
 .أم لجین: األستاذة

 

  ٠١:التربیة العلمیة و التكنولوجیة                                       مذكرة رقم: النشاط

  الصحة و اإلنسان:المیدان

  )١(الحواس : الموضوع

بتجنید موارده المتعلق  یحافظ على صحة جسمھ و ینظم وتیر حیاتھ:  الكفاءة الختامیة 
  .بالمظاھر الكبرى للحیاة

  .یتعرف على الحواس الخمس وعلى أھمیة أعضاء الحس: المؤشر

  النشاطات  الخطوات
وضعیة 
  االنطالق

بماذا ، بماذا تسمعون؟ باألذن، بماذا نشم؟  باألنف : تسأل المعلمة التالمیذ
  الخ....تشاھدون التلفاز؟ بالعینین 

  :كتشفا  بناء التعلمات
  :عّبر عن الّصور المقابلة

 أین وضع المدیر سّماعة الھاتف؟ -
 ماذا یستعمل سامي لیستكشف السماء ؟ -
 وماذا تفعل سارة؟ -
 حلوة   -مّرة   : قال أمین المثلجات : أشطب الجواب الخاطئ -
  :أنجز

  :اربط كل جملة بعضو الحّس المناسب
تصوب المخطئ و ، تراقب األعمال ، تتجول المعلمة بین الصفوف 

  .تشجع الصواب
  :تعلمت

  .الّذوق، الّشم، اللمس ، الرؤیة ، السمع : ھي، حواّسي خمس
وألمس بكّل ، وأتذوق بلساني، وأشّم بأنفي، وأرى بعینيّ ، أسمع بأذني 

  .جسمي كأصابع الید
  و التربیة العلمیةدفتر األنشطة الریاضیات   إعادة االستثمار

 10ص  1- 2: أتمرنمعالجة أنشطة 
  
  

  

  

  

  



 .أم لجین: األستاذة

 

  ٠٢:التربیة العلمیة و التكنولوجیة                                       مذكرة رقم: النشاط

  الصحة و اإلنسان:المیدان

  )٢(الحواس : الموضوع

موارده المتعلق یحافظ على صحة جسمھ و ینظم وتیرة حیاتھ بتجنید :  الكفاءة الختامیة 
  .بالمظاھر الكبرى للحیاة

  .یتعرف على بعض القواعد الصحیة و یمارسھا حفاظا على أعضاء الحسّ : الكفاءة المركبة

  واقي الرأس، مكبر الصوت، السبورة ، كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشاطـــــــــات  مراحل الحصة

  وضعیة االنطالق

  الحواس الخمسة؟من یذكر لي أنشودة 
  :سأذكر لكم حاسة و أنتم أخبروني بعضوھا

  :.......حاسة الذوق 
  :..........حاسة الشم

  :.......حاسة الرؤیة
  :.......حاسة اللمس
  :.......حاسة الّسمع

  بناء التعلمات

  :أكتشف
  :عّبر عن الصورة المقابلة -١

، ر؟ ألنھ ال یرىلماذا ال یستطیع ھذا الرجل االنتقال بسھولة من ككان إلى آخ
  .وھي عضو العین، فاقد لحاسة الرؤیة

 :الحظ الّصورة المقابلة -٢
ماذا یضع النجار على عینیھ ؟ وعلى أذنیھ؟ وعلى أنفھ؟  یضع النجار على 

  .عینیھ و أذنیھ وأنفھ وقایة
  .ما قام بھ النجار تصرف مفید، ھل ما قام بھ النجار تصرف مفید؟ نعم

حتى یحافظ على سالمة ،السمع والرؤیة و الشّم لماذا؟ ألنھ یحمي عضو 
  .حواسھ

  :أنجز
وباألحمر إذا كان التصّرف ، لون البطاقة باألخضر إذا كان التصّرف مفید

  .ضاّرا
ّمت   :تعل

  .أنا أعتني بأعضاء الحّس ألحافظ على حواسّي ألنھا تسّھل لي العیش

  العلمیةدفتر األنشطة الریاضیات و التربیة   إعادة االستثمار
  .١٠: صفحة أبحثو  ٣معالجة تمرین 

  



 .أم لجین: األستاذة

 

  

  ٠٣:التربیة العلمیة و التكنولوجیة                                       مذكرة رقم: النشاط

  الصحة و اإلنسان:المیدان

  أنا أتحرك و أتنقل: الموضوع

المتعلق بالمظاھر یحافظ على صحة جسمھ و ینظم وتیرة حیاتھ بتجنید موارده :  الكفاءة الختامیة 
  .الكبرى للحیاة

  .یدرك أھمیة الحركة و التنقل و یمیز مختلف أنواع التنقل: الكفاءة المركبة

  . یتعرف على بعض أنواع التنقل ویسمیھا: مؤشر الكفاءة

  مشاھد، السبورة، كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشـــــاطـــــــات  مراحل الحصة

كیف جئتھم إلى المدرسة؟ ھل بالسیارة أم بأرجلكم؟ من : تسأل المعلمة التالمیذ  وضعیة االنطالق
  جاء یجري إلى المدرسة؟

  بناء التعلمات

  :اكتشف
  .إلى أین یذھب ھؤالء األطفال؟ ذاھبون إلى المدرسة 

ماذا یستعملون لذلك؟ یستعملون الحافلة أو السیارة لمن یسكن بعیدا و األرجل لمن 
  .المدرسةیسكن قریبا من 

ماذا ستفعل لتصل في : فخافت أن تتأخر عن المدرسة، لم تنھض سارة باكرا 
  .الوقت؟ تستعمل الجري لتصل في الوقت

  .أین یعیش ھؤالء الرجال؟ یعیشون في الصحراء
لماذا؟ ألنھم دائموا الترحال من مكان إلى آخر . ھل یستقرون في مكان واحد؟ ال 

  .بحثا عن الرزق و قوت یومھم
 ینجز ھذا النشاط بالتحاور مع التالمیذ حول المشھدین  

  :أنجز
  .تحت الصور المجسدة لوضعیة التنقل ضع إشارة 

  :تعلمت
  .أتحرك و أتنقل من مكان إلى آخر لقضاء حاجاتي، أنا تلمیذ نشیط 

  .أتنقل مشیا أو جریا أو قفزا

  إعادة االستثمار

  .١٦من دفتر األنشطة صفحة  ٣-١تنجز أنشطة أتمرن
 .اربط بین المكان وطریقة التنقل-
  ):أسقط، راجل، باكرا، الرصیف:( أكمل الفقرة بالكلمات التالیة-

وأمشي على ............ وأذھب إلى المدرسة ............و استیقظ..........أنام 
  .وأصاب بكسور.............. وال أجري كي ال ............. 

  



 .أم لجین: األستاذة

 

  

  ٠٤:التكنولوجیة                                          مذكرة رقمالتربیة العلمیة و : لنشاطا

  الصحة و اإلنسان:المیدان

  كیف أتحرك؟: الموضوع

یحافظ على صحة جسمھ و ینظم وتیرة حیاتھ بتجنید موارده المتعلق :  الكفاءة الختامیة 
  .بالمظاھر الكبرى للحیاة

  ..نقل واألعضاء المسؤولة عنھیتعرف على مختلف أنماط الت: الكفاءة المركبة

  الوسیلة المساعدة في التنقل -وسیل تنقل كل فرد: مؤشر الكفاءة

  مشاھد، السبورة، كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشـــــاطـــــــــات  مراحل الحصة

یحدث لكم ھل تجرون في ساحة المدرسة أم تمشون؟ ماذا : تسأل المعلمة المتعلمین  وضعیة االنطالق
  لو جریتم ؟

  بناء التعلمات

  :اكتشف
 عبر عن الصورة المقابلة.  
  .صف األطفال و ھم یجرون -
ولماذا؟ ألن رجلھ . ھل یستطیع العداء الجریح مواصلة الجري؟  ال  -

  .مصابة ال یستطیع الجري برجل واحدة
  الجري برجل واحدة : لون اإلجابة المناسبة -

  
  :أنجز

  .انثناء جسم الطفل في الصورتینحوط مكان 
  :تعلمت

  .ویساعدني في ذلك جسمي الذي ینثني في عّدة أماكن، أتنقل باستعمال الّرجلین

  أسھل    أصعب

  إعادة االستثمار

  .١٦من دفتر األنشطة صفحة  ٢ینجز المتعلم أنشطة أتمرن 
 .لون باألحمر البطاقات المرفقة بالصور الدالة على تصرفات خطیرة -

  : ابحث
حّوط األشیاء التي ال یجب أن یحملھا في : صدیقك من ثقل وزن محفظتھیشتكي 

  :المحفظة
 -اللوحة االلكترونیة -المعطف -قارورة الماء –الكتب الخارجیة  - األقالم

مى - الكتب المدرسیة -الكراریس   .أوراق الّرسم -اللوحة -الدُّ
  



 .أم لجین: األستاذة

 

  

  ٠٥:مذكرة رقم                                        التربیة العلمیة و التكنولوجیة                   : النشاط

  الصحة و اإلنسان:المیدان

  تحرك و أحافظ على صحتيأ: الموضوع

  .یحافظ على صحة جسمھ و ینظم وتیرة حیاتھ بتجنید موارده المتعلق بالمظاھر الكبرى للحیاة:  الكفاءة الختامیة 

  للحفاظ على سالمة أعضاء الحركةیذكر بعض العادات الحسنة : ة المركبةالكفاء

  .معرفة فضل أعضاء الجسم في التنقل، یحافظ على أعضاء جسمھ: مؤشر الكفاءة

  مشاھد، السبورة، كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشـــــــــــاطـــــــــــات  خطوات الحصة

  وضعیة االنطالق
  :حاولون اإلجابة عنھتطرح المعلمة السؤال التالي على التالمیذ و ھم ی

بماذا جئتم إلى المدرسة؟ إذا أصیبت أحد أرجلكم بجرح ھل تستطیعون المجيء إلى 
  المدرسة؟

  بناء التعلمات

  :أكتشف
  .و التعبیر عنھا ٣١تطلب المعلمة من التالمیذ مالحظة الصورة صفحة 

  .الخاطئةتشجع الصحیحة و تصحح ، تسأل المعلمة التالمیذ وھم یحاولون االجابة 
  یلعب ھؤالء األطفال في الشارع وسط الطریق -أین یلعب ھؤالء األطفال؟. 
  المكان غیر مناسب للعب -ھل ھذا المكان مناسب للعب؟. 
  ألنھ یشكل خطر على صحتھم بسبب مرور السیارات فیھ - لماذا؟. 
 ضع خطا تحت الجملة الصحیحة: 

  .عضاء أخرىرجليَّ و أ –رجليَّ فقط : عند الجري أستعین بــ
  :أنجز

 لون باألحمر بطاقة الّصورة الدالة على تصرفات خطیرة. 
  :تعلمت

  . أتنقل بفضل بعض أعضاء جسمي والتي تجب المحافظة على سالمتھا

  إعادة االستثمار

  :)یطبع و یلصق(و یقدم على كراس القسم  من إعداد المعلمة ھذا النشاط
  :تصرفات خطیرةألون باألحمر بطاقة الصورة الدالة على 

                  
  

                  
  
  

         
  

        
 



 .أم لجین: األستاذة

 

  

  

  ٠٦:مذكرة رقم                             التربیة العلمیة و التكنولوجیة                              : النشاط

  الصحة و اإلنسان:المیدان

  أصنف أغذیتي: الموضوع

جسمھ و ینظم وتیرة حیاتھ بتجنید موارده المتعلق بالمظاھر الكبرى  یحافظ على صحة:  الكفاءة الختامیة 
  .للحیاة

  .یصنف األغذیة حسب مصدرھا و یتعرف على عادات غذائیة عامھ: الكفاءة المركبة

  .یة التي یتناولھا دائما و عن مصدر كل غذاءذالتعرف على االغ: مؤشر الكفاءة

  مشاھد، السبورة، كتاب المتعلم: الوسائل

  :ورة الحصةسیر

  النشــــــاطـــــــــات  خطوات الحصة

ما ھي األغذیة التي تتناولونھا ؟ یذكر مجموعة من المواد : تسأل المعلمة التالمیذ  وضعیة االنطالق
  .الغذائیة

  بناء التعلمات

  :أكتشف
، و محاولة التعبیر عنھا . ٣٤تطلب المعلمة من التالمیذ مالحظة الصورتین ص 

  .یوجد في كالھماواصفین ما 
  :تطرح المعلمة بعض التساؤالت حول الصورتین

  یذكر بعض  - سّم بعض الخضر و الفواكھ التي یشتریھا األب من السوق ؟
 ...-البطیخ –البرتقال  –البطاطا  –الجزر : كــ:الخضر و الفواكھ 

  یتحصل علیھا من الفالح و الفالح من  - ومن أین یتحصل علیھا الخضار؟
 .واألشجارالنباتات 

 اللحم –الخبز  –الحلیب : اشترت األم : ضع سطرا تحت الجواب الصحیح. 
 سم أغذیة أخرى نتحصل علیھا من الحیوانات. 

  : أنجز
مجموعة الخضر  ، مجموعة اللحوم والبیض و األسماك : المجموعات الغذائیة ھي

مجموعة   ،مجموعة الزیوت و الدھون  ،مجموعة الحلیب و األجبان ، و الفواكھ
  .مجموعة الماء و المشروبات  ،الخبز و العجائن

  :أحط كل غذاء مستعمال اللون المرافق للمجموعة الغذائیة المناسبة

                   
  :تعلمت

  . بعضھا من مصدر نباتي و البعض اآلخر من مصدر حیواني، أغذیتي متنوعة

  إعادة االستثمار
  :تربیة العلمیة/ دفتر األنشطة الریاضیات 

  ٢٢ص  ٣ ٢-  ١ینجز المتعلم أنشطة أتمرن 
  .٢٢ینجز المتعلم فقرة أبحث ص 



 .أم لجین: األستاذة

 

  

  

  ٠٧:مذكرة رقم                             التربیة العلمیة و التكنولوجیة                              : النشاط

  الصحة و اإلنسان:المیدان

  أغذیتي متنوعة: الموضوع

یحافظ على صحة جسمھ و ینظم وتیرة حیاتھ بتجنید موارده المتعلق بالمظاھر الكبرى :   الكفاءة الختامیة
  .للحیاة

  .یتعرف على مفھوم التغذیة المتوازنة و یلتزم ببعض قواعدھا: ة المركبةالكفاء

  .عدم االكثار من تناول األغذیة المصنوعة من السكر –تعلم التنویع في األغذیة : مؤشر الكفاءة

  مشاھد، السبورة، كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشــــــــــــاطـــــــــــات  خطوات الحصة
  :تطرح المعلمة السؤالي التالي على المتعلمین  وضعیة االنطالق

  .ھل تستطیعون العیش و التغذیة بغذاء واحد فقط ؟ كالخبز مثال 
  ماذا یحدث لو أكلنا الكثیر من السكر؟

  .االجوبة تشجع الصحیحة و تصحح الخاطئةتأتي 
  :اكتشف  بناء التعلمات

  .و التعبیر عنھا.٣٧تطالب المعلمة التالمیذ بمالحظة الصورة ص 
  :تسأل المعلمة التالمیذ

 مم تتكون الوجبة التي تتناولھا ھذه البنت؟ -
 ما رأیك في ھذه الوجبة؟ -
 كیف تبدو لك ھذه البنت؟ وما سبب ذلك؟ -
 :الكلمة المناسبةأضع سطرا تحت  -

  .جسمي) یضعف( –) یقوي(نقص التغذیة 
 لماذا تسوست أسنان ھذا الطفل؟ -

  : أنجز
 حوط باللون األحمر األغذیة التي ال یجب اإلكثار منھا. 

وال ألكثر من تناول األغذیة المصنوعة ، أنوع من أغذیتي ، ألحافظ على صحتي: تعلمت
كر   .من السُّ

  .تربیة علمیة/ األنشطة ریاضیات دفتر   إعادة االستثمار
  .٢٨ص   ٣-٢-١" اتمرن"ینجز المتعلم أنشطة فقرة 

  .٢٨ص " ابحث"ینجز المتعلم فقرة 
  
 


