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 ـ تقديم المادة 1
 
 

التكنولوجیة بطابعھا الخاص المتمثل في استكشاف المحیط، تحلیل إن مادة التربیة العلمیة و
بناء المستمر والتدریجي خالل المسار الالظواھر، التعامل مع األدوات التكنولوجیة تسمح ب

فتاحیة مالكفاءات األساسیة التي تزود المتعلمین بأدوات وعارف العلمیة المدرسي لجملة من الم
التحكم الفكري والعلمي للعالم المحیط بھم واكتساب نوع و ،للوصول تدریجیا إلى مستوى من الفھم

 .من االستقاللیة لحل مشاكل من الحیاة الیومیة وبناء الشخصیة
 

عیة، والموض: علقة بالفكر العلميكما تستھدف ھذه المادة تطویر المواصفات المت
عیة، فضولیة، نقدیة ومما یساعد على تكوین أفكار واقعیة، موض ... الحججماالستدالل، تقدی

الجماعي لمفاھیم المواطنین الذین یتحلون بالوعي والمسؤولیة بفضل البناء المتدرج وتجعلھم من 
 .علمیة

 

مھیكلة لنشاطات ذات طابع لة منسقة وإن منھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة یكّون جم
لدور لالتكنولوجیة في المدرسة االبتدائیة نظرا  تستھدف ترقیة التربیة العلمیة وعلمي وتكنولوجي،

 .ھناالمعتبر الذي تلعبھ المعارف العلمیة في العصر الر
 

تدائي إدراجھا في جمیع مستویات التعلیم االبعمل على تطویر التربیة العلمیة وال إن أھمیة
 منظومتنا التربویة للتطور السریع الذي تشھده الساحة في المجال ةتجد مبررھا في ضرورة مسایر

إدماج المستجدات الحاصلة في المجال التربوي، وھذا ما یفرض رھانا التكنولوجي والعلمي و
ة ینبغي الوعي بھ و رفعھ بتزوید المتعلمین بثقافة علمیة قاعدیة تتضمن تعلما متدرجا لخط

التقصي واالستكشاف أو اكتساب معارف، كفاءات ومواقف تسمح لھم بالفھم والتحكم في بعض 
 .اھر العالم الذي یتطور باستمرارمظ

 

 
 

التكنولوجیة یسھم بشكل فعال مع المواد التعلیمیة أن منھاج مادة التربیة العلمیة وكما 
متھ اتنمیتھ للقیم لدى المتعلمین وإقوماعي بما یقدمھ للثقافة العامة األخرى في تنمیة الوعي الج

م أسس ھذا بمساعدة المتعلمین في بناء مواقف موضوعیة بتعلیمھ إزاء المجتمع وةلمواقف إیجابی
 كل ھذا یعزز وجھات نظر مختلفة ر كطرف یمتلك آراء وخاآلتقبل النقاش البناء لحل مشاكل و

 .یسمح ببروز مواطنة بناءةالصلة االجتماعیة و
ھا في الوسط التكنولوجیة مرھونة بإرسائة و محتویات منھاج مادة التربیة العلمیإن وجاھة

الكفاءات المستھدفة ر تصبح المعارف وومن ھذا المنظ التالمیذ، وشاالجتماعي الثقافي ومعای
وبھذا فان تناول ھذه المحتویات یتمیز . متمحورة حول مشكالت ملموسة ذات داللة لدى المتعلمین

 .متطلبات الحیاة العصریةشاكل األفراد ور على الحیاة مما یجعلھا تطابق مبالتفتح أكث
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ت المنھاج تّم بإدماج مختلف أبعاد مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة ان إعداد محتویإا مك
للحفاظ على الوحدة األساسیة للفكر العلمي مع السھر على دعم الفصل المبكر بین مختلف المواد 

 :ھل الخصوصیات األساسیة لكل بعد والتي تتمثل فیما یلي اجالعلمیة بدون ت
v ظواھر العالم الطبیعي غیر  یسمح باكتشاف خواص المادة و: يالكیمیائ ويالبعد الفیزیائ

 .الحي
v یسمح بالتعرف على مظاھر الحیاة عند اإلنسان والكائنات الحیة وعالقاتھا  :البعد البیولوجي 

 .بالوسط
 

v سعى إلى مساعدة المتعلم على التفتح على تكنولوجیات اإلنسان التي  ی :يالبعد التكنولوج
 .اء العالم نساھمت في ب

v المدرج في المرحلة االبتدائیة من التعلیم القاعدي یسمح بالتدریب األولي  :البعد ألمعلوماتي 
للمتعلم على أداة اإلعالم اآللي لیس بصفة شكلیة ولكنھ مرتبط بمشروع 

 .لم ذي داللة لدى المتع
 
 

 )الكفاءات النھائیة للتعلیم االبتدائي(ـ الملمح الخاص  2
 

 :یكون المتعلم قادرا على  ،ة المرحلة االبتدائیة من التعلیمفي نھای
    

 تالكفاءا المجال
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعرفة المفاھیمیة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ضروریة للفھم والتحكم في باكتسا *  جملة منسقة ومنسجمة لمفاھیم أساسیة 
 الطبیعي والتكنولوجي بمستوى تناول یتماشى ومكتسباتھ وتصوراتھ العالم

 :تتمحور ھذه المفاھیم حول  .ما قبل العلمیة ومدى نضجھ العقلي
 ، نشاط جسمھ-
 ، المعنى الحیوي للوظائف-
تات والحیوانات في الوظائف ابإبراز اشتراك النب( وحدة العالم الحي-

 ،) الوظائفط إتماممن حیث أنما(وتنوعھ ) الحیویة
 ،اوالفیزیائیة األساسیة للمحیط وعالقاتھمركبات البیولوجیة ال -
  الظواھر الطبیعیة،-
 ، النشاط الداخلي للكرة األرضیة-
  خواص المادة،-
  الوظائف األساسیة ألداة تقنیة،-
 . الفضاء والزمن-

 .جیات التقصيیاستخدام استرات *المعرفة الفعلیة 
الطریقة ( التحكم في المظاھر األساسیة للمقاربة العلمیة في حل المشكلة *
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 المنھجیة
 طرائق خاصة

 

 طرائق العمل 

 ).التجریبیة
 .)تصور وإنجاز تطبیقات تكنولوجیة( التحكم في الخطة التكنولوجیة *
 .توظیف فكره بشكل منطقي، موضوعي، تحلیلي ونقدي *
 .امتالك طرائق العمل وتطبیقھا بصفة مستقلة وإبداعیة *

 
 
 
 
 
 
 
 

 
المعرفة الفعلية 

 التطبيقية
 

 

 :اكتساب مستوى أولي للتحكم في  *
المخبریة، تتّبع  استعمال الوسائل( التقنیات الخاصة بالتقصي العلمي -

  ....)تربیة حیوانات
 . تقنیات التوثیق-
 . األداة التكنولوجیة-

 
 االتصال 

 

 . الفكر وعامل لالتصالالتحكم في اللغة الشفھیة والكتابة كوسیلة لھیكلة *
 .االتصال الفعال باللغة الخاصة بمجال العلوم والتكنولوجیة *

 
 
 
 
 

 المواقف

إلثبات الذات*   .استقاللیة الفكر ويتبّني سلوك ا
 . المجتمعةالتكیف مع حیاوندماج اال* 
إدراك أھمیة وقیمة التقّدم العلمي والتكنولوجي و الوعي بأثره على نفسھ * 

 .لمحیطوالمجمع وا
الصلة مع العالم تذّوق طعم االستقصاء واالكتشاف باالھتمام بالمسائل ذات * 

 .الطبیعي والمصنع
 .الوعي بالمشاكل الّراھنة للحیاة، الصّحة والبیئة* 
 . مع محیطھلالتأثیر والتّفاعل بشكل مسؤو* 
 تبّني سلوك ومواقف صحیة، وقائیة تتوافق مع المعارف المكتسبة* 
إلعالم القدرة ع*  ّطابع االجتماعي التي یقّدمھا ا لى مختلف الخدمات ذات ال

 .اآللي
 أدوات، تقنّیات ومواد استعمالإعداد مشروع شخصي، تخطیط عملیات، * 

 .لتحقیقھ
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  الكفاءات المستھدفة في السنة الثانیة -3
 من الّتعلیم االبتدائي

 
 
  :مكفاءات متعّلقة بالمفاھی -

 : يالعالم الح -) أ
 :  علىاعند نھایة ھذه السنة یكون المتعّلم قادر

v يالوعي بجسمھ من حیث التركیب المر فولوج. 
v النمو التغذیة، التنفس، الحواس، : الوعي بالمظاھر الشائعة لنشاط العضویة. 
v  الحسیةبناء مستوى أولي للوظائف. 
v الحي وبناء مستوى أولي لمفھوم الكائن الحيلالّتمییز بین الحي وا. 
v بناء مستوى أولي لمفھوم التكاثر الجنسي. 
v التوّصل إلى بناء مستوى أولي لمفھوم دورة الحیاة بتتبع مراحل الحیاة عند   النبات. 
v عند اإلنسان ةبناء مستوى أّولي لمفھوم وحدة العالم الحي وتنّوعھ بمقارنة مظاھر الحیا 

 . عند النبات من جھة أخرىةمظاھر الحیاوالحیوان من جھة و
v ناء مستوى أولي لتصنیف الحیوانات حسب النظام الغذائيب. 

 

   :مجال عالم المادة  - )ب
v التمییز بین بعض خواص األجسام الصلبة والسائلة. 
v إثبات وجود الھواء كحالة أخرى للمادة. 
v  صلب ـ سائل(تفسیر بعض حاالت تحول المادة(. 

 

  :مجال عالم األشیاء  - )ج
v باستعمال أدوات بسیطة تقطیع وتفكیك وتركیب أشیاء . 
v طیھا لصنع أشیاء  تشكیل المادة أو قولبتھا أو. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  الفضاء والزمن : كفاءات متعلقة ببناء مفاھیم أساسیة -
 :عند نھایة ھذه السنة  الثانیة یكون المتعلم قادرا على 

v التموقع في حیھ والتعرف على مخاطر الشارع. 
v لوحات التوجھالتنقل في مجمع سكني باستعمال . 
v التمییز بین تزامن وتعاقب األحداث في الزمن. 
v مقارنة مدد زمنیة باستعمال وسائل مختلفة. 

 

 كفاءات متعّلقة بالمجال المنھجي -
 )مھارات معرفّیة(إجادة الفعل في المجال المعرفي 
 .استرجاع بعض المصطلحات العلمّیةیكون التلمیذ قادرا على حفظ و
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 طرائق العمل
 :  التلمیذ قادرا علىیكون

 .تنفیذ نشاط بتطبیق تعلیمة محّددة* 
 ..تنظیم عملھ الّشخصي، وثائقھ، أدواتھ* 
 .تقدیم عمل بعنایة* 

 
 

 حجز ومعالجة المعلومة
 : یكون التلمیذ قادرا على

 . عن طریق حواّسھةالتعرف على المعلومات المستقصا *
 .....)، األلوان، األصوات، الّروائحبعادألاألشكال، ا(تحدید الّتشابھ واالختالف * 
 .... البحث عن معلومات وجیھة في رسومات، كتب، جھاز* 
 .وصف مالحظة، عمل یدوي، شفھي، كتابي:  تصحیح وإعادة تنظیم المعلومات التي جمعھا* 

 
 

 التمكّن من طرح و حّل مشكلة أو وضعية
 : یكون التلمیذ قادرا على

 .إلجابةالّتساؤل والّتحقق من صحة ا *
 .اقتراح حلول مقبولة من الّناحیة العلمّیة والتّقنّیة بالّنسبة لتساؤالتھ المطروحة* 

 

 
 
 كفاءات متعّلقة بالمجال الّتطبیقي -

 :یكون التلمیذ قادرا على
 ..... ساعة مة،ازنو، مكّبرة، راستعمال أدوات تقنیة بسیطة *
 .تركیب أدوات تقنیة بسیطة* 
 ...)الطي القولبة،( وّیة بسیطة  یدتالقیام بتمرینا* 

 

 كفاءات متعّلقة باالتصال -
 : یكون التلمیذ قادرا على

ّطبیعة وعالم األشیاء واستثمارھا في مختلف  * اكتساب مفردات بسیطة ودقیقة خاّصة بعالم ال
 .الّنشاطات الّتعّلمیة

 .تطبیق یدوي، إنجاز بسیط* 
 .ة والنّقل بدون أخطاءالكتابة بشكل واضح باحترام مقاییس الكتاب* 
 .وضع بیانات لعناصر شكل أو رسم* 
 .رسومات، أسھم، إشارات، ألوان : استعمال أسالیب بسیطة للتمثیل العلمي أو الّتكنولوجي *

 

 )قفالموا(اءات متعّلقة بالمجال الوجداني كف -
 

 بناء الشّخصية
 :  التلمیذ قادرا علىیكون

 .ليمجابھة وسط مختلف عن وسطھ العائ *
 .تنمیة سلوك إثبات الّذات من خالل مواقف مشتركة أو مختلفة أثناء اّتصالھ مع اآلخرین* 
 .إثبات استقاللیتھ في الفضاء بالّنسبة لألشیاء واألشخاص* 
 : تكییف سلوكھ للعمل داخل مجموعة أین* 
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 ،یتعاون، یقیم عالقات متعددة بالّتدرج -
 ،یعترف باآلخر ویحترمھ -
 ،نیستمع إلى اآلخری -
 ،یتدّخل واثقًا من نفسھ -

 
 
 

 یقبل ویحترم وتیرة وقواعد الحیاة داخل القسم و قواعد اللعب في الساحة  -
 .یھأتقدیم حجج لتبریر ر -
 

 :موقف إيجابي تجاه المعرفة العلمية 
 : یكون التلمیذ قادرا على

ك المتعلقة بالعالم الطبیعي والعالم المصنع أثناء  *  :االھتمام بالمسال
 .البحث على معارف جدیدةبالمالحظة و التساؤل والتفكیر والقیام  -

إلجابة الصحیحة * إلحساس بالرضا عند االكتشاف وا  .ا
 

 :ظ على الذات والغير االحف
 : یكون التلمیذ قادرا على

 .تطبیق عادات صحیة *
 .الت الحیاةاي مختلف مجف ااستعمال المواد ذات االنتشار الواسع استعماال سلیما و راشد *
  .تجاه االستھالك تجاه البیئة وةتحلي بمواقف ایجابی *

 

 :التوجيه الشخصي 
 : یكون التلمیذ قادرا على

 .متابعة نموه* 
 ...متابعة تربیة حیوانات،زراعة* 
 .جمع عینات من الطبیعة* 
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  المبادئ المنظمة للمعارف المفاھیمیة-4 
 

لوجیة جملة منسقة ومھیكلة لمفاھیم علمیة مفتاحیة یعتبر منھاج التربیة العلمیة والتكنو
 .تنظیم المحتویات المعرفیة لمنھاج السنةبناء وتمثل األسس المنظمة المعتمدة في 

ویعود انسجام المادة التعّلمیة إلى الترابط بین ھذه المفاھیم التي تكتسب وظیفتھا داخل 
 .الشبكة المفاھیمیة

 

 : محتویات المعرفیة فیما یليوتتمثل األفكار المنظمة لھذه ال
 

توجد المادة في الطبیعة في حالة صلبة أو في حالة سائلة ویمكن لألجسام الصلبة أن تتحول إلى  •
 .أجسام سائلة والھواء مادة في حالة أخرى

 .یبدي جسم الطفل مظاھر الحیاة كاإلحساس والتنفس ونمو الجسم وتطوره •
و متحركا، ویمكن تحدید أ اضاء سواء كان ساكن من الفایشغل كل جسم بشكلھ وأبعاده حیز •

 .موضعھ بالنسبة لمعلم مكاني محّدد
ث  المتعاقبة واألحداث المتزامنة؛ لتحدید •  تاریخ یستغرق الحدث مدة زمنیة معینة ونمیز األحدا

 .زنامةوحادثة نستعمل ر
 .ة دورة حیاللنبات.  والنمو والتكاثر عن طریق البذوریبدي النبات مظاھر الحیاة كالتغذیة •
ك  یمكن تصنیفھا إلى الحمة وعاشبة ؛و ،تتناول الحیوانات أغذیة • تواجد بكما أنھا تتكاثر ویتم ذل

 .معا الذكر واألنثى
إلنسان من األدوات التكنولوجیة ال •  في ھذلك ألغراضتي یصنعھا وفق تدرج تقني منتظم ویستفید ا

 .مجاالت مختلفة
 

ت والمعارف  یمكن اعتباره كمجموعة من النشاطابھذا فاّن منھاج التربیة العلمیة الو
 البنیات المعارف من اجل تطویردف انسجام ھذه النشاطات و، إنما یستھالمتباینة والمعزولة

 .ي تسمح لھ بتكوین معرفة مفاھیمیةالتالمعرفیة لدى المتعلم و
 

 
 

بناء إن النشاطات المقترحة تسمح للمتعلم بوضع عالقات بین جملة من العناصر لل
 .التدریجي لمفاھیم شاملة بمستوى یتماشى ونموه العقلي

 

أن وضعیات التعلم تعزز النزوع الطبیعي للمتعلم في اكتشاف وقائع طبیعیة تسمح لھ ببناء 
 .معارف عامة تتناسق تدریجیا لتفتح لھ المجال لبناء مفاھیم ووضع عالقات بینھا

 

فاھیم بمجاالت مفاھیمیة تضم مجموعة من یمكن ترجمة ھذا النظام المتبني في بناء المو
 .وحدات مفاھیمیة والتي بدورھا تھیكل وتنظم مجموعات من النشاطات التعّلمیة

 

المعارف التي توظف قي النشاطات المقترحة في الوضعیة التعّلمیة یمكن ن القدرات وإ
ھذه  .التقویمظة والتقویم بفضل معاییر ترجمتھا عند المتعلم بسلوكات مؤشرة قابلة للمالح

 .المؤشرات تدل على وجود الكفاءة المستھدفة
 

 .دماج التدریجي للكفاءات القاعدیة للوحدات یسمح بتحقیق الكفاءة المستھدفة للسنة اإلإن
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 . ن ملمح تخرج المتعلم من التعلیم االبتدائيكوّّّی ء التدریجي لنظام شامل للكفاءاتالبنا إن
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  مضامین المنھاج-5 
 

 

   تحوالت المادة

 المجال المفاھیمي
1 

 
 .ة والسائلةم الصلباجسأل اصخوابعض التمییز بین 

 
 .حالة أخرى للمادةكالھواء تعریف 

 
 

  
  

 الكفاءة المرحلیة
 

 

 
 الحجم الساعي  6  ساعات

 
 

 
   سا2السائلة   األجسام  وة األجسام الصلبصخوا )1

 
   سا2)   صلب، سائل( .تحوالت المادة  )2

 
 سا2 ثالثة للمادة  الة ح )3

 
 
 
 

  
 

 
 

 الوحدات المفاھیمیة
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 الوحدة المفاھیمیة
 

 الكفاءة القاعدیة
 

 يالمعرف المحتوى النشاطات المقترحة

 
 

 خواص  -1
األجسام الصلبة 
 .واألجسام السائلة

 

 
 

يميز األجسام 
الصلبة من األجسام 

السائلة ببعض 
 .الخواص

 
 األجسام السائلة  وبعضالصلبةمعاينة بعض األجسام  •

خشن، ( واكتشاف بعض خواصها باستعمال الحواس
أملس، هش، طري، خفيف، قاسي، يبلل، يمكن 

 ....)غمس األصابع فيها
 
يحافظ . ام  في أوان مختلفة الشكلوضع  هذه األجس •

 .الصلب على شكله ويأخذ السائل شكل اإلناء
 
اكتشاف خاصية ذوبان بعض األجسام الصلبة  في  •

 .اءالم
 
معرفة كيفية جعل جسم يطفو انطالقا من ممارسات  •

 .بسيطة
ورق من األلمنيوم ل قطعة من العجين أو استعما - 

 )تطفو/تغوص(بأشكال مختلفة 
 
 
 
 

 
Ø -  األجسام الصلبة

واألجسام السائلة لها 
 .ةخواص متعدد

Ø  - الجسم الصلب له 
شكل خاص، الجسم 
السائل ليس له شكل 

 .خاص
Ø - بعض األجسام تنحل 

في  الماء فتغير طعمه 
ولونه  وبعض األجسام /أو

 .ال تـنحل
Ø - هناك مواد تطفو 

. فوق الماء وأخرى تغوص
يمكن صنع أشياء من مادة 

تطفو أو تغوص : ما 
 .بتغيير شكلها
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في الخانة + إكمال الجدول اآلتي بإضافة اإلشارة  ***
 :  المناسبة

        
            الخواص

 
  الشيء

 خواص ائلس صلب ال ينحل ينحل يغوص يطفو
 رىخ أ

 خفيف  + +   + سدادة من الفلين
        ملعقة

        قطعة سكر
        رمل
        ملح

        
        
يمكن كذلك إعطاء بعض الخواص  ومطالبة التالميذ  

 )لهذه الخواص(بإيجاد الشيء المناسب 
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الكفاءة   المفاھیمیةالوحدة
المعرفي المحتوى النشاطات المقترحة القاعدیة  

 تحوالت  - 2
 المادة

 

یتعرف أن  
الجسم الواحد 

یمكنھ أن 
یتواجد في 
 .حاالت مختلفة

 
 

أو (معاینة قطع من الجلید معرضة لحرارة عادیة   •
 . )صور لثلوج على قمم الجبال

لبة ذكر مواد أخرى یمكنھا المرور من الحالة الص •
الشكوالطة،  : إلى الحالة السائلة بفعل الحرارة مثل

 ...,الزبدة، الشمع، البوضة
 

تسمیة أجسام ممثلة في صور أو عینات حقیقیة مثل *** 
قطع مجمدة من الماء  أو مشروبات، أكیاس : 

 ...,ملح, بوضة, فنجان, حلیب مجمدة، تمر، زبدة
 
تي والخواص األخرى ال, راالنصھا تحدید خاصیة - 

 ...),اللون, الشكل(ترافق ھذا التحول 
 

Ø  ب إلى ماء سائل بفعل یتحول الماء الصل
 .الحرارة

Ø في بعض األجسام ةتؤثر الحرار 
 .الصلبة وتحولھا إلى أجسام سائلة

Ø  یتحول الجسم من الحالة الصلبة إلى
 .یحتفظ باسمھ وطبیعتھو الحالة السائلة

 
الشكوالطة تبقى شكوالطة، الشمع یبقى 

 ...معاش

 
 

 
 

 الوحدة 
 النشاطات المقترحة الكفاءة القاعدیة المفاھیمیة

 
 المحتوى المعرفي 

 
 

 
 

 
معاینة بعض المظاھر التي تثبت وجود الھواء انطالقا  •

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  مناھج السنة الثانیة ابتدائي-----------------------------------------------------------------------------

 136 منھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة

 
 حالة ثالثة - 3

 للمادة
 
 

 
 یعّرف 

 الھواء كمادة

 .من تجارب بسیطة
 ورقة في قعر كأس فارغ مقلوب على سطح :مثال 

 ).الورقة جافةتبقى (ماء في حوض 
التعرف على حالة جدیدة للمادة غیر الحالة الصلبة 

  .والسائلة
 

معاینة وتفسیر وضعیات أخرى متعلقة بحاالت *** 
تواجد الھواء  لم تدرج في النشاطات داخل 

 . القسم
 

 
Ø  ،األوان التي تبدو فارغة، تحتوى ھواء

 .الھواء مادة لكنھ خفي
Ø لة  غیر الحاتوجد حالة أخرى للمادة

 الصلبة والسائلة 
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 المجال المفاھیمي

2 

 
  عند الطفلةالحیا مظاھر

 
 الكفاءة المرحلیة

 

 
 اكتساب معارف متعلقة بنشاط جسم الطفل 

  
     ساعات8 الحجم الساعي

 
 
 

 
 الوحدات
 المفاھیمیة

 
 

  سا2:   أعضاء الحس ووظیفتھا-1
 
  سا2:  ن األسنان والتسنی- 2
 
  سا2:  فسمظاھر التن - 3
 
  سا2:   نمو جسم الطفل وتطوره-4

 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  مناھج السنة الثانیة ابتدائي-----------------------------------------------------------------------------

 138 منھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة

 
 
 

 المحتوى المعرفي النشاطات المقترحة الكفاءة القاعدية المفاهيمية الوحدة
 

 
أعضاء الحس * 1

 ووظیفتھا

 
 

یستخلص التكامل 
بین أعضاء الحس 
في تمییز عناصر 

 المحیط

ة ضاء الحس المتدخلع المواد الغذائیة وذكر أنتسمیة مجموعة م •
 .في التعرف على تلك المواد

من حیث اللون والشكل ) وحدة(ذكر مواصفات مادة غذائیة •
 .والملمس المذاق و الرائحة

فرینة  (نإظھار تدخل أكثر من حاسة للفصل بین مادتین غذائیتی •
 .باستعمال في كل مرّة حاسة من الحواس) سكرو
 حد المستعملة في التعّرف على شيء واواستحدید جمیع الح*** 

 
 

Ø  یمكنني أن أتعرف على مختلف األشیاء
 باستعمال أعضاء حاستي

Ø أستعمل أكثر من ءللتعرف على األشیا 
 حاسة

یتعرف على مختلف  األسنان والتسنین * 2
األسنان ودورھا 
 ویحافظ علیھا

التعرف على مختلف األسنان من حیث الشكل والعدد انطالقا من  •
 ).أو فم زمیلھ(مالحظة فمھ في مرآة 

 .بط دور األسنان بشكلھا وموضعھار •
ظھار وجود نمطین من األسنان؛ حلیبیة ودائمة انطالقا من إ •

 .فحص صورة وعینات
كیف (ذكر الوسائل الالزمة لتنظیف األسنان وكیفیة استعمالھا  •

؛ اقتراح قائمة لألشیاء التي تضر باألسنان انطالقا )وكم من مرة
 .من لوحة إشھاریة

ن الناقصة في رسم أصم لفك وكتابة إكمال رسم األسنا*** 
 .أسمائھا و دورھا

v  أسناني متنوعة تختلف في ما بینھا في الشكل
؛ منھا القواطع واألنیاب  والعدد والموضع

 .واألضراس
v  القواطع تقطع الغذاء واألنیاب تمزقـھ واألضراس

 .تطحنھ
v  عندما ینمو جسمي تسقط أسناني الحلیبیة لتعوض

 .بأسنان دائمة
v اني بعد األكل ألحافظ علیھاأغسل أسن. 
v اإلفراط في تناول الحلویات یضر أسناني.  

 
 
 
 

 الوحدة
 المفاهيمية

 المحتوى المعرفي النشاطات المقترحة الكفاءة القاعدية
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 مظاھر*  3
 التنفس
 

 

 
 
یربط بین حركات 
القفص الصدري 

وحركات الھواء أثناء 
 التنفس
 
 

 

وخروج متابعة حركات القفص الصدري ودخول  •
 .الھواء أثناء عملیة التنفس

الھواء وانخفاضھ بخروج  ربط ارتفاع الصدر بدخول •
 .الھواء

قة بالتنفس مثل ـاستخراج بعض القواعد الصحیة المتعل •
 .ممارسة الریاضة واالبتعاد عن المناطق الملوثة

 
تمثیل بأسھم دخول وخروج الھواء عبر فتحتي األنف  ***

) انتفاخ( تفاععلى رسمین أصمین یمثالن ار
 القفص الصدري وانخفاضھ

Ø  عند ما أتنفس یرتفع صدري ثم ینخفض
ویخرج  وفي نفس الوقت یدخل الھواء

 .منھ
Ø عند ما یرتفع صدري یدخل الھواء 
Ø عند ما ینخفض صدري یخرج الھواء. 
Ø  أبتعد عن األماكن الملوثة وأمارس

 .الریاضة ألحافظ على جسمي
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

یجد العالقة بین نمو  فل نمو جسم الط* 4

 : ترتیب صور طفل مأخوذة في أعمار مختلفة •
 .من الرضیع إلى الصبي

ظھور األسنان، :  سابقالـ تعلیل الترتیب  •
 ...، المشي، الزیادة في القامةفالوقو

 ترى في ـ ذكر القدرات العقلیة الحركیة التي ال

 
 

 يعند ما أنمو یتغیر جسمي ویتطور عقل
وأصبح   إذ تزداد قامتي ویزداد وزني 

والكالم    على المشي والجري قادرا
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الجسم وتطور القدرات  وتطوره
العقلیة والحركیة أثناء 

 النمو

 ...)نالكالم، الوز(الصور
استخراج جملة القدرات العقلیة الحركیة  •

 . التي تصاحب نمو الطفلةاألساسی
ملء جدول یحدد مرحلتین من مراحل نمو ***

 .الطفل بكتابة كلمات تعبر عن قدرات مختلفة

 والقراءة والكتابة
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     الفضاء  

 المجال المفاھیمي
3 

 
 التأقلم مع الفضاء البعید

 

  
 الكفاءة المرحلیــة

 
 

) للمشروع  الحجم الساعي   4( ساعات 6  + 2
 

 
 

  سا2المعلمة في الفضاء البعید   –1
 
  سا2التوجھ في الفضاء البعید   –2
 
مشروع ( سا2 لحي سكني  مجسم–3

 .)تكنولوجي
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 الوحدات المفاھیمیة
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الوحدة  الكفاءة القاعدية النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
 المفاهيمية

Ø  تسمح الشوارع
بالتنقل في المجمعات 

مدینة، (السكنیة 
 .)قریة، حي

تجھیزات خاصة  
تمكننا من ذلك 

ن صور لحي سكني    ـ  انطالقا م
 : میدانیةةأو زیار

إیجاد موقع وتحدید وظیفة كل من   •
الرصیف، ممرات العبور، 
الطریق، أشجار الزینة، النصب 

إلنارة العمومیة، , التذكاریة ا
شبكات المیاه، تجھیزات صرف 

 
 
 
 
 

یسلك فضاء آمنا 

 
 
 
 
 
 

الوحدة  الكفاءة القاعدية النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
 المفاهيمية

Ø  منزلي یوجد في
حیي، وھو فضاء یتكون 
من منشآت عمومیة ولھا 

:  لــوظائف خاصة مث
ـة البرید، مصلح

المستشفى، المدرسة، 
 ...دیقةالح
 
Ø  لوحات التوجھ

تمكنني من التموقع في 
 .حیي

 یعدد ویحدد مواقع  ووظائف  •
المنشآت الخاصة والعمومیة في 

المسكن، المدرسة، البرید، :  حیھ
 ...المستوصف، السوق، الحمام 

 یعدد ویحدد مواقع ووظائف  •
المرافق التي توفر لھ الراحة 
والتسلیة وكیفیة الوصول إلیھا 

لترفیھ والتسلیة، مساحات ا: مثل
 ...المالعب، المسابح، المكتبة 

 
وضع على مخطط حي، عالمات ***  

وإشارات التوجھ الدالة  على 
لمنشآت في األماكن المناسبة ا

 مصلحة البرید، الحمایة :مثل 
 ...المدنیة، المستوصف 

 
 

 
 یتموقع خارج -

منزلھ ویتوجھ في 
.حیھ  

 
 ةوعي أولي بالبیئ -

 ومخاطرھا
 
 

 
 
 
 

 المعلمة في - 1
 الفضاء البعید
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 .بكل آمان
یجب المحافظة 

 .علیھا

المیاه، لوحات التوجھ واالتصال 
 .في الشارع

تحدید أھمیة المحافظة على ھذه  •
 .التجھیزات
الشارع عند فساد أو خطورة 

تعطل أو :  تجھیزاتھ مثلمانعدا
إتالف إشارات المرور، انسداد 
قنوات صرف المیاه، عمود 

 ...)كھربائي غیر صالح،
 

من خالل وثیقة تتم معلمة *** 
وضعیات حسنة وأخرى 
سیئة  توضح النقاط التالیة 

المرور في الطریق : مثل 
عبر أماكن غیر مسموح 

رمي بھا، لوحات التوجھ، 
 ...القمامات

ویحافظ على 
 .تجھیزاتھ

 

 التوجھ في - 2
 .الفضاء البعید
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 مشروع إنجاز تصمیم لحي
 

 

 : تحضير األدوات 
مخطط بسیط لحي، ورق شفاف، ورق مقوى، جبس، عجین، علب ذات أحجام مختلفة، 

 ...أوراق ملونة، خشیبات
 

 خطوات اإلنجاز وتقويمها:
 

 مؤشر الكفاءة مراحل اإلنجاز
.رسم مخطط حي بسیط ممثل في صورة -  .یعین موقع منشآت الحي في  الفضاء - 

 
تحضیر األرضیة بالعجین أو الورق المقوى  -

 .باالعتماد على المخطط
یتعرف على أھمیة األرضیة من حیث  -

 والسمك سـل، التضاریـة والشكـالمساح
 .الضروري لتثبیت األشیاء

حضیر مجسمات تمثل منازل، منشآت خاصة ت -
باستعمال علب ...وعمومیة، إشارات التوجھ

 ....مختلفة وخشیبات 

.یحدد منشآت الحي وتجھیزات الشارع -  
 

تركیب المجسمات على الدعامة باالعتماد  -
 .على المخطط

 
 

 
 

مجسم  (عیتوصل إلى إجادة إنجاز مشرو -
 .)الحي
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   الزمن

  
 المجال المفاهيمي

4 
 

  
 التمييز بين تزامن وتعاقب الظواهر في بعد الزمن

  
 الكفاءة المرحلیــة

 
 

 الحجم الساعي   ساعات6
 

 
 سا 2الزمن الذي یمر  –1
  
 سا 2 تعاقب وتزامن األحداث -2
 
  سا 2المدة  – 3
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 الوحدات المفاھیمیة
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الكفاءة   المقترحةالنشاطات المحتوى المعرفي
 القاعدية

الوحدة 
 المفاهيمية

Ø  الوحدة األساسیة التي
. توافق التاریخ ھي الیوم

سبعة أیام مجتمعة تشكل 
 .أسبوعا

Ø  المدة الزمنیة التي
 31 أو یوما30تستغرق 

 . تسمى الشھریوما
Ø  المدة الزمنیة التي

 أشھر تسمى 3تستغرق 
 .الفصل

Ø  شھرا 12السنة تدوم 
 04وتتعاقب خاللھا 

الخریف، : فصول
 .الشتاء، الربیع، الصیف

Ø  أشھر السنة في التاریخ
 .., جانفي: المیالدي ھي 

 .دیسمبر

الیوم، األسبوع، : تمییز المدد الزمنیة المختلفة  •
 .  الشھر، الفصل، السنة انطالقا من رزنامة

 :تقدیر المدد الزمنیة المختلفة  •
 وم الی :    ـ مدة الشھر انطالقا من وحدة زمنیة 

 .    ـ عدد األسابیع في الشھر
 الشھر :     ـ مدة الفصل انطالقا من وحدة زمنیة 

 .    ـ عدد الفصول في رزنامة األشھر
. الفصل:     ـ  مدة السنة انطالقا من وحدة زمنیة 

 
استعمال رزنامة لتحدید تاریخ میالده ومیالد *** 

 .أبویھ وتواریخ بعض األحداث الخاصة بھ
ث     تحدی د التواریخ التي تقع فیھا بعض األحدا

، أعیـاد ةـة والدینیـاالحتفاالت الوطنی:  مثل
الد، العطل المدرسی  .ة باستعمال رزنامةالمیـ

 
 

 
 

یستعمل  
رزنامة  

لتحدید تاریخ 
 حادثة
 
 

 
 

 
 

الزمن * 1
 الذي یمر
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الوحدة  الكفاءة القاعدية النشاطات المقترحة لمحتوى المعرفي
اهيميةالمف  

 
Ø  ث في حیاتي أحدا

 .متزامنة وأخرى متعاقبة
 
Ø  بعض ھذه األحداث وقع

ع ـفي الماضي وبعضھا یق
   .ر أو المستقبلـفي الحاض

 
وضع قائمة مجموعة من األفعال منذ  •

الجلوس، فتح كتاب، (الدخول إلى القسم 
 ......)مسح سبورة

 
تسجیل النشاطات التي تحدث في نفس  •

اطات التي حدثت الوقت على ورقة والنش
 .في أزمنة مختلفة على ورقة أخرى

 
ترتیب وضعیات تبین أحداثا متزامنة وأخرى *** 

مراحل بناء منزل، مراحل : غیر متزامنة 
انصھار قطعة من الجلید، تعاقب الفصول، 
مراحل قصة مصورة، ظواھر 

 ...)ظھور األسنان, الكالم, المشي(النمو
ث متزا-  .منة صورة تضم مجموعة من أحدا
 

 
 

 
میز بین ی

األحداث 
 المتعاقبة

واألحداث 
 المتزامنة

 
 

 
 
 

تعاقب * 2
وتزامن 
ثاألحدا  
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الكفاءة  النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
 القاعدية

الوحدة 
 المفاهيمية

Ø  تحدد الفترة الزمنیة
المدة التي تقع خاللھا 

 .الحادثة
Ø  تقاس المدة الزمنیة

لحادثة بمقارنتھا مع مدة 
 .نیة لحادثة أخرىزم
Ø  تستعمل عدة وسائل

لمقارنة المدد الزمنیة، منھا 
الساعة الرملیة، الساعة 

 .المائیة

الحواس باستعمال  متفاوتة مقارنة مدد زمنیة •
مدة استراحة في الفناء، مدة حصة في :  مثل

 ...القسم، مدة شوط مباراة ریاضیة
 

 :مقارنة مدد زمنیة متقاربة جدا مثل  •
 .مختلفة تدوم تقریبا دقیقةمساحات صوتیة 

  
 رملیة أو ساعة مائیة واستعمالھا ةإنجاز ساع •

 .لمقارنة مدد مختلفة
 

المعلم یقیم كفاءة التالمیذ في تصور *** 
وإدراك وإنجاز وسیلة لمقارنة المدد 

 .الزمنیة

یتمكن من 
مقارنة مدد 

.زمنیة  
 

 
 

 
 

 دةالمـ * 3
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 المجال المفاھیمي

5 

 
 یاة عند النباتاتمظاھر الح

 
 الكفاءة المرحلیة

 

 
 التعرف على المظاھر األساسیة للحیاة عند النباتات

 
 

  ساعات  6  الحجم الساعي
 

 
 
 

 
 

 الوحدات
 المفاھیمیة

  
 

 
  سا 2: جات الغذائیة للنباتا الح-1
 
  سا2: نتاش البذورإ - 2
 
  سا2: تنمو النبا - 3
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 الوحدة
 المفاهيمية

 المحتوى المعرفي النشاطات المقترحة لكفاءة القاعديةا

 
 
جات االح* 1

الغذائیة 
 للنبات

 
 

تحدید ضرورة 
 ةلماء لحیاا

 النبات
 

ضرورة وجود الماء لحیاة النبات   • إظھار 
 توضح ةانطالقا من مقارنة نتائج تجریبی

وت نبات في غیاب الماء مذبول و
االستمرار في الحیاة عند النبات و

 .)نباتات من نفس النوع( المسقي
ـ إظھار امتصاص النبات للماء انطالقا من 
تجربة تمثل تناقص مستوى الماء في أنبوب 
بھ ماء ملون وغصن نباتي مورق و سدادة 

 .)لمنع التبخر(
 .ـ إظھار تلّون األوراق

 
 في حاالت اإكمال جدول یمثل نبات***

 الجذر في الماء، الجذر في :  مختلفة
مغروس في تربة ، نبات الزیت
ضافة إشارة تعبر على ،  ...جافة بإ
 . النبات أو موتھةحیا

 
 
 
 

Ø  یحتاج النبات في
 الماء وعند تغذیتھ إلى

غیابھ یذبل النبات 
 .یموتو
Ø لنبات الماء یمتص ا

) التربة(من الوسط 
یوزعھ على جمیع و

 األجزاء النباتیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة
 المفاهيمية

 المحتوى المعرفي النشاطات المقترحة الكفاءة القاعدية

 
 

نمو * 3
 تالنبا

 

 
 
یتعرف على 
أن النبات 

ینمو ویشكل 

قیاس ومقارنة طول السیقان لنباتات في   •
 ومراحل مختلفة من أنتاش بذرة أو نم

     .بصلة
 )نباتات من نفس النوع ( 
تحدید مؤشرات أخرى لنمو النبات  •

ت بھا انطالقا من فحص صور تمثل نباتا

Ø  عندما ینمو النبات
یزداد طول وسمك 
الجذر والساق 
وتظھر علیھ أوراق 
عدیدة وفروع ثم 

 .أزھار و ثمار
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 .أزھار و ثمار بذورا
فحص بعض الثمار ومالحظة احتوائھا  •

 .على بذور
 

ملء الفراغات في رسم یمثل دورة حیاة  ***
 )من البذرة إلى البذرة(نبات

 .توجد داخل الثمار بذور

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشروع زراعة نبات
 
 

 .، بذور لنبات سنوي خر، ماء معدنيآ، تربة أو وسط  علب: تحضیر األدوات
 

 :  مراحل اإلنجاز و تقویمھا
 

 مراحل اإلنجاز مؤشرات الكفاءة
 

 تحضیر أدوات الزرع والوسط المالئم -
 

 
 یطبق تقنیات بسیطة -

 زرع البذور في الوسط  -
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 تھویة التربةسقیھا و: متابعة إنتاش البذور  -  لالعتناء بالنباتیطبق بعض القواعد -
 

 
 یستعمل معیار الطول -
 یمثل المالحظة  برسم علیھ بیانات -

 : متابعة نمو النبات  -
 :  أخذ عینة في كل أسبوع ثم

تمثیلھا  ،قیاس ومقارنة طول األعضاء
 .برسم

 
 

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  مناھج السنة الثانیة ابتدائي-----------------------------------------------------------------------------

 153 منھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة

 
 
 

 
 المجال المفاھیمي

6 

 
  عند الحیواناتمظاھر الحیاة

 
 الكفاءة المرحلیة

 
 التعرف على المظاھر األساسیة للحیاة عند الحیوانات

 
 

   ساعات4 الحجم الساعي
 
 
 
 

 الوحدات
 المفاھیمیة

 
 

 
 
 

 
 
 

 
   سا2: ات التغذیة عند الحیوان - 1
 
  سا2:  تكاثرت ات الحیوان- 2
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 لوحدة
 المفاهيمية

 المحتوى المعرفي اطات المقترحةالنش الكفاءة القاعدية

   
 
 

 التغذیة عند*   1
 اتالحیوان
 

 

 
 
 

یتعرف على 
تنوع األنماط 
الغذائیة عند 

 الحیوانات

كتابة في إطار الغذاء المفضل لكل حیوان  •
 .ممثل في صورة

النمط الغذائي تعریف النمط الغذائي الالحم و •
 .نباتيال

فتراس حیوان، وتحدید في كل تتبع مراحل ا •
 .مظاھر سلوك المفترس والفریسة لةمرح

تحدید النمط الغذائي لحیوان انطالقا  ***
من إحصاء ما یتناولھ من غذاء في 

 الیوم 

Ø  تتناول الحیوانات
لكل حیوان أغذیة و

غذاء یفضلھ، فبعض 
الحیوانات تفضل 
اللحوم وبعضھا 

 .األعشاب
تسلك الحیوانات 
سلوكات خاصة 

 .للحصول على الغذاء
 
 

 اتانالحیو * 2
 تتكاثر

 
 

یتعرف على 
ضرورة 

وجود الذكر 
األنثى و

 للتكاثر

ث حیوانات ممثلة التعرف على ذكور و - إنا
 ....)دیك و دجاجة (في صور

 .)تعلیل اإلختیار(ذكر االختالفات الموجودة  •
لفة تعداد أفراد عائالت حیوانات مخت •

األنثى واستخراج ضرورة وجود الذكر و
 انطالقا من رفي كل عائلة من أجل التكاث
 .مشروع تربیة حیوان أو صور

التعرف على مظاھر سلوكیة متعلقة بالتكاثر  •
إصدار أصوات عند :  عند حیوانات مختلفة

 المظھر وكثرة الحركة عند رالقط، تغیی
 ...بعض الطیور

تمثیل برسم تخطیطي أفراد عائلة  ***
) مختار من طرف التلمیذ(حیوان ما

 اءووصف بجملة بسیطة سلوكھ أثن
 فترة التكاثر

Ø  توجد عند الحیوانات
ثذكور و ؛  إنا

یمكن التمییز بین 
األنثى عند الذكر و

  .بعض الحیوانات
Ø  للتكاثر یتواجد الذكر

 .معا األنثىو
Ø ات سلوك ــللحیوان

اص عند التكاثر ـخ
مثل إصدار 

   .أصوات
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 تشكیل المادة لصناعة األشیاء

   

 المجال المفاھیمي
 

7 
 .لمواد القابلة للتشكیلز ایتمی

 
 .أقطع، أفكك، أركب بأدوات بسیطة

 

  
 الكفاءة المرحلیـــة

 
 

 
 الحجم الساعي   ساعات 6     

 
 
 
 سا2 ـ أدوات االستعمال البسیطـة 1
 
   سا2 ـ أشیاء مصنوعة بالقولبـة والتشكیل 2
 
 سا2   ـ أشیاء مصنوعة بالطـــــي3

       
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
ھیمیةالوحدات المفا  

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  مناھج السنة الثانیة ابتدائي-----------------------------------------------------------------------------

 156 منھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة

 
 

الوحدة  الكفاءة القاعدية النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
 المفاهيمية

 
Ø  أدوات االستعمال البسیطة

متعددة ومجاالت استعمالھا 
 .كثیرة

 
Ø  یوافق أداة شكل لكل

 .وظیفتھا
 

 معاینة وتسمیة بعض األدوات •
 . مجال استعمالھاھا مع ربطو

: ـ أدوات للتقطیع أو تغییر الشكل مثل
مقص، منشار، سكین، مفرمة، مبرد 

                                    ... 
:  ـ أدوات لتفكیك وتركیب األشیاء مثل

 ... المفك، الكماشة، المطرقة
 . ربط شكل األداة بوظیفتھا •
 

ربط األداة المالئمة بالشيء *** 
المناسب انطالقا من مجموعة 
صور توضح األدوات  من  

ام جدول أو استخد(واألشیاء 
 ).أسھم أو ملصقات

 
 
 
 
 
 
یفكك , یقطع

ویركب أشیاء 
 .بأدوات بسیطة

 
 
 

 
 
 
 
 
 

أدوات *  1
 االستعمال
 البسیطة
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 الوحدة المفاهيمية الكفاءة القاعدية النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي

Ø  بعض المواد

قابلة للتشكيل 

وأخرى قابلة 

 .للقولبة

Ø تشكيل أو بال
القولبة يمكن 
صنع أشياء 

 .مختلفة

المصنوعة ) اللوازم(ذكر المواد •
 منھا أشیاء

المحیط ومتحصل علیھا مختلفة من    
قارورات : التشكیل مثل بالقولبة أو 

وأكواب بالستیكیة، أوان زجاجیة، 
أوان منزلیة خزفیة أو طینیة، آجر، 

 ... قرمید

التعرف على مواد قابلة للتشكیل  •
عجین :  قابلة للقولبة ومواد

التشكیل، صلصال، عجین  من 
 ...ورق جرائد مبلل، الشمع، جبس

استعمال البعض منھا لصنع أشیاء  •
بتغییر الشكل أو عن طریق القولبة 

خبز، /عجین الدقیق: مثل 
أوان طینیة، الجبس أو /صلصال

 .مجسمات مختلفة/ عجین التشكیل
 

 .صنع أشیاء بالقولبة أو بالتشكیل*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

یصنع أشیاء مختلفة 
بتغییر أشكالھا عن 
طریق القولبة أو 

 التشكیل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

األشیاء *  2 
المصنوعة بالقولبة 

لوالتشكی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الوحدة المفاهيمية الكفاءة القاعدية النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
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Ø  بطي مادة قابلة
لاللتواء یمكن 

 .مضاعفة متانتھا
 
Ø  كثیر من األشیاء 

الصناعیة نحصل 
علیھا بھذه 

 .الطریقة

ف أمثلة عن أشیاء مصنوعة اتشكا •
علب، الورق المقوى أي :بالطي مثل

 ... الورق التموجي، صفائح ملتویة
 هتحدید دور الطي في إنجاز ھذ •

إنجاز جسر بوضع ورقة : مثلءاألشیا
 . فوق دعامتین

 
إنجاز منزل باستعمال طریقة طي *** 
 .الورق

 
 
 

یصنع أشیاء متینة 
بطي مادة 
 .مطاوعة

 
 
 

أشیاء مصنوعة * 3
.عن طریق الطي  
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 المجال المفاھیمي
8 

  

 مظاھر النشاط الداخلي للكرة األرضیة
 

 الكفاءة المرحلیة
 

 
 معرفة الزالزل و أخطارھا

 
  ساعة2 الحجم الساعي

 
 
 
 

 
 الوحدة

 المفاھیمیة
 

 
 
 

 
 

 الزالزل
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 الوحدة
 المفاھیمیة

 المحتوى المعرفي النشاطات المقترحة الكفاءة القاعدیة

 
 

 الزالزل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

یعرف الزلزال و 
 مخاطره

وصف بعض الظواھر التي تظھر  •
عقب حدوث زلزال مثل تغییر 
مجارى الودیان والخسائر في 

انطالقا من .... ر و والجسنالبنیا
 صور و أفالم

 
 لزالتقدیم تعریف للز •
 مقارنة الظواھر التي تظھر عقب  •

حدوث زلزال في منطقة قریبة من 
 .مركزه،  وأخرى بعیدة عنھ

 
اقتراح توصیات أمینة یعمل بھا *** 

 .في حالة وقوع زلزال
 

Ø  عندما یحدث الزلزال
تظھر حوادث على سطح 
األرض كتغییر مجرى 

خسائر في الودیان، و
 ...خزانات المیاهالبنیان و

 

Ø حركة الزلزال ھو 
مفاجئة لسطح األرض في 

 .مكان معین
 

Ø في اییكون الزلزال قو 
 من ةالقریب( األماكن
 في اضعیفو،  )مركزه
بعیدة عن ال(أخرىأماكن 
 .)همركز

 

Ø  أحمي نفسي من
 :  حوادث الزلزال

 ال اضطرب*    
اختبئ تحت طاولة *    
قف أمام أعمدة البیت اأو
      .أحمي راسيو
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  التعلمیة– التعلیمیة االستراتیجیات - 1
 
 

البنائي للتعلم ویعطي أھمیة  إن إعداد المناھج باعتماد المقاربة بالكفاءات یرتكز على التصور
ة ممھ" لـ ا جدیدالنشاطات المتعلم و قدرتھ الذاتیة في التعلم، ھذه المقاربة تستدعي تصور كبیرة
و الذي " مھنة المعلم" لـ  ا جدیداور تصكما تعطيالذي ھو في مركز العملیة التربویة و" معلالمت

 لعملیة التعلم وبھذا یصبح التركیز على فن التعلم بدال من التركیز على فن التعلیم، یصبح  مسھال
 . المعلوماتلقینالتوجیھ بدال من ت التحفیز واإلثارة وعلىویصبح مجھود المعلم منصبا 

 

كیف یتعلم (على السؤال الجوھري  التعلمیة مرتبطة باإلجابة -إن السیرورة التعلیمیة 
ج ثابتة للعلم  موجھة  تبلیغ نتائبدال من  تبلیغ خطة تطبیقیة للعلم  بھذاستھدفن و ؟)األطفال العلوم

 .إنما على شكل تساؤل، تفاعل، تقصي، تمرن، استدالل، تقدیم حججلتخزینھا واسترجاعھا و
 

ستراتیجیات التعلم المتبعة في تكییف اب إلى حد كبیرإن فعالیة ھذه السیرورة مرھونة 
م تدعیوضعیات التعلم المرتبطـة بالتحفیز وة، القدرات الحقیقیة للمتعلمین والقسم، سیاق الوضعی
 .اھتمامات المتعلمین

 

 لمختلف اوجیھ وامحكم وا مرن المعتمدة  لھذا الغرض تستدعي استعماالاالستراتیجیاتإن 
التعبیر، بممارسة النشاط، بالصورة، ب(ط مقاربة المعرفة البیداغوجیة، إدماج مختلف أنما قالطرائ

 :فیما یلي نوردھا المبادئ من  لمجموعة ھذه اإلستراتیجیةتخضعو... ،)بالنقاش، باللعب
على قدرة المتعلم في كیفیة ھذا المبدأ یعتمد المشكل منطلقا لموضوع الدراسة، و یكون -1

 . حلول لھصیاغة المشكل أكثر مما ھو في البحث عنطرح و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذات داللة، أي أن المشكالت التي تتطلب حلوال وكذا  تكون وضعیات التعلم وجیھة و-2
ذات صلة بوضعیات تستند على حقائق إذا كانت التساؤالت التي تتطلب معالجة 

تجارب من معیش التلمیذ، وضعیات من : ملموسة وتعطي معنى للتعلمات العلمیة 
 الساعة، معطیات من المحیط القریب، مقابلة بین أفكار التالمیذ، الحیاة الیومیة،أحداث

  ...وقائع مالحظة،
 

جتماعیة في وقعھا اللى أھمیتھا و وجاھتھا اجفي ھذا السیاق تت تحقق التيھذه التعلمات 
 تفسیر بعض الظواھر البسیطة من الحیاة الیومیة كأدوات مفتاحیة لفھم واستعمالھاعلى التالمیذ و

 .ھا في إیجاد حلول لمشاكل واقعیةقتطبیو
 

 من العوامل التي تحرك و تدعم التعلمات لن للطفاالمستمرالتحفیز یعتبر االھتمام و -3
 على الوضعیات الذي یعتمد من المشكل العلمي وذي ینطلقالعلمیة حیث أن التعلیم ال
حیرة أمام  في الفضول، اللألطفال الطبیعي  نزوععزز ال تالملموسة السابقة للمتعلم
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ظواھر العالم الطبیعي، النشاطات الفكریة والعلمیة التي تشرك التلمیذ بدرجة كبیرة 
جون "تساھم في خلق االستعداد الفكري الضروري لعملیة التعلم كما توضحھا مقولة و

العناصر األساسیة  : التساؤل عن كل شيء ھيإن الرغبة في المعرفة والفھم و" "بیاجي
 ".موجود كامنا عند الطفلللفكر العلمي وال

 
باألشیاء التي  لمتعلم ال یستوعب و ال یحتفظ إال إن أساس التعلم ھو نشاط التالمیذ ألن ا-4

 .یكتشفھا بنفسھ، من ھذا المنظور تظھر أھمیة كون المتعلم ھو الفاعل في بناء تعلماتھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یجب استغالل علیھحیطھم وظة واستكشاف مإن األطفال الصغار بطبعھم یمیلون إلى مالح
لدقیق  استعمال جمیع حواسھم لغرض المالحظة، الوصف اعلىھم عھذه النزعة الطبیعیة لتشجی
 .التجریبالمحیط بھم، التعامل مع المواد وظواھر العالم والمفصل لألدوات، المواد و

 :بعض المھارات المنھجیة لدیھم  تنمیة أسلوب التفكیر و-
 .التحلیلبالمقارنة و •
 .الوقائع المالحظةیة  األشیاء وبالتساؤل عن ماھ •
 . أخطاء عند البحث عن حلولارتكاببالتحري، إعطاء وجھة نظر،  •
 . مع زمالئھماالكتشافباالشتراك في التفكیر و •

 

ھذه النشاطات تجعل المتعلمین في وضعیة إیقاظ دائم تسایرھم تدریجیا في تتبع خطة 
 بعض مظاھر المقاربة العلمیة، التعلم اكتسابوضوعي، االستدالل، تقدیم حجج، تبني موقف م

 .المقروءةتدریجي للغة المنطوقة المكتوبة وال
 

 انتقاال إلى حد ما رتعتبء المفاھیم العلمیة من طرف المتعلم بناإن سیرورة استیعاب و -5
 .تدریجیا من المعرفة االمبریقیة إلى المعرفة العلمیة

 

علمیة أو شبھ علمیة تكون المستوى الذي یسبق الفة ما قبل إن المعرفة االمبریقیة ھي معر
المعرفة العلمیة الحقیقیة، ھذه المعارف تكون مستنبطة من التجارب المعیشة للمتعلمین التي یمكن 

ابستمولوجي كمركبات أساسیة للسلوك المعرفي األولي من منظور دیداكتیكي و اعتبارھا
 .للمتعلمین

 

ھذه التجارب تجارب تھیكل تصوراتھ عن العالم وھو حامل لسة والمدرلتحق بإن التلمیذ ی
ن أن ـــمكی االعتبارإن عدم أخذھا بعین ى ھذه السیرورة من حیث نوعیتھا وفعالیتھا وتؤثر عل

 بھذا الصدد یكون من ن المفاھیم العلمیة، وـیرورة تكویـــزا في ســــون حاجـــیك
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اتیجیات الدیداكتیكیة رست، معالجتھا باعتماد نمطین من االإبراز ھذه التجارب، تمییزھا الضروري
 .بناء المعارف العلمیةوخالل سیرورة االستیعاب 

 

 . التجاوز، التصحیح، التخلص من المعارف اإلمبریقیة الخاطئةإستراتیجیات -
 ھذه المعارف إلى  إدراج المعارف ما قبل العلمیة التي تسمح بتطویرإستراتیجیات -

 . وفق وضعیات تعلم خاصةان وتطبقن تتكامالاالستراتیجیتانھاتان میة ومفاھیم عل
 
نھ من أ إن التعلم ھو سیرورة دینامیكیة تستھدف البناء الفعال لمعرفة مفھمیة مھیكلة و-6

بناء معارف على حل مشاكل علمیة في متناولھ والضروري أن یكون المتعلم قادرا 
 مسایرة المتعلم في الدور المحدد للمعلم ھویكون  واالستداللالتقصي و تباع خطةإب

تمكن المتعلم من الوصول  المعرفة وفق مساعي دینامیكیة، بناءإیجاد حلول و
التي بوضع عالقات بینھا تكون لمعارف و لباستقصائھ الخاص إلى مستوى وسیطي

 .ھمیة مھیكلةاجملة من المدركات األساسیة التي تسمح مع الزمن ببناء معرفة مف
 

  التعلمیة-تسییر الوضعیات التعلیمیة  -7
 :یسھر المعلم باستمرار على تكییف خطة التعلم بـ 

 .للقسم وفق وضعیات التعلم  التنظیم الفضائي-
 . القیام بنشاطات خارج القسم-
 تنویع المسارات البیداغوجیة من أجل التكفل األنجع بالصعوبات الفردیة و تیرة العمل -

 .الخاصة بكل متعلم
 .التعرف على أسباب التعثر أو عدم الفھمنتباه إلى ردود الفعل في القسم واال -
 
 
 

المالحظة، الممارسة : ال لتناوب الوقت المخصص للنشاطات المختلفة  التسییر الفّع-
 ...الیدویة، الحوار، الحوصلة،

 . تشجیع مختلف التفاعالت داخل القسم-
 ...رة، عمل جماعي،الشخصي، أفواج مصغ:   تنویع تنظیم العمل-
 .استعمال لغة في متناول المتعلمین -
 

 
  الوسائل الديداكیتكیة-2

 
 تجعل من نشاطات المتعلم محورا التربیة العلمیةمنھاج في   العلمیةبالكفاءاتالمقاربة إن 

 :  أساسیا للتعلمات العلمیة، ویمكن اعتبار ھذه المادة التعلیمیة كـ
 سیرورة الفكر والعمل  -
  دینامیكیة للتقصي واالكتشاف سیرورة -
 مصدر إلثارة دافعیة المتعلم  -
 أداة إلثارة تساؤالت  -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  مناھج السنة الثانیة ابتدائي-----------------------------------------------------------------------------

 166 منھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة

 سند للمالحظة وللنشاط سواء كان فكریا أو عملیا  -
 

إّن الوسائل الدیداكتیكیة الضروریة لتحقیق النشاطات یتجاوز في ھذا الشأن وظائفھا تأكیدیة 
المقترحة للتلمیذ أن یكون في وضعیة  توضیحیة بل تسمح عن طریق النشاطات – تكمیلیة –

 .یجاد حلول لمشكالت، ویكون بصلة مع الواقعإتقصي واكتشاف ومحاولة 
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 : األدوات §

 إّن النشاطات العلمیة والتكنولوجیة المقترحة تقوم على موارد مادیة مألوفة ومتوفرة في 
واھر طبیعیة، كائنات حیة، حیوانیة المحیط المباشر للمتعلم سواء كانت طبیعیة أو مصنعة، وكذا ظ

 .أو نباتیة
البطاریة، : غیر أنھ لتحقیق بعض النشاطات نحتاج إلى بعض األدوات الخاصة مثل 

 ...المصباح، أسالك
 

   :السندات §
  : الكتاب المدرسي

نظًرا لتوجھ مادة التربیة العلمیة نحو تنمیة روح التقصي واالكتشاف عند الطفل فإّن الكتاب 
 .سي على غرار األدوات األخرى یشكل أھم سند ومصدر لنشاط المتعلمالمدر

 
  : التوثيق العلمي والتربوي 

باإلضافة إلى الكتاب المدرسي، فإّن اقتناء وثائق علمیة وتربویة مكملة تصبح ضروریة 
ثراء التكوین إإلعداد أدوات العمل التربوي، وتكوین فضاء للتبادل في المؤسسة من أجل تعمیق و

 .العلمي والتربوي للمتعلم
ستراتیجیة التعلیمیة التعلمیة التي یكیفھا المعلم لطبیعة النشاطات المقترحة في االوبھذا فإّن 

 البرنامج تمنح للوسائل التعلمیة مكانتھا الحقیقیة وھي أدوات المعرفة العلمیة 
 
 

  منھجیة التقويم-3
 

 یتمیز بنظرة  حیثصور جدید للتقویم یستدعي إدراج تالتربیة العلمیةإن تحقیق منھاج  •
 .یةلما یملكھ من قدرات حقیقإیجابیة للطفل 

 ما تعلمھ الطفل من دروس بل إیجاد دالئل استظھارإن الغرض من التقویم لیس  •
 .في المنھاج  والفھم بمراعاة أھداف التعلم المسطرةاالستیعاب
 
 

 : عدة وعلیھ فإّن التقویم یشكل جوھر الفعل التربوي من جوانب 
  ؛ المتعلم لمكتسباتھ ونقائصھ والتصریح بالصعوبات التي تعترضھبإدراك -
نمط من التقویم الذاتي ال الذي بفضلھ یستطیع الطفل أن یدرك ما یتعلمھ وھذا لھو الفع -

یؤثر سھذا الوعي بالمكتسبات أن الذي یسمح بفھم أكبر وأشمل لمختلف التعلمات، و
 .ي التعلم بإدراكھ لقدراتھ الحقیقیة وكفاءاتھ في التعلمإیجابا على مسار التلمیذ ف

 . تساعد المعلم في فھم الوضعیة التربویة وتنظیم تدرج التعلماتكعملیة -
 

ینبغي على المعلم أن یفھم ما یجري في القسم حتى یتمكن من تنفیذ خطة تربویة دقیقة  •
 وتكییف تدخالتھ وفق الحاجات الشخصیة 
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التعلمات بوضع الوسائل المناسبة بتشجیع التالمیذ في مجھوداتھم یعمل من أجل تفعیل 
وتحفیزھم في تقدمھم بالكشف عن مؤھالتھم، والصعوبات التي تعترضھم وبالتالي یعد نشاطات 
المعالجة التربویة وھذا ما یسمح للمعلم بالتفرغ الذاتي لتدخالتھ التربویة وتقدیر الفارق بین ما 

 . قیقھتحقق وما كان منتظرا تح
 

ومن الصفات التي یجب أن یتحلى بھا المعلم ھي القدرة على إصدار الحكم على ھذا 
 .الفارق وبالتالي التدرج في تكییف االستیراتیجیة التعلمیة التي تتماشى وواقع القسم 

 

 : ترافق التلمیذ في تعلماتھ وتنمیة الكفاءات المستھدفة كسیرورة -
تي تشكل ھذه المكونات تتحقق بتنفیذ النشاطات العلمیة إّن الكفاءات وأھداف التعلم ال •

 .والتكنولوجیة المدرجة في البرنامج
إّن وضوح أھداف التعلم والتصریح للتالمیذ بمعاییر النجاح یمكنھم من القیام بأداءات  •

تسمح بتشخیص التقدم الفردي للتالمیذ في تحقیق الكفاءة المستھدفة وتوجیھ تدرج التعلمات بتحلیل 
 .بیعة الصعوبات المتوقعةط
 
 

إّن نشاطات اإلدماج لعدة حصص تعلمیة تشكل أدوات مفضلة للتقویم التكویني بفضل  •
 .دمج أھداف التعلم والتي تتعقد تدریجیا مما یسمح بتنمیة الكفاءات المستھدفة في البرنامج الدراسي

 

المدرسي، وھذا التقویم   یستھدف تبلیغ األولیاء عن مدى تقدم أبنائھم في السیاقكتقدیر  -
أن ِیؤخذ بالمعنى التقلیدي أي كوسیلة للمراقبة اإلداریة بمعنى االقتصار على ال یجب 

منح النقطة، ترتیب التالمیذ، بل أّن التقویم عبارة عن حكم، تقدیر للقدرات التي یبدیھا 
، أي التركیز على الجوانب اإلیجابیة للطفل  بغض النظر عن النقائص الطفل

 .الحظةالم
  . یسمح لألولیاء بمتابعة أعمال أبنائھمكمؤشر -
 

وھذا  وینبغي الوصول إلى استشارة األولیاء لتتظافر الجھود من أجل مصلحة التلمیذ
 .یتحقق بفضل االتصال والتعاون بین المدرسة واألسرة باستمرار
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