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املكتسبات 

 القبلية

الديداكتيكيةاألدوات  األهداف التعليمية  الكفايات املستهدفة  املراجع املعتمدة 

عناصر الدارة الكهربائية  -

 البسيطة.

ـ تركيب دارة كهربائية 

 بسيطة و تمثيلهاـ 

 املوصالت والعوازل  -

التركيب على التوالي و  -

 التركيب على التوازي 

في نهاية هذه املرحلة من األسدس 

الثاني من السنة األولى من التعليم 

واعتمادا على الثانوي اإلعدادي، 

أسناد مكتوبة أو/و مصورة ، 

م من حّل وضعية ـ 
ّ
ن املتعل

ّ
يتمك

مشكلة دالة، موظفا بكيفية 

مدمجة مكتسباته املتعلقة بالدارة 

الكهربائية البسيطة و بأنواع 

التراكيب و بخاصيات التيار 

الكهربائي املستمر و باستعمال 

 أجهزة القياس املناسبة.

االصطالحي معرفة املنحى  -

للتيار الكهربائي املستمر و 

 على تبيانة الدارة تمثيله

استعمال أجهزة القياس  -

 :األمبير متر و الفولطمتر

معرفة املالءمة بين األجهزة 

 الكهربائية و املولد

 الكتاب املدرس ي -

 السبورة -

 عمود -

 اسالك -

 ح يبامص -

 قاطع التيار -

 مبيرمتراأل  -

 فولطمترال -

 ثنائي صمام -

 

 العلوم الفيزيائية   -

دليل البرامج والتوجيهات التربوية  -

الخاصة بمادة الفيزياء والكيمياء 

 سلك التعليم الثانوي اإلعدادي .

 

 Vو األخرى بحرف Aتسجل على األجهزة الكهربائية قيم مصحوبة بحرف  : االنطالقوضعية  ★                       

 ؟ V؟ والقيم املصحوبة بحرف Aاملصحوبة بحرف ماذا تعني القيم  .1

 وكيف يتم قياسهما ؟ .2

 محاور الدرس
األهداف 

 التعليمية

 التعلمية -األنشطة التعليمية 
 قويمالت

 نشاط املتعلم نشاط األستاذ

 

 تمهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Iالتيار  منحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذ باملكتسبات السابقة و ذلك يذكر األست

 بطرح عدة أسئلة

 الكهربائية؟ما أنواع التراكيب 

 ما مميزات كل تركيب؟

 ما فائدة التركيب على التوازي؟

  أعاله  االنطالقيطرح األستاذ وضعية 

العمل  ويطلب من املتعلمين قراءة الوضعية 

 من أجل اقتراح الفرضياتضمن مجموعات 

توافق لفتح نقاش افقي و عمودي لثم  وتدوينها

 على الفرضيات 

عليها لتحقق  يات املتوافقاالحتفاظ بالفرض

حسب يجيب املتعلم على جميع األسئلة 

 مكتسباته القبلية

 

 

 

  هافهمقراءة الوضعية و 

 العمل ضمن مجموعات و اقتراح

 ت و تدوينها على السبورةالفرضيا

يناقش التالميذ الفرضيات من اجل 

التوافق على الفرضيات الصحيحة او 

 القريبة من الجواب

 

 تقويم التعلمات السابقة

 

 

 

 

 

 

 



 الكهربائي المستمر

 تجربة (أ

 

 مالحظة (ب

 
 استنتاج (ج

 

-II  شدة التيار

 الكهربائي

 مفهوم شدة التيار( 1

 تجربة (أ

 

 مالحظة (ب

 

 
 خالصة (ج

 

 

 

قياس شدة التيار ( 2

 الكهربائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-III التوتر الكهربائي 

التوتر مفهوم ( 1

 الكهربائي

 :تــجـربــة (أ

 :مالحظة و استنتاج (ب

 خالصة (ج

قياس التوتر ( 2

 الكهربائي

 

 

 

 

 

 

 

 

عرف منحى ت

 التيار الكهربائي

 

 

 

 

 

 

مفهوم   عرفت

التيار شدة 

 الكهربائي

 

 

 

 

 

كيفية  عرفت

قياس  شدة 

 التيار الكهربائي

بواسطة جهاز 

 االمبيرمتر

 

 

 

 

 

 

 

تعرف مفهوم 

 الكهربائي التوتر

 

 

 

 

التمكن من قياس 

 التوتر الكهربائي

باستعمال 

 الفولطمتر

 

 

 ناء سير الدرسمنها اث

 طرح التساؤل : ما منحى التيار الكهربائي  ؟

 الصمام الثنائي  وشرح كيفية اشتغالهتقديم 

تقديم املعدات الالزمة للتجربة )عمود، أسالك 

 و قاطع التيار و صمام ثنائي   و مصباح(’ 

 يوجه املتعلم إلى انجاز التجربة 

 مربطي الصمام الثنائي يوجه املتعلم لعكس

يطلب منه تحديد الحالة التي يض يء فيها 

 املصباح

: كيف تفسر اختالف إضاءة طرح التساؤل 

املصابيح  في دارتين تتكون من نفس العناصر 

بحيث نضيف إلحداهما مصباح آخر على 

 التوالي؟

 تقديم املعدات الالزمة للتجربة 

 يوجه ويرشد املتعلم إلى انجاز التجربة 

يوجه املتعلم إلى إضافة مصباحا آخر مركبا 

 مع املصباح األول  على التوالي

ويطلب منه مقارنة إضاءة املصباح األول في 

 التركيب األول مع إضاءته في التركيب الثاني

يعطي وحدة شدة التيار في النظام العاملي 

 للوحدات و بعض أجزائه

 كيف نقيس شدة التيار؟يطرح التساؤل :

األمبير متر و يوزعه على املتعلمين  تقديم جهاز

 قصد تحديد مكوناته

 يوضح مراحل استعمال الجهاز

يوجه املتعلم إلنجاز تجربة لقياس شدة التيار 

الكهربائي مع اإلشارة أن األمبير متر يركب على 

 التوالي في الدارة

طرح التساؤل: كيف تفسر اختالف إضاءة 

 ن؟نفس املصباح في دارتين بعمودين مختلفي

 يطلب من أحد املتعلمين انجاز :

 و مصباح  V4,5 دارة مكونة من عمود    - 

و املصباح  V1,5 دارة مكونة من عمود    -

 مماثل للمصباح األول 

يعطي وحدة التوتر في النظام العاملي للوحدات 

 و بعض أجزائه

 ما هو الجهاز املستعمل لقياس التوتر؟

لتفحصه و  نيقدم جهاز الفولطمتر. للمتعلمي

التعرف على مكوناته و يبين طريقة تركيبه في 

 دارة كهربائية و كيفية قراءة التوتر.

يوجه املتعلم إلنجاز تجربة قياس التوتر 

الكهربائي بين مربطي مختلف العناصر املكونة 

 للدارة عند فتح أو غلق هذه األخيرة

 بإعطاءيجيب املتعلم عن السؤال 

 اجابات مختلفة

 انجاز التجربة  بتوجيه االستاذ

 و مبدأ اشتغالهيتعرف الصمام الثنائي 

و بتوجيه من األستاذ  يقوم بتركيب دارة 

تتكون من عمود، أسالك ، و قاطع التيار 

 و مصباح و صمام ثنائي

 يقوم بعكس ربط الصمام الثنائي  

 يالحظ  الحالة التي يض يء فيها املصباح   

يستنتج منحى التيار الكهربائي املستمر 

 من القطب املوجب نحو السالب

 مكتسباتهيجيب حسب 

 اقتراح معدات تجريبية

ينجز التجربة: تركيب دارة كهربائية 

 بسيطة  و يالحظ إضاءة املصباح

 يضيف مصباحا آخر مركبا على التوالي

 يقارن إضاءة املصباح األول في التركيبين 

يالحظ أن اإلضاءة بعد إضافة مصباح 

أخر أصبحت ضعيفة ليتوصل ملفهوم 

عرف رمزه و شدة التيار الكهربائي ثم يت

 وحدته العاملية

 

 يجيب حسب مكتسباته

 يالحظ الجهاز ويحدد مكوناته   

 استعمال االمبيرمتر راحليتعرف على م

يدرج األمبير متر في دارة كهربائية لقياس 

شدة التيار الكهربائي املار في الدارة و 

يقيس شدة التيار الكهربائي املار فيها 

 بمساعدة االستاذ و توجيهه

 حسب مكتسباتهيجيب 

 ينجز التجربتين

يالحظ اختالف إضاءة املصباح في 

 الدارتين

يستنتج أن سبب اختالف اإلضاءة هو 

 التوتر بين مربطي العمودين

 يجيب حسب مكتسباته

 يحدد مكونات الفولطمتر

يقوم بتجربة قياس  التوتر الكهربائي بين 

 مربطي العناصر املكونة للدارة 

استعمال  الفولطمتر ليتمكن من طريقة 

 و قياس التوتر

 

 

 

 

 

املتعلمين استيعاب تقويم مدى 

 ملنحى التيار الكهربائي من خالل :

 87ص  2ت 

 

 

 

 

 

تقويم مدى تمكن املتعلمين 

لطريقة حساب شدة التيار 

الكهربائي باالعتماد على جهاز 

 االمبيرمتر من خالل :

 88ص  6ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقويم قدرة املتعلمين على  

استعمال جهاز الفولطمتر من 

 خالل :

 87ص  3ت 

 

 




