التوتر" عن بقیة الدالالت 
 األخرى

  المولد المالئم للمصباح المالئم یركب
  والشتعالھ بصفة عادیة

  یوظف الدالالت المكتوبة على المولد
والمصابیح  لتشغیل مصباح مغذى ببطاریة 

 أو القطاع
  ،یمارس الفضول العلمي والفكر النقدي

 فیالحظ ویستكشف ویستدل منطقیا
  

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

 لع على التراث العالمي ی ّ ط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 

  ویُقبل على استخدام
 تكنولوجیات العصر

  وضعیة تعلمیة
  :جزئیة 

تركیب الدارات 
  الكھربائیة 

  یتعرف على الدارة
الكھربائیة على التسلسل، 

  على لتفرع والمختلط
  یعرف طریقة ربط

 المصابیح في المنشأة المنزلیة

  یمثل للدارة الكھربائیة على التسلسل
  والتفرع والمختلط تمثیال نظامیا

  یركب الدارة الكھربائیة على التسلسل
وعلى التفرع والمختلط ویشغلھما بصفة 

 مالئمة (حالة المصابیح)

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
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 أنواع الربط 
 
  التحكم في جزء

 من دارة كھربائیة

 

   یفسر تشغیل الدارة على التفرع عند نزع
 أحد المصابیحأو "احتراق" 

  ،یمارس الفضول العلمي والفكر النقدي
فیالحظ ویستكشف ویستدل منطقیا، یستعمل 

أشكال مختلفة للتعبیر، منھا اللغة العلمیة 
باستخدام الترمیز العالمي والمخططات 

 والبیانات

  یُقبل على استخدام
 تكنولوجیات العصر

 

  یعرف دور القاطعة في
التحكم في جزء من دارة 

  كھربائیة 
  یعرف التمثیل الرمزي

 للقاطعة المفتوحة والمغلقة
 
 

  یعرف كیف یضع القاطعة في الجزء
  الذي یرید التحكم فیھ

  یمثل لدارة كھربائیة مع قاطعة (أو عدة
 قواطع) للتحكم في األجزاء المختارة

  یتنبأ بكیفیة اشتغال عناصر الدارة من
 خالل مخطط عند غلق أو فتح القاطعة

  ،یمارس الفضول العلمي والفكر النقدي
 فیالحظ ویستكشف ویستدل منطقیا،

  ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ و حل
 مشكالت.

 كال مختلفة للتعبیر، منھا یستعمل أش
اللغة العلمیة باستخدام الترمیز العالمي 

 والمخططات والبیانات

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
  یُقبل على استخدام

 تكنولوجیات العصر

  وضعیة تعلمیة
 :جزئیة 

  
ذھاب  : "الدارة
 "وإیاب

 

 
  یتعرف على رمز القاطعة

ثالثیة المرابط ویمیزھا عن 
  القاطعة البسیطة

  یعرف المخطط النظري
 والعملي لدرة "ذھاب وإیاب" 

  یعرف مبدأ تشغیل االنارة
 ذھاب وإیاب في المنزل

  یعرف جدول الحقیقة
لتشغیل دارة كھربائیة لالنارة 

 وإیاب""ذھاب 
  
 

  الكھربائیة یشرح مبدأ عمل الدارة
  "ذھاب وإیاب"

  ذھاب الكھربائیة یركب عملیا الدارة"
 وإیاب"

  ینشئ ویقرأ جدول الحقیقة الخاص
 بسیطةكھربائیة بتشغیل دارة 

  یحل مشكالت مرتبطة بھذا النوع من
 االنارة (خلال في التشغیل أو الربط)

  ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ و حل
 كالتمش
  یستعمل أشكال مختلفة للتعبیر، منھا

اللغة العلمیة باستخدام الترمیز العالمي 
 والمخططات والبیانات

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
  ویُقبل على استخدام

 العصرتكنولوجیات 

  وضعیة تعلمیة
  :جزئیة 

حمایة الدارة واألمن 
  الكھربائي

  
  
  استقصار الدارة

 الكھربائیة

 دور المنصھرة 

  قواعد األمن

 الكھربائي

 

 
 یعرف الدارة المستقصرة  
   یعرف تمثیل حالة

استقصار في دارة كھربائیة 
بسیطة فیھا عناصر كھربائیة 

 بمخطط

  یحدد الجزء (الفرع) المستقصر في
  الدارة الكھربائیة

  یمثل بمخطط حالة استقصار دارة من
 تركیب حقیقي

  یتنبأ بما یحدث عند استقصار الدارة
 الكھربائیة

  یبدي سلوكا عقالنیا في تعاملھ مع الغیر
ومع بیئتھ االجتماعیة والطبیعیة 

 والتكنولوجیة

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على ّ التراث العالمي یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
  ویُقبل على استخدام

 تكنولوجیات العصر

 یعرف دور المنصھرة  
  یمثل للمنصھرة برزھا

 النظامي
  یتعرف على المنصھرة

وعلى الكھربائیة في الدارة 
 الجزء الذي تحمیھ

 

 یصلح خلال ناجما عن استقصار دارة 
استبدال  :أو جزء منھا مثل كھربائیة 
  المنصھرة

  یحذر من حالة االستقصار عند تشغیل
 المنزلفي دارة كھربائیة في المخبر أو 

  ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ و حل
 مشكالت.

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
ویُقبل على استخدام 
 تكنولوجیات العصر
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  ینظم عملھ بدقة وإتقان، مستعمال طرق
العمل الفعالة في التخطیط وجمع المعلومات 

وإعداد االستراتیجیات المالئمة لحل 
المشكالت العلمیة وتسییر المشاریع وتقدیم 

 النتائج.
  یعرف القواعد األساسیة

  لحمایة جزء من دارة
 دور القاطع یعرف 
  یعرف كیف تكون حمایة

 المنشأة الكھربائیة المنزلیة
  یتعرف على حالة

 القصور في حمایة الدارة
ویعالجھ بكیفیة  الكھربائیة

 مالئمة

  یشرح كیفیة حمایة دارة الكھربائیة
  باستخدام المنصھرة 

  یعالج وضعیة فیھا خلل ناجم عن
"احتراق" منصھرة بجھاز كھربائي 

 منزلي، بكیفیة صحیحة  
  ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ و حل

 مشكالت.
  یبدي سلوكا عقالنیا في تعاملھ مع الغیر

ومع بیئتھ االجتماعیة والطبیعیة 
 والتكنولوجیة

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 
  ویُقبل على استخدام

 تكنولوجیات العصر

  وضعیة إدماج
  التعلمات

" تحقیق دارات 
 كھربائیة وتشغیلھا"

  یعرف الدارة الكھربائیة
التسلسل في الربط على 

  والتفرع والربط المختلط
 یمثل للدارات السابقة 
  

  ینجز مخططا كھربائیا وفق مواصفات
  تشغیل معینة

  (إضاءة المصابیح) یشرح تشغیل الدارة
 من مخطط من إنشائھ

  "یعالج وضعیة خلل ناجم  "احتراق
منصھرة بجاھز كھربائي منزلي، بكیفیة 

 صحیحة  
 ل ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ و ح

 مشكالت.

  تترسخ لدیھ  اللغة الوطنیة
  كلغة لالتصال والتعبیر العلمي  

  لع على التراث العالمي ّ یط
 ویستفید منھ 

 یعزز القیم الوطنیة والعالمیة 

  ویُقبل على استخدام
 تكنولوجیات العصر
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 أركان أخرى للمادة -6
 المشاریع التكنولوجیة - 1.6
 المشاریع التكنولوجیة المقترحة للسنة أولى متوسط  

  مشروعا واحدا على الخیار من المشاریع المقترحة خالل كل فصل  لھ عالقة بالمیدان المتابعینجز 
  ).ساعات موزعة خالل الفصل 6الحجم الزمي للمشروع ھو بمعدل (

 
  وصف المشروع  وظیفة المشروع  المشاریع المقترحة  المیدان

ھا
الت

حو
وت

دة 
لما

ا
  

  المقطر الشمسي )1
  

تقطیر الماء بواسطة  
  الطاقة الشمسیة

تركیبة تسمح  بتقطیر الماء (بتحویل الماء من خلیط متجانس) 
والحصول على ماء مقطر. یستخدم الشمس كمنبع للحرارة  

  في ھذه العملیة 
دوار (قابل ؤھالجھاز یستخدم في األرصاد الجویة، جز  قیاس سرعة الریاح  المریاح )2

للدوران حول محور شاقولي) مكون من أذرع موجھ للریاح 
  وتتأثر بھا. تكون سرعة دوران المریاح بحسب شدة الریاح. 

الماء في الھواء). بخار قیاس یحدد رطوبة الجو (نسبة م  قیاس رطوبة الھواء  مقیاس الرطوبة )3
یتكون من جزء یتأثر برطوبة الھواء وھو عبارة عن شعرة 

حصان طویلة نسبیا). یعتمد على تمدد وتقلص الشعرة  (شعرة
عند تأثرھا برطوبة الھواء. تكون متصلة بمؤشر وسلم لتحدید 

  ھذه النسبة

یة
بائ

ھر
الك

ر 
اھ

ظو
ال

  

مراقبة مستوى الماء   كاشف المستوي )4
  في الخزان عن بعد

عبارة عن خزان  للماء مزود بمسبار مغمور باالناء مربوط 
االناء).  یتركب الجزء الكھربائي من  بجھاز المراقبة (خارج

مجموعة من دارات كھربائیة لصمامات 
مغذاة بنفس البطاریة. یسمح الماء (ناقل )DEL(كھروضئیة

للكھرباء) الموجود باالناء من غلق الدارة الكھربائیة المناسبة 
ویمكن من اشتعال الصمام الموافق لذالك المستوي من الماء. 

  ر مستوي الماء نزوال او صعودا.یتغیر االمر كلماء تغی
لعبة إلكترونیة  )5

  ألسئلة/أجوبة
استغالل اللعبة 

المنجزة في عملیة 
التقویم خالل الموسم 

  الدراسي

ھي لعبة "السؤال/ الجواب". تتالف من لوح بھ قائمتین: قائمة 
االسئلة وقائمة االجوبة. كل عنصر من القائمة یمثل طرف 
جزء ناقل كھربائي لدارة كھربائیة(مجموعة دارات) توجد 

 "االجابة"بطرف "سؤاللا"خلف اللوح. عند وصل طرف 
اح الصحیحة الموافقة لھ نمكن من غلق دارة كھربائیة لمصب

  االجابة صحیحة. والعكس بالعكس.یضيء الذي 

لك
الف

  

تجسید ظاھرة كسوف   كسوف الشمس )6
  الشمس بمجسم

إنجاز نموذج مصغر یحاكي حركة كل من األرض والقمر 
والشمس، مع تمكین كل من األرض والقمر من الدوران 
المناسب. البحث على الوضعیات التي تمثل حالة كسوف 
الشمس(وأیضا خسوف القمر). یستغل التركیب في تقدیم 
األنشطة المرتبطة بھا (تقدیم ظاھرتي الكسوف والخسوف، 

    ...الخ)عرض نادي الفلك،  وضعیات للتقییم،
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 إنجاز المشاریع التكنولوجیة 
 المقطر الشمسي: 1المشروع  
 السنة أولى متوسطالمستوى : 
 المادة وتحوالتھاالمیدان : 
 تقطیر الماء بالطاقة الشمسیةالوظیفة : 
 خطوات االنجاز 

 الخطوات األنشطة الھدف
 انجاز التركیب -1 األدوات المطلوبة بشكل مناسب. تركیب - یوظف مفھوم الطاقة الشمسیة في تحول المادة. -
 منتوج المشروع -2 إجراء عملیة التقطیر. - یختبر المقطر الشمسي. -

 المریاح 2المشروع :  
 السنة أولى متوسطالمستوى : 
 المادة وتحوالتھاالمیدان : 
 قیاس سرعة الریاحالوظیفة : 

 خطوات االنجاز 

 الخطوات األنشطة الھدف
 محور دوران الجھاز -1 إنجاز القطع المختلفة للجھاز. - محور الدوران وفق األبعاد المعطاةینجز  -
إنجاز الجزء المتحرك والمتكون من لوحة  - یحقق توازن الجزء المتحرك.-

 ذات شكل متوازي المستطیالت ومنقلة.
 الجزء المتحرك -2

  تركیب أجزاء الجھاز. - 
للجزء  تحقیق التوازن، الدوران الحر -

 المتحرك
 أجزاء الجھاز -3

 منتوج المشروع -4 تجریب المریاح - یستعمل المریاح لقیاس سرعة الریاح -

 

 مقیاس الرطوبة:3المشروع  
 السنة أولى متوسطالمستوى : 
 المادة وتحوالتھاالمیدان : 
 قیاس الرطوبةالوظیفة : 
 االنجاز خطوات 

  
 الخطوات األنشطة الھدف

 القطع المختلفة للجھاز.  -1 .نجاز القطع المختلفة وفق المقاییسإ - ینجز القطع المختلفة.  -
 تركیب الجھاز .-2 تركیب الجھاز. - یركب القطع المختلفة للجھاز. -
 منتوج المشروع . -3 تجریب الجھاز. - یستعمل الجھاز لقیاس الرطوبة.  -
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 مراقبة مستوى الماء: 4المشروع  
 السنة أولى متوسطالمستوى : 
 المادة وتحوالتھا + الظواھر الكھربائیةالمیدان : 
 االنجاز خطوات 

 الخطوات األنشطة الھدف

 ینجز علبة لوحة المراقبة. -
إنجاز لوحة المراقبة بدون الدارة  -

 إنجاز لوحة المراقبة. -1 الكھربائیة وفق المقاییس المعطاة .

 یتحكم في كیفیة التلحیم.  -
عملیات تركیب الدارة اعتمادا على  اتباع -

 تركیب الدارة الكھربائیة -2 الوثائق.

  یختار الخزان المناسب. -
 تحضیر الخزان. -3 تحضیر الخزان المناسبلكاشف المستوى - یقیس أبعاد الخزان. -

یربط المسبار في الدارة الكھربائیة  -
  بلوحة المراقبة

یتعرف على وظیفة كاشف 
 المستوى

استغالل  أبعاد الخزان إلنجاز   -
تجزئة المسبار إلى عدد من  لمسبارا

 إنجاز المسبار. -4 المستویات تتوافق مع لوحة  المراقبة

  لعبة السؤال/ الجواب:5المشروع  
 السنة أولى متوسطالمستوى : 
 الكھربائیة الظواھر: المیدان 
 ي للمعارف : تقییم ذاتالوظیفة 
 االنجاز خطوات 

  
 الخطوات األنشطة الھدف

إنجاز لوحة البیانات بدون الدارة الكھربائیة  - یتحكم في العملیات المختلفة . -
 وفق المقاییس المعطاة .

 إنجاز لوحة البیانات -1

إنجاز القاعدة بدون الدارة الكھربائیة وفق  - یثبت لوحة البیانات مع القاعدة. -
 المقاییس المعطاة.

 القاعدة -2

تركیب الجزء األول من الدارة الكھربائیة على  - یتحكم في كیفیة التلحیم بأداة التلحیم. -
 لوحة البیانات.

الدارة الكھربائیة ولوحة  -3
 البیانات

تركیب الجزء الثاني من الدارة الكھربائیة على - یركب الدارة إعتمادا على الوثائق. -
 القاعدة.

الدارة الكھربائیة على   -4
 القاعدة

 منتوج المشروع -5 تجریب المشروع في اللعبة  أسئلة/أجوبة - یستعمل اللعبة اإللكترونیة.  -

 

  

 

 

 



 مرحلة التعلیم المتوسط                                      الوثیقة المرافقة لمناھج  العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا                             
 

 64 2016 - وزارة التربیة الوطنیة
 

 كسوف الشمس:6لمشروع ا  
 السنة أولى متوسطالمستوى : 
 الظواھر الضوئیة والفلكیةالمیدان : 
 محاكاة ظاھرة فلكیة: الكسوف الوظیفة : 
 االنجاز خطوات 

 الخطوات األنشطة الھدف
دارة كھربائیة باختیار مناسب  یركب

 للمصباح والتغذیة
  إنجاز دارة كھربائیة لتغذیة مصباح التوھج الذي سیمثل الشمس -

 (یمكن أن یكون المصباح من نوع الكرة الزجاجیة الكبیرة)
صناعة ما یحاكي  -1

 الشمس
ألرض والقمر بمجسم كل من ایمثل

 ة بینھمایكروي محترما األبعاد النسب
صناعة كوكب  -2 ممثلة لكل من األرض والقمر (مجسمات)كرات إنجاز 

 األرض والقمر

دوران القمر حول ینجز وینمذج 
األرض، وكذلك دوران األرض مع 
  القمر حول الشمس بالمجسمات السابقة

 

إنجز ذراع لربط مجسم القمر باألرض على مسافة صغیرة   
ویسمح بدوارن "القمر" حول "األرض" في المستوي 

 المناسب
قمر) بمحور ما یمثل / إنجاز ذراع لربط جملة(أرض - 

الشمس ، ویسمح بدوران المجموعة حول "الشمس" بمسافة 
 مقبولة 

 أذرعة الربط -3

المجموعة المختصرة في  ینمذج
 األقمر) /األرض/(الشمس

تجمیع وتركیب مجسمات كل من األرض والقمة من جھة مع 
 من القابلیة للدوران المبع الضوئي الممثل للشمس والتأكد

 تركیب المجموعة -4

تجارب بسیطة في وضعیات  یحقق
تظھر حالة الكسوف (والخسوف) 

 عن طریق المحاكلة

تجریب التركیب بعد التجمیع والتحقق من صالحیتھ للھدف  -
  (االضاءة+ الدوران) المنتظر

 استخدام المشروع المنجز في وضعیات للتعلم وللتقویم -

 المشروعمنتوج  -5
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  )T I C E(استخدام تكنولوجیات االعالم واالتصال -2.6

 

  تكنولوجیات االعالم واالتصال كوسیلة تعلیمیة 
أدوات تكنولوجیة ذات قیمة تربویة مشھود لھا.  والتواصلتعتبر الوسائل الحدیثة في االعالم اآللي واالتصال 

عالم واالتصال في " تكنولوجیات اإلـومجمل ھذه الوسائل والتقنیات التي تم تطویعھا لالستخدام التربوي تعرف ب
وسیلة  ،في العلوم الفیزیائیة ،، ویستخدمھا أستاذ مادة العلوم أو المواد األخرى على حد سواء. وھيT I C Eالتعلیم" 

  التي تسھل تحقیق كفاءات المنھاج.، ومعینة لتحقیق األنشطة التعلمیة لألستاذ وللتلمیذ ساسیةأ
لي اآلتساعد وسائل "تكنولوجیات االعالم واالتصال" المتعلمین في اكتساب معارف متخصصة في میدان االعالم 

نترنیت)، وتساھم سائط المتعددة واأل(المعلوماتیة) وتطبیقاتھ المختلفة في مجال االتصال والتواصل (البرامج والو
بقدر كبیر في نشر الثقافة الرقمیة واالندماج في مجتمع المعرفة وتقلیص الھوة الرقمیة بین مختلف فئات التالمیذ في 

  .المجتمع الواحد 
معارف لى اكتساب المتعلمین إتصال في التعلیم  عالم واإللى إدماج تكنولوجیات اإلإتسعى المنظومة التربویة   

  متخصصة وكفاءات وسلوكات  جدیدة، ومنھا:
 عالم اآللي (الحاسوب والعمل في بیئة رقمیة)التحكم في أساسیات اإل 
 واستغالل وثائق رقمیة (وثائق نصیة، صور، فیدیو، برمجیات،عروض، ...) إنتاج 
 مع األخرین تصال والتواصل لتبادل المعلومات ذات طابع تربوي وعلمي الشبكات من أجل اإل استخدام

 (االنترنیت، البرید االلكتروني،...)
فھي، مع فضاء االنترنیت والوسائط المتعددة واألجھزة الذكیة ، تقدم وسائل جدیدة وتفتح المجال لطرق بیداغوجیة 
مبتكرة لفائدة األستاذ وإمكانیة أكبر لطرق البحث االستقصاء لفائدة مجموعة المتعلمین، في شروط تتحدى الزمان 

توفر  لتنفیذ مناھج العلوم. فھي مھمامكان. فإذا ما تم استغالل ھذه التكنولوجیات بذكاء، فھي ال شك تكون عونا وال
أداة قویة وفعالة أال وھو الحاسوب، الذي یستخدم في تشغیل البرامج وحفظ الوثائق وتبادلھا بغرض تربوي من أجل 

یس غایة في حد ذاتھ؛ إذ أن األمر ال یتعلق بتعلم المعلوماتیة فعالیة أكبر لتطبیق المناھج. على أن نعتبره أداة ول
 بقدرما یتعلق بتسخیر ھذه الوسیلة لخدمة التربیة. فھي تساعد...

 على بناء الكفاءات العرضیة ، مثل: التلمیذ 
 ؛حب المعرفة واإلطالع والبحث عن المعلومة 
  ؛االستقاللیة والمسؤولیة والعمل الجماعي التعاوني 
  ؛طرق العمل ومنھجیة البحث ومعالجة المعلوماتاكتساب 
 ؛إثارة اھتمامھ للتعلم وانخراطھ في سیرورة التعلیم والتعلم 
 والمعلوماتیة تاالنترنیبالرھانات المتعلقة باستخدامات  الوعي 
 ...على تطویر أسالیب التدریس وتكییفھا وتفعیل مقارباتھ البیداغوجیة ، مثل: واألستاذ 
  ؛تعلمیة مبتكرة وجاذبة ومحفزة لتعلم التالمیذتطویر وضعیات 
 ؛االستفادة من مصادر متنوعة للمعلومة، كالبحوث التربویة و تجارب اآلخرین 
 نتاج بعض المنجزات، مثل العروض لتقدیم بعض فقرات إأفضل للقسم وأنشطة التعلم. من خالل  تسسیر

 ؛ضعیة التعلمیة أو للتقییم أو إلدماج التعلماتلتلمیذ  حسب الواالدرس أو الوضعیات التعلمیة، وثائق عمل 
   دعم العمل التجربیي، باستخدام الحاسوب والبرمجیات التي تحاكي التجارب. فیمكن لھ إجراء التجارب

 ؛المحاكاةالتي تستعصي علیھ في الشروط الحقیقیة عن طریق 
  ؛تقدیمھا بالطرق التقلیدیةتوظیفھا كوسیلة إیضاح لتقدیم والوضعیات الحقیقیة من ظواھر ال یتسنى 
 ؛تفادي األوضاع الخطیرة التي تتأتى من استخدام مصادر الطاقةالخطیرة، ومنھ العمل في وضع آمن 
 عتبارھذه الفروقات الفردیة بین التالمیذ سواء في وضعیات التعلم خذ بعین األأت بیداغوجیة فارقیة تطویر

 ؛المكیفة أو وضعیات المعالجة البیداغوجیة
 التعلمات والعمل على المعالجة الفوریة  عن طریق برامج التقویم والتقویم الذاتي تقییم. 
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 بعض األفكار الخاطئة حول استخدامات تكنولوجیا االعالم واتصال
ھناك بعض التصورات حول استخدام الحاسوب واالنترنیت في المجال التربوي یجب معرفتھا، والتي قد 

  التربویین، منھا:یقع فیھا بعض المھتمین 
  في المؤسسة كفیل بتغییر الذھنیات لدى المتعاملین التربویین  (إداریین  )ت.إ.إ (االعتقاد بأن وجود وسائل

وأساتذة) وقد یحدث الطفرة المرغوب فیھا. ولكن الواقع یكذب ذلك، إذ أن تطور الذھنیات بطيء وأقل 
وعلى المتعاملین الوعي بھا والتكیف معھا وتفعیل  سرعة من التطور التكنولوجي الحاصل في ھذا المجال. 

  دورھا واالستفادة منھا لمواكبة ھذا التطور.
 أنھا  ناجعة ذاتیا، وأنھا تملك شیئا سحریا یمكن أن یغطي عجزنا في تطبیق  ).إ.إت وسائل ( اعتبار

ة فحسب، مرتبطة بالھدف ، ینبغي التعامل معھا كوسیلوسیلة بید مستعملیھابیداغوجیا ناجعة. والحقیقة أنھا 
المنشود ومتطلبات الوضعیة البیداغوجیة. وحسن اختیارھا وطریقة العمل بھا، وتوظیف االستخدامات 

 المختلفة التي تتیحھا ھي الكفیلة بتحقیق النجاعة المنشودة.  
 م االعتقاد بأن استخدامھا في التعلیم یقتصر على عرض المعلومات، لكن بوسائل عصریة: فقد تستخد

 "سبورة ضوئیة" عوضـالحاسوب وجھاز عرض البیانات من أجل تقدیم معلومات بسیطة واستعمالھا ك
 ضافیة لعرض المحتوى وفائدتھ بالنسبة للتلمیذ.ھو القیمة اإلالذي السبورة التقلیدیة، واالبتعاد عن الجوھر

 الركون إلى اآللة، ھي مؤشرات  اعتبار النشاط الذي یتحقق من خالل النقر المبالغ فیھ على الراقن، أو مدة
 لنشاط المتعلم! لكن العبرة بالمنتوج الذي المتوصل  إلیھ والذي ینبئنا بتعلم مفید وتقدم ملحوظ.

  االعتقاد السائد عند بعض المتعلمین أنھ إلنجاز بحث تربوي  یكفي أن نجمع بعض المعلومات كیفما شاء
المحتوى بالصور ، وكأن األمر یتعلق بجمع أكبر قدر من من محركات البحث الموجودة بالشبكة وتزیین 

المعلومات لھا ارتباط بالموضوع، والمھمة منتھیة!، بدون االلتزام بقواعد البحث ومنھجیة البناء والتقید 
بالتعلیمات المتعلقة بالھدف المتابع وحدود المعلومات. وھو اعتقاد خاطئ یجعل المتعلم ال یكلف نفسھ عناء 

 وبالتالي متعة التعلم. إن دور األستاذ خطیر في ھذا الباب الذي لم یستوف حقھ من االھتمام. يحقیقالبحث ال

  بعض التوصیات بخصوص استخدام تكنولوجیات االعالم واالتصال:
 نترنیت ومصادر المعلومات كوسائل تعلیمیة تساعد اقطاب وب والتكنولوجیات المتصلة بھ كاألاعتبار الحاس

داغوجیة، المتعلم واألستاذ والمؤسسة لتحقیق األھداف التعلمیة للمواد الدراسیة وغرس السلوكات المنظومة البی
  .المحبذة من قیم وعادات سلیمة

 ملحقاتھ  وقاعات متخصصة  والشبكة المحلیة واالنترنیتوتوفیر عتاد االعالم اآللي من حاسوب  -
 .توفیر شروط الصیانة للعتاد وللبرامج والحمایة -
  على تطبیق متطلبات استخدامھا، فھي كاي  وسیلة لھا ما لھا وعلیھا ما علیھا، فھي سالح ذو حدین  العمل

ینبغي الوعي بالجوانب السلیبة واالیجابیة فیھا، ومنھ فھناك قواعد عمل یجب أن تحترم. تكون بشكل "میثاق 
التقید من طرف الجمیع (احترام  استخدام " لھذه األدوات؛ وھي مجموعة قواعد العمل التي ینبغي احترامھا و

الملكیة الفكریة، التقید بالمحتویات ذات الطابع التربوي والبیداغوجي المرتبط بالمناھج في استخدامھا أو في 
بھا  دالعتاد، احترام التعلیمات والتقیتبادلھا ، الحفاظ على الخصوصیة  في تبادل المعلومات ، المحافظة على 

 أثناء البحث، ...).
 بالنسبة لالستخدام البیداغوجي 

  .فھي ال اعتبار البرمجیات الخاصة بالمحاكاة كوسیلة لتقریب الظواھر الفیزیائیة والكیمیائیة والتكنولوجیة
وال نلجأ إلى فاألصل ھو العمل بالوسائل واألدوات" الحقیقیة"  تغني عن تقدیم الظاھرة بشكلھا الحقیقي.

تعوض إطالقا الحقیقیة فھي تقدم  ال  وكذلك بدون مبالغة. فالمحاكاةوعیة، المحاكاة إلى عند الضرورة الموض
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االعداد وعلیھ یجب  ،تبطة بالنموذج المستخدم ولكن أیضا بالشروط التقنیة لبناء البرنامجربعض التبسیطات م
أو  لھا فھي تخضع لنفس شروط االعداد والتحضیر وتھیئة المكان  والعرض واالستخدام من طرف التالمیذ

 .الفوج، وتقییم الوسیلة وتطویرھا
  حسن التوقیت : تستخدم في القوت المناسب مع األخذ بعین االعتبار الحجم الزمني الذي یتطلبھ النشاط لكي

 ال یتجاوز الوقت المتوفر
 استغالل أنشطة االعالم اآللي للقیام بالتطبیقات الخاصة بدروس المادة 
  أو ضمن المجموعات) للتقید بالمھمة الذي یؤدیھا وبالتعلیمات المعطاة ضبط ومراقبة نشاط التلمید (المفرد

 وقواعد االنضباط
 بخصوص استخدام االنترنیت 

 للوثائق ذات الفائدة التربویة ومورد من أھم الموارد التي صار  ،للمعلومة االنترنیت ھو مصدر واسع
لكي ال یقع في السھولة واالنخداع األستاذ یتجھ إلیھا. ومع ھذا فیجب اتخاذ االحتیاطات الضروریة 

واالعتقاد الخاطئ بأن ما یاتي من ھذا المصدر فھو صالح. فھناك الصالح والطالح والفرز ضروري ودلیلك 
 ؟ھو ماذا أرید ؟ وھل یحقق أھدافي

 وھي مادة خام تحتاج إلى تنقیة وفرز.  وتھذیبا،ا كما أن جل المادة المتوفرة في مواقع االنترنیت تتطلب تكییف
صعب من إنتاجھا ویأخذ وقتا أطول، ولذا أكما أن الجھد المبذول في تكییف المادة والمعلومات قد یكون 

نحرص على أن ال نغیب جھد االنتاج والمبادرة الشخصیة قبل االنشغال بالبحث، فھذ من أساسیات 
 التحضیر.

 طابع بیداغوجي وذ) (برمجیةبعض محددات تحلیل برنامج 
للعروض أو المحاكاة ، نحتاج إلى االعداد للوسیلة كي توظف بالشكل األمثل، ومنھا  قبل استخدام البرنامج،

 طرح األسئلة التالیة:
  ھل  لدي  بدیل  عن ھذا البرنامج بماھومتوفر لدي من وسائل تعلیمیة أخرى ؟ فاألولى ھو العمل بما ھو

 تجریبیة تحقق النشاط قبل اللجوء إلى برامج "الحقیقة االفتراضیة". موجود في المخبر من وسائل
 ما ھي أفضلیة استخدام الحاسوب والبرامج عن بقیة المقاربات األخرى؟ 
  ھل یحقق األھداف التعلیمیة المرجوة من الوضعیة التعلمیة؟ 
 وھل یتناسب مع المحتوى  ما المحتوى العلمي الذي یمكن أن یقدمھ البرنامج الذي سأستخدمھ مع التالمیذ؟

 المعرفي المقرر في النھاج؟
  ما الفائدة المرجوة من ھذا البرنامج؟ : ھل یوفر الوقت؟ ھل یسمح بتقدیم الظواھر في شروط آمنة؟ ھل

یوفر أكبر قدر من الوضعیات التي ال یمكن توفیرھا بالطرق التقلیدیة؟ ھل بامكانھ تجاوز صعوبات االنجاز  
 لكیمیاء، تجارب الكھرباء، الظواھر الفلكیة، ...الخ)؟الحقیقي (تجارب ا

  ھل تحاكي الظاھرة في الحدود المطلوبة؟ ھل یمكن التحكم في كل المتغیرات والتقید بالمتغیرات المرغوب
 ل بالمفھوم المدروس؟ فیھا؟ ھل المماثلة (أوجھ التشابھ) التي یقترحھا البرنامج ال تخّ 

 مثل : القدرة على استخدام لغة البرنامج ؟البرنامجمعارف األساسیة الستخدام ھل لدى التالمیذ الكفاءات وال
(التي في الغالب لیست بالعربیة!) ، ھل یتطلب العمل بالبرنامج تقدیم بعض المعلومات االضافیة لیست 

 متوفرة عند كل التالمیذ (الفروق الكبیرة بین التالمیذ نظرا للخلفیات المختلفة) ؟

 
  

 

 

 


