مناهج السنة  5ابتدائي

للسنة الرابعة من التعليم االبتدائي

جوان 3122

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية

1

مناهج السنة  5ابتدائي

 - 1تقذيم المادة
إن مادة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة بطابعها الخاص المتمثل فً:
استكشاف المحٌط ،تحلٌل الظواهر ،التعامل مع األدوات التكنولوجٌة ،تسمح
بالبناء المستمر والتدرٌجً خالل المسار المدرسً لجملة من المعارف العلمٌة
والكفاءات األساسٌة التً تزود المتعلمٌن بأدوات مفتاحٌة للوصول تدرٌجٌا إلى
مستوى من الفهم ،والتحكم الفكري والعلمً للعالم المحٌط بهم واكتساب نوع من
االستقاللٌة لحل مشاكل من الحٌاة الٌومٌة وبناء الشخصٌة.
كما تستهدف هذه المادة تطوٌر المواصفات المتعلقة بالفكر العلمً:
الموضوعٌة ،االستدالل ،تقدٌم الحجج ...مما ٌساعد على تكوٌن أفكار واقعٌة،
موضوعٌة ،فضولٌة ،نقدٌة تجعلهم من المواطنٌن الذٌن ٌتحلون بالوعً والمسؤولٌة
بفضل البناء المتدرج والجماعً لمفاهٌم علمٌة.
إن منهاج التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌكوّ ن جملة منسقة ومهٌكلة لنشاطات
ذات طابع علمً وتكنولوجً ،تستهدف ترقٌة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
المدرسة االبتدائٌة ،نظرا للدور المعتبر الذي تلعبه المعارف العلمٌة فً العصر
الراهن.
إن أهمٌة العمل على تطوٌر التربٌة العلمٌة وإدراجها فً جمٌع مستوٌات التعلٌم
االبتدائً تجد مبررها فً ضرورة مساٌرة منظومتنا التربوٌة للتطور السرٌع الذي
تشهده الساحة فً المجال العلمً والتكنولوجً وإدماج المستجدات الحاصلة فً
المجال التربوي ،وهذا ما ٌفرض رهانا ٌنبغً الوعً به ورفعه بتزوٌد المتعلمٌن
بثقافة علمٌة قاعدٌة تتضمن تعلما متدرجا لخطة التقصً واالستكشاف أو اكتساب
معارف ،كفاءات ومواقف تسمح لهم بالفهم والتحكم فً بعض مظاهر العالم الذي
ٌتطور باستمرار.
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كما أن منهاج مادة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌةٌ ،سهم بشكل فعال مع المواد
التعلٌمٌة األخرى فً تنمٌة الوعً الجماعً ،بما ٌقدمه للثقافة العامة وتنمٌته للقٌم لدى
المتعلمٌن ،وإقامته لمواقف إٌجابٌة إزاء المجتمع وهذا بمساعدة المتعلمٌن فً بناء
مواقف موضوعٌة ،بتعلٌمهم أسس النقاش البناء لحل مشاكل وتقبل اآلخر كطرف
ٌمتلك آراء ووجهات نظر مختلفة كل هذا ٌعزز الصلة االجتماعٌة وٌسمح ببروز
مواطنة بناءة.
إن وجاهة محتوٌات منهاج مادة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة مرهونة بإرسائها
فً الوسط االجتماعً الثقافً ومعاٌشة التالمٌذ ،ومن هذا المنظور تصبح المعارف
والكفاءات المستهدفة متمحورة حول مشكالت ملموسة ذات داللة لدى المتعلمٌن.
وبهذا فإن تناول هذه المحتوٌات ٌتمٌز بالتفتح أكثر على الحٌاة ،مما ٌجعلها تساٌر
مشاكل األفراد ومتطلبات الحٌاة العصرٌة.
كما إن إعداد محتوٌات المنهاج ت ّم بإدماج مختلف أبعاد مادة التربٌة العلمٌة
والتكنولوجٌة للحفاظ على الوحدة األساسٌة للفكر العلمً ،مع السهر على دعم الفصل
المبكر بٌن مختلف المواد العلمٌة بدون تجاهل الخصوصٌات األساسٌة لكل بعد ،والتً
تتمثل فٌما ٌلً :
 البعد الفٌزٌائً والكٌمٌائً ٌ :سمح باكتشاف خواص المادة وظواهر العالم
الطبٌعً غٌر الحً.
 البعد البٌولوجً ٌ :سمح بالتعرف على مظاهر الحٌاة عند اإلنسان والكائنات
الحٌة وعالقاتها بالوسط.
 البعد التكنولوجً ٌ :سعى إلى مساعدة المتعلم على التفتح على تكنولوجٌات
اإلنسان التً ساهمت فً بناء العالم.
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 2ـ الملمح الخاص (الكفاءاث النهائيت للتعليم االبتذائي)
فً نهاٌة المرحلة االبتدائٌة من التعلٌمٌ ،كون المتعلم قادرا على:
الكفاءات
المجال
* اكتساب جملة منسقة ومنسجمة لمفاهٌم أساسٌة ضرورٌة للفهم
والتحكـم فً العالم الطبٌعً والتكنولوجً بمستوى تناول
ٌتماشى ومكتسباته وتصوراته ما قبل العلمٌة ومدى نضجه
العقلً .تتمحور هذه المفاهٌم حول :
 المعنى الحٌوي للوظائف، وحدة العالم الحً (بإبراز اشتراك النباتات والحٌوانات فًالوظائف الحٌوٌة) وتنوعه (من حٌث أنماط إتمام
المعرفة المفاهٌمٌة
الوظائف)،
 المركـبات البٌولوجـٌة والفٌزٌائـٌة األساسٌة للمحٌطوعالقات اإلنسان بها،
 الظواهر الطبٌعٌة، خواص المادة، الوظائف األساسٌة ألداة تقنٌة، الفضاء والزمن والبٌئة.* استخدام استراتٌجٌات التقصً.
* التحكم فً المظاهر األساسٌة للمقاربة العلمٌة فً حل المشكلة
المعرفة الفعلٌة
(الطرٌقة التجرٌبٌة).
المنهجٌة
* التحكم فً الخطة التكنولوجٌة (تصور وإنجاز تطبٌقات
طرائق خاصة
تكنولوجٌة).
طرائق العمل
* توظٌف فكره بشكل منطقً ،موضوعً ،تحلٌلً ونقدي.
* امتالك طرائق العمل وتطبٌقها بصفة مستقلة وإبداعٌة.
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المجال
المعرفة الفعلٌة
التطبٌقٌة

االتصال

المواقف

الكفاءات
* اكتساب مستوى أوّ لً للتحكم فً :
 التقنٌات الخاصة بالتقصً العلمً (استعمال الوسائلالمخبرٌة ،تتبّع تربٌة حٌوانات.)...
 تقنٌات التوثٌق. األداة التكنولوجٌة.* التحكم فً اللغة الشفهٌة والكتابة كوسٌلة لهٌكلة الفكر وعامل
لالتصال.
* االتصال الفعال باللغة الخاصة بمجال العلوم والتكنولوجٌة.
* تب ّنً سلوك اإلثبات الذاتً واستقاللٌة الفكر.
* االندماج والتكٌف مع حٌاة المجتمع.
* إدراك أهمٌة وقٌمة التق ّدم العلمً والتكنولوجً والوعً بأثره
على نفسه والمجتمع والمحٌط.
* حب االكتشاف واالهتمام بالمسائل ذات الصلة مع العالم
الطبٌعً والمصنع.
* الوعً بالمشاكل الرّ اهنة للحٌاة ،الصحّ ة والبٌئة.
* التأثٌر وال ّتفاعل بشكل مسؤول مع محٌطه.
* تب ّنً سلوك ومواقف صحٌة ،وقائٌة تتوافق مع المعارف
المكتسبة.
* على التمكن من مختلف الخدمات ذات ّ
الطابع االجتماعً التً
ٌق ّدمها اإلعالم اآللً.
* إعداد مشروع شخصً ،تخطٌط عملٌات ،استعمال أدوات،
تقنٌّات ومواد لتحقٌقه.
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 -3الكفاءاث المستهذفت في السنت الرابعت من ال ّتعليم االبتذائي
أ -العالم الحي
الكفاءة الختامٌة
انطالقا من وضعٌة إشكالٌة من الحٌاة الٌومٌة أو من ظاهرة طبٌعٌة ،تتعلق بنشاط جسمه
أو بمحٌطه الحٌوي والفٌزٌائًٌ ،كون المتعلم قادرا على ربط اإلشكالٌة بالمعارف المكتسبة،
وتطبٌق مسعى علمٌا إلٌجاد حل.

الكفاءة المرحلٌة 2
تحدٌد الممٌزات األساسٌة
للعلم الحً و أسس تنوعه

الكفاءة المرحلٌة 1
 تحلٌل بعض المظاهراألساسٌة للوظائف
الحٌوٌة عند اإلنسان

ب – العالم الفيزيائي والكيميائي
الكفاءة الختامٌة
انطالقا من وضعٌة إشكالٌة من الحٌاة الٌومٌة أو من ظاهرة فٌزٌائٌة محٌرة جدٌدة ٌ ،كون المتعلم
قادرا على ربط اإلشكالٌة بالمفاهٌم المكتسبة ،واقتراح مسعى علمً إلٌجاد حل ،بتوظٌف الحاالت
الثالث للمادة ،الزمن ،النواقل والعوازل الكهربائٌة ،استغالل وحماٌة البٌئة
الكف اءة المرحلية1

الكف اءة المرحلية2

الكف اءة المرحلية3

ٌمٌز بٌن الحاالت
الثالث للمادة
(صلب ،سائل،
غاز).

ٌعرف التوجه فً الفضاء
واستعمال الرزنامات.

ٌتعرف على طبٌعة عناصر
التركٌبات الكهربائٌة
البسٌطة.
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 -2-3كفاءاث متعل ّقت بالمجال المنهجي

إجادة الفعل فً المجال المعرفً (مهارات معرف ٌّة)
ٌكون التلمٌذ قادرا على حفظ واسترجاع بعض المصطلحات العلمٌّة.
طرائق العمل
ٌكون التلمٌذ قادرا على:
* تنفٌذ نشاط بتطبٌق تعلٌمة مح ّددة.
* تنظٌم عمله ال ّشخصً ،وثائقه ،أدواته..
* تقدٌم عمل بعناٌة.
حجز ومعالجة المعلومة
ٌكون التلمٌذ قادرا على :
* التعرف على المعلومات المستقصاة عن طرٌق حواسّه.
* تحدٌد ال ّتشابه واالختالف (األشكال ،األبعاد ،األلوان ،األصوات ،الرّ وائح.)....
* البحث عن معلومات وجٌهة فً رسومات ،كتب ،جهاز....
* تصحٌح وإعادة تنظٌم المعلومات التً جمعها :وصف مالحظة ،عمل ٌدوي،
شفهً ،كتابً.
التم ّكن من طرح وحل ّ مشكلة أو وضعٌة
ٌكون التلمٌذ قادرا على:
* ال ّتساؤل وال ّتحقق من صحة اإلجابة.
* اقتراح حلول مقبولة من ال ّناحٌة العلمٌّة وال ّتقنٌّة بال ّنسبة لتساؤالته المطروحة.
 -3-3كفاءاث متعل ّقت بالمجال التّطبيقي

ٌكون التلمٌذ قادرا على:
* استعمال أدوات تقنٌة بسٌطة ،مكبّرة ،رزنامة ،دارة كهربائٌة  ،مٌزان...
* تركٌب أدوات تقنٌة بسٌطة.
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 -4-3كفاءاث متعل ّقت باالتصال

ٌكون التلمٌذ قادرا على :
اكتساب مفردات بسٌطة ودقٌقة خاصّة بعالم ّ
الطبٌعة وعالم األشٌاء (مصباح
ٌدوي ،غمد ،قاطعة ،كتل عٌارٌه  )...واستثمارها فً مختلف ال ّنشاطات ال ّتعلّمٌة.
* تطبٌق ٌدوي ،إنجاز بسٌط.
* الكتابة بشكل واضح باحترام مقاٌٌس الكتابة وال ّنقل بدون أخطاء.
* وضع بٌانات لعناصر شكل أو رسم.
*استعمال أسالٌب بسٌطة للتمثٌل العلمً أو ال ّتكنولوجً :رسومات ،أسهم،
إشارات ،ألوان.رموز(  ,m,Kg,cmدرجة مئوٌة )°C
 -5-3كفاءاث متعل ّقت بالمجال الىجذاني (المىاقف)

بناء ال ّ
شخص ٌّة
ٌكون التلمٌذ قادرا على :
* مجابهة وسط مختلف عن وسطه العائلً.
* تنمٌة سلوك إثبات ّ
الذات من خالل مواقف مشتركة أو مختلفة أثناء ا ّتصاله مع
اآلخرٌن.
* إثبات استقاللٌته فً الفضاء بال ّنسبة لألشٌاء واألشخاص.
* تكٌٌف سلوكه للعمل داخل مجموعة أٌن :
-

ٌتعاونٌ ،قٌم عالقات متعددة بال ّتدرج،
ٌعترف باآلخر وٌحترمه،
ٌستمع إلى اآلخرٌن،
ّ
ٌتدخل واثقا ً من نفسه،
ٌقبل وٌحترم وتٌرة وقواعد الحٌاة داخل القسم وقواعد اللعب فً
الساحة،
تقدٌم حجج لتبرٌر رأٌه.
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موقف إٌجابً تجاه المعرفة العلمٌة :
ٌكون التلمٌذ قادرا على :
* االهتمام بالمسالك المتعلقة بالعالم الطبٌعً والعالم المصنع أثناء:
 القٌام بالمالحظة والتساؤل والتفكٌر والبحث على معارف جدٌدة.* اإلحساس بالرضا عند االكتشاف واإلجابة الصحٌحة.
الحفاظ على الذات والغٌر :
ٌكون التلمٌذ قادرا على:
* تطبٌق عادات صحٌة.
* استعمال المواد ذات االنتشار الواسع استعماال سلٌما وراشدا فً مختلف مجاالت
الحٌاة.
* التحلً بمواقف اٌجابٌة نحو البٌئة ونحو االستهالك.
التوجٌه الشخصً :
ٌكون التلمٌذ قادرا على :
* متابعة نموه.
* متابعة تربٌة حٌوانات،زراعة...
* جمع عٌنات من الطبٌعة.
* التعود تدرٌجٌا على حماٌة الذات من مخاطر البٌئة ...
*تكٌٌف مشارٌعه التقنٌة
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 -4المبادئ المنظمت للمعارف المفاهيميت
ٌعتبر منهاج التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة جملة منسقة ومهٌكلة لمفاهٌم علمٌة
مفتاحٌة ،تمثل األسس المنظمة المعتمدة فً بناء وتنظٌم المحتوٌات المعرفٌة لمنهاج
السنة والمرحلة.
وٌعود انسجام المادة التعلّمٌة إلى الترابط بٌن هذه المفاهٌم التً تكتسب وظٌفتها
داخل الشبكة المفاهٌمٌة.
وتتمثل األفكار المنظمة لهذه المحتوٌات المعرفٌة لهذه السنة فٌما ٌلً :
 كتلة المادة محفوظة خالل المرور من حالة إلى أخرى
 الهواء مادة ،هو مرن وقابل لالنضغاط
 الماء ٌتبخر وٌتمٌع و ٌزداد حجمه عند التجمد
ٌ مكن التوجه فً الفضاء حسب التوجهات األربعة باستعمال بوصلة أو الشمس
 فً نفس المكان األفق والشاقول متعامدان
 توجد نوا قل تنقل الكهرباء وعوازل ال تنقل الكهرباء.تستعمل النواقل فً
التركٌبات الكهربائٌة.
ٌ تسبب الماء فً مخاطر كهربائٌة
ٌ نجز الماء دورة مغلقة فً الطبٌعةٌ .صل الماء إلى الحنفٌة إذا كانت موجودة
تحت مستوى الخزان الرئٌسً
 اثناء التنفس ٌتم مرور الهواء من الجهاز التنفسً إلى الدمٌ( .نحل فٌه)
 تتحلل األغذٌة تدرٌجٌا فً األنبوب الهضمً وتمتص على مستوى األمعاء.
ٌنقل وٌوزع الدم نواتج الهضم والهواء على جمٌع أعضاء الجسم.
 تقوم الكلٌتان بتصفٌة الدم من بعض الفضالت
 تحتاج النباتات الخضراء فً تغذٌتها إلى الماء وأمالح معدنٌة والضوء.
ٌتطلب نموها توفٌر شروط منها الحرارة واإلضاءة والرطوبة.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية

10

مناهج السنة  5ابتدائي

وبهذا فإنّ منهاج التربٌة العلمٌة ال ٌمكن اعتباره كمجموعة من النشاطات
والمعارف المتباٌنة والمعزولة ،إنما ٌستهدف انسجام هذه النشاطات والمعارف من
أجل تطوٌر البنٌات المعرفٌة لدى المتعلم ،والتً تسمح له بتكوٌن معرفة مفاهٌمٌة.
إن النشاطات المقترحة تسمح للمتعلم بوضع عالقات بٌن جملة من العناصر للبناء
التدرٌجً لمفاهٌم شاملة بمستوى ٌتماشى ونموه العقلً.
أن وضعٌات التعلم تعزز النزوع الطبٌعً للمتعلم فً اكتشاف وقائع طبٌعٌة تسمح
له ببناء معارف عامة تتناسق تدرٌجٌا لتفتح له المجال لبناء مفاهٌم ووضع عالقات
بٌنها.
وٌمكن ترجمة هذا النظام المعتمد فً بناء المفاهٌم بمجاالت مفاهٌمٌة تضم
مجموعة من وحدات مفاهٌمٌة والتً بدورها تهٌكل وتنظم مجموعات من النشاطات
التعلّمٌة.
إن القدرات والمعارف التً توظف قً النشاطات المقترحة فً الوضعٌة التعلّمٌة
ٌمكن ترجمتها عند المتعلم بسلوكات مؤشرة قابلة للمالحظة والتقوٌم بفضل معاٌٌر
التقوٌم.
هذه المؤشرات تدل على بناء الكفاءة المستهدفة.
إن اإلدماج التدرٌجً للكفاءات القاعدٌة للوحدات ٌسمح بتحقٌق الكفاءة المستهدفة
للسنة.
إن البناء التدرٌجً لنظام شامل للكفاءات ٌكوّ ّّ ّّ ن ملمح تخرج المتعلم من التعلٌم
االبتدائً.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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 -5مضامين المنهاج
المجال المفاهيمي
1

المادة
التمٌٌز بٌن الحاالت الثالث للمادة (سائل  -صلب  -غاز).

الكفاءة المرحلٌة

التعرف على خواص أخرى لمادٌة الهواء.

الحجم الساعً

13h30

 -2تجمد الماء وانصهار الجلٌد ()03h00
 -3الهواء غاز :خواص أخرى للهواء ()03h00
الىحذاث المفاهيميت

 -4مشروع تكنولوجً:
"صناعة صاروخ مدفوع بالهواء المضغوط"
()04h30
 -5تبخر الماء (سائل/بخار) ()03h00

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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الوحدة

تجمد الماء
وانصهار
الجلٌد.

الكفاءة القاعدٌة

النشاطات المقترحة

المحتوى المعرفً

* ٌعاٌن وثائق تظهر قطعا من
الجلٌد تطفو فوق ماء سائل:
 ٌبحث عن شرح لهذهالظاهرة (تغٌرات الكتلة * عند انصهار الجلٌد
أو تجمد الماء ال
و/أو الحجم)... ،
ٌعرف أن كتلة * ٌتصور وٌحقق تجارب للتأكد من تتغٌر الكتلة (تبقى
محفوظة).
المادة محفوظة فرضٌاته:
 ٌستعمل المٌزان (ٌالحظخالل المرور من
المٌزان أثناء انصهار كتلة
حالة إلى أخرى.
* ٌزداد حجم الماء
من الجلٌد).
عند التجمد.
 ٌتبع مراحل تجمد حجم منالماء.

*** ٌشرح ظاهرة انكسار زجاجة
ماء (مملوءة تماما) موضوعة فً
مبرد الثالجة.
* ٌبحث فً محٌطه عن األشٌاء
المستعملة والتً تحتوي على
الهواء :الكرات ،عجالت السٌارات
والدراجات...
* ٌشغل الهواء الحٌز
* ٌنفخ بالونات بالستٌكٌة وٌالحظ
ٌعرف مادٌة
الذي ٌعطى له ،فهو
الهواء من خالل ما ٌحدث عندما ٌنفلت منها الهواء
مرن وقابل
الهواء غاز:
(االنضغاط والمرونة).
:
الخواص
بعض
لالنضغاط.
* ٌظهر خاصٌة وزن الهواء
خواص أخرى
المرونة
انطالقا من وزن شًء ٌحتوي هواء
للهواء.
واالنضغاط
مثل :كرة لعبة كرة القدم.
* الهواء مثله مثل
والوزن
كل المواد ،له وزن.
*** ٌزور محال لتصلٌح عجالت
السٌارات أو محطة غسل السٌارات
الهواء
استعماالت
الكتشاف
المضغوط وجهاز ضغط الهواء.

منهاج مادة التربية العلمية والتكنىلىجية
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مشروع تكنولوجً :صناعة صاروخ مدفوع بالهواء المضغوط.
الكفاءة القاعدٌةٌ :عرف أن الهواء المضغوط ٌمكن أن ٌدفع األشٌاء.
األدوات المستعملة:
 قارورة من البالستٌك خاصة بالمشروبات الغازٌة. سدادة من الفلٌن. صمام عجلة دراجة. مضخة دراجة.مراحل اإلنجاز
مؤشرات الكفاءة
ٌستعمل خاصٌة * ٌطابق تجاربه على البالون مع قارورةٌ .جري عدة
انضغاط الهواء فً محاوالت.
مشروع تكنولوجً.
* ٌكتب قائمة األدوات.
ٌدون مراحل
* ٌفترض المراحل (رسومات ،نص).
المشروع
(البروتوكول)
* ٌصنع الصاروخ وٌجربه.
ٌنجز مشروعا
معتمدا خطواته.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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النشاطات المقترحة
الكفاءة القاعدٌة
الوحدة
* ٌنجز نشاطا ٌمثل وضعٌة من
الحٌاة الٌومٌة ،مثل :نشر الغسٌل،
تجفٌف الشعر بمجفف الشعر،
غلً كمٌة من الماء:..،
 ٌالحظ االختفاء الظاهريللماء بفعل الحرارة (العادٌة
أو بالتسخٌن).
 ٌالحظ بعد التبرٌد ظهورالماء من جدٌد بعد تكثٌفه
(صحن بارد فوق ماء
ٌغلً)
 ٌكتشف خالل هذه التحوالتتبخر الماء ٌمٌز بٌن الحالة
:
السائلة والحالة
(سائل ـ
قطرات) أن الماء
الغازٌة للماء( .من سائل
بخار)
قد مر بمرحلة اختفاء حٌث أصبح
غازا ٌسمى :بخار الماء.
 ٌكتشف أن سرعة التبخرتتعلق بعدة عوامل منها
(السطح ،درجة الحرارة،
الرٌاح)...

المحتوى المعرفً
* التبخر هو
المرور من
الحالة السائلة
إلى الحالة
الغازٌة.
* التمٌٌع هو
المرور من
الحالة
الغازٌة إلى
الحالة
السائلة.

*** ٌالحظ قارورة أخرجت من
الثالجة (انطالقا من وثائق و/أو
من الواقع) وٌشرح ما ٌشاهده ،ثم
ٌعطً أمثلة أخرى لهذه الظاهرة.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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المجال المفاهيمي
2

نشاط جسم اإلنسان.

الكفاءة المرحلٌة

تحليل بعض المظاهر األساسية للوظائف الحيوية عند
اإلنسان

الحجم الساعً

12h

 -1التنفس ومسلكه فً الجهاز التنفسً ()04h30
والقواعد الصحٌة
 –2هضم األغذٌة ()03h00
الىحذاث المفاهيميت

 –3الدوران ()04h30

الوحدة
التنفس

الكفاءة القاعدٌة
النشاطات المقترحة
ٌوضع عالقة * ٌظهر الفرق تركٌبً بٌن الهواء

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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ومسلك
الهواء
الجهاز
التنفسً
والقواعد
الصحٌة

الزفٌر والهواء الشهٌق انطالقا
بٌن المظاهر
من تجربة بسٌطة (شمعة داخل
الخارجٌة للتنفس
كٌس به هواء الزفٌر تنطفئ،
ومسلك الهواء
النفخ على الزجاج ٌظهر وجود
فً الجهاز
بخار الماء فً الزفٌر).
التنفسً
* ٌالحظ مجموعة-قلب ورئتٌن-
لخروف أو طائر.
* ٌحدد مسلك الهواء (الشهٌق
والزفٌر) فً الجهاز.
* ٌحدد مسلك الهواء الداخل إلى
الجهاز التنفسً عند اإلنسان
والهواء الخارج منه بوضع
أسهم ملونة على رسم تخطٌطً
علٌه البٌانات.
* ٌستخلص أهمٌة القواعد الصحٌة
للتنفس عند اإلنسان انطالقا من
وثائق وسندات ومن تجارب
شخصٌة ٌومٌة.
* ٌنجز بحوث حول الموضوع
ومناقشتها.
***ٌعٌن الحاالت التً تتحقق فٌها
القواعد الصحٌة للتنفس فً جدول
ذي مدخلٌن.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية

الشهٌق عن الهواء
الزفٌر من حٌث
التركٌب.
*ٌرتفع القفص
الصدري فٌتسع
لٌدخل الهواء ،و هذه
تسمى عملٌة الشهٌق
* ٌنخفض القفص
الصدري فٌضٌق
لٌخرج الهواء وهذه
تسمى عملٌة الزفٌر.
* ٌدخل الهواء
المستنشق بالمنخرٌن
إلى الرغامً ثم إلى
القصبتٌن الهوائٌتٌن
لٌصل إلى الرئتٌن
وأخٌرا الحوٌصالت
الرئوٌة الغنٌة
باألوعٌة الدموٌة
حٌث ٌتم تغٌر
تركٌبه.
* أما الهواء الزفٌر
فٌسلك االتجاه
المعاكس.
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الوحدة

هضم
األغذٌة

المحتوى المعرفً
النشاطات المقترحة
الكفاءة القاعدٌة
ٌ * وضح تحلل األغذٌة فً *ٌتم على مستوى
األنبوب الهضمً انطالقا من األنبوب الهضمً
انحالل تدرٌجً
تشرٌح دجاجة أو أرنب.
لألغذٌة.
 ٌصف وٌقارن حالة اللقمةالغذائٌة فً عدة مستوٌات *ٌمتص القسم منها
من األنبوب الهضمً )الفم ،فً األمعاء وٌنتقل
المعدة ،المعً الدقٌق،
إلى الدم ،أما
والمعً الغلٌظ(
الباقً فٌطرح
 اقتراح وشرح أولً للتحوالت على شكل فضالتالمالحظة.
عن طرٌق فتحة
ٌتعرف على
*ٌمثل بواسطة أسهم على رسم الشرج مرورا
عملٌة الهضم
تخطٌطً لألنبوب الهضمً مسار بالمعً الغلٌض.
وٌطبق القواعد الغذاء فٌه.
*ٌنجز بحوث حول الطرق *لكً ٌتم الهضم
الصحٌة
بصورة جٌدة
الصحٌة لعملٌة الهضم.
ٌجب:
 المضغ الجٌدللقمة.
***ٌكتب نصا ٌتضمن نصائح
لتطبٌق القواعد الصحٌة لعملٌة  -االنتظام فً
تناول الوجبات.
الهضم.
 العناٌة بالنظافة. تفادي اإلجهادالعضلً مباشرة
بعد األكل.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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الوحدة

الدوران

الكفاءة
المحتوى
النشاطات المقترحة
القاعدٌة
المعرفً
*ٌستخلص ضرورة الدم للحٌاة *إن القلب ٌدفع
الدم الذي ٌصل
انطالقا من:
لوحات تحسٌسٌة للتبرع بالدم إلى كل األعضاءوٌزودها بالغداء
وبطاقات المتبرعٌن
استغالل نصوص علمٌة خاصة وٌخلصها منالفضالت.
بالموضوع وتناسب المستوى.
ٌتعرف على
عملٌة الدوران -استغـالل أشرطـة وأقـراص للدورة
*ٌدور الدم فً
الدموٌة
اتجاه وحٌد وفً
*ٌبنً نموذج بسٌط للدورة الدموٌة.
دورة مغلقة
ٌ *** مثل دورة دموٌة بسٌطة على
رسم مبسط.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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المجال المفاهيمي
3

المعلمة فً الفضاء والزمن

الكفاءة المرحلٌة

 -معرفة التوجه فً الفضاء.

الحجم الساعً

04h30

 1ـ التوجهات األربعة :البوصلة ()04h30
الىحذاث المفاهيميت

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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الوحدة

التوجهات
األربعة

النشاطات المقترحة
الكفاءة القاعدٌة
* ٌكتشف ضرورة وجود معالم أو
* نتوجه فً
إشارات التوجه للذهاب من نقطة
الفضاء باستعمال
إلى أخرى فً:
التوجهات
 محٌط توجد به معالم أو إشاراتاألربعة:
مادٌة (لوحات اإلشارة،
 الشمال.سكنات ،بناٌات)...،
 الجنوب. محٌط بدون معالم مادٌة مثال الشرق.البحر أو الصحراء :استعمال
 الغرب.الشمس ،البوصلة ،النجم
القطبً.
* نتعرف على
* ٌعرف التوجه بواسطة بوصلة
التوجهات األربعة
ٌعرف التوجه وٌتدرب على استعمالها:
باستعمال بوصلة
فً الفضاء
 فً ساحة المدرسة كلأو الشمس (ظل
بواسطة بوصلة.
التوجهات (جنوب  -شمال
عمود فً وقت
(تجسد
متوازٌة
مثال)
الزوال)
بخٌوط).
 ٌحدد التوجهات األربعة :شمال–جنوب–شرق– غرب.
المحتوى المعرفً

* ٌعرف التوجه بواسطة الشمس
(الظل).
*** التمرن على التوجه فً محٌط
ما بواسطة بوصلة وخرٌطة
موجهة أو مخطط.

منهاج مادة التربية العلمية والتكنىلىجية
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المجال المفاهيمي
4

حٌاة النباتات

الكفاءة المرحلٌة

ـ تحلٌل الممٌزات األساسٌة لحٌاة النباتات

الحجم الساعً

06h00

 -1التغذٌة عند النبات األخضر )(03h00
 -2انتاش البذور )(03h00
الىحذاث المفاهيميت

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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الوحدة المفاهٌمٌة

الكفاءة القاعدٌة

ٌحدد أهمٌة األمالح
 -2التغذٌة عند
المعدنٌة لحٌاة
النبات األخضر
النباتات الخضراء

النشاطات المقترحـة

المحتوى المعرفً

*ٌستخلص ضرورة األمالح
المعدنٌة لنمو النبات فً
وسطه انطالقا من تحلٌل
مقارن لنتائج تجارب بسٌطة
مع نبتة مزروعة فً التربة:

*ٌحتاج النبات
األخضر فً غذائه
إلى أمالح معدنٌة
توفرها له التربة.

 وضع نبتة فً أنبوب بهماء مقطر
 وضع نبتة من نفس النوعفً أنبوب به ماء مقطر
مع إضافة أسمدة
* ٌنجز رسما تخطٌطٌا ٌتعلق
باحتٌاجات النبات األخضر.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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الوحدة
المفاهٌمٌة

الكفاءة القاعدٌة

 -3االنتـاش

ٌحدد شروط
االنتاش

النشاطات المقترحـة

المحتوى المعرفً

*ٌحقق دراسة تحلٌلٌة لمكونات-
البذرة مثل :الفاصولٌاء بعد
المالحظة تمثٌل مكوناتها برسم
تخطٌطً.
* ٌزرع مختلف بذور وٌتابع
انتاشها بانتظام مع تسجٌل
عند االنتاش تبدأ
المالحظات ورسم مختلف مراحل
الجذور بالظهور ثم
النمو.
الساق وبعدها
*ٌزرع البذور مع تغٌٌر الشروط:
األوراق األول
الحرارة ،الرطوبة ،الضوءٌ* ،مثل
تستهلك النبتة فً
التجارب فً رسومات تخطٌطٌة.
نمو ها المدخرات
*ٌسجل مالحظات النتائج فً
التً تحتوٌها
جدول وٌناقشها.
البذرة.
*ٌحدد فً جدول شروط االنتاش
انطالقا من وثائق.
لإلنتاش تحتاج
النبتة للماء
والحرارة المناسبة،
تسمح التربة بتثبٌت
الجذور األولى.
تحتوي البذرة على
نبٌتة صغٌرة تحمل
ساق بدائً وجذور
بدائٌة وأوراق
صغٌرة ومدخرات.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية

24

مناهج السنة  5ابتدائي

المجال المفاهيمي
5

عــالم األشٌاء

الكفاءة المرحلٌة

 التعرف على دور النواقل والعوازل فً تشغٌلجهاز كهربائً.
 -معرفة تحدٌد األفق والشاقول بالوسٌلة المناسبة.

الحجم الساعً

03h00

 -1النواقل والعوازل الكهربائٌة1( .سا)

الىحذاث المفاهيميت

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية

 - 2األفق والشاقول (1سا)
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الوحدة المفاهٌمٌة الكفاءة القاعدٌة
المحتوى المعرفً
النشاطات المقترحة
* ٌنجز دارة كهربائٌة بسٌطة * النواقل مواد تنقل
الكهرباء
لٌكتشف أن:
(المعادن).
 المعادن مواد ناقلة (فً حالةدارة مغلقة)
* المواد التً
 أن الهواء مادة عازلة (حالةالتنقل الكهرباء
دارة مفتوحة).
تسمى عوازل
(الخشب،
* ٌبحث عن المواد التً تجعل
البالستٌك،
المصباح ٌشتعل أو ال ٌشتعل (فً
الورق.)...
التجربة السابقة) ،ثم ٌصنفها إلى
ٌتعرف على عوازل مثل الهواء ،الخشب،
* نستعمل النواقل
دور كل من البالستٌك ،الورق ...ونواقل مثل:
فً التركٌبات
النواقل
النواقل والعوازل
النحاس ،الحدٌد ،األلومونٌوم...
الكهربائٌة ،بٌنما
الكهربائٌة.
والعوازل فً ٌ -درس الماء كعازل رديء.
نستعمل العوازل
تركٌب
* ٌعاٌن تركٌبات كهربائٌة مختلفة لحماٌة اإلنسان
كهربائً.
واألجهزة من
وأدوات الصٌانة الكهربائٌة (مفك
البراغً ،الكماشة )...وٌستنتج دور مخاطر الكهرباء.
وأهمٌة العوازل فً األمن
* الماء من
الكهربائً.
العوازل الردٌئة
وٌمكن أن ٌتسبب
فً مخاطر
كهربائٌة (فً
المنازل أو
المعامل.)...

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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الوحدة المفاهٌمٌة

النشاطات المقترحة
الكفاءة القاعدٌة
* ٌكتشف الشاقولٌة بقٌاس ظالل
أعمدة.
* ٌستعمل خٌط مطمار للتحقق من
شاقولٌة حائط أو سارٌة العلم
الوطنً.

األفق والشاقول

ٌمٌز بٌن
مستوٌٌن فً
الفضاء:
األفق والشاقول

* ٌكتشف األفقٌة بمالحظة السطح
الحر لسوائل فً حالة سكون فً
عدة قارورات مائلة بزواٌا
مختلفة.
* ٌستعمل كوسا وخٌط مطمار
(فوق سطح سائل أفقً) لٌكتشف
أن المستوى األفقً والمستوى
الشاقولً ٌشكالن زاوٌة قائمة.

المحتوى المعرفً
ُ
خٌط
* ٌحدد
المطمار الشاقول.
* السطح الحر
لسائل فً حالة
سكون هو مستوي
أفقً.
* فً نفس المكان
األفق والشاقول
متعامدان.

* ٌرسم السطح الحر لماء فً أوان
مائلة بزواٌا مختلفة.

منهاج التربية العلمية والتكنىلىجية
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المجال المفاهيمي
6

اإلنسان والبٌئة

الكفاءة المرحلٌة

التعرف على شروط تواجد الحاالت الثالث للماء فً
الطبٌعة.

الحجم الساعً:

04h30

 -1دورة الماء فً الطبٌعة ()01h30
الىحذاث المفاهيميت

 – 2توزٌع الماء :األوانً المستطرقة ()03h00
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الوحدة

 -2دورة
الماء فً
الطبٌعة

-3توزٌع
الماء:
األوانً
المستطرقة

المحتوى المعرفً

النشاطات المقترحة
الكفاءة القاعدٌة
* ٌبنً دورة الماء اعتمادا على * ٌتواجد الماء
مظهر تواجد الماء فً الطبٌعة فً الطبٌعة فً
انطالقا من معاٌنة وثائق :مٌاه ثالث حاالت:
األمطار ،المٌاه الجارٌة ،مٌاه سائلة ،صلبة،
غازٌة.
ٌعرف أن الماء البحار والمحٌطات ،السحب...،
ٌمر من حالة إلى * ٌجسد هذا البناء بمخطط * ٌنجز دورة
أخرى حسب مستعمال معارفه السابقة حول الماء مغلقة فً
األحوال
الطبٌعة.
التبخر ،التجمد ،االنصهار،
المناخٌة.
والتمٌٌع.
سائل سحاب
سائل
*** ٌكمل كتابة البٌانات الناقصة
فً رسم ٌمثل المراحل المختلفة
لدورة الماء فً الطبٌعة.

ٌربط بٌن مبدأ
األوانً
المستطرقة
وشبكة توزٌع
المٌاه.
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* ٌبحث فً كٌفٌة وصول الماء
إلى الحنفٌة.
ٌجرب على مبدأ األوانً
المستطرقة.
* ٌستعمل نموذجا مصغرا لشبكة
توزٌع الماء لمعرفة أسباب عدم
وصول الماء إلى بعض المساكن
وٌقترح الحلول المناسبة.

* عندما تكون
األوانً متصلة
ببعضها البعض
تكون األسطح
الحرة للماء فٌها
دائما فً نفس
المستوى األفقً.

* ٌصل الماء إلى
*** ٌصنع وٌستعمل كاشف الحنفٌة إذا كانت
مستوي مائً للتأكد من أفقٌة موجودة تحت
موقعٌن على جدار القسم أو فً مستوى الخزان
مساحات كبٌرة.
الرئٌسً.
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