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رمذ٠ُ اٌٛص١مخ اٌّشافمخ ٌٍّٕٙبط رزؼّٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛػ١ؾبد اٌزٟ رخض رٕف١ز إٌّٙبط، رجشص : رمذ٠ُ اٌّبدح. 1

  ِؼب١ِٕٗ اٌّؼشف١خ ٚاٌش٘بٔبد اٌّؼمٛدح ػ١ٍٗ. ٚإٌّٙبط فٟ إخشاعٗ اٌغذ٠ذ خظٛط١برٗ  ٚرؾذد أدٚاد رٕف١زٖ ٚؽذٚد

٠ٚزخشط ِٓ  ٍِّؼ ِزىبًِ ٌٍز١ٍّز اٌزٞ ٠ّش بءرٍزضَ ثّششٚع رشثٛٞ ٌجٕ اٌزٟٙبع١خ اٌّمبسثخ إٌّ ٗ ٠ذػٛا إٌٝٚرٛعٙبر

ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اإلٌضاِٟ ٚاٌزٞ ٠زٛعٗ ثؼذ٘ب إٌٝ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب،  ٚ٘ٛ ِضٚد ثبٌىفبءاد اٌمبػذ٠خ االصِخ 

لٛح ٚأغغبِب ِٓ  طٛس٘ب ٚث١ٕخ ِؼشف١خ أوضش٠ج١ٕٙب ٠ٚ ٚاٌمذساد ٚاٌّؼبسف اٌزٟ ٠زغٍؼ ثٙب ٚفك ِٕظٛس اٌىفبءاد اٌزٟ

ِغشد رضٚدٖ ة"ِض٠ذ ِٓ اٌؼٍُ" ثً ِٓ ٔظبَ ِؼشفٟ ِٕذِظ ِٚزّبعه ٠ض٠ذٖ صمخ ثٕفغٗ ١ٌىغت س٘بْ  اٌزغٍؼ ثبٌؼٍُ 

 اٌؾم١مٟ ٚثبٌّؼشفخ اٌّف١ذح فٟ ػظش اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ.

ٚفك إٌّظٛس اٌجٕبئٟ اٌزٞ ٠شوض ػٍٝ ثٕبء اٌّؼشفخ ٚٚػغ  ٚفٟ اٌٛص١مخ رُ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٌزؼٍّبد اٌزال١ِز،

اٌّزؼٍُ فٟ ٚػؼ١بد رزطٍت ثٕبء اٌّؼشفخ ِٓ ِب ٠ؼشفٗ ِٚٓ ِب ال٠ؼشفٗ ٚأؽ١بٔب ػذ ٘زٖ اٌّؼشفخ، ١ٌغذ اٌز١ٍّز ِؼٕٝ ٌّب 

غزؤٔظ ثٙب فٟ ٠زؼٍّٗ ٠ٚؾشص ػ١ٍٗ ٌّب ٠غذ فٟ اٌزؼٍُ ِٓ فبئذح ٚا٠ؼب ِزؼخ. وّب ٠مزشػ "ّٔبرط" ِٓ اٌجطبلبد اٌزٟ ٠

 إػذادٖ ٌألٔشطخ ٚٚػؼ١بد اٌزؼٍُ ٚاٌزم٠ُٛ.

 

ال شك أن أكثر ما ٌواجه األستاذ هو كٌف ٌترجم أهداف المنهاج إلى واقع ملموس عند التالمٌذ،  م: لتعلّ تخطٌط ا -

إلى كفاءات وقدرات وسلوكات، كما بإمكانه تقٌٌم مدى التطور الحاصل عندهم.  وأن أكثر ماٌمز العمل 

وجً هو التخطٌط للتعلم. أي اقتراح وبناء تصور للعملٌات أو التدخالت البٌداغوجٌة فً شكا سٌنارٌو البٌداغ

مضبوط من الوضعٌات التعلٌمة التعلمٌة المتدرجة  والوظٌفٌة للتعلمات، فً شكل مخطط قابل للتنفٌذ خالل دورة 

ذج لتخطٌط التعلمات لبناء كفاءة ختامٌة التً تكوٌنٌة  لتحقٌق أهداف مرحلٌة. واقتراح "مخطط بناء كفاءة " هو نمو

تخص مٌدان من مٌادٌن المنهاج. وهً رإٌة متكاملة لالنطالق من الكفاءة الختامٌة لمٌدان حتى التقوٌم وإجراءات 

 المعالجة.
 

  بعض أدوات التخطٌط: -

إطار مخطط التعلمات.  ٌتطلب التحضٌر البٌداغوجً إعداد بطاقات مساعدة لكل عملٌة من العملٌات المبرمجة فً 

ونقترح بهذا الصدد مجموعة من البطاقات التً تستوعب التوجهات الجدٌدة التً ٌقوم علٌها المنهاج الحالً، الذي 

كل عملٌة فً أي مستوى من المستوٌات، على أن النهمل لٌرى أن نضع دوما نصب أعٌننا أهداف كل تدخل 

ً والتً تساعد على النمو العاطفً واالجتماعً ، التً غالبا ال األهداف ذات الطابع  العرضً والجانب السلوك

نهتم بها أو ال نظهرها فً وثائقنا باعتبارها أهداف بعٌدة المدى، والتً  لها قٌمة تشاركٌة تساهم فً الرإٌة 

 الشاملة للمواد الدراسٌة.

نشطة التعلمٌة. فمنها ما تكون كما تركز على " الوضعٌات التعلمٌة" التً تعتمد على  نشاط  أو مجموعة األ 

لالنطالق فً بداٌة المواضٌع الجدٌدة ،  أو "وضعٌة بسٌطة" لبناء تعلمات جدٌدة واكتساب الموارد الالزمة لبناء 

الكفاءة، كما تكون وضعٌة  "الدماج التعلمات" بعدسلسلة من التعلمات المتفرقة والحاجة إلى محطة لالدماج.  كما 

 تستجٌب لمقاربة التقٌٌم بالمعاٌٌر والمإشرات.لتقٌٌم فً شكل وضعٌة لتقٌٌم ٌقترح بطاقات خاصة ل
 

 الوسائل التعلٌمٌة: -

إن أهمٌة الوسائل التعلٌمة عموما والوسائل المخبرٌة التً تتماشى مع طبٌعة األنشطة العلمً هً األخرى، تم  

 ها األستاذ فً األنشطة العملٌة .تناولها بشكل توصٌات تربوٌة عامة واقتراح مدونة الوسائل التً ٌحتاج
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تشٌر إلى بعض الصعوبات التً تعٌق تعلم التلمٌذ وكذا عمل األستاذ. إذ أنه  بالمادة:التعلم الخاصة صعوبات  .2

باإلضافة إلى الصعوبات الخاصة بطرق التدرٌس والشروط الخارجٌة للتعلٌم والتعلم والتً عادة ما نحرص على 

ل لتعلم التلمٌذ، تضاف صعوبات داخلٌة أو ذاتٌة خاصة بالمتعلم نفسه. فكان تركٌزنا على رفعها وتوفٌر شروط أفض

مثل عائقا حقٌقٌا لتعلم التلمٌذ، ت تالصعوبة الناجمة عن التصورات السابقة للتالمٌذ أو األطر البدٌلة والتً صار

الجدوى. فً الوثٌقة بعض التصورات الخاطئة ٌجعل من جهودنا فً تعلٌم المفاهٌم العلمٌة قلٌل  اأو تجاهله اوالجهل به

ومن التجارب الخاصة ، درسٌة والمجتمع الناجمة عن التفاعل مع بٌئة التلمٌذ فً الملدى التالمٌذ شائعة وسائدة 

لألساتذة  ومن خبرتهم المهنٌة . وهذه الفقرة تدعو األستاذ إلى االطالع علٌها والتكفل بها والتخطٌط لها قبل وأثناء 

د التدرٌس وأن ٌوفر للمتعلمٌن فرصة تجاوز هذه الحواجز المعرفٌة والتً صارت عوائق للتعلم. وأن ٌتم بالجهد وبع

 الحقٌقً والواعً للمتعلم نفسه.

رف١ذ اٌذساعبد  اٌزٟ ؽبٌٚذ اٌزؼشف ػٍٝ اٌظؼٛثبد اٌزٟ ٠الل١ٙب اٌزال١ِز فٟ  : زٕبٚي ثؼط اٌّفب١ُ٘ صؼٛثبد رزؼٍّك ث

ٌٕٛٛع١ب  أْ أثشص اٌزؾذ٠بد فٟ رؼٍُ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘ رؼذ٠ً رظٛساد اٌزال١ِز ؽٛي اٌظٛا٘ش اٌؼ١ٍّخ رؼٍُ اٌؼٍَٛ ٚاٌزى

اٌزٟ غبٌجب رىْٛ خبؽئخ. فٕٙبن إعّبع ػٍٝ أْ اٌز١ٍّز ال ٠ؤرٟ إٌٝ ؽغشح اٌذساعخ ثذْٚ رظٛس عبثك ػٓ اٌّٛػٛع 

خبؽؤ  ) ٠غّٝ  أ٠ؼب  اٌزظٛس اٌخطؤ أٚاٌّفَٙٛ  اٌزٞ ع١ذسعٗ، فٙٛ ٠ؾًّ رظٛسا  لج١ٍب أٚ إؽبسا ثذ٠ال ػبدح ٠ىْٛ

 اٌغبثك  أٚ اٌزّض١ً  أٚ اٌفُٙ اٌشبئغ (

ٚاٌزظٛساد اٌمج١ٍخ ػٕذ اٌزال١ِز ٟ٘ األفىبس ٚاٌّؼزمذاد ٚإٌّبرط اٌزفغ١ش٠خ اٌزٟ رٛعذ فٟ ر٘ٓ اٌز١ٍّز  ٚاٌزٟ 

ؾ١ؾ االعزّبػٟ ٌٍز١ٍّز  ٚرفبػٍٗ ِغ اٌج١ئخ ال رزفك ِغ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفغ١شاد اٌّمجٌٛخ. ِٕٚشؤ ٘زٖ اٌزظٛساد اٌّ

اٌّؾ١ٍخ  ٚاٌخجشح اٌشخظ١خ اٌّىزغجخ فٟ االعشح ٚاٌّذسعخ . وّب أْ ثؼغ ٘زٖ اٌزظٛساد شبئؼخ ربس٠خ١ب ِٚمبِٚخ 

 ٌغٙٛد اٌزؼٍُ . ٟٚ٘ ٚاعؼخ االٔزشبس ث١ٓ اٌزال١ِز فٟ ِخزٍف ِشاؽً رؼ١ٍُّٙ

ِزّبعىخ ِٚزغزسح ٟٚ٘ عضء ِٓ ث١ٕزٗ اٌّؼشف١خ  ٚرشىً  ٚاٌّشىٍخ فٟ ٘زٖ "اٌزظٛساد اٌخطؤ" أٔٙب ّٔبرط 

ػبًِ ِمبِٚخ ٌٍزؼٍُ.٘زٖ اٌزظٛساد ػجبسح ػٓ أؽش ثذ٠ٍخ ٌٍفُٙ ٚرؼجش ػٓ االلزظبد فٟ اٌزفى١ش ٚشىً ِٓ االدسان 

 ٠ظجؼ١ٗ ٚػٍ. ؽٛاعض رؼ١ك رؼٍُ اٌز١ٍّز إرا ِب رُ رغبٍ٘ٙباٌّغزمش اٌزٞ ٠ٍغؤ اٌز١ٍّز ثبعزّشاس. ٚثٙزٖ اٌظفخ، فٟٙ رّضً 

ؽش٠ك اعزشار١غ١خ ٚاػ١خ رزىفً  اٌزؼٍُ ٘ٛ رغبٚص ٘زٖ اٌؾٛاعض ٌزّى١ٓ اٌّزؼٍُ ِٓ رغ١١ش ٘زا إٌظبَ ِٓ اٌزظٛساد ػٓ

 ثٙب لبئّخ ػٍٝ اؽذاس رغ١١شفٟ اٌج١ٕخ اٌّفب١ّ٘خ ٌٍز١ٍّز ٚرط٠ٛش ٘زٖ اٌزظٛساد ٔؾٛاالفؼً. 

اٌخطؤ اٌّشزشوخ ٚاٌشبئؼخ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ  ِىٕذ اٌجؾٛس فٟ ِغبي رؼ١ّ١ٍخ اٌؼٍَٛ ِٓ سطذ ِغّٛػخ اٌزظٛساد

ِٓ أعً ِغبي ِفب١ّٟ٘ ِؼ١ٓ، ٟٚ٘ رّضً ِٛسدا ٘بِب ٌٍىشف ػٓ ؽٛاعض اٌزؼٍُ ٌذٜ اٌزال١ِز. ٠ٕٚجغٟ اٌزىفً ثٙب ٚفك 

إٌّظٛس اٌجٕبئٟ ٌٍزؼٍُ . فبٌزىفً ثبٌزظٛساد اٌمج١ٍخ ٟ٘ ِؾبٌٚخ رط٠ٛش ٘زٖ األخ١شح ٔؾٛ ّٔبرط ِٓ اٌفُٙ ٚاٌزفغ١ش أفؼً 

بٌٕغجخ ٌّمزؼ١بد اٌؼٍُ ، ِٕٚٗ رط٠ٛش رذس٠غٟ ٌٍٕظبَ اٌّؼشفٟ ٌزىْٛ ٌٗ طٛسح أطؼ ػٓ اٌؼبٌُ اٌّؾ١ؾ ثٗ، ثؼ١ذا ػٓ ث

 -ِضاٌك اٌزظٛساد ٚاٌّؼزمذاد اٌخبؽئخ. ٚث١ذاغٛع١ب، ٠ؼٕٟ ِٛاعٙخ ٘زٖ اٌزظٛساد ثٛػغ اٌزال١ِز أِبَ ٚػؼ١بد

١ش٠خ غ١ش وبف١خ ٚغ١ش ِغذ٠خ ، ؽ١ش رضػضع ٘زا االعزمشاس ِشىٍخ  رّضً ٌُٙ رؾذ٠ب ِؼشف١ب ٚرىْٛ ِؼٗ إٌّبرط اٌزفغ

 اٌّؼشفٟ ٌذ٠ُٙ ، ِٚٓ ٕ٘ب رجشص ٘زٖ اٌزظٛساد اٌخطؤ ٠ٚجذأ اٌزؼٍُ

 رؼ١ٍمبد اٌّفَٙٛ اٌّدبي اٌّؼشفٟ/ 

اٌّبدح 

 ٚرسٛالرٙب

زبالد 

 اٌّبدح

  وهً ظواهر مرتبطة بتحول التبخر/ البخر: قد تتداخل المفاهٌم التالٌة لدى التلمٌذ: البخر ، التبخر، الؽلٌان
المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الؽازٌة: فالتبخر ٌحدث فً درجة حرارة وضؽط ثابتٌن بٌنما البخر قد 

ٌحدث فً درجات أخرى  أقل انخفاضا مثل تجفٌؾ الماء الذي ٌتعلق بانخفاض الضؽط ومساحة السطح 
 بخرالمعرض للهواء. الؽلٌان هً الظاهرة التً ترافق الت

  ،االنصهار: ٌعتقد التالمٌذ أن بعض المواد تنصهر مثل المعادن بٌنما البعض اآلخر ال ٌنصهر مثل الملح
نظرا لعدم شٌوع ذلك، فهً ظواهر ؼٌر مؤلوفة لدى التلمٌذ وتتم فً المخابر أو المصانع أو بعٌد فً الطبٌعة 

 لم ٌتسنى له معاٌشتها
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 فٌها تحول الجسم من حالة إلى أخرى هً نقطة بدء التحول والتً  درجة التحول: إن درجة الحرارة التً ٌتم
بالنسبة للماء النقً تمثل   C°0تبقى ثابتة طٌلة التحول بالنسبة للجسم النقً. فمثال الدرجة الصفر المئوي

تمثل درجة الؽلٌان وهً درجة  C°100درجة خلٌط الماء والجلٌد عند الضؽط النظامً، كذلك الدرجة مائة مئوي
رارة خلٌط من الماء وبخاره عند الضؽط الجوي النظامً. كما أن الماء ٌبقى صلبا دون درجة تجمده، وٌبقى ح

ؼازا فً درجة أعلى من درجة الؽلٌان. كما أن هذه الدرجة تؤخذ هذه القٌم فقط عنذ الضؽط الجوي النظامً 
المائة  فً المرتفعات التً ٌكون وتتؽٌر عند قٌم الضؽط األخرى )تعطى حالة الذي ٌؽلً فً درجة أفل من 

 فٌها الضؽط منخفضا(. 
  درجة حرارة الجلٌد: ال ٌنتبه التالمٌذ إلى استمرار انخفاض درجة حرارة الجلٌد بعدما ٌتحول كلٌة إلى الحالة

الصلبة، وقد ٌعتقد أن درجة حرارة الجلٌد هً دوما الصفر المئوي أو ٌرجعون ذللك إلى كمٌة الجلٌد المتشكل 
فً االشارة إلى درجة الحرارة عند القطب الشمالً مثال( وهً من بٌن الصعوبات التً تتطلب تجاوزها عن )ٌك

طرٌق المالحظة التجرٌبٌة. نفس الصعوبة نجدها فً تصور بخار الماء فً درجات حرارة أعلى من درجة 
 ؼلٌانه ) بخار الماء فً توربٌنة محطة تولٌد الكهرباء(

 موذج الجزٌئً: ٌجد التالمٌذ صعوبة فً البداٌة عندما ٌستخدم النموذج ، وكما هو النموذج الحبٌبً/ الن
الحال مع النماذج فهو ٌتعامل معها كحقٌقة الشًء وقد ٌلتبس األمر بالنسبة لتصور التلمٌذ لهذه الحبٌبات 

ور إلى النموذج المتناهٌة فً الصؽر والتً لم نضطر لتسمٌتها فً البداٌة بالجزٌئات، ألن هذا النموذج سٌط
الجزٌئً )استخدام تمثٌالت الجزٌئات والذرات( عندما تكون هناك الحاجة إلى معرفة البنٌة الجزٌئٌة للمادة 

 وإدخال مفهوم النوع الكٌمٌائً. 
   الخالئط:   ٌخلط التالمٌذ بٌن الماء الصافً والماء النقً وهذا من خالل مظهرٌهما الخارجً، ومفهوم

من الناحٌة الكٌمٌائٌة تختلؾ عن كون الجسم طاهرا مثال، أي خال من المواد الهالكة أو  النقاوة أو النقاء
ما ٌحدث   -على المستوى المجهري -النجسة. وٌكون توظٌؾ النموذج الحبٌبً للمادة  واستخدامه فً تفسٌر

 عند  عملٌتً الترشٌح والتقطٌر سٌساعد على تجاوز هذه الصعوبة.
 ٌرى التلمٌذ فً المحلول المتجانس أنه خلٌط لعدم تمٌٌز مكوناته بالعٌن المجردة، الخلٌط/ المحلول: قد ال -

ولكن هو خلٌط بمعنى أنه قابل لفصل مكوناته عن طرٌق التقطٌر، ولذا ٌربط دائما مفهوم  المحلول مع 
 مفهوم الخلٌط.

 وبان " لتدالن على نفس االنحالل/ الذوبان/ االنصهار: هناك استخدام شائع للكلمتً "االنحالل" و" الذ
المعنى، نفس الشًء بٌن "الذوبان" و"االنصهار". وهناك فقط ظاهرتان فٌزٌائٌتان وهما: "االنحالل" 

للحصول على محلول )وهو خلٌط من أكثر من مكون(، و"االنصهار" للتحول الجسم من حالة صلبة إلى سائلة 
 معا. ولذا ٌفضل استبعاد كلمة الذوبان.بفعل الحرارة ، بٌنما كلمة الذوبان قد تفٌد االثنٌن 

)مثال: ٌنحل الملح فً الماء فً الشروط العادٌة لٌعطً محلول الملح فً الماء، بٌنما ٌنصهر الملح فً درجة 

 م لٌعطً صهورة الملح(888°

 ل المحلول المائً/ المحلول ؼٌر المائً: نادرا ما نتطرق إلى المحالٌل ؼٌر المائٌة التً ٌكون فٌها المح
سائال آخر ؼٌر الماء، مثل الكحول، المذٌبات العضوٌة أو حتى أجسام فً ؼٌر الحالة السائلة مثل الخالئط 

 المعدنٌة )السبائك(، وعلٌه تقدم أثلة عن هذه المحالٌل ؼٌر المائٌة لٌكون المفهوم عاما.
م األكبر  ) فمثال: محلول كما أن الجسم الُمِحل هو دوما الجسم  ٌمثل الجزء الؽالب فً المحلول أي الحج  -

حجوم من الماء هو محلول الكحول فً الماء، بٌنما المحلول الذي ٌتؤلؾ  9حجم  من الكحول و 1ٌتكون من 

 حجوم من الكحول هو محلول كحولٌا ولٌس محلوال مائٌا( 9حجم من الماء مع  1من 
 ٌنحل فً الماء ٌبقى موجودا فً  انحفاظ الكتلة عند االنحالل: ٌجد التالمٌذ صعوبة فً كون الجسم الذي

المحلول الناتج )انحالل السكر فً الماء(، فقد ٌرون أن العملٌة تإدي إلى اختفاء كلً  للجسم المنحل وخاصة 
أن العملٌة ال تإدي إلى تؽٌر ملحوظ للحجم )الذي ٌعقد أنه محفوظ؟(، وحتى نتؤكد من عدم اختفاء الجسم 

 (السنة األولى -أنظر الوحدة" اٌن كتلة المنحل فً الماء؟الكتلة )المنحل بحتاج إلى اختبار انحفاظ 

اٌّصطٍسبد  

 اٌى١ّ١بئ١خ

   قد ٌجد التالمٌذ صعوبة فً قراءة بعض الصٌػ الجزئٌة نتٌجة عدم ترسٌخ مفهوم الجزيء وتمثٌله
واحدا الرمزي. فقد ٌرى فً بعض الصٌػ أنها تجاور لمجموعة جزٌئات ولٌس ترابط لذرات لتشكل جزٌئا 

 ٌمثل النوع الكٌمئٌائً، بدون أدنى اعتبار لوحدة الجزيء ، ومن أمثلتها: القراءات التالٌة:
   H2O  = H2  +  O      ،C4H10 = C4  + H10    ، 

اٌظٛا٘ش 

اٌىٙشثبئ١خ 

 ٚاٌّغٕبغ١غ١خ

اٌز١بس 

اٌىٙشثبئٟ 

 اٌىٙشثبئٟ

   ارتباط األجسام الناقلة للكهرباء بعضها البعض الدارة الكهربائٌة: مفهوم الدارة الكهربائٌة ٌتعلق بفكرة
لتشكل سلسلة  متصلة مؽلقة لٌسري فٌها تٌار كهربائً وانقطاعه عند فتح الدارة. وقد ٌجد صعوبة فً تصور 
هذا التسلسل إذا ما كان هناك جزء مختفً )مثل المنشآت الكهربائٌة المنزلٌة أو األجزاء المختفٌة أو محفوظة 

ت الكهربائً( وتبقى األجهزة البسٌطة مثل مصباح الجٌب كفٌل بترسٌخ مفهوم الدارة فً بعض التجهٌزا
الكهربائٌة  عندما نبنً معه الدارة التجرٌبٌة فً المخبر، لٌتؤكد من هذا لتسلسل. كما ٌجد صعوبة فً اعتبار 

 تالمس ؼٌر جٌد(  -الهواء )الذي ال ٌراه( أنه عازل للكهرباء )فتح الدارة الكهربائٌة

اٌشؼبع  

 اٌعٛئٟ

  الشعاع الضوئً / الحزمة الضوئٌة: نموذج الشعاع الضوئً ٌستخدم للتعبٌر عن مسار الضوء الذي ٌنتشر
وفق خطوط مستقٌمة فً األوساط الشفافة المتجانسة والمتماسكة، والستحالة عملٌا عزل الشعاع الضوئً 

ة الضوئٌة. ومن الشائع تصور إمكانٌة عزل فإننا نتعامل مع الحزم الضوئٌة باعتبارها مجموعة من األشع
الشعاع الضوئً بتضٌٌق الحزمة إلى أقصى حد ممكن )تضٌٌق الفتحة التً ٌبرز منها الحزٌمة الضوئٌة( ، 
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األمر الذي ٌنجر عنه انفراج واتساع الحزمة من جدٌد ٌتجلى فٌها مظهر آخر للضوء وهو "االنعراج" 
 )الطبٌعة الموجٌة للضوء(

   

 الكسوؾ/ الخسوؾ/ أطوار القمر:    اٌفٍه

اٌسشوخ  

اٌظب٘ش٠خ  

ِٚشخغ 

 اٌسشوخ

  الحركة الظاهرٌة للشمس:  ٌعتقد االناس )والتالمٌذ( أن الشمس تدور حول األرض من خالل الحركة
الظاهرٌة للشمس خالل الٌوم،  فٌرون الشمس تبزغ من الشرق   وتؽرب نحو الؽرب.  وسبب ذللك هو 

موجودون على سطح االرض التً تدور حول محورها  وندور معها، فال نشعر  مشاهدتنا للشمس ونحن
والمرجع هنا هو مركزي أرضً(. ولكن لو اعتبرنا  –بالحركة الدورانٌة لالرض )مراقب مرتبط باألرض 

مرجع مرتبط بالشمس ) المرجع الشمسً المركزي( فإن األرض هً التً تدور حول الشمس. إن استخدام 
بقٌة الكواكب، مما ٌبرز حركة ومسار  -أرض -عة الشمسٌة ٌسمح برإٌة إجمالٌة لجملة شمسنموذج المجمو

 األرض بالنسبة للشمس كمرجع لحركة عناصر المجموعة الشمسٌة.

فصٛي  

 اٌغٕخ

  ًدوران األرض حول الشمس/ الفصول األربعة: ٌعتقد بعض التالمٌذ أن فصول السنة ومظاهر الحر ف
اء تعود إلى بعد األرض عن الشمس، فٌطنوا أن الشمس تكون أقرب إلى الشمس الصٌؾ والبرد فً الشت

صٌفا والعكس شتاء. ولكن هذا العامل لٌس هو المحدد لحلول  الفصل فً منطقة ما على سطح األرض، بل 
ٌعود السبب أساسا إلى مٌل محور دوران األرض عن مستوى مدار األرض ) ٌمٌل محور األرض بمقدار 

فظ على هذا المٌل خالل دورانها حول الشمس  خالل السنة.، كما ٌتجه المحور شماال نحو النجم وتحا° 2335

القطبً(. ٌحل الصٌؾ  فً النصؾ الشمالً للكرة األرضٌة عندما ٌكون محور األرض مائال نحو الشمس 
لمنطقة من وتصنع أشعة الشمس الساقطة على سطح األرض زاوٌة مٌل كبٌرة ، وتكون شدة الضوء فً هذه ا

األرض كبٌرة )كمٌة الطاقة فً وحدة المساحة تكون كبٌرة(. وٌكون األمر معاكسا فً النصؾ الجنوبً من 
الكرة األرضٌة؛ أي ترد أشعة الشمس بمٌل اقل على سطح األرض، مما تكون معه شدة الضوء أقل . وبعد 

نصؾ الجنوبً. أن استخدام نموذج ستة أشهر ٌنعكس األمر فٌحل الشتاء فً النصؾ الشمالً والصٌؾ فً ال
المجموعة الشمسً والمحاكاة ٌوضحان هذه الفكرة التً تبرز مٌل محور دوران األرض وعالقته بالفصول 
أألربعة بما فٌها االعتدال الخرٌفً والربٌعً . كما أنه ٌمكن تجرٌبٌا  قٌاس درجة حرارة نقاط على سطح  

ة متوازٌة )تحاكً ضوء الشمس( من مالحظة الفارق فً نموذج الكرة األرضٌة معرض إلى حزمة ضوئٌ
 درجة الحرارة فً وضعٌة ما تمثل فصال من فصول السنة. 

    

 

 خاٌغ٠ٕٛ بدِخطػ اٌزؼٍّ .3

خبص ِٚفظً ١ٌّذاْ ِٓ ا١ٌّبد٠ٓ: ِٓ ٚػؼ١خ  -ّٔٛرط ػبَ ؽغت اٌغذٚي اٌّمزشػ ػبَ )خبص ثغٕخ ثضالصخ فظٛي(] 

 [ ١١ُ اٌّشؽٍٟ ٚاٌّؼبٌغخ اٌج١ذاغٛع١خاالٔطالق  ..اٌٝ...ٚػؼ١خ اٌزم
 

إن التخطٌط للتعلمات التالمٌذ من أهم شروط نجاح أي مشروع تربوي بٌداغوجً: فهو ٌحدد األهداف واالسترتٌجٌات 
 الكفٌلة بتحقٌقها وٌضع إجراءات التقوٌم المناسبة  فً خطة ذات مدى متوسط وطوٌل نسبٌا. 

ٌة الشاملة لسٌرورة العملٌات التً ٌنوي األستاذ برمجتها ووضعها حٌز التطبٌق إن أهم ما ٌتمٌز به التخطٌط هو الرؤ
 مع التالمٌذ طٌلة المدة المخصصة لها)دورة، فصل، سنة(. وتتضمن الخطة محطات أو مراحل، ٌتعٌن فٌها تحدٌد:

 ماذا نرٌد تحقٌقه؟: الكفاءة الختامٌة معرفة من خالل مركبات الكفاءة   -
 ً تمكن التالمٌذ من ذلك؟:  الموارد المعرفٌة والمنهجٌة والمواقف ؟ما هً الموارد الت -
من أٌن نبدأ؟: وضعٌة انطالقٌة تثٌر لدى المتعلمٌن الدافعٌة للتعلم وتبرز تصوراتهم حول الموضوع الذي ٌدور  -

 من أجل التكفل بها
ٌمٌة وتهٌئٌة شروط التعلٌم كٌف تكتسب الموارد؟: وضع االستراتٌجٌات البٌداغوجٌة المالئمة والوسائل التعل -

 والتعلم. وهذا بـ:
  اقتراح وضعٌات تعلمٌة ٌتوصل فٌها التالمٌذ إلى المعارف والمفاهٌم األساسٌة المستهدفة من المنهاج، مبنٌة

على مجموعة من األنشطة التعلمٌة ٌقوم فٌها بالبحث و االستقصاء عنها وفق مساعً مختلفة منها المسعى 
 إنجاز تجارب أو تحلٌل وضعٌات أو دراسة وثائق.العلمً القائم على 

 إرساء هذه الموارد لدى التالمٌذ والتأكد من تملكها من خالل التدرٌب والتطبٌق والتقٌٌم 
  إدماج هذه الموارد بمواجهة وضعٌات إدماجٌة دالة 

ٌة تقٌٌم ٌوظف فٌها كٌف أعرف أنه تححقت الكفاءة عند التالمٌذ؟ : ٌقٌم التلمٌذ فً مرحلة أخٌرة من خالل وضع -
مشكل من عائلة الوضعٌات التً تندرج ضمن ما هو مستهدف فً الكفاءة الختامٌة أو  -كفاءة فً وضعٌة

 مركباتها.
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مع أخذ بعٌن االعتبار ما تفرزه التغذٌة الراجعة خالل هذه السٌرورة والتً تنتهً بخطة للعالج بعد الوقوف على 
 النقائص 

مراحل من الكفاءة الختامٌة إلى تقٌٌمها.  ٌمكن أن تكون الخطوات مندجة فً جدول عملٌا تنجز الخطة على شكل 
استخالصً مختصر توضع فٌه باختصار عناصر الخطة . وٌكون الجدول ٌخص مٌدان من المٌادٌن المهٌكلة للمنهاج 

 )فً أجل فصل دراسً أو أقل من ذلك(، أو تنجز جدول لكل فصل دراسً.
 

 لتعلّمات السنوٌة فً مٌدان من المٌادٌن المهٌكلةنموذج لمخّطط إجراء ا
 الفصل الدراسً األّول

معالجة 

بٌداغوجٌة 

 محتملة

وضعٌات 

مشكلة  

 تقوٌمٌة

 مرحلٌة

وضعٌة 

تعلّم إدماج 

 المرّكبات

حّل الوضعٌة 

المشكلة االنطالقٌة 

1 

حّل الوضعٌة 

المشكلة االنطالقٌة 

2 

حّل الوضعٌة 

المشكلة االنطالقٌة 

3 

لّم اإلدماج وضعٌة تع

1 - 2- ... 

وضعٌة تعلّم اإلدماج 

1 - 2- ... 

وضعٌة تعلّم اإلدماج 

1 - 2- ... 

الوضعٌة التعلّمٌة 

 1البسٌطة 

...... 

 

 

الوضعٌة المشكلة 

 1االنطالقٌة 

الوضعٌة المشكلة 

 2االنطالقٌة 

الوضعٌة المشكلة 

 3االنطالقٌة 

 1المرّكبة 

 2المرّكبة 

الكفاءة  3المرّكبة 

ٌة الختام

 المستهدفة

الوضعٌة التعلّمٌة 

 2البسٌطة 

....... 

الوضعٌة التعلّمٌة 

 3البسٌطة 
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بء وفبءح" ٘ٛ ِششٚع د٠ذاوز١ىٟ ِزٛعؾ اٌّذٜ، ػٍٝ شىً "ِخطؾ إعشاء اٌزؼٍّبد ٌجٕ ِخطػ إخشاء اٌزؼٍّبد ٌجٕبء وفبءح:

عٍغٍخ ِزشاثطخ ِٓ اٌٛػؼ١بد اٌزؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠جشِغٙب األعزبر ٌزؾم١ك اٌىفبءح اٌخزب١ِخ اٌّغزٙذفخ فٟ ١ِذاْ ِٓ ١ِبد٠ٓ إٌّٙبط. 

زٗ ِٓ ٔشبؽبد رؼ١ٍّخ  رٕغض ِؼجٛؽخ ثبعزشار١غ١بد ٌٍزؼٍُ ٚثآعبي. ٌٚجٕبء ٘زا اٌّخطؾ ٔؾزبط إٌٝ سإ٠خ ِزىبٍِخ ٌّب ٠غت ثشِغ

ِغ اٌزال١ِز ٚاٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ اوزغبة اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٚإٌّٙغ١خ  ٚاٌىفبءاد اٌؼشػ١خ ٚرٛظ١فٙب ٌجٕبء ِزذسط ٌٙزٖ اٌىفبءح ِٓ 

خ خالي ِشوجبرٙب. ف١ىْٛ االٔطالق ِٓ اٌىفبءح اٌخزب١ِخ اٌزٟ رزؼٍك ث١ّذاْ ِٓ ا١ٌّبد٠ٓ ٚرٕزٟٙ ثإعشاءاد اٌزم١١ُ ٚاٌّؼبٌغ

 اٌج١ذاغٛع١خ. 

ِشىً،  رغؼً  –إْ اٌّخطؾ ع١شٚسح رٙذف إٌٝ اٌزؾىُ فٟ اٌّٛاسد األعبع١خ ِج١ٕخ ػٍٝ ث١ذاغٛع١خ اٌزغبإي ٚالزشاػ ٚػؼ١بد 

اٌز١ٍّز فٟ ِٛلف فبػً، ٠ٛاعٗ ٘زٖ اٌّٛالف ٠ٚجؾش ػٓ ا٢عبثبد اٌّطٍٛثخ ٚاٌؾٍٛي ِٕفشدا ثٕٛع ِٓ االعزمال١ٌخ أٚ ِغ صِالئٗ 

 ٟ ششٚؽ رغّؼ ٌٗ ثجٕبء ِؼشفزٗ ٚرط٠ٛش وفبءارٗ ثٕفغٗ فٟ  ث١ئخ ٠زؾمك ِؼٙب اٌزؼٍُ إٌبعغ.ػّٓ اٌّغّٛػخ، ف

ِشوجخ ٔغج١ب، رزطٍت أٚال رؾ١ٍال ٠زُ ث١ٓ اٌزال١ِز ٚاألعزبر ٌزؾذ٠ذ اٌّّٙخ أٚ اٌّّٙبد  ٚظؼ١خ أطالل١خاٌّخطؾ ٠ٕطٍك ِٓ 

)اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ(، صُ اٌزٛافك ػٍٝ اعزشار١غ١خ عّغ  اٌّطٍٛثخ ٚرؾذ٠ذ اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ اٌؼشٚس٠خ ِٚظبدس٘ب اٌّخزٍفخ

ػٕبطش االعبثخ ٚاٌجؾش ػٕٙب. فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ال ٠زطٍت االعبثخ اٌفٛس٠خ ٚال رمذ٠ُ اٌؾً، ثً ٠زشن إٌٝ ٔٙب٠خ اٌّخطؾ، ١ٌىْٛ 

زٟ ٠ّىٓ أْ ٠مذِٙب اٌزال١ِز فٟ ٘زٖ ؽبفضا ل٠ٛب ٠ذفؼٗ إٌٝ االٔخشاؽ فٟ اٌزؼٍّبد اٌّمجٍخ. ٠ىْٛ دٚس االعزبر ٘ٛ ِٕبلشخ األفىبس اٌ

اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ لظذ ِؼشفخ رظٛساد اٌمج١ٍخ ؽٛي اٌّٛػٛع  ٚرشخ١ض ِىزغبثبرُٙ  اٌغبثمخ ، ٟٚ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌؼشٚس٠خ 

 ٌغّغ اٌزظٛساد ؽٛي اٌّٛاػ١غ اٌّجشِغخ ٚإعشاء اٌزؼذ٠ً أٚ اٌزى١١ف اٌمجٍٟ ٌٍّخطؾ.

ؼ١بد الوزغبة اٌّٛاسد وّب ٟ٘ ِمذِخ فٟ إٌّٙبط، رزشىً ٟ٘ ثذٚس٘ب ِٓ عٍغٍخ ِٓ فٟٙ ٚػ اٌٛظؼ١بد اٌزؼ١ٍّخ اٌجغ١طخأِب 

ٔشبؽ أٚ أٔشطخ رؼ١ٍّخ. رٙذف ٘زٖ األٔشطخ ثٕبء  اٌّفب١ُ٘ عذ٠ذح أٚ لٛا١ٔٓ أٚ لٛاػذ أٚ ِٛالف ٚارغب٘بد ػ١ٍّخ اٌزٟ رىْٛ ػٛٔب 

١طخ  ِغّٛػخ ِٓ األٔشطخ اٌزؼ١ٍّخ رزُ فٟ ؽظخ أٚ عضء ِٕٙب ٌجٕبء اٌىفبءح اٌّغزٙذفخ ِٓ خالي ِشوجبرٙب. فبٌٛػؼ١خ اٌزؼ١ٍّخ اٌجغ

 أٚ أوضش. رزّؾٛس ؽٛي صالس ِؾطبد سئ١غ١خ:

رمذ٠ُ ٚػؼ١خ رزؼّٓ ِشىٍخ أٚ أعئٍخ ٌٍجؾش ف١ٙب . ػبدح رىْٛ ألً طؼٛثخ ٚرزطٍت إٔغبص ِّٙخ لش٠جخ اٌّذٜ )دسط/  -

 فبءحؽظخ(، ٚرزٛط ثبوزغبة ِؼشفخ عذ٠ذح أٚ إسعبء اٌّٛاسد اٌخبطخ ثبٌى
مجموعة نشاط أو مجموعة من األنشطة ٌقوم بها التالمٌذ فً أعمال فردٌة أو جماعٌة وٌدٌرها األستاذ، ٌتوصلون إلى المعارف  -

 المستهدفة من الوضعٌة/ الدرس
 والتً تمثل أهم الموارد المعرفٌة والمنهجٌة المطلوبة لبناء الكفاءة لمكتسبات فً منظور تكوٌنً فعال ومفٌدل  التقٌٌم -
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إْ ؽج١ؼخ إٌشبؽبد اٌّمزشؽخ رشرىض ػٍٝ اٌغٙذ اٌزٞ ٠جزٌٗ اٌز١ٍّز فٟ ِٛلف ٔشؾ، ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌجؾش ٚاالعزمظبء ٚارجبع 

اٌّغؼٝ اٌؼٍّٟ ٌّؼبٌغخ ٘زٖ اٌٛػؼ١بد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١شح فٟ ثؼغ األؽ١بْ ) اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ أٚ االططٕبػ١خ  أٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ 

شػ١برٗ ِذػّخ ثؾغظ ٠ظشػ ثٙب ٠ٕٚبلشٙب ِغ صِالئٗ ِٚغ أعزبرٖ، ٠مزشػ ٚعبئً ػًّ (   : فٙٛ ٠مذَ آساءٖ ٚأفىبسٖ ٚف

ٚاعزشار١غجبد اٌؾً ٠ٚؼؼب ِؾً اٌزٕف١ز، ٠جؾش ػٓ اٌّؼٍِٛخ ٠ٚطٍجٙب ِٓ اٌّظبدس اٌّزبؽخ، ٠ّبسط ِٙبسارٗ ٚفؼٌٛٗ اٌؼٍّٟ 

 ...اٌخ فٟ أٔشطخ ػ١ٍّخ، ٠غغً ِالؽظبرٗ ٠ٚمذَ رفغ١شاد ٌّب رٛطً إ١ٌٗ ٠ٚؾشس رمبس٠ش ،

 ٠ّىٓ رٍخ١ض أُ٘ اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٌؾً اٌّشىالد اٌّطشٚؽخ ثبرجبع اٌّغؼٝ اٌؼٍّٟ: 

 طرح مشكلة أو إنجاز مهمة جدٌدة -
 تقدٌم فرضٌات لالجابة أو الحل -
 القٌام باالختبار التجرٌبً للتحقق من الفرضٌات المقدمة من طرف التالمٌذ -
 حظاتهم على ضوء الفرضٌات المقدمةٌشاهد التالمٌذ ما ٌتم فً التجربة وٌسجلون مال -
 ٌقدم تفسٌرا لما شاهده بلغة ٌستخدم فٌها المصطلحات العلمٌة  -
 ٌسجل االنتٌجة التً تعبر عن الحل أو االجابة على التساإالت المطروحة بعد المصادقة علٌها -
 تدون النتٌجة المستهدفة بعد التعمٌم وتحدٌد حدود الصالحٌة -

زؼ١ٍّخ ااٌجغ١طخ اٌزٟ  ٠ىزغت اٌز١ٍّز اٌخجشح اٌالصِخ ٌٍزؾىُ فٟ أُ٘ اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٚاٌزٟ وبٔذ ثؼذ ِغّٛػخ ِٓ اٌٛػؼ١بد اٌ

ٚظؼ١خ رؼٍُ ، ٚػ١ٍٗ رمزشػ فشطخ إدِبط اٌّٛاسد ِٓ خالي "ثئدِبج ٘زٖ اٌزؼٍّبدػشٚس٠خ ٌجٕبء اٌىفبءح ، ٠زطٍت ؽ١ٕئز اٌم١بَ 

ِشىً راد دالٌخ ٌٚٙب اٌمذسح ػٍٝ اإلدِبط اٌّشغٛة  -شىً ٚػؼ١خرغزٙذف ػٓ لظذ ٘زا اإلدِبط. رىْٛ ٠إدِبج اٌزؼٍّبد "

ف١ٗ،  رغزذػٟ أوجش لذس ِٓ اٌّٛاسد اٌغبثمخ، ٚرىْٛ فشطخ إلػبدح ١٘ىٍخ ٌٍّؼبسف ٌٍٚزم١١ُ اٌزارٟ ٌٍّىزغجبد، ٚثبٌزبٌٟ اٌمذسح 

 ػٍٝ إٌمً ٚاالعزضّبس فٟ ٚػؼ١بد عذ٠ذح. 

" ٚف١ٙب ٠زُ اٌؼٛدح إٌٝ ٚػؼ١خ االٔطالق األٌٚٝ اٌزٟ الزشؽذ فٟ ثذا٠خ قزً ٚظؼ١خ االٔطالرؤرٟ فٟ اٌّشؽٍخ اٌّٛا١ٌخ " 

اٌّخطؾ ِٓ أعً رمذ٠ُ االعبثبد اٌّشػ١خ ػٍٝ ػٛء ِب رُ رؼٍّٗ، فٟ خطٛح ٌغٍك اٌؾٍمخ ٚرم١١ُ اٌّغبس اٌزؼٍّٟ ٌم١بط االٔغبص 

 اٌّؾمك.

)اٌزٟ لذ رظبدف ِٛعُ اٌزم١١ُ  ظؼ١خ ٌٍزم١١ُ اٌّشزٍٟ"ٚفٟ ٔٙب٠خ ٘زا اٌّخطؾ ٠ؤرٟ رم١١ُ اٌىفبءح  وّشؽٍخ خزب١ِخ، إر رمزشػ "

 .اٌزؾظ١ٍٟ اٌشعّٟ(

" رزٛعٗ ٔؾٛ رؼذ٠ً رؼضش اٌزال١ِز ِٓ عٙخ ٚخطخ األعزبر ة"خطخ ٌٍّؼبٌدخ اٌج١ذاغٛخ١خ٠زٛط اٌّخطؾ فٟ ِشؽٍزٗ األخ١شح    

ّذ دساعزٙب أٚ ٚػؼ١بد عذ٠ذح ِٓ عٙخ أخشٜ. ٠مزشػ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٚػؼ١بد ٌٍؼالط رىْٛ ِج١ٕخ ػٍٝ ٚػؼ١بد عبثمخ ر

 ٌىٓ ِٓ ٔفظ اٌؼبئٍخ رىْٛ ِى١فخ ِغ ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ فٟ ِخزٍف ِشاؽٍٗ. ٚرزطٍت خطخ اٌؼالط ٘برٗ األخز ثّب ٠ٍٟ:

تضمٌن " خطة إجراء التعلمات" محطات للتقوٌم التكوٌنً الذي ٌساٌر كل الوضعٌات التعلمٌة، من أجل الوقوف على  -
ة واكتساب المعارف وتسجٌل المالحظات حول الصعوبات التً صادفت التالمٌذ أو مدى تحقق الكفاءات المرحلٌ

 بعضهم أو الحاالت الفردٌة فً تعلماتهم. 
 تعدٌل الخطة الخطة البٌداغوجٌة فً بعض جزئٌاتها لمعالجة الحاالت المستعجلة و"البسٌطة"   -
 قد تشمل عدد كبً من التالمٌذ التفكٌر فً وضعٌات عالجٌة التً تهم حاالت االخفاق الواسعة والتً -
 االعداد البٌداغوجً والنفسً للقٌام بهذه المعالجة فً ختام الخطة -
 برمجة وضعٌات عالجٌة فً أطر أخرى عندما تتوفر شروطها، مثل حصص المعالجة التً تبرمجها المدرسة -

 

 اٌغٕخ األٌٚٝ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعػ

 المادة وتحوالتها: لمٌدانا 

 ٌحل مشكالت متعلقة بالتحوالت الفٌزٌائٌة للمادة ومفسرا هذه التحوالت باالستعانة  بالنموذج الحبٌبً للمادة  :الختامٌة الكفاءة 

 اٌضِٓ ِشوجبد اٌىفبءح اٌٛزذاد اٌزؼ١ٍّخ

ٌقٌس  قٌمة بعض المقادٌر الفٌزٌائٌة باستخدام   بعض القٌاسات -1
 الوسٌلة والطرٌقة المناسبتٌن

 ٌزٌائٌة التً ٌكون ٌتعرؾ على مختلؾ الحاالت الف
 علٌها الجسم المادي فً محٌطه القرٌب والبعٌد

  ٌتحكم فً طرق تحوٌل الجسم المادي من حالة ألخرى
 األدوات والشروط المناسبةباستخدام 

 

  حاالت المادة -2

  تؽٌرات حاالت المادة -3

  الخالئط -4
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ٌعرف مختلف الخالئط من محٌطه القرٌب والبعٌد   ما هو الماء النقً؟ -5
ٌتحكم فً طرق فصل مكونات الخالئط تجرٌبٌا 

 وأهمٌتها  فً الحٌاة الٌومٌة 
 رف على المحلول المائً ومكونات المشروبات التً ٌتع

 ٌستهلكها

 

  المحلول المائً -6

أٌن كتلة المذاب فً  -7
 المحلول المائً؟

 

 

 ِالزظبد ِٕٙد١خ رخط١ػ اٌزؼٍّبد

 بعض القٌاسات (1

  :تقترح وضعٌات تعلمٌة  لـ 
 قٌاس حجم جسم منتظم الشكل بالحساب -
كٌف نعٌن حجم جسم غٌر منتظم ٌمكن أن ٌغمر كلٌة فً الماء  -

 بطرٌقة"الغمر" 
قٌاس الكتلة بمٌزان "روبرفال" ومنه التعرف على وظٌفة  -

 الجهاز والكتل المعاٌرة
قٌاس الطول )األبعاد( بالمسطرة المللٌمترٌة ثم الحاجة إلى  -

 م القنوٌة"قٌاس أدق باستخدام "القد
  إدراج مقدار جدٌد "الكتلة الحجمٌة" وتبرٌر ذالك بالحاجة إلى مقارنة

بعض الخواص الفٌزٌائٌة لألجسام، وإنجاز تجارب تمكن من تعٌٌن 
الكتلة الحجمٌة لبعض األجسام الصلبة الشهٌرة . ٌنتهً النشاط 

 بتعرٌف كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء
 ة درجة حرارة بعض األجسام فً شروط وضعٌة تتطلب مقارن

 عادٌة والحاجة الستخدام المحرار المناسب

  ٌتعرف فً هذه الوحدة على األدوات األساسٌة لقٌاس المقادٌر األولى
التً تتطلب أدوات بسٌطة.  ٌعتمد أوال على القٌاس المباشر)القراءة 

ة ثم المباشرة( بمقارنة المقدار مع وحدة اختٌارٌة واألداة المناسب
عملٌات القٌاس غٌر المباشر فً حساب الكتلة الحجمٌة مثال. سٌواصل 

 القٌاس للمقادٌر فً المٌادٌن والسنوات األخرى كلما صادف ذلك
  نشٌر إلى وحدات السعة )التر ، أجزاإه ومضاعفاته( وعالقته

 بوحدات الحجوم 
  تعٌٌن  -قٌاس الكتلة -ٌكون ترتٌب العملٌات كما ٌلً: قٌاس الحجم

 قٌاس الطول ثم تعٌٌن درجة الحرارة -الكتلة الحجمٌة والكثافة
  التذكٌر بقوانٌن قٌاس الحجوم الخاصة باألسطوانة والكرة وكذا جداول

 تحوٌل الوحدات )المضاعفات واألجزاء(
  ًٌفضل استخدام األوانً المنزلٌة المدرجة فً البداٌة ثم تقدٌم األوان

 الزجاجٌة المخبرٌة 
 م القنوٌة ذات "الفرنٌة" العشرٌة فقطنعتمد على القد 
  تعطى الكتلة الحجمٌة بالوحدات األساسٌة ولكن أٌضا بالوحدات

. كما تستنج كثافة الجسم من التعرٌف، وٌخص فقط (g/cm3)الشائعة 
 األجسام الصلبة والسائلة. 

  ٌمكن استخدام مختلف المحارٌر المتداولة : المحرار الزئبقً ثم الحقا
 مًالمحرار الرق

 حاالت المادة  (2

  تقترح أنشطة ٌتعرف من خاللها على الحاالت الثالث للمادة
 وخواصها ، حٌث:

التذكٌر بالحاالت الفٌزٌٌائٌة الثالث )الصلبة، السائلة والغازٌة(   -
لعٌنات من أجسام من محٌطه القرٌب  وٌصنفها وٌكتشف 

 الشروط الخاصة بالحرارة
 م فً الحاالت الثالثالقٌام بمقارنة خواص المظهرٌة للجس -
  وضعٌة تطلب من التالمٌذ تقدٌم تصوراتهم حول بنٌة المادة من أجل

محاولة تفسٌر الفروق بٌن خواص الجسم فً حاالته الثالث 
 والوصول إلى " النموذج الحبٌبً للمادة" 

  تكون العٌنات فً درحة حرارة الغرفة )داللة المحرار بالقسم(. عند
 نخفضة تقدم نماذج موثقة )صور،...(الدرجات الكبٌرة أو الم

  ٌمكن استخدام دورة الماء فً الطبٌعة )تذكٌر( لتخصٌص الحاالت
 التً ٌكون علٌها الماء وربطها بشروط الحرارة والضغط فً الطبٌعة

  "تعطى فرصة للتالمٌذ للتفكٌر فً "نموذج على المستوى المجهري
ثة  على المستوى ٌسمح بتفسٌر الفروقات الموجودة بٌن الحاالت الثال

العٌانً. ٌكون شكل ولون حبٌبة المادة اختٌارٌة، وعند التمثٌل تحتفظ 
 الحبٌبة بنفس الشكل )ضمنٌا نفس الكتلة( وال تتشوه.

  ٌمكن استخدام كرٌات من مادة مشكلة لتوضٌح تراص أو تباعد
 الحبٌبات

  ًٌمكن توضٌح درجة ترابط حبٌبات المادة باستخدام غاز ملون )ثان
سٌد األزوت مثال( ومالحظة تغٌر درجة اللون عند االنضغاط أك

 والتمدد )تستعمل حقنة(

 تؽٌرات حاالت المادة  (3
   طلب كٌفٌة تغٌٌر حالة الجسم من حالة إلى أخرى، مناقشة شروط

 الحرارة . ٌتم تحقٌق العملٌات التالٌة:
 التكاثف،  -التبخر –االنصهار  -التجمد  -

خاصة بها والوصول إلى التعارٌف ال  

 ض إلى تغٌر الحالة نستخدم درجة الحرارة وتغٌراتها  عند التعر
 الفٌزٌائٌة مع تثبٌت عامل الضغط الجوي

  تتم عملٌات التحول فً المخبر، وٌقوم بها التالمٌذ فً حالة استخدام
حرارة الشمس،(  والتذكٌر بشروط  -مصادر حرارة بسٌطة )الشمعة

 العمل اآلمنة فً المخبر
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   نشاط لمحاولة  تفسٌر ما ٌحدث لحبٌبات المادة  على المستوى
المجهري أثناء هذه التحوالت ودور الحرارة فً ذلك،  باستخدام 

 "نموذج الحبٌبً لمادة" 
   تتبع ما ٌحدث للماء فً الطبٌعة وإنشاء مخطط تركٌبً للتحوالت

 الحاصلة

 حدث ٌمكن توظٌف "دورة الماء فً الطبٌعة" لتركٌب التحوالت التً ت
 للماء فً الطبٌعة

  التذكٌر بحالة تمدد وانضغاط غاز إلدخال عامل الضغط فً تغٌٌر
حالة الجسم : حالة تغٌر لون غاز ملون ثم حالة تكاثف بخار الماء 

وغلٌان الماء فً شروط ضغط مخفض )أعالً الجبال أو داخل 
 ناقوس به هواء مخفف الضغط(

 ال نتطرق إلى التسامً أو التصعٌد 
 رق إلى المنحنٌات البٌانٌة لتحول المادةال نتط. 

 الخالئط (4

  أنشطة عملٌة تعرف من خاللها كل من الجسم الخلٌط بنوعٌه، غٌر
 المتجانس والمتجانس.

 حالة الخلٌط )سائل/صلب( -
 حالة الخلٌط )صلب/ صلب( -
 :أنشطة تتطرق إلى كٌفٌة فصل الخالئط 

 الترشٌح –االبانة  -التركٌد -
  

 

 فٌة" المٌاه الطبٌعٌة لنحصل منها على الماء ٌمكن طرح مشكلة "تص
 القابل لالستهالك 

  /ٌفضل اختٌار أجسام نقٌة فً حالة الخلٌط صلب/ صلب، مثل )حدٌد
كبرٌت( واالنتباه إلى أن أغلب الخالئط التً نصادفها لٌست بسٌطة 

 أي أن مركباتها هً أٌضا خالئط 
  غاز/ غاز(: ٌمكن التطرق إلى  الحاالت األخرى، مثل:  الخلٌط(

الهواء؛ الخلٌط )غاز/ صلب(: الدخان؛  الخلٌط )سائل/ غاز(: 
 الضباب.

  ٌفضل طرح مشكلة  كٌف ٌتم فصل مكونات الخالئط بنوعٌه للوصول
 إلى تقنٌات الفصل المطلوبة

  حالة التركٌد تحضر عٌنتان من الماء الراكد ٌفصل بٌنهما مدة طوٌلة
 نسبٌا )قبل الدرس(

 ح "الخلٌط" بدل المزٌجٌفضل اعتماد مصطل 

  ما هو الماء النقً؟ (5

   ًوضعٌة ٌطلب فٌها معاٌنة مجموعة من المٌاه الصالحة للشرب الت
تكون كلها عبارة عن خالئط غٌر متجانسة  ومحاولة التعرف على 
أهم مكوناتها. وطرح مشكلة كٌف نفصل الماء "النقً" عن مكوناته 

 م:والتوصل إلى طرٌقة "التقطٌر" ،بحٌث ٌت
 مقارنة محتوٌات السائل من الملصقات المعرفة للمٌاه المعدنٌة؛ -
 االجراء العملً لتقطٌر الماء الصافً، ماء البحر مثال؛ -
 التؤكد من خواص الماء النقً من حٌث الطعم. -
  وضعٌة ٌفكر فٌها كٌف ٌمكن التمٌٌز بٌن  الجسم النقً والماء

 كنموذج للوصول إلى معاٌٌر النقاء، حٌث :
التجارب المتعلقة بالتجمد/ االنصهار ثم الغلٌان/ التكاثف  تجرى  -

 الخاصة بالماء النقً والتاكد من ثبوت درجة التحول
  بناء "بطاقة تعرٌف الماء النقً" -

  ٌمكن استخدام مصطلح "الماء الصافً" للخلٌط المتجانس وتمٌٌزه عن
 "الماء النقً" الذي هو عبارة عن مكون واحد.

  البحر أو ماء صافً له طعم ممٌز ٌمكن استخدام ماء 
    0 ٌالحظ تجرٌبٌا ثبوت درجة حرارة التحول عندالدرجة°C فً خلٌط

خلٌط )ماء/ بخار الماء( بدون رسم  C°100)ماء/ جلٌد( و عند الدرجة 
بٌانات التحول )تغٌر درجة الحرارة مع الزمن(، ولكن ٌمكن بناء 

 جدول ٌعبر عن هذه التغٌرات.
 "الكتلة الحجمٌة" للماء النقً كمعٌار للنقاوة وإضافته ٌمكن التذكٌر ب

 إلى "بطاقة تعرٌف الماء النقً"
  :ٌمكن صناعة "خلٌط مبرد" ٌتكون من الجلٌد والملح بالنسبة التالٌة

 من الملح الخشن.⅓من الجلٌد المهشم+ ⅔

 المحلول المائً (6

 ت أنشطة ٌتم فٌها تحضٌر محالٌل مائٌة، ٌستخدم فٌها الماء ومكونا
غذائٌة مثال ، كتحضٌر عصٌر من مسحوق العصٌر الذي ٌحل فً 

 الماء. ٌتم:
 تحضٌر المحلول  المائٌة. تقدٌم التعارٌف المتعلقة بمكونات المحلول -
  نشاطات عملٌة للوصول إلى التمٌٌز بٌن مختلف المحالٌل المائٌة

 من حٌث التركٌز، وكٌفٌة تحضٌر محالٌل مائٌة ممدة أو مركزة
 دم فٌه النموذج الحبٌبً لمحاولة تمٌٌز المحالٌل الممدة نشاط ٌستخ

 والمركزة والمشبعة

  ،)نعتمد على المحالٌل المائٌة الشائعة االستعمال )المنزلٌة والمخبرٌة
وننبه إلى عدم استخدام الذوق إلى فً حالة المحالٌل ذات المكونات 

 الغذائٌة المعروفة )السكر، الملح، الملونات الغذائٌة،...( 
   نتطرق إلى المحالٌل المائٌة، لكن ٌمكن االشارة إلى المحالٌل غٌر

 المائٌة وتقدٌم أمثلة عن ذلك لٌكون التعرٌف شامال
 تعتبر حالة انحالل جسم صلب فً الماء 
  نستخدم عالقة التركٌز المقدر بكتلة الجسم المنحل إلى حجم المحلول

 .g/L أو المحل )الماء(. نستخدم وحدة الغرام لكل لتر: 
 ل" بدل "الُمذٌب"  نستخدم المصطلحات: "ٌنحل" بدل "ٌذوب"، و"الُمحِّ

 و"الُمنحل" بدل "الُمذاب "

  فً المحلول؟ المذابأٌن كتلة  (7

   أنشطة تجرٌبٌة ٌتم فٌها االجابة على السإال "أٌن كتلة الجسم
المنحل فً الماء؟" من أجل اختبار فرضٌة تساوي كتلة مكونات 

 د عملٌة االنحالل:المحلول قبل وبع

 ٌستخدم محلول الملح أو السكر فً الماء 
 لذا قد ال ٌتغٌر حجم المحلول عن حجم المحل )الماء( بشكل واضح ،

كثٌرا ما نعتبرهما متساوٌان )خاصة عند حساب التركٌز(. ولكن ال 
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وزن الجسم المحل والمنحل بالمٌزان قبل وبعد والتؤكد من  -
 انحفاظ الكتلة

 التؤكد من الحاالت التً ال ٌكون فٌها الحجم محفوظ -
 مبدأ انحفاظ الكتلة عند االنحالل -

ٌعنً أن الحجم محفوظ ، وللتؤكد من عدم انحفاظ الحجم ٌجب استخدام 
 محلول غٌر مائً مثل المحالٌل الكحولٌة

 المشارٌع التكنولوجٌة 

 من الماء الطبٌعً الة الماء الشروب ❶

 ٕٙد١خِالزظبد ِ األٔشطخ خطٛاد االٔدبص

إجراء الؽربة لماء خام )ماء الوادي ، ماء السد( الزالة   الؽربلة -1
 العوالق الكبٌرة
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 الظواهر الكهربائٌة : لمٌدانا 

 ٌحل مشكالت تتعلق بتركٌب الدارات الكهربائٌة البسٌطة محترما القواعد األمن الكهربائً.  :الختامٌة الكفاءة 

 اٌضِٓ ِشوجبد اٌىفبءح اٌٛزذاد اٌزؼ١ٍّخ

ٌعرؾ كٌؾ تشتؽل دارة المصباح الكهربائً الشائعة   ؟ما هً الدار الكهربائٌة -1

 االستعمال فً منشؤة منزلٌة

   ًٌتمكن من تركٌب دارة كهربائٌة حسب المخطط النظام

 وتشؽٌلها مراعٌا شروط األمن الكهربائً

  ٌجري صٌانة لدارة كهربائٌة: الكشؾ عن خلل وتصحٌحه 

 

  اشتعال مصباح التوهج -2

  ٌةتركٌب الدرارت الكهربائ -3

الدراة الكهربائٌة من نوع:  -4
 إٌاب" -"ذهاب

 

  ما هً الدارة المستقصرة؟ -5

  كٌؾ نتجنب الدارة المستقصرة؟ -6

 ِالزظبد ِٕٙد١خ رخط١ػ اٌزؼٍّبد

 ما هً الدار الكهربائٌة؟ (1

   أنشطة تستهدف بنا مفهوم الدارة الكهربائٌة باستخدام
 عناصر كهربائٌة بسٌطة ناقلة للكهرباء، حٌث:

شغل دارة مصباح الجٌب مثال، ثم استبدال المصباح ت -
بعناصر أخرى الستكشاف وظائف أخرى مثل 

 المحرك، ومنه ُتعّرف الدارة الكهربائٌة.
تطرح مشكلة طبٌعة المادة المستخدمة فً تركٌب  -

  ٌفضل استخدام مصباح الجٌب بعد تفكٌكه ومعرفة مكوناته ثم إعادة تركٌبه
 لمعرفة طرٌقة الربط وشروط التشغٌل العادٌة

  نإكد على ناقلٌة جسم اإلنسان للكهرباء بعرض وضعٌات غٌر محبذة شكلت
 فً استخدام الكهرباء خطورة

  نركز على دور الهواء كعازل كهربائً واستخدام  هذه الخاصٌة فً فتح أو
 قطع الدارة الكهربائٌة 
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الدارة الكهربائٌة من حٌث "ناقلٌتها للكهرباء" 
واإلجابة عن السإال" هل كل المواد تسلك نفس 

 ك بخصوص ناقلٌتها للكهرباء؟ السلو
  نشاط استكشافً لطرٌقة ربط العمود بالمصباح ودور كل

( -منهما ثم التعرف على قطبا المولد)الموجب+، والسالب
فً نماذج مختلفة وكذا مربطا المصباح وتحدٌدهما بالشكل 

 الصحٌح.
  تطرح مشكلة كٌف نتواصل بلغة الرموز من أجل تنفٌذ أمر

كهربائٌة والوصول إلى اعتماد الرموز  ٌتعلق بتركٌب دارة
 النظامٌة. 

نشاط ٌتطلب تركٌب دارة كهربائٌة باستخدام مخطط  -
 مفروض ٌعتمد على التمثٌل بالرموز النظامٌة

  تطرح قضٌة استخدام منابع  الكهرباء ومصادر الخطورة
إذا لم نتخذ االحتٌاطات الالزمة عند التعامل مع البطارٌات 

ً، لتقدٌم القواعد األولى لالحتٌاطات أو القطاع الكهربائ
 األمنٌة المبنٌة على مفهوم العزل الكهربائً 

  1.5نستخدم فقط األعمدة الكهربائٌة ، مثل بطارٌة األعمدة ذات الداللة Volt 
. ونذكرهم بقواعد األمن الكهربائً مثل استخدام القاطع الكهربائً Volt 4.5أو 

 دون احتٌاطات أمنٌة، وخاصة استخدام التجهٌز المنزلً.ب
  نتطرق إلى مفهوم الدارة الكهربائٌة البسٌطة التً تمثل مجموعة من.

العناصر الناقلة للكهرباء )منها المولد الكهربائً( الموصولة فً شكل حلقة 
، دون استخدام مصطلح التٌار دارة كهربائٌة مغلقةاو "دارة"  تشكل 

ونعتمد  بدله عن "النموذج الدورانً للتٌار الكهربائً" نستخدم  الكهربائً،
فٌه مصطلح" الكهرباء" بشكل عام بدون التعرض إلى طبٌعة "الشًء" الذي 

ٌنتقل أو ٌتحرك فً األجسام الناقلة. وعند الضرورة ٌمكن التكلم عن 
 "حبٌبات الكهرباء" التً تجتاز الناقل

 الل  على "غلق الدارة" أو "فتحها" وال نكتفً بمشاهدة توهج المصباح الستد
 نلجؤ إلى استخدام جهاز القٌاس.

  لتقدٌم الترمٌز النظامً لعناصر الدارة من الضروري االنتقال من المخطط
الذي ٌستخدم فٌها الرسم الخاص بالتالمٌذ بالشكل الكٌفً )العفوي(،  ثم 

 تبرٌر اللجوء إلى الترمٌز النظامً

 اشتعال مصباح التوهج (2

  أنشطة عملٌة ٌستخدم فٌها أنواع مختلفة من
 األعمدة الكهربائٌة ومصابٌح مختلفة من أجل:

محاوالت مختلفة الكتشاف التوافق فً ربط  -
كل مصباح مع العمود المناسب له  او 

"الموائمة" وفق داللة العمود من جهة وداللة 
 المصباح من جهة أخرى ) الربط النظامً(.

المثلى)إضاءة  التعرف على شدة االضاءة -
عادٌة( والحاالت الحدٌة غٌر المرغوب فٌها 

 )إضاءة فائقة الشدة وإضاءة باهتة(
توقع ماذا ٌحدث عندما ٌعكس الربط مع  -

 أقطاب المولد

  :1.5نستخدم على بطارٌات األعمدة الشائعة االستعمال ذات الدالالتV ،4.5V ،6V  ،
9V  : 1.5،...الخ،.  مع المصابٌح ذات الدالالتV ،4.5V الخ، مع قراءة الوحدة...،

 "الفولط".
   داللة العمود أو البطارٌة تمثل ما ٌسمى بالتوتر الذي ٌمكن أن ٌطبقه على بقٌة الدارة

فً حده األقصى، وتعرف أٌضا بالقوة المحركة الكهربائٌة. لكن ال نستخدم هذا 
لقطاع . ٌمكن المصطلح فً هذا المستوى ونكتفً ب"داللة "المولد أو البطارٌة أو ا

 اختٌارٌا قٌاس هذه القٌم باستعمال جهاز متعدد القٌاس.
  داللة المصباح هً قٌمة التوتر الذي إذا طبق علٌها تشتعل بصفة عادٌة، وتسمى

ب"التوتر االسمً" . تكون إضاءة المصباح عادٌة إذا كانت قٌمة التوتر المطبق علٌه 
رى ٌحدث تغذٌة تحت توتر فً جوار قٌمة التوتر االسمً.فً الحاالت األخ

زائد)إضاءة شدٌدة(  أو تحت توتر منخفض)إضاءة ضعٌفة(. كما أن قٌمة التوتر 
المطبق بٌن طرفً المصباح لٌس المحدد الوحٌد فً إضاءة المصباح بل ٌتعلق أٌضا 

بقٌمة شدة التٌار الذي ٌجتازه. فتعرف الشدة االسمٌة بنفس الطرٌقة. وعلٌه قد نجد 
( أو   6v;100mAح )المطبوعة على الحبابة( قٌمة التٌار االسمً: مثل )كداللة للمصبا

6v;300mA فهذه األخٌرة فً الشروط االسمٌة تعطً إضاءة أكثر. وقد نجد على ،)
" تشٌر إلى االستطاعة الكهربائٌة المحولة عندما W -المصباح قٌمة  مقدرة ب"الواط

 زها التٌار االسمً.تكون تحت توتر التشغٌل أي التوتر االسمً وٌجتا
  220هًنشٌر إلى أن داللة منبع القطاعV أو(V 032 ًوتوافق المصابٌح المنزلٌة لت، )

 )توترها االسمً(  220Vتحمل الداللة 
  ،االنتباه إلى أن المالئمة  المرجوة بٌن داللة المصباح و داللة المولد، اي تماثل قٌمتهما

ربط مصباح وحٌد مع المولد أو لٌس دوما صحٌحا، فهو صحٌح فً حالة خاصة ل
مجموعة متماثلة على التفرع ، ففً الحالة التً ٌكون فٌها ربط عدة مصابٌح على 

التسلسل بمولد واحد فإن التوتر ٌتوزع على المصابٌح حسب قانون التوترات )الذي ال 
 نتعرض له(   

 )ًال نتطرق إلى مكونات المصباح )التحلٌل التكنولوج 

 لكهربائٌةرات ااتركٌب الد (3
  أنشطة عملٌة تستخدم فٌها نفس عناصر التركٌبات الكهربائٌة

السابقة وٌضاف إلٌها عناصر أخرى من مصابٌح أو محركات 
صغٌرة وأعمدة ، بهدف اكتشاف أنواع أخرى من التركٌبات 

 الكهربائٌة . ٌتم فٌها: 
تحقٌق تركٌبات متنوعة تستخدم فٌها عناصر مثل المصابٌح  -

لقاطعات من مخطط نظامً ٌعطى له. والمحركات وا
 ومحاولة التحكم فً تشغٌل جزء من الدارة دون غٌره 

    الهدف من هذه األنشطة هو التدرب على تركٌب الدارة الكهربائٌة
لة )لها نفس وتشغٌلها فً وضعٌات بسٌطة باستخدام المصابٌح المتماث

الداللة(. وعلٌه ٌطلب من التالمٌذ تحقٌق الدارة باالعتماد على 

مصابٌح  0،3،4مخطط ٌعطى له  وٌتضمن  مولد )بطارٌة أعمدة(، و

 حسب الحالة
   نستخدم فً كل الحاالت مصابٌح متماثلة )لها نفس التوتر االسمً أو

 نفس استطاعة التحوٌل( وكذلك بالنسبة للمولدات 



 ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ                                                                                  خ اٌشؼج١خاٌدّٙٛس٠خ اٌدضائش٠خ اٌذ٠ّمشاغ١

 

 12       6102 - ِشزٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌّزّٛعـــػ                              اٌٛث١مخ اٌّشافمخ ٌّٕب٘ح اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ
 

 تركٌب الدارة على التسلسل لعدة مصابٌح متماثلة  -
 تركٌب الدارة على التفرع لعدة مصابٌح متماثلة -
 تركٌب دارة مختلطة  لعدة مصابٌح متماثلة -
اكتشاف خصائص كل حالة من خالل شدة االضاءة أو  -

 ل/ ال تشتغلتشتغ
  نشاط  ٌتناول حالة استخدام عدة أعمدة متماثلة والطرق المختلفة

لربطها )التسلسل، التفرع، المختلط ( وعالقة ذلك باشتغال الدارة 
 الكهربائٌة 

 أن الربط فً المنشؤة المنزلٌة هو ربط على التفرع وتبرٌر  نشٌر إلى
 ذلك من خالل خصائص هذا الربط 

 ( "4,5ٌمكن القٌام بتفكٌك بطارٌة أعمدة "المسطحةV والتؤكد من)
 .1,5Vضمها لثالثة أعمدة على التسلسل  من فئة 

  ٌمكن استخدام برمجٌات لعرض كٌفٌة تشغٌل مختلف الدارات
 جة وللتقوٌمالكهربائٌة المبرم

 إٌاب" -"ذهاب  ة الكهربائٌة من نوع:الدار (4

 إٌاب(  -نشاط ٌتطلب إنجاز تركٌب لدارة كهربائٌة من نوع ذهاب
 لحل مشكلة التحكم فً اشتعال مصباح من مكانٌن مختلفٌن:

 التفكٌر فً بناء مخطط الدارة -
 اختبار الدارة -
 نموذج إٌاب( ومحاولة بناء  -حوصلة عملٌة تشغٌل الدارة )ذهاب

 عام للتشغٌل على شكل جدول للحقٌقة

  تنجز الدارة الكهربائٌة بالعناصر الكهربائٌة البسٌطة )بطارٌة أعمدة
مع مصابٌح التوهج ( مع تبرٌر استخدام القاطعات ثالثٌة المرابط. 

وٌمكن لألستاذ أو للتالمٌذ تحت مراقبة األستاذ أن ٌحقق الدارة 
 220Vباستخدام القاطع ومصابٌح 

 كن استخدام برمجٌة للتؤكد من تشغٌل هذا النوع من الدارات ٌم
 الكهربائٌة وللتقوٌم

 ؟المستقصرةالكهربائٌة ما هً الدارة  (5

  أنشطة تجرٌبٌة ٌستخدم فٌها الدارات الكهربائٌة بها أكثر من
مصباح فً عدة وضعٌات ) على التسلسل وعى التفرع( وٌتم فٌها 

أثر ذلك على تشغٌل الدارة  استقصار أجزاء من الدارة ومالحظة
 ) إضاءة المصابٌح، تشتغل / ال تشتغل(، وٌتم:

وضع أحد المصباحٌن فً حالة استقصار ومالحظة ماذا ٌنتج  -
 عنه ) إضاءة المصباح اآلخر(

وضع المولد )بطارٌة األعمدة( فً حالة استقصار ومالحظة  -
 ماذا ٌنتج عن ذلك )سخونة البطارٌة وإتالفها(

بخصوص األضرار التً تنجم عن  حوصلة النتائج -
 االستقصار

   من الضروري استخدام الدارة المغذاة ببطارٌة األعمدة فقط دون
 غٌرها

   تستخدم لعملٌة االستقصار أسالك التوصٌل العادٌة مثل المستخدمة
 أصال فً الدارة

  تنبٌه التالمٌذ إلى خطورة استقصار الدارة وأثرها على األجهزة
 الكهربائٌة

 ؟المستقصرةالكهربائٌة جنب الدارة كٌؾ نت (6

  القٌام بنشاط تجرٌبً ٌستخدم فٌها دارة كهربائٌة تنمذج
لمنشؤة كهربائٌة  وٌحدث  فٌها حالة استقصار دارة فً 

 جزء منها، ٌتم:
مالحظة ما ٌحدث عن هذا االستقصار من: سخونة  -

بعض األجزاء من الدارة الكهربائٌة وانقطاعه فً 
شدة إضاءة المصباح أو انطفاءه بعض األحٌان  تغٌر 

توقف اشتغال الدارة ،...(، ثم البحث عن كٌفٌة تفادٌه، 
واختبار فً وضعٌات جدٌدة عن الحلول المقترحة 

 وكٌف تترجم إلى حلول تكنولوجٌة 
معاٌنة تركٌبات كهربائٌة تكون مجهزة بعناصر  -

الحماٌة لتجنب الدارة المستقصرة ) المنصهرة( 
 واكتشاف دورها

 اقشة النتائج المتوصل إلٌها من أجل الخروج بالئحة من
تتضمن القواعد األساسٌة لتجب استقصار الدارة الكهربائٌة 

 من أجل حماٌة التجهٌز وحماٌة االنسان

  استخدام مفهوم "الناقلٌة الجٌدة" للجزء الذي ٌتسبب فً استقصار الدارة
 بدون التعرض إلى مفهوم المقاومة

 ارات الكهربائٌة من خالل تقدٌمها بشكل وثائق دعم هذه الوضعٌات للد
مصورة  أو استخدام برمجٌة مناسبة لمحاكاتها ثم تبٌان األثر السلبً على 

 التجهٌز وعلى اإلنسان
  االستقصار لٌس دوما سلبٌا فقد نستخدمه عمدا للحصول على ممٌزات

 خاصة للدارة الكهربائٌة )استبعاد مإقت لجزء من الدارة(

 لتكنولوجٌةالمشارٌع ا 

❶ .................................................... 

 ِالزظبد ِٕٙد١خ األٔشطخ خطٛاد االٔدبص

1-      

2-      

3-      

....................................     
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 الظواهر الضوئٌة والفلكٌة : لمٌدانا 

 وذج الشعاع الضوئً وشروط الرؤٌة المباشرة لألجسامٌحل مشكالت من محٌطه القرٌب والبعٌد بتوظٌف نم  :اٌخزب١ِخ اٌىفبءح

 

 ِالزظبد ِٕٙد١خ رخط١ػ اٌزؼٍّبد

 اٌشّظ ٚإٌّبثغ اٌعٛئ١خ -1
  :أنشطة  تمهٌدٌة لموضوع الضوءٌتم فٌها 
   التعرف على مختلف منابع الضوء المحٌطة، الطبٌعٌة

واالصطناعٌة. ومحاولة إٌجاد تصنٌف لها وفق معٌارٌن: 
 األجسام المضٌئة واألجسام المضاءة

 محٌطة بنا من خالل سلوك العودة إلى تصنٌف األجسام ال
الوسط المادي اتجاه الضوء، وفق معٌار "نفوذ الضوء عبر 

األجسام " و هل "ٌسمح"/ "الٌسمح"  بالرإٌة ، للوصول إلى 
 مفهوم األوساط الضوئٌة الشفافة، العاتمة، الشافة

  ٌفضل االعتماد على منابع ضوئٌة حقٌقة متنوعة، من مصادر
المنابع ذات طبٌعٌة تكنولوجٌة أو الطبٌعٌة ضوء الشمس والقمر و
 اصطناعٌة )المصابٌح المختلفة(

  نعتمد على األوساط القرٌبة من محٌط التلمٌذ ثم التوسع إلى أمثلة
 أخرى

  ال ٌوجد تمٌٌز، من الناحٌة الفٌزٌائٌة،  بٌن الضوء الصادر من جسم
 "مضًء" أو من "جسم مضاء"، وعلٌه نعتبر كل منهما منبعا ضوئٌا.

 لتنوٌع من المشاهدات باستخدام برمجٌات أو وثائق مصورةٌمكن ا 

 ٌعٛءاأزشبس  – 2

  تقدٌم وضعٌات تجرٌبٌة  لتحلٌل مفهوم"رإٌة الشًء"  وشروط
تحقٌق ذلك، من خالل تقدٌم وضعٌات التً "ترى العٌن"/"ال 

، ترى العٌن" الشًء، والتعبٌر عن شروط الرإٌة المباشرة
 لضوءتمهٌدا لالنتشار المستقٌم ل

  تقدٌوم وضعٌات تجرٌبٌة  ٌتم فٌها العودة إلى "الرإٌة
المباشرة"  ومحاولة تتبنً نموذجا ٌنسجم مع المشاهدات 

 التجرٌبٌة، حٌث:
مختلف المشاهدات تنسجم وتتالءم  مع فكرة أن الضوء ٌنتشر  -

 وفق خطوط مستقٌمة
تقدٌم نموذج الشعاع الضوئً والحزمة الضوئٌة وتوظٌفه فً  -

  السابقة والتؤكد من قدرته على تفسٌر شروط الرإٌةالوضعٌات 

  باإلضافة إلى الشروط الفٌزٌائٌة للرإٌة هناك طبعا الشروط
البٌولوجٌة التً تتعلق بوظٌفة العٌن والجهاز العصبً فً تشكٌل 

 صورة الشًء الذي نراه
  االشارة إلى مساهمة العالم" الحسن ابن الهٌثم" فً تطوٌر مفهوم

 الرإٌة
  

 ٌظً ٚاٌظ١ًٍا –3

    كنتٌجة لالنتشار المستقٌم للضوء ٌقدم مفهوم الظل. تقترح
أنشطة تجرٌبٌة تستخدم فٌها المنبع الضوئً "النقطً" والمنبع 

الضوئً "الواسع"  وتعرض األجسام العاتمة إلى ضوء 
 المنبعٌن وأثر ذالك على ظل الجسم المتشكل، ٌتم: 

إلى المنبع  تعرٌض جسم عاتم  إلى المنبع النقطً ثم -
الواسع وتسجٌل المالحظات بخصوص الظل المسقط على 

 جدار أو شاشة
 تحدٌد على الشاشة منطقتً الظل والظلٌل -
التمٌٌز بٌن المنطقتٌن من خالل محاول رإٌة المنبع  -

الضوئً من خالل ثقب ٌوجد على الشاشة، أحدهما فً 

  نستخدم مصابٌح ذات أبعاد صغٌرة نسبٌا أو البعٌدة  أو الضوء
الصادر من ثقب أمام مصباح كمنابع ضوئٌة نقطٌة. وتعتبر المنابع 

مذجة المنبع التً أبعادها كبٌرة نسبٌا منابع واسعة. كما ٌمكن ن
الضوئً الواسع باستخدام جملة متكونة من منبعٌن نقطٌٌن فقط )ثقبان 
فً لوح أمام مصباح ( لتكافئ منبعا ضوئٌا واسعا، ألن تسلٌط هاتٌن 

 الحزمتٌن الضوئٌتٌن على جسم عاتم  تشكل منطقتً الظل والظلٌل
 د التمٌٌز بٌن الظل أو الظلٌل المسقط على  الجسم)الشاشة( الذي ٌوج

خلف الشًء وبٌن "الظل الذاتً" الذي ٌمثل الجزء غٌر المضاء من 
الشًء ألنه ال ٌقابل الضوء الصادر من المنبع )خاصٌة االنتشار 

 المستقٌم للضوء(

 اٌضِٓ ِشوجبد اٌىفبءح اٌٛزذاد اٌزؼ١ٍّخ

 اٌشّظ ٚإٌّبثغ اٌؼٛئ١خ -1
 ًٌعرؾ مختلؾ مصادر الضوء من محٌطه الطبٌعً واالصطناع 

  ٌعرؾ وٌوظؾ  مفهوم االنتشار المستقٌم للضوء لتفسٌر الرإٌة

 المباشرة وتشكل ظل األشٌاء

 ا لبعض الظواهر الفلكٌة المرتبطة  بموقع األرض  فً ٌقدم تفسٌر

 المجموعة الشمسٌة وبحركتها الدورانٌة
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 منطقة الظل واآلخر فً منطقة الظلٌل
  شاشة( بتغٌٌر  -شًء -من )منبعتطبٌق فً جمل مختلفة

عناصر الجملة والتدرب على رسم األشعة والحزمة الضوئٌة 
 التمثٌلٌة 

  االعتماد على الرسم التخطٌطً  برسم األشعة الضوئٌة )شعاعٌن
 حدٌٌن لكل حزمة ضوئٌة ( لتحدٌد مناطق الظل والظلٌل

 جسم/ شاشة(  تمهٌدا  -شًء –ج  للجملة )منبع ٌمكن بناء نموذ
 للظواهر الفلكٌة الخاصة بالكسوف والخسوف.

 ػٕبصش اٌّدّٛػخ اٌشّغ١خ –4

  اقتراح نشاط ٌعتمد على تحلٌل وثائق مصورة و/أو شرٌط
فٌدٌو، باإلضافة إلى معطٌات فلكٌة تخص عناصر المجموعة 

لبقٌة  الشمسٌة من أجل التعرف على موقع األرض بالنسبة
 الكواكب  بالنسبة للشمس ، وهذا ب:

 البحث عن عناصر المجموعة الشمسٌة -
 تحدٌد موقع األرض، بعد ترتٌب وتسمٌة بقٌة الكواكب -
مناقشة الخصائص الفلكٌة التً تجعل من كوكب األرض  -

 مؤهول وتتوفر فٌه شروط الحٌاة للكائنات الحٌة
  القمر مقارنة خصائص األجرام السماوٌة: النجم، الكوكب ،

للتمٌٌز بٌنها والوصول إلى التعارٌف الخاصة بها، والتعرف 
 على بعض األقمار الطبٌعٌة لبعض الكواكب

   مقارنة الكواكب الخاصة بالمجموعة الشمسٌة من حٌث مدة
دورانها حول نفسها وحول الشمس والتمٌٌز بٌنها من حٌث 

 الٌوم والسنة الخاصة بكل كوكب

 رٌط فٌدٌو والصور الخاصة بعناصر ٌمكن المزاوجة بٌن عرض ش
 المجموعة الشمسٌة

   ٌمكن استخدام نموذج للمجموعة الشمسٌة على شكل مجسم ٌقدم
 المٌزات األساسٌة لعناصر المجموعة الشمسٌة

  تتم المقارنات المطلوبة من طرف التالمٌذ من خالل تحلٌل المعطٌات
 ٌف المطلوبة الفلكٌة المقدمة له والتوصل إلى االستنتاجات والتعار

 دٚساْ األسض –5

  ٌهدف الموضوع إلى إٌجاد العالقة بٌن دوران حول نفسها
وحول الشمس وما ٌترتب عن هاتٌن الظاهرتٌن الفلكٌتٌن 

واالجابة على التساإبٌن: كٌف ٌدث اللٌل والنهار؟ وكٌف تنشؤ 
 الفصول األربعة؟، فٌتم:

 محاكاة دوران األرض حل نفسها فً الٌوم واستنتاج -
تعاقب اللٌل والنهار بمقارنة مناطق مختلفة من على سطح 

األرض من حٌث ضوء الشمس المسلط علٌها، وكذلك 
 اتجاه دوران األرض حول محورها

محاكاة دوران األرض حول الشمس فً السنة والتوصل  -
إلى تعاقب الفصول واالختالف الحاصل فً المناطق 

ٌث مدة الٌل الجنوبٌة والشمالٌة من الكرة األرضٌة من ح
والنهار )مدة التشمٌس ( فً الٌوم، والخصائص المناخٌة 

 للفصول

  ٌستخدم نموذج لمجسم الكرة األرضٌة فً المجموعة الشمسٌة، أو
مجسم للكرة األرضٌة مسلط علٌها حزمة ضوئٌة متوازٌة لمحاكاة 

 ضوء الشمس كمنبع ضوئً بعٌد
 الشمس  نستخدم جدوال ٌتضمن معطٌات عددٌة تخص شروق وغروب

مدة سنة  للتؤكد من  تغٌر مدة التشمٌس الٌومٌة خالل السنة،  والى  
تارٌخ كل من االنقالبٌن الشتوي والصٌفً واالعتدالٌن الخرٌفً 

 والربٌعً
  نإكد على أن الفصل الذي ٌكون فً منطقة ما ٌتعلق بموقعها على

 سطح األرض، وٌعود إلى مٌل أشعة الشمس بالنسبة لمحور األرض

 اٌخغٛف ٚاٌىغٛف -ِشازً رٌٛذ اٌمّش –6

  ٌقترح نشاط ٌعتمد على مالحظة وجه القمر من خالل رصده
 لمدة شهر قمري كامل، وٌتم:

 رسم الوجه المضًء وكٌفٌة تطور هذا الشكل -
قمر(  -أرض -العودة إلى استغالل نموذج لجملة )شمس -

 من أجل تبرٌر وتفسٌر تشكل هذه األوجه )أطوار القمر(
 ة األوجه الشهٌرةرسم وتسمٌ -
   االنطالق من حادثة الخسوف والكسوف من تسجٌل، ثم

محاكاة دوران القمر حول األرض ودوران األرض حول 
الشمس والتوصل إلى االوضاع التً ٌحدث فٌها كل من 

 خسوف القمر وكسوف الشمس، حٌث:
تحدد وضعٌة خسوف القمر وتسجٌل الوضع الخاص  -

 ف خسوف القمرقمر(، و تعرٌ -أرض -لجملة )شمس
تحدد وضعٌة كسوف الشمس وتسجٌل الوضع الخاص  -

 أرض(، و تعرٌف كسوف الشمس -قمر -لجملة )شمس
رسم المخطط العام للجمل السابقة محددٌن الحزم الضوئٌة  -

 التً تبرز مناطق الظل والظلٌل

  قبل التطرق إلى هذا الموضوع ٌطلب من التالمٌذ تحضٌرا للموضوع
برصد مظهر القمر من بداٌة ظهوره هالال  القٌام بنشاط تمهٌدي 

 فبدرا إلى اختفائه فً نهاٌة الشهر القمري
 قمر( ٌمكن  -أرض -باإلضافة إلى المجسم الذي ٌمثل جملة )شمس

استخدام برمجٌة تحاكً تغٌر أوضاع القمر بالنسبة لألرض والشمس 
 وما ٌترتب عنه من تغٌر فً الجزء المضًء من القمر

 ٌقٌة لحادثتً الخسوف والكسوف ٌمكن االنطالق توجد تسجٌالت حق
منهما لمحاولة تفسٌر الظاهرتٌن على ضوء مكتسباتهم حول مفهومً 

 الظل والظلٌل التً تمت دراستهما سابقا
   ٌمكن التطرق إلى الحاالت الخاصة التً تتعلق بالخسوف أو الكسوف

 الجزئٌٌن بالنظر إلى موقع المشاهد على سطح األرض
 راحل تولد القمر مرتبطة بموضع كل من الشمس والقمر مالحظة أن م

بالنسبة لألرض، بٌنما خسوف القمر وكسوف الشمس مرتبطان 
 بظاهرة الظل والظلٌل
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 اٌشّظ ِصذس ٌٍطبلخ –7

  نشاط ٌعتمد على قراءة معطٌات من وثائق علمٌة تتعلق
بكمٌة الطاقة التً تصل إلى األرض وتحدٌد الجزء الذي ٌصل 

 رض مرورا من الغرف الجوي، وٌتم:إلى سطح األ
تحدٌد نسب توزع الطاقة المنبعثة من الشمس والتً تصل  -

 األرض وتعلٌل هذه النسب
عرض بعض التطبٌقات الستخدام هذه الطاقة الشمسٌة  بشكل  -

 -مباشر )حٌوٌة( أو غٌر مباشر )تكنولوجٌة األلواح الشمسٌة
 تحوٌل الطاقة الشمسٌة وتخزٌنها(

   لسرعة الضوء  فً الفضاء تقدٌر مباشر 
عن طرٌق الحساب، من المسافة التً ٌقطعها الضوء من  -

 الشمس نحو سطح األرض وزمن انتشاره 
التعرف على وحدة المسافات التً تستخدم فً الفلك: السنة  -

 الضوئٌة

   ٌمكن التمهٌد للموضوع حول استخدامات ضوء الشمس كمصدر
 للطاقة فً حٌاتنا الٌومٌة

 إلى أن الطاقة التً تنتجها الشمس والتً ٌصل جزء  ٌمكن االشارة
منها إلى االرض تنتج من تحول غاز الهٌدروجٌن إلى غاز الهلٌوم بدون  

 التعرض إلى طبٌعة هذا التحول
   .تعطى العالقة )بالتعرٌف( لسرعة الضوء باعتبار قٌمتها ثابتة 
  التحسٌس بضخامة سرعة الضوء بمقارنتها بسرعة ظواهر معروفة
 حركة أجسام مادٌة مؤلوفة()
  ًتوظٌف المسافات المقدرة بالوحدات الفلكٌة  كالسنة الضوئٌة ف

 التعبٌر عن المسافات واألبعاد الفلكٌة لألجرام السماوٌة

 اٌعٛء ٚاٌسشاسح –8

   نشاط عملً للتؤكد من أن الضوء ٌحمل حرارة التً تإدي الى
 ٌجرى : تحوالت فً األجسام التً تتلقى هذا الضوء. حٌث

اختبار للتؤكد من  االختالف بٌن ناقلٌة األجسام البٌضاء  -
 )الفاتحة( واألجسام السوداء )الداكنة( للحراة

تركٌز أشعة ضوء الشمس بواسطة عدسة مقربة نحو  -
 نقطة من جسم )ورقة( الثارة اشتعالها

   ٌستخدم المحرار لرصد االرتفاع فً حرارة الجسم الذي ٌتلقى
 وعالقة ذلك ب"ناقلٌة الجسم" للحرارة الضوء من الشمس، 

 المشارٌع التكنولوجٌة 

 نموذج لكسوؾ الشمس❶

1- .........................   

2- .............................   

 

 ]زغت إٌّٛرج اٌّؼطٝ[   ّٔٛرج ٚظؼ١خ رؼ١ٍّخ ثغ١طخ

 ١ِبد٠ٓ إٌّٙبط.ف١ّب ٠ؤرٟ ٔمزشػ وّضبي ِخطؾ إلعشاء اٌزؼٍّبد ٌجٕبء وفبءح ػّٓ ١ِذاْ ِٓ 

 السنة األولى متوسط -كفاءة :الظواهر الكهربائٌة مخطط إجراء التعلمات لبناء

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ ا١ٌّذاْ:

 ٌحل مشكالت تتعلق بتركٌب الدارات الكهربائٌة البسٌطة محترما القواعد األمن الكهربائً :اٌخزب١ِخ  حاٌىفبء

 ِٓ اٌٛظؼ١بد اٌزؼ١ٍّخأّٔبغ  اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ِشّوجبد اٌىفبءح
 

 

٠ؼشف و١ف رشزغً داسح 

اٌّظجبػ اٌىٙشثبئٟ اٌشبئؼخ 

األعٙضح االعزؼّبي فٟ 

 ّٕض١ٌخإٌّشؤح اٌىٙشثبئ١خ ٚفٟ اٌ

 

 

 

٠زّىٓ ِٓ رشو١ت داسح 

وٙشثبئ١خ ؽغت اٌّخطؾ 

إٌظبِٟ  ٚرشغ١ٍٙب ِشاػ١ب 

 ششٚؽ األِٓ اٌىٙشثبئٟ

 

 

 

 

٠غشٞ ط١بٔخ ٌذاسح وٙشثبئ١خ:  

 ٚرظؾ١ؾٗ اٌىشف ػٓ خًٍ

 ما هً الدارة الكهربائٌة؟ -1

 -مفهوم الدارة الكهربائٌة  )المولد –
، المحرك، الصمام الضوئً -المصباح
 أسالك التوصٌل( -القاطعة

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

 المولد والمصباح
 النموذج الدورانً للتٌار الكهربائً –
الرموز النظامٌة لعناصر الدارة  –

 الكهربائٌة
 النواقل والعوازل الكهربائٌة –
الكهربائً: حماٌة اإلنسان  قواعد األمن –

حماٌة التجهٌز  -عزل أسالك التوصٌل
 المنبع المناسب للعنصر المناسب

 

  وضعٌة استكشافٌة لمعرفة مبدأ تشغٌل عناصر كهربائٌة
الكهربائٌة )مولد  شائعة االستعمال باستخدام عناصر الدارة

مصباح اإلنارة محرك كهربائً، ثنائً المساري المضًء( 
 والتً تتطلب ربط هذه العناصر لتشكٌل دارة كهربائٌة بسٌطة 

  اختبارات تجرٌبٌة للكشف عن ناقلٌة بعض المواد المستخدمة
 فً توصٌل الدارات الكهربائٌة

 ٌات التطرق الى قواعد األمن الكهربائً من خالل تحلٌل وضع
غٌر صحٌحة لتشغٌل أجهزة كهربائٌة والتوصل ال القواعد 

 األساسٌة لألمن الكهربائً فً المخبر وفً االستخدام المنزلً
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 ع١ش اٌزؼٍّبد

مالحظا -
 ت

الوضعٌة  -8
 االنطالقٌة

 

(حصة 1سا/ 1)   

  نص الوضعٌة: نستخدم الكهرباء فً كل مكان، وبخاصة فً المنزل لتشؽٌل األجهزة الكهربائٌة
كٌؾ تشتؽل هذه التجهٌزات الكهربائٌة بوسائل بسٌطة مثل بطارٌة  محاكاةولإلنارة . ٌمكن 

 أعمدة ومصابٌح ومحركات وعناصر أخرى تحتاجها لتشكٌل دارة كهربائٌة.
  المطلوب: -

كر فً  طرٌقة تجرٌبٌة تمكنك من تحقٌق اإلنارة المنزلٌة، ممثال للدارات برسومات تخطٌطٌة ف -
 قابلة للقراءة  ولإلنجاز 

 قدم توضٌحات حول كٌفٌة اشتؽال هذه االنارة  فً شروط آمنة   -
  التركٌبات الكهربائٌة  ،  –مناقشة وجمع التصورات  القبلٌة حول : مفهوم الدارة الكهربائٌة

 شروط األمن الكهربائً –تحكم فٌها وتمثٌلها ال

مع كل  -
 القسم

تقدٌم  -
مقترحات 

وافكار 
فردٌة ثم 
 مناقشتها

 

ما هً  -1
الدارة 

 الكهربائٌة؟

 

 (سا3) 

 

 مفهوم الدارة الكهربائٌة البسٌطة( 1وضعٌة تعلمٌة بسٌطة( 
تحقٌق لدٌك مصباح الجٌب وترٌد استخدامه لتشؽٌل محرك كهربائً صؽٌر للعبة . المطلوب 

 دارة  لتشؽٌل المحرك

 النشاطات التعلمٌة 
 ...جمع التصورات: كٌؾ ٌشتؽل المصباح؟ المحرك؟  ماذا نحتاج لتشؽٌل المحرك؟ 
 :ًاالختبار التجرٌب 

  فك مصباح الجٌب ، استخدام نفس العناصر مع استبدال المحرك  مكان المصباح 
 صنع دارة مؽلقة بهذه العناصر وتجرٌبها 
 : القاطعة للتحكم، التؤكد من تالئم المحرك و البطارٌة،...الخ إدخال تحسٌنات 

 :المالحظات والنتائج 
  تسجٌل المالحظات :شروط تشؽٌل كل من المصباح والمحرك 

 ارساء الموارد 
 القاطعة(  -أسالك التوصٌل -المحرك -المصباح -عناصر الدارة الكهربائٌة )الولد- 

 الدارة الكهربائٌة: تعرٌؾ

 

 

 

o  
نشاط 

عملً مع 
 األفواج

 

 

 

 

 اشتعال لمصباح التوهج -2

 مربطً المصباح -مصباح التوهج –
  -قطبا المولد -المولد –
 داللة المصباح –داللة المولد  –

 (  البطارٌات، طرح مشكلة تعدد وتنوع المنابع الكهربائٌة
القطاع( وكذا المصابٌح )لالنارة، للكشف،( واكتشاف الطرٌقة  
المالئمة الشتعال المصباح من خالل دالالت كل من المصباح 

 والمنبع الكهربائٌٌن 

 تركٌب الدارات الكهربائٌة -3

 الدارة الكهربائٌة على التسلسل –
 الدارة الكهربائٌة على التفرع –

  التً تتضمن أكثر من عنصر وضٌعة الستكشاف حالة الدارة
كهربائً )مصباح، محرك( وأكثر من طرٌقة للربط وشروط 

 تشغٌلها
  البحث عن كٌفٌة التحكم فً أجزاء الدارة الكهربائٌة دون

 غٌرها
 -الدارة الكهربائٌة من نوع: "ذهاب -4

 إٌاب"

 إٌاب" -الدارة الكهربائٌة "ذهاب –
 جدول الحقٌقة لتشغٌل دارة كهربائٌة –

  التحكم فً إضاءة مصباح من مكانٌن مختلفٌن طرح مشكلة
 )بعٌدٌن( للتوصل الى مبدأ "االنارة ذهاب وإٌاب"

 بناء جدوال للحقٌقة من خالل تحلٌل تشغٌل دارة: "ذهاب- 
 إٌاب"

 ما هً الدارة المستقصرة؟ -5

 وم الدارة المستقصرة مفه  –
 آثار استقصار الدارة الكهربائٌة –

 طال الكهربائٌة التساإل عن أسباب حدوث بعض األع
كالحرائق وإتالف بعض عناصر الدارة الكهربائٌة من أجل 

 الوصول الى مفهوم الدارة القصٌرة والتحقق من ذلك تجرٌبٌا

 كٌؾ نتجنب الدارة المستقصرة؟ -6

الحماٌة من استقصار الدارة: عزل  –
 استعمال المنصهرة -األسالك

 الحماٌة فً المنزل: استعمال القاطع –

 ٌة المنشؤة الكهربائٌة واكتشاف كٌفٌة حماٌة طرح مشكلة حما
الدارة الكهربائٌة وشروط األمن المطلوبة )تعلٌمات شركة 

 الكهرباء( 
  قراءة تحلٌلٌة لمخطط منشؤة كهربائٌة منزلٌة الكتشاف الخلل

 الناجم عن التقصٌر فً الحماٌة ومعالجة هذا الخلل
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  :مربطا المصباح أو المحرك -قطبا العمود ) القطب الموجب والقطب السالب(طرٌقة الربط 
 :تقوٌم الموارد 

  أسئلة حول التعرؾ على الدرات الكهربائٌة من خالل صور لها 
 التعرؾ على قطبا نماذج مختلفة من المولدات 

 الناقل والعازل الكهربائً  2 وضعٌة تعلمٌة بسٌطة() 
مستخدمة فً الدارة الكهربائٌة تساعد على النقل الكهربائً. نرٌد أن نعرؾ هل كل المواد ال

 اقترح تجربة تمكنك من ذلك. 

 النشاطات التعلمٌة: 
  جمع التصورات:  التعرؾ على طبٌعة المواد المستخدمة فً التوصٌل الكهربائً، اقتراح

 مواد أخرى، التنبإ بناقلٌة بعض المواد: تنقل / ال تنقل
 التجرٌب 

 طرٌقة للتوصٌل األجسام الختبارها -عناصر الدارةاختٌار المواد و 
 تركٌب الدارة الختبار المواد وتشؽٌلها 

 :المالحظات والنتائج 
 تسجٌل المالحظات، إنشاء جدول : ٌنقل/ ال ٌنقل 
  ارساء الموارد 

 األجسام العازلة للكهرباء -المواد الناقلة للكهرباء 
 :تقوٌم الموارد 

  اد أخرى تجرٌبااستثمار النتائج فً اختبار مو 

 الرموز النظامٌة( 3وضعٌة تعلمٌة بسٌطة( 
نرٌد تبلٌػ ما قمت به لتشؽٌل دارة المحرك برسم تخطٌطً. اقترح مخططا تمثل فٌه عناصر الدارة 

 وهً تشتؽل الستؽالله مرة أخرى

 النشاطات التعلمٌة 
 البحث عن المخطط المالئم 

 محاوالت الرسم، عرض المخططات 
 حسٌناتمناقشة وادخال الت 

 اقتراح الرموز النظامٌة والتدرب على تمثٌل الدارة الكهربائٌة 
 ارساء الموارد 

 الرموز النظامٌة لعناصرللدارة الكهربائة 
 الدارة الكهربائٌة بالرموز النظامٌة تمثٌل 

 تقوٌم الموارد 
 شروط تشؽٌل الدارة الكهربائٌة 
 ناصر دارة تشؽٌل تمثٌل بالرموز النظامٌة لدارة حقٌقٌة أو ممثلة بصورة )ع

 مصباح، محرك، ...(
 تركٌب دارة باستخدام مخطط الدارة  و اختٌار العناصر 

 

 النموذج الدورانً للتٌار الكهربائً( 4وضعٌة تعلمٌة بسٌطة( 

وّسبٌٚخ ٌششذ ِب ٠دشٞ فٟ اٌذاسح اٌىٙشثبئ١خ، الزشذ فٟ شىً ِخطػ رٛظر ف١ٗ  اٌزٞ 

 ٠زُ "ِدٙش٠ب" داخً اٌذاسح اٌىٙشثبئ١خ

  لنشاطات التعلمٌةا 
  :البحث عن التمثٌل المجهري 

 ًمحاوالت لتمثٌل التٌار الكهربائ 
 عرض ومناقشة 
 ًعرض النموذج الدورانً للتٌار الكهربائ 

 ارساء الموارد 
 التمثٌل بمخطط -النموذج الدورانً للتٌار الكهربائً: الدقائق الكهربائٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  نشاط
عملً مع 
األفواج  

على شكل 
أعمال 

 TPمخبرٌة
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اشتعال لمصباح  -0
 التوهج

 

 المولد المالئم للمصباح المالئم( 1وضعٌة تعلمٌة بسٌطة( 
إلٌك مجموعة متنوعة من المصابٌح ومجموعة أخرى من األعمدة الكهربائٌة. حاول 

لمالئمةتشؽٌل هذه المصابٌح  بصفة عادٌة بتشكٌل الدارات الكهربائٌة ا  

 النشاطات التعلمٌة 
  تقدٌم الفرضٌات.: هل أي مولد ٌصلح اتشؽٌل أي مصباح؟ على أي أساس ٌتم ربط

 المصباح بالمولد لٌشتؽل بشكل عادي؟ ومصباح التوهج المنزلً ماذا ٌحتاج؟.....الخ
  :ًاالختبار التجرٌب 
 ركٌب محاوالت لتشؽٌل المصابٌح وفق الفرضٌات المقترحة: اختٌار الوسائل وت

 الدارة
 .المالحظات والنتائج 
 تسجٌل المالحظات: إضاءة المصباح والمولد 
  تحدٌد شروط التشؽٌل: داللة المصباح وداللة المولد، تشؽٌل المصباح المنزلً من

 مؤخذ القطاع
 ارساء الموارد 
 مؤخذ القطاع -داللة المولد -داللة المصباح-  
 التشؽٌل ؼٌر العادي -شروط التشؽٌل العادي 

 وٌم المواردتق 
 التعرؾ على الحاالت التً ٌشتؽل فٌها المصباح حسب الدالالت المعطاة. 

-  

 

تركٌب  -3
الدارات 

 الكهربائٌة

 

 تركٌب دارة بها  اكثر من عنصر كهربائً من مخطط ( 1وضعٌة تعلمٌة بسٌطة( 
ه نرٌد أن نشؽل مصباحٌن ٌشتعالن معا  بصفة عادٌة فً دارة كهربائٌة. مثل بمخطط نظامً لهذ

 الدارة وحققها.

 النشاطات التعلمٌة 
 :تقدٌم الفرضٌات 
  هل ٌشتعل المصباحٌن؟... -هل هناك أكثر من طرٌقة لربط المصباحٌن؟ تقدٌم المقترحات 
 مناقشة 
 :ًاالختبار التجرٌب 
  تمثٌل الدارات بمخطط -البرتوكول التجرٌبً –الوسائل 
 : التحقٌق التجرٌبً: تشؽٌل الدارة فً وضعٌات مختلفة 
  دارة لمصباحٌن على التسلسل على التفرع 
 اختبار خصائصهما 
 المالحظات والنتائج 
 شروط اشتعال المصباحٌن 
 ارساء الموارد 
 الدارة على التسلسل و خصائصها. الدارة على التفرع وخصائصها 
 الربط المختلط 

 تقوٌم الموارد 
 ى التفرع من مخططات تركٌب دارات كهربائٌة بها أكثر من عنصر كهربائٌة على التسلسل وعل

 تعطى له
 ٌتنبؤ باشتعال مصباح أو محرك كهربائً فً دارة على التسلسل أو على التفرع 

 
 التحكم فً جزء من دارة كهربائٌة ( 2وضعٌة تعلمٌة بسٌطة ( 

 نرٌد أن نتحكم فً تشؽٌل مصباح فً دارة تحتوي على أكثر من مصباح. حقق هذه الدارة .

 النشاطات التعلمٌة 
 الفرضٌات:  كٌؾ نتحكم فً تشؽٌل مصباح فً الدارة؟   كٌؾ نربط عنصر التحكم؟ تمثٌل  تقدٌم

 الدارة بمخطط. مناقشة
 :ًاالختبار التجرٌب 

-  
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  تمثٌل الدارت بمخطط -البرتوكول التجرٌبً –الوسائل 
 التحقٌق التجرٌبً:  تجرٌب الوضعٌة التً تإدي إلى التحكم فً اشتؽال المصباح 
 ج المالحظات والنتائ 
 ارساء الموارد 
 ٌمكن التحكم فً جزء من الدارة بتركٌب مالئم للقاطعة 

 تقوٌم الموارد 
 التنبإ باشتعال مصباح/ عدم اشتعله فً دارة كهربائٌة فً وضعٌات مختلفة للقاطعة 

 

الدارة  -4
الكهربائٌة من 

 -نوع: "ذهاب
 إٌاب"

 

 إٌاب ( -) الدارة ذهاب1وضعٌة تعلمٌة بسٌطة 
نرٌد أن نتحكم فً تشؽٌل مصباح فً رواق الدخول بالمنزل  من مكانٌن مختلفٌن . تصور تركٌبة 

 كهربائٌة تحقق هذا الؽرض ، مثلها بمخطط عملً قابل للتحقٌق التجرٌبً المخبري.

 النشاطات التعلمٌة 
  :تقدٌم الفرضٌات والبحث عن الحل 

 ؟ رسم مخططات وعرض هل هً دارة بسٌطة؟  ما الجدٌد فٌها؟ كٌؾ ٌكون الربط الذي ٌحقق ذلك
 المحاوالت األولى لهذا النوع من التركٌب

 )مناقشة العروض، بداٌة تصور لجدول الحقٌقة ) ٌشتعل/ ال ٌشتعل 
 :ًاالختبار التجرٌب 

  )التحقٌق التحرٌبً من الفرضٌات )تركٌب وتشؽٌل 
  :المالحظات والنتائج 

  تقٌٌم العمل وبناء جدول للحقٌقة 
 ارساء الموارد 

 القاطعة ذات "ثالث أقطاب" –اب وإٌاب: تعرٌؾ الدارة ذه 
 .جدول الحقٌقة : ٌشتعل/ ال ٌشتعل 

 تقوٌم الموارد 
 اٌاب لمنشؤة منزلٌة -ٌتعرؾ على الدارة ذهاب 
  اٌاب –ٌمثل بمخطط لدارة ذهاب 
 اٌاب من خالل مخطط -ٌشرح عمل دارة الذهاب 

-  

ما هً  -5
الدارة 

 المستقصرة؟

 

 الدارة الكهربائٌة()استقصار  1وضعٌة تعلمٌة بسٌطة 
فً الصورة حادثة احتراق تمت  عند تقاطع سلكً توصٌل على مستوى المؤخذ الكهربائً الذي ٌؽذي 

 تجهٌز كهربائً منزلً.

 قدم تفسٌرا لهذا الحادث.  -
نرٌد أن نعرؾ أكثر عن هذه الظاهرة ، فنحقق التجربٌتن الممثلتٌن بالمخططٌن الكهربائٌن  -

حٌن على التسلسل؛  الوضع )أ(: وصل طرفً أحد المصباحٌن بسلك التالٌٌن ]دارة بها مصبا
 ناقل، الحالة)ب(: وصل  كال المصباحٌن بسلك ناقل[. ماذا ٌحدث فً رأٌك فً كل حالة؟. 

o  :صورة تمثل حادث تماس لسلكٌن من دارة مؽلقة -السندات 
 المخططات الكهربائٌة -

 النشاطات التعلمٌة 
  :تقدٌم الفرضٌات 

 ب  مدعمة بؤمثلة من الخبرة الذاتٌة. تقدٌم األسبا 
 تقدٌم ماذا ٌحدث فً كل حالة 
 مناقشة 

 :ًاالختبار التجرٌب 
 .)تركٌب الدارة الكهربائٌة واختبار الحالتٌن )أ( و )ب 

 :المالحظات والنتائج 
 مالحظة  حالة توهج المصباح أو انطفائه، وحالة انتشار الحرارة فً البطارٌة 

 ارساء الموارد 
 رة المستقصرةمفهوم الدا 
  ما ٌنتج عن استقصار جزء من الدارة : عدم اشتؽال جزء من الدارة، انتشار حرارة وتخرٌب

 التجهٌز

نشاط  -
 فوجً

عمل  -
تجرٌبً 

 :TP 
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 تقوٌم الموارد 
 تعلٌل حوادث متعلقة باستقصار الدارة الكهربائٌة جزئٌا أو كلٌا 
 التنبإ بما ٌحدث حالة استقصار جزء من الدارة. 

 كٌف نتجنب -6
الدارة 

 المستقصرة؟

 

 دور المنصهرة ( 1وضعٌة تعلمٌة بسٌطة( 
فً الحادثة السابقة انقطع التٌار الكهربائً على كامل المنشؤة المنزلٌة، ولوحظ انصهار بعض المنصهرات 

 الموصولة ببعض التجهٌز الكهربائً. 

 اقترح تجربة للتؤكد من دور المنصهرة -
 النشاطات التعلمٌة 

 ول طبٌعة مادة المنصهرة ، ارتفاع درجة حرارتها وانصهارها. حماٌة تقدٌم الفرضٌات: ح
 الجهاز. 

 :ًاالختبار التجرٌب 
 ًالوسائل والبرتوكول التجرٌب 
 تحقٌق التجربة 

 :المالحظات والنتائج 
 معاٌنة استقصار الدارة 
 ما ٌنتج عن االستقصار من ارتفاع درجة الحرارة وانصهار سلك المنصهرة 

 ارساء الموارد 
 نصهرة : تعرٌؾالم 
 دور المنصهرة 

 
 حماٌة الدارة واألمن الكهربائً ( 2وضعٌة تعلمٌة بسٌطة( 

 فٟ اٌٛظؼ١بد اٌغبثمخ زذثذ زبالد العزمصبس اٌذاسح ِٚب ٔزح ػٕٙب ِٓ آثبس عٍج١خ.

اقترح مجموعة من القواعد التً تمكنك من تجنب حدوث حالة االستقصار وما االحتٌاطات   -
ها لحماٌة التجهٌز واإلنسان من األخطار الناجمة عن استخدام الكهرباء األمنٌة الواجب اتخاذ

 فً المنزل
 النشاطات التعلمٌة 

     ،ًتقدٌم  االقتراحات: حول استخدام المنصهرة والقاطع فً المنشؤة المنزلٌة ، العزل الكهربائ 
  : تحدٌد مواطن معاٌنة وضعٌات تتعلق بالحماٌة، وهذا بتحلٌل مخطط منشؤة كهربائٌة منزلٌة

 ...الخ -العزل الكهربائً –الخلل ومعالجته : استخدام القاطع الرئٌسً 
 مناقشة وإعداد الئحة  لالحتٌاطات األمنٌة فٌما ٌخص حماٌة التجهٌز وحماٌة االنسان 
 ارساء الموارد 

 القواعد العامة لالحتٌاطات األمنٌة:  الحماٌة فً المنزل 
  ستخدم عند التعامل مع الدارات الكهربائٌةسلوكات مطلوبة وأخرى ممنوعة  للم 

 تقوٌم الموارد 
 ٌتعرؾ على النقائص المتعلقة بعناصر الحماٌة للدارة الكهربائٌة 
 ًٌذكر االحتٌاطات التً تخص األمن الكهربائ. 

-  

رؼٍُ إدِبج 

 اٌّشوجبد

 

 

 

 

 :م بتركٌبات طلب األستاذ، فً حصة األعمال المخبرٌة، من فوج التالمٌذ القٌا نص الوضعٌة
كهربائٌة. ٌستخدمون فٌها مجموعة من المصابٌح وأعمدة كهربائٌة وأسالك التوصٌل 

وقاطعة، تمكنه من تحقٌق دارات كهربائٌة لتشؽٌل عدة مصابٌح. المطلوب حقق الدارات 
 الكهربائٌة وفق الشروط التالٌة:

 مصابٌح تشتعل بصفة عادٌة 3دارة تتضمن  ( أ
زعنا إحدى المصابٌح تبقى األخرى مشتعلة بصفة مصابٌح وإذا ن 4دارة تتضمن  ( ب

 عادٌة

خـ( أثٕبء رشو١جٗ إلزذٜ اٌذاسر١ٓ اٌغبثمز١ٓ ٚصً أزذ اٌزال١ِز ثّشثطٟ ِصجبذ ثغٍه ِٓ 

 أعالن اٌزٛص١ً فبٔطفأد وً اٌّصبث١ر

اٌّطٍٛة: رّث١ً ٌٍذساد اٌىٙشثبئ١خ فٟ اٌسبالد اٌثالس رّث١ال ٔظب١ِب، ِمذِب ششزب ٌّب 

 بٌخ ثبعزخذاَ اٌّصطٍسبد إٌّبعجخ٠سذس فٟ وً ز

-  
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 اٌغٕذاد:

 اٌؼذد اٌذالٌخ األدٚاد

 1.5V 3 األػّذح اٌىٙشثبئ١خ

4.5V 1 

 1.5V 4 اٌّصبث١ر

3V 4 

 1 / اٌمبغؼخ

ِٓ  أعالن اٌزٛص١ً

 إٌسبط

 ثىفب٠خ

 

زً ٚظؼ١خ 

 االٔطالق

  :ٌوجه التالمٌذ الى الوضعٌات التعلمٌة العودة إلى الوضعٌة االنطالقٌة وتقدٌم عناصر اإلجابة الحل/ االجابة .
 السابقة وتذكٌرهم بما تم تعلمه. وفٌها  ٌقدم التركٌبات المنمذجة للتؽذٌة الكهرباء  فً المنزل وأمثلة عن :

 تمثٌله النظامً ) رسم المخططات فً حالة عدة مصابٌح( -الدارة الكهربائٌة فً الربط على التفرع -
از كهربائً ٌشتؽل تحت توتر المنبع وتالئم الدالالت بٌن نوعٌة المصابٌح  الدارة الكهربائٌة لتؽذٌة جه -

 وداللة المنبع الكهربائً، ومفهوم الدارة البسٌطة.
 الدارة الكهربائٌة فً حالة استقصار جزء من الدارة وماذا ٌنجر عنها. -
 ل عنصر للحماٌةالمخططات ووضع  ك  -وشروط األمن الكهربائً حماٌة باستخدام المنصهرة والقاطعال -

عمل  -
 جماعً 

ٌرتكز  -
على 

 المناقشة

 رم١١ُ ِشزٍٟ

 

 

 

   الوضعٌة: فً حصة األعمال المخبرٌة أنجز التالمٌذ التركٌبة الكهربائٌة  من مولد وثالثة مصابٌح للتوهج
متماثلة ومربوطة على التسلسل.أثناء تشؽٌلها اشتعلت المصابٌح الثالث بصفة عادٌة، ثم انطفؤت كل 

 ح فجؤة.المصابٌ
فكر فً طرٌقة الكتشاؾ المصباح  المعطوب ، بدون  فك عناصر الدارة أو فك المصابٌح  -

 (!وباستخدام سلك توصٌل فقط. )مع العلم أن نوع هذه المصابٌح ال ٌمكن رإٌة ما بداخلها

 أذكر العٌب فً استخدام هذه الطرٌقة والمحاذٌر الواجب اتخاذها. -

-  

اٌذػُ 

 ٚاٌّؼبٌدخ

ئح اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٟٛ ٚاٌزم٠ُٛ اٌّشزٍٟ ٠زُ خّغ اٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ ٌٍسىُ ػٍٝ ِذٜ رسىُ اٌزال١ِز ثٕبء ػٍٝ ٔزب

اٌزال١ِز اٌز٠ٓ ٌُ ٠زّىٕٛا ِٓ ٌٍىفبءح اٌخزب١ِخ اٌّغزٙذفخ، فٟ إغبس ث١ذاغٛخ١خ فبسل١خ رٙزُ خبصخ ثسبٌخ 

-د١ٕذ ٘زٖ اٌّٛاسد فٟ ٚظؼ١بداٌزسص١ً اٌّطٍٛة ، عٛاء فٟ اوزغبة اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٚإٌّٙد١خ أٚ فٟ ر

ِشىٍخ ِؼجشح ػٓ ٘زٖ اٌىفبءح. ٚػ١ٍٗ رغزغً ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٌجٕبء ِخطػ ٌٍّؼبٌدخ رزخز ف١ٗ االخشاءاد اٌىف١ٍخ 

ثزدبٚص اٌّشىالد اٌؼبٌمخ ػٕذ ثؼط اٌزال١ِز ٚاٌزشو١ض ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌفشدٞ. اٌخطخ ١ٌغذ إػبدح ٌّب رُ رؼٍّٗ 

ٌغبثمخ ٌٚىٓ ثبخز١بس ٚظؼ١بد رزالئُ ِغ غج١ؼخ اٌّشىً اٌّطشٚذ ِٚغزٜٛ ثٕفظ اٌى١ف١بد ٚٔفظ اٌٛظؼ١بد ا

اٌزال١ِز ٚلذسارُٙ ػٍٝ ِغب٠شرُٙ ٌّب ٘ٛ ِمزشذ ػ١ٍُٙ ِٓ دسٚط. لذ رىْٛ اٌٛظؼ١بد اٌّجشِدخ فٟ اٌخطخ 

 : اٌؼالخ١خ 

عبارة عن وضعٌات تم تناولها بسرعة لم تراعً قدرات ومكتسبات التالمٌذ فً حٌنها  -
 كاؾ، ضؽوظات الوقت والرزنامة، ...الخ( )تشخٌص ؼٌر

وضعٌات جدٌدة لكن أكثر جاذبٌة وقدرة على  تشوٌق  التالمٌذ وجلب اهتمامهم )هم أصال محل  -
 اهتمام خاص بهذه الخطة(

التدرب على مهارات ٌعرؾ األستاذ أنها تتطلب وقتا للتحكم فٌها ) مهارات القٌاس، الحساب،  -
 ات فً الحساب، موازنة معادلة كٌمٌائٌة،...(ثؽرات فً تحوٌل الوحدات، صعوب

 إْ إػذاد ثطبلخ خبصخ ثبٌّؼبٌدخ ظشٚس٠خ، ٠زسذد ف١ٙب :  

 الفئة المستهدفة: التالمٌذ المعنٌون بالعملٌة  -
 طبٌعة الصعوبات والموارد ؼٌر المتحكم فٌها -
 -شطةالخطة العالجٌة: وهً االجراءات المتخذة للتكفل بهذه الصعوبات : الوضعٌات واألن -

 الوسائل البٌداؼوجٌة والزمن  –التناول المنهجً 
 شبكة التقٌٌم  وتسجٌل المالحظات والتقدٌر النهائً -

 ...............)ِغزخشج ِٓ ثطبلخ ٌخطخ اٌّؼبٌدخ( .............................                 

 

تخص -
ص لها 

حصة أو 
أجزاء 

من 
حصة 
سواء 

متسلسة 
أو 

 متفرقة
تتمٌز  -

بالطابع 
الفردي 
وتوفٌر 

سبل 
الدعم 

والمساع
 دة
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  : قائمة التالمٌذ[-الفئة المستهدفة[..... 
 الحسٌة لبناء التصور أو المفهوم  المثٌرات  المدركاتجة إلى مزٌد من طبٌعة الصعوبة  : الحا

 الجدٌد و الحاجة إلى التدرب وأخذ وقت للتؤكد من تصوراته
 :الموارد ؼٌر المتحكم فٌها 
صعوبة التمثٌل النظامً لعناصر الدارة الكهربائٌة  ورسم المخطط الكهربائً فً حالة الدارة على  -

 التفرع
 لة كل من المنبع الكهربائً وداللة العناصر الكهربائٌة والمالئمة بٌنهماصعوبة قراءة دال -
 مبدأ عمل دارة ذهاب وإٌاب -
  عدم مالئمة  –تحلٌل الصعوبات: تقدٌم إجابات مفترضة لعلٌل هذه الصعوبات، مثل:  قصور الخطة

 -وقتضٌق ال -صعوبة التشخٌص وإبراز التصورات فً حٌنها -طرٌقة العرض أو العمل الجماعً
حاالت تتطلب مزٌد من  –كفاءات ؼٌر متحكم فٌها من مواد أخرى  -نقص الوسائل أو عدم مالئمتها

 التحلٌل...
 :الخطة العالجٌة   

ػٕبصش 

 اٌّؼبٌدخ 

 اٌزٕظ١ُ ٚ  ِالزظبد اٌٛظؼ١خ اٌؼالخ١خ ٚ ع١ش األٔشطخ 

رّث١ً 

اٌذاسح 

اٌىٙشثبئ١خ 

 ٚاعزخذاَ 

 لعناصر فً التذكٌر بالرموز النظامٌة، وتمثٌل ا
 حاالت منفردة

  رسم مخطط لدارة بسٌطة حالة الربط البسٌط 
  تطبٌق على حاالت أخرى )على التسلسل

 وعلى التفرع وبعناصر جدٌدة (

ػًّ فشدٞ ٠ّىٓ اعزخذاَ  -

ثشِد١خ ٌّسبوبد رشو١ت اٌذاسح 

 ٚرّث١ٍٙب إٌظبِٟ

 اٌضِٓ: ٔصف عبػخ عبػخ -

صؼٛثخ لشاءح 

دالٌخ ٚإٌّجغ 

ح ٚػٕبصش اٌذاس

اٌىٙشثبئ١خ 

 ٚاٌّٛائّخ

   قراءة داللة منابع متنوعة )عمود، بطارٌة
أعمدة، أعمدة مسطحة ، مؤخذ القطاع،..( 

وعناصر مختلفة من عناصر الدارة ) مصابٌح 
التوهج الصؽٌرة والكبٌرة، مصابٌح التؤلق، 

 محركات صؽٌرة مختلفة
   اختبار الموائمة بٌن العنصر والمنبع

ى "حالة التشؽٌل  الموافق له والوقوؾ عل
 النظامً" خاصة داللة المنبع/ داللة المصباح(

ػًّ فشدٞ  )ٔصف  -

 عبػخ(

اٌز٠ٕٛغ فٟ اٌؼٕبصش  -

 اٌىٙشثبئ١خ

صؼٛثخ رّثً 

 اٌذاسح ر٘بة ٚإ٠بة

  إٌاب من طرؾ  –إعادة تركٌب دارة ذهاب
 -التالمٌذ وفق المخطط العملً المقدم وتشؽٌلها

 قراءة مخطط الدارة المنزلٌة
 شة حول تشؽٌل الدارة وقراءة جدول مناق

 الحقٌقة

ػًّ فشدٞ ثُ  -

 خّبػٟ)ثٕبئ١بد(

دػُ إٌشبغ ثؼشض  -

اٌذاسح ِٓ ثشِد١خ 

خبصخ ثبٌىٙشثبء 

إٌّض١ٌخ أٚ أٞ ِسبوبح 

 ثبٌسبعٛة

 ٔصف عبػخ -

 

 

  مالحظة: ٌعود تقدٌر الزمن والطرٌقة إلى ما هو متوفر من حجم زمنً ووسائل
 ةوشروط التنظٌم فً المإسس
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 . الزشاذ ٚظؼ١بد رؼ١ٍّّخ4

 نموذج عن بطاقة الوضعٌة التعلّمٌة البسٌطة        

 السنة األولى من التعلٌم المتوسطالسنـة: علوم فٌزٌائٌة وتكنولوجٌا :المـاّدة

 الظواهر الضوئٌة والفلكٌة: المٌدان انتشار الضوء: لوحدةا

 ٌحل مشكالت من محٌطه القرٌب والبعٌد بتوظٌف نموذج الشعاع الضوئً وشروط الرؤٌة المباشرة لألجسام: الكفاءة الختامٌة المستهدفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٌر الوضعـــٌة التعلمٌة

 مالحظات المٌذأنشطة الت أنشطة األستاذ 

 الحصة 

 ساعة( 1)

 :تمهٌد 

  التذكٌر باألوساط الضوئٌة ودورها فً "مرور الضوء" ورؤٌة
 األشٌاء

 الوسط  -رسم تخطٌطً لوضعٌة "رؤٌة الشًء": )العٌن

 -ٌساهمون فً رسم وضعٌة الرؤٌة )العٌن -
رسم تخطٌطً الشًء(  ب -الوسط الشفاف

 والتحدٌد الكٌفً" لمسٌر الضوء"

 

 مراجعة -

 

  ٌتأكد من شروط رؤٌة جسم 
 ٌتأكد تجرٌبٌا من االنتشار المستقٌم للضوء 
 لشعاع الضوئً لتفسٌر الرؤٌة المباشرة) ٌمثل للشعاع الضوئً بخط ٌستخدم نموذج ا

 مستقٌم من  الجسم/المنبع  الى العٌن(
 ٌتعرف على مختلف الحزم الضوئٌة وٌمثلها هندسٌا 

 األهداف التعلّمٌة 

 خصائص الوضعٌة التعلّمٌة وطبٌعتها وضعٌة تجرٌبٌة لبناء أولً لنموذج الشعاع الضوئً 

 كرة صغٌرة )كرة تنس مثال(، مصباح + عدة التغذٌة -المقوىعلبة من الورق  -
وسائل تجرٌبٌة لبناء تركٌب ٌسمح باختبار فكرة رؤٌة األجسام من خالل ثقوب  -

 منبع ضوئً ]مصبع أو صمام ضوئً[، ... -)ألواح مثقوبة + حواملها 
 أدوات الرسم لرسم األشعة الضوئٌة -

 السندات التعلٌمٌة المستعملة

ذجة: ربط الضوء و الرؤٌة )تشكل الصورة( بنموذج الشعاع الضوئً صعوبة النم -
 والحزم الضوئٌة 

 تصورالشعاع الضوئً الوحٌد -
 رسم أشعة الضوء من الجسم حتى العٌن:  ) انتقاء الشعاع أو الحزٌمة الضوئٌة( -

 العقبات المطلوب تخّطٌها
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 الشًء(. أهمٌة كل عنصر من العناصر الثالثة. -الشفاف

  1وضعٌة 

 تقدٌم الوضعٌة 

نرٌد أن نرى األشٌاء داخل حٌز مغلق. فنضع داخل علبة عاتمة منبعا 

ضوئٌا )مصباح( وكرة صغٌرة فً مكانٌن متباعدٌن من العلبة. ٌوجد 

بالعلبة ثالثة ثقوب: ث❶، ث❷، ث❸.، الشكل)1(.نشعل المصباح 

العٌن أمام ثقب من الثقوب، المطلوب: ونضع   

  ،تحدٌد الوضعٌة التً نرى منها الكرة الموجود داخل العلبة
 وتمثٌل " مسار الضوء" الذي ٌمكن من رؤٌة الشًء

  تقدٌم توضٌحات بخصوص: المهمة المطلوب، وضعٌة عٌن
 المشاهد، تشغٌل المصباح، تدوٌن المشاهدات فً جدول

 ن الوضعٌةوٌستوعبو ٌطلبون التوضٌحات -

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

تعرض  -
الوضعٌة 
 بمخططها

-  

 

 

 

 

 

 

 

-  

 ❶س

 ❷س

 ❸س
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 الشكل)1(

 

 النشاطات التعلمٌة 

 :تقدٌم الفرضٌات 

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

 مناقشة  -

 :التجرٌب 

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

 التجرٌبٌة القٌام بالمشاهدات -

 تسجٌل النتائج -

 إرساء الموارد المعرفٌة 

شروط الرؤٌة: نرى األشٌاء عندما ٌأتً الضوء منها نحو  -
 العٌن مرورا بأوساط شفافة

 

ٌقدم رأٌه مدعما مستدال بما ٌعرفه ومستخدما  -
 الرسم التخطٌط للشرح

 

 

 
ٌساهمون فً كٌفٌة إنجاز التركٌبً وتشغٌل  -

 دارة االنارة

ٌبٌة: رؤٌة الكرة من ردة التجٌقومون بالمشاه -
 خالل الثقوب الثالثاء

 تسجٌل المالحظات فً دفتر األعمال المخبرٌة -

 عمل فردي  -

عمل فً  -
 مجموعات 

 

 

 

 

 

 

 

 
تركٌب لكل  -

 مجموعة
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   2وضعٌة 

 تقدٌم الوضعٌة 

طلب من التلمٌذ رؤٌة منبع ضوئً )مصباح مشتعل(  من خالل  

فتحة أنبوب  بالستٌكً مرن ومعكوف)مقوس(،  الشكل)2(. 

 المطلوب:

   ما الطرٌقة التً تمكنك من رؤٌة المصباح باستخدام هذا
 األنبوب؟

 النشاطات التعلمٌة 

 :تقدٌم الفرضٌات 

مناقشة إمكانٌة رؤٌة المنبع من خالل فتحة األنبوب بالشكل  -
 المعطى

 عرض الحلول الممكنة -

 التجرٌب 

 تجرٌبٌا اختٌار الوسائل واختبار اآلراء السابقة -

ل شرط الرؤٌة فً هذه الوضعٌة: ضرورة جعل األنبوب تسجٌ -
 بشكل مستقٌم حتى ال تحجب الرؤٌة

 ٌستوعبون المطلوب من الوضعٌة -

 ٌقدمون رأٌهم فٌما هو مطلوب -

 

 

 
 ٌعرضون آراءهم بشكل مخطط على السبورة -

 ٌقدمون تصورا للتجربة التً تحقق ذلك -

 
ٌجربون: المحاوالت األولى بواسطة األنبوب  -

 ثم محاولة أخرى بعد  "تعدٌل" األنبوب المعكوف 

 ٌسجلون النتٌجة برسم تخطٌطً مناسب -

-  
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  3وضعٌة 

 تقدٌم الوضعٌة 

نضع أمام منبع ضوئً )مصباح مشتعل( مجموعة من األلواح   

العاتمة ، وكل لوح مزود بثقب فً مركزه )كل األلواح متمائلة(، 

مٌذ رؤٌة (. وضعت هذه األلواح بشكل كٌفً وطلب من التل2الشكل)

 المصباح من خالل هذه الثقوب. المطلوب:

   ما الطرٌقة التً تمكنك من رؤٌة المصباح من خالل هذه
 الثقوب؟

 ماذا تستنتج؟ 

  تقدٌم توضٌحات حول الشروط االبتدائٌة للتجربة : وضع االلواح
 على شكل متتالً وبصورة عشوائٌة

 

 

 ٌلمون بالوضعٌة -

 االستفسار عن الشروط االبتدائٌة -

 

 

 

 

عمل فردي  -
ثم 

 بالمجموعات

  

 

 

 

 
 

 الشكل)2(

 

-  
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  النشاطات التعلمٌة 

 :تقدٌم الفرضٌات 

   تقدٌم اآلراء مع التبرٌر 

 مناقشة 

 :التجرٌب 

  مناقشة حول التركٌب التجرٌبً المعتمد 

 القٌام بالتجربة:إجراء المحاوالت التوصل الى الوضعٌة المالئمة 

  التعبٌر عن النتٌجة 

  نتائج الوضعٌتٌن السابقتٌنحوصلة 

 إرساء الموارد المعرفٌة 

 :شروط رؤٌة جسم فً الوضعٌتٌن السابقتٌن 

  انتشار الضوء فً وسط شفاف ومتجانس بٌن المنبع
 والعٌن

  وفق خطوط مستقٌمةالضوء ٌنتشر 

  تعمٌم: ٌنتشر الضوء من المنبع فً كل االتجاهات فً األوساط
 الشفافة والمتجانسة 

  

 
ات الحل شفوٌا ثم بالمخطط ٌقدمون فرضٌ -

 وٌعرضونها على السبورة

 ٌقدمون التبرٌر -

 
ٌجربون عن طرٌق المحاولة وٌحاولون  -

 مشاهدة المصباح المضًء 

 ٌسجلون الوضعٌة المالئمة كتابٌا وبالمخطط -

 
 ٌشاركون فً حوصلة المعارف المتوصل إلٌها -

 
 

-  
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 طٝ[]زغت إٌّٛرج اٌّؼ ّٔٛرج ٚظؼ١خ رؼٍُ االدِبج -2.4

 ّٔٛرج ػٓ ثطبلخ ٚظؼ١خ رؼٍُّ اإلدِبج - 2ِثبي 

 اٌغٕخ األٌٚٝ ِزٛعؾ:  اٌّغزٜٛ

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: ا١ٌّذاْ

 ٠ؾً ِشىالد رزؼٍك ثزشو١ت اٌذاساد اٌىٙشثبئ١خ اٌجغ١طخ ِؾزشِب اٌمٛاػذ األِٓ اٌىٙشثبئٟ: اٌىفبءح اٌخزب١ِخ
 مركبات الكفاءة: 

 هربائً الشائعة االستعمال فً األجهزة الكهربائٌة وفً المنشؤة المنزلٌةٌعرف كٌف تشتغل دارة المصباح الك 
 ًٌتمكن من تركٌب دارة كهربائٌة حسب المخطط النظامً  وتشغٌلها مراعٌا شروط األمن الكهربائ 
  ٌركب دارة كهربائٌة فً وضع آمن 

 هدؾ  وضعٌة تعلم إدماج  الموارد

 ماذا ندمج؟ 
 :المعارؾ ومواضٌع اإلدماج 

o هوم الدارة الكهربائٌة البسٌطة مف 
o منهاالمختلط وخصائص كل الربط ع  ورالتف الربط علىعلى التسلسل و الربط 
o التحكم فً تشغٌل دارة كهربائٌة 
o مفهوم الدارة القصٌرة وتأثٌر ذلك على تشغٌل الدارة الكهربائٌة 

 :الكفاءات العرضٌة المستهدفة باإلدماج  

o .ًٌستعمل الترمٌز العالم 
o  وٌستكشف وٌحلل وٌستدل منطقٌا.ٌالحظ 
o  ٌعد إستراتٌجٌة مالئمة لحل وضعٌات مشكلة.وٌنمذج وضعٌات للتفسٌر والتنبإ و حل مشكالت 
o  ٌستعمل مختلف أشكال التعبٌر: األعداد والرموز واألشكال والمخططات والجداول والبٌانات 

 السلوكات والقٌم المستهدفة باإلدماج: 
o النقدي، فٌالحظ وٌستكشف وٌستدل منطقٌا ٌمارس الفضول العلمً والفكر 
o  .ًٌسعى الى  توسٌع ثقافته العلمٌة وتكوٌنه الذات 

 

 كٌؾ ندمج؟ 

     :العناصر الكهربائٌة )الدالالت ، النوع والعدد(  مواصفات نمط السندات التعلٌمٌة المطلوب تجنٌدها لتعلم اإلدماج 
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 قائمة األدوات

 العدد الداللة األدوات

 3V 3 بطارٌات أعمدة

 3V 3 مصابٌح

 1 / قاطعة

 بكفاٌة من النحاس أسالك التوصٌل

 

 :العقبات التً ٌمكن أن تعترض اإلجراء 
o الوضعٌة التجرٌبٌة الى مخطط نظامً )استخدام الرموز النظامٌة(  صعوبة ترجمة 
o غٌاب فرصة االختبار التجرٌبً ألن المطلوب هو تقدٌم منتوج دون التجرٌب 
o )صعوبة الربط بٌن داللة كل من المصباح وداللة العمود فً الحالة المركبة )أكثر من مصباح 
o ن جهة داللة مولد التغذٌة من جهة أخرىصعوبة التحكم فً عاملٌن بآن واحد: نوع الربط م 

 

  إجراء وضعٌة تعلم اإلدماج 

 :تقدٌم الوضعٌة 

ٚلبؽؼخ ٚأعالن اٌزٛط١ً، ٚفك  ٚثطبس٠بد أػّذح ؽٍت األعزبر، فٟ ؽظخ األػّبي اٌّخجش٠خ، ِٓ فٛط اٌزال١ِز رؾم١ك رشو١جبد وٙشثبئ١خ رغزخذَ ف١ٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌّظبث١ؼ 

 اٌششٚؽ اٌزب١ٌخ:

 اٌذاسح ِظجبؽ١ٓ اص١ٕٓ ٠شزؼالْ ثظفخ ػبد٠خ؛( رزؼّٓ أ

  وً اٌّظبث١ؼ رٕطفئ ِظبث١ؼ ، ٌىٓ إرا ٚطٍٕب ؽشفٟ أؽذ اٌّظبث١ؼ  ثغٍه ِٓ إٌؾبط فإْ 3ة( رزؼّٓ اٌذاسح 

 .ِٓ اٌّظبث١ؼ رجمٝ ِشزؼٍخ 2فزؾٕب اٌمبؽؼخ فإْ ِظبث١ؼ ،  ٌىٓ إرا  3ط( رزؼّٓ اٌذاسح 

مؾ  ِٓ ث١ٓ اٌزشو١جبد اٌىٙشثبئ١خ  اٌزٟ رؾمك اٌششٚؽ اٌّطٍٛثخ فٟ اٌؾبالد اٌضالس . :  ِضً ٌذاسح وٙشثبئ١خ ٚاؽذح فاٌّطٍٛة

 ش١ِض إٌظبِٟ ِٚمذِب ششؽب ٌى١ف١خ رشغ١ً اٌذاسح اٌىٙشثبئ١خ فٟ وً ٚػؼ١خ.  زِغزخذِب اٌ

 )لبئّخ األدٚاد( :اٌغٕذاد

 نشاطات المتعلم : 

 دول(ٌحلل الوضعٌة وٌستخرج المعطٌات من النص ومن السند )الج  –

 ٌفهم التعلٌمة المعطاة وٌستفسر عند الضرورة  –

 ٌفكر فً كل الوضعٌات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة فً التعلٌمة  –

 ٌستخدم المعطٌات المتوفرة فً السند بالقدر الذي ٌحتاجه وحسب التعلٌمة  –

 ٌختار الوضعٌة التً توافق المطلوب  –

 رفوقة بالشرح المناسبٌعرض المنتوج بشكل مخططات نظامٌة م  –

 ٌعمل باستقاللٌة قدر االمكان  –

 نشاطات األستاذ  : 

 ٌقدم الوضعٌة وٌشرح التعلٌمات وشكل المطلوب منهم )ال ٌقدم التوجٌهات أكثر من اللزوم(  –

 ٌساعد التالمٌذ على حصر المشكل واالنطالق فً البحث  –

 ع المتعطلٌن(، بدون تعلٌقات تقٌٌمٌةٌقدم الدعم والمساعدة فً  من أجل تقدم جهود البحث)خاصة م  –

 ٌذكرهم بالوقت وبالتعلٌمات  –
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 ٌقٌم عمل التالمٌذ بعد االنتهاء وٌعد للخطة العالجٌة  –
 

 معاٌٌر ومإشرات التقوٌم 

 مالحظات المإشرات المعاٌٌر

 ٌختار العدد الصحٌح  للمصابٌح والمولد -1.1 الترجمة السلٌمة للوضعٌة -1
 المطلوبة والتً تحقق الشروط المعطاة فً التعلٌمة: ٌقدم التركٌبات الكهربائٌة -2.1

  :)الحالة)أ 

o  [1]الشكل أمصباحان على التسلسل 

o  [2]الشكل أمصباحان على التفرع 

  :)الحالة)ب 

o 3  [1ب]الشكل مصابٌح على التفرع مع رسم استقصار أحد المصابٌح 

o 3  مصابٌح  فً ربط مختلط مع رسم استقصار المصباح الوحٌد فً الفرع

 [2ب]الشكل 

  :)الحالة)ج 
o 3  [1ج]الشكل مصابٌح على التفرع والقاطعة فً أحد الفروع 

o 3 لقاطعة فً الفرع الذي ٌتضمن مصباح وحٌد مصابٌح فً ربط مختلط وا 

 [3جشكل ]و [2جشكل ]

 ٌقدم التعلٌل الصحٌح لتشؽٌل الدارة الكهربائٌة وفق الشروط المطلوبة -3.1

 

 

 

 

تقبل تركٌبة واحدة من بٌن  –
 التركٌبات الممكنة 

 

تقبل حاالت عدم التالإم بٌن  –
 المصابٌح والمولد

 

تقبل مختلؾ الرموز الخاصة  –
 أو المولد  بالمصابٌح

االستخدام السلٌم ألدوات  -2
 المادة

 ٌمثل تمثٌال صحٌحا لعناصر الدارة الكهربائٌة بالرموز النظامٌة -1.2
 ربط صحٌح لعناصر الدارة الكهربائٌة بما فٌها وضعٌة القاطعة  -2.2

االستخدام الصحٌح للعمود المالئم مع المصابٌح المالئمة  لتشؽٌل الدارة الكهربائٌة   -3.2

 عادٌة )إضاءة عادٌة( بصفة

 استخدام االصطالح المناسب للتعبٌر عن تشؽٌل الدراة الكهربائٌة   -4.2

نقبل كل التشكٌالت التً ٌتوافق  -

فٌها داللة المولد  مع دالالت 

 المصابٌح لالشتعال العادي

 

 انسجام التفسٌر المقدم مع رسم التركٌبة الموافقة لها -1.3 االنسجام -3
 متعارضتٌن فً الشروط المطلوبة ال ٌخلط بٌن تركٌبتٌن -2.3

 

 إضافة التركٌبات المستبعدة والتً ال تحقق الشروط  وتعلٌل هذا االستبعاد -1.4 التمٌز واالتقان -4
 استخدام ربط األعمدة على التسلسل لحصول على التوتر المناسب لتشؽٌل الدارة -2.4
اءة أو االشارة إلى حالة االضاءة فً كل حالة مقدمة خاصة زٌادة شدة االض   -3.4
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 انخفاضها 

تنظٌم المنتوج وإضافة عناصر للتوضٌح مثل: تسمٌة العقد، إعطاء رموز لعناصر   -4.4

 الدارة، ...الخ
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:التركٌبات التً تحقق الشروط  

  مع الدالالت الخاصة بالمولد والمصابٌح المناسبة0-أ ٚ 1-أ ، 

 بٌح المناسبة، مع الدالالت الخاصة بالمولد والمصا2-و ب 1-ب 

 3-وج 2-و ج 1-ج 

L1 (3V) L2 (3V) 

6 V 

 1-أ

L1 (3V ) 

L2 (3V) 

3 V 

 2-أ

 

 1-ة

 

L1 (3V) 

3V 

L2 (3V) 

L3(3V) 

 0-ة

 

L1 (3V) L2 (3V) 

6 V 

L3 (3V) 

L1 (3V) L2 (3V) 

L2 (3V) 

6V 

 3-ط

 

L1 (3V) 

3 V 

L2 (3V) 

L3 (3V) 

 1-ط

 

 2-ط

 

L1 (3V) L2 (3V) 

6 V 

L3 (3V) 
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  :كٌفٌة المعالجة البٌداؼوجٌة المتوقعة 
  لتجسٌد الفعلً لكل الوضعٌات التً مر بهالنشطة تعتمد على التحقق التجرٌبً  معالجة بعد تقٌٌم منتوج التالمٌذ، باقتراح أالتتم 

 دعم وضعٌات المعالجة ببرمجٌات تجسد كل الحاالت فً شكل ممتع 

 :ساعة 1المدة المقترحة 

 أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعلمات عدد الحصص المخصصة: حصة واحدة للوضعٌة + حصة أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 (3V) L2 (3V) 
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L3 (3V) 

 3-ة

 

L1 (3V) L2 (3V) 

L3 (3V) 

 4|-ة

 

6V 

 4-ط

 

L1 (3V) L2 (3V) 

9V 

L3 (3V) 

:التً  ال تحقق الشروط هً التركٌبات   

 4بو  3ب حالة استقصار احد المصابٌح  على التسلسل و  2-ب  

 4-ج 
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 . اٌزم5ُ٠ٛ

 زغت إٌّٛرج اٌّؼطٝ[] ّٔٛرج ٌٛظؼ١خ رم٠ُٛ -1.5

 ّٔٛرج ٌشجىخ اٌزم٠ُٛ -2.5

 اٌّشبس٠غ اٌزىٌٕٛٛخ١خ -1.6

 غٕخ أٌٚٝ ِزٛعػاٌّشبس٠غ اٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌّمزشزخ ٌٍ

 ٠ٕدض ِششٚػب ٚازذا ػٍٝ اٌخ١بس ِٓ اٌّشبس٠غ اٌّمزشزخ خالي وً فصً  ٌٗ ػاللخ ثب١ٌّذاْ اٌّزبثغ

 عبػبد ِٛصػخ خالي اٌفصً 6ذي اٌسدُ اٌضِٟ ٌٍّششٚع ٘ٛ ثّؼ

 ٚصف اٌّششٚع ٚظ١فخ اٌّششٚع اٌّشبس٠غ اٌّمزشزخ ا١ٌّذاْ

ٙب
الر

ٛ
س

ٚر
ح 

بد
ٌّ

ا
 

و١ف ٔسصً ػٍٝ  (1

 اٌّبء اٌششٚة ؟

 

   الحصول على الماء
 رشو١جخ رغّر ثئخشاء اٌؼ١ٍّبد األعبع١خ ٌزس٠ًٛ ِبء غ١ش صبٌر ٌٍششة اٌٝ ِبء صبٌر ٌٍششة )ِٓ اٌّبء اٌطج١ؼٟ اٌٝ  الشروب

 ِبء اٌسٕف١خ(. ٠غزخذَ ف١ٙب ٚعبئً ٚأدٚاد ثغ١طخ ِٓ اٌّغزشخؼبد

 اٌزشو١ذ، اٌزش١ح، اٌّؼبٌدخ اٌى١ّ١بئ١خ -رّىٕٗ ِٓ اٌم١بَ ثبٌؼ١ٍّبد اٌزب١ٌخ:  اٌغشثٍخ

 اٌّمطش اٌشّغٟ (2

 

   تقطٌر الماء بواسطة الطاقة
ي ػٍٝ ِبء ِمطش. ٠غزخذَ اٌشّظ وّٕجغ رشو١جخ رغّر  ثزمط١ش اٌّبء )ثزس٠ًٛ اٌّبء ِٓ خ١ٍػ ِزدبٔظ( ٚاٌسصٛ الشمسٌة

 ٌٍسشاسح  فٟ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ 

 قٌاس سرعة الرٌاح    اٌّش٠بذ (3
خٙبص ٠غزخذَ فٟ األسصبد اٌد٠ٛخ ، خضء دٚاس )لبثً ٌٍذٚساْ زٛي ِسٛس شبلٌٟٛ( ِىْٛ ِٓ أرسع ِٛخٗ ٌٍش٠بذ 

 ٚرزأثش ثٙب. رىْٛ عشػخ دٚساْ اٌّش٠بذ ثسغت شذح اٌش٠بذ. 

 تحدٌد جهة الرٌاح    دٚاسح اٌش٠بذ  (4
خٙب ص٠غزخذَ فٟ األسصبد اٌد٠ٛخ  ٠سذد خٙخ اٌش٠ر، ٠زأٌف أعبعب ِٓ خضء ػٍٝ شىً شؼبع ِٛخٗ ٚلبثً ٌٍذٚساْ زٛي 

 ِسٛ شبلٌٟٛ. ٠زأثش ٘زا اٌدضء ثبٌش٠بذ ٠ٚأخز اردب٘ٙب

 قٌاس رطوبة الهواء   ِم١بط اٌشغٛثخ (5
ثخبس(. ٠زىْٛ ِٓ خضء ٠زأثش ثشغٛثخ اٌٙٛاء ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ  ل١بط ٠سذد سغٛثخ اٌدٛ )ٔغجخ اٌّبء فٟ اٌٙٛاء ػٍٝ شىً

شؼشح )شؼشح زصبْ غ٠ٍٛخ ٔغج١ب(. ٠ؼزّذ ػٍٝ رّذد ٚرمٍص اٌشؼشح ػٕذ رأثش٘ب ثشغٛثخ اٌٙٛاء. رىْٛ ِزصٍخ ثّؤشش 

 ٚعٍُ ٌزسذ٠ذ ٘زٖ إٌغجخ

١خ
بئ
شث

ٙ
ٌى

 ا
٘ش

ٛا
ظ

اٌ
 

مراقبة مستوى الماء فً   وبشف اٌّغزٛٞ (6
خضاْ  ٌٍّبء ِضٚد ثّغجبس ِغّٛس ثبالٔبء ِشثٛغ ثدٙبص اٌّشالجخ )خبسج االٔبء(.  ٠زشوت اٌدضء اٌىٙشثبئٟ ػجبسح ػٓ  الخزان عن بعد

ِٓ ِدّٛػخ ِٓ داساد وٙشثبئ١خ ٌصّبِبد وٙشٚظئ١خ ِغزاح ثٕفظ اٌجطبس٠خ . ٠غّر اٌّبء )ٔبلً ٌٍىٙشثبء( اٌّٛخٛد 

اٌصّبَ اٌّٛافك ٌزاٌه اٌّغزٛٞ ِٓ اٌّبء. ٠زغ١ش االِش  ثبالٔبء ِٓ غٍك اٌذاسح اٌىٙشثبئ١خ إٌّبعجخ ٠ّٚىٓ ِٓ اشزؼبي

 وٍّبء رغ١ش ِغزٛٞ اٌّبء ٔضٚال اٚ صؼٛدا.

االتصال مع شخص أو أطراؾ   اٌٙبرف اٌذاخٍٟ (7
 أخرى

ِىشٚفْٛ( ٚداسح اٌزغز٠خ. ٠زطٍت رسم١ك رشو١جبد  -ٔظبَ ٌٍٙبرف اٌذاخٍٟ اٌّصٕٛع ِٓ اخضاء اٌٙبرف اٌثبثذ: )عّبػخ

 ػ اٌذاساد.وٙشثبئ١خ ِٓ ِخط
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ٌؼجخ إٌىزش١ٔٚخ  (8

 ألعئٍخ/أخٛثخ

  ًاستؽالل اللعبة المنجزة ف
عملٌة التقوٌم خالل الموسم 

 الدراسً

ٟ٘ ٌؼجخ "اٌغؤاي/ اٌدٛاة". رزبٌف ِٓ ٌٛذ ثٗ لبئّز١ٓ: لبئّخ االعئٍخ ٚلبئّخ االخٛثخ. وً ػٕصش ِٓ اٌمبئّخ ٠ّثً 

رٛخذ خٍف اٌٍٛذ. ػٕذ ٚصً غشف اعؤاي ثطشف االخبثخ غشف خضء ٔبلً وٙشثبئٟ ٌذاسح وٙشثبئ١خ)ِدّٛػخ داساد( 

 اٌصس١سخ اٌّٛافمخ ٌٗ ّٔىٓ ِٓ غٍك داسح وٙشثبئ١خ ٌّصجبذ اٌزٞ ٠زٛ٘ح: االخبثخ صس١سخ. ٚاٌؼىظ ثبٌؼىظ.

التحكم فً إشعال مصباح   اٌشّؼخ اٌغسش٠خ (9
 ................................ كهربائً بصورة مسلٌة وجذابة
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تشكٌل صورة شًء على   اٌسدشح اٌّظٍّخ (10
ػجبسح ػٓ ػٍجخ ِظٍّخ ِضٚدح ثشبشخ فٟ ازذ اٚخٙٙب ٚثثمت فٟ اٌٛخٗ اٌّمبثً ٌٙب.ػٕذ رٛخ١ٗ اٌثمت ٔسٛ شٟء فبْ  شاشة

 صٛسرٗ رشرغُ ػٍٝ اٌشبشخ.  ٠ؼزّذ ِجذأ  اٌزص٠ٛش اٌزم١ٍذٞ ػٍٝ ِجذأ " اٌسدشح اٌّظٍّخ"

ن مدة التشمٌس تعٌٌ   خٙبص ا١ٍ١ٌٙٛغشاف (11
  خالل ٌوم أو أكثر

سع١خ. ٠ٚذِظ ِؼٗ أدٚاد اٌم١بط ٠ّىٓ إٔغبص اٌّشبس٠غ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزب١ٌخ: اٌّش٠بػ، دٚاسح اٌش٠بػ، ِم١بط اٌشؽٛثخ ػّٓ ِششٚع أوجش ٌّٛػٛع: ِؾطخ األسطبد اٌغ٠ٛخ اٌّذِالزظخ: 

 بسِٚزش(. اٌغب٘ضح ٌزؼ١١ٓ دسعخ اٌؾشاسح)اٌّؾشاس( ٌٚزؾذ٠ذ اٌؼغؾ اٌغٛٞ )اٌج
 

 ...[-ثطبلخ االٔدبص -اٌخطٛاد اٌؼبِخ ٌالٔدبص -إٔدبص اٌّشبس٠غ اٌزىٌٕٛٛخ١خ ] األ٘ذاف -1.1.6

                                                 المشارٌع التكنولوجٌة                        

 ٠ٕجغٟ إٔدبص ِششٚع ٚازذ ػٍٝ األلً فٟ وً ١ِذاْ    

 الحجم الزمنً الكفاءات  وظٌفة المشروع ع المقترحةالمشارٌ المٌدان

ها
الت

حو
وت

ة 
اد

لم
ا

 

كٌف نحصل  (12
على الماء الشروب 

 ؟

 

  الحصول على الماء الشروب  ٌنجز مشروعا باتباع خطوات االنجاز 
 ٌعرف العملٌات المتعلقة بتحوٌل الماء بشكل خلٌط غٌر متجانس الى ماء صاف شروب –
 ٌعرف معاٌٌر الماء الشروب –
 الترشٌح، التعقٌم -االبانة -العملٌات التالٌة: الغربلة ٌنجز –
 ٌجسد المشروع بمجسم  –

 "ٌنجز بحثا متعلقا بموضوع "كٌف نحصل على الماء الشروب 
 ٌبحث عن المعلومة المتعلقة بموضوع معالجة المٌاه –
 ٌنتقً المعلومة التً تخص معاٌٌر الصفاء، المعالجة الكٌمٌائٌة للماء –

 سا. 6

المقطر  (13
 مسًالش

 

   تقطٌر الماء بواسطة الطاقة
 الشمسٌة

 ٌنجز مشروعا باتباع خطوات االنجاز 
 ٌعرف عملٌة التقطٌر –
 ٌعرف دور الشمس كمصدر للحرارة –
 ٌوظف الطاقة الشمسٌة فً تحوٌل المادة –
 ٌخطط وٌنجز تركٌبا لتقطٌر الماء بالطاقة الشمسٌة –
 ٌقٌم المشروع المنجز –

 سا. 6

  ٌنجز مشروعا باتباع خطوات االنجاز  احقٌاس سرعة الرٌ    رٌاحمال (14
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 ٌربط بٌن سرعة دوران المروحة وسرعة الرٌح فً مكان ما –
 ٌخطط وٌنجز المشروع وفق الموصفات المعطاة –
 ٌنجز  العملٌات التالٌة: الجزء الثابت، الجزء الدوار –
 ة مختلفةٌستخدم المرٌاح فً المقارنة كٌفٌة لسرعة الرٌاح وتطورها مع الزمن فً مكان أو أمكن –
 ٌقٌم المشروع المنجز –

 ٌنجز مشروعا باتباع خطوات االنجاز  تحدٌد جهة الرٌاح    ح ادوارة الرٌ (15
 ٌخطط وٌنجز المشروع وفق الموصفات المعطاة –
 ٌنجز  العملٌات التالٌة: الجزء الثابت، الجزء الدوار –
 اٌستخدم دوارة الرٌاح فً تحدٌد جهة الرٌاح وتطورها مع الزمن وفً مكان م –
 ٌقٌم المشروع المنجز –

 

مقٌاس  (16
 الرطوبة

  قٌاس رطوبة الهواء  ٌنجز مشروعا باتباع خطوات االنجاز 
 ٌخطط وٌنجز المشروع وفق الموصفات المعطاة –
 ٌنجز  العملٌات التالٌة: كاشف الرطوبة، لم تحدٌد الرطوبة –

 

جهاز  (17 
 الهٌلٌوغراف

   تعٌٌن مدة التشمٌس خالل ٌوم
 أو أكثر

 تباع خطوات االنجازٌنجز مشروعا با 
 ٌخطط وٌنجز المشروع وفق الموصفات المعطاة –

 

كاشف  (18 
 المستوي

 مراقبة مستوى الماء فً الخزان عن بعد    

الهاتف  (19 
 الداخلً

 االتصال مع شخص أو أطراف أخرى    

لعبة إلكترونٌة  (20 
 ألسئلة/أجوبة

  استغالل اللعبة المنجزة فً عملٌة التقوٌم
 خالل الموسم الدراسً

   

لشمعة ا (21 
 السحرٌة

  التحكم فً إشعال مصباح كهربائً بصورة
 مسلٌة وجذابة
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 [االٔدبص ثطبلخ -خطٛاد االٔدبص -اٌّششٚعِثبي الٔدبص ِششٚع رىٌٕٛٛخٟ] -2.1.6

 الهدف: الحصول على الماء الشروب

 وظٌفة المشروع : الحصول على الماء الشروب - 1
 خطوات إنجاز المشروع -1

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة

 الغربلة -1 إجراء الغربلة لماء خام )ماء الوادي، ماء السد...(. - ٌنجز عملٌة الغربلة. -

 ٌوظف عملٌة اإلبانة . -

 ٌتعرف على دور بعض المواد الكٌمٌائٌة. -

 .تعدٌل حموضة الماء بماء الجٌر -

 .تخثٌر الشوائب بكبرٌتات األلمنٌوم -

 إبانة الشوائب -2

 إنجاز حوض رملً . - ف عملٌة الترشٌح .ٌوظ -
 إجراء عملٌة الترشٌح بالرمل. -

 الترشٌح -3

 التعقٌم -4 تعقٌم الماء بفعل مادة كٌمٌائٌة مناسبة. - ٌتعرف على أهمٌة التعقٌم. -

 التخزٌن -5 إنجاز خزانات مائٌة. - ٌعرف كٌف تحفظ المٌاه. -

 ٌجسد المشروع بمجسم. -
 لشروب.ٌستخرج معاٌٌر الماء ا -

 إنجاز المجسم. -

 إجراء بحث توثٌقً عبر شبكة االنترنٌت -

 منتوج  المشروع -6

 
 الشمسًالمقطر 

 وظٌفة المشروع : تقطٌر الماء بالطاقة الشمسٌة -1

 خطوات إنجاز المشروع -2

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة

 انجاز التركٌب -1 المطلوبة بشكل مناسب. تركٌب األدوات - ٌوظف مفهوم الطاقة الشمسٌة فً تحول المادة. -

 منتوج المشروع -2 إجراء عملٌة التقطٌر. - ٌختبر المقطر الشمسً. -
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 رٌاحمال (1

 وظٌفة المشروع : قٌاس سرعة الرٌاح -1

 خطوات إنجاز المشروع -2

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة

 الجهاز نمحور دورا -1 قطع المختلفة للجهاز.إنجاز ال - ٌنجز محور الدوران وفق األبعاد المعطاة -

 الجزء المتحرك -2 .إنجاز الجزء المتحرك والمتكون من لوحة ذات شكل متوازي المستطٌالت ومنقلة - .حقق توازن الجزء المتحركٌ -

 أجزاء الجهاز.تركٌب  - 

 المتحرك الدوران الحر للجزء، تحقٌق التوازن -

 أجزاء الجهاز -3

 منتوج المشروع -4 تجرٌب المرٌاح - لمرٌاح لقٌاس سرعة الرٌاحٌستعمل ا -

 

 ( Rose des ventsح )ادوارة الرٌ (2

 تحدٌد جهة الرٌاحوظٌفة المشروع :-1

 خطوات إنجاز المشروع -2

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة

 هاز المختلفةقطع الج -1 .القطع المختلفة للجهاز إنجاز - ٌنجز القطع المختلفة وفق المقاٌٌس -

 .تركٌب الجهاز -2 لجهازا لبناء القطع المختلفةتركٌب  - ٌركب الجهاز. -

 منتوج المشروع . -3 تجرٌب دوارة الرٌاح. - ٌستعمل الجهاز لتحدٌد جهة الرٌاح -

 

 مقٌاس الرطوبة (3

 قٌاس الرطوبةوظٌفة المشروع :-1

 لمشروعخطوات إنجاز ا -2

 تالخطوا األنشطة مؤشرات الكفاءة

 .القطع المختلفة للجهاز  -1  .ز القطع المختلفة وفق المقاٌٌسانجإ -  ة.ٌنجز القطع المختلف -

 .تركٌب الجهاز  -2 تركٌب الجهاز. - .ٌركب القطع المختلفة للجهاز -

 منتوج المشروع . -3 تجرٌب الجهاز . - . ٌستعمل الجهاز لقٌاس الرطوبة -
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 (Héliographeجهاز الهٌلٌوغراف ) (4

 .       تعٌٌن مدة التشمٌس خالل ٌوم واحد أو أكثر وظٌفة المشروع : - 1

 خطوات إنجاز المشروع - 2

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة

 القطع المختلفة للجهاز - 1 .إنجاز القطع المختلفة للجهاز  - وفق المقاٌٌس المعطاة. القطع المختلفة للجهاز ٌنجز -

 الجهاز الجامع للضوء. -2 .مع للضوء )المركز للضوء( على شرٌط التسجٌلإنجاز الجهاز الجا-  

 استعمال المصباح كمركز للضوء - ٌستعمل المصباح كمركز للضوء -

 .تفكٌك المصباح واالحتفاظ بزجاجة المصباح والغمد فقط -

 المصباح  كمركز للضوء  -3

 Héliographe الهٌلٌوغراف جهاز-4 .بٌانات المعطاةالربط بٌن مختلف أجزاء الجهاز وفق ال - ٌركب الجهاز -

 .مأل المصباح بالماء - ٌختبر الجهاز -
 .تثبٌت ورق التسجٌل -

 .اختبار الجهاز -

 منتوج المشروع -5

 

 المستوى كاشف 
 فً الخزان عن بعد. الماءمستوى  مراقبة وظٌفة المشروع: -1

 : المشروع إنجازخطوات  -2

 واتالخط األنشطة الكفاءة مؤشرات

 لوحة المراقبة. إنجاز -1 المعطاة . بدون الدارة الكهربائٌة وفق المقاٌٌس المراقبةلوحة  إنجاز - علبة لوحة المراقبة. ٌنجز -

 الدارة الكهربائٌة تركٌب -2 تركٌب الدارة اعتمادا على الوثائق. سٌرورةعملٌات  اتباع - . التلحٌمفً كٌفٌة  ٌتحكم -

 .المناسب الخزان ٌختار -
 .أبعاد الخزان ٌقٌس -

 تحضٌر الخزان. -3 ىلكاشف المستو المناسبالخزان  تحضٌر -

الكهربائٌة  الدارةالمسبار فً  ٌربط -
 بلوحة المراقبة

 ىالمستو كاشف وظٌفةعلى  ٌتعرف -

  عدد من إلى المسبار تجزئة لمسبارا نجازإل الخزانبعاد ل  أاستغال  -
 .المسبارز إنجا -4 المراقبة  المستوٌات تتوافق مع لوحة
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 الداخلً الهاتف 

 . مع شخص أو أطراف أخرى االتصال:   وظٌفة المشروع - 1

 : المشروع إنجازخطوات  - 2

 الخطوات األنشطة الكفاءة مؤشرات

 (1)العلبةإنجاز -1 األولى االتصالمحطة  إنجاز - ( وفق المقاٌٌس المعطاة.1ٌنجز العلبة) -

 تركٌب المٌكروفون والسماعة . -2 (.1فً العلبة) المٌكروفون والسماعة تركٌب إنجاز -  والسماعةالمٌكروفون  منعلى دور كل  ٌتعرف -

 (2نجاز العلبة) إ-3 الثانٌة. االتصالمحطة  إنجاز  - .المعطاة   المقاٌٌس( وفق 2العلبة) ٌنجز -

 :  الكهربائٌة الدارة ٌركب -

 المٌكروفون، السماعة، القاطعة،

 . المولد

 .السماعةو  ٌكروفونالم تركٌب -

 والمولد القاطعة تركٌب -

 األمنٌة المناسبة.  االحتٌاطات )عمود كهربائً( مع اتباع  -

 فًتركٌب المٌكروفون والسماعة  -4

 (2العلبة)

 االتصال . محطتً ٌوصل -

 
بعضهما البعض  مع  (2 )و (1) محطتً االتصال : توصٌل -

 .المناسبة التوصٌل أسالكباستعمال 

 (2 )و (1) :حطتً االتصالوصل م-5

 

 منتوج المشروع-6 .تجرٌب المشروع المنجز إجراء  - الداخلً . الهاتف ٌستعمل -
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 ةألسئلة/أجوب إلكترونٌة لعبة 

 المنجزة فً عملٌة التقوٌم خالل الموسم الدراسً . اللعبة استغالل  المشروع : وظٌفة -1

 : المشروعإنجاز  خطوات -  2

 الخطوات األنشطة اءةالكف مؤشرات

إنجاز لوحة البٌانات بدون الدارة الكهربائٌة وفق  - ٌتحكم فً العملٌات المختلفة . -

 . المعطاةالمقاٌٌس 

 لوحة البٌان -1

الدارة الكهربائٌة وفق المقاٌٌس  بدونالقاعدة  إنجاز - ٌثبت لوحة البٌانات مع القاعدة. -

 المعطاة.

 القاعدة -2

تركٌب الجزء األول من الدارة الكهربائٌة على لوحة  -  .ة التلحٌم بأداة التلحٌمٌتحكم فً كٌفٌ-

 .البٌانات

 الدارة الكهربائٌة ولوحة البٌانات -3

 القاعدةعلى الكهربائٌة  الدارة  -4 تركٌب الجزء الثانً من الدارة الكهربائٌة على القاعدة.- .ٌركب الدارة إعتمادا على الوثائق -

 منتوج المشروع -5 /أجوبةأسئلةتجرٌب المشروع فً اللعبة   - . اإللكترونٌةاللعبة  ٌستعمل -

 

 السحرٌة الشمعة 
 بصورة مسلٌة وجذابة . ًكهربائاح بمص إشعالفً  التحكم وظٌفة المشروع :  -1

 خطوات إنجاز المشروع : -2

 الخطوات األنشطة الكفاءة مؤشرات

 الكهربائٌةالدارة  لوحة -1 حسب المقاٌٌس المقدمة . اللوحةوتصمٌم  تحضٌر - ٌتحكم فً بعض التقنٌات .  -

 الكهربائٌة. للدارةاألولً  التجرٌب - التلحٌم . بأداةٌتحكم فً التلحٌم  -

 على مرابط وبعض خواص المقاومة الضوئٌة. التعرف -

 تلحٌم العناصر الكهربائٌة . -2

 والقاعدة. الحامل -3 . حسب المقاٌٌس والقاعدةحامل وإنجاز ال تصمٌم - . والقاعدةالحامل  ٌنجز -

 الشمعة. تركٌب -4 الشمعة السحرٌة تركٌب - . السحرٌةالشمعة  ٌركب  -

 منتوج المشروع -5  الشمعة السحرٌة بٌجرت - . السحرٌةالشمعة  ٌستعمل -
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 فٟ ثٕبء ٚر١ّٕخ اٌىفبءاداعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١بد االػالَ ٚاالرصبي  -2.6

  T I C Eٌٛخ١بد  االػالَ ٚاالرصبيرىٕٛ 

 رىٌٕٛٛخ١بد االػالَ ٚاالرصبي وٛع١ٍخ رؼ١ّ١ٍخ 

رُ رط٠ٛؼٙب ٌالعزخذاَ اٌزشثٛٞ رؼشف ة" رؼزجش اٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ فٟ االػالَ ا٢ٌٟ ٚاالرظبي  أدٚاد رىٌٕٛٛع١خ راد ل١ّخ رشث٠ٛخ ِشٙٛد ٌٙب. ِٚغًّ ٘زٖ اٌٛعبئً ٚاٌزم١ٕبد اٌزٟ 

فٟ اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ ٚع١ٍخ اعبع١خ ِؼ١ٕخ ٌزؾم١ك األٔشطخ  ٟٚ٘ ، ٠ٚغزخذِٙب أعزبر ِبدح اٌؼٍَٛ أٚ اٌّٛاد األخشٜ ػٍٝ ؽذ عٛاء. TICEَ ٚاالرظبي فٟ اٌزؼ١ٍُ" رىٌٕٛٛع١بد االػال

 اٌزؼ١ٍّخ ٌألعزبر ٌٍٚز١ٍّز اٌزٟ رغًٙ رؾم١ك وفبءاد إٌّٙبط.

 ٚرطج١مبرٗ اٌّخزٍفخ فٟ ِغبي االرظبي ٚاٌزٛاطً )اٌّؼٍِٛبر١خ( فٟ اوزغبة ِؼبسف ِزخظظخ فٟ ١ِذاْ االػالَ ٚا٢ٌٟ اٌّزؼ١ٍّٓرغبػذ ٚعبئً "رىٌٕٛٛع١بد االػالَ ٚاالرظبي" 

ز فٟ اٌّغزّغ ٚرم١ٍض اٌٙٛح اٌشل١ّخ ث١ٓ ِخزٍف فئبد اٌزال١ِل١ّخ ٚاالٔذِبط فٟ ِغزّغ اٌّؼشفخ ، ٚرغبُ٘ ثمذس وج١ش فٟ ٔشش اٌضمبفخ اٌش)اٌجشاِظ ٚاٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ٚاالٔزش١ٔذ(

 اٌٛاؽذ ٚفٟ اٌّغزّؼبد األخشٜ. 

 عذ٠ذح، ِٕٚٙب: ٚعٍٛوبد  إٌٝ اوزغبة اٌّزؼ١ٍّٓ ِؼبسف ِزخظظخ ٚوفبءادٚإدِبط رىٌٕٛٛع١بد االػالَ ٚاالرظبي فٟ اٌزؼ١ٍُ   اٌٝ ٌّٕظِٛخ اٌزشث٠ٛخ رغؼٝ ا 

 التحكم فً أساسٌات االعالم اآللً )الحاسوب والعمل فً بٌئة رقمٌة( -

 تغالل وثائق رقمٌة )وثائق نصٌة، صور، فٌدٌو، برمجٌات،عروض، ...(إنتاج واس -

 مع األخرٌن )االنترنٌت، البرٌد االلكترونً،...( استخدام الشبكات من أجل االتصال والتواصل لتبادل المعلومات ذات طابع تربوي وعلمً -

عذ٠ذح ٚرفزؼ اٌّغبي ٌطشق ث١ذاغٛع١خ ِجزىشح ٌفبئذح األعزبر ٚإِىب١ٔخ أوجش ٌطشق اٌجؾش االعزمظبء فٟٙ، ِغ فؼبء االٔزش١ٔذ ٚاٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ٚاألعٙضح اٌزو١خ ، رمذَ ٚعبئً 

 زٕف١ز ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ. فٟٙ:ٌفبئذح ِغّٛػخ اٌّزؼ١ٍّٓ، فٟ ششٚؽ رزؾذٜ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ. فإرا ِب رُ اعزغالي ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١بد ثزوبء ، فٟٙ ال شه رىْٛ ػٛٔب ِّٙب ٌ

على أن نعتبره أداة فعالٌة أكبر لتطبٌق المناهج. وفعالة أال وهو الحاسوب، الذي ٌستخدم فً تشغٌل البرامج وحفظ الوثائق وتبادلها بغرض تربوي من أجل توفر أداة قوٌة  -

 د...تساع ولٌس غاٌة فً حد ذاته؛ إذ أن األمر ال ٌتعلق بتعلم المعلوماتٌة بقدرما ٌتعلق بتسخٌر هذه الوسٌلة لخدمة التربٌة. فهً

 على بناء الكفاءات العرضٌة ، مثل: لتلمٌذا 

 ،حب المعرفة واإلطالع والبحث عن المعلومة 

  ًاالستقاللٌة والمسإولٌة والعمل الجماعً التعاون 

 اكتساب طرق العمل ومنهجٌة البحث ومعالجة المعلومات 

 إثارة اهتمامه للتعلم وانخراطه فً سٌرورة التعلٌم والتعلم 

 لمتعلقة باستخدامات االنترنٌن والمعلوماتٌةالوعً بالرهانات ا 

 ...على تطوٌر أسالٌب التدرٌس وتكٌٌفها وتفعٌل مقارباته البٌداغوجٌة وابتكارها، مثل: واألستاذ 

 ومحفزة لتعلم التالمٌذ تطوٌر وضعٌات تعلمٌة مبتكرة وجاذبة 
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  للمعلومة، كالبحوث التربوٌة و تجارب اآلخرٌناالستفادة من مصادر متنوعة 

 ل للتلمٌذ  تسسٌر أفضل للقسم وأنشطة التعلم . من خالل انتاج بعض المنجزات، مثل العروض لتقدٌم بعض فقرات الدرس أو الوضعٌات التعلمٌة، وثائق عم

 حسب الوضعٌة التعلمٌة أو للتقٌٌم أو إلدماج التعلمات

  .فٌمكن له إجراء التجارب التً تستعصً علٌه فً الشروط الحقٌقٌة عن طرٌق  دعم العمل التجربًٌ، باستخدام الحاسوب والبرمجٌات التً تحاكً التجارب

 المحاكاة

 وسٌلة إٌضاح لتقدٌم والوضعٌات الحقٌقٌة من ظواهر ال ٌتسنى تقدٌمها بالطرق التقلٌدٌةتوظٌفها ك 

  تفادي األوضاع الخطٌرة التً تتؤتى من استخدام مصادر الطاقة  الخطٌرة، ومنه العمل فً وضع آمن 

 لبٌداغوجٌةتطوٌر بٌداغوجٌة فارقٌة تاخذ بعٌن االعتبارهذه الفروقات الفردٌة بٌن التالمٌذ سواء فً وضعٌات التعلم المكٌفة أو وضعٌات المعالجة ا 

 ًتقٌٌم التعلمات والعمل على المعالجة الفورٌة  عن طرٌق برامج التقوٌم والتقوٌم الذات 

 ولوجٌا االعالم واتصالبعض األفكار الخاطئة حول استخدامات تكن 

 :، منهاالتربوٌٌنالمهتمٌن والتً قد ٌقع فٌها بعض  ٌجب معرفتها،التصورات حول استخدام الحاسوب واالنترنٌت فً المجال التربوي  ضبع هناك

     ٌن وأساتذة( وقد ٌحدث الطفرة المرغوب فٌها. ولكن )إدارٌ التربوٌٌن  فً المإسسة كفٌل بتغٌٌر الذهنٌات لدى المتعاملٌن ت.إ.إ.االعتقاد بؤن وجود هذه الوسائل ل

التكٌف معها وتفعٌل دورها الوعً بها ومن التطور التكنولوجً الحاصل فً هذا المجال.  وعلى المتعاملٌن سرعة الواقع ٌكذب ذلك، إذ أن تطور الذهنٌات بطًء وأقل 

 التطور.هذا مواكبة لواالستفادة منها 

  التعامل معها تملك شٌئا سحرٌا ٌمكن أن ٌغطً عجزنا فً تطبٌق بٌداغوجٌا ناجعة. والحقٌقة أنها وسٌلة بٌد مستعملٌها، ٌنبغً وأنها ذاتٌا،  ها  ناجعةأن و.إ.إ اعتبار

تً تتٌحها هً الكفٌلة . وحسن اختٌارها وطرٌقة العمل بها، وتوظٌف االستخدامات المختلفة الهدف المنشود ومتطلبات الوضعٌة البٌداغوجٌة، مرتبطة بالحسبفوسٌلة ك

  بتحقٌق النجاعة المنشودة. 

  المعلومات، لكن بوسائل عصرٌة: فقد تستخدم الحاسوب وجهاز عرض البٌانات من أجل تقدٌم معلومات بسٌطة  عرضاالعتقاد بؤن استخدامها فً التعلٌم ٌقتصر على

 لجوهر، وهو القٌمة االضافٌة لعرض المحتوى وفائد ته بالنسبة للتلمٌذ.عن ا االبتعادواستعمالها ك"سبورة ضوئٌة" عوض عن السبورة التقلٌدٌة، و

 لكن العبرة بالمنتوج الذي المتوصل  إلٌه والذي  !اعتبار النشاط الذي ٌتحقق من خالل النقر المبالغ فٌه على الراقن، أو مدة الركون إلى اآللة، هً مإشرات لنشاط المتعلم

 ٌنبئنا بتعلم مفٌد وتقدم ملحوظ.

 نجمع بعض المعلومات كٌفما شاء من محركات البحث الموجودة بالشبكة وتزٌٌن المحتوى بالصور العتقاد السائد عند بعض المتعلمٌن أنه إلنجاز بحث تربوي  ٌكفً أن ا

ث ومنهجٌة البناء والتقٌد بالتعلٌمات المتعلقة ، بدون االلتزام بقواعد البح!والمهمة منتهٌة لها ارتباط بالموضوع، ، وكؤن األمر ٌتعلق بجمع أكبر قدر من المعلومات
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إن دور األستاذ خطٌر فً هذا الباب الذي لم بالهدف المتابع وحدود المعلومات. وهو اعتقاد خاطئ ٌجعل المتعلم ال ٌكلف نفسه عناء البحث الحقٌق وبالتالً متعة التعلم. 

 ٌستوف حقه من االهتمام.

 جٌات االعالم واالتصال:بعض التوصٌات بخصوص استخدام تكنولو 

 واألستاذ والمإسسة لتحقٌق  اعتبار الحاسوب والتكنولوجٌات المتصلة به كاالنترنٌت ومصادر المعلومات كوسائل تعلٌمٌة تساعد اقطاب المنظومة البٌداغوجٌة ، المتعلم

 األهداف التعلمٌة للمواد الدراسٌة وغرس السلوكات المحبذة من قٌم وعادات سلٌمة 

 عتاد االعالم اآللً من حاسوب ملحقاته  وقاعات متخصصة  والشبكة المحلٌة واالنترنٌتتوفٌر  -

 توفٌر شروط الصٌانة للعتاد وللبرامج والحماٌة -

   ،ٌة فٌها، ومنه فهناك فهً سالح ذو حدٌن ٌنبغً الوعً بالجوانب السلٌبة واالٌجابالعمل على تطبٌق متطلبات استخدامها، فهً كاي  وسٌلة لها ما لها وعلٌها ما علٌها

وهً مجموعة قواعد العمل التً ٌنبغً احترامها والتقٌد من طرف الجمٌع )احترام  الملكٌة  ؛هذه األدوات" لمٌثاق استخدام قواعد عمل ٌجب أن تحترم. تكون بشكل "

فً تبادل المعلومات ، المحافظة  الحفاظ على الخصوصٌة و فً تبادلها ، الفكرٌة، التقٌد بالمحتوٌات ذات الطابع التربوي والبٌداغوجً المرتبط بالمناهج فً استخدامها أ

 ...(.احترام التعلٌمات والتقً دبها أثناء البحث، على العتاد، 

  ًبالنسبة لالستخدام البٌداؼوج 

  ًتغنً عن تقدٌم الظاهرة بشكلها الحقٌقً. فاألصل هو العمل ال اعتبار البرمجٌات الخاصة بالمحاكاة كوسٌلة لتقرٌب الظواهر الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والتكنولوجٌة. فه

قٌقٌة فهً تقدم بعض التبسٌطات بالوسائل واألدوات" الحقٌقٌة" وال نلجؤ إلى المحاكاة إلى عند الضرورة الموضوعٌة، وكذلك بدون مبالغة. فالمحاكاة ال تعوض إطالقا الح

 نٌة لبناء البرنامج.مالتبطة بالنموذج المستخدم ولكن أٌضا بالشروط التق

 وٌرهااالعداد لها فهً تخضع لنفس شروط االعداد والتحضٌر وتهٌئة المكان  والعرض واالستخدام من طرف التالمٌذ أو الفوج، وتقٌٌم الوسٌلة وتط 

 ز الوقت المتوفرحسن التوقٌت : تستخدم فً القوت المناسب مع األخذ بعٌن االعتبار الحجم الزمنً الذي ٌتطلبه النشاط لكً ال ٌتجاو 

 استغالل أنشطة االعالم اآللً للقٌام بالتطبٌقات الخاصة بدروس المادة 

 ضبط ومراقبة نشاط التلمٌد )المفرد أو ضمن المجموعات( للتقٌد بالمهمة الذي ٌإدٌها وبالتعلٌمات المعطاة وقواعد االنضباط 

 بخصوص استخدام االنترنٌت 

 لفائدة التربوٌة ومورد من أهم الموارد التً صار األستاذ ٌتجه إلٌها. ومع هذا فٌجب اتخاذ االحتٌاطات الضرورٌة لكً ال ٌقع فً االنترنٌت هو مصدر واسع للوثائق ذات ا

 هدافً .؟ وهل ٌحقق أالسهولة واالنخداع واالعتقاد الخاطئ بؤن ما ٌاتً من هذا المصدر فهو صالح. فهناك الصالح والطالح والفرز ضروري ودلٌلك هو ماذا أرٌد 

  ًتكٌٌف المادة والمعلومات قد ٌكون  كما أن جل المادة المتوفرة فً مواقع االنترنٌت تتطلب تكٌٌفها لرغبتنا وهً مادة خام تحتاج إلى تنقٌة وفرز. كما أن الجهد المبذول ف

 قبل االنشغال بالبحث، فهذ من أساسٌات التحضٌر.اصعب من إنتاجها وٌؤخذ وقتا أطول ، ولذا نحرص على أن ال نغٌب جهد االنتاج والمبادرة الشخصٌة 
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 ًبعض محددات تحلٌل برنامج ذي طابع بٌداؼوج 

 ِٕٚٙب ؽشػ األعئٍخ اٌزب١ٌخ:، ٔؾزبط إٌٝ االػذاد ٌٍٛع١ٍخ وٟ رٛظف ثبٌشىً األِضً ،ٌٍؼشٚع أٚ اٌّؾبوبح ،لجً اعزخذاَ اٌجشٔبِظ 

من وسائل تعلٌمٌة أخرى ؟ فاألولى هو العمل بما هو موجود فً المخبر من وسائل تجرٌبٌة تحقق النشاط قبل هل  لدي  بدٌل  عن هذا البرنامج  بما هو  متوفر لدي  -

 اللجوء إلى برامج "الحقٌقة االفتراضٌة".

 ما هً أفضلٌة استخدام الحاسوب والبرامج عن بقٌة المقاربات األخرى؟ -

 هل ٌحقق األهداف التعلٌمٌة المرجوة من الوضعٌة التعلمٌة؟  -

 ما المحتوى العلمً الذي ٌمكن أن ٌقدمه البرنامج الذي سؤستخدمه مع التالمٌذ؟ وهل ٌتناسب مع المحتوى المعرفً المقرر فً النهاج؟ -

ٌرها بالطرق  ٌمكن توفما الفائدة المرجوة من هذا البرنامج؟ : هل ٌوفر الوقت؟ هل ٌسمح بتقدٌم الظواهر فً شروط آمنة؟ هل ٌوفر أكبر قدر من الوضعٌات التً ال -

 التقلٌدٌة؟ هل بامكانه تجاوز صعوبات االنجاز  الحقٌقً )تجارب الكٌمٌاء، تجارب الكهرباء، الظواهر الفلكٌة، ...الخ(؟

ماثلة )أوجه التشابه( ؟ هل المهل تحاكً الظاهرة فً الحدود المطلوبة؟  أو الوعً بحدود المحاكاة. هل ٌمكن التحكم فً كل المتغٌرات والتقٌد بالمتغٌرات المرغوب فٌها -

 التً ٌقترحها البرنامج ال تخل بالمفهوم المدروس؟ 

، هل ٌتطلب العمل بالبرنامج التالمٌذ الكفاءات والمعارف األساسٌة الستخدام البرنامج: مثل : القدرة على استخدام لغة البرنامج )التً فً الغالب لٌست بالعربٌة!( هل لدى  -

 لٌست متوفرة عند كل التالمٌذ )الفروق الكبٌرة بٌن التالمٌذ نظرا للخلفٌات المختلفة( ؟ تقدٌم بعض المعلومات االضافٌة

 [ِثبي الداج ثشِد١خ فٟ ٚظ١خ رؼ١ٍّخ ثغ١طخّٔٛرج ٌالعزخذاَ ثشِد١خ راد غبثغ د٠ذاوز١ىٟ ] -1.2.6
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