تقىيم تشخيصي و دعم استذراكي

النشاط 1
أملَالفَرَاغَبَمَاٌََنَاسَبَ:
َ 

أضَعََاَلَعَلَمَةَ (×) ِفًَالخَانَةََالمَنَاسَبَةَ :

السل ُو ُ
ب تَلَوٌَثهَ .
ك السََلٌمَ ٌَ َت َطلبُ َع َد َم تَبَذٌَرَ ا ُ ْل َما ِء َو َت َجن ِ

َعَدَدََالحَوَاسََعَنَدََاإلنَسَانَ:

×

َخ ْم َس ُة

َت ْل ِوٌ ِث ِه

السلٌِ َم

ٌر
َت ْب ِذ ِ

َس ْب َع ُة

أصلََكَلََحٌََوَانََبَؽَذَائهََ،ثَمََأتمََالجَمَلَةََبَمَاٌََنَاسَبَ:
َ َ
َعاشِ بٌ

ََل ِح ٌم

أصَلََبَخَطََالؽَ َذاءََبَمصَدَرَهَ :

الَ َس ُد َح ٌَ َوانٌ لَحَمَ َ ،و َ
الخ ُروؾُ َح ٌَ َوانٌ عَاشَبَ.

أضَ َعَالعَلَمَةَ (×)َفًََاَلَخَانَةََاََلمَنَاسَبَةَ :
ٌط ِّبقَالمؽنطٌسَعلىَالمسمارَقوة:
ب
َج ْذ ٍ

دَ ْف ٍع

النشاط 2
ت.
الح َر َكا ِ
َ م َفاصِ ُل ِجسْ ِمً ََل ُت َساعِ ُد ِنً َعلَى أ َدا ِء َمجْ ُمو َعة ِم َن َ

خطأ

َ ٌُ م ِك ُن ِنً أنْ أَ َت َنق َل َم ْشٌا ْأو َجرْ ٌا ْأو َق ْفزا.

صحٌح

 الش ِه ُ
ٌق ُه َو ْإد َخا ُل ال َه َوا ِء إلَى ِر َئ َتً.

صحٌح

 الز ِفٌ ُر ُه َو إِ ْد َخا ُل ا ُ ْل َه َواء إلى ِر َئ َتً.

خطأ

 أ َنظؾُ ٌَدَ ي َجٌدا َق ْب َل اَل ْك ِل َو َبعْ َدهَُ ،وأ َنظؾُ أسْ َنا ِنً َبعْ َد ُكل َوجْ َب ٍة.

صحٌح

الح ٌَ َوا َن ُ
ت َح ٌَ َوا َنات َعاشِ َبة.
ات ال ِتً َت َت َؽذى َعلَى الن َبا ِ
َ 

صحٌح

ت ْ
أخ َرى َح ٌَ َوا َن ٌ
الح ٌَ َوا َن ُ
ات َعاشِ َب ٌة.
ات ال ِتً َت َت َؽذى َعلَى َح ٌَ َوا َنا ٍ
َ 

خطأ

وريّ لِ ْل َحٌا َ ِةِ ٌَ ،جبُ ال ُم َحا َفظ ُة َعلَ ٌْ ِه.
 ال َما ُء َ
ض ُر ِ

صحٌح

ض.
َ 
الجا ِذ ِبٌ ُة ِه ًَ القُوةُ ال ِتً َتجْ ِذبُ الجْ َسا َم َنحْ َو الرْ ِ

صحٌح

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :حاسةَاللمس
الحصة:

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

رقم الجذاذة:
الوسائل :مندٌل نظٌؾحبة طماطم
حبة بطاطس أكٌاس ؼٌر شفافة
تفاحة كراسة المتعلم(ة) ص7:
الهداؾ:أن ٌتعرؾَالمتعلم(ة)َوظٌفةَ
حاسةَاللمسَ.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة ،حول
مفهوم الحواس مع التركٌز على حاسة اللمس.

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط ( .سلوى مؽمضة العٌنٌن،
تحاول تعرؾ حبة الطماطم).
ٌ شكل مجموعات عمل ثم ٌفتح نقاشا ،مستدرجا المتعلمات و المتعلمٌن لطرح سؤال التقصً من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 كٌؾ أستطٌع تعرؾ الشٌاء دون رؤٌتها.ٌ -تم تدوٌن السؤال على الكراسة.

 تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:

افتراض

 ربما بواسطة الرائحة. بواسطة بواسطة الحجم. ربما بواسطة لمسها بالٌد .ٌ كتب الستاذ على السبورة وٌنتقً منها ما هو قابل للتحقق بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات من مثل:
 ربما بواسطة لمسها بالٌد .ٌ تم تدوٌن الفرضٌة فً كراسة المتعلم(ة).
 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

ٌوزع على كل مجموعة الدوات التعلٌمٌة المشار إلٌها أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام بإنجاز النشاط الوارد فً
الكراسة ،بحٌث ٌسلم كل مجموعة كٌسا ؼٌر
شفاؾ و بداخله حبة طماطم وحبة بطاطس

تحقق

أو تفاحة ثم ٌطلب من أحد المتعلمٌن (ات)،
استخراج حبة بطاطس أو حبة طماطم .وهكذا
ٌتم التوصل إلى الفرضٌة الصحٌحة (اللمس).

ص ْلبٌ َ -ر ْطبٌ
ٌ طلب منهم إنجاز النشاط (الوارد فً الكراسة )...وذلك بمأل الفراغ بالكلمات المناسبةَ :
ملمس الطماطم رطبَ مقارنة مع ملمس التفاحة.

تذكر

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ ؤازر الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

فً مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتً:
َحاسةَاللمسَتمكنَمنَالتعرؾَعلىَاألشٌاء
َوَتمٌٌزها.
ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بوضع العالمة (×)
فً خانة الشًء الذي ٌمكن تعرفه باللمس فقط.

استثمار

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :الباردَوالساخن
الحصة:

صحةَاإلنسانَ()1

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

الوحدة:األولى

رقم الجذاذة:
الوسائل :قنٌنات ماء باردابرٌق
قنٌنات ماء ساخن كؤوس فارؼة
كراسة المتعلم(ة) ص8:
الهداؾ :أنٌَمٌزَالمتعلم(ة)َالباردَعنَ
الساخنَبواسطةَحاسةَاللمسَ.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة ،حول
وظٌفة حاسة اللمس التً تمت مقاربتها خالل الحصة السابقة.

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى ٌشرب من
كأسه ،بٌنما لٌلى َل تفعل).
 انطالقا من النشاط السابقٌ ،مكن طرح سؤال التقصً من قبٌل:
 كٌؾ أمٌز البارد عن الساخن؟ٌ -تم تدوٌن السؤال على الكراسة .

ملحظةَوتساؤل

ٌ شكل الستاذ مجموعات عمل داخل فضاء مناسبٌ ،طرح من خاللها المتعلمون و المتعلمات مجموعة من
الفرضٌات.

افتراض

ٌ نتقً من الفرضٌات ما هو قرٌب من التحقٌق ،وٌكتبها على السبورة لمناقشتها معهم ،من مثل:
 ربما لٌلى تحب الشاي البارد . ربما لٌلى َل تحب الشاي الساخن .ٌ تم تدوٌن الفرضٌة فً كراسة المتعلم(ة).

تحقق

 للتحقق من الفرضٌات ٌكوّ ن الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.
ٌوزع على كل مجموعة الدوات التعلٌمٌة المشار إلٌها أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام بإنجاز المناولة ،بحٌث
ٌحاولون التعرؾ على قنٌنات الماء الساخن
وقنٌنات الماء البارد.
وهكذا سٌتمكن المتعلمون (ات) من التوصل إلى

تحقق

(تمٌٌز البارد عن الساخن بواسطة حاسة اللمس).

ٌ طلب منهم إنجاز النشاط المقترح وذلك بمأل
الفراغ بالكلمات المناسبة :حاسة الشم  -حاسة اللمس.
أمٌز البارد عن الساخن بواسطة حاسةَاللمس.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ ؤازر الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
فً مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتً:

َبواسطةَحاسةَاللمسَأمٌزَالساخنَوَالباردَ.

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بوضع عالمة ()0
تحت البارد و (×) تحت الساخن.

استثمار

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :بالسمعَأمٌزَاألصوات
الحصة:

صحةَاإلنسانَ()1

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

الوحدة:األولى

رقم الجذاذة:
الوسائل :جرس صؽٌرصفارة
مادة بالستٌكٌة  مادة معدنٌةمادة
طٌنٌة كراسة المتعلم(ة) ص01:
الهداؾ :أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َوظٌفٌةَ
حاسةَالسمعَ.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة ،حول
حاسة السمع.

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط.

 انطالقا من النشاط السابقٌ ،مكن طرح سؤال التقصً من قبٌل:
 كٌؾ أستطٌع التمٌٌز بٌن الصوات؟ٌ -تم تدوٌن السؤال على الكراسة .

ملحظةَوتساؤل

ٌ شكل الستاذ مجموعات عمل داخل فضاء مناسبٌ ،طرح من خاللها المتعلمون و المتعلمات مجموعة من
الفرضٌات.

افتراض

ٌ نتقً من الفرضٌات ما هو قرٌب من التحقٌق ،وٌكتبها على السبورة لمناقشتها معهم ،من مثل:
 ربما صوت أمه قوي . ربما صوت أمه ٌتمٌز بنبرة خاصة .ٌ تم تدوٌن الفرضٌة فً كراسة المتعلم(ة).
 للتحقق من الفرضٌات ٌكوّ ن الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

ٌوزع على كل مجموعة الدوات التعلٌمٌة المشار إلٌها أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام بإحداث أصوات
مختلفة باستعمال (صفارة – جرس)...
أو َطرْ ِق مواد مختلفة (بالستٌك ،معدن)...

تحقق

و محاولة التعرؾ علٌها ،وهكذا سٌتم
التوصل إلى إدراك أن حاسة السمع
(الذن) تمكن من تمٌٌز الصوات.

ٌ طلب منهم إنجاز النشاط وذلك بمأل الفراغ بالكلمات المناسبة :حاسة السمع  -حاسة البصر.
أتعرؾ الصوات بواسطة حاسةَالسمع.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ ؤازر الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
فً مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتً:
َبواسطةَحاسةَالسمعَأستطٌعَتمٌٌزَاألصواتَََ.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بالكتابة تحت
الرسم:
صوتَمزعجَأوَصوتَؼٌرَمزعج

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :اختلؾَاألصوات
الحصة:

صحةَاإلنسانَ()1

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

الوحدة:األولى

رقم الجذاذة:
الوسائل :جرس صؽٌرصحون من
مواد مختلفة (زجاج -طٌن -بالستٌك -
معدن) كراسة المتعلم(ة) ص00:
الهداؾ :أن تعرؾَاألشٌاءَإنطلقاَمنَ
صوتهاَ.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة ،حول
حاسة السمع.

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط ( ،مصطفى ٌحاول تعرؾ
الصوت اآلتً من المطبخ).
 انطالقا من النشاط السابقٌ ،مكن طرح سؤال التقصً من قبٌل:
 كٌؾ أستطٌع تمٌٌز مصدر الصوت؟ٌ -تم تدوٌن السؤال على الكراسة .

ملحظةَوتساؤل

ٌ شكل مجموعات عمل داخل فضاء مناسبٌ ،طرح من خاللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من
الفرضٌات.
ٌ نتقً من الفرضٌات ما هو قرٌب من التحقٌق ،وٌكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افتراض

ربما تعود سماع صوت الثالجة فألفه .ربما لهذا الصوت ممٌزات خاصة .ربما لنه الصوت القوى من بٌن أصوات اآلَلت الموجودة بالمطبخ.ٌ تم تدوٌن الفرضٌة فً كراسة المتعلم(ة).
 للتحقق من الفرضٌات ٌكوّ ن الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

ٌوزع على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام بإحداث أصوات مختلفة
باستعمال (صفارة – جرس )...أو َطرْ ِق مواد

تحقق

مختلفة (بالستٌك ،معدن )...و محاولة التعرؾ
علٌها ،وهكذا سٌتم التوصل إلى إدراك أن حاسة
السمع (الذن) تمكن من تمٌٌز الصوات.

ٌ طلب منهم إنجاز النشاط وذلك بمأل الفراغ بالكلمات المناسبة :من لمسها – من صوتها.
أتعرؾ الشٌاء دون رؤٌتها إنطالقا منَصوتها.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ ؤازر الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
فً مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتً:
 تختلؾَاألصواتَباختلؾَمصادرها.
 تصدرَبعضَاألشٌاءَ،صوتاََخاصَاٌَساعدَعلى
َتعرفها.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بكتابة اسم الصوت
تحت مصدره:
نباحََ-مواءََ-نهٌقََ-صٌاح

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :حواسًَفًَخدمتًَََََََ
لستكشاؾَماَحولًََ.
الحصة:

المراحل
تمهٌد

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

رقم الجذاذة:
الوسائل :كؤوس إبرٌق علبة شاي
أكٌاس شفافة نبات نعناعنبات
شٌبة كراسة المتعلم(ة) ص01:
الهداؾ :أن ٌعرؾَالمتعلم(ة)َتكاملَ
الحواسَفًَماَبٌنهاَ.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة
ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة ،وكذا
فً الحصص السابقة المتعلقة بمفهوم الحواس.

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط .
 إنطالقا من النشاط السابق ٌمكن طرح سؤال التقصً من قبٌل:

ملحظةَوتساؤل

 كٌؾ أتعرؾ محٌطً و أحداثه؟.ٌ -تم تدوٌن السؤال على الكراسة.

ٌ شكل الستاذ مجموعات عمل داخل فضاء مناسبٌ ،طرح من خاللها المتعلمون و المتعلمات مجموعة من
الفرضٌات.
ٌ نتقً من الفرضٌات ما هو قرٌب من التحقٌق ،وٌكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افترض

 ربما َلحظت تصاعد البخار من اآلنٌة. ربما اشتمت رائحة الكل المحترق .ٌ تم تدوٌن الفرضٌة فً كراسة المتعلم(ة).

 للتحقق من الفرضٌات ٌكوّ ن الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

ٌوزع على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام بتذوق كؤوس الشاي
وشم رائحتها لمعرفة هل تحتوي نبات النعناع،
بٌنما تحاول مجموعة أخرى تعرؾ نباتً
النعناع والشٌبة عن طرٌق اإلبصار ثم عن
طرٌق الشم.

تحقق

وهكذاٌ ،تم التحقق من الفرضٌة.

ٌ طلب منهم إنجاز النشاط المقترح وذلك بمأل الفراغ بالكلمات المناسبة :حاسة البصر  -حاسة الشم.
ِب َواسِ َط ِة حاسةَالش ِّمََ ْأدرَ ْك ُ
ت أن الط ِبٌ َخ ٌَحْ َت ِر ُق ُدونَ أنْ أرَ اهُ.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ ؤازر الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
فً مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتً:
َتكاملَحواسًٌَمكننًَمنَتعرؾَمحٌطًَواستكشاؾ
عناصره.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك باتمام القصة على
لسان الطفلة.
ت الكل ،وبٌدي أحْ َسسْ ُ
بعٌنً َرأ ٌْ ُ
ت بسخونته وبأنفً
ْت رائحته ،وبلسانً َت َذو ُ
َش َمم ُ
قت طعمه ،إنه أكل شهً.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :حواسًَتحفظنًَمنََََََ
ََََََََََََاألخطارََ.
الحصة:

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

رقم الجذاذة:
الوسائل :صوروثائق مختلفة
انترنٌت كراسة المتعلم(ة) ص02:
الهداؾ:أن ٌعرؾَالمتعلم(ة)َدورَالحواسَ
فًَالتنبٌهَإلىَالمخاطرَالخارجٌةَ.

ٌ َستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة ،حول
أهمٌة الحواس فً حٌاة اإلنسان.

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط.
 انطالقا من النشاط السابقٌ ،مكن طرح سؤال التقصً ،من قبٌل:

ملحظةَوتساؤل

 كٌؾ تحمٌنً حواسً ممن الخطار؟.ٌ تم تدوٌن السؤال على الكراسة.

ٌ شكل مجموعات عمل داخل فضاء مناسبٌ ،طرح من خاللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من
الفرضٌات.
ٌ نتقً من الفرضٌات ما هو قرٌب من التحقٌق ،وٌكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افتراض

ربما للتأكد من توقؾ السٌارات عند الضوء الحمر .ربما ٌنتظر الضوء الخضر الخاص بالراجلٌن .ربما ٌجهل حق السبقٌة فً العبور.ٌ تم تدوٌن الفرضٌة فً كراسة المتعلم(ة).

 للتحقق من الفرضٌات ٌكوّ ن الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

ٌوزع على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام باستطالع حول سبب تردد
مصطفى فً عبور الطرٌق – وذلك بالبحث والتوثٌق
والنترنٌت.
وذلك لجرد المخاطر التً تنبهنا إلٌها حواسنا.

تحقق

ٌ طلب منهم إنجازالنشاط المقترح وذلك بمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :البصر  -السمع.
لعبر الطرٌق أنتبه ثم أستعمل حاسة البصر ثم حاسة السمع.

تذكر

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ ؤازر الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

فً مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتً:
حواسًَتنبهنًَوَتحفظنًَمنَاألخطار.

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بوصل الحاسة
بالشٌاء التً تشكل خطرا علٌها.

استثمار

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :وقاٌةَالحواسَ(ََََََََ)1
الحصة:

المراحل
تمهٌد
وضعٌةَاإلنطلق

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

رقم الجذاذة:
الوسائل :صوروثائق مختلفة
انترنٌت كراسة المتعلم(ة) ص03:
الهداؾ:أن ٌعرؾَالمتعلم(ة)َطرقَوقاٌةَ
الحواس.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة
ٌ ستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة ،حول
الحواس مع التركٌز على حاسة البصر.

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط .
 انطالقا من النشاط السابقٌ ،مكن طرح سؤال التقصً ،من قبٌل:
 كٌؾ أحافظ على بصري؟.ٌ تم تدوٌن السؤال على الكراسة.

ملحظةَوتساؤل

ٌ شكل مجموعات عمل داخل فضاء مناسبٌ ،طرح من خاللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من
الفرضٌات.
ٌ نتقً من الفرضٌات ما هو قرٌب من التحقٌق ،وٌكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افتراض

 اإلستعمال المفرط للهاتؾ المحمول . اإلنارة الضعٌفة فً حجرته .. السهر و قلة النوم.ٌ تم كتابة الفرضٌة على كراسة المتعلم(ة).

 للتحقق من الفرضٌات ٌكوّ ن الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

ٌوزع على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام ببحث توثٌقً وفً
اَلنترنت لمعرفة السباب الممكنة التً تؤدي
إلى إحمرار العٌن ومقارنتها بسلوك مصطفى.
(و هكذا سٌتم التحقق من الفرضٌة )

تحقق
ٌ طلب منهم إنجاز النشاط المقترح وذلك
بمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :حاسة الشم -
حاسة البصر.
تؤثر شدة الضوء فً الظالم على حاسةَالبصر.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ ؤازر الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
فً مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتً:

َلوقاٌةَحاسةَالبصرَ،أتجنبَكلَماٌَضرَبها.

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بوضع عالمة (×)
بالحمر تحت ما ٌضر بالعٌن و عالمة ( )0بالخضر
تحت ما َل ٌضر بها.

استثمار

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :وقاٌةَالحواسَ(ََََََََ)2
الحصة:

المراحل
تمهٌد

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

رقم الجذاذة:
الوسائل :صوروثائق مختلفة
انترنٌت كراسة المتعلم(ة) ص04:
الهداؾ :أن ٌعرؾَالمتعلم(ة)َطرقَ
وقاٌةَالحواس.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة
ٌ َستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة ،حول
الحواس مع التركٌزعلى ضرورة الحفاظ على صحة و سالمة الحواس.

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط .
 انطالقا من النشاط السابقٌ ،مكن طرح سؤال التقصً ،من قبٌل:
 كٌؾ كٌؾ أحافظ على سمعً؟.ٌ تم تدوٌن السؤال على الكراسة.

ملحظةَوتساؤل

ٌ شكل الستاذ مجموعات عمل داخل فضاء مناسبٌ ،طرح من خاللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة
من الفرضٌات.
ٌ نتقً من الفرضٌات ما هو قرٌب من التحقٌق ،وٌكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افتراض

ربما سماع صوت قوي .ربما تسرب إلٌها الماء ،بعد ؼسله لوجهه .ربما حاول تنظٌفها بشًء حاد.ٌ تم تدوٌن الفرضٌة فً كراسة المتعلم(ة).

 للتحقق من الفرضٌات ٌكوّ ن الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

ٌوزع على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام ببحث توثٌقً
و فً اَلنترنتلمعرفة السباب المؤدٌة إلى
إصابة الذن باللم و مقارنتها بسلوك مصطفى.

تحقق

(و هكذا سٌتم التحقق من الفرضٌة )

ٌ طلب منهم إنجاز النشاط المقترح وذلك بمأل
الفراغ بالكلمة المناسبة :بالضرر  -الجسم.
جسْ َم اللٌّن بالضررَ.
الجسمَ الحَ ادٌُ ،صِ ٌبُ ال ِ

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ ؤازر الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
فً مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتً:
َلوقاٌةَحاسةَالسمعَ،أتجنبَكلَماٌَضرَبها.

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بوضع عالمة (×) فً
خانة ما ٌضر بالحاسة.

استثمار

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوعَ:تقوٌمَوَدعمَ
الحصة 8 :و01

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

رقم الجذاذة:
الوسائل  :كراسة المتعلم(ة)
الهداؾ :تقوٌمَوَدعمَتعلماتَالمتعلمٌنَ
والمتعلماتَالمرتبطةَبالوحدةَاألولى.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
َالنشاطَ:

ٌَهدؾ هذا النشاط إلى تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات على مدى تمكنهم من تحدٌد وظائؾ الحواس.

نشاطَتطبٌقً:

 الحاسة التً لم ٌتم ذكرها هً :حاسة البصر و دورها هو اإلبصار.

َالنشاطَ:
ٌ هدؾ هذا النشاط تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات على إدراك أهمٌة تكامل الحواس لمعرفة ما حولنا.
تصحٌحَالنشاطَ:
 -الحواس التً استعملها الطفل هً:

أنشطةَتولٌفٌة:

السمع – البصر – اللمس – الذوق.

َالنشاطَ:
ٌ سعى هذا النشاط إلى تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات على مدى شعورهم بأهمٌة وقاٌة الحواس.
تصحٌحَالنشاطَ:
اإلحتٌاطات:

أنشطةَتولٌفٌة:

 وضع النظارات على العٌنٌن لوقاٌتهما. -وضع قفازات على ٌدٌه لوقاٌتهما.

تصحٌحَالنشاطَ:
 عرفت شامة بأن ثمار الشجرة خشنةبواسطة حاسة اللمس.

 عرفت رقٌة بأن صوت البلبل رائعبواسطة حاسة السمع.

تقوٌمَتملكَنهجَ
التقصً

 عرؾ هشام بأن مصدر صوت شامةبواسطة حاسة السمع.

شبكت تقىيم الىحذة األولى
صحة اإلنسان ()1

ر.ت
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َ:َ+تحققَالهدؾَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َ-عدمَتحققَالهدؾَََ

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع:أهمَالمفاصلَفًَجسمً
الحصة:

الوحدة:الثانٌة

صحةَاإلنسان()2

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل

تمهٌد
وضعٌةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل  :ذوات المتعلمٌن والمتعلمات
 كراسة المتعلم(ة) ص11 :
الهداؾ :أنٌَحدٌدَالمتعلم(ة)أهمَ
مفاصلَالجسم.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة،فً السنة الولى إبتدائٌة ،حول
أعضاء الحركة عند اإلنسان وخصوصا تعرؾ أهم مفاصل الجسم.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة و ظعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (سعٌد متأخر عن صدٌقه
فً المشً على شاطىء البحر).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 لماذا َل ٌمشً سعٌد مستقٌما ؟؛ ما سبب تأخر سعٌد فً المشً ؟؛.........ٌ كتب المتعلمون السؤال المتفق علٌه
فً كراستهم من مثل:
 ما سبب تأخر سعٌد فً المشً ؟ تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 -ربما ألم فً الركبة ؛

افتراض

 ربما ألم فً مفصل الركبة ؛ٌ كتب الستاذ على السبورة وٌنتقً منها ما هو قابل للتحقق بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات من مثل:
 ربما ألم فً مفصل الركبة .ٌ تم تدوٌن الفرضٌة فً كراسة المتعلم(ة).
 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،و ٌشاركهم مراحل اإلنجاز؛
ٌ طلب منه القٌام :

تحقق

 بمالحظة تأخر سعٌد فً اللحاقبمصطفى فً رسم وضعٌة اإلنطالق؛
 -بمجابهة تمثالتهم حول هذا التأخر؛

.

 تتقاسم المجموعات ما تم التوصل إلٌه من خاللالمالحظة ومجابهة التمثالت إلى استنتاج أن:
مفصل الركبة به أذى ٌعرقل مشٌته ؛

تحقق

ٌ قترح الستاذ إنجاز مناوَلت ،فً مجموعات،
للتعرؾ على وجود مفاصل أخرى فً جسم اإلنسان
بحٌث:
 ٌطلب من كل متعلم(ة) من المجموعة البحث عنمفاصل جسمه ولمسها و تحسسها و تحدٌد موقعها ،وتقاسم ما تم التوصل إلٌه مع عناصر مجموعته ثم مع
مجموعات القسم.
 ٌقدم الستاذ أسماء مفاصل الجسم التً تم تحدٌدها من قبل المتعلمٌن والمتعلمات ،و كتابة هذه السماء علىالسبورة،مفصل،كتؾ،مرفق،كوع،ورك،ركبة،كعب.
ٌ طلب منهم إنجاز نشاط أتحقق ،وذلك:
 بوضع عالمة (×) فً دائرة المفصل الذي عرقل مشٌة سعٌد ،ووصل كل مفصل بإسمه. بملء الفراغ بالكلمة المناسبة :المفصل  -الركبة. كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت فً الكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
 مواقعَأهمَمفاصلَجسمًَهًَ:الكتؾَ،والمرفقَ،والكوع،
الوركَ،والركبةَ،والكعب.

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات
المتعلمٌن و المتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك
بتحدٌد موقع كل مفصل بالدائرة (

استثمار

وكتابة اسمه.

)

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع:المفصلَوالحركة
الحصة:

المراحل

تمهٌد

وضعٌةَاإلنطلق

ملحظةَوتساؤل

الوحدة:الثانٌة

صحةَاإلنسان()2

رقم الجذاذة:
الوسائل :لصاق ذوات المتعلمٌن
 حبل من قماشمقصورق مقوى
كراسة المتعلم ص10:
الهداؾ :أن ٌعرؾَالمتعلم(ة)َأهمٌةَ
المفاصلَفًَحدوثَالحركات.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة
ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول أهم مواقع مفاصل جسمهم
وتسمٌتها.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة و ظعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (عائشة تضع جبٌرة على
ٌدها الٌمنى ،وصدٌقتها تلعب الحبل).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:
 لماذا عائشة حزٌنة؟ لماذا َل تشارك صدٌقتها اللعب؟ ما سبب عدم قدرتها على اللعب؟ٌ كتب المتعلمون السؤال المتفق علٌه
فً كراستهم من مثل:
 -ما سبب عدم قدرة عائشة على اللعب؟

افتراض

 تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما كسر فً ٌدها؛ ربما الجبٌرة َل تساعد على تساعدها على إنجاز حركات على مستوى المرفق.ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم.
 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،و ٌشاركهم مراحل اإلنجاز،
ٌوزع على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

ٌ طلب من كل مجموعة إعداد جبٌرة باستعمال الورق المقوى و الشرٌط الالصق.
 انتداب متطوع (ة) عن كل مجموعة إلنجاز ما ٌلً:

تحقق

 وضع الجبٌرة على مرفقه و مطالبته بثنً ٌده على مستوى المرفقوالتعبٌر عن احساسه (عدم القدرة على الثنً،صعوبة الثنً)....

 المتطوع(ة) نفسه ٌقوم بحركة الثنً على مستوى الطرؾ اآلخر،والتعبٌرعن احساسه(الثنً بٌسر ،سهولة الحركة)...

 -نهج الطرٌقة نفسها مع مفصل الركبة.

 تنجز المناولة على مستوى الكتؾ كالتالً: ربط ذراع المتطوع(ة) نفسه بحبل قماشعلى مستوى الصدر دون إٌذائه ومطالبته
بتحرٌك ذراعه على مستوى الكتؾ والتعبٌر
عن احساسه.
(صعوبة تحرٌك الذراع،مفصل الكتؾ َل ٌسمح
بالحركة)...،

تحقق

 مطالبته بتحرٌك ذراع الطرؾ اآلخر و التعبٌرعن إحساسه(ٌسر فً تحرٌك الذراع:بسط ،دوران).
 تتقاسم المجموعات ما تم الوصل إلٌه من خالل
المناوَلت ،واستنتاج أن :جبٌرة عائشة على مستوى
المرفق تمنعها من إنجاز حركة الثنً و البسط.
ٌ طلب منهم إنجاز نشاط أتحقق،وذلك :
 بوضع العالمة (×) على المفصل الذي منع عائشةمن اللعب.
 بكتابة اسم نوع حركة المفصل.التأكد من الجواب من كراسة المتعلم من الٌمٌن إلى الٌسار :حركة دوران ،حركة بسط ،حركة ثنً.
 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت فً الكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
حركاتَمفاصلَجسمًَمتنوعةَمنها:حركةَالثنًَ،وحركة
البسطَ،وَحركةَالدوران.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات
المتعلمٌن و المتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بملء
الفراغ بالكلمة المناسبة:
 أقوم بحركة الدوران أثناء رسمً دائرة على السبورة. أقوم بحركة الثنً أثناء تسرٌحً شعري. -أقوم بحركة البسط أثناء التبرع بالدم.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع:الرٌاضةَوَصحةَمفاصلً
الحصة:

الوحدة:الثانٌة

صحةَاإلنسان()2

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل

تمهٌد

وضعٌةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل :كراسة المتعلم(ة) ص11:
الهداؾ :أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َدورَ
الرٌاضةَفًَالمحافظةَعلىَصحةَ
المفاصل.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول دور مفاصل فً تنوع الحركة
لدى اإلنسان ،وٌطلب منهم تشخٌص كل نوع للربط بالحصة الجدٌدة.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة و ظعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى ٌلعب كرة
المضرب وعثمان كئٌب َل ٌستطٌع مشاركته اللعب).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:
 لماذا َل ٌشارك عثمان صدٌقه مصطفى اللعب؟ -ما سبب عدم قدرة عثمان على تقلٌد حركات مصطفى؟

ملحظةَوتساؤل

ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق علٌه
فً كراستهم من مثل:
 ما سبب عدم قدرة عثمان على تقلٌدحركات مصطفى؟

تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة فً شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما عثمان َل ٌمارس الرٌاضة ؛ -مفاصله َل تساعده على الحركة ؛

افتراض

ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ما هو قابل للتحقق بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات
من مثل:
 مفاصله َل تساعده على الحركة ؛ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم.

 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،و ٌشاركهم مراحل اإلنجاز؛
ٌ طلب منهم مجابهة تمثالتهم الفردٌة حول دور الرٌاضة فً الحفاظ على صحة المفاصل أثناء :
 ممارستهم لحصص التربٌة البدنٌة ؛ -متابعة المبارٌات الرٌاضٌة المتنوعة ؛

تحقق

 -ممارسة رٌاضتهم المفضلة.

ٌ ستعٌن الستاذ بوثٌقة أو مقطع فٌدٌو ٌفسر أهمٌة الرٌاضة فً الحفاظ على صحة المفاصل وتقوٌتها.
ٌ دعو لتقاسم ما توصلت إلٌه كل مجموعة ،وإستنتاج أن:
 عثمان َل ٌمارس الرٌاضة ،مفاصله َل تساعده على الحركة.ٌ طلب منهم إنجاز نشاط أتحقق ،وذلك :
 بمالحظة ماٌفعله حمزة و عثمان ووضع عالمة (×) تحت من ٌحافظ على صحة مفاصله ،ووضعَالعلمةَتحترسمَمصطفى؛
الرٌاضةََ-مفاصلهَ.
 ِب َم ْْل ال َف َراغ ِبال َكلِ َم ِة ال ُم َناسِ َبةِّ :ْ
ُ
الرٌاضة
ارسُ ِّ
 عُث َمانُ ََل ٌ َُحافِظ َعلَى مفاصلهَ ،لن ُه ََل ٌُ َم ِ كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة

تذكر

كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
التمارٌنَالرٌاضٌةَتقويَمفاصلَالجسمَوَتساهمَفًَالحفاظ
َعلىَصحتها.
ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بكتابة صحٌح أو خطأ
فً المكان المناسب:

استثمار

 -أمارس الرٌاضة لحافظ على صحة مفاصلً .صحٌح

 -أتسلى بالهاتؾ المحمول وَل أمارس الرٌاضة.

خطأ

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع:توقٌتَوجباتَؼذائًَ
الٌومٌةَوَتنظٌمها.
الحصة:

وضعٌةَاإلنطلق

صحةَاإلنسان()2

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل

تمهٌد

الوحدة:الثانٌة

رقم الجذاذة:
الوسائل :كراسة المتعلم(ة) ص12:
الهداؾ :أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َأوقاتَ
الوجباتَالٌومٌةَوَتنظٌمها.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة فً السنة الولى اإلبتدائٌة حول
التؽذٌة فً عالقتها بصحتهم و نموهم.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وظعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى فً حجرة
الدرس َل ٌشارك أصدقائه أنشطة الدرس).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا
المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من
مثل:

ملحظةَوتساؤل

 لماذا َل ٌشارك مصطفى فً أنشطة الدرس؟ لماذا ٌبدو مصطفى كئٌبا؟ ما سبب عدم تركٌز مصطفىفً حجرة الدرس؟
ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق علٌه
فً كراستهم من مثل:
 ما سبب عدم تركٌز مصطفى فً حجرة الدرس؟ تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما َل ٌتناول فطوره بانتظام ؛ -ربما لم ٌتناول فطوره هذا الصباح ،وٌشعر بالجوع.

افتراض

ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 ربما لم ٌتناول فطوره هذا الصباح ،وٌشعر بالجوع.ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم.

 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،و ٌشاركهم مراحل اإلنجاز؛
ٌ طلب منهم مجابهة تمثالتهم الفردٌة حول التوزٌع الٌومً للوجبات الؽذائٌة الرئٌسٌة ،وتوقٌت تناولها :
 فً أٌام الدراسة ؛ فً عطلة نهاٌة السبوع ؛ -فً العٌاد و المناسبات ؛

تحقق

 فً شهر رمضان ؛ ...........ٌ دعوهم لتقاسم ما توصلت إلٌه كل مجموعة ،واستنتاج ما ٌلً:
مصطفى لم ٌتناول فطوره هذا الصباح و ٌشعر بالجوع.
ٌ طلب منهم إنجاز نشاط أتحقق ،وذلك :
 بمالحظة الرسم ،وملء الفراغ بالكلمة المناسبة :الفطور  -الصباحَت َناوُ ُلَالفطورَفًَِالصباحَ ٌُ َقوّ ي ال ِجسْ َم.

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة

تذكر

كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
أتناولَوجباتًَالؽذائٌةَالرئسٌةَالٌومٌةَفًَاألوقاتَاآلتٌة:
الفطورَفًَالصباحَ،والؽذاءَفًَمنتصؾَالنهارَ،والعشاءَفًَ
المساء.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بكتابة الرقم المناسب
تحت كل وجبة ؼذائٌة:
 -1تحت رسم وجبة الفطور
 -2تحت رسم وجبة الؽذاء
 -3تحت رسم وجبة العشاء.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوعَ:تنوعَأسنانً
الحصة:

الوحدة:الثانٌة

صحةَاإلنسان()2

رقم الجذاذة:
الوسائل:ذوات المتعلمٌن والمتعلمات
 فكان صناعٌانمراٌا
 كراسة المتعلم(ة) ص13:
الهداؾ :أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َأنواعَ
األسنان.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اإلبتدائٌة حول

تمهٌد
وضعٌةَاإلنطلق

الحفاظ على صحتهم وضمنها تنظٌؾ السنان بعد الكل للربط بالحصة الجدٌدة.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وظعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى ٌمسك طقم
أسنان جده وهو مندهش أمام المرآة).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:
 ما سبب تعجب مصطفى منطقم أسنان جده؟.

ملحظةَوتساؤل

 ما سبب إندهاش مصطفى عندمقارنة أسنانه بأسنان طقم أسنان
جده ؟.
ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق
علٌه فً كراستهم من مثل:
 ما سبب إندهاش مصطفى عند مقارنة أسنانه بأسنان طقم أسنان جده ؟. تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 أسنان مراد متشابهة لسنان جده ؛ -عدد أسنان مراد أقل من عدد أسنان جده .

افتراض
ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 عدد أسنان مراد أقل من عدد أسنان جده .ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم.
 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،و ٌشاركهم مراحل اإلنجازٌ.وزع

تحقق

على كل مجموعة اَلدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

ٌ طلب منهم القٌام:

 بمالحظة أسنان الفكٌن الصناعٌٌن لراشدومقارنتها مع أسنانهم للوقوؾ على أوجه التشابه
واإلختالؾ من حٌث العدد و الشكل.

 تعرض كل مجموعة أجوبتها للتقاسم
والمجابهة من أجل التوصل إلى أن:

تحقق

 أشكال أسنان مصطفىمتشابهة لسنان طقم أسنان جده؛
 01 :فً الفك العلوي ،و  01فً الفك السفلً؛
 عدد أسنان مصطفى 13 عدد أسنان الطقم الصناعً لجده  03 : 17فً الفك العلوي ،و  03فً الفك السفلً (ٌنبؽً اإلشارة إلى أناإلنسان الراشد العادي ٌبلػ عدد أسنانه الطبٌعٌة  ،21بما فٌها ما ٌسمى بأضراس العقل).
ٌ ساعد المتعلمٌن و المتعلمات على تسمٌة كل نوع من أنواع السنان:
 السنان الحادة هً القواطع؛ السنان التً لها حافة حادة هً النٌاب؛ السنان التً تعلوها حدبات هً الضراس.ٌ طلب منهم إنجاز نشاط أنجز ،وذلك بتلوٌن السنان المتشابهة باللون نفسه ،وملء الفراغ بالعدد المناسب:
4-10-6
ان ،و  01أضْ َراس.
 اَ ْإل ْن َسانُ الراشِ ُد لَ ُه فًِ ُكل َف ّك َ 3ق َواطِ ع ،و َنا َب ِ
ان ،و  5أضْ َراس.
 الط ْف ُل لَ ُه فًِ ُكل َف ّك َ 3ق َواطِ ع ،و َنا َب ِ
 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة

تذكر

كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
ََلًَفكانَبهماَأسنانَمتنوعةَ:قواطعَ،وأنٌابَ،وأضراس.
ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك:

استثمار

بربطَالسنَباسمهاَبخطَََ.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوعَ:دورَأسنانً
الحصة:

الوحدة:الثانٌة

صحةَاإلنسان()2

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد
وضعٌةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل:حبات التفاحمسمارمقص
طقم أسنان فٌه أسنان قابلة للتؽٌٌر
مطرقة صؽٌرة
كراسة المتعلم(ة) ص14:
الهداؾ :أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َأهمٌةَ
األسنانَفًَمضػَالطعام.

ٌ ستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول تنوع السنان عند اإلنسان
للربط بالحصة الجدٌدة؛
ٌَطلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وظعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (صدٌقة لٌلى وجدت
صعوبة فً أكل التفاحة).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا
المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً
من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 لماذا وجدت صدٌقة لٌلى صعوبةفً أكل التفاحة ؟.
 ما سبب تأخرها فً أكلها ؟.ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق علٌه فً
كراستهم من مثل:
ٌ نتقً من الفرضٌات ما هو قرٌب من التحقٌق ،وٌكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم من مثل:
 ما سبب تأخرها صدٌقة لٌلى فً أكل التفاحة ؟. تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:

افتراض

 الطفلة تأخرت فً أكل التفاحة لن أسنانها تؤلمها ؛ ربما لنها فقدت بعض أسنانها ؛ ربما لنها فقدت قواطعها .ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 ربما لنها فقدت قواطعها .ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم.
 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،و ٌشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

ٌ وزع على كل مجموعة اَلدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.
ٌ طلب منهم القٌام بالمناوَلت التالٌة:

تنتدب كل مجموعة متعلما أو متعلمة للقٌام بما
ٌلً:
 الضؽط على التفاحة بفكً الطقم بدون قواطع،ومالحظة ما أسفرت عنه هذه العملٌة :ؼٌاب أثر
القواطع على التفاحة؛
 الضؽط على التفاحة بقواطع فكً الطقمبأسنان كاملة ،ومالحظة ما أسفرت عنه هذه
العملٌة :ظهور أثر القواطع على التفاحة؛
 الضؽط على التفاحة بفكً الطقم بأسنان كاملة ،والقٌام بتحرٌك الفكٌن عدة مرات ،ومالحظة ما أسفرت عنههذه العملٌة:
 -التفاحة مطحونة بٌن النٌاب و الضراس؛

تحقق

ٌ ساعد الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات على التعرؾ على أن التفاحة ،قبل مضؽها ،تدخلت القواطع لقطعها
و النٌاب لتمزٌقها ،والضراس لطحنها؛
 مطالبتهم بإنجاز مناوَلت بواسطة العدة المحتفظ بها حول التشابه بٌن دور كل نوع من أنواع طقم السنان
و أسنانهم بأداة معٌنة:
دور القاطعة ٌشبه دور المقص ،دور الناب ٌشبه دور المسمار ،دور الضراس ٌشبه دور المطرقة؛
 تتقاسم المجموعات ما تم التوصل إلٌه من خالل المالحظة والمناولة والمقارنة ،وإستنتاج أن:
 الطفلة فقدت قواطعها ،ولذلك تأخرت فً أكل التفاحة؛ السنان المتدخلة فً قطع التفاحة هً القواطع ،ودورها ٌشبه دور المقص؛ اَلنٌاب هً السنان المتدخلة فً تمزٌق الطعام ،ودورها ٌشبه دور المسمار؛ الضراس هً السنان المتدخلة فً طحن الطعام ،ودورها ٌشبه دور المطرقة .ٌ طلب منهم إنجاز نشاط أتحقق وذلك:
الفراغ ِبال َكلِ َم ِة ال ُم َناسِ َبةَِ :ت ْط َح ُن ُه ُ -ت َقط ُع ُ -ت َمزقُ ُه
 بم َُال َح َظة ال ُم َن َاولَة  ،وملء َ ال َق َواطِ ُع تق ّطعَ ا ُ ْلط َعا َمَ ،وال ْن ٌَابُ تم ِّزقهََ ،والضْ َراسُ تطحنهَ. كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
َأسنانًَبهاَقواطعَتقطعَالطعامَ،وأنٌابَتمزقهَ،وأضراس
تطحنهَ.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك:
بربط بخط السن بالداة التً تؤدي الدور المشابه لدورها.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوعَ:المحافظةَعلىَسلمةَ
أسنانً
الحصة:

الوحدة:الثانٌة

صحةَاإلنسان()2

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

رقم الجذاذة:
الوسائل:طقم أسنانفرشاةسنون
كراسة المتعلم(ة) ص15:
الهداؾ:أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َبعضَ
أسالٌبَوقاٌةَأسنانه.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول تنوع السنان و دورها عند
اإلنسان للربط بالحصة الجدٌدة؛

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وظعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (طبٌب السنان ٌفحص
أسنان هدى).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:
 هل إحدى أسنان هدى تؤلمها؟ -هل أضراس هدى مسوسة؟

ملحظةَوتساؤل

 ما سبب تسوس ضرس هدى؟ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق
علٌه فً كراستهم من مثل:
 ما سبب تسوس ضرس هدى؟ تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما لن لٌلى َل تنظؾ أسنانها بعد الكل ؛ -ربما لنها َل تنظؾ أسنانها جٌدا بالفرشاة و السنون.

افتراض

ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 ربما لنها َل تنظؾ أسنانها جٌدا بالفرشاة و السنون.ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم.
 للتحقق من الفرضٌات ٌطلب الستاذ منهم اإلشتؽال فً ثنائٌات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز من خالل البحث

تحقق

فً النترنٌت عن سبب تسوس السنان ،وتسجٌل المعلةمات المفٌدة حول الموضوع فً ورقة.
ٌ قوم(ة) بتجمٌع و تقاسم نتائج البحث فً النترنٌت حول أسباب تسوس السنان ،من مثل:

 إهمال تنظٌؾ السنان بعد الكل؛ -عدم إنتظام تنظٌفها بالفرشاة و السنون؛

تحقق

 عدم زٌارة طبٌب السنان؛ٌ ساعد المتعلمٌن و المتعلمات ،بعد المناقشة،
على استنتاج أن :سبب تسوس أسنان لٌلى ٌرجع
إلى:
إهمال تنظٌؾ أسنانها بانتظام بعد الكل بالفرشاة و
السنون ،وعدم زٌارة الطبٌب عند الشعور بألم فً
السنان.
ٌ قترح الستاذ إنجاز مناوَلت حول الطرٌقة الصحٌحة لتنظٌؾ السنان بالفرشاة والسنون ،وذلك باستعمال
طقم أسنان إصطناعً.

ٌ مكن اإلستعانة ٌالرابط التالً لعرض الطرٌقة الصحٌحة لتنظٌؾ السنان بالفرشاة و معجون السنان :
https://www.youtube.com/watch?v=E86BJtxhehk
ٌ طلب منهم إنجاز نشاط أتحقق بمالحظة الرسم
الفراغ ِبال َكلِ َم ِة ال ُم َناسِ َبةٌِ :قٌها  -تنظٌؾ
وملء َ
س.
ان َبعْ َد ال ْك ِلٌ ،قٌها مِن الت َسو ِ
 تنظٌؾَ السْ َن ِ كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة

تذكر

كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
َأحافظَعلىَسلمةَأسنانًَبتنظٌفهاَبانتظامَمنَبقاٌاَالطعام
بالفرشاةَوالسنونَ،وباستشارةَالطبٌبَعندَاإلحساسَباأللم.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بملء الفراغ بالكلمة
المناسبةُ :م َسو َسة َ -سلٌِ َمة  -ؼٌَ ُر َنظِ ٌ َفةٍ.
أسنان..........
أسنان..........
أسنان..........

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوعَ:صنعَمجسمَلسنَوضرس
الحصة:

الوحدة:الثانٌة

صحةَاإلنسان()2

رقم الجذاذة:
الوسائل:عجٌن مطاوع أبٌض  مقص
كراسة المتعلم(ة) ص16:
الهداؾ:أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َصنعَ
مجسمَلسنَوضرس.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول تنوع السنان ودورها عند

تمهٌد

تهٌٌىءَلوازمَ
المشروع

اإلنسان وكٌفٌة وقاٌتها من التسوس للربط بالحصة الجدٌدة.
ٌ شكل مجموعات عمل وٌفتح نقاشا حول اللوازم التً ٌتطلبها إنجاز المشروع َلختٌار أنجعها لتحقٌق
الهدؾ من المشروع ،وبعد تسجٌل مختلؾ اَلقتراحات على السبورةٌ ،مكن التوافق على اللوازم التالٌة كمثال:
 عجٌن مطاوع أبٌض ؛ عٌنات قواطع أو رسومها ؛ -مسطرة

ٌ طلب الستاذ من مجموعات العمل إقتراح مجموعة من التصامٌم لصنع مجسم قاطعة و ضرس.
 تعرض كل مجموعة اقتراحاتها ،و ٌساعدهم الستاذ على اختٌار التصمٌم القابل لْلنجاز من مثل:

وضعَتصمٌمَ
للمشروع

 تقطٌع العجٌن إلى قطع صؽٌرة ؛ تشكٌل كل قطعة حسب الشكل الولًللقاطعة و الضرس ؛
 تشكٌل الجزء العلوي و السفلً للضرس؛ تشكٌل تاج و جذري الضرس؛ إبراز محدبات سطح الضرس انطالقا منالعٌنة أو الرسم.
 إنجاز نشاط تصمٌم المشروع و ذلك بوضع رقم  0تحت رسم قطعة العجٌن المخصص لصنع مجسم
قاطعة و رقم  1تحت قطعة العجٌن المخصص لصنع مجسم ضرس.

مجسمَقاطعة

إنجازَالمشروع

 إعداد قطعة عجٌن أسطوانٌة الشكل بطول  2cmتقرٌبا ،تسطٌح الجزء العلوي ،وتشكٌل الجزء السفلً إنطالقامن الرسم أو العٌنة؛
تدقٌق الجزء العلوي للقاطعة لٌبدو فً شكل حاد.
مجسمَضرس

 إعداد قطعة عجٌن كروٌة الشكل؛ تشكٌلها فً شكل مربع ؼٌر حاد الزواٌا؛ -تشكٌل الجذرٌن؛

إنجازَالمشروع

 وضع عالمة ( )+على سطح الضرس إلبرازتحدباته.
 إنجاز النشاط المتعلق بتنفٌذ المشروع و ذلك:
 بترتٌب مراحل صنع سن من  0إلى .2 -بترتٌب مراحل صنع سن من  0إلى .3

تقوٌمَالمشروع

 انطالقا من البحث الذي أنجزه المتعلمون و المتعلمات فً النترنٌت حول السنان ٌقومون بمقارنة منتوجهم
بالصور التً حصلوا علٌها ،وتجوٌد مجسماتهم لتقترب أكثر من السنان الحقٌقٌة.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوعَ:تقوٌمَوَدعمَ
الحصة 8 :و01

الوحدة:الثانٌة

صحةَاإلنسان()2

رقم الجذاذة:
الوسائل :كراسة المتعلم(ة)
الهداؾ :تقوٌمَوَدعمَتعلماتَالوحدة
الثانٌة.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
َالنشاطَ:

ٌَستهدؾ هذا النشاط تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات على استحضار مكتسباتهم حول مواقع أهم مفاصل
الجسم و تسمٌتها ،ونوعٌة الحركة التً تتٌحها هذه المفاصل و
دور الرٌاضة فً الحفاظ على صحة المفاصل ،وتعبئة وتوظٌؾ
هذه المكتسبات ،وذلك:
 بإحاطة موقع المفاصل ،ووصله بالبطاقة و كتابة اسمه،ونوع حركته؛
 -ملء الفراغ بالكلمة المناسبة :الحفاظ  -مفاصله َ -لعب

أنشطةَتطبٌقٌة:

 ٌوسؾ لعب فً كرة الٌد ،التً تمكنه من الحفاظ علىمرونة مفاصله.

َالنشاطَ:
ٌ ستهدؾ هذا النشاط تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات
على استحضار مكتسباتهم حول تنوع السنان و دورها،
وتعبئة و توظٌؾ هذه المكتسبات ،وذلك بوصل كل سن
باسمها ،و كتابة تحتها دورها فً الكل .قاطعتانَتقطع
الخبزَنابٌَمزق اللحم ،ضرس ٌطحن الطعام.

َالنشاطَ:

أنشطةَتولٌفٌة:

ٌ ستهدؾ هذا النشاط تقوٌم قدرة المتعلمٌن و
المتعلمات على استحضار مكتسباتهم حول تنوع
الحركة ،وتعبئة و توظٌؾ هذه المكتسبات وذلك
بكتابة نوع الحركة فً الطرفٌن العلوي و السفلً:
 حركة البسط (الٌد الٌسرى للرسم) حركة دوران (الٌدالٌمنى للرسم)
 حركة البسط (الرجل الٌسرى للرسم) حركة الثنً(الرجل الٌمنى للرسم)

َالنشاطَ:
ٌ ستهدؾ هذا النشاط تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات على استحضار مكتسباتهم حول أوقات الوجبات
الٌومٌة الرئٌسٌة و تنظٌمها ،وتنظٌؾ السنان بعد الكل ،وممارسة الرٌاضة و تعبئة و توظٌؾ هذه المكتسبات،
وذلك:
بملء الفراغ بالكلمة المناسبة:
فطورهم  -صباح  -رٌاضٌة  -الؽذاء  -منتصؾ -
عشاءهم  -المساء  -أسنانهم

أنشطةَتولٌفٌة:

 فً صباح ٌوم الحد ،تناول أفراد السرةَفطورهم،
ثم توجهوا إلى الؽابة للقٌام بنزهة ،وإجراء تمارٌن
رٌاضٌة فً ملعب مجاور .وفً منتصؾ النهار،
تناولوا طعام الؽذاء ،و ظلوا هناك إلى المساء .و لما
عادوا إلى البٌت ،تنظفوا بالماء و الصابون ،ثم تناولوا
عشاءهم ،ونظفوا أسنانهم.

ٌ ستهدؾ هذا النشاط تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات على استحضار مكتسباتهم حول مواضٌع الوحدة
الثانٌة بكاملها ،وتعبئة و توظٌؾ هذه المكتسبات ،وذلك بمراجعة النشاط  ،2ثم وضع عالمة (×) فً الخانة
المناسبة.
تصحٌحَالنشاطَ:
 -لٌلى لم تتناول فطورها فً الصباح.

تقوٌمَتملكَنهجَ
التقصً

 خالد َل ٌعتنً بنظافة أسنانه. -الؽالً َل تساعده مفاصل جسمه على الجري.

شبكت تقىيم الىحذة الثانيت
(صحة األسنان )2

ر.ت

اإلسمَوَالنسب

تحددَأهمَ
مفاصلَ
الجسم

تعرؾَ
أهمٌةَ
المفاصلَ
فًَحدوثَ
مختلؾَ
الحركات

تعرؾَ
تعرؾَدورَ
اوقاتَ
الرٌاضةَ
الوجباتَ
فًَالحفاظَ
الٌومٌةَ
علىَصحةَ
وَ
المفاصل
تنظٌمها

تعرؾَ
تنوعَ
األسنان

تعرؾَأنَ
األسنانَ
هامةَ
لمضػَ
الطعام

تعرؾَ
بعضَ
أسالٌبَ
وقاٌةَ
األسنان

تعرؾَ
صنعَ
مجموع
مجسمَسنَ
العالمات
وَضرس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

َ:َ+تحققَالهدؾَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َ-عدمَتحققَالهدؾ

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :حدوثَالصوت
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
وضعٌةَالنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل :علبة فارؼةشرٌط مطاطً
رملدؾكراسة المتعلم(ة) ص21:
الهداؾ:أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َكٌفٌةَ
حدوثَالصوتَ.

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق (طفلة تعزؾ على آلة العود).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:
 كٌؾ ٌصدر العود صوتا ؛ -كٌؾ ٌحدث الصوت ؛

ملحظةَوتساؤل

ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق علٌه فً كراستهم
من مثل:
 -كٌؾ ٌصدر العود صوتا ؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ٌصدر الصوت من العود ؛ ٌصدر الصوت من الوتار ؛ٌ -صدر الصوت عن حركة الوتر ؛

افتراض

ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق.
ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم من مثل:
ٌ -صدر العود عن حركة الوتار.

 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،و ٌشاركهم مراحل اإلنجازٌ.وزع
على كل مجموعة الدوات التعلٌمٌة المشار إلٌها أعاله.
ٌ طلب منهم القٌام ٌالتجربة التالٌة :
الداة المستعملة فً هذه التجربة هً عبارة عن علبتٌن فارؼتٌن ،ثبت بهما شرٌط مطاطً ٌلعب دور الوتر،

تحقق

وتلصق به قطعة ورق صؽٌرة ،فً العلبة الولى ٌكون الشرٌط المطاطً موترا و فً الثانٌة ٌكون ؼٌر موتر.

ٌ طلب الستاذ من المتعلمون والمتعلمات النقرعلى التوالً على الوتر فً العلبتٌن ،ومالحظة حركة الورق
الملتصق به ،وتزامنها أوعدم تزامنها مع حدوث الصوت.

فًَالعلبةَاألولى:
ٌ الحظ المتعلمون والمتعلمات :
 الحركة السرٌعة والمتكررة للوتر،فٌعبرون عنها بكلمة "إهتزاز"
 تزامن حدوث الصوت مع الحركةاإلهتزازٌة للوتر؛

تحقق

 تزامن اختفاء الصوت مع توقؾ الحركة اإلهتزازٌة للوتر.َفًَالعلبةَالثانٌة:
ٌ الحظون :
 عدم اهتزاز الوتروعدم صدورصوت، ٌطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلكبكتابة نتٌجة التجربة:
 «فٌهتزَوٌَحدثَصوت» ،تحت رسمالعلبة الولى.
 «فلٌَهتزَولٌَحدثَصوتا» ،تحت رسم العلبة الثانٌة.ٌ -ستنتجون أن صدور الصوت فً هذه التجربة ٌنتج عن اهتزاز الشرٌط المطاطً.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
ٌ نتجَالصوتَعنَإهتزازَاألجسام.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،حول كٌفٌة حدوث
الصوت ،بحٌث ٌكتبون اسم الجزء الذي ٌهتز
محدثا صوتا :الوتر فً الكمان و القٌثارة و
الؽشاء فً الطبل.
وٌكتبون أٌضا اسم العملٌة التً ٌجب القٌام بها إلحداث
الصوت :حك (الكمان) قرع (الطبل) ونقر (القٌثارة).

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :انتشارَالصوت
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

رقم الجذاذة:
الوسائل :ساعة ٌدوٌةمسطرة خشبٌة
ماءسطلكراسة المتعلم(ة) ص22:
الهداؾ :أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َإنتشارَ
الصوتَ.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،حول كٌفٌة حدوث الصوت.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى و لٌلى فً ؼرفة

وضعٌةَاإلنطلق

الجلوسٌ ،نظران إلى ساعة ٌدوٌة على المائدة.مصطفى ٌحرك أصبع ٌده تعبٌرا على أن الساعة توقفت عن
اإلشتؽال).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 لماذا اعتقد مصطفى بأن الساعةتوقفت عن اإلشتؽال؟
 كٌؾ أصحح شك مصطفى بأناإلشتؽال؟
الساعة توقفت
المتفق علٌه فً كراستهم من مثل:
عنالتساؤل
المتعلمون
ٌ كتب
 -كٌؾ أصحح شك مصطفى بأن الساعة توقفت عن اإلشتؽال؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما لن عقارب الساعة تبدو له متوقفة ؛ -ربما لنه َل ٌسمع دقات الساعة ؛

افتراض

ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق.
ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها من مثل:
 ربما لنه َل ٌسمع دقات الساعة . للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجازٌ.وزع
على كل مجموعة الدوات التعلٌمٌة المشار إلٌها أعاله.

تحقق

ٌ طلب منهم القٌام ٌالتجربة التالٌة :
فًَالمرحلةَاألولى:
ٌضع أحد المتعلمٌن الساعة الٌدوٌة على
الطاولة وٌحاول اإلصؽاء لدقات الساعة ،وإذا
لم ٌستطع سماعهاٌ ،قترب منها شٌئا فشٌئا إلى
أن ٌتحقق له سماعها.

َفًَالمرحلةَالثانٌة:
ٌأخذ المتعلم(ة) نفسه ،المسطرة الخشبٌة
وٌضع أحد طرفٌها على الساعة الٌدوٌة و
الطرؾ اآلخر بجوار أذنٌه،
محاوَل اإلنصات لدقات الساعة.

تحقق

 تتقاسم المجموعات نتائج التجربة ،وٌتوصلون من خاللها بعد نقاش بٌنهم إلى أن :
 الصوت ٌنتشر عبر المسطرة الخشبٌة أي عبر الخشب ،وأنه ٌنتشر كذلك عبر الهواء. الخشب ٌمكن من سماع الصوت أكثر من الهواء.ٌ طلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بملء الفراغ بأوساط انتشار الصوت :الخشب  -الهواء.
 ٌنتشر الصوت عبر الخشب ،أكثر من انتشاره فً الهواء.لتعمٌم و تعزٌز ظاهرة انتشار الصوت فً اوساط مادٌة مختلفة ،صلبة كالخشب وؼازٌة كالهواء و سائلة كالماء،
ٌمكن الستاذ(ة) اقترح تجربة أخرى تكمٌلٌة تثبت الصوت فً الماء.
التجربة:
استعمال إناء كبٌر به ماء (سطل مثال) ،وإحداث صوت داخل اإلناء (أوالسطل) ،بضرب قطعتٌن معدنٌتٌن
ببعضهما البعض.
ٌستنتج المتعلمون والمتعلمات بعد سماع صوت القطعتٌن المعدنٌتٌن إلى أن الصوت ٌنتشر عبر الماء.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
ٌَنتشرَالصوتَفًَأوساطَمثلََالخشبَوَالماء
َوَالهواء.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بملء الفراغ
بالكلمة المناسبة:
الصوت الذي سمعه صدٌقً ،انتقل إلٌه عبر الهواء.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :شدةَالصوت
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

رقم الجذاذة:
الوسائل :مذٌاع
كراسة المتعلم(ة) ص23:
الهداؾ:أن ٌتعرؾَالمتعلم(ة)َشدةَ
الصوتَ.

ٌَستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،حول كٌفٌة حدوث الصوت وانتشاره
فً أوساط مختلفة مثل الخشب والماء والهواء.

وضعٌةَاإلنطلق

ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (طفل ٌقوم بالضرب على
طبلتٌن بواسطة عصاتٌن واحدة ؼلٌضة و أخرى صؽٌرة).

ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 ما الفرق بٌن الصوت الصادرعن الطبلتٌن؟ كٌؾ أمٌز بٌن صوت كل طبلة؟ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق علٌه فً كراستهم من مثل:
 -كٌؾ أمٌز بٌن الصوت الصادر عن كل طبلة؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:

افتراض

 ربما النقر بالعصى الؽلٌضة على الطبل قوي؛ ربما النقر بالعصى الصؽٌرة على الطبل ضعٌؾ؛ ...ٌ كتب الستاذ على السبورة وٌنتقً منها ما هو قابل للتحقق بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات من مثل:
ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم من مثل:
 -صوت النقر بالعصى الؽلٌضة قوي بٌنما صوت النقر بالعصى الصؽٌرة ضعٌؾ.

 للتحقق من الفرضٌاتٌ ،كون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.
ٌوزع على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

تحقق

ٌ طلب منهم :
 القٌام بقرع الطبل بخفة فتتم مالحظة صدورصوت ضعٌؾ.
 -القٌام بقرع الطبل بقوة فتتم مالحظة صدور

صوت قوي.
ٌ-شٌر الستاذ إلى أن درجة سماع الصوت و قوته ٌطلق علٌها اسم شدة الصوت .وأن الصوت القوي شدته مرتفعة

والصوت الضعٌؾ شدته ضعٌفة.
ٌ طلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛
وذلك بكتابة الكلمات :قوي  -ضعٌؾ.

تحقق

 أقرع الطبل بخفة و أَلحظ صدور صوتضعٌؾ.
 -أقرع الطبل بقوة و أَلحظ صدور صوت قوي.

تذكر

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.

ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا

استخلص

بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
َشدةَالصوتَمرتبطةَبطرٌقةَإحداثهَ،إذٌَمكنهاَأنَتكونَقوٌةََأوَضعٌفة.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بملء الفراغ بالكلمة
المناسبة :خافت  -مرتفعة  -ضعٌفة.

ص ْو ٌ
ت خافت ،شِ د ُت ُه ضعٌفة.
 اَ ْل َهمْسُ َص ْو ٌ
ت قويَ ،شِ د ُت ُه مرتفعة.
 -اَ ْلص َراخ َ

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :الضجٌجَصوتَمزعج
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

وضعٌةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل  :صحن معدنًملعقة معدنٌة
هارمونٌكا كراسة المتعلم(ة) ص24:
الهداؾ :أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)الضجٌجَ
وتجنبَسماعهَوإحداثه.
َََََََََََ

ٌ ستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً الحصص السابقة ،حول الصوت
وكٌفٌة حدوثه وأوساط انتشاره وشدته.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (لٌلى تراجع دروسها فً
قاعة الجلوس ،تضع ٌدٌها على أذنٌها ،وتنظر إلى طفل ٌقرع صحنا معدنٌا ،تظهرعلٌها عالمات النرفزة .طفل فً
عمر خمس سنوات ٌجري فً القاعةٌ ،صرخ وٌضرب على صحن معدنً بملعقة .طفل فً عمر  2سنوات
ٌصرخ بالبكاء ،وٌطلب منه أن ٌسلمه الصحن و الملعقة).
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح تساؤل من مثل:
 ما الشًء الذي ٌقلق لٌلى؟ -لماذا تضع لٌلى ٌدٌها على أذنٌها؟

ملحظةَوتساؤل

 ...ٌ كتب المتعلمون التساؤل فً كراستهم من مثل:
 -لماذا تضع لٌلى ٌدٌها على أذنٌها؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:

افتراض

 لن أذنٌها تؤلمها؛ لنها َل ترٌد سماع أصوات تزعجها.ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق.
ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم من مثل:
 -لنها َل ترٌد سماع أصوات تزعجها.

 للتحقق من الفرضٌاتٌ ،كون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.
ٌوزع على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

تحقق

ٌ طلب منهم القٌام بالنقر على الصحن المعدنً
بواسطة ملعقة بقوة وباسترسال ،ثم بعد أن ٌعود
الهدوء ٌطلب منهم العزؾ على آلة الهرمونٌكا.

ٌ توصلون إلى التمٌٌز بٌن الصوات المزعجة (الضجٌج)
والصوات الهادئة.

تحقق

تذكر

استخلص

ٌ طلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بمالحظة الرسم
وملء الفراغ بالكلمة المناسبةٌ :ؤثرعلى  -صوت.
 -اَ ْلض ِجٌ ُج صوت م ُْز ِعجٌٌ ،ؤثر َعلَى الصحةِ.

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
َالضجٌجَأصواتَمزعجةَتؤذٌنًَ،أتجنبَسماعه
وإحداثه.
ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،حول الضجٌج وتجنب سماعه
وإحداثه ،بحٌث ٌلونون بالحمر البطاقة التً تعبر عن
السلوك السلٌم وبالخضر البطاقة التً تعبرعن السلوك ؼٌر
السلٌم.
ٌلونون بالخضر البطاقات:

استثمار

 أتحدث بهدوء.ٌلونون بالحمر البطاقة:
 أرفع من شدة صوت التلفاز. -ألعب بأجهزة إلكترونٌة.

 -ألعب بالكرة فً البٌت.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :مشروعَصنعَهاتؾ
َََََََََََََبسٌط.
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

رقم الجذاذة:
الوسائل  :أنشطة التعلٌم و التعلم
الهداؾ :أنٌَصنعَالمتعلم(ة)َهاتفاَ
َََََََ بسٌطا.

المراحل

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

تمهٌد

ٌ ستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،حول الصوت وكٌفٌة حدوثه وأوساط
انتشاره وشدته.
ٌ شكل مجموعات عمل وٌفتح نقاشا حول اللوازم التً ٌتطلبها إنجاز المشروع َلختٌار أنجعها لتحقٌق
الهدؾ منه ،وبعد تسجٌل مختلؾ اَلقتراحات على السبورةٌ ،مكن التوافق على اللوازم التالٌة كمثال:

تهٌٌىءَلوازمَ
المشروع

 علبة ٌوؼورت من البالستٌك أو أكوابمن الورق ؛
 خٌط فلزي طوله تقرٌبا  4أمتار أو خٌوط ذاتمواد أخرى وذات أطوال مختلفة.
 -مسطرة

ٌ طلب الستاذ من مجموعات العمل إقتراح مجموعة من التصامٌم لصنع هاتؾ بسٌط ؛
 تعرض كل مجموعة اقتراحاتها ،و ٌساعدهم الستاذ على اختٌار التصمٌم القابل لْلنجاز ،ورسمه فً الكراسة

وضعَتصمٌمَ
للمشروع

ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات فً إنجاز المشروع وفق الخطوات التالٌة:

إنجازَالمشروع

 احداث ثقب فً كل من قاعدتً الكوبٌن منقبل الستاذ؛
 ادخال طرفً الخٌط فً الثقب وتثبٌته داخلكل كوب من قبل المتعلمٌن وذلك بواسطة عقدة
أو باستعمال المشبك؛
 ٌمسك أحد المتعلمٌن بكوب وآخر بالكوبالثانً وٌبتعدان عن بعضهما البعض حتى ٌصٌر
الخٌط موترا ؛
 ٌتكلم أحدهما فً الكوب وٌصؽً اآلخر أوالعكس.

تقوٌمَالمشروع

 تقدم كل مجموعة هاتفها للتبادل والتقاسم َلستنتاج شروط صنع هاتؾ ٌعمل جٌدا.
(مثال تأثٌر نوع الخٌط و طوله ،نوع الكوب بالستٌكً أو ورقً)...،
ٌ خصص الستاذ جائزة رمزٌة للمجموعة التً صنعت هاتفا ٌشتؽل جٌدا.
 إنجاز النشاط الوارد بالكراسة وذلك بوضع عالمة (×) تحت رقم الهاتؾ الذي ٌشتؽل ،وكتابة سبب عدم
إشتؽاله.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بترتٌب بالرقام
الهواتؾ من البسٌط إلى المتطور.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :مفعولَالقوة
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد

وضعٌةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل  :إناء فٌه ماء
كرة بالستٌكٌة صؽٌرة..
كراسة المتعلم(ة) ص26:
الهداؾ :تعرؾَمفعولَالقوةََََََََ.

ٌ َستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً السنة الولى اَلبتدائٌة ،حول
تعرٌؾ القوة( ،القوة هً ما نؤثر به على الجسام بدفعها أو بجذبها).
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (تركب لٌلى قاربا
مطاطً وٌوسؾ ٌدفع خلفٌة المركب محاوَل تحرٌكه إلى المام)
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:
 ما الذي ؼٌر شكل المركب؟. ما السبب فً تحرٌك المركب وتؽٌٌرشكل خلفٌته؟

ملحظةَوتساؤل

ٌ كتب المتعلمون السؤال المتفق علٌه فً
كراستهم من مثل:
 -ما السبب فً تؽٌٌر شكل خلفٌة المركب ؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما لن القارب من المطاط؛. -ربما تحت تأثٌر قوة دفع ٌوسؾ؛

افتراض

ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 ربما تحت تأثٌر قوة دفع ٌوسؾ؛ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها فً كراستهم.

 للتحقق من الفرضٌات ٌكون الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجاز.
ٌوزع على كل مجموعة الدوات التعلٌمٌة المشار إلٌها أعاله.
ٌ طلب منهم القٌام:
 بدفع الكرة الساكنة فوق الماء بالصبع،و مالحظة ما ٌحدث؛

تحقق

 بالتصدي للكرة أثناء حركتها ،ومالحظة ماٌحدث؛
 بالضؽط على الكرة بأصابع الٌد ومالحظةما ٌحدث.
ٌ ستنتجون أن:
القوة المطبقة على جسم تمكن من :تحرٌكه أو إٌقافه أو تؽٌٌر حركته أو تؽٌٌر شكله.
ٌ طلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بملء الفراغ بالكلمة المناسبة :توقؾ  -تؽٌر -تحرك.
 اَ ْلقُوةُ ُت َحر ُك جسما َساكِناَ ،وتوقؾ ِجسْ ما ُم َت َحركا ،وتؽٌر َش ْك َل ِجسْ ٍم َو َح َر َكتهُ.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
َالقوةَتحركَجسماَأوَتوقفهَأوَتؽٌرَحركتهَوَشكله.
ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بوصل بخط كل رسم
بالبطاقة المناسبة.

استثمار

(القوةَتؽٌرَالشكل) برسم معجون السنان المضؽوط.
(القوةَتؽٌرَالتجاه) برسم َلعب التنس ٌضرب الكرة
بالمضرب.
(القوةَتؽٌرَالمركب) برسم مركب شراعً فً البحر.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :حركةَجسمَصعوداَ
ََََََََََََوَسقوطا
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد
وضعٌةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل :كرة
كراسة المتعلم(ة) ص27:
الهداؾ :أنٌَتعرؾَالمتعلم(ة)َتؽٌٌرَ
حركةَجسمَصعوداَوسقوطاَََََََََ.

ٌ ستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،فً الحصة السابقة ،حول
تعرٌؾ القوة ومفعولها.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط(ٌقذؾ مصطفى الكرة
إلى العلى و لٌلى تراقب حركة الكرة)
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مع المتعلمون و المتعلمات لطرح تساؤل التقصً من مثل:
 ما سبب تؽٌٌر حركة الكرة صعوداوسقوطا؟
 ما الشًء الذي ٌؽٌٌر حركة الكرةصعودا؟
ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق
علٌه فً كراستهم من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 قوة الدفع إلى العلى المطبقة من قبلمصطفى هً السبب فً تؽٌٌر حركة
الكرة صعودا و سقوطا؛
 قوة الجاذبٌة ،المطبقة من قبل الرضهً السبب
 السبب وجود قوتٌن :قوة الدفع علىالعلى و قوة الجاذبٌة خالل السقوط.
ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها والقرب للتحقق من مثل:
 قوة الدفع إلى العلى المطبقة من قبل مصطفى وقوة الجاذبٌة هما القوتان المسؤولتان عن تؽٌٌر حركة الكرةصعودا و سقوطا.
 للتحقق من الفرضٌاتٌ ،كون الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مجموعاتٌ ،شاركهم مراحل اإلنجازٌ .وزع
على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.

تحقق

ٌ طلب منهم القٌام بدفع الكرة إلى العلى
ثم إلتقاطها أثناء سقوطها ،ومالحظة تأثٌر
القوى المتدخلة فً تؽٌٌر الكرة لحركتها

صعودا وسقوطا.
ٌ ستنتجون أن السبب فً تؽٌٌر حركة
الكرة صعودا وسقوطا هو:
 قوةَالدفعَإلىَاألعلىَ:وهً القوة التً تؤثرفً صعود الكرة إلى العلى ،وهذه القوة لٌست
كافٌة لتؽٌٌر حركة الكرة بل هناك قوى أخرى

تحقق

َوهً قوة الجاذبٌة ؛

َ-قوةَالجاذبٌةَ:وهً قوة تجذب الكرة إلى السفل سقوطا.

ٌ طلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بملء الفراغ بمفعول القوة المناسب :جذب  -دفع.
 قذؾ الكرة إلى العلى قوة دفع. -سقوط الكرة نحو الرض قوة جذب.

تذكر

استخلص

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
ََتمكنَقوةَالدفعَإلىَاألعلىَوقوةَالجاذبٌةَمنَتؽٌٌرَحركة
األجسامَصعوداَوسقوطا.

استثمار

ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بملء الفراغ بالكلمة
المناسبة :سقوطا  -بقوة  -صعودا.
َت َت َحر ُ
ك ال ُك َرةُ َبٌنْ لٌَْلى َومُصْ طفى بقوة الد ْف ِع إِلَى
الجاذ ِِبٌ ِة.
العْ لى صعوداَ ،وسقوطا ِبقُوّ ِة َ

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع :بعضَأنواعََالقوىَ
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
تمهٌد
وضعٌةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل  :قضٌب مؽناطٌسًخٌط
 كرة صؽٌرة من زجاجمسمار
قطع صؽٌرة من الورق
قلم أو مسطرة بالستٌكٌة
كراسة المتعلم(ة) ص28:
الهداؾ :تعرؾَبعضَأنواعَالقوىَََََ.
ََََََََََََََ

ٌ ستهل الستاذ الحصة بتذكٌر المتعلمٌن والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،حول تعرٌؾ القوة وتأثٌرها على
الجسام وعلى تؽٌٌر حركة الجسام.
ٌ طلب الستاذ من المتعلمٌن و المتعلمات مالحظة وضعٌة اإلنطالق الواردة بالنشاط (صندوق تحته مفتاح ،
لٌلى تحاول إخراج المفتاح)
ٌ شكل مجموعات عمل ،ثم ٌفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصً من مثل:
 كٌؾ أساعد لٌلى على إخراج المفتاح من تحت الصندوق؟ٌ كتب المتعلمون التساؤل المتفق علٌه فً كراستهم .

ملحظةَوتساؤل

 تقدم كل مجموعة إجابات أولٌة على شكل فرضٌات عن التساؤل المطروح من مثل:
ٌ -مكن استعمال مؽنطٌس

افتراض

 ٌمكن رفع الصندوق ....ٌ كتب الستاذ الفرضٌات على السبورة وٌنتقً منها ،بمشاركة المتعلمٌن و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
ٌ كتب المتعلمون و المتعلمات الفرضٌة المتفق علٌها مثل:
ٌ -مكن استعمال مؽنطٌس

 للتحقق من الفرضٌاتٌ ،كون الستاذ من المتعلمٌن والمتعلمات مجموعات ،وٌشاركهم مراحل اإلنجازٌ .وزع
على كل مجموعة الدوات المشار إلٌها فً الوسائل التعلٌمٌة أعاله.
ٌ طلب منهم القٌام بتقرٌب مؽنطٌس من
مسامٌر ،ومالحظة ما ٌحدث.
ٌ ستنتجون أن المؽنطٌسً ٌجذب المسامٌر.
ٌ ساعد الستاذ المتعلمٌن والمتعلمات على
التعرؾ على المؽنطٌس ،فٌقدمه على أنه قطعة
معدنٌة تتوفر على قطبٌن قطب شمالً (لونه أحمر)

تحقق

وقطب جنوبً (لونه أزرق) ،وأنه ٌجذب بعض
الجسام مثل المسامٌرنتٌجة تطبٌق قوة علٌها تسمى :القوةَالمؽنطٌسٌة.

 َللتعرؾ على القوة العضلٌةٌ ،قوم المتعلم(ة) بدفع الطاولة بٌدٌه فٌالحظون تحركهاٌ .توصلون بمساعدة
الستاذ ،إلى أن هذا النوع من القوى ٌسمى القوةَالعضلٌة.
ٌَطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بملء الفراغ
بنوع القوة المناسب :مؽنطٌسٌة  -عضلٌة.
 قوة عضلٌة. قوة مؽنطٌسٌة. للتعرؾ على القوة الكهربائٌةٌ ،قوم متطوع عن كل مجموعة بحك قلم بالستٌكً أو مسطرة بالستٌكٌة
أو نفاخة بقطعة قماش ،ثم ٌقربها من قطع الوراق الصؽٌرة ،فٌالحظ انجذابها نحو الجسم المحكوك.
ٌعٌدون نفس التجربة بقلم ؼٌر محكوك ،فٌالحظون أن قطع الوراق الصؽٌرة َل تتأثرٌ .توصل المتعلمون
والمتعلمات بمساعدة الستاذ إلى أن انجذاب قطع الورق
الصؽٌرة نحو النفاخة المحكوكة حدث بفعل نوع آخر من
القوى ٌسمى :القوةَالكهربائٌة.

كلماتَمهمة

استخلص

استثمار

 كلمات تم تروٌجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهٌم ومصطلحات علمٌة ،ومفردات وظٌفٌة ،مع ما ٌقابلها
باللؽة الفرنسٌة ،حتى تترسخ فً أذهان المتعلمٌن والمتعلمات.
ٌ شارك الستاذ المتعلمٌن و المتعلمات ،مستعٌنا
بالكلمات المهمة ،فً التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ٌنقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتً:
القوةَأنواعَ،منهاَالقوةَالمؽنطٌسٌةَ،والقوةَالكهربائٌة،
َوالقوةَالعضلٌة.
ٌ هدؾ هذا النشاط إلى تثبٌت مكتسبات المتعلمٌن
والمتعلمات فً هذه الحصة ،وذلك بوضع عالمة (×)
فً الخانة المناسبة.

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوعَ:تقوٌمَوَدعمَ
الحصة 8 :و01

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

رقم الجذاذة:
الوسائل :كراسة المتعلم(ة)
الهداؾ :تقوٌمَوَدعمَتعلماتَالمتعلمٌنَ
والمتعلماتَالمرتبطةَبالوحدةَالثالثة.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة

المراحل
َالنشاطَ:

ٌَسعى هذا النشاط إلى تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات على تعرؾ مفعول القوة و التمٌٌز بٌن القوة
المؽنطٌسٌة والقوة العضلٌة ،وذلك بوصل بخط الرسم بالبطاقة المناسبة وبكتابة اسم نوع القوة فً الخانة المناسبة.

نشاطَتطبٌقً:

ٌ هدؾ هذا النشاط تقوٌم قدرة المتعلمٌن و المتعلمات على التعرؾ على كٌفٌة حدوث الصوت ،وشدته
وخاصٌة انتشاره فً أوساط مختلفة بحٌث ٌملؤون الفراغ بالكلمة المناسبة:

نشاطَتولٌفً:

 ٌنتج الصوت عن اهتزاز الجسام ،وٌنتشرَفً الماءوالهواء والخشب وؼٌرها.
 تتعلق شدة الصوت بطرٌقة إحداثه ،وتكون قوٌة أوضعٌفة.
 أجتنب سماع الصوت القوي ،لنه ٌؤذي أذنً ،وَلأحدث الضجٌج.

 سبب اختالؾ شدة الصوت بٌن التعرٌجة و البندٌر ،هو اختالؾ قطر كل آلة. اسم القوة التً استعملها رئٌس الفرقة فً حمل مكبر الصوت ،هو قوة الدفع. -صم مكبر الصوت المعطوب اآلذان ،لنه كان ٌصدر ضجٌجا.

تقوٌمَتملكَنهجَ
التقصً

شبكت تقىيم الىحذة الثالثت
( الصوت -الحركة )

ر.ت

اإلسمَوَالنسب

تعرؾَ
تعرؾَ
الضجٌجَ
تعرؾَكٌؾَ
صنعَهاتفاَ
تعرؾَشدةَ
انتشارَ
وأتجنبَ
ٌحدثَ
بسٌطا
الصوتَفًَ الصوت
سماعهَ
الصوت
أوساط
واحداثه
مختلفة

تعرؾَ
مفعولَ
القوة

إستكشاؾَ
تؽٌٌرَ
حركةَجسمَ
صعوداَ
وسقوطا

تعرؾَ
بعضَ
أنواعَ
القوى

1
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30

َ:َ+تحققَالهدؾَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َ-عدمَتحققَالهدؾَََ

مجموع
العالمات

المستوىَ:الثانً
المادة :النشاط العلمً
الموضوع:دعمَنهاٌةَالسدوسَاألولَ
الحصة0 :و1

الوحدات:
األولى/الثانٌة/الثالثة

رقم الجذاذة....... :
الوسائل :كراسة المتعلم(ة)
الهداؾ :دعمَتعلماتَالمتعلمٌنَ
والمتعلماتَالمرتبطةَباألسدوسَاألول.

تدبٌرَاألنشطةَالتعلٌمٌةَالتعلمٌة
َالنشاطَ:
ٌَهدؾ هذا النشاط دعم مكتسبات المتعلمٌن و المتعلمات حول مواقع أهم مفاصل الجسم و تسمٌتها ،ونوع الحركة التً
تتٌحها هذه المفاصل ،وذلك بكتابة اسم المفصل و نوع الحركة فً المكان المناسب.

َالنشاطَ:
ٌ روم هذا النشاط دعم مكتسبات المتعلمٌن والمتعلمات حول الصوت ،والجهزة التً تكبر شدة الصوت ،وذلك
بوصل بخط الجهاز الصوتً بالدور الذي ٌلعبه.

َالنشاطَ:
ٌ ستهدؾ هذا النشاط دعم المتعلمٌن و المتعلمات حول اكتساب سلوكات ومواقؾ من أجل تأمٌن سالمة جسمه،
و نظافته و ذلك بوضع العالمة (×) فً ما ٌجوز فعله ،والعالمة (×) فً ما َل ٌجوز فعله ،فً الخانة المناسبة:
 -أمارس الرٌّاضة...........................................

×

َ  -أنظؾ أذنً بجسم ؼرٌب..................................

×

َ -أفتح قنٌنة مشروب بأسنانً................................

×

 -أحافظ على نظافة جسمً وثٌابً..........................

×

 -أستعمل سمّاعة لسماع موسٌقى شدّتها قوٌة ............

×

 أقرأ تحت ضوء خافت....................................َ -ل ألمس الجسام السّاخنة..................................

×
×

شبكت تقىيم كفايت نهايت األسذوس األول

ر.ت

اإلسمَوَالنسب

َالوحدة
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َالوحدة
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َ:َ+تحققَالهدؾَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َ-عدمَتحققَالهدؾَََ

تقويم تشخيصي و دعم استدراكي

النشاط 1
 أمَلَالفَرَاغَبَمَاَيَنَاسَبَ:

أضَعََاَلَعَلَمَةََ(×)ََِفيَالخَانَةََالمَنَاسَبَةََ:

السلُوكُ السَلَيمَ يَت َ َ
ع َد َم تَبَذَيرَ ا ُ ْل َماء َو ت َ َجنب تَلَوَيثَهَ .
طل ُ
ب َ

َعَدَدََالحَوَاسََعَنَدََاإلنَسَانَ:

×

سة ُ
خ َْم َ

ت َ ْلويثه

يم
السل َ

ت َ ْبذير

س ْبعَةُ
َ

َأصَلََ َكلََحَيَوَانََبَغَذَائَهََ،ثَمََأتَمََالجَمَلَةََبَمَاَيَنَاسَبَ:
عاشبٌ
َ

ََلح ٌم

أصَلََبَخَطََالغَذَاءََبَمصَدَرَهََ:

وف َحيَ َوا ٌن عَاشَبَ.
س ُد َحيَ َوا ٌن لَحَمَ َ ،و ال َخ ُر ُ
ال َ َ

أضَعََالعَلَمَةََ(×)َفَيَاَلَخَانَةََاَلَمَنَاسَبَةََ:
يطبقَالمغنطيسَعلىَالمسمارَقوة:
ب
َج ْذ ٍ

َد ْفعٍ

النشاط 2
عة منَ ال َح َر َكات.
ع َلى أ َداء َم ْج ُمو َ
ساع ُدني َ
َ مفَاص ُل ج ْسمي ََل ت ُ َ

خطأ

 يُ َمكنُني ْ
أن أ َت َ َنق َل َم ْشيا ْأو َج ْريا ْأو قَ ْفزا.

صحيح

 الشهيقُ هُ َو إ ْد َخا ُل ال َه َواء إلَى رئ َت َي.

صحيح

ير هُ َو إ ْد َخا ُل ا ُ ْل َه َواء إلى رئ َت َي.
 الزف ُ

خطأ

ف أ ْسنَاني َب ْع َد كُل َو ْج َب ٍة.
ف َي َدي َجيدا قَ ْب َل اَل ْكل َو َب ْع َدهَُ ،وأنَظ ُ
 أنَظ ُ

صحيح

 ال َح َي َوا َناتُ التي ت َت َغَذى َعلَى الن َبات َح َي َوا َنات َعاش َبةَ.

صحيح

ت ْ
عاش َبةٌ.
علَى َح َي َوا َنا ٍ
أخ َرى َح َي َوا َناتٌ َ
 ال َح َي َوا َناتُ التي ت َت َغَذى َ

خطأ

علَ ْيه.
ض ُروري ل ْل َحيا َةَ ،يج ُ
 ال َما ُء َ
ب ال ُم َحافَظةُ َ

صحيح

الرض.
ام َن ْح َو ْ
ي القُوة ُ التي تَ ْجذ ُ
ب ال ْج َ
َ 
س َ
الجاذبيةُ ه َ

صحيح

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :حاسةَاللمس
الحصة:

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

رقم الجذاذة:
الوسائل :منديل نظيفحبة طماطم
حبة بطاطس أكياس غير شفافة
تفاحة كراسة المتعلم(ة) ص8:
الهداف:أن يتعرفَالمتعلم(ة)َوظيفةَ
حاسةَاللمسَ.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية ،حول
مفهوم الحواس مع التركيز على حاسة اللمس.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط ( .سلوى مغمضة العينين،
تحاول تعرف حبة الطماطم).
 يشكل مجموعات عمل ثم يفتح نقاشا ،مستدرجا المتعلمات و المتعلمين لطرح سؤال التقصي من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 كيف أستطيع تعرف الشياء دون رؤيتها. -يتم تدوين السؤال على الكراسة.

 تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 -ربما بواسطة الرائحة.

افتراض

 بواسطة بواسطة الحجم. ربما بواسطة لمسها باليد . يكتب الستاذ على السبورة وينتقي منها ما هو قابل للتحقق بمشاركة المتعلمين و المتعلمات من مثل:
 ربما بواسطة لمسها باليد . يتم تدوين الفرضية في كراسة المتعلم(ة).
 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

يوزع على كل مجموعة الدوات التعليمية المشار إليها أعاله.

 يطلب منهم القيام بإنجاز النشاط الوارد في
الكراسة ،بحيث يسلم كل مجموعة كيسا غير
شفاف و بداخله حبة طماطم وحبة بطاطس
أو تفاحة ثم يطلب من أحد المتعلمين (ات)،

تحقق

استخراج حبة بطاطس أو حبة طماطم .وهكذا
يتم التوصل إلى الفرضية الصحيحة (اللمس).

.

ص ْلبٌ َ -ر ْ
طبٌ
 يطلب منهم إنجاز النشاط (الوارد في الكراسة )...وذلك بمأل الفراغ بالكلمات المناسبةَ :
ملمس الطماطم رطبَ مقارنة مع ملمس التفاحة.

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

استخلص

 يؤازر الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
في مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتي:
َحاسةَاللمسَتمكنَمنَالتعرفَعلىَاألشياء
َوَتمييزها.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بوضع العالمة (×)
في خانة الشيء الذي يمكن تعرفه باللمس فقط.

استثمار

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :الباردَوالساخن
الحصة:

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

رقم الجذاذة:
الوسائل :قنينات ماء باردابريق
قنينات ماء ساخن كؤوس فارغة
كراسة المتعلم(ة) ص9:
الهداف :أنَيميزَالمتعلم(ة)َالباردَعنَ
الساخنَبواسطةَحاسةَاللمسَ.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية ،حول
وظيفة حاسة اللمس التي تمت مقاربتها خالل الحصة السابقة.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى يشرب من
كأسه ،بينما ليلى َل تفعل).
 انطالقا من النشاط السابق ،يمكن طرح سؤال التقصي من قبيل:
 كيف أميز البارد عن الساخن؟ -يتم تدوين السؤال على الكراسة .

ملحظةَوتساؤل

 يشكل الستاذ مجموعات عمل داخل فضاء مناسب ،يطرح من خاللها المتعلمون و المتعلمات مجموعة من
الفرضيات.

افتراض

 ينتقي من الفرضيات ما هو قريب من التحقيق ،ويكتبها على السبورة لمناقشتها معهم ،من مثل:
 ربما ليلى تحب الشاي البارد . ربما ليلى َل تحب الشاي الساخن . يتم تدوين الفرضية في كراسة المتعلم(ة).

تحقق

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.
يوزع على كل مجموعة الدوات التعليمية المشار إليها أعاله.

 يطلب منهم القيام بإنجاز المناولة ،بحيث
يحاولون التعرف على قنينات الماء الساخن
وقنينات الماء البارد.
وهكذا سيتمكن المتعلمون (ات) من التوصل إلى

تحقق

(تمييز البارد عن الساخن بواسطة حاسة اللمس).
.

 يطلب منهم إنجاز النشاط المقترح وذلك بمأل
الفراغ بالكلمات المناسبة :حاسة الشم  -حاسة اللمس.
أميز البارد عن الساخن بواسطة حاسةَاللمس.

تذكر

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يؤازر الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا

استخلص

بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
في مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتي:
 َبواسطةَحاسةَاللمسَأميزَالساخنَوَالباردَ.

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بوضع عالمة ()0
تحت البارد و (×) تحت الساخن.

استثمار

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :بالسمعَأميزَاألصوات
الحصة:

صحةَاإلنسانَ()1

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

الوحدة:األولى

رقم الجذاذة:
الوسائل :جرس صغيرصفارة
مادة بالستيكية  مادة معدنيةمادة
طينية كراسة المتعلم(ة) ص10:
الهداف :أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َوظيفيةَ
حاسةَالسمعَ.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية ،حول
حاسة السمع.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط.

 انطالقا من النشاط السابق ،يمكن طرح سؤال التقصي من قبيل:
 كيف أستطيع التمييز بين الصوات؟ -يتم تدوين السؤال على الكراسة .

ملحظةَوتساؤل

 يشكل الستاذ مجموعات عمل داخل فضاء مناسب ،يطرح من خاللها المتعلمون و المتعلمات مجموعة من
الفرضيات.

افتراض

 ينتقي من الفرضيات ما هو قريب من التحقيق ،ويكتبها على السبورة لمناقشتها معهم ،من مثل:
 ربما صوت أمه قوي . ربما صوت أمه يتميز بنبرة خاصة . يتم تدوين الفرضية في كراسة المتعلم(ة).
 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

يوزع على كل مجموعة الدوات التعليمية المشار إليها أعاله.

 يطلب منهم القيام بإحداث أصوات
مختلفة باستعمال (صفارة – جرس)...
أو َ
ط ْرق مواد مختلفة (بالستيك ،معدن)...
و محاولة التعرف عليها ،وهكذا سيتم

تحقق

التوصل إلى إدراك أن حاسة السمع
(الذن) تمكن من تمييز الصوات.

 يطلب منهم إنجاز النشاط وذلك بمأل الفراغ بالكلمات المناسبة :حاسة السمع  -حاسة البصر.
أتعرف الصوات بواسطة حاسةَالسمع.

تذكر

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يؤازر الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

في مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتي:
 َبواسطةَحاسةَالسمعَأستطيعَتمييزَاألصواتَََ.

استثمار

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بالكتابة تحت
الرسم:
صوتَمزعجَأوَصوتَغيرَمزعجََ

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :اختلفَاألصوات
الحصة:

صحةَاإلنسانَ()1

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

الوحدة:األولى

رقم الجذاذة:
الوسائل :جرس صغيرصحون من
مواد مختلفة (زجاج -طين -بالستيك -
معدن) كراسة المتعلم(ة) ص11:
الهداف :أن تعرفَاألشياءَإنطلقاَمنَ
صوتهاَ.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية ،حول
حاسة السمع.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط ( ،مصطفى يحاول تعرف
الصوت اآلتي من المطبخ).
 انطالقا من النشاط السابق ،يمكن طرح سؤال التقصي من قبيل:
 كيف أستطيع تمييز مصدر الصوت؟ -يتم تدوين السؤال على الكراسة .

ملحظةَوتساؤل

 يشكل مجموعات عمل داخل فضاء مناسب ،يطرح من خاللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من
الفرضيات.
 ينتقي من الفرضيات ما هو قريب من التحقيق ،ويكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افتراض

ربما تعود سماع صوت الثالجة فألفه .ربما لهذا الصوت مميزات خاصة .ربما لنه الصوت القوى من بين أصوات اآلَلت الموجودة بالمطبخ. يتم تدوين الفرضية في كراسة المتعلم(ة).
 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

يوزع على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

 يطلب منهم القيام بإحداث أصوات مختلفة
باستعمال (صفارة – جرس )...أو َ
ط ْرق مواد

تحقق

مختلفة (بالستيك ،معدن )...و محاولة التعرف
عليها ،وهكذا سيتم التوصل إلى إدراك أن حاسة
السمع (الذن) تمكن من تمييز الصوات.

 يطلب منهم إنجاز النشاط وذلك بمأل الفراغ بالكلمات المناسبة :من لمسها – من صوتها.
أتعرف الشياء دون رؤيتها إنطالقا منَصوتها.

تذكر

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يؤازر الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

في مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتي:
ََتختلفَاألصواتَباختلفَمصادرهاََََ.
ََتصدرَبعضَاألشياءَ،صوتاََخاصَاَيساعدَعلى
َتعرفهاَ.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بكتابة اسم الصوت
تحت مصدره:

استثمار

نباحََ-مواءََ-نهيقََ-صياح

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :حواسيَفيَخدمتيَََََََ
لستكشافَماَحوليََ.
الحصة:

المراحل
تمهيد

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

رقم الجذاذة:
الوسائل :كؤوس إبريق علبة شاي
أكياس شفافة نبات نعناعنبات
شيبة كراسة المتعلم(ة) ص12:
الهداف :أن يعرفَالمتعلم(ة)َتكاملَ
الحواسَفيَماَبينهاَ.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية
 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية ،وكذا
في الحصص السابقة المتعلقة بمفهوم الحواس.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط .
 إنطالقا من النشاط السابق يمكن طرح سؤال التقصي من قبيل:

ملحظةَوتساؤل

 كيف أتعرف محيطي و أحداثه؟. -يتم تدوين السؤال على الكراسة.

 يشكل الستاذ مجموعات عمل داخل فضاء مناسب ،يطرح من خاللها المتعلمون و المتعلمات مجموعة من
الفرضيات.
 ينتقي من الفرضيات ما هو قريب من التحقيق ،ويكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افترض

 ربما َلحظت تصاعد البخار من اآلنية. ربما اشتمت رائحة الكل المحترق . يتم تدوين الفرضية في كراسة المتعلم(ة).

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

يوزع على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

 يطلب منهم القيام بتذوق كؤوس الشاي
وشم رائحتها لمعرفة هل تحتوي نبات النعناع،
بينما تحاول مجموعة أخرى تعرف نباتي
النعناع والشيبة عن طريق اإلبصار ثم عن
طريق الشم.

تحقق

وهكذا ،يتم التحقق من الفرضية.

 يطلب منهم إنجاز النشاط المقترح وذلك بمأل الفراغ بالكلمات المناسبة :حاسة البصر  -حاسة الشم.
ب َواس َ
طة حاسةَالشمََأد َْر ْكتُ أن الطبي َخ يَحْ ت َرقُ دُونَ ْ
أراهُ.
أن َ

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

استخلص

 يؤازر الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
في مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتي:
َتكاملَحواسيَيمكننيَمنَتعرفَمحيطيَواستكشاف
عناصره.

استثمار

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك باتمام القصة على
لسان الطفلة.
سسْتُ بسخونته وبأنفي
بعيني َرأ ْيتُ الكل ،وبيدي أ ْح َ
ش َم ْم ُ
ت رائحته ،وبلساني تَذَوقتُ طعمه ،إنه أكل شهي.
َ

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :حواسيَتحفظنيَمنََََََ
ََََََََََََاألخطارََ.
الحصة:

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

رقم الجذاذة:
الوسائل :صوروثائق مختلفة
انترنيت كراسة المتعلم(ة) ص13:
الهداف:أن يعرفَالمتعلم(ة)َدورَالحواسَ
فيَالتنبيهَإلىَالمخاطرَالخارجيةَ.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية ،حول
أهمية الحواس في حياة اإلنسان.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط.
 انطالقا من النشاط السابق ،يمكن طرح سؤال التقصي ،من قبيل:

ملحظةَوتساؤل

 كيف تحميني حواسي ممن الخطار؟. يتم تدوين السؤال على الكراسة.

 يشكل مجموعات عمل داخل فضاء مناسب ،يطرح من خاللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من
الفرضيات.
 ينتقي من الفرضيات ما هو قريب من التحقيق ،ويكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افتراض

ربما للتأكد من توقف السيارات عند الضوء الحمر .ربما ينتظر الضوء الخضر الخاص بالراجلين .ربما يجهل حق السبقية في العبور. يتم تدوين الفرضية في كراسة المتعلم(ة).

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

يوزع على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

 يطلب منهم القيام باستطالع حول سبب تردد
مصطفى في عبور الطريق – وذلك بالبحث والتوثيق
والنترنيت.
وذلك لجرد المخاطر التي تنبهنا إليها حواسنا.

تحقق

 يطلب منهم إنجازالنشاط المقترح وذلك بمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :البصر  -السمع.
لعبر الطريق أنتبه ثم أستعمل حاسة البصر ثم حاسة السمع.

تذكر

استخلص

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يؤازر الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
في مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتي:
حواسيَتنبهنيَوَتحفظنيَمنَاألخطار.

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بوصل الحاسة
بالشياء التي تشكل خطرا عليها.

استثمار

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :وقايةَالحواسَ(ََََََََ)1
الحصة:

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد
وضعيةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل :صوروثائق مختلفة
انترنيت كراسة المتعلم(ة) ص14:
الهداف:أن يعرفَالمتعلم(ة)َطرقَوقايةَ
الحواس.

 يستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية ،حول
الحواس مع التركيز على حاسة البصر.

 يطلب الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط .
 انطالقا من النشاط السابق ،يمكن طرح سؤال التقصي ،من قبيل:
 كيف أحافظ على بصري؟. يتم تدوين السؤال على الكراسة.

ملحظةَوتساؤل

 يشكل مجموعات عمل داخل فضاء مناسب ،يطرح من خاللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من
الفرضيات.
 ينتقي من الفرضيات ما هو قريب من التحقيق ،ويكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افتراض

 اإلستعمال المفرط للهاتف المحمول . اإلنارة الضعيفة في حجرته .. السهر و قلة النوم. يتم كتابة الفرضية على كراسة المتعلم(ة).

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

يوزع على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

 يطلب منهم القيام ببحث توثيقي وفي
اَلنترنت لمعرفة السباب الممكنة التي تؤدي
إلى إحمرار العين ومقارنتها بسلوك مصطفى.
(و هكذا سيتم التحقق من الفرضية )

تحقق
 يطلب منهم إنجاز النشاط المقترح وذلك
بمأل الفراغ بالكلمة المناسبة :حاسة الشم -
حاسة البصر.
تؤثر شدة الضوء في الظالم على حاسةَالبصر.

تذكر

استخلص

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يؤازر الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
في مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتي:
 َلوقايةَحاسةَالبصرَ،أتجنبَكلَماَيضرَبها.

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بوضع عالمة (×)
بالحمر تحت ما يضر بالعين و عالمة ( )0بالخضر
تحت ما َل يضر بها.

استثمار

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :وقايةَالحواسَ(ََََََََ)2
الحصة:

المراحل
تمهيد

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

رقم الجذاذة:
الوسائل :صوروثائق مختلفة
انترنيت كراسة المتعلم(ة) ص15:
الهداف :أن يعرفَالمتعلم(ة)َطرقَ
وقايةَالحواس.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية
 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية ،حول
الحواس مع التركيزعلى ضرورة الحفاظ على صحة و سالمة الحواس.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط .
 انطالقا من النشاط السابق ،يمكن طرح سؤال التقصي ،من قبيل:
 كيف كيف أحافظ على سمعي؟. يتم تدوين السؤال على الكراسة.

ملحظةَوتساؤل

 يشكل الستاذ مجموعات عمل داخل فضاء مناسب ،يطرح من خاللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة
من الفرضيات.
 ينتقي من الفرضيات ما هو قريب من التحقيق ،ويكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم ،من مثل:

افتراض

ربما سماع صوت قوي .ربما تسرب إليها الماء ،بعد غسله لوجهه .ربما حاول تنظيفها بشيء حاد. يتم تدوين الفرضية في كراسة المتعلم(ة).

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

يوزع على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

 يطلب منهم القيام ببحث توثيقي
و في اَلنترنتلمعرفة السباب المؤدية إلى
إصابة الذن باللم و مقارنتها بسلوك مصطفى.

تحقق

(و هكذا سيتم التحقق من الفرضية )

 يطلب منهم إنجاز النشاط المقترح وذلك بمأل
الفراغ بالكلمة المناسبة :بالضرر  -الجسم.
الجسمَ ال َحاد ،يُصيبُ الجس َْم اللين بالضررَ.

تذكر

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

استخلص

 يؤازر الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،للتوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
في مكانه بالكراسة ،على النحو اآلتي:
َلوقايةَحاسةَالسمعَ،أتجنبَكلَماَيضرَبها.

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بوضع عالمة (×) في
خانة ما يضر بالحاسة.

استثمار

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوعَ:تقويمَوَدعمَ
الحصة 9 :و10

الوحدة:األولى

صحةَاإلنسانَ()1

رقم الجذاذة:
الوسائل  :كراسة المتعلم(ة)
الهداف :تقويمَوَدعمَتعلماتَالمتعلمينَ
والمتعلماتَالمرتبطةَبالوحدةَاألولى.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
َالنشاطَ:

 َيهدف هذا النشاط إلى تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات على مدى تمكنهم من تحديد وظائف الحواس.

نشاطَتطبيقي:

 الحاسة التي لم يتم ذكرها هي :حاسة البصر و دورها هو اإلبصار.

َالنشاطَ:
 يهدف هذا النشاط تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات على إدراك أهمية تكامل الحواس لمعرفة ما حولنا.
تصحيحَالنشاطَ:
 -الحواس التي استعملها الطفل هي:

أنشطةَتوليفية:

السمع – البصر – اللمس – الذوق.

َالنشاطَ:
 يسعى هذا النشاط إلى تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات على مدى شعورهم بأهمية وقاية الحواس.
تصحيحَالنشاطَ:
اإلحتياطات:

أنشطةَتوليفية:

 وضع النظارات على العينين لوقايتهما. -وضع قفازات على يديه لوقايتهما.

تصحيحَالنشاطَ:
 عرفت شامة بأن ثمار الشجرة خشنةبواسطة حاسة اللمس.

 عرفت رقية بأن صوت البلبل رائعبواسطة حاسة السمع.

تقويمَتملكَنهجَ
التقصي

 عرف هشام بأن مصدر صوت شامةبواسطة حاسة السمع.

شبكة تقويم الوحدة األولى
صحة اإلنسان ()1
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َ:َ+تحققَالهدفَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َ-عدمَتحققَالهدفَََ

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع:أهمَالمفاصلَفيَجسمي
الحصة:

الوحدة:الثانية

صحةَاإلنسان()2

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل

تمهيد
وضعيةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل  :ذوات المتعلمين والمتعلمات
 كراسة المتعلم(ة) ص20 :
الهداف :أنَيحديدَالمتعلم(ة)أهمَ
مفاصلَالجسم.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة،في السنة الولى إبتدائية ،حول
أعضاء الحركة عند اإلنسان وخصوصا تعرف أهم مفاصل الجسم.
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة و ظعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (سعيد متأخر عن صديقه
في المشي على شاطىء البحر).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:
 -لماذا َل يمشي سعيد مستقيما ؟؛

ملحظةَوتساؤل

 ما سبب تأخر سعيد في المشي ؟؛......... يكتب المتعلمون السؤال المتفق عليه
في كراستهم من مثل:
 ما سبب تأخر سعيد في المشي ؟ تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 -ربما ألم في الركبة ؛

افتراض

ل الركبة.

 ربما ألم في مفصل الركبة ؛ يكتب الستاذ على السبورة وينتقي منها ما هو قابل للتحقق بمشاركة المتعلمين و المتعلمات من مثل:
 ربما ألم في مفصل الركبة . يتم تدوين الفرضية في كراسة المتعلم(ة).
 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،و يشاركهم مراحل اإلنجاز؛
 يطلب منه القيام :

تحقق

 بمالحظة تأخر سعيد في اللحاقبمصطفى في رسم وضعية اإلنطالق؛
 -بمجابهة تمثالتهم حول هذا التأخر؛

.

 تتقاسم المجموعات ما تم التوصل إليه من خاللالمالحظة ومجابهة التمثالت إلى استنتاج أن:
مفصل الركبة به أذى يعرقل مشيته ؛
 يقترح الستاذ إنجاز مناوَلت ،في مجموعات،

تحقق

للتعرف على وجود مفاصل أخرى في جسم اإلنسان
بحيث:
 يطلب من كل متعلم(ة) من المجموعة البحث عنمفاصل جسمه ولمسها و تحسسها و تحديد موقعها ،وتقاسم ما تم التوصل إليه مع عناصر مجموعته ثم مع
مجموعات القسم.
 يقدم الستاذ أسماء مفاصل الجسم التي تم تحديدها من قبل المتعلمين والمتعلمات ،و كتابة هذه السماء علىالسبورة،مفصل،كتف،مرفق،كوع،ورك،ركبة،كعب.
 يطلب منهم إنجاز نشاط أتحقق ،وذلك:
 بوضع عالمة (×) في دائرة المفصل الذي عرقل مشية سعيد ،ووصل كل مفصل بإسمه. بملء الفراغ بالكلمة المناسبة :المفصل  -الركبة. كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت في الكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
 مواقعَأهمَمفاصلَجسميَهيَ:الكتفَ،والمرفقَ،والكوع،
الوركَ،والركبةَ،والكعب.

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات
المتعلمين و المتعلمات في هذه الحصة ،وذلك
بتحديد موقع كل مفصل بالدائرة (

استثمار

وكتابة اسمه.

)

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع:المفصلَوالحركة
الحصة:

المراحل

تمهيد

وضعيةَاإلنطلق

ملحظةَوتساؤل

الوحدة:الثانية

صحةَاإلنسان()2

رقم الجذاذة:
الوسائل :لصاق ذوات المتعلمين
 حبل من قماشمقصورق مقوى
كراسة المتعلم ص21:
الهداف :أن يعرفَالمتعلم(ة)َأهميةَ
المفاصلَفيَحدوثَالحركات.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية
 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول أهم مواقع مفاصل جسمهم
وتسميتها.
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة و ظعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (عائشة تضع جبيرة على
يدها اليمنى ،وصديقتها تلعب الحبل).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:
 لماذا عائشة حزينة؟ لماذا َل تشارك صديقتها اللعب؟ ما سبب عدم قدرتها على اللعب؟ يكتب المتعلمون السؤال المتفق عليه
في كراستهم من مثل:
 -ما سبب عدم قدرة عائشة على اللعب؟

افتراض

 تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما كسر في يدها؛ ربما الجبيرة َل تساعد على تساعدها على إنجاز حركات على مستوى المرفق. يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم.
 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،و يشاركهم مراحل اإلنجاز،
يوزع على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.
 يطلب من كل مجموعة إعداد جبيرة باستعمال الورق المقوى و الشريط الالصق.
 انتداب متطوع (ة) عن كل مجموعة إلنجاز ما يلي:

تحقق

 وضع الجبيرة على مرفقه و مطالبته بثني يده على مستوى المرفقوالتعبير عن احساسه (عدم القدرة على الثني،صعوبة الثني)....

 المتطوع(ة) نفسه يقوم بحركة الثني على مستوى الطرف اآلخر،والتعبيرعن احساسه(الثني بيسر ،سهولة الحركة)...

 -نهج الطريقة نفسها مع مفصل الركبة.

 تنجز المناولة على مستوى الكتف كالتالي: ربط ذراع المتطوع(ة) نفسه بحبل قماشعلى مستوى الصدر دون إيذائه ومطالبته
بتحريك ذراعه على مستوى الكتف والتعبير
عن احساسه.
(صعوبة تحريك الذراع،مفصل الكتف َل يسمح
بالحركة)...،

تحقق

 مطالبته بتحريك ذراع الطرف اآلخر و التعبيرعن إحساسه(يسر في تحريك الذراع:بسط ،دوران).
 تتقاسم المجموعات ما تم الوصل إليه من خالل
.
المناوَلت ،واستنتاج أن :جبيرة عائشة على مستوى
المرفق تمنعها من إنجاز حركة الثني و البسط.
 يطلب منهم إنجاز نشاط أتحقق،وذلك :
 بوضع العالمة (×) على المفصل الذي منع عائشةمن اللعب.
 بكتابة اسم نوع حركة المفصل.التأكد من الجواب من كراسة المتعلم من اليمين إلى اليسار :حركة دوران ،حركة بسط ،حركة ثني.
 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت في الكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
حركاتَمفاصلَجسميَمتنوعةَمنها:حركةَالثنيَ،وحركة
البسطَ،وَحركةَالدوران.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات

استثمار

المتعلمين و المتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بملء
الفراغ بالكلمة المناسبة:
 أقوم بحركة الدوران أثناء رسمي دائرة على السبورة. أقوم بحركة الثني أثناء تسريحي شعري. -أقوم بحركة البسط أثناء التبرع بالدم.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع:الرياضةَوَصحةَمفاصلي
الحصة:

الوحدة:الثانية

صحةَاإلنسان()2

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل

تمهيد

وضعيةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل :كراسة المتعلم(ة) ص22:
الهداف :أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َدورَ
الرياضةَفيَالمحافظةَعلىَصحةَ
المفاصل.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول دور مفاصل في تنوع الحركة
لدى اإلنسان ،ويطلب منهم تشخيص كل نوع للربط بالحصة الجديدة.
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة و ظعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى يلعب كرة
المضرب وعثمان كئيب َل يستطيع مشاركته اللعب).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:
 لماذا َل يشارك عثمان صديقه مصطفى اللعب؟ -ما سبب عدم قدرة عثمان على تقليد حركات مصطفى؟

ملحظةَوتساؤل

 يكتب المتعلمون التساؤل المتفق عليه
في كراستهم من مثل:
 ما سبب عدم قدرة عثمان على تقليدحركات مصطفى؟

تقدم كل مجموعة إجابات أولية في شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما عثمان َل يمارس الرياضة ؛ -مفاصله َل تساعده على الحركة ؛

افتراض

 يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ما هو قابل للتحقق بمشاركة المتعلمين و المتعلمات
من مثل:
 مفاصله َل تساعده على الحركة ؛ يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم.

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،و يشاركهم مراحل اإلنجاز؛
 يطلب منهم مجابهة تمثالتهم الفردية حول دور الرياضة في الحفاظ على صحة المفاصل أثناء :
 ممارستهم لحصص التربية البدنية ؛ -متابعة المباريات الرياضية المتنوعة ؛

تحقق

 ممارسة رياضتهم المفضلة..

 يستعين الستاذ بوثيقة أو مقطع فيديو يفسر أهمية الرياضة في الحفاظ على صحة المفاصل وتقويتها.
 يدعو لتقاسم ما توصلت إليه كل مجموعة ،وإستنتاج أن:
 عثمان َل يمارس الرياضة ،مفاصله َل تساعده على الحركة. يطلب منهم إنجاز نشاط أتحقق ،وذلك :
 بمالحظة مايفعله حمزة و عثمان ووضع عالمة (×) تحت من يحافظ على صحة مفاصله ،ووضعَالعلمةَتحترسمَمصطفى؛
 ب َم ْْل الف ََراغ بالكَل َمة ال ُمنَاسبَة :الرياضةََ-مفاصلهَ.س الرياضة
 عُثْ َمانُ ََل يُ َحافظُ َعلَى مفاصلهَ ،لنهُ ََل يُ َمار ُ كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة

تذكر

كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
التمارينَالرياضيةَتقويَمفاصلَالجسمَوَتساهمَفيَالحفاظ
َعلىَصحتها.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بكتابة صحيح أو خطأ
في المكان المناسب:

استثمار

 أمارس الرياضة لحافظ على صحة مفاصلي .صحيح -أتسلى بالهاتف المحمول وَل أمارس الرياضة.

خطأ

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع:توقيتَوجباتَغذائيَ
اليوميةَوَتنظيمها.
الحصة:

الوحدة:الثانية

صحةَاإلنسان()2

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل

تمهيد

وضعيةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل :كراسة المتعلم(ة) ص23:
الهداف :أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َأوقاتَ
الوجباتَاليوميةَوَتنظيمها.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة في السنة الولى اإلبتدائية حول
التغذية في عالقتها بصحتهم و نموهم.
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وظعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى في حجرة
الدرس َل يشارك أصدقائه أنشطة الدرس).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا
المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من
مثل:

ملحظةَوتساؤل

 لماذا َل يشارك مصطفى في أنشطة الدرس؟ لماذا يبدو مصطفى كئيبا؟ ما سبب عدم تركيز مصطفىفي حجرة الدرس؟
 يكتب المتعلمون التساؤل المتفق عليه
في كراستهم من مثل:
 ما سبب عدم تركيز مصطفى في حجرة الدرس؟ تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما َل يتناول فطوره بانتظام ؛ -ربما لم يتناول فطوره هذا الصباح ،ويشعر بالجوع.

افتراض

 يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 ربما لم يتناول فطوره هذا الصباح ،ويشعر بالجوع. يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم.

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،و يشاركهم مراحل اإلنجاز؛
 يطلب منهم مجابهة تمثالتهم الفردية حول التوزيع اليومي للوجبات الغذائية الرئيسية ،وتوقيت تناولها :
 في أيام الدراسة ؛ في عطلة نهاية السبوع ؛ -في العياد و المناسبات ؛

تحقق

 في شهر رمضان ؛ ........... يدعوهم لتقاسم ما توصلت إليه كل مجموعة ،واستنتاج ما يلي:
.

مصطفى لم يتناول فطوره هذا الصباح و يشعر بالجوع.
 يطلب منهم إنجاز نشاط أتحقق ،وذلك :
 بمالحظة الرسم ،وملء الفراغ بالكلمة المناسبة :الفطور  -الصباحَاو ُلَالفطورَفيَالصباحَيُقَوي الجس َْم.
تَن ُ

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة

تذكر

كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
أتناولَوجباتيَالغذائيةَالرئسيةَاليوميةَفيَاألوقاتَاآلتية:
الفطورَفيَالصباحَ،والغذاءَفيَمنتصفَالنهارَ،والعشاءَفيَ
المساء.

استثمار

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بكتابة الرقم المناسب
تحت كل وجبة غذائية:
 -1تحت رسم وجبة الفطور
 -2تحت رسم وجبة الغذاء
 -3تحت رسم وجبة العشاء.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوعَ:تنوعَأسناني
الحصة:

الوحدة:الثانية

صحةَاإلنسان()2

رقم الجذاذة:
الوسائل:ذوات المتعلمين والمتعلمات
 فكان صناعيانمرايا
 كراسة المتعلم(ة) ص24:
الهداف :أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َأنواعَ
األسنان.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اإلبتدائية حول

تمهيد
وضعيةَاإلنطلق

الحفاظ على صحتهم وضمنها تنظيف السنان بعد الكل للربط بالحصة الجديدة.
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وظعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى يمسك طقم
أسنان جده وهو مندهش أمام المرآة).
 يشكل مجموعات عمل  ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 ما سبب تعجب مصطفى منطقم أسنان جده؟.
 ما سبب إندهاش مصطفى عندمقارنة أسنانه بأسنان طقم أسنان
جده ؟.
 يكتب المتعلمون التساؤل المتفق
عليه في كراستهم من مثل:
 ما سبب إندهاش مصطفى عند مقارنة أسنانه بأسنان طقم أسنان جده ؟. تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 أسنان مراد متشابهة لسنان جده ؛ -عدد أسنان مراد أقل من عدد أسنان جده .

افتراض
 يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 عدد أسنان مراد أقل من عدد أسنان جده . يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم.
 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،و يشاركهم مراحل اإلنجاز.يوزع

تحقق

على كل مجموعة اَلدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

 يطلب منهم القيام:
 بمالحظة أسنان الفكين الصناعيين لراشدومقارنتها مع أسنانهم للوقوف على أوجه التشابه
واإلختالف من حيث العدد و الشكل.

 تعرض كل مجموعة أجوبتها للتقاسم
والمجابهة من أجل التوصل إلى أن:
 أشكال أسنان مصطفى ممارسة رياضتهم المفضلة.متشابهة لسنان طقم أسنان جده؛

تحقق

 12 :في الفك العلوي ،و  12في الفك السفلي؛
.
 عدد أسنان مصطفى 24 عدد أسنان الطقم الصناعي لجده  14 : 28في الفك العلوي ،و  14في الفك السفلي (ينبغي اإلشارة إلى أناإلنسان الراشد العادي يبلغ عدد أسنانه الطبيعية  ،32بما فيها ما يسمى بأضراس العقل).
 يساعد المتعلمين و المتعلمات على تسمية كل نوع من أنواع السنان:
 السنان الحادة هي القواطع؛ السنان التي لها حافة حادة هي النياب؛ السنان التي تعلوها حدبات هي الضراس. يطلب منهم إنجاز نشاط أنجز ،وذلك بتلوين السنان المتشابهة باللون نفسه ،وملء الفراغ بالعدد المناسب:
6-10-4
سا ُن الراش ُد لَهُ في كُل فَك  4قَ َواطع ،ونَابَان ،و  10أض َْراس.
 ا َ ْإل ْن َ الط ْف ُل لَهُ في كُل فَك  4قَ َواطع ،ونَابَان ،و  6أض َْراس. كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة

تذكر

كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
َ َليَفكانَبهماَأسنانَمتنوعةَ:قواطعَ،وأنيابَ،وأضراس.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك:

استثمار

بربطَالسنَباسمهاَبخطَََ.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوعَ:دورَأسناني
الحصة:

الوحدة:الثانية

صحةَاإلنسان()2

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد
وضعيةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل:حبات التفاحمسمارمقص
طقم أسنان فيه أسنان قابلة للتغيير
مطرقة صغيرة
كراسة المتعلم(ة) ص25:
الهداف :أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َأهميةَ
األسنانَفيَمضغَالطعام.

 يستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول تنوع السنان عند اإلنسان
للربط بالحصة الجديدة؛
َيطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وظعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (صديقة ليلى وجدت
صعوبة في أكل التفاحة).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا
المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي
من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 لماذا وجدت صديقة ليلى صعوبةفي أكل التفاحة ؟.
 ما سبب تأخرها في أكلها ؟. يكتب المتعلمون التساؤل المتفق عليه في
كراستهم من مثل:
 ينتقي من الفرضيات ما هو قريب من التحقيق ،ويكتبها على السبورة ،لمناقشتها معهم من مثل:
 ما سبب تأخرها صديقة ليلى في أكل التفاحة ؟. تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 الطفلة تأخرت في أكل التفاحة لن أسنانها تؤلمها ؛ -ربما لنها فقدت بعض أسنانها ؛

افتراض

 ربما لنها فقدت قواطعها . يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 ربما لنها فقدت قواطعها . يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم.
 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،و يشاركهم مراحل اإلنجاز.

تحقق

 يوزع على كل مجموعة اَلدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.
 يطلب منهم القيام بالمناوَلت التالية:

تنتدب كل مجموعة متعلما أو متعلمة للقيام بما
يلي:
 الضغط على التفاحة بفكي الطقم بدون قواطع،ومالحظة ما أسفرت عنه هذه العملية :غياب أثر
القواطع على التفاحة؛
 الضغط على التفاحة بقواطع فكي الطقمبأسنان كاملة ،ومالحظة ما أسفرت عنه هذه
العملية :ظهور أثر القواطع على التفاحة؛
 الضغط على التفاحة بفكي الطقم بأسنان كاملة ،والقيام بتحريك الفكين عدة مرات ،ومالحظة ما أسفرت عنههذه العملية:
 ممارسة رياضتهم المفضلة. -التفاحة مطحونة بين النياب و الضراس؛

تحقق

 .يساعد الستاذ المتعلمين و المتعلمات على التعرف على أن التفاحة ،قبل مضغها ،تدخلت القواطع لقطعها
و النياب لتمزيقها ،والضراس لطحنها؛
 مطالبتهم بإنجاز مناوَلت بواسطة العدة المحتفظ بها حول التشابه بين دور كل نوع من أنواع طقم السنان
و أسنانهم بأداة معينة:
دور القاطعة يشبه دور المقص ،دور الناب يشبه دور المسمار ،دور الضراس يشبه دور المطرقة؛
 تتقاسم المجموعات ما تم التوصل إليه من خالل المالحظة والمناولة والمقارنة ،وإستنتاج أن:
 الطفلة فقدت قواطعها ،ولذلك تأخرت في أكل التفاحة؛ السنان المتدخلة في قطع التفاحة هي القواطع ،ودورها يشبه دور المقص؛ اَلنياب هي السنان المتدخلة في تمزيق الطعام ،ودورها يشبه دور المسمار؛ الضراس هي السنان المتدخلة في طحن الطعام ،ودورها يشبه دور المطرقة . يطلب منهم إنجاز نشاط أتحقق وذلك:
 ب ُم َال َح َالفراغ بالكَل َمة ال ُمنَاسبَة :ت َْط َحنُهُ  -تُقَط ُع  -ت ُ َمزقُه ُ
ظة ال ُمن ََاولَة  ،وملء َ
اس تطحنهَ.
امَ ،وال ْن َي ُ
اب تمزقهََ ،والض َْر ُ
 ال َق َواط ُع تقطعَ ا ُ ْلط َع َ كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
َأسنانيَبهاَقواطعَتقطعَالطعامَ،وأنيابَتمزقهَ،وأضراس
تطحنهَ.

استثمار

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك:
بربط بخط السن بالداة التي تؤدي الدور المشابه لدورها.
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تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

رقم الجذاذة:
الوسائل:طقم أسنانفرشاةسنون
كراسة المتعلم(ة) ص26:
الهداف:أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َبعضَ
أساليبَوقايةَأسنانه.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول تنوع السنان و دورها عند
اإلنسان للربط بالحصة الجديدة؛

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وظعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (طبيب السنان يفحص
أسنان هدى).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 هل إحدى أسنان هدى تؤلمها؟ هل أضراس هدى مسوسة؟ ما سبب تسوس ضرس هدى؟ يكتب المتعلمون التساؤل المتفق
عليه في كراستهم من مثل:
 ما سبب تسوس ضرس هدى؟ تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما لن ليلى َل تنظف أسنانها بعد الكل ؛ -ربما لنها َل تنظف أسنانها جيدا بالفرشاة و السنون.

افتراض

 يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 ربما لنها َل تنظف أسنانها جيدا بالفرشاة و السنون. يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم.
 للتحقق من الفرضيات يطلب الستاذ منهم اإلشتغال في ثنائيات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز من خالل البحث

تحقق

في النترنيت عن سبب تسوس السنان ،وتسجيل المعلةمات المفيدة حول الموضوع في ورقة.
 يقوم(ة) بتجميع و تقاسم نتائج البحث في النترنيت حول أسباب تسوس السنان ،من مثل:

 إهمال تنظيف السنان بعد الكل؛ عدم إنتظام تنظيفها بالفرشاة و السنون؛ عدم زيارة طبيب السنان؛ يساعد المتعلمين و المتعلمات ،بعد المناقشة،

تحقق

على استنتاج أن :سبب تسوس أسنان ليلى يرجع
إلى:
إهمال تنظيف أسنانها بانتظام بعد الكل بالفرشاة و
السنون ،وعدم زيارة الطبيب عند الشعور بألم في
السنان.
.

 يقترح الستاذ إنجاز مناوَلت حول الطريقة الصحيحة لتنظيف السنان بالفرشاة والسنون ،وذلك باستعمال
طقم أسنان إصطناعي.

 يمكن اإلستعانة يالرابط التالي لعرض الطريقة الصحيحة لتنظيف السنان بالفرشاة و معجون السنان :
https://www.youtube.com/watch?v=E86BJtxhehk
 يطلب منهم إنجاز نشاط أتحقق بمالحظة الرسم
الفراغ بالكَل َمة ال ُمنَاسبَة :يقيها  -تنظيف
وملء َ
سوس.
 تنظيفَ ال ْسنَان بَ ْع َد ال ْكل ،يقيها من الت َ كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة

تذكر

كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته

استخلص

على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
َأحافظَعلىَسلمةَأسنانيَبتنظيفهاَبانتظامَمنَبقاياَالطعام
بالفرشاةَوالسنونَ،وباستشارةَالطبيبَعندَاإلحساسَباأللم.

استثمار

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بملء الفراغ بالكلمة
َير نَظي َفةٍ.
سلي َمة  -غ ُ
سوسَة َ -
المناسبةُ :م َ
أسنان..........
أسنان..........

أسنان..........
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رقم الجذاذة:
الوسائل:عجين مطاوع أبيض  مقص
كراسة المتعلم(ة) ص27:
الهداف:أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َصنعَ
مجسمَلسنَوضرس.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة حول تنوع السنان ودورها عند

تمهيد

تهييىءَلوازمَ
المشروع

اإلنسان وكيفية وقايتها من التسوس للربط بالحصة الجديدة.
 يشكل مجموعات عمل ويفتح نقاشا حول اللوازم التي يتطلبها إنجاز المشروع َلختيار أنجعها لتحقيق
الهدف من المشروع ،وبعد تسجيل مختلف اَلقتراحات على السبورة ،يمكن التوافق على اللوازم التالية كمثال:
 عجين مطاوع أبيض ؛ عينات قواطع أو رسومها ؛ -مسطرة

 يطلب الستاذ من مجموعات العمل إقتراح مجموعة من التصاميم لصنع مجسم قاطعة و ضرس.
 تعرض كل مجموعة اقتراحاتها ،و يساعدهم الستاذ على اختيار التصميم القابل لْلنجاز من مثل:

وضعَتصميمَ
للمشروع

 تقطيع العجين إلى قطع صغيرة ؛ تشكيل كل قطعة حسب الشكل الوليللقاطعة و الضرس ؛
 تشكيل الجزء العلوي و السفلي للضرس؛ تشكيل تاج و جذري الضرس؛ إبراز محدبات سطح الضرس انطالقا منالعينة أو الرسم.
 إنجاز نشاط تصميم المشروع و ذلك بوضع رقم  1تحت رسم قطعة العجين المخصص لصنع مجسم
قاطعة و رقم  2تحت قطعة العجين المخصص لصنع مجسم ضرس.

مجسمَقاطعة
 -إعداد قطعة عجين أسطوانية الشكل بطول  2cmتقريبا ،تسطيح الجزء العلوي ،وتشكيل الجزء السفلي إنطالقا

إنجازَالمشروع

من الرسم أو العينة؛
تدقيق الجزء العلوي للقاطعة ليبدو في شكل حاد.
مجسمَضرس

 إعداد قطعة عجين كروية الشكل؛ تشكيلها في شكل مربع غير حاد الزوايا؛ -تشكيل الجذرين؛

إنجازَالمشروع

 وضع عالمة ( )+على سطح الضرس إلبرازتحدباته.
 إنجاز النشاط المتعلق بتنفيذ المشروع و ذلك:
 بترتيب مراحل صنع سن من  1إلى .3 -بترتيب مراحل صنع سن من  1إلى .4

تقويمَالمشروع

 انطالقا من البحث الذي أنجزه المتعلمون و المتعلمات في النترنيت حول السنان يقومون بمقارنة منتوجهم
بالصور التي حصلوا عليها ،وتجويد مجسماتهم لتقترب أكثر من السنان الحقيقية.
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رقم الجذاذة:
الوسائل :كراسة المتعلم(ة)
الهداف :تقويمَوَدعمَتعلماتَالوحدة
الثانية.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
َالنشاطَ:

 َيستهدف هذا النشاط تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات على استحضار مكتسباتهم حول مواقع أهم مفاصل
الجسم و تسميتها ،ونوعية الحركة التي تتيحها هذه المفاصل و
دور الرياضة في الحفاظ على صحة المفاصل ،وتعبئة وتوظيف
هذه المكتسبات ،وذلك:
 بإحاطة موقع المفاصل ،ووصله بالبطاقة و كتابة اسمه،ونوع حركته؛
 -ملء الفراغ بالكلمة المناسبة :الحفاظ  -مفاصله َ -لعب

أنشطةَتطبيقية:

 يوسف لعب في كرة اليد ،التي تمكنه من الحفاظ علىمرونة مفاصله.

َالنشاطَ:
 يستهدف هذا النشاط تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات
على استحضار مكتسباتهم حول تنوع السنان و دورها،
وتعبئة و توظيف هذه المكتسبات ،وذلك بوصل كل سن
باسمها ،و كتابة تحتها دورها في الكل .قاطعتانَتقطع
الخبزَنابَيمزق اللحم ،ضرس يطحن الطعام.

َالنشاطَ:
 يستهدف هذا النشاط تقويم قدرة المتعلمين و

أنشطةَتوليفية:

المتعلمات على استحضار مكتسباتهم حول تنوع
الحركة ،وتعبئة و توظيف هذه المكتسبات وذلك
بكتابة نوع الحركة في الطرفين العلوي و السفلي:
 حركة البسط (اليد اليسرى للرسم) حركة دوران (اليداليمنى للرسم)
 حركة البسط (الرجل اليسرى للرسم) حركة الثني(الرجل اليمنى للرسم)

َالنشاطَ:
 يستهدف هذا النشاط تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات على استحضار مكتسباتهم حول أوقات ال وجبات
اليومية الرئيسية و تنظيمها ،وتنظيف السنان بعد الكل ،وممارسة الرياضة و تعبئة و توظيف هذه المكتسبات،
وذلك:
بملء الفراغ بالكلمة المناسبة:
فطورهم  -صباح  -رياضية  -الغذاء  -منتصف -
عشاءهم  -المساء  -أسنانهم

أنشطةَتوليفية:

 في صباح يوم الحد ،تناول أفراد السرةَفطورهم،
ثم توجهوا إلى الغابة للقيام بنزهة ،وإجراء تمارين
رياضيةَفي ملعب مجاور .وفي منتصف النهار،
تناولوا طعام الغذاء ،و ظلوا هناك إلى المساء .و لما
عادوا إلى البيت ،تنظفوا بالماء و الصابون ،ثم تناولوا
عشاءهم ،ونظفوا أسنانهم.

 يستهدف هذا النشاط تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات على استحضار مكتسباتهم حول مواضيع الوحدة
الثانية بكاملها ،وتعبئة و توظيف هذه المكتسبات ،وذلك بمراجعة النشاط  ،3ثم وضع عالمة (×) في الخانة
المناسبة.
تصحيحَالنشاطَ:
 -ليلى لم تتناول فطورها في الصباح.

تقويمَتملكَنهجَ
التقصي

 خالد َل يعتني بنظافة أسنانه. -الغالي َل تساعده مفاصل جسمه على الجري.
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َ:َ+تحققَالهدفَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َ-عدمَتحققَالهدف

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :حدوثَالصوت
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
وضعيةَالنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل :علبة فارغةشريط مطاطي
رملدفكراسة المتعلم(ة) ص32:
الهداف:أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َكيفيةَ
حدوثَالصوتَ.

 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق (طفلة تعزف على آلة العود).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:
 كيف يصدر العود صوتا ؛ -كيف يحدث الصوت ؛

ملحظةَوتساؤل

 يكتب المتعلمون التساؤل المتفق عليه في كراستهم
من مثل:
 -كيف يصدر العود صوتا ؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 يصدر الصوت من العود ؛ يصدر الصوت من الوتار ؛ -يصدر الصوت عن حركة الوتر ؛

افتراض

 يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق.
 يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم من مثل:
 -يصدر العود عن حركة الوتار.

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،و يشاركهم مراحل اإلنجاز.يوزع
على كل مجموعة الدوات التعليمية المشار إليها أعاله.
 يطلب منهم القيام يالتجربة التالية :
الداة المستعملة في هذه التجربة هي عبارة عن علبتين فارغتين ،ثبت بهما شريط مطاطي يلعب دور الوتر،

تحقق

وتلصق به قطعة ورق صغيرة ،في العلبة الولى يكون الشريط المطاطي موترا و في الثانية يكون غير موتر.

 يطلب الستاذ من المتعلمون والمتعلمات النقرعلى التوالي على الوتر في العلبتين ،ومالحظة حركة الورق
الملتصق به ،وتزامنها أوعدم تزامنها مع حدوث الصوت.

فيَالعلبةَاألولى:
 يالحظ المتعلمون والمتعلمات :
 الحركة السريعة والمتكررة للوتر،فيعبرون عنها بكلمة "إهتزاز"
 تزامن حدوث الصوت مع الحركةاإلهتزازية للوتر؛

تحقق

 تزامن اختفاء الصوت مع توقف الحركة اإلهتزازية للوتر.فيَالعلبةَالثانية:
َ .
 يالحظون :
 عدم اهتزاز الوتروعدم صدورصوت، يطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلكبكتابة نتيجة التجربة:
 «فيهتزَوَيحدثَصوت» ،تحت رسمالعلبة الولى.
 «فلَيهتزَولَيحدثَصوتا» ،تحت رسم العلبة الثانية. -يستنتجون أن صدور الصوت في هذه التجربة ينتج عن اهتزاز الشريط المطاطي.

تذكر

استخلص

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
 ينتجَالصوتَعنَإهتزازَاألجسام.

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،حول كيفية حدوث

استثمار

الصوت ،بحيث يكتبون اسم الجزء الذي يهتز
محدثا صوتا :الوتر في الكمان و القيثارة و
الغشاء في الطبل.
ويكتبون أيضا اسم العملية التي يجب القيام بها إلحداث
الصوت :حك (الكمان) قرع (الطبل) ونقر (القيثارة).

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :انتشارَالصوت
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

رقم الجذاذة:
الوسائل :ساعة يدويةمسطرة خشبية
ماءسطلكراسة المتعلم(ة) ص33:
الهداف :أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َإنتشارَ
الصوتَ.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،حول كيفية حدوث الصوت.
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (مصطفى و ليلى في غرفة

وضعيةَاإلنطلق

الجلوس ،ينظران إلى ساعة يدوية على المائدة.مصطفى يحرك أصبع يده تعبيرا على أن الساعة توقفت عن
اإلشتغال).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 لماذا اعتقد مصطفى بأن الساعةتوقفت عن اإلشتغال؟
 كيف أصحح شك مصطفى بأناإلشتغال؟
الساعة توقفت
المتفق عليه في كراستهم من مثل:
عنالتساؤل
المتعلمون
 يكتب
 -كيف أصحح شك مصطفى بأن الساعة توقفت عن اإلشتغال؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما لن عقارب الساعة تبدو له متوقفة ؛ -ربما لنه َل يسمع دقات الساعة ؛

افتراض

 يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق.
 يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها من مثل:
 ربما لنه َل يسمع دقات الساعة . للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.يوزع
على كل مجموعة الدوات التعليمية المشار إليها أعاله.

تحقق

 يطلب منهم القيام يالتجربة التالية :
فيَالمرحلةَاألولى:
يضع أحد المتعلمين الساعة اليدوية على
الطاولة ويحاول اإلصغاء لدقات الساعة ،وإذا
لم يستطع سماعها ،يقترب منها شيئا فشيئا إلى
أن يتحقق له سماعها.

َفيَالمرحلةَالثانية:
يأخذ المتعلم(ة) نفسه ،المسطرة الخشبية
ويضع أحد طرفيها على الساعة اليدوية و
الطرف اآلخر بجوار أذنيه،
محاوَل اإلنصات لدقات الساعة.

تحقق

 تتقاسم المجموعات نتائج التجربة ،ويتوصلون من خاللها بعد نقاش بينهم إلى أن :
 الصوت ينتشر عبر المسطرة الخشبية أي عبر الخشب ،وأنه ينتشر كذلك عبر الهواء. الخشب يمكن من سماع الصوت أكثر من الهواء. يطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بملء الفراغ بأوساط انتشار الصوت :الخشب  -الهواء.
 ينتشر الصوت عبر الخشب ،أكثر من انتشاره في الهواء.لتعميم و تعزيز ظاهرة انتشار الصوت في اوساط مادية مختلفة ،صلبة كالخشب وغازية كالهواء و سائلة كالماء،
يمكن الستاذ(ة) اقترح تجربة أخرى تكميلية تثبت الصوت في الماء.
التجربة:
استعمال إناء كبير به ماء (سطل مثال) ،وإحداث صوت داخل اإلناء (أوالسطل) ،بضرب قطعتين معدنيتين
ببعضهما البعض.
يستنتج المتعلمون والمتعلمات بعد سماع صوت القطعتين المعدنيتين إلى أن الصوت ينتشر عبر الماء.

تذكر

استخلص

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
 َينتشرَالصوتَفيَأوساطَمثلََالخشبَوَالماء
َوَالهواء.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بملء الفراغ

استثمار

بالكلمة المناسبة:
الصوت الذي سمعه صديقي ،انتقل إليه عبر الهواء.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :شدةَالصوت
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

رقم الجذاذة:
الوسائل :مذياع
كراسة المتعلم(ة) ص34:
الهداف:أن يتعرفَالمتعلم(ة)َشدةَ
الصوتَ.

 َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،حول كيفية حدوث الصوت وانتشاره
في أوساط مختلفة مثل الخشب والماء والهواء.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (طفل يقوم بالضرب على
طبلتين بواسطة عصاتين واحدة غليضة و أخرى صغيرة).

 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:
 -ما الفرق بين الصوت الصادرعن الطبلتين؟

ملحظةَوتساؤل

 كيف أميز بين صوت كل طبلة؟ يكتب المتعلمون التساؤل المتفق عليه في كراستهم من مثل:
 -كيف أميز بين الصوت الصادر عن كل طبلة؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:

افتراض

 ربما النقر بالعصى الغليضة على الطبل قوي؛ ربما النقر بالعصى الصغيرة على الطبل ضعيف؛ ... يكتب الستاذ على السبورة وينتقي منها ما هو قابل للتحقق بمشاركة المتعلمين و المتعلمات من مثل:
 يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم من مثل:
 -صوت النقر بالعصى الغليضة قوي بينما صوت النقر بالعصى الصغيرة ضعيف.

 للتحقق من الفرضيات ،يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.
يوزع على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

تحقق

 يطلب منهم :
 القيام بقرع الطبل بخفة فتتم مالحظة صدورصوت ضعيف.
 القيام بقرع الطبل بقوة فتتم مالحظة صدورصوت قوي.
-يشير الستاذ إلى أن درجة سماع الصوت و قوته يطلق عليها اسم شدة الصوت .وأن الصوت القوي شدته مرتفعة

والصوت الضعيف شدته ضعيفة.
 يطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛
وذلك بكتابة الكلمات :قوي  -ضعيف.
 -أقرع الطبل بخفة و أَلحظ صدور صوت

تحقق

ضعيف.
 -أقرع الطبل بقوة و أَلحظ صدور صوت قوي.

تذكر

استخلص

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
َشدةَالصوتَمرتبطةَبطريقةَإحداثهَ،إذَيمكنهاَأنَتكونَقويةََأوَضعيفة.

استثمار

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بملء الفراغ بالكلمة
المناسبة :خافت  -مرتفعة  -ضعيفة.
ص ْوتٌ خافت ،شدتُهُ ضعيفة.
 ا َ ْل َه ْم ُس َ
ص ْوتٌ قويَ ،شدتُهُ مرتفعة.
 -ا َ ْلص َراخ َ

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :الضجيجَصوتَمزعج
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

وضعيةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل  :صحن معدنيملعقة معدنية
هارمونيكا كراسة المتعلم(ة) ص35:
الهداف :أنَيتعرفَالمتعلم(ة)الضجيجَ
وتجنبَسماعهَوإحداثه.
َََََََََََ

 يستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في الحصص السابقة ،حول الصوت
وكيفية حدوثه وأوساط انتشاره وشدته.
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (ليلى تراجع دروسها في
قاعة الجلوس ،تضع يديها على أذنيها ،وتنظر إلى طفل يقرع صحنا معدنيا ،تظهرعليها عالمات النرفزة .طفل في
عمر خمس سنوات يجري في القاعة ،يصرخ ويضرب على صحن معدني بملعقة .طفل في عمر  3سنوات
يصرخ بالبكاء ،ويطلب منه أن يسلمه الصحن و الملعقة).
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح تساؤل من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 ما الشيء الذي يقلق ليلى؟ لماذا تضع ليلى يديها على أذنيها؟ ... يكتب المتعلمون التساؤل في كراستهم من مثل:
 -لماذا تضع ليلى يديها على أذنيها؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:

افتراض

 لن أذنيها تؤلمها؛ لنها َل تريد سماع أصوات تزعجها. يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق.
 يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم من مثل:
 -لنها َل تريد سماع أصوات تزعجها.

 للتحقق من الفرضيات ،يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.
يوزع على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

تحقق

 يطلب منهم القيام بالنقر على الصحن المعدني
بواسطة ملعقة بقوة وباسترسال ،ثم بعد أن يعود
الهدوء يطلب منهم العزف على آلة الهرمونيكا.

 يتوصلون إلى التمييز بين الصوات المزعجة (الضجيج)
والصوات الهادئة.

تحقق

 يطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بمالحظة الرسم
وملء الفراغ بالكلمة المناسبة :يؤثرعلى  -صوت.
علَى الصحة.
 -ا َ ْلضجي ُج صوت ُم ْزعجٌ ،يؤثر َ

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا

استخلص

بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
َالضجيجَأصواتَمزعجةَتؤذينيَ،أتجنبَسماعه
وإحداثه.

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،حول الضجيج وتجنب سماعه
وإحداثه ،بحيث يلونون بالحمر البطاقة التي تعبر عن
السلوك السليم وبالخضر البطاقة التي تعبرعن السلوك غير
السليم.
يلونون بالخضر البطاقات:

استثمار

 أتحدث بهدوء.يلونون بالحمر البطاقة:
 أرفع من شدة صوت التلفاز. ألعب بأجهزة إلكترونية. -ألعب بالكرة في البيت.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :مشروعَصنعَهاتف
َََََََََََََبسيط.
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

رقم الجذاذة:
الوسائل  :أنشطة التعليم و التعلم
الهداف :أنَيصنعَالمتعلم(ة)َهاتفاَ
َََََََ بسيطا.

المراحل

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

تمهيد

 يستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين و المتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،حول الصوت وكيفية حدوثه وأوساط
انتشاره وشدته.
 يشكل مجموعات عمل ويفتح نقاشا حول اللوازم التي يتطلبها إنجاز المشروع َلختيار أنجعها لتحقيق
الهدف منه ،وبعد تسجيل مختلف اَلقتراحات على السبورة ،يمكن التوافق على اللوازم التالية كمثال:

تهييىءَلوازمَ
المشروع

 علبة يوغورت من البالستيك أو أكوابمن الورق ؛
 خيط فلزي طوله تقريبا  5أمتار أو خيوط ذاتمواد أخرى وذات أطوال مختلفة.
 -مسطرة

 يطلب الستاذ من مجموعات العمل إقتراح مجموعة من التصاميم لصنع هاتف بسيط ؛
 تعرض كل مجموعة اقتراحاتها ،و يساعدهم الستاذ على اختيار التصميم القابل لْلنجاز ،ورسمه في الكراسة

وضعَتصميمَ
للمشروع

 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات في إنجاز المشروع وفق الخطوات التالية:

إنجازَالمشروع

 احداث ثقب في كل من قاعدتي الكوبين منقبل الستاذ؛
 ادخال طرفي الخيط في الثقب وتثبيته داخلكل كوب من قبل المتعلمين وذلك بواسطة عقدة
أو باستعمال المشبك؛
 يمسك أحد المتعلمين بكوب وآخر بالكوبالثاني ويبتعدان عن بعضهما البعض حتى يصير
الخيط موترا ؛
 يتكلم أحدهما في الكوب ويصغي اآلخر أوالعكس.

 تقدم كل مجموعة هاتفها للتبادل والتقاسم َلستنتاج شروط صنع هاتف يعمل جيدا.
(مثال تأثير نوع الخيط و طوله ،نوع الكوب بالستيكي أو ورقي)...،

تقويمَالمشروع

 يخصص الستاذ جائزة رمزية للمجموعة التي صنعت هاتفا يشتغل جيدا.
 إنجاز النشاط الوارد بالكراسة وذلك بوضع عالمة (×) تحت رقم الهاتف الذي يشتغل ،وكتابة سبب عدم
إشتغاله.

استثمار

 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بترتيب بالرقام
الهواتف من البسيط إلى المتطور.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :مفعولَالقوة
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

وضعيةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل  :إناء فيه ماء
كرة بالستيكية صغيرة..
كراسة المتعلم(ة) ص37:
الهداف :تعرفَمفعولَالقوةََََََََ.

َيستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في السنة الولى اَلبتدائية ،حول
تعريف القوة( ،القوة هي ما نؤثر به على الجسام بدفعها أو بجذبها).
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (تركب ليلى قاربا
مطاطي ويوسف يدفع خلفية المركب محاوَل تحريكه إلى المام)
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:
 ما الذي غير شكل المركب؟. ما السبب في تحريك المركب وتغييرشكل خلفيته؟

ملحظةَوتساؤل

 يكتب المتعلمون السؤال المتفق عليه في
كراستهم من مثل:
 -ما السبب في تغيير شكل خلفية المركب ؟

 تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:
 ربما لن القارب من المطاط؛. -ربما تحت تأثير قوة دفع يوسف؛

افتراض

 يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
من مثل:
 ربما تحت تأثير قوة دفع يوسف؛ يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها في كراستهم.

 للتحقق من الفرضيات يكون الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز.
يوزع على كل مجموعة الدوات التعليمية المشار إليها أعاله.
 يطلب منهم القيام:
 بدفع الكرة الساكنة فوق الماء بالصبع،و مالحظة ما يحدث؛

تحقق

 بالتصدي للكرة أثناء حركتها ،ومالحظة مايحدث؛
 بالضغط على الكرة بأصابع اليد ومالحظةما يحدث.
 يستنتجون أن:
القوة المطبقة على جسم تمكن من :تحريكه أو إيقافه أو تغيير حركته أو تغيير شكله.
 يطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بملء الفراغ بالكلمة المناسبة :توقف  -تغير -تحرك.
ش ْكلَ جس ٍْم َو َح َركَتهُ.
ساكناَ ،وتوقف جسْما ُمت َ َحركا ،وتغير َ
 -ا َ ْلقُوة ُ ت ُ َحركُ جسما َ

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،

تذكر

داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا

استخلص

بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
َالقوةَتحركَجسماَأوَتوقفهَأوَتغيرَحركتهَوَشكله.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بوصل بخط كل رسم
بالبطاقة المناسبة.

استثمار

(القوةَتغيرَالشكل)َبرسم معجون السنان المضغوط.
(القوةَتغيرَالتجاه)َبرسم َلعب التنس يضرب الكرة
بالمضرب.
(القوةَتغيرَالمركب)َبرسم مركب شراعي في البحر.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :حركةَجسمَصعوداَ
ََََََََََََوَسقوطا
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد
وضعيةَاإلنطلق

رقم الجذاذة:
الوسائل :كرة
كراسة المتعلم(ة) ص38:
الهداف :أنَيتعرفَالمتعلم(ة)َتغييرَ
حركةَجسمَصعوداَوسقوطاَََََََََ.

 يستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،في الحصة السابقة ،حول
تعريف القوة ومفعولها.
 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط(يقذف مصطفى الكرة
إلى العلى و ليلى تراقب حركة الكرة)
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مع المتعلمون و المتعلمات لطرح تساؤل التقصي من مثل:
 ما سبب تغيير حركة الكرة صعوداوسقوطا؟
 ما الشيء الذي يغيير حركة الكرةصعودا؟
 يكتب المتعلمون التساؤل المتفق
عليه في كراستهم من مثل:

ملحظةَوتساؤل

 قوة الدفع إلى العلى المطبقة من قبلمصطفى هي السبب في تغيير حركة
الكرة صعودا و سقوطا؛
 قوة الجاذبية ،المطبقة من قبل الرضهي السبب
 السبب وجود قوتين :قوة الدفع علىالعلى و قوة الجاذبية خالل السقوط.
 يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها والقرب للتحقق من مثل:
 قوة الدفع إلى العلى المطبقة من قبل مصطفى وقوة الجاذبية هما القوتان المسؤولتان عن تغيير حركة الكرةصعودا و سقوطا.
 للتحقق من الفرضيات ،يكون الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مجموعات ،يشاركهم مراحل اإلنجاز .يوزع
على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.

تحقق

 يطلب منهم القيام بدفع الكرة إلى العلى
ثم إلتقاطها أثناء سقوطها ،ومالحظة تأثير
القوى المتدخلة في تغيير الكرة لحركتها

صعودا وسقوطا.
 يستنتجون أن السبب في تغيير حركة
الكرة صعودا وسقوطا هو:
َقوةَالدفعَإلىَاألعلىَ:وهي القوة التي تؤثرفي صعود الكرة إلى العلى ،وهذه القوة ليست
كافية لتغيير حركة الكرة بل هناك قوى أخرى

تحقق

َ وهي قوة الجاذبية ؛

َ-قوةَالجاذبيةَ:وهي قوة تجذب الكرة إلى السفل سقوطا.

 يطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بملء الفراغ بمفعول القوة المناسب :جذب  -دفع.
 قذف الكرة إلى العلى قوة دفع. -سقوط الكرة نحو الرض قوة جذب.

تذكر

استخلص

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.
 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
َ َتمكنَقوةَالدفعَإلىَاألعلىَوقوةَالجاذبيةَمنَتغييرَحركة
األجسامَصعوداَوسقوطا.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين
والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بملء الفراغ بالكلمة

استثمار

المناسبة :سقوطا  -بقوة  -صعودا.
تَت َ َحركُ الكُ َرة ُ َب ْ
ين لَيْلى َو ُمصْطفى بقوة الد ْفع إ َلى
العْلى صعوداَ ،وسقوطا بقُوة ال َجاذبية.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع :بعضَأنواعََالقوىَ
الحصة:

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
تمهيد

رقم الجذاذة:
الوسائل  :قضيب مغناطيسيخيط
 كرة صغيرة من زجاجمسمار
قطع صغيرة من الورق
قلم أو مسطرة بالستيكية
كراسة المتعلم(ة) ص39:
الهداف :تعرفَبعضَأنواعَالقوىَََََ.
ََََََََََََََ

 يستهل الستاذ الحصة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكتسبة ،حول تعريف القوة وتأثيرها على
الجسام وعلى تغيير حركة الجسام.

وضعيةَاإلنطلق

 يطلب الستاذ من المتعلمين و المتعلمات مالحظة وضعية اإلنطالق الواردة بالنشاط (صندوق تحته مفتاح ،
ليلى تحاول إخراج المفتاح)
 يشكل مجموعات عمل ،ثم يفتح نقاشا مستدرجا المتعلمون و المتعلمات لطرح سؤال التقصي من مثل:
 كيف أساعد ليلى على إخراج المفتاح من تحت الصندوق؟ يكتب المتعلمون التساؤل المتفق عليه في كراستهم .

ملحظةَوتساؤل

 تقدم كل مجموعة إجابات أولية على شكل فرضيات عن التساؤل المطروح من مثل:

افتراض

 يمكن استعمال مغنطيس يمكن رفع الصندوق .... يكتب الستاذ الفرضيات على السبورة وينتقي منها ،بمشاركة المتعلمين و المتعلمات ،ما هو قابل للتحقق
 يكتب المتعلمون و المتعلمات الفرضية المتفق عليها مثل:
 -يمكن استعمال مغنطيس

 للتحقق من الفرضيات ،يكون الستاذ من المتعلمين والمتعلمات مجموعات ،ويشاركهم مراحل اإلنجاز .يوزع
على كل مجموعة الدوات المشار إليها في الوسائل التعليمية أعاله.
 يطلب منهم القيام بتقريب مغنطيس من
مسامير ،ومالحظة ما يحدث.
 يستنتجون أن المغنطيسي يجذب المسامير.
 يساعد الستاذ المتعلمين والمتعلمات على
التعرف على المغنطيس ،فيقدمه على أنه قطعة
معدنية تتوفر على قطبين قطب شمالي (لونه أحمر)

تحقق

وقطب جنوبي (لونه أزرق) ،وأنه يجذب بعض
الجسام مثل المساميرنتيجة تطبيق قوة عليها تسمى :القوةَالمغنطيسية.

َللتعرف على القوة العضلية ،يقوم المتعلم(ة) بدفع الطاولة بيديه فيالحظون تحركها .يتوصلون بمساعدة
الستاذ ،إلى أن هذا النوع من القوى يسمى القوةَالعضلية.
َيطلب منهم إنجاز نشاط (أتحقق)؛ وذلك بملء الفراغ
بنوع القوة المناسب :مغنطيسية  -عضلية.
 قوة عضلية. قوة مغنطيسية. للتعرف على القوة الكهربائية ،يقوم متطوع عن كل مجموعة بحك قلم بالستيكي أو مسطرة بالستيكية
أو نفاخة بقطعة قماش ،ثم يقربها من قطع الوراق الصغيرة ،فيالحظ انجذابها نحو الجسم المحكوك.
يعيدون نفس التجربة بقلم غير محكوك ،فيالحظون أن قطع الوراق الصغيرة َل تتأثر .يتوصل المتعلمون
والمتعلمات بمساعدة الستاذ إلى أن انجذاب قطع الورق
الصغيرة نحو النفاخة المحكوكة حدث بفعل نوع آخر من
القوى يسمى :القوةَالكهربائية.

كلماتَمهمة

 كلمات تم ترويجها خالل أنشطة الحصة المختلفة،
داخل حجرة الدرس أو خارجها ،أدرجت بالكراسة
كمفاهيم ومصطلحات علمية ،ومفردات وظيفية ،مع ما يقابلها
باللغة الفرنسية ،حتى تترسخ في أذهان المتعلمين والمتعلمات.

استخلص

 يشارك الستاذ المتعلمين و المتعلمات ،مستعينا
بالكلمات المهمة ،في التوصل إلى إستنتاج تتم كتابته
على السبورة ،ثم ينقله المتعلمون و المتعلمات إلى
كراساتهم على النحو اآلتي:
القوةَأنواعَ،منهاَالقوةَالمغنطيسيةَ،والقوةَالكهربائية،
َوالقوةَالعضلية.
 يهدف هذا النشاط إلى تثبيت مكتسبات المتعلمين

استثمار

والمتعلمات في هذه الحصة ،وذلك بوضع عالمة (×)
في الخانة المناسبة.

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوعَ:تقويمَوَدعمَ
الحصة 9 :و10

الوحدة:الثالثة

الصوتََ-الحركة

رقم الجذاذة:
الوسائل :كراسة المتعلم(ة)
الهداف :تقويمَوَدعمَتعلماتَالمتعلمينَ
والمتعلماتَالمرتبطةَبالوحدةَالثالثة.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية

المراحل
َالنشاطَ:

َيسعى هذا النشاط إلى تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات على تعرف مفعول القوة و التمييز بين القوة
المغنطيسية والقوة العضلية ،وذلك بوصل بخط الرسم بالبطاقة المناسبة وبكتابة اسم نوع القوة في الخانة المناسبة.

نشاطَتطبيقي:

 يهدف هذا النشاط تقويم قدرة المتعلمين و المتعلمات على التعرف على كيفية حدوث الصوت ،وشدته
وخاصية انتشاره في أوساط مختلفة بحيث يملؤون الفراغ بالكلمة المناسبة:

نشاطَتوليفي:

 ينتج الصوت عن اهتزاز الجسام ،وينتشرَفي الماءوالهواء والخشب وغيرها.
 تتعلق شدة الصوت بطريقة إحداثه ،وتكون قوية أوضعيفة.
 أجتنب سماع الصوت القوي ،لنه يؤذي أذني ،وَلأحدث الضجيج.

 سبب اختالف شدة الصوت بين التعريجة و البندير ،هو اختالف قطر كل آلة. اسم القوة التي استعملها رئيس الفرقة في حمل مكبر الصوت ،هو قوة الدفع. -صم مكبر الصوت المعطوب اآلذان ،لنه كان يصدر ضجيجا.

تقويمَتملكَنهجَ
التقصي

شبكة تقويم الوحدة الثالثة
( الصوت -الحركة )

ر.ت

اإلسمَوَالنسب

تعرفَ
تعرفَ
الضجيجَ
تعرفَكيفَ
صنعَهاتفاَ
تعرفَشدةَ
انتشارَ
وأتجنبَ
يحدثَ
بسيطا
الصوتَفيَ الصوت
سماعهَ
الصوت
أوساط
واحداثه
مختلفة

تعرفَ
مفعولَ
القوة

إستكشافَ
تغييرَ
حركةَجسمَ
صعوداَ
وسقوطا

تعرفَ
بعضَ
أنواعَ
القوى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

َ:َ+تحققَالهدفَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َ-عدمَتحققَالهدفَََ

مجموع
العالمات

المستوىَ:الثاني
المادة :النشاط العلمي
الموضوع:دعمَنهايةَالسدوسَاألولَ
الحصة1 :و2

الوحدات:
األولى/الثانية/الثالثة

رقم الجذاذة....... :
الوسائل :كراسة المتعلم(ة)
الهداف :دعمَتعلماتَالمتعلمينَ
والمتعلماتَالمرتبطةَباألسدوسَاألول.

تدبيرَاألنشطةَالتعليميةَالتعلمية
َالنشاطَ:
 َيهدف هذا النشاط دعم مكتسبات المتعلمين و المتعلمات حول مواقع أهم مفاصل الجسم و تسميتها ،ونوع الحركة التي
تتيحها هذه المفاصل ،وذلك بكتابة اسم المفصل و نوع الحركة في المكان المناسب.

َالنشاطَ:
 يروم هذا النشاط دعم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات حول الصوت ،والجهزة التي تكبر شدة الصوت ،وذلك
بوصل بخط الجهاز الصوتي بالدور الذي يلعبه.

َالنشاطَ:
 يستهدف هذا النشاط دعم المتعلمين و المتعلمات حول اكتساب سلوكات ومواقف من أجل تأمين سالمة جسمه،
و نظافته و ذلك بوضع العالمة (×) في ما يجوز فعله ،والعالمة (×) في ما َل يجوز فعله ،في الخانة المناسبة:
 -أمارس الرياضة...........................................

×

َ  -أنظف أذني بجسم غريب..................................

×

َ -أفتح قنينة مشروب بأسناني................................

×

 -أحافظ على نظافة جسمي وثيابي..........................

×

 -أستعمل سماعة لسماع موسيقى شدتها قوية ............

×

 أقرأ تحت ضوء خافت....................................َ -ل ألمس الجسام الساخنة..................................

×
×

شبكة تقويم كفاية نهاية األسدوس
األول

ر.ت

اإلسمَوَالنسب

َالوحدة

َالوحدة

َالوحدة

مجموع
العالمات
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3
/3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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