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الوثيقة المرافقة

لمناىج العموم الفيزيائية والتكنولوجيا
لمرحمة التعميم المتوسط
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 -1تقديـــــــــــــــــــم
ىذه الوثيقة المرافقة تتوجو نحواألساتذة منفذي منياج العموم لفيزيائية والتكنولوجيا لمتعمم المتوسط في طبعتو الجديدة
(الجيل الثاني) .إذ تقترح الوثيقة جممة من األدوات البيداغوجية التي تسيل قراءة المنياج من جية وتمكن األستاذ

من القيام بإجراء التعممات األساسية وفق مسعى بيداغوجي يعتمدعمى التخطيط لمتعممات من خالل "مخطط إجراء

التعممات" أو المقطوعات التعممية  ،وتنفيذ ىذه الخطة باالرتكاز عمى وثيقة المنياج وتوفير الشروط البيداغوجية
والتربوية لتحقيق الكفاءات المعبرعنيا في مالمح التخرج ليذه المرحمة.

فاألستاذ يقوم بتصور وبناء المخطط( ،وىي كفاءة مينية مرجوة وقابمة لمنمو والتحسين) ،ويقوم بتنفيذه وفق تصور
يعتمد عمى حرية التصرف في الوسائل الديداكتيكية وما يتوفر من شروط إنجاز األنشطة التعممية ونجاحيا بروح

من االستقاللية والمسؤولية ،يحرص فييا عمى ضبط وسير األنشطة التعممية وارساء المعارف والموارد واجراء
التقويم والمعالجات والتعديالت المناسبة.

لذا جاءت األنشطة التعممية كأوقات ومحطات أساسية الكتساب الموارد الالزمة لتحقيق ىذه الكفاءات ،فنجدىا

ضمن وضعيات لمتعمم وفق اختيارات بيداغوجية تعتمد عمى حل المشكالت العممية الكتساب وارساء المفاىيم

الجديدة وفق منطق تجاوز الصعوبات الخاصة بالتصورات (التمثالت) ،واكتساب أدوات منيجية وتقنيات ناجعة
تساعده عمى مواصمة التعممات وبناء الكفاءات المستيدفة.

فالوثيقة تطمح لتقديم توضيحات بخصوص بناء المخططات وسير الوضعيات التعممية وتقديم التوصيات

بخصوص الوسائل التعميمية والحدود المعرفية المتوخاة من المنياج .ولذا نجد مقترحات تخص:

 بعض الصعوبات التي يمكن توقع مصادفتيا عند المتعممين ،والتي تخص الجانب المتعمق بالتصورات األوليةلدى التالميذ والمفاىيم الشائعة لدييم والتي عادة ما تمثل حاج از لمتعممات ولبناء المفاىيم العممية وفيم لمظواىر

المرتبطة بيا .إذ يتعين معرفتيا والتكفل بيا .قدمت أمثمة شائعة والقائمة مفتوحة(تحتاج الى الكشف والبحث عنيا).
 -مخطط إجراء التعممات لبناء كفاءة :الذي يقدم صورة عن متابعة كفاءة ختامية لميدان من ميادين التعمم

المبرمجة في السنة ،وفييا تسمسل لمجموعة من الوضعيات التعممية قصد إرساء موارد الكفاءة من جية والدماج
التعممات مرحميا وفي ختام الميدان من جية أخرى ،كما يقترح وضعيات لمتقويم يوظف فييا وضعيات  -مشكل

المركبة سواء عند االنطالق أو عند االدماج أو عند التقويم.

 توضيحات محددة لما يمكن القيام بو كأنشطة تعممية مقترحة في وحدات المنياج وضمن كل ميدان ،مرفوقةبتوجييات منيجية وتوصيات تخص مثال استخدام الوسائل وبعض االحتياطات الخاصة بعمل األستاذ أو التمميذ أو

تييئة فضاء العمل .وىي تساعد عمى قراءة أوضح ليذه األنشطة ،إذ أن المنياج يقترح فقط إطا ار عاما(نمط)
لوضعيات التعمم التي تالئم اكتساب الموارد المعرفية والمنيجية فقط.

 بطاقات تقنية لسير الوضعيات التعممية ووضعيات االدماج (لمتعمم ولمتقويم) :يحتاج األستاذ العداد الوضعيات وتنفيذىاالى إنجاز بطمقات وظيفية تمكنو من ضبط األنشطة ووسائميا المنيجية والبيداغوجية والتعميمية وربط ذلك بالمشروع العام

في المخطط ومتابعة كفاءات المنياج .ىذ البطاقات ىي أدوات عمل يمكن أن يستأنس بيا األستاذ من أجل العمل بيا أو

تكييفيا حسب ضرورات الممارسة في القسم وفي المخبر.
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 -2الصعوبات المتعمقة بالمادة:
تشير إلى بعض الصعوبات التي تعيق تعمّم التمميذ وكذا عمل األستاذ .إذ أنو باإلضافة إلى الصعوبات الخاصة
بطرق التدريس والشروط الخارجية لمتعميم والتعمم والتي عادة ما نحرص عمى رفعيا وتوفير شروط أفضل لتعمم
التمميذ ،تضاف صعوبات داخمية أو ذاتية خاصة بالمتعمم نفسو .فكان تركيزنا عمى الصعوبة الناجمة عن
التصورات السابقة لمتالميذ أو األطر البديمة والتي صارت تمثل عائقا حقيقيا لتعمم التمميذ ،والجيل بيا أو تجاىميا
يجعل من جيودنا في تعميم المفاىيم العممية قميل الجدوى .في الوثيقة بعض التصورات الخاطئة لدى التالميذ
شائعة وسائدة الناجمة عن التفاعل مع بيئة التمميذ في المدرسية والمجتمع  ،ومن التجارب الخاصة لألساتذة ومن
خبرتيم المينية  .وىذه الفقرة تدعو األستاذ إلى االطالع عمييا والتكفل بيا والتخطيط ليا قبل وأثناء وبعد التدريس
وأن يوفر لممتعممين فرصة تجاوز ىذه الحواجز المعرفية والتي صارت عوائق لمتعمم .وأن يتم بالجيد الحقيقي
والواعي لممتعمم نفسو.
 التخطيط لمتعمم:ال شك أن أكثر ما يواجو األستاذ ىو كيف يترجم أىداف المنياج إلى واقع ممموس عند التالميذ ،إلى كفاءات
وقدرات وسموكات ،كما بإمكانو تقييم مدى التطور الحاصل عندىم .وأن أكثر ما يمز العمل البيداغوجي ىو
التخطيط لمتعمم .أي اقتراح وبناء تصور لمعمميات أو التدخالت البيداغوجية في شكل سيناريو مضبوط من
الوضعيات التعميمة التعممية المتدرجة والوظيفية لمتعممات ،في شكل مخطط قابل لمتنفيذ خالل دورة تكوينية
لتحقيق أىداف مرحمية .واقتراح "مخطط بناء كفاءة " ىو نموذج لتخطيط التعممات لبناء كفاءة ختامية التي تخص
ميدان من ميادين المنياج .وىي رؤية متكاممة لالنطالق من الكفاءة الختامية لميدان إلى التقويم واجراءات
المعالجة.
 بعض أدوات التخطيط:يتطمب التحضير البيداغوجي إعداد بطاقات مساعدة لكل عممية من العمميات المبرمجة في إطار مخطط
التعممات .ونقترح بيذا الصدد مجموعة من البطاقات التي تستوعب التوجيات الجديدة التي يقوم عمييا المنياج
الحالي ،الذي يرى أن نضع دوما نصب أعيننا أىداف كل تدخل لكل عممية في أي مستوى من المستويات ،عمى
أن النيمل الكفاءات ذات الطابع العرضي والجانب السموكي ليا  ،والتي تساعد عمى النمو العاطفي واالجتماعي
 ،والتي غالبا ال نيتم بيا أو ال نظيرىا في وثائقنا باعتبارىا أىداف بعيدة المدى  ،إذ ليا ليا قيمة تشاركية تساىم
في الرؤية الشاممة لممواد الدراسية.
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كما نركز عمى " الوضعيات التعممية" التي تعتمد عمى نشاط أو مجموعة األنشطة التعممية .فمنيا ما تكون
لالنطالق في بداية المواضيع الجديدة  ،أو "وضعية بسيطة" لبناء تعممات جديدة واكتساب الموارد الالزمة لبناء
الكفاءة ،كما تكون وضعية "الدماج التعممات" بعد سمسمة من التعممات المتفرقة والحاجة إلى محطة لالدماج .كما
يقترح بطاقات خاصة لمتقييم في شكل وضعية لتقييم تستجيب لمقاربة التقييم بالمعايير والمؤشرات.
 الوسائل التعميمية:العممي ىي األخرى ،تم
ة
إن أىمية الوسائل التعميمة عموما والوسائل المخبرية التي تتماشى مع طبيعة األنشطة
تناوليا بشكل توصيات تربوية عامة واقتراح مدونة الوسائل التي يحتاجيا األستاذ في األنشطة العممية والتجارب
المخبرية.
 صعوبات التعمم الخاصة بالمادةوالتفسيرات المقبولة .ومنشأ ىذه التصورات ىو المحيط االجتماعي لمتمميذ وتفاعمو مع البيئة المحمية والخبرة
الشخصية المكتسبة في االسرة والمدرسة  .كما أن بعض ىذه التصورات شائعة تاريخيا ومقاومة لجيود التعمم كما
أنيا واسعة االنتشار بين التالميذ في مختمف مراحل تعميميم .والمشكمة في ىذه "التصورات الخطأ" أنيا نماذج
بني التمميذ المعرفية ،وتشكل عامل مقاومة لمتعمم .ىذه التصورات عبارة عن أطر
متماسكة ومتجذرة وىي جزء من ة
بديمة لمفيم وتعبر عن االقتصاد في التفكير وشكل من االدراك المستقر الذي يمجأ إليو التمميذ باستمرار .وبيذه
الصفة ،فيي تمثل حواجز تعيق تعمم التمميذ إذا ما تم تجاىميا .وعميو يصبح التعمم ىو تجاوز ىذه الحواجز لتمكين
المتعمم من تغيير ىذا النظام من التصورات تفيد الدراسات التي حاولت التعرف عمى الصعوبات التي يالقييا
التالميذ في تعمم العموم والتكنولوجيا  ،أن أبرز التحديات في تعمم المفاىيم العممية ىي تعديل تصورات التالميذ
حول الظواىر العممية التي غالبا تكون خاطئة .فيناك إجماع عمى أن التمميذ ال يأتي إلى حجرة الدراسة بدون
تصور سابق عن الموضوع الذي سيدرسو ،فيو يحمل تصو ار قبميا أو إطا ار بديال عادة ما يكون خاطئا( يسمى
أيضا التصور الخطأ أوالمفيوم السابق أو التمثيل أو الفيم الشائع ).
والتصورات القبمية عند التالميذ ىي األفكار والمعتقدات والنماذج التفسيرية التي توجد في ذىن التمميذ والتي ال
تتفق مع المعرفة العممية عن طريق استراتيجية قائمة وواعية تتكفل بإحداث تغييرفي البنية المفاىيمة لمتمميذ وتطوير
ىذه التصورات نحو االفضل.
مكنت البحوث في مجال تعميمية العموم من رصد مجموعة التصورات الخطأ المشتركة والشائعة بين المتعممين من
أجل مجال مفاىيمي معين ،وىي تمثل موردا ىاما لمكشف عن حواجز التعمم لدى التالميذ .وينبغي التكفل بيا وفق
المنظور البنائي لمتعمم  .فالتكفل بالتصورات القبمية ىي محاولة تطوير ىذه األخيرة نحو نماذج من الفيم والتفسير
أفضل بالنسبة لمقتضيات العمم  ،ومنو تطوير تدريجي لمنظام المعرفي لتكون لو صورة أصح عن العالم المحيط
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بو ،بعيدا عن مزالق التصورات والمعتقدات الخاطئة .وبيداغوجيا ،يعني مواجية ىذه التصورات بوضع التالميذ أمام
وضعيات -مشكمة تمثل ليم تحديا معرفيا وتكون معو النماذج التفسيرية غير كافية وغير مجدية  ،حيث تزعزع
ىذا االستقرار المعرفي لدييم  ،ومن ىنا تبرز ىذه التصورات الخطأ ويبدأ التعمم.

 -3مخطط التعممات

 -1.3مخطط التعمم السنوي
إن التخطيط لتعممات التالميذ من أىم شروط نجاح أي مشروع تربوي بيداغوجي فيو يحدد األىداف واالسترتيجيات
الكفيمة بتحقيقيا ويضع إجراءات التقويم المناسبة في خطة ذات مدى متوسط وطويل نسبيا.

إن أىم ما يتميز بو التخطيط ىو الرؤية الشاممة لسيرورة العمميات التي ينوي األستاذ برمجتيا ووضعيا حيز التطبيق

مع التالميذ طيمة المدة المخصصة ليا(دورة ،فصل ،سنة) .وتتضمن الخطة محطات أو مراحل ،يتعين فييا تحديد:
 -ماذا نريد تحقيقو؟ :الكفاءة الختامية معرفة من خالل مركبات الكفاءة.

 ما ىي الموارد التي تمكن التالميذ من ذلك؟ :الموارد المعرفية والمنيجية والمواقف. من أين نبدأ؟ :وضعية انطالقية تثير لدى المتعممين الدافعية لمتعمم وتبرز تصوراتيم حول الموضوع من أجلالتكفل بيا.

 كيف تكتسب الموارد؟ :وضع االستراتيجيات البيداغوجية المالئمة والوسائل التعميمية وتييئية شروط التعميم والتعمموىذا بـ:



اقتراح وضعيات تعممية يتوصل فييا التالميذ إلى المعارف والمفاىيم األساسية المستيدفة من المنياج ،مبنية عمى
مجموعة من األنشطة التعممية يقوم فييا بالبحث واالستقصاء عنيا وفق مساعي مختمفة منيا المسعى العممي القائم

عمى إنجاز تجارب أو تحميل وضعيات أو دراسة وثائق.



إرساء ىذه الموارد لدى التالميذ والتأكد من تممكيا من خالل التدريب والتطبيق والتقييم.

إدماج ىذه الموارد بمواجية وضعيات إدماجية دالة.

 كيف أعرف أنو تححقت الكفاءة عند التالميذ؟  :يقيم التمميذ في مرحمة أخيرة من خالل وضعية تقييم يوظف فييا كفاءةفي وضعية -مشكل من عائمة الوضعيات التي تندرج ضمن ما ىو مستيدف في الكفاءة الختامية أو مركباتيا ،مع أخذ
بعين االعتبار ما تفرزه التغذية الراجعة خالل ىذه السيرورة والتي تنتيي بخطة لمعالج بعد الوقوف عمى النقائص.

عمميا تنجز الخطة عمى شكل مراحل من الكفاءة الختامية إلى تقييميا .يمكن أن تكون الخطوات مندجة في جدول

استخالصي مختصر توضع فيو باختصار عناصر الخطة  .يخص الجدول ميدانا من الميادين المييكمة لممنياج (في

أجل أقصاه فصل دراسي أو أقل من ذلك) ،أو ينجز جدول لكل فصل دراسي.
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نموذج لمخطّط إجراء التعمّمات السنوية في ميدان من الميادين المييكمة
المرّكبة
1

الكفاءة

الختامية

المستيدفة

المرّكبة
2

المرّكبة
3

األول
الفصل الدراسي ّ

الوضعية

وضعية تعمّم
...

الوضعية
المشكمة

التعمّمية

البسيطة 1

االنطالقية 1

......
الوضعية
البسيطة 2

...

الوضعية
االنطالقية 2

.......

الوضعية
المشكمة

االنطالقية 3

اإلدماج -2 - 1

الوضعية

وضعية تعمّم

البسيطة 3

...

التعمّمية

االنطالقية 1
معالجة

وضعية تعمّم

التعمّمية

المشكمة

اإلدماج -2 - 1

ح ّل الوضعية
المشكمة

اإلدماج -2 - 1

ح ّل الوضعية
المشكمة
االنطالقية 2

وضعية

تعمّم إدماج
المرّكبات

وضعيات
مشكمة

بيداغوجية
محتممة

تقويمية
مرحمية

ح ّل الوضعية
المشكمة
االنطالقية 3

 -2.3مخطط إجراء التعممات لبناء كفاءة:
"مخطط إجراء التعممات لبناء كفاءة"

أو "المقطع التعممي" ىو مشروع ديداكتيكي متوسط المدى ،عمى شكل

سمسمة مترابطة من الوضعيات التعممية التي يبرمجيا األستاذ لتحقيق الكفاءة الختامية المستيدفة في ميدان من

ميادين المنياج .مضبوطة باستراتيجيات لمتعمم وبآجال .ولبناء ىذا المخطط نحتاج إلى رؤية متكاممة لما يجب

برمجتو من نشاطات تعممية تنجز مع التالميذ والتي تمكنيم من اكتساب الموارد المعرفية والمنيجية والكفاءات

العرضية وتوظيفيا لبناء متدرج ليذه الكفاءة من خالل مركباتيا .فيكون االنطالق من الكفاءة الختامية التي
تتعمق بميدان من الميادين وتنتيي بإجراءات التقييم والمعالجة البيداغوجية.

إن المخطط سيرورة تيدف إلى التحكم في الموارد األساسية مبنية عمى بيداغوجية التساؤل واقتراح وضعيات –

مشكل ،تجعل التمميذ في موقف فاعل ،يواجو ىذه المواقف ويبحث عن اآلجابات المطموبة والحمول منفردا بنوع

من االستقاللية أو مع زمالئو ضمن المجموعة ،في شروط تسمح لو ببناء معرفتو وتطوير كفاءاتو بنفسو في
بيئة يتحقق معيا التعمم الناجع.

المخطط ينطمق من وضعية انطالقية مركبة نسبيا ،تتطمب أوال تحميال يتم بين التالميذ واألستاذ لتحديد الميمة أو
الميمات المطموبة وتحديد الموارد المعرفية الضرورية ومصادرىا المختمفة (الداخمية والخارجية) ،ثم التوافق عمى
استراتيجية جمع عناصر االجابة والبحث عنيا .في ىذه المرحمة ال يتطمب االجابة الفورية وال تقديم الحل ،بل
يترك إلى نياية المخطط ،ليكون حاف از قويا يدفعو إلى االنخراط في التعممات المقبمة .يكون دور االستاذ ىو
مناقشة األفكار التي يمكن أن يقدميا التالميذ في ىذه المرحمة االبتدائية قصد معرفة تصورات القبمية حول

الموضوع وتشخيص مكتساباتيم السابقة  ،وىي المعمومات الضرورية لجمع التصورات حول المواضيع
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

المبرمجة واجراء التعديل أو التكييف القبمي لممخطط.

أما الوضعيات التعممية البسيطة فيي وضعيات الكتساب الموارد كما ىي مقدمة في المنياج ،تتشكل ىي بدورىا
من سمسمة من نشاط أو أنشطة تعممية .تيدف ىذه األنشطة بناء المفاىيم جديدة أو قوانين أو قواعد أو مواقف
واتجاىات عممية التي تكون عونا لبناء الكفاءة المستيدفة من خالل مركباتيا .فالوضعية التعممية البسيطة

مجموعة من األنشطة التعممية تتم في حصة أو جزء منيا أو أكثر .تتمحور حول ثالث محطات رئيسية:

-تقديم وضعية تتضمن مشكمة أو أسئمة لمبحث فييا .عادة تكون أقل صعوبة وتتطمب إنجاز ميمة قريبة المدى

(درس /حصة) ،وتتوج باكتساب معرفة جديدة أو إرساء الموارد الخاصة بالكفاءة

-مجموعة نشاط أو مجموعة من األنشطة يقوم بيا التالميذ في أعمال فردية أو جماعية ويديرىا األستاذ،

يتوصمون إلى المعارف المستيدفة من الوضعية /الدرس

-التقييم لممكتسبات في منظور تكويني فعال ومفيد والتي تمثل أىم الموارد المعرفية والمنيجية المطموبة لبناء

الكفاءة

إن طبيعة النشاطات المقترحة ترتكز عمى الجيد الذي يبذلو التمميذ في موقف نشط يستثمر فيو مكتسباتو السابقة

من معارف وكفاءات ،وكذلك تصورات وما يحمل من "تمثالت" حول الظواىر العممية قيد الرداسة  ،يعتمد فييا
عمى البحث واالستقصاء واتباع المسعى العممي لمعالجة ىذه الوضعيات العممية المحيرة في بعض األحيان

(الظواىر الطبيعية أو االصطناعية أو التكنولوجية ) :فيو يقدم آراءه وأفكاره وفرضياتو مدعمة بحجج يصرح
بيا ويناقشيا مع زمالئو ومع أستاذه ،يقترح وسائل عمل واستراتيجبات الحل ويضعا محل التنفيذ ،يبحث عن

المعمومة ويطمبيا من المصادر المتاحة ،يمارس مياراتو وفضولو العممي في أنشطة عممية ،يسجل مالحظاتو
ويقدم تفسيرات لما توصل إليو ويحرر تقارير ... ،الخ

يمكن تمخيص أىم الخطوات المتبعة لحل المشكالت المطروحة باتباع المسعى العممي:
طرح مشكمة أو إنجاز ميمة جديدة-تقديم فرضيات لالجابة أو الحل

 -إجراء نقاش عممي بناء ومجابية األفكار وغبراز التصورات األولية عند التالميذ-القيام باالختبار التجريبي لمتحقق من الفرضيات المقدمة من طرف التالميذ

-القيام بالكمشاىدة المنيجية أو الموجية :مشاىدة التالميذلما يتم في التجربة ويسجمون مالحظاتيم عمى ضوء

الفرضيات المقدمة

تقديم تفسي ار لما شاىده بمغة يستخدم فييا المصطمحات العمميةتسجيل االنتيجة التي تعبر عن الحل أو االجابة عمى التساؤالت المطروحة بعد المصادقة عمييا-تدون النتيجة المستيدفة بعد التعميم وتحديد حدود الصالحية

 -تطبيق واستثمار النتائج في وضعيات جديدة وتطبيقات من الحياة اليومية

بعد مجموعة من الوضعيات التعممية االبسيطة التي يكتسب التمميذ الخبرة الالزمة لمتحكم في أىم الموارد
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

المعرفية والتي كانت ضرورية لبناء الكفاءة  ،يتطمب حينئذ القيام

بإدماج ىذه التعممات  ،وعميو تقترح فرصة

إدماج الموارد من خالل " وضعية تعمم إدماج التعممات " تستيدف عن قصد ىذا اإلدماج .تكون يشكل وضعية-
مشكل ذات داللة وليا القدرة عمى اإلدماج المرغوب فيو ،تستدعي أكبر قدر من الموارد السابقة ،وتكون فرصة
إلعادة ىيكمة لممعارف ولمتقييم الذاتي لممكتسبات ،وبالتالي القدرة عمى النقل واالستثمار في وضعيات جديدة.

تأتي في المرحمة الموالية " حل وضعية االنطالق " وفييا يتم العودة إلى وضعية االنطالق األولى التي اقترحت
في بداية المخطط من أجل تقديم االجابات المرضية عمى ضوء ما تم تعممو ،في خطوة لغمق الحمقة وتقييم
المسار التعممي لقياس االنجاز المحقق.

في نياية ىذا المخطط يأتي تقييم الكفاءة كمرحمة ختامية ،إذ تقترح " وضعية لمتقييم المرحمي" (التي قد تصادف

موسم التقييم التحصيمي الرسمي)

يتوج المخطط في مرحمتو األخيرة

ب"خطة لممعالجة البيداغوجية " تتوجو نحو تعديل تعثر التالميذ من جية

وخطة األستاذ من جية أخرى .يقترح في ىذه المرحمة وضعيات لمعالج تكون مبنية عمى وضعيات سابقة تمت
دراستيا أو وضعيات جديدة لكن من نفس العائمة تكون مكيفة مع نتائج التقويم في مختمف مراحمو .وتتطمب

خطة العالج ىاتو األخذ بما يمي:

-تضمين " خطة إجراء التعممات" محطات لمتقويم التكويني الذي يساير كل الوضعيات التعممية ،من أجل

الوقوف عمى مدى تحقق الكفاءات المرحمية واكتساب المعارف وتسجيل المالحظات حول الصعوبات التي
صادفت التالميذ أو بعضيم أو الحاالت الفردية في تعمماتيم.

-تعديل الخطة الخطة البيداغوجية في بعض جزئياتيا لمعالجة الحاالت المستعجمة و"البسيطة"

التفكير في وضعيات عالجية التي تيم حاالت االخفاق الواسعة والتي قد تشمل عدد كبي من التالميذ-االعداد البيداغوجي والنفسي لمقيام بيذه المعالجة في ختام الخطة

برمجة وضعيات عالجية في أطر أخرى عندما تتوفر شروطيا ،مثل حصص المعالجة التي تبرمجيا المدرسة.فيًا يأتي َقترذ كًثال يخطط إلخراء انتعهًاث نبُاء كفاءة ضًٍ ييذاٌ يٍ يياديٍ انًُهاج.
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

مخطط التعممات لبناء كفاءة ختامية :مثال – 1السنة أولى متوسط


التمييد :تقديم الميدان
الميدان

الظواىر الكيربائية

الكفاءة الختامية

يحل مشكالت تتعمق بتركيب الدارات الكيربائية البسيطة محترما القواعد األمن الكيربائي

مرّكبات الكفاءة

الموارد المعرفية
 - 1ما ىي الدارة الكيربائية؟

–يعرف كيف تشتغل
دارة المصباح

الكيربائي شائعة
االستعمال وتشغيل

األجيزة المغذاة

باألعمدة الكيربائية

–

مفيوم الدارة الكيربائية (المولد-

المصباح -الصمام الضوئي ،المحرك،
القاطعة -أسالك التوصيل)
– الدارة المغمقة -الدارة المفتوحة

– قطبا المولد -مربطا المصباح -دالئل
المولد والمصباح
– النموذج الدوراني لمتيار الكيربائي
– الرموز النظامية لعناصر الدارة
الكيربائية

– النواقل والعوازل الكيربائية
– يتمكن من تركيب
دارة كيربائية حسب
المخطط النظامي

– قواعد األمنالكيربائي :حماية اإلنسان
عزل أسالك التوصيل -حماية التجييز
المنبع المناسب لمعنصر المناسب
 - 2اشتعال لمصباح التوىج

– مصباح التوىج -مربطي المصباح
– المولد -قطبا المولد-

يركب دارة كيربائية
ويشغميا مراعيا شروط
األمن الكيربائي

– داللة المولد – داللة المصباح
 - 3تركيب الدارات الكيربائية
–الدارة الكيربائية عمى التسمسل
–الدارة الكيربائية عمى التفرع

أنماط من الوضعيات التعممية
وضعية استكشافية لمعرفة مبدأ تشغيل



عناصر كيربائية شائعة االستعمال باستخدام

عناصر الدارة الكيربائية (مولد مصباح اإلنارة
محرك كيربائي ،ثنائي المساري المضيء) والتي

تتطمب ربط ىذه العناصر لتشكيل دارة كيربائية
بسيطة


اختبارات تجريبية لمكشف عن ناقمية

بعض المواد المستخدمة في توصيل الدارات
الكيربائية

التطرق الى قواعد األمن الكيربائي من



خالل تحميل وضعيات غير صحيحة لتشغيل

أجيزة كيربائية والتوصل ال القواعد األساسية
لألمن الكيربائي في المخبر وفي االستخدام
المنزلي


طرح مشكمة تعدد وتنوع المنابع

الكيربائية (البطاريات ،القطاع) وكذا المصابيح
(لالنارة ،لمكشف )،واكتشاف الطريقة المالئمة
الشتعال المصباح من خالل دالالت كل من

المصباح والمنبع الكيربائيين


وضيعة الستكشاف حالة الدارة التي

تتضمن أكثر من عنصر كيربائي (مصباح،

محرك) وأكثر من طريقة لمربط وشروط تشغيميا



البحث عن كيفية التحكم في أجزاء

الدارة الكيربائية دون غيرىا
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 - 4الدارة الكيربائية من نوع:
"ذىاب -إياب"

–الدارة الكيربائية "ذىاب -إياب"

–جدول الحقيقة لتشغيل دارة كيربائية
 - 5ما ىي الدارة المستقصرة؟
–مفيوم الدارة المستقصرة

–آثار استقصار الدارة الكيربائية
- 6

كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟

–الحماية من استقصار الدارة :عزل

األسالك -استعمال المنصيرة
–الحماية في المنزل :استعمال القاطع



طرح مشكمة التحكم في إضاءة مصباح

من مكانين مختمفين (بعيدين) لمتوصل الى مبدأ
"االنارة ذىاب واياب"


بناء جدوال لمحقيقة من خالل تحميل

تشغيل دارة" :ذىاب -إياب"


التساؤل عن أسباب حدوث بعض

األعطال الكيربائية كالحرائق واتالف بعض

عناصر الدارة الكيربائية من أجل الوصول الى
مفيوم الدارة القصيرة والتحقق من ذلك تجريبيا



طرح مشكمة حماية المنشأة الكيربائية

واكتشاف كيفية حماية الدارة الكيربائية وشروط
األمن المطموبة (تعميمات شركة الكيرباء)


قراءة تحميمية لمخطط منشأة كيربائية

منزلية الكتشاف الخمل الناجم عن التقصير في
الحماية ومعالجة ىذا الخمل
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

المراحــــــــل التعمميـــــــــــــــــة



 الوضعية االنطالقية
 نص الوضعية :نستخدم الكيرباء في كل مكان ،وبخاصة في المنزل لتشغيل األجيزة الكيربائية ولإلنارة .يمكن
محاكاة كيف تشتغل ىذه التجييزات الكيربائية بوسائل بسيطة مثل بطارية ،أعمدة ومصابيح ومحركات
وعناصر أخرى تحتاجيا لتشكيل دارة كيربائية.

 المطموب:

ف ّكر في طريقة تجريبية تمكنك من تحقيق اإلنارة المنزلية ،ممثال لمدارات برسومات تخطيطية قابمة لمقراءة
ولإلنجاز

قدم توضيحات حول كيفية اشتغال ىذه االنارة في شروط آمنة
ّ 
 مناقشة وجمع التصوراتالقبمية حول  :مفيوم الدارة الكيربائية – التركيبات الكيربائية  ،التحكم فييا وتمثيميا –
شروط األمن الكيربائي
 ------ -----الوحدة  :1ما ىي الدارة الكيربائية؟

---------------

 وضعية تعممية جزئية[مفيوم الدارة الكيربائية البسيطة]
 نص الوضعية:

لديك مصباح الجيب وتريد استخدامو لتشغيل محرك كيربائي صغير لمعبة.

المطموب تحقيق دارة لتشغيل المحرك
 النشاطات التعممية
 جمع التصورات :كيف يشتغل المصباح؟ المحرك؟ ماذا نحتاج لتشغيل المحرك؟...
 االختبار التجريبي:


فك مصباح الجيب،استخدام نفس العناصر مع استبدال المحرك مكان المصباح



صنع دارة مغمقة بيذه العناصر وتجريبيا



إدخال تحسينات  :القاطعة لمتحكم ،التأكد من تالئم المحرك و البطارية...،الخ

 المالحظات والنتائج:


تسجيل المالحظات:شروط تشغيل كل من المصباح والمحرك

 ارساء الموارد


عناصر الدارة الكيربائية (الولد -المصباح -المحرك -أسالك التوصيل -القاطعة)  -الدارة الكيربائية :تعريف



طريقة الربط :قطبا العمود ( القطب الموجب والقطب السالب) -مربطا المصباح أو المحرك



أسئمة حول التعرف عمى الدرات الكيربائية من خالل صور ليا

 تقويمالموارد:

التعرف عمى قطبي نماذج مختمفة من المولدات
انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015

p48 physique relizane www.physique48.org

11
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 وضعية تعممية جزئية[الناقل والعازل الكيربائي]
نريد أن نعرف ىل كل المواد المستخدمة في الدارة الكيربائية تساعد عمى النقل الكيربائي .اقترح تجربة تمكنك من
ذلك.


النشاطات التعممية

 جمع التصورات :التعرف عمى طبيعة المواد المستخدمة في التوصيل الكيربائي ،اقتراح مواد أخرى ،التنبؤ بناقمية
بعض المواد :تنقل  /ال تنقل

 التجريب

 اختيار المواد وعناصر الدارة -طريقة لمتوصيل األجسام الختبارىا
 تركيب الدارة الختبار المواد وتشغيميا

 المالحظات والنتائج:

 تسجيل المالحظات ،إنشاء جدول  :ينقل /ال ينقل


ارساء الموارد

 المواد الناقمة لمكيرباء -األجسام العازلة لمكيرباء

 تقويمالموارد:

 استثمار النتائج في اختبار مواد أخرى تجرييبا

 وضعية تعممية جزئية[الرموز النظامية]
نريد تبميغ ما قمت بو لتشغيل دارة المحرك برسم تخطيطي .اقترح مخططا تمثل فيو عناصر الدارة وىي تشتغل
الستغاللو مرة أخرى
 النشاطات التعممية
 البحث عن المخطط المالئم
 محاوالت الرسم ،عرض المخططات
 مناقشة وادخال التحسينات

 اقتراح الرموز النظامية والتدرب عمى تمثيل الدارة الكيربائية
 ارساء الموارد

ي
 الرموز النظامية لعناصر الدارةالكيربائة
 تمثيل الدارة الكيربائية بالرموز النظامية

انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 تقويم الموارد
 شروط تشغيل الدارة الكيربائية
 تمثيل بالرموز النظامية لدارة حقيقية أو ممثمة بصورة (عناصر دارة تشغيل مصباح ،محرك)... ،
 تركيب دارة باستخدام مخطط الدارة و اختيار العناصر

 وضعية تعممية جزئية[النموذج الدوراني لمتيار الكيربائي]
كمحاولة لشرح ما يجري في الدارة الكيربائية ،اقترح في شكل مخطط توضح فيو الذي يتم "مجيريا" داخل

الدارة الكيربائية

 النشاطات التعممية
 البحث عن التمثيل المجيري:

 محاوالت لتمثيل التيار الكيربائي
 عرض ومناقشة

 عرض النموذج الدوراني لمتيار الكيربائي
 ارساء الموارد

 النموذج الدوراني لمتيار الكيربائي :الدقائق الكيربائية -التمثيل
التوىج ----------- --- ---

بمخطط -------الوحدة  :2اشتعال مصباح

 وضعية تعممية جزئية[المولد المالئم لممصباح المالئم]
إليك مجموعة متنوعة من المصابيح ومجموعة أخرى من األعمدة الكيربائية .حاول تشغيل ىذه المصابيح
بصفة عادية بتشكيل الدارات الكيربائية المالئمة
 النشاطات التعممية
 تقديم الفرضيات :.ىل أي مولد يصمح لتشغيل أي مصباح؟ عمى أي أساس يتم ربط المصباح بالمولد ليشتغل
بشكل عادي؟ ماذا يحتاج مصباح التوىج المنزلي ؟.....الخ

 االختبار التجريبي:

 محاوالت لتشغيل المصابيح وفق الفرضيات المقترحة :اختيار الوسائل وتركيب الدارة

 المالحظات والنتائج.

 تسجيل المالحظات :إضاءة المصباح والمولد
 تحديد شروط التشغيل :داللة المصباح وداللة المولد ،تشغيل المصباح المنزلي من مأخذ القطاع

 ارساء الموارد

 داللة المصباح -داللة المولد -مأخذ القطاع-


شروط التشغيل العادي -التشغيل غير العادي
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 تقويم الموارد


التعرف عمى الحاالت التي يشتغل فييا المصباح حسب الدالالت

تركيب الدارات الكيرباية ----------- --- ---

المعطاة -------- --- --الوحدة :3

 وضعية تعممية جزئية[تركيب دارة بيا اكثر من عنصر كيربائي من مخطط ]
نريد أن نشغل مصباحين يشتعالن معا بصفة عادية في دارة كيربائية .مثل بمخطط نظامي ليذه الدارة
وحققيا.
 النشاطات التعممية
 تقديم الفرضيات:
 ىل ىناك أكثر من طريقة لربط المصباحين؟ تقديم المقترحات -ىل يشتعل المصباحين؟...
 مناقشة

 االختبار التجريبي:

 الوسائل – البرتوكول التجريبي -تمثيل الدارات بمخطط

 التحقيق التجريبي :تشغيل الدارة في وضعيات مختمفة :


دارة لمصباحين عمى التسمسل عمى التفرع

 اختبار خصائصيما
 المالحظات والنتائج

 شروط اشتعال المصباحين

 ارساء الموارد

 الدارة عمى التسمسل و خصائصيا .الدارة عمى التفرع وخصائصيا
 الربط المختمط

 تقويم الموارد

 تركيب دارات كيربائية بيا أكثر من عنصر كيربائية عمى التسمسل وعمى التفرع من مخططات تعطى لو
 يتنبأ باشتعال مصباح أو محرك كيربائي في دارة عمى التسمسل أو عمى التفرع
 وضعية تعممية جزئية [التحكم في جزء من دارة كيربائية]
نريد أن نتحكم في تشغيل مصباح في دارة تحتوي عمى أكثر من مصباح .حقق ىذه الدارة .
 النشاطات التعممية


تقديم الفرضيات :كيف نتحكم في تشغيل مصباح في الدارة؟ كيف نربط عنصر التحكم؟ تمثيل الدارة

بمخطط .مناقشة
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط



االختبار التجريبي:
الوسائل – البرتوكول التجريبي -تمثيل الدارت بمخطط



التحقيق التجريبي :تجريب الوضعية التي تؤدي إلى التحكم في اشتغال المصباح



المالحظات والنتائج



ارساء الموارد



يمكن التحكم في جزء من الدارة بتركيب مالئم لمقاطعة



التنبؤ باشتعال مصباح /عدم اشتعمو في دارة كيربائية في وضعيات مختمفة

 تقويم الموارد

-------- --- --

لمقاطعةن نوع ذىاب و إياب

-

 وضعية تعممية جزئية [الدارة ذىاب -إياب ]
نريد أن نتحكم في تشغيل مصباح في رواق الدخول بالمنزل من مكانين مختمفين  .تصور تركيبة كيربائية
تحقق ىذا الغرض  ،مثميا بمخطط عممي قابل لمتحقيق التجريبي المخبري.
 النشاطات التعممية


تقديم الفرضيات والبحث عن الحل:



ىل ىي دارة بسيطة؟ ما الجديد فييا؟ كيف يكون الربط الذي يحقق ذلك؟ رسم مخططات وعرض المحاوالت



مناقشة العروض ،بداية تصور لجدول الحقيقة ( يشتعل /ال يشتعل)

األولى ليذا النوع من التركيب





االختبار التجريبي:

التحقيق التحريبي من الفرضيات (تركيب وتشغيل)

المالحظات والنتائج:



تقييم العمل وبناء جدول لمحقيقة



ارساء الموارد



الدارة ذىاب واياب :تعريف – القاطعة ذات "ثالث أقطاب"



جدول الحقيقة  :يشتعل /ال يشتعل.



يتعرف عمى الدارة ذىاب -اياب لمنشأة منزلية

 تقويم الموارد


يمثل بمخطط لدارة ذىاب – اياب

يشرح عمل دارة الذىاب -اياب من خالل مخطط  -------- - --الوحدة  :5ما ىي الدارة المستقصرة؟

-------- --- -انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 وضعية تعممية جزئية[استقصار الدارة الكيربائية]
في الصورة حادثة احتراق تمت عند تقاطع سمكي توصيل عمى مستوى المأخذ الكيربائي الذي يغذي تجييز كيربائي
منزلي.
 -قدم تفسي ار ليذا الحادث.

ن-ريد أن نعرف أكثر عن ىذه الظاىرة  ،فنحقق التجربيتن الممثمتين بالمخططين الكيربائين التاليين [دارة بيا
مصباحين عمى التسمسل؛ الوضع (أ) :وصل طرفي أحد المصباحين بسمك ناقل ،الحالة(ب) :وصل كال

المصباحين بسمك ناقل] .ماذا يحدث في رأيك في كل حالة؟.

 oالسندات - :صورة تمثل حادث تماس لسمكين من دارة مغمقة  -المخططات الكيربائية

 النشاطات التعممية


تقديم الفرضيات:

تقديم األسباب مدعمة بأمثمة من الخبرة الذاتية.



تقديم ماذا يحدث في كل حالة



مناقشة





االختبار التجريبي:

تركيب الدارة الكيربائية واختبار الحالتين (أ) و (ب).





المالحظات والنتائج:

مالحظة حالة توىج المصباح أو انطفائو ،وحالة انتشار الح اررة في البطارية





ارساء الموارد

مفيوم الدارة المستقصرة




ما ينتج عن استقصار جزء من الدارة  :عدم اشتغال جزء من الدارة ،انتشار ح اررة وتخريب التجييز



تعميل حوادث متعمقة باستقصار الدارة الكيربائية جزئيا أو كميا

 تقويم الموارد


التنبؤ بما يحدث حالة استقصار جزء من

الدارة  --الوحدة  :6كبف نتجنب الدارة المستقصرة

----- --- ---

 وضعية تعممية جزئية(دور المنصيرة )
في الحادثة السابقة انقطع التيار الكيربائي عمى كامل المنشأة المنزلية ،ولوحظ انصيار بعض المنصيرات
الموصولة ببعض التجييز الكيربائي.
-اقترح تجربة لمتأكد من دور المنصيرة

 النشاطات التعممية


تقديم الفرضيات :حول طبيعة مادة المنصيرة  ،ارتفاع درجة ح اررتيا وانصيارىا .حماية الجياز.
انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط


االختبار التجريبي:



الوسائل والبرتوكول التجريبي



تحقيق التجربة



المالحظات والنتائج:

معاينة استقصار الدارة




ما ينتج عن االستقصار من ارتفاع درجة الح اررة وانصيار سمك المنصيرة



ارساء الموارد



المنصيرة  :تعريف



دور المنصيرة

 وضعية تعممية جزئية[حماية الدارة واألمن الكيربائي]
في الوضعيات السابقة حدثت حاالت الستقصار الدارة وما نتج عنيا من آثار سمبية.
 اقترح مجموعة من القواعد التي تمكنك من تجنب حدوث حالة االستقصار وما االحتياطات األمنيةالواجب اتخاذىا لحماية التجييز واإلنسان من األخطار الناجمة عن استخدام الكيرباء في المنزل

 النشاطات التعممية


تقديم االقتراحات :حول استخدام المنصيرة والقاطع في المنشأة المنزلية  ،العزل الكيربائي،



معاينة وضعيات تتعمق بالحماية ،وىذا بتحميل مخطط منشأة كيربائية منزلية  :تحديد مواطن الخمل



مناقشة واعداد الئحة لالحتياطات األمنية فيما يخص حماية التجييز وحماية االنسان

ومعالجتو  :استخدام القاطع الرئيسي – العزل الكيربائي... -الخ




ارساء الموارد

القواعد العامة لالحتياطات األمنية :الحماية في المنزل

سموكات مطموبة وأخرى ممنوعة لممستخدم عند التعامل مع الدارات الكيربائية

 تقويم الموارد


يتعرف عمى النقائص المتعمقة بعناصر الحماية لمدارة الكيربائية



يذكر االحتياطات التي تخص األمن الكيربائي

 تعمم إدماج المركبات

 نص الوضعية:

طمب األستاذ ،في حصة األعمال المخبرية ،من فوج التالميذ القيام بتركيبات كيربائية .يستخدمون فييا مجموعة

من المصابيح وأعمدة كيربائية وأسالك التوصيل وقاطعة ،تمكنو من تحقيق دارات كيربائية لتشغيل عدة مصابيح.
انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

المطموب حقق الدارات الكيربائية وفق الشروط التالية:
أ) دارة تتضمن  3مصابيح تشتعل بصفة عادية

ب) دارة تتضمن  4مصابيح واذا نزعنا إحدى المصابيح تبقى األخرى مشتعمة بصفة عادية
جـ) أثناء تركيبو إلحدى الدارتين السابقتين وصل أحد التالميذ بمربطي مصباح بسمك من أسالك التوصيل فانطفأت
كل المصابيح

المطموب :تمثيل لمدرات الكيربائية في الحاالت الثالث تمثيال نظاميا ،مقدما شرحا لما يحدث في كل حالة
باستخدام المصطمحات المناسبة

السندات:

األدوات

الداللة

العدد

األعمدة الكيربائية

1.5V

3

4.5V

1

1.5V

4

3V

4

القاطعة

/

1

أسالك التوصيل

من النحاس

بكفاية

المصابيح

 حل وضعية االنطالق
 الحل /االجابة:

العودة إلى الوضعية االنطالقية وتقديم عناصر اإلجابة .يوجو التالميذ الى الوضعيات التعممية السابقة وتذكيرىم

بما تم تعممو .وفييا يقدم التركيبات المنمذجة لمتغذية الكيرباء في المنزل وأمثمة عن :

-الدارة الكيربائية في الربط عمى التفرع -تمثيمو النظامي ( رسم المخططات في حالة عدة مصابيح)

-الدارة الكيربائية لتغذية جياز كيربائي يشتغل تحت توتر المنبع وتالئم الدالالت بين نوعية المصابيح وداللة

المنبع الكيربائي ،ومفيوم الدارة البسيطة.

-الدارة الكيربائية في حالة استقصار جزء من الدارة وماذا ينجر عنيا.

الحماية باستخدام المنصيرة والقاطع وشروط األمن الكيربائي -المخططات ووضع كل عنصر لمحماية


تقييــــــــــــــــم مرحمــــــــي

 الوضعية:

في حصة األعمال المخبرية أنجز التالميذ التركيبة الكيربائية من مولد وثالثة مصابيح لمتوىج متماثمة ومربوطة
عمى التسمسل.عند تشغيميا انطفأت كل المصابيح فجأة.
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-فكر في طريقة الكتشاف المصباح المعطوب  ،بدون فك عناصر الدارة أو فك المصابيح وباستخدام سمك

توصيل فقط( .مع العمم أن نوع ىذه المصابيح ال يمكن رؤية ما بداخميا!)
-أذكر العيب في استخدام ىذه الطريقة والمحاذير الواجب اتخاذىا.



الدعم والمعالجة

بناء عمى نتائج التقويم التكويني والتقويم المرحمي يتم جمع المعمومات الكافية لمحكم عمى مدى تحكم التالميذ

لمكفاءة الختامية المستيدفة ،في إطار بيداغوجية فارقية تيتم خاصة بحالة التالميذ الذين لم يتمكنوا من التحصيل
المطموب  ،سواء في اكتساب الموارد المعرفية والمنيجية أو في تجنيد ىذه الموارد في وضعيات-مشكمة معبرة

عن ىذه الكفاءة .وعميو تستغل ىذه المعمومات لبناء مخطط لممعالجة تتخذ فيو االجراءات الكفيمة بتجاوز

المشكالت العالقة عند بعض التالميذ والتركيز عمى التعمم الفردي .الخطة ليست إعادة لما تم تعممو بنفس

الكيفيات ونفس الوضعيات السابقة ولكن باختيار وضعيات تتالئم مع طبيعة المشكل المطروح ومستوى التالميذ

وقدراتيم عمى مسايرتيم لما ىو مقترح عمييم من دروس .قد تكون الوضعيات المبرمجة في الخطة العالجية

-عبارة عن وضعيات تم تناوليا بسرعة لم تراعي قدرات ومكتسبات التالميذ في حينيا (تشخيص غير كاف،

ضغوظات الوقت والرزنامة... ،الخ)

-وضعيات جديدة لكن أكثر جاذبية وقدرة عمى تشويق التالميذ وجمب اىتماميم (ىم أصال محل اىتمام خاص

بيذه الخطة)

-التدرب عمى ميارات يعرف األستاذ أنيا تتطمب وقتا لمتحكم فييا ( ميارات القياس ،الحساب ،ثغرات في تحويل

الوحدات ،صعوبات في الحساب ،موازنة معادلة كيميائية)...،
إن إعداد بطاقة خاصة بالمعالجة ضرورية ،يتحدد فييا :

-الفئة المستيدفة :التالميذ المعنيون بالعممية

-طبيعة الصعوبات والموارد غير المتحكم فييا

-الخطة العالجية :وىي االجراءات المتخذة لمتكفل بيذه الصعوبات  :الوضعيات واألنشطة -التناول المنيجي –

الوسائل البيداغوجية والزمن

شبكة التقييم وتسجيل المالحظات والتقدير النيائي (...............مستخرج من بطاقة لخطة المعالجة) .............................

 الفئة المستيدفة [.....- :قائمة التالميذ]

 طبيعة الصعوبة  :الحاجة إلى مزيد من المثيرات الحسية لبناء التصور أو المفيوم الجديد و الحاجة إلى
التدرب وأخذ وقت لمتأكد من تصوراتو

 الموارد غير المتحكم فييا:
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 صعوبة التمثيل النظامي لعناصر الدارة الكيربائية ورسم المخطط الكيربائي في حالة الدارة عمى التفرع صعوبة قراءة داللة كل من المنبع الكيربائي وداللة العناصر الكيربائية والمالئمة بينيما -مبدأ عمل دارة ذىاب واياب

 تحميل الصعوبات :تقديم إجابات مفترضة لعميل ىذه الصعوبات ،مثل :قصور الخطة – عدم مالئمة طريقة
العرض أو العمل الجماعي -صعوبة التشخيص وابراز التصورات في حينيا -ضيق الوقت -نقص الوسائل أو
عدم مالئمتيا -كفاءات غير متحكم فييا من مواد أخرى – حاالت تتطمب مزيد ا من التحميل...

 الخطة العالجية:
عناصر

التنظيم و مالحظات

الوضعية العالجية و سير األنشطة

المعالجة
تمثيل الدارة

 التذكير بالرموز النظامية ،وتمثيل العناصر

 -عمل فردي يمكن استخدام

الكيربائية

في حاالت منفردة

برمجية لمحاكات تركيب الدارة

واستخدام

 رسم مخطط لدارة بسيطة حالة الربط البسيط

وتمثيميا النظامي

 تطبيق عمى حاالت أخرى (عمى

 -الزمن :نصف ساعة

التسمسل وعمى التفرع وبعناصر جديدة )
صعوبة قراءة داللة

 -عمل فردي (نصف

 قراءة داللة منابع متنوعة (عمود،

والمنبع وعناصر الدارة

بطارية أعمدة ،أعمدة مسطحة  ،مأخذ

ساعة)

الكيربائية والموائمة

القطاع )..،وعناصر مختمفة من عناصر

 -التنويع في العناصر

الكيربائية

الدارة ( مصابيح التوىج الصغيرة

والكبيرة ،مصابيح التألق ،محركات
صغيرة مختمفة

 اختبار الموائمة بين العنصر والمنبع
الموافق لو والوقوف عمى "حالة التشغيل

النظامي" خاصة داللة المنبع /داللة
المصباح)
صعوبة تمثل الدارة

ذىاب واياب

 إعادة تركيب دارة ذىاب – إياب من

 -عمل فردي ثم

المقدم وتشغيميا -قراءة مخطط الدارة

 -دعم النشاط بعرض

المنزلية

الدارة من برمجية

 مناقشة حول تشغيل الدارة وقراءة جدول

خاصة بالكيرباء

الحقيقة

المنزلية أو أي محاكاة

جماعي(ثنائيات)

طرف التالميذ وفق المخطط العممي

بالحاسوب
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 مالحظة :يعود تقدير الزمن والطريقة إلى ما ىو متوفر من حجم زمني ووسائل وشروط التنظيم
في المؤسسة.
مخطط إجراء التعممات لبناء كفاءة ختامية :مثال -2السنة الرابعة متوسط


التمييد:
 تقديم الميدان (مستخرج من المنياج)
الميدان

الكفاءة الختامية
مركبات الكفاءة
يوظف مفيومي

الجممة الميكانيكية
والقوة لتحديد

األفعال المتبادلة
بين األجسام
المادية باعتبارىا
جمل ميكانيكية

الظواىر الميكانيكية
يحل مشكالت من الحياة اليومية متعمقة بالحالة الحركية لألجسام باعتبارىا جمل ميكانيكية موظفا المفاىيم
المرتبطة بالقوة والتوازن
أنماط الوضعيات التعممية

الموارد المعرفية

 معاينة أجسام مادية ألشياء أو تركيبات من

 .1المقاربة األولية لمقوة

المحيط قصد اختيار ما يعتبر "جممة ميكانيكية"،

– مفيوم الجممة الميكانيكية -الوسط الخارجي ليا

والبحث عن التأثيرات التي تؤثر فييا من الوسط

– مفيوم الفعل الميكانيكي :التأثير في الحالة الحركية

الخارجي والتي تؤدي إلى تغيير في حالتيا

لجممة أو في شكميا

الحركية (تغير السرعة -الشكل) إلدراج مفيوم

– األفعال الميكانيكية البعدية والتالمسية

"الفعل الميكانيكي" لجممة عمى أخرى ،وتصنيف

– نمذجة الفعل الميكانيكي :القوة

األفعال الميكانيكية إلى تالمسية وبعدية

 شعاع القوة :المبدأ(نقطة التأثير) -

 التساؤل عن كيفية تمثيل الفعل الميكانيكي الممثل

المنحى(الحامل) -الجية -الطويمة (القيمة)

لفعل جممة عمى أخرى من أجل نمذجتو بشعاع

 مبدأ الفعمين المتبادلين:

القوة ومعرفة خصائصو

 -التأثير المتبادل بين جممتين ميكانيكيتين :نص المبدأ

 وضعية تجريبية يمثل الفعمين المتبادلين بين

 -التمثيل الشعاعي :

جسمين (جسم مشدود بخيط أو نابض -جسم



F A / B  F B / A

يوظف مفيوم القوة
لنمذجة حاالت

التوازن المألوفة

موضوع عمى سطح -فعل مغناطيس عمى آخر-
جسم مغمور أو طافي في سائل،) ...

– أمثمة لوضعيات يتحقق فييا مبدأ الفعمين المتبادلين

 التدرب عمى استعمال الديناموتر لقياس قيم قوى

 قياس قيمة القوة -الدينامومتر (الربيعة) -وحدة
قياس قيمة القوة (في النظام  :)S.I.النيوتن
()Newton-N
 - 2فعل األرض فيجممة ميكانيكية

 -مفيوم فعل األرض في جممة ميكانيكية :الثقل(قوة

في وضعيات مختمفة
وجسم
دراسة حالة الفعمين المتبادلين بين كوكب األرض 
بجواره لموصول إلى معرفة خصائص ثقل جسم:


P

جذب األرض لمجممة)

 -تمثيل الثقل بشعاع

 
) P  F (T / s

 -خصائص شعاع الثقل:

P

-عمل تجريبي إليجاد العالقة بين ثقل جسم وكتمتو،

وتقديم مقدار الجاذبية األرضية
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نشاط توثيقي يبرز تغير قيمة الجاذبية ومنو انحفاظ الكتمة
 المبدأ (مركز الثقل ،)Gالحامل (الشاقول) ،الجية(نحو مركز األرض)  ،قيمة الثقل.

وعدم انحفاظ الثقل

قياس قيمة الثقل

-

 العالقة  P=mgقيمة الجاذبية األرضيةgانحفاظ الكتمة وعدم انحفاظ الثقل

-

- 3توازن جسم صمب خاضع لعدة قوى
 توازن جسم صمب خاضع لقوتين:
 -شرطا التوازن:

 

F1  F2  0
والقوتان ليما نفس الحامل
توازن جسم صمب خاضع لثالث قوى غير


متوازية:

-شرطا التوازن:

   
F1  F2  F3  0

أنشطة تجريبية يتناول فييا تأثير مجموعة من القوى عمىجسم صمب تؤدي الى حالة التوازن ،لمعرفة أسباب التوازن
في الحالتين:
 جسم صمب خاضع لقوتين والتوصل إلى شرطي التوازن.


جسم صمب خاضع لثالث قوى غير متوازية والتوصل

الى كتابة شرطي التوازن.

استغالل نتائج الوضعيات السابقة إلدراج مفيوم محصمةقوتين ومركبتي شعاع القوة
تقديم وضعيات توازن لمتدرب عمى تركيب القوى وتحميل
القوةبيانيا

و تالقي حوامل القوى في نقطة واحدة
 مفيوم محصمة قوتين:
 -تركيب قوتين و تحميل قوةالى مركبتين

- 4دافعة أرخميدس في السوائل



خصائص دافعة أرخميدس:

 الحامل -الجية -الشدة -نقطة التأثير -الثقل الظاىري لجسم



العوامل المؤثر في شدة دافعة أرخميدس



شرط توازن جسم مغمور



 طرح مشكمة األجسام التي تغوص والتي تطفو فيالماء ومنو:
 اكتشاف وجود دافعة أرخميدس وقياس شدتيا  -دراسة تجريبية لمعوامل المؤثرة في شدة دافعةأرخميدس

 -دراسة تجريبية حول توازن الجسم الطافي

شرط توازن جسم طافي في سائل

انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015

p48 physique relizane www.physique48.org

22

انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 عرض عام لمخطط التعممات
الوضعية/

األىداف المتابعة

الحصة

 إثارة مشكمة توظيف الميزان لمعرفة
وضعية االنطالق:
تقديم وضعية-
مشكمة األم

طبيعة األنشطة

 تحديد المشكمة المطروحة
 إعداد استراتيجية البحث واألدوات

التساؤالت التي تفرزىا

المقاربة األولية لمقوة

خطة الحل
 ضبط أولي ألدوات الحل ومنيا
الوسائل التجريبية

خطة لمحل

 بناء مفيوم أولي لمقوة كسبب يؤدي

الجزئية:1 -

 تحديد فرضيات الحل تحديد

 مناقشة التصورات األولى واعداد

العممية

الوضعية التعممية

 صياغة المشكمة

وثائق مكتوبة وأخرى مصورة
لتحديد سياق المشكمة واثارة

المادية والوسائل إلجراء األنشطة

النتائج

 بحث توثيقي يستند الى استخدام

طبيعة المادة

مالحظات
نحتاج الى التنسيق بين
التالميذ وأساتذة والمغة
الفرنسية لترجمة المقاطع
من المغة الفرنسية الى
العربية وانجاز الممخصات
المفيدة لمواصمة العمل

 أنشطة عممية يعاين فييا

 يستخدم مفيومي الجممة

 يستخدم عمى

الى تغيير الحالة الحركية لجممة

التأثيرات المختمفة لمقوة المطبقة عمى

الميكانيكية والقوة

األجسام الصمبة البسيطة

ميكانيكية

جممة ميكانيكية

 يمثل القوة بشعاع

من المحيط القريب

 ممارسة عممية يجري فييا تعيين

 يصنع أداة لقياس شدة القوة

لمتمميذ ونمذجة

خصائص شعاع القوة ومنيا تعيين

 يوظف مبدأ الفعمين المتبادلين

الوضيعات بمخططات

 يطبق مبدأ الفعمين المتبادلين

شدة القوة بواسطة الدينامومتر

في تعيين القوى المطبقة عمى

 ينمذج الفعل الميكانيكي بشعاع
القوة ويتدرب عمى استخدامو

جممتين ميكانيكيتين
 يتعرف عمى فعل األرض عمى

 ممارسة تجريبية يكتشف فبيا

 يمثل لشعاع الثقل

 يمكن استخدام

األجسام المتفاعمة معيا

خصائص الثقل والعالقة بين الثقل

 يستخدم الربيعة لتعيين شدة

الربيعة المصنوعة

التعممية الجزئية-

 يعرف مميزات شعاع الثقل

والكتمة

الثقل

بالقارورة المدرجة

ويمثمو بشعاع



 :2فعل األرض في

 يميز بين ثقل جسم وكتمتو

 الوضعية

 يمكن التعرف عمى
األنواع المختمفة لمربائع
وطرق استخداميا

جممة ميكانيكة

(الربيعة ذات النابض
الحمزوني ،الرقمية...،

 الوضعية

التعممية الجزئية-
 :3توازن جسم

صمب تحت تأثير
عدة قوى

 الوضعية
التعممية الجزئية-

 :4دافعة أرخميدس

 يعرف شرطا توازن جسم صمب

 نشاط تجريبي لموصول الى

 يوظف شرطا التوازن ومفيوم

 يفضل استخدام

خاضع لفعل قوتين ولثالث قوى

شرطي توازن جسم صمب خاضع

محصمة قوتين لحل مشكالت

الجسم الكيفي المربوط

 يمثل ألشعة القوى المطبقة عمى

لعدة قوى

تتعمق بتوازن جسم صمب خاضع

بالمطاطات

جسم صمب في حالة توازن خاضع

 نشاط ىندسي يستخدم فيو

ل2أو 3قوى

 االستعانة بأستاذ

لعدة قوى

العمميات المتعمقة بجمع وتحميل أشعة

الرياضيات في توظيف

 يبني مفيوم محصمة قوتين

القوى

العمميات عمى األشعة

 يعرف خصائص قوة "دافعة

 يكتشف تجريبيا قوة "دافعة

 يعين تجريبيا شدة دافعة

 يمكن استخدام

أرخميدس" ويمثميا بشعاع

أرخميدس

ارخميدس

القارورة المدرجة مع

 يستخدم شرط التوازن في حالة

 ضبط العوامل التي تتعمق بيا

 يوظف شرط التوازن في حالة

المطاط في النشاط

الجسم المغمور والجسم الطافي

ىذه القوة في حالة الجسم المغمور

الجسم المغمور والجسم الطافي لـ ـ:

التجريبي لنعيين

 يستخدم مفيوم كثافة المادة

والجسم الطافي ويتحقق من ذلك

 -لتفسير ظواىر تتعمق بيما

خصائص دافعة

لممقارنة بين مواد مختمفة

تجريبيا

 -يعين تجريبيا كثافة جسم

أرخميدس

صمب أو جسم سائل
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 وضعية تعمم
إدماج التعممات
 حل وضعية
االنطالق

 تقويم مرحمي

 أرساء أكثر لمموارد

 إدماج الموارد المعرفية

 معالجة إدماجية بشكل

والمنيجية المكتسبة بعد إجراء

وضعية-مشكل .قد يمون عمال

التعممات الجزئية السابقة

تجريبيا

 تقديم حل الوضعية االنطالقية

 عرض الحل ومناقشتو عمى

المقدمة في البداية

ضوء المكتسبات

 اقتراح وضعية إدماجية بغرض

 معالجة وضعية إدماجية بشكل

 التحكم في الكفاءة الختامية

تقييم الكفاءة المكتسبة بعد سمسمة

وضعية-مشكل

من خالل مركباتيا



التعممات في وضعية تتناسب مع




 يتوج الفصل الثاني

 يمكن اعتماد معايير لمتقييم

الكفاءة الختامية المتابعة
 المعالجة
البيداغوجية

 اقتراح وضعيات بيداغوجية

 أنشطة تعممية نظرية أو عممية

ىدفيا العالج لتجاوز الصعوبات

لممعالجة نقطية تخص بعض التالميذ

التي ظيرت وم يتم تداركيا في

المتعثرين



 يمكن تقديم المعالجة
في حينيا أو تأجيميا

التقويم التكويني السابق

المراحــــــــل التعمميـــــــــــــــــة



 الوضعية االنطالقية


نص الوضعية:

استطاع العمماء السابقون أن يكتشفوا قوانين ىامة في الفيزياء ومنيا الميكانيك البتكار طرق عممية لحل مشكالت بأفكار
عبقرية وبأدوات بسيطة ،منيم "أرخميدس" و"البيروني" و"الخازني" .وقد استعمموا الميزان لعدة أغراض منيا وزن األشياء وأيضا
لمكشف عن طبيعة المادة المصنوعة .فاستخدم "أرخميدس" الميزان لمعرفة المادة المغشوشة ،وابتكر "الخازني" ميزان الحكمة"

لمعرفة طبيعة المادة المعدنية.

بعد دراستك لمموضوع يطمب منك التوصل إلى معرفة كيف تستخدم الميزان لمعرفة فيما إذا كانت مادة صنع شيء ما المادة
مغشوشة أم ال  ،ومنو:
التفكير في طريقة عممية تمكنك من التمييز بين جسمين متماثمين في الكتمة ومختمفين في طبيعة المادة
سنقترح عميك مجموعة من الوضعيات التعممية ،والميمات التي ستقوم بيا باالستعانة بأساتذتك وبما تتعممو في الموضوع.

المطموب القيام بما يمي:
الدراسة التوثيقية:


اطمع عمى الوثائق التالية  :شريط لرسوم متحركة حول "دافعة أرخميدس" وشريط بالفرنسية (ىنا تحتاج إلى

أستاذك لمغة الفرنسية ) حول<< :مساىمة العمماء المسممين في التدقيق في دافعة "أرخميدس’ ">>


انجز ممخصا مختص ار حول مساىمة العمماء المسممين في موضوع "دافعة أرخميدس" ،محددا طبيعة المشكل المطروح
وكيف تمت معالجتو .
 األنشطة العممية





صناعة "ميزان" لتعيين الكتل األجسام الصمبة والسائمة يعتمد عمى مبدأ تشوه األجسام المرنة (شريط مرن مثال)

طور الميزان المصنوع سابقا ليقيس شدة القوى (يستخدم كـ "ربيعة" أو "دينامومتر")
بعد دراستك لموضوع "خصائص القوة"ّ ،
استخدم الربيعة" المصنوعة سابقا لدراسة المبادئ والقوانين التالية:
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط
مبدأ الفعمين المتبادلين بين جممتين ميكانيكيتينتوازن جسم صمب خاضع لفعل قوتينتوازن جسم صمب خاضع لثالث قوىدراسة واكتشاف خصائص قوة "دافعة أرخميدس"

إيجاد الطريقة العممية لمتمييز بين جسمين مختمفين في المادة ومتماثمين في الكتمة ،أو الكشف عن عممية تزوير مادة

الصنع

ومشكمة الظاىرة
 البحث في الوضعية :تحميل َ
– جمع التصورات وتحديد المشكمة وتوضيح الميام المطموبة ،عن طريق المناقشة المبنية عمى:
 مناقشة حول:

– العمل التوثيقي– شكل الممخص المطموب -تحديد المشكمة العممية
– عرض العمل البحث التوثيقي  :تقديم الممخصات -مناقشة األفكار حول المشكل المطروح

– تحديد المشكل :العودة إلى المشكل المطروح في البداية  ،واالتفاق عمى الصياغة الموحدة
– التفكير في مسارات البحثواقراحات أولى حول الوارد المعرفية الضرورية ،ووسائل العمل.. ،

 الوضعية التعممية الجزئية [ المقاربة األولية لمقوة ]

 نشاط تمييدي( :صناعة ميزان)

 نص الوضعية :من مكتسباتك السابقة حول الحجم والكتمة وكيفية قياسيما ،فكر في طريقة عممية
لتعيين كتل أجسام سائمة وصمبة (في مجال االستخدام العادي في المخبر) ال يستند إلى مبدأ
عمل "ميزان روبرفال"

 مناقشة حول:

 جمع التصورات :التصورات األولى لمحل -تذكرة لعمل "ميزان "روبرفال" توجيو استخدم قارورة بالستيكية وورق ممميمتري لمتدريج ومبدأ العمل القائم عمى التناسب بين حجم الجسموكتمتو
 طريقة العمل :اختيار المواد – سمم القياس والتدريج  -أفكار أخرى...الخ تقديم الحمول أو النماذج األولى (المخططات األولى) إنجاز المشروع:
 المعايرة والتدريج تجريب وتقويم المشروع :عرض البروتوكول التجريبي والقيام بعممية قياس كتمة جسم سائل وذلك بمعرفةحجمو ،ثم تعيين جسم صمب
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 تقويم
 وضعية :1عند رجوعك إلى المنزل وجدت أباك راجعا من السوق ويشك في وزن قطعة المحم التي اشتراىا.كيف يمكنك أن تساعده في غزالة ىذا الشك؟
 وضعية :2سمع جدك بميارتك حول الميزان وطمب منك مساعدة :إنو ذاىب إلى الحج إن شاء اهلل وتحددالخطوط الجوية قيمة كتمة األمتعة إلى حد أقصى مقداره  30كيموغرام  5 +لتر من ماء زمزم.
ز بسيطا مع بطاقة كيفية استعمالو لمساعدة جدك.
اصنع جيا ا

 نشاط تعممي (: 1مفيوم الجممة الميكانيكية)
 مشاىدات وتساؤالت:

 الحظ األشياء التي أمامك ( عمى الجدار ،فوق المكتب ،األستاذ ،المحفظة ).... ،اختر البعضمنيا وسميا .حدد معيار االختيار.

 كيف يكون اختيارك إذا أردت أن تصف الحالة الحركية لبعض منيا :ىل ىي ساكنة أم متحركة؟وبالنسبة ألي جسم مرجعي؟

 مناقشة حول:

 -ما المعيار الذي نختاره عند ما نريد اىتمام بدراسة جسم من الناحية الحركية مثال؟

 -إدراج مفيوم "الجممة الميكانيكية" كجسم أو جزء منو أو مجموعة أجسام نيتم بدراستيا

 بداية نمذجة الجممة الميكانيكية واستخدام الرسم التخطيطي لتحديد الجممة الميكانيكية المختارة إدراج اصطالح مميز " :الجمل الميكانيكية الخارجية عن الجممة الميكانيكية المختارة" اقتراح رمز مشتق من إسمو يعين بو الجممة المختارة. أمثمة تطبيقية:

 تقدم أمثمة لتركيبات وظيفية (مثال :إضاءة مصباح بواسطة منوب يدور بواسطة ممفاف ،كما درسيا في السنةالثالثة) ثم يطمب منو تحديد كل من الجممة الميكانيكية التي :

 -تدور ،التي تنسحب ،الساكنة..... ،بالنسبة لمرجع اختياري

 -التي يتم فييا التحويل الميكانيكي ،التحويل الحراري ،التي تختزن طاقة كامنة ثقالية.... ،

 ثميل تخطيطي لمجممة الكمية وتحديد الجمل الجزئية – تسمية الجمل باستخدام حروف التينية -أمثمة أخرى

 إرساء المعرفة:

 -تعريف الجممة الميكانيكية -الجممة الخارجية لمجممة المختارة

 ترميز لبعض الجمل الشييرة (جسم صمب -أرض -سطح األرض -عربة قابة لمحركة -خيط -نابض... -الخ)انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 نشاط تعممي ( :2الفعل الميكانيكي :مفيوم القوة)
 وضعيات تجريبية :

معاينة فعل جممة ميكانيكية عمى جممة ميكانيكية أخرى ،ومالحظة نتائج ىذا الفعل الذي تحدثو في تغير الحالة
الحركية ليا ،في األمثمة التالية:
– انطالق عربو من السكون

– تغير سرعة سيارة اثناء الحركة

–فعل مغناطيس عمى كرية من الحديد،
– تمدد أو تقمص نابض ،جسم مرن..،

التعميمة  :باختيار مالئم لمجممة الميكانيكية ،المطموب ذكر كل من الجممة التي يحدث ليا تغير في حالتيا
الحركية أو في شكميا محددا الجممة أو الجمل الميكانيكية الخارجية المسببة ليذا التغير ،مع استخدام رسم
تخطيطي مالئم.
 مناقشة حول:
 تحديد الجممة الميكانيكية المتأثرة والجممة المؤثرة وتسميتيما والترميز ليما -وصف األثر الذي أحدثتو الجممة األولى عمى الثانية

 تقديم تعريف عممي لفعل جممة عمى أخرى إدراج مفيومي" الفعل الميكانيكي لجممة ميكانيكية أولى عمى جممةميكانيكية ثانية"

 تقديم أمثمة أخرى لألفعال الميكانيكية ،ومحاولة التمييز بينيا من حيث :القوى المؤثرة عن بعد والقوى التالمسية إدراج مفيوم "القوة" كسبب يؤدي إلى تغير في الحالة الحركية لجممة ميكانيكية أو في شكميا حوصمة وارساء المعرفة:

 مفيوم الفعل الميكانيكي -تعريف القوة -األثران التحريكي والسكوني لمقوة

 تعريف القوة المؤثرة عن بعد والقوةالتالمسية تطبيقات

-

تقديم وضعيات ممثمة برسومات تخطيطية والمطموب تحديد فعل جمل ميكانيكية عمى جممة مختارة ووصف

فعميا التحريكي (تغيير الحالة الحركية) أو السكوني (تغيير الشكل) ،ثم تصنيفيا إلى قوى تالمسية ومؤثرة عن

بعد.

 نشاط تعممي ( : 3نمذجة الفعل الميكانيكي :شعاع القوة


نص الوضعية:


)F
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أحضر العون المخبري مجموعة من التجييزات المخبرية محمولة عمى عربة قابمة لمحركة ،وكان يدفعيا نحو
األمام إلى القسم .واثناء دفعو لمعربة المست العربة تمميذا من الخمف مما عرقل الحركة ولكن بقيت مستمرة

في حركتيا نحو األمام .المطموب:

 -باختيار مناسب لمجممة الميكانيكية المتحركة ،حدد مختمف األفعال الميكانيكية التي تتاثر بيا؟ ىل ليا نفس

التأثير؟

 -نريد أن نميز بين ىذه األفعال الميكانيكية المعتبرة ،اقترح طريقة تستخدم فييا الرسم التخطيطي لمتمييز

بينيا.



مناقشة حول:

 تحديد الجممة الميكانيكية المتأثرة (عربة-حممة) وتمثيميا برسم تخطيطي مبسط -القيام بإحصاء مختمف الجمل الميكانيكية األخرى المالمسة وغير المالمسة وافعاليا الميكانيكية عمى الجممة

المعتبرة

 -مناقشة معايير المقارنة بين مختمف القوى  :فكرة الجية والشدة ،نقطة التطبيق ،القوى التالمسية والبعدية،

وكيفية تمثيل ىذه القوى


محاوالت لنمذجة القوة

 اقتراحات أولى :عرض و مناقشة ىذه االقتراحات -التوصل إلى الطبيعة الشعاعية "االتجاىية" لمقوة واقتراح الشعاع كنموذج لتمثيل القوة :مقارنة بين خصائص

الشعاع (الرياضي) ومميزات القوة كفعل ميكانيكي
 -البحث في بقية المعايير :نقطة تأثير القوة

 تقديم نموذج "شعاع القوة" في الوضعية المدروسة ثم في وضعيات مشابية

إرساء المعرفة

 شعاع القوة كنموذج لمفعل الميكانيكي :حامل أو منحى القوة -جية القوة -نقطة تأثير (تطبيق) القوة ،شدة القوة المماثمة بين خصائص الشعاع اليندسي والشعاع الممثل لمقوة -الكتابة الرمزية لشعاع القوة 𝐹𝐴/𝐵 :

 وحدة القوة :النيوتن  ، Newtonورمزىا N :

تطبيقات
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 تقديم وضعيات متنوعة لفعل مجموعة من القوى عمى جممة ميكانيكية وتمثيميا بشعاع القوة (:شد جسمبواسطة خيط ،دفع جسم باليد ،فعل الريح عمى شراع زورق ،فعل مغناطيسي عمى كرية من الحديد ،فعل مضرب

عمى كرة  ،فعل مطرقة عمى مسمار ،فعل جسم موضوع عمى طاولة ،فعل سطح عمى جسم موضوع عميو...،الخ )
 استخدام سمم الرسم ل :تمثيل قوة معروفة شدتيا -تعيين شدة القوة من الشعاع الممثل ليا -المقارنة بينشعاعي قوتين من حيث المنحى ،الجية ،الشدة ،نقطة التأثير

 نشاط تعممي ( : 4قياس شدة القوة)

 نص الوضعية :نريد أن نقارن بين األفعال الميكانيكية من حيث "شدة القوة" ،اقترح طريقة عممية لمقيام بذلك،
واصنع أداة قياس عممية لقياس شدة القوة.

 مناقشة حول:

 -مبدأ المقارنة :ماذا نختار من آثار القوة  ،األثر السكوني أم الحركي؟

 التوجو نحو استخدام فعل القوة عمى جسم مرن قابل لمتشوه (المطاط ،النابض)...، اقتراحات حول الطريقة العممية :االعتماد عمى استطالة المطاط (النابض) لممقارنة بين شدتي قوتين (النسبة،التساوي)

 النشاط التجريبي:

 oالمرحمة األولى :مبدأ القياس

 -تحديد األدوات والوسائل

 تجريب وضعيات مختمفة  :شد المطاط باليد مباشرة أو بواسطة جسم آخر مثل الخيط النتيجة :طول النابض (أو مقدار االستطالة) تتعمق بشدة القوة المطبقة عميو oالمرحمة الثانية  :معايرة نابض وصناعة دينامومتر (ربيعة)

 البحث عن الشدة المرجعية :اصطالح :نعتبر أن شدة القوة الواحدية وىي "النيوتن ، "Newton -وتوافق الفعلالميكانيكي لخيط مطاطي عمى جسم معمق بطرفو ،وكتمتو تساوي  100غرام.

 -االنجاز :تجريب القوة المرجعية

 مواصمة تجريب كتل أخرى معمقة وتسجيل قيم الشدات -تدريج السمم وتثبيتو عمى نفس القارورة السابقة

 تقييم المنتج :قياس شدة قوى مختمفة (في حدود االستخدام العادي لممطاط) ،في وضعيات متنوعة. معايرة الجياز بمقارنة نتائج قياسو بما يعطيو جياز "دينامومتر" مخبري حوصمة النتائج:

 باختيار مالئم لممطاط أو النابض ،يمكن أن نصنع جيا از لقياس شدة القوة عرض الدينامومتر المخبري واألنواع أخرى ومجاالت استخداميا. إرساء المعارف
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 تعريف الربيعة -مبدأ القياس تقديم أنواع أخرى من الربائع ( ذو النابض الحمزوني ،الرقمي )..،ومجاالت استخداميا االستخدام المزدوج كميزان وكدينامومتر حدود استخدام الربيعة تقييم المعارف

 وضعية لجممة ميكانيكية خاضعة لفعل عدة قوى تالمسية مزودة بربائع لقياس شدة كل قوة ،والمطموب فييا: تحديد شدة كل قوة مطبقة من قراءة الربيعة -تمثيل القوة بشعاع باختيار سمم مناسب
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 وضعية تعمم االدماج
 نص الوضعية:
بعد دراستك لمفيوم الجممة الميكانيكية و مفيوم القوة  ،يريد أستاذك أن يتأكد من مدى استيعابكم لياذين

المفيومين األساسيين.

التعميمة :المطموب إنجاز النشاط التالي مع فوجك:
 قم بربط عدة أجسام بعضيا البعض بواسطة مطاطات بكيفية مناسبة أرسم عمى ورقة ما يعتبر تمثيال ليذه األجسام المرتبطة ،مع الترميز لعناصر المجموعة بأرقام،3 ،2 ،1 :...الخ

 عين القوى المطبقة عمى "جممة ميكانيكية مختارة ،وصنفيا الى قوى داخمية وقوى خارجية

مالحظة :يجرى ىذا النشاط بشكل مسابقة يقيم فييا المنتوج وفق المعايير التالية:

 .1احسن قارورة مدرجة المستخدمة كـ"دينامومتر"
 .2االختيار المناسب لمجممة الميكانيكية

 .3عدد األجوبة الصحيحة في تعيين القوى الداخمية والخارجية المطبقة عمى الجممة
 .4وضوح التقرير وتنظيم العمل

 نشاط تعممي (: 5مبدأ الفعمين المتبادلين)

 الوضعية :سمع أحد زمالئك تصريحا "مدىشا" حول القوى والجممة الميكانيكية وىو كالتالي:
<< عفس فيل نممة ،وان شدة قوة الفيل عمى النممة تساوي شدة تأثير النممة عمى الفيل>>
التعميمة :ىل أنت موافقا ليذا التصريح أم رافضا لو؟ فكر في طريقة تجريبية تمكنك من التأكد من رأيك.
 مناقشة حول:

 نمذجة الوضعية بالبحث عن وسيمة تعيين القوى :استخدام المطاطات اقتراح بروتوكول تجريبي يستخدم فيو "القارورة المدرجة كربيعة" لمقارنة شدات القوى -تحديد الوضعية التجريبية الي تعتمد:

 تحديد الجممتين الميكانيكيتين :الجممة①  :الممثمة لمفيل (مطاط غميظ) ،والجممة ②الممثمة لمنممة (مطاطرقيق)

 ربط المطاطين طرف لطرف وشدىما استخدام طول المطاطين في المقارنة بين شدتي القوتين  :فعل الجممة① عمى الجممة ②وفعل الجممة②عمى الجممة①

 استخدام القارورة المدرجة كواسطة لمقارنة شدة القوتين -تحديد األدوات والوسائل
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 النشاط التجريبي
 تجريب الوضعية المقترحة القيام بمقارنة شدة القوتين -المالحظات والنتائج

 حوصمة النتائج وارساء المعرفة

 التأكد من توافق النتائج لكل األفواج واإلجابة عمى السؤال المطروح -التعبير عن ىذا المبدأ

 نص مبدأ الفعمين المتبادلين تعميم حالة الجممتين المتالمستين وحالة الجممتين التي تتبادل القوى عن بعد التمثيل الشعاعي لمقوتين عمى الجممتين الميكانيكيتين تطبيقات

 تعطى وضعيات لعدة أجسام تؤثر عمى بعضيا البعض ميكانيكيا  ،ويطمب تحديد الفعمين المتبادلين بين كلجسمين ،وىذا بتطبيق "مبدا الفعمين المتبادلين" وتمثيل القوى في كل حالة

[أمثمة :الفعمين المتبادلين بين الجسمين (تمميذ يجمس عمى كرسي)؛ (كتاب موضوع عمى طاولة)؛ (جسم معمق
بنابض)؛ (مغناطيس يؤثر عمى مسمار معمق في خيط)؛ (جسم ساقط نحو األرض)؛ ...الخ]
 تقييم
 وضعية :1تحدث في بعض الحاالت المؤسفة أن تمميذا يضرب بمكمة عمى خد أحد "أصدقائو" وىذا األخير يريداالنتقام .لتيدئة األمور ،اشرح  ،اعتمادا عمى مبدأ الفعمين المتبادلين لمتمميذ المضروب أن خده "انتقم" عمى يد

الذي ضربو بالمكمة .كيف؟

 -وضعية :2توجد في بعض الكتب القديمة عبارة" الفعل ورد الفعل" ،ما ىي نقائص ىذا المصطمح؟

انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015

p48 physique relizane www.physique48.org

32

انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 الوضعية التعممية الجزئية ② [فعل األرض في جممة ميكانيكية ]
 نشاط تعممي (: 1مفيوم الثقل


 
)  FT / S
P

وضعيات تجريبية  :تقدم وضعيات يكون فييا أحد األفعال الميكانيكية ناتجة عن الفعمين المتبادلين

بين "األرض" كجممة ميكانيكية أولى و"جسم آخر كجممة ميكانيكية ثانية ،واالىتمام بفعل األرض عمى
ىذا الجسم .مثل:





لماذا ال يسقط الكتاب الموجود عمى المكتب؟

ما ىما الفعمين المتبادلين بين األرض والمظمي؟

المطمار ىو جسم معمق بواسطة خيط يستخدمو البناء ،ماذا يفعل بو وكيف؟ وتوقع ماذا يحدث

عند قطع الخيط.

من خالل مشاىدتك ليذه الظواىر تعرف عمى فعل "األرض" عمى "الجسم" .حدد خصائص ىذه القوة
ومثميا بشعاع يعبر عن ىذه الخصائص  .اقترح طريقة لتعيين شدة ىذه القوة.
 مناقشةحول:

 نوع الفعل الميكانيكي التي تؤثر بو األرض عمى األجسام المحيطة بو،ىل ىي قوة تالمسية أم مؤثرة عن بعد؟ ما ىي أىم الخصائص التي تميز ىذه القوة :الحامل -الجية -نقطة التأثير بماذا تتعمق شدة القوة ،كيف نقيسيا؟ تسمية ىذه القوة :ثقل الجسم نشاطتجريبي:

 -تحقيق تجربة لوضعية المطمار والتأكد من "شاقولية" المسار عند السقوط

 تحقيق تجربة لقياس شدة القوة :باستخدام الربيعة السابقة (القارورة المربوطة بالمطاط) يتم قياس شدة ثقل بعضاألجسام

 إرساء المعرفة
 -تعريف قوة الثقل :فعل األرض عمى الجسم

 -خصائص قوة الثقل :الحامل -الجية -نقطة التأثير-


 -التمثيل الشعاعي لثقل الجسم P
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 نشاط تعممي (: 2العالقة بين شدة الثقل Pوالكتمة )m

 نص الوضعية  :نريد أن نقيم عالقة بين ثقل جسم وكتمتو ،أو كيف تتغير قيمة ثقل الجسم عندما تتغير
كتمتو؟

حقق ذلك تجريبيا.
 مناقشة حول:
 طريقة العمل :استخدام الربيعة أو جممة (قارورة مدرجة /مطاط)  ،اختيار الكتل كيفية القياس وتسجيل القيم واستخدام الوحدات (استخدام جدول ) -التوجو نحو تعيين النسبة بين قيمة ثقل الجسم وكتمتو

 النشاط التجريبي

 األدوات وطريقة العمل -إجراء التجارب

 -استخالص النتائج

 حوصمة النتائج وارساء المعرفة
 -كتابة العالقة بين ثقل الجسم  Pوكتمتو ،mحيث:

P=k.m

 المعنى الفيزيائي لمثابت وقيمتو في مكان التجربة :شدة الجاذبية األرضية  ،gالوحدات.N/Kg -انحفاظ الكتمة وعدم انحفاظ الثقل :الكتمة ال تتغير والثقل يتغير من مكان آلخر

 تطبيقات

 وضعية لجسم يوجد في أماكن مختمفة حول الكرة األرضية ،يطمب تعيين شعاع الثقل في كل حالة  ،ومقارنةخصائص القوة في كل وضعية

 تقييم المعارف

 -ىل الثقل يتغير من مكان آلخر؟ ما ىي المقادير التي تتغير والتي ال تتغير؟

 استخدمت الربيعة التي صنعتيا لقياس الكتمة وشدة القوة ،ىل تبقى صالحة عندما تنتقل الى جية من سطحاألرض ،إلى كوكب آخر؟ ما التصحيحات الواجب القيام بيا؟
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

  -----------------توازن الجسم الصمب----------------------- الوضعية التعممية الجزئية ③ [توازن جسم صمب تحت تأثير عدة قوى ]

 نشاط تعممي ( : 1توازن جسم صمب خاضع لفعل قوتين)


تقديم الوضعية :شيد أحد زمالئك درسا في األنترنيت بعنوان" شرط توازن الجسم الصمب تحت تأثير

قوتين"  ،أما أستاذك فإنو عنونو بـ"شرطا توازن الجسم الصمب الخاضع لتأثير قوتين" .

التعميمة :قم بالدراسة التجريبية التي تبرىن أن عبارة أستاذك أصح .ولماذ؟


مناقشة حول:

 -مفيوم التوازن ،المرجع

 طريقة العمل واقتراح البروتوكول التجريبي  :اختيار جسم خفيف ،لماذا؟ اختيار القوتين المطبقتين عمى الجسمالمختار كجممة ميكانيكية تكون في حالة توازن  -الوسائل واألدوات (حمقة -المطاطات)  -مقارنة أو تعيين شدات

القوى المؤثرة عمى الجسم


النشاط التجريبي1

 تحقيق تجربة التوازن -مقارنة شدات القوى

 إعادة المعاينة باستخدام مطاطات أخرى المالحظات والنتائج :تقديم شرط التوازن الخاص بتساوي بشدة القوتين

النشاط التجريبي:2

 -من الوضعية التجريبية السابقة تأكد من أن الشرط المتوصل إليو في التجربة السابقة غير كاف.

 محاوالت ل"تدوير" الجسم في مكانو عند وضعية التوازن األولى ،ومالحظة ىذه الوضعية الجديدة التي التحافظ عمييا عند إزالة التدخل الخارجي ،والعودة إلى وضعية التوازن المستقرة األولى

 -المالحظات والنتائج :باالضافة إلى الشرط السابق المتعمق ب"الشدة والجية" ىناك شرط ثان يتعمق بحاممي

القوتين التي يكون ليما "نفس الحامل"


حوصمة النتائج وارساء المعرفة

 شرطا توازن جسم صمب خاضع لفعل قوتين التمثيل الشعاعي لمقوتين عند حالة التوازن

تطبيقات:

 -إعادة تجريب حاالت أخرى لجسم صمب خاضع لفعل قوتين والتأكد من توفر الشرطين (ماذا يحدث عند توفر

الشرط األول دون الشرط الثاني ،وماذا يحدث عند توفر الشرط الثاني دون الشرط األول)
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 دراسة حالة إحدى القوتين تكون بعدية (ثقل الجسم) :توازن جسم معمق بخيط أو نابض نشاط تعممي ( : 2توازن جسم صمب خاضع لفعل ثالث قوى)
 تقديم الوضعية :في دراسة توازن الحمقة التي كانت خاضعة لفعل قوتين ،فكر زميمك في ربط الحمقة
بخيط ليمون خاضعا ىذه المرة الى  3قوى ،المطموب:
 نريد أن نعرف شروط التوازن في ىذه الوضعية الجديدة ،فكر في طريقة تجريبية تسمح لك بإخضاعالجممة لفعل ثالث قوى .ما الذي تغير بالنسبة لمتوازن السابق؟

 في عنوان الدرس نجد "شرطا توازن جسم تحت تأثير ثالث قوى"  ،من خالل دراستك التجريبيةعبر عن ىذين الشرطين.
وبمساعدة أستاذك ،برىن أن العبارة "شرطا التوازن" صحيحةّ .
مناقشة حول:



 -تحديد الوسائل - :اختيار الجسم  :حمقة خفيفة ،جزء من قارورة بالستيكية خفيفة ،تبرير ىذا االختيار.

 -اختيار مطاطات لربط الجسم المطموب دراسة توازنو ،وبقية الممحقات

 اختيار الربيعة (القارورة المدرجة مثال) لتعيين شدات قوى التوتر في المطاطات -طريقة العمل:

 تحديد خصائص القوى الثالثة عند التوازن من حيث  :المنحى ،الجية ،الشدة ،نقطة التأثير -تمثيل القوى الثالثة بأشعة ممثمة باختيار سمم مناسب

 رسم األشعة المنذمجة لمقوى عمى ورقة ممميمترية (أو اي ورقة خارجية) والتي تحافظ عمى خصائصيا السابقةالمستخرجة من وضعية التوازن

 تسجيل المالحظات وكتابة النتيجةالنشاط التجريبي:



 -التحقيق التجريبي لمجسم الصمب الخاضع لفعل ثالث قوى

 تحديد خصائص القوى الثالث ،وتمثيميا ىندسيا بأشعة في ورقة خارجية -عرض التقارير واستخالص النتائج

 استنتاجات أولى

 حوصمة النتائج ومناقشتيا :من خالل التمثيل البياني المقبول لمقوى الثالثة :نجد أن :







 ،F1و ، F2

و


F3

حوامل القوى الثالثة تتالقى في نقطة واحدة
حوامل القوى توجد عمى نفس المستوي

أشعة القوى متجية بشكل كيفي
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 تحوير الوضعية السابقة:

 تقديم الوضعية الجديدة :نريد أن نحافظ عمى نفس التوازن السابق لمجسم الصمب (وليكن الحمقة الخفيفة)

F
الخاضع لفعل ثالث قوى  ،ولكن نزيل ىذه المرة فعل قوتين منيا(  ) F2 ، 1ونستبدليما بقوة وحيدة
ولتكن



 ، F12بشرط أن يبقى الجسم محافظا عمى نفس وضعية التوازن

 -ماذا تتوقع أن تكون خصائص القوة


F12

التي تحقق الشرط المطموب ؟

 -حقق التجربة وتأكد من ذلك

 مثل باألشعة لمقوى المطبقة عمى الجسم في ىذه الوضعية من التوازن ،وتحقق من التمثيل اليندسي


F12  F1  F2
(بيانيا) من أن العالقة الشعاعية محققة :

 النشاط التجريبي

 تحديد الوسائل وطريقة العمل تحقيق حالة التوازن الجديد -استخالص النتائج:

 التكافؤ الميكانيكي بين وضعيتي التوازن

 إدراج مفيوم "محصمة قوتين" والعالقة الشعاعية المعبرة عن محصمة قوتين
 تمثيل المحصمة بيانيا في الوضعية السابقة

 حوصمة النتائج وارساء المعرفة الجديدة

 مناقشة شروط التوازن والتوصل إلى أن ىناك "شرطين لمتوازن" كافيين لمتعبير عن توازن جسم خاضع لفعلثالث قوى:

حوامل القوى تتالقى في نقطة واحدة (تكون القوى متالقية)





المجموع الشعاعي ألشعة القوى معدوم

F1  F2  F3  0
أن الشرط الثالث  :القوى محمولة عمى نفس المستوي محقق من خالل الشرط األول




 مفيوم محصمة قوتين (التعريف والعالقة):F12  F1  F2
 تطبيقات:
 التدرب عمى التمثيل اليندسي ألشعة القوى المطبقة عمى جسم صمب خاضع لفعل ثالث قوى .مثال :توازنجسم صمب موضوع عمى سطح مائل وخاضع لثالث قوى.

 تعيين محصمة قوتين بيانيا باستخدام التمثيل اليندسي وسمم الرسم -تعيين خصائص القوة الثالثة بمعرفة القوتين
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 وضعية تعمم االدماج

 الوضعية  :تم تحقيق توازن الفتة عمى شكل صفيحة في وضع شاقولي ،وىذا بربطيا بخيطين من
المطاط :أحدىما أفقي والثاني مائل بزاوية  ، 45°كما ىو مبين في الشكل المقابل  .اجتيد زميمك في





بالخيط F2
ومثميما بأشعة :
تعيين خصائص قوتي الشد F

و

1

 ،مستخدما السمم التالي:

1Nممثل بتدريجة واحدة.المطموب منك
التعميمة:

 برىن أن ثقل الصفيحة غير ميمل أمامشدتي القوتين F1و.F2

 -أكمل الشكل،مبر ار رسمك.


F2

F1

 ---------------------دافعة أرخميدس----------------------- الوضعية التعممية الجزئية ④[دافعة "أرخميدس" ]
 النشاط التعممي( :1خصائص "دافعة أرخميدس")
نص الوضعية :سألتك أختك التي كانت تدرس في االبتدائي عن األجسام التي"تطفو والتي ال تطفو"  ،وكيف
أن لعبة البطة تطفو في ماء حوض الحمام بينما قطعة الصابون تغوص فيو ،وىل سفينة "التاينانيك" غرقت
ألنيا مصنوعة من الحديد؟...الخ  ،فتذكرت حادثة أرخميدس مع الممك الذي طمب الكشف عن الغش في

صناعة تاج الذىب .ولموصول الى االجابة عمى ىذه التساؤالت ،المطموب:

 التعميمة :حدد تجريبيا خصائص القوة التي يخضع إلييا الجسم الموضوع في الماء ،ثم عين شتيا. مناقشة وجمع التصورات حول:
 ماذا يحدث لمجسم الذي يوضع في الماء؟ ما الجممة المؤثة والمتأثرة؟ ىل األخف يطفو؟ واألثقل يغوص؟ -عرض ومناقشة التصورات لدى التالميذ بخصوص مصدر ىذه القوة

  -اعتبار الوضعية دراسة توازن جسم خاضع لفعل مجموعة من القوى وتحديدىا كيفيا -مناقشة طريقة العمل ،البروتوكول التجريبي وتحديد الوسائل المخبرية :
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 اختيار الماء وجسم صمب مألوف ،الربيعة أو المطاطالت  +القارورة المدرجة لمقاس ومقارنة شداتالقوى

 النشاط التجريبي
 الوسائل وأدوات العمل -التحقيق التجريبي

 -تسجيل المالحظات

 -النتائج :بعض خصائص فعل الماء عمى الجسم (المنحى –الجية -الشدة)

 إرساء المعرفة

تخضع األجسام التي توضع في السائل إلى قوة تدعى "دافعة أرخميدس"  ،ومن خصائصيا:




-

أنيا شاقولية موجية من األسفل نحو األعمى

شدة دافعة أرخميدس تساوي عدديا شدة ثقل السائل المزاح

الثقل الظاىري (تعريف)𝑃𝑎𝑝 = 𝑃 − 𝐹𝐴 :
عبارة شدة دافعة ارخميدس𝐹𝐴 = 𝑃𝑎𝑝 − 𝑃:حيث : 𝑃 :ثقل الجسم،

𝑝𝑎𝑃:الثقل الظاىري :𝐹𝐴 ،شدة دافعة أرخميدس

 النشاط التعممي( :2بماذا تتعمق شدة دافعة أرخميدس؟)
 نص الوضعية :نريد أن نعرف بماذا تتعمق شدة دافعة أرخميدس.
 التعميمة:قدم مقترحات حول العوامل المؤثرة عمى شدة القوة ،والطريقة التجريبية التي تمكنك من
ذلك.
 جمع التصورات :
 تقديم فرضيات :مناقشة بعض العوامل ،مثل :ىل شدة القوة تتعمق بـ :وضع الجسم في السائل(العمق)؟ ىلتتعمق بكتمة الجسم؟ ىل تتعمق بحجم الجسم؟ ىل تتعمق بطبيعة السائل؟ عوامل أخرى؟
 البروتوكول التجريبي الذي يمكننا من التأكد من ىذه العوامل النشاط التجريبي
 تحديد الوسائل والبروتوكول التجريبي(العمل عمى حالة الجسم الصمب المتجانس و المغمور كمية): ضبط المتغيرات (العوامل) اليجاد العالقة بين شدة القوة: وعمق الجسم المغمور

 والكتمة مع ثبات حجم الجسم المغمور
 والحجم مع ثبات كتمة الجسم المغمور
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط
 وطبيعة السائل مع ثبات كتمة محجم الجسم المغمور

 التجريب :تجريب كل عامل وتسجيل النتيجة -حوصمة النتائج والتعرف عمى العوامل المحددة لشدة دافعة أرخميدس

 إرساء المعرفة:

شدة دافعة أرخميدس...



ال تتعمق بالوضع أو عمق الجسم المغمور

عند ثبوت الكتمة فإن الشدة تتعمق بالحجم V



عند ثبوت الحجم  ،فإن الشدة ال تتعمق بالكتمة m



الشدة تتعمق بطبيعة السائل أي ب الكتمة الحجمية لمسائل (أو الكثافة)



شدة الدافعة تساوي شدة ثقل السائل المزاح  ،وعبارة شدة دافعة أرخميدس 𝐹𝐴 = ρ(𝑙) . 𝑣(𝑙) . 𝑔:
حيث :ρ(𝑙) :الكتمة الحجميةلمسائل (الماء)؛ )𝑙(𝑣 :حجم الجسم المغمور= يساوي حجم السائل المزاح من

جراء الغمر) :𝑔 ،شدة الجاذبية في مكان التجربة.
 النشاط التعممي(:3تطفو ال تطفو؟ )
 نصالوضعية:
تريد أن تقدم االجابة عمى التساؤالت التي طرحتيا أختك سابقا حول األجسام التي تطفو والتي ال تطفو،
وتفسير طفو الباخرة "الثقيمة" مثل لعبة البطة أو قطعة الفمين ،بينما يغوس المسمار الصغير ،وتغرق
الباخرة .وعميو يطمب منك ،بتوظيف معارفك حول دافعة أرخميدس ومفيوم التوازن:
تحديد شروط الجسم الذي يطفو في السائل ،محددا العوامل التي تحقق توازن الجسم الطافي.
 جمع التصورات :

 جمع التصورات حول األجسام التي تطفو والتي تغوص ،وتقديم ومناقشة الفرضيات من الشكل :األجسام«الثقيمة""،الصغيرة" ،الباخرة التي يدخميا الماء...تغوص ،األجسام "الخفيفة " تطفو ،األجسام ذات" الحجم
الكبير".... ،تطفو... ،الخ
 تقديم تفسيرات حول الظاىرة وربطيا ب"توازن جسم صمب خاضع لعدة قوى" -تقديم المخططات الممثمة لمتوازن في كل حالة  :توازن الجسم الطافي وتوازن الجسم المغمور.

 النشاط العممي:
 اختيار الوسائل والطريقة التجريبية التحقيق التجريبي :توازن جسم صمب يطفو فوق الماء في الحالتين:انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 حالة الجسم المصمت (الجميد ،قطعة الخشب) – حالة الجسم المفتوح (البطة ،زورق مصنوع من العجينة)... ، المالحظات و النتائج:
 الجسم الطافي يحقق شرطي "توازن جسم صمب خاضع لقوتين" يمكن تحويل جسم يطفو إلى جسم يغوص ،والعكس الجسم الي يغوص إلى جسم يطفو  ،بتغيير مالئم فيالشكل
 االجابة عمى األسئمة المطروحة إرساء المعارف
 -توازن جسم صمب يطفو فوق الماء:

 عند التوازن تكون شدة ثقل الجسم تساوي شدة دافعة ارخميدس
 يطفو الجسم إذا كانت كتمتو الحجمية أقل من الكتمة الحجمية لمسائل
 كتمة (أو ثقل) السائل المزاح (أو كتمة حجم الجزء من الجسم المغمور في السائل) تساوي كتمة (أو ثقل) الجسم الطافي

 تقييم المعارف:
تقديم وضعيات لتقييم الموارد:

 تمثيل القوى المطبقة في حالة الجسم المغمور والجسم الطافي في الماء وكتابة شرط التوزان -التنبؤ بجسم يغوص أو يطفو

 يفسر طفو األجسام في الحياة اليومية  :األجسام التي توضع في الماء ،السفن والزوارق ،غرق السفينةوغوصيا... ،

 كيف يحول جسم يغوص الى جسم طاف والعكس :تحويل جسم طافي الى جسم يغوص -مراقبة صالحية بيضة... ،

 وضعية تعمم إدماج التعممات:
 نص الوضعية :حسب عدة عمماء تمثل ظاىرة" االحتباس الحراري" خطورة عمى اإلنسان الذي يعيش
عمى الساحل؛ فيو يسبب عدة تأثيرات من بينيا ذوبان الجميد القطبي الذي يؤدي إلى ارتفاع في مستوي
الماء في المحيطات وبالتالي إزالة عدة مدن ساحمية وجزر.
 -قدم رأيك في ىذا القول ،وتوقعاتك بخصوص ذوبا ن الجميد الذي يطفو في وسط المحيطات وفي

حالة الجميد الذي يوجد فوق األراضي اليابسة.

 -اقترح طريقة مخبرية تمكنك من التأكد من ذلك

 جمع التصورات واالجابات المفترضة

 مناقشة الوضعية وتقديم النموذج التجريبي ليا قصد الوصول إلى الحلانهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 إعادة طرح المشكمة بالشكل التالي<< :تطفو قطعة جميد فوق الماء الموجود في كأس ممموء إلىحافتو .ماذا يحدث لمستوي الماء عندما تنصير قطعة الجميد كمية؟ ىل :يرتفع ويفيض خارج االناء؟
ىل ينخفض؟ ىل يبقى بدون تغيير
 التجريب: التحقيق التجريبي النتيجة :الجميد المنصير يتحول الى ماء سائل حجمو بقدر حجم السائل المزاح ،أي بقدر حجم الجزءالمغمور من الجميد ،وعميو فإن مستوى الماء ال يتغير قبل وبعد انصيار الجميد.
 حل المشكمة االنطالقية
 -تقديم االجابة عمى السؤال المطروح في البداية  :كيف يمكن أن نميز بين طبيعة جسمين متماثمين في الكتمة

لكن مختمفين في طبيعة المادة؟ أو كيف نكشف حالة الغش في صناعة التاج:

 تحديد العامل المؤثر في دافعة أرخميدس والذي يسمح باإلجابة عن السؤال المطروح .سنجد أن:


تغير الكتمة الحجميةلمجسم(التي تتعمق بطبيعة مادة الصنع) تؤدي إلى تغير في شدة دافعة أرخميدس عندما

يغمر كمية في الماء  .ويمكن التعبير عن ذلك ب ـ" :عند تساوي كتمتي جسمين من مادتين مختمفتين (أي كتمتييما
الحجمية مختمفة) فيذا يعني أن حجمييما مختمفين ،مما يؤدي الى تغير في حجم السائل المزاح في كل حالة.
ومنو يمكننا الكشف عن االختالف في طبيعة الجسمين( أو حالة الغش) ،باعتبار ما يمي  :التاج المغشوش لو

نفس كتمة التاج غير المغشوش ،وبمقارنة حجمي السائل المزاح في الحالتين نجدىما مختمفين ومنو فالتاجين من

مادتين مختمفتين (ىنا الذىب الخالص والذىب المغشوش)

 التأكيد النظري:

أخذ الصانع100gمن
نفرض أن الممك أعطى لمصانع  1كيموغرام ()1000 gمن الذىب الخالص لصناعة التاج،ف

الذىب وعوضوا بنفس الكتمة من الفضة وصنع تاجا مغشوشا .ما ىو حجم التاج في الحالتين :إذا كان مصنوعا
من الذىب الخاص ،ب) إذا كان مغشوشا.

 -ما الفرق بين الحجمين؟ ىل يمكن اكتشاف ىذا الفرق بوسائل بسيطة كما كان في عيد أرخميدس

(لمحسابات تعطى الكتمة الحجمية لكل من الذىب والفضة:
 𝜌𝐴𝑔 = 10.5 𝑔/𝑐𝑚3و )𝜌𝐴𝑢 = 19.3𝑔/𝑐𝑚3
 وضعية التقييم المرحمي:
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

نص الوضعية :أخرجت أختك من "شحيحتيا"  20قطعة من النقود من فئة  2دينار جزائري ،وراحت



تمعب بإحداىا بتقريبىا من مغناطيس فالحظت انجذاب القطعة النقدية إليو ،حينيا سألتك من أي مادة
مصنوعة القطعة؟ لم تجبيا في البداية ولكن طمبت منيا فرصة لمبحث.
بعد بحث في مواقع عممية وجدت المعمومات التالية ،التي يمكن تمخيص البعض منيا في جدول:

المعدن

الرمز

الكثافة

الوفرة

بعض الخصائص

يجذبيالمغناطيس ،يمكن أن ال

الفوالذ

Fe

7.8

النيكل

Ni

8.9

يجذبو المغناطيس

الكادميوم

Cd

8.7

يجذبو المغناطيس

األلمنيوم

Al

2.7

يتأكسد ولو بريق معدني

ال يجذبو المغناطيس ،خفيف لو
بريق معدني

السعر في
السوق

متوفر

منخفض

متوفر

مرتفع

نادر

مرتفع

متوفر

التعميمة :اقترح طريقة لمتأكد من طبيعة مادة القطعة النقدية 2د.ج.

-

 تحميل الوضعية والبحث عن الحل
 تحديد المشكل وتجنيد الموارد المعرفية والمنيجية التفكير في طريقة الحل التجريبي :طريقة اتعيين الكتمة الحجمية لمادة الصنع ،البروتوكول التجريبي النتيجة والحكم :تقديم الحل التجريبي إصدار االجابة
 المعالجة البيداغوجية
 جمع المعمومات حول نتائج التقييم السابقة
 تحديد الصعوبات الخاصة بتجاوز التصورات األولية عند التالميذ ،الصعوبات المتعمقة باستخدام النماذج
المتعمقة بتحديد الجممة الميكانيكية ،تمثيل القوة المطبقة ،تطبيق قوانين التوازن ،متابعة بروتوكول تجريبي،
استخالص النتائج ... ،الخ
 اقتراح الوضعيات العالجية من الشكل:
-

تطبيقاتحول لمكفاءة المكتسبة
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

-

إعادة بعض التجارب في وضعيات أخرى باختيار طرق أسيل وأقرب لمفيم

-

تزويد التالميذ ببحوث ونصوص عممية لممطالعة ،ومصادر أخرى حول الموضوع.

-

تقديم توجييات عممية لمعالجة الوضعيات المدروسة في المنزل.
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 -4اقتراح وضعيات تعممية
 .1-4نموذج عن بطاقة الوضعية التعمّمية( :مثال)1
المـادة :عموم فيزيائية وتكنولوجيا
ّ
الوحدة :انتشار الضوء

السنـة:السنة األولى من التعميم المتوسط
الميدان :الظواىر الضوئية والفمكية

الكفاءة الختامية المستيدفة  :يحل مشكالت من محيطو القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة

لألجسام

 يتأكد من شروط رؤية جسم -يتأكد تجريبيا من االنتشار المستقيم لمضوء

األىداف التعمّمية

 يستخدم نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة( يمثل لمشعاع الضوئي بخط مستقيممن الجسم/المنبع الى العين)
 -يتعرف عمى مختمف الحزم الضوئية ويمثميا ىندسيا

خصائص الوضعية التعمّمية
وطبيعتيا
السندات التعميمية المستعممة

وضعية تجريبية لبناء أولي لنموذج الشعاع الضوئي
 عمبة من الورق المقوى -كرة صغيرة (كرة تنس مثال) ،مصباح  +عدة التغذية -وسائل تجريبية لبناء تركيب يسمح باختبار فكرة رؤية األجسام من خالل ثقوب (ألواح مثقوبة

 +حوامميا  -منبع ضوئي [مصبع أو صمام ضوئي]... ،
 -أدوات الرسم لرسم األشعة الضوئية

 صعوبة النمذجة :ربط الضوء و الرؤية (تشكل الصورة) بنموذج الشعاع الضوئي والحزمالعقبات المطموب تخطّييا

الضوئية
 -تصورالشعاع الضوئي الوحيد

 -رسم أشعة الضوء من الجسم حتى العين ( :انتقاء الشعاع أو الحزيمة الضوئية)

سير الوضعـــية التعممية
أنشطة األستاذ
 تمييد:

أنشطة التالميذ
-يساىمون في رسم وضعية الرؤية (العين-

التذكير باألوساط الضوئية ودورىا في "مرور الضوء" ورؤية األشياء-رسم تخطيطي لوضعية "رؤية الشيء"( :العين -الوسط الشفاف-

الوسط الشفاف -الشيء) برسم تخطيطي
والتحديد الكيفي" لمسير الضوء"

الشيء) .أىمية كل عنصر من العناصر الثالثة.
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انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

-يطمبون التوضيحات ويستوعبون الوضعية

 وضعية 
 تقديم الوضعية

نريد أن نرى األشياء داخل حيز مغمق .فنضع داخل عمبة عاتمة منبعا

ضوئيا (مصباح) وكرة صغيرة في مكانين متباعدين من العمبة .يوجد

بالعمبة ثالثة ثقوب :ث ❶ ،ث❷ ،ث❸ ،.الشكل(.)1نشعل المصباح
ونضع العين أمام ثقب من الثقوب ،المطموب:

تحديد الوضعية التي نرى منيا الكرة الموجود داخل العمبة ،وتمثيل "مسار الضوء" الذي يمكن من رؤية الكرة

 تقديم توضيحات بخصوص :الميمة المطموب ،وضعية عين
المشاىد ،تشغيل المصباح ،تدوين المشاىدات في جدول
ث❷
ث❸

الشكل()1

ث❶

-يقدم رأيو مدعما مستدال بما يعرفو ومستخدما

 النشاطات التعممية

الرسم التخطيط لمشرح

 تقديم الفرضيات :

 محاولة االجابة عمى األسئمة :ماذا نرى من كل ثقب؟ ولماذ؟ -مناقشة

يساىمون في كيفية إنجاز التركيبي وتشغيلدارة االنارة

 التجريب:

 الوسائل المستخدمة :عمبة من الورق المقوى -كرة صغيرة (كرةتنس مثال)
 -القيام بالمشاىدات التجريبية

-يقومون بالمشاىدة التج ريبية :رؤية الكرة من

خالل الثقوب الثالثاء

-تسجيل المالحظات في دفتر األعمال المخبرية

 -تسجيل النتائج

 إرساء الموارد المعرفية

 شروط الرؤية :نرى األشياء عندما يأتي الضوء منيا نحو العينمرو ار بأوساط شفافة
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-يستوعبون المطموب من الوضعية

 وضعية 2

-يقدمون رأييم فيما ىو مطموب

 تقديم الوضعية

طمب من التمميذ رؤية منبع ضوئي (مصباح مشتعل) من خالل

فتحة أنبوب بالستيكي مرن ومعكوف(مقوس) ،الشكل(.)2
المطموب:

 -ما الطريقة التي تمكنك من رؤية المصباح باستخدام ىذا

األنبوب؟

يعرضون آراءىم بشكل مخطط عمى السبورة-يقدمون تصو ار لمتجربة التي تحقق ذلك

 النشاطات التعممية
 تقديم الفرضيات:

 -مناقشة إمكانية رؤية المنبع من خالل فتحة األنبوب بالشكل

المعطى

يجربون :المحاوالت األولى بواسطة األنبوبالمعكوف ثم محاولة أخرى بعد "تعديل" األنبوب
-يسجمون النتيجة برسم تخطيطي مناسب

 -عرض الحمول الممكنة

 التجريب

 -اختيار الوسائل واختبار اآلراء السابقة تجريبيا

 تسجيل شرط الرؤية في ىذه الوضعية :ضرورة جعل األنبوببشكل مستقيم حتى ال تحجب الرؤية
 وضعية 3
 تقديم الوضعية

نضع أمام منبع ضوئي (مصباح مشتعل) مجموعة من األلواح

العاتمة  ،وكل لوح مزود بثقب في مركزه (كل األلواح متمائمة)،

يممون بالوضعية-االستفسار عن الشروط االبتدائية

الشكل( .)2وضعت ىذه األلواح بشكل كيفي وطمب من التمميذ رؤية
المصباح من خالل ىذه الثقوب .المطموب:

 -توصل الى الطريقة التي تمكنك من رؤية المصباح من خالل ىذه

الثقوب .ماذا تستنتج؟

 -تقديم توضيحات حول الشروط االبتدائية لمتجربة  :وضع

االلواح عمى شكل متتالي وبصورة عشوائية

الشكل()2
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 النشاطات التعممية

-يقدمون فرضيات الحل شفويا ثم بالمخطط

 تقديم الفرضيات:

 تقديم اآلراء مع التبرير -مناقشة

ويعرضونيا عمى السبورة
-يقدمون التبرير

 التجريب:

 مناقشة حول التركيب التجريبي المعتمد القيام بالتجربة:إجراء المحاوالت التوصل الى الوضعية المالئمة -التعبير عن النتيجة

 حوصمة نتائج الوضعيتين السابقتين
 إرساء الموارد المعرفية

-يجربون عن طريق المحاولة لمشاىدة المصباح

المضيء

يسجمون الوضعية المالئمة كتابيا وبالمخطط-يشاركون في حوصمة المعارف المتوصل إلييا

 شروط رؤية جسم في الوضعيتين السابقتين: انتشار الضوء في وسط شفاف ومتجانس بين المنبع والعين
 الضوء ينتشر وفق خطوط مستقيمة

 تعميم :ينتشر الضوء من المنبع في كل االتجاىات فياألوساط الشفافة والمتجانسة
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نموذج عن بطاقة الوضعية التعمّمية البسيطة( -مثال)2
المـادة :عموم فيزيائية وتكنولوجيا
ّ

السنـة :الرابعة من التعميم المتوسط

 الوحدة :خصائص "دافعة أرخميدس"

الميدان :الظواىرالميكانيكية

الكفاءة الختامية المستيدفة  :يحل مشكالت من الحياة اليومية متعمقة بالحالة الحركية لألجسام باعتبارىا جمل ميكانيكية موظفا
المفاىيم المرتبطة بالقوة والتوازن
يمثل لمقوى المطبقة عمى جسم صمب في حالة توازن -يمثل لشعاع دافعة أرخميدس

األىداف التعمّمية

-يحسب تجريبيا شدة دافعة أرخميدس

يعين بالحساب شدة دافعة أرخميدس-يكتب شرط توازن جسم مغمور

 -يفسر حالة طفو الجسم ويكتب شرط توازن جسم

خصائص الوضعية التعمّمية
وطبيعتيا
السندات التعميمية المستعممة

طييا
العقبات المطموب تخ ّ

-يعين تجريبيا الكتمة الحجمية لسائل

حل مشكمة عميمة تتطمب توظيف المسعى العممي
 -وسائل أدوات إلنجاز التجارب :أجسام صمبة ذات كتل حجمية مختمفة أكبر وأقل من الماء ،ماء،

سوائل أخرى ،دينامومتر – القارورة المدرجة ممحقات (حوامل -خيوط التعميق -)...،صور أو مخططات
لوضعيات الدراسة
 ربط حالة الغمر بكون الجسم "ثقيل"  ،وحالة الطفو بكون الجسم "خفيف" -تصور انصيار الجميد يزيد من ارتفاع مستوي الماء

 -تمثيل دافعة أرخميدس عند حالة التوازن عند الغمر وعند الطفو

سير الوضعـــية التعممية
أنشطة التالميذ

أنشطة األستاذ

 -يمثمون أشعة القوى

 تمييد:

 تقيم المكتسبات السابقة  :توزان جسم صمب خاضع لثالثةقوى محولة عمى نفس الحامل

 تقديم الوضعية:

نص الوضعية  :سألتك أختك التي كانت تدرس في االبتدائي

 تطبيق عددي سريع :تعيين شدة إحدى القوىبمعرفة الشدتين األخريتين
 يتعرفون عمى المشكل المطروح يستفسرونعن المطموب وطريقة العمل

عن األجسام التي"تطفو والتي ال تطفو"  ،وكيف أن لعبة البطة
تطفو في ماء حوض الحمام بينما قطعة الصابون تغوص فيو،

وىل سفينة "التاينانيك" غرقت ألنيا مصنوعة من الحديد؟...الخ ،
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فتذكرت حادثة أرخميدس مع الممك الذي طمب الكشف عن الغش

في صناعة تاج الذىب .ولموصول الى االجابة عمى ىذه
التساؤالت ،المطموب:

 التعميمة :حدد تجريبيا خصائص القوة التي يخضع إليياالجسم الموضوع في الماء ،وعين شدتيا.

 توضيح التعميمية  :تحوير الوضعية الى دراسة توازن جسمخاضع لفعل قوى يجب تحديدىا  ،ومنيا تحديد الجممة

الميكانيكية المؤثة والمتأثرة
 مناقشة حول  :تصورات التالميذ فيما يخص التسؤالت التالية:
 -ماذا يحدث لمجسم الذي يوضع في الماء؟ ىل األخف

يطفو؟ واألثقل يغوص كيف نتأكد من األفكار المطروحة؟
 ما عدد القوى المطبقة عمى الجسم الصمب عند الغمر فيالماء؟

 -طمب رأيكم في خصائص القوى (المنحى ،الجية ،الشدة)

-يقدمون رأييم عن طبيعة القوى ومصدرىا في حالة

غمر الجسم في الماء وخاصة طبيعة القوة التي
تمثل "فعل الماء عمى الجسم"

يعرضون أفكارىم حول مبدا طريقة القياس  ،منخالل ما يعرفونو عن شرط توازن جسم خاضع لعدة
قوى

 يطمب منيم عن كيفية ما لتعيين شدة القوة التي تمثل "فعلالماء عمى الجسم المغمور فيو"

-يقترحون بعض الوسائل التجريبية حسب تصورىم

 األنشطة التعممية

لمحل والطريقة

 النشاط التجريبي :1
 التفكير في البروتوكول التجريبي :الوسائل
االتفاق عمى طريقة إجرائية – استغالل النتائج
 التحقيق التجريبي :يتفق عمى التركيب التالي( :الشكل)1
الوسائل :جسم صمب (  ،)Sخيط التعميق ،مطاط (ربيعة) ،حوض
بو ماء  ،ممحقات (حامل ،وصالت التثبيت)... ،

 المالحظات :تسجيل المالحظات حول :منحى المطاط (أو

الربيعة)  -طول النابض قبل وبعد الغمر (القراءة عمى الربيعة قبل
وبعد

يمثمون بالرسم لمتركب التجريبييعدون الوسائل لتدوين المالحظات والنتائج-يحققون التجربة

يسجمون المالحظات والنتائج-يعبرون عن التوازن

يستخمصون خصائص القوة المنمدجة لفعل الماءعمى الجسم المغمور فيو ،ويمثمونيا بشعاع
-يتعرفون عمى إسميا

 ماذا تغير أيض قبل وبعد الغمر :ارتفاع مستوي الماء في الحوض


النتائج:

 -كيف نعبر عن شرط التوازن في الحالتين

 يتوصل مع التالميذ الى معرفة خصائص القوة التي تمثل فعلالماء عمى الجسم المغمور فيو ،ويمثميا بشعاع  ،ويسمييا:
دافعة أرخميدس"
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الشكل1

-يقدمون رأييم حول مبدا تعيين شدة القوة

 نشاط التجريبي :2
 التعميمة( :تابع لمنشاط السابق) باستغالل نفس الوضعية
السابقة  ،عين شدة دافعة أرخميدس

 التفكير في الطريقة :مناقشة حول طريقة ووسائل التي تمكننا
من حساب شدة دافعة أرخميدس ،والتوجو الى:
 الطريقة :1مقارنة طول النابض وحساب شدة القوة الموافقةلمفرق بين الطولين  ،العودة الى استخدام القارورة المدرجة
كدينامومتر

 الطريقة :2بمقارنة القراءتين عمى الربيعة خارج وداخل الماءوحساب الفرق بين القراءتين

-يقدمون الوسائل والطريقة

-يقترحون تركيبا تجريبيا الذي يحقق ذلمك وفق

اتجاىين:

األول :باستخدام المطاطات ومقارنة طولييماوحساب شدة القوة الممثمة لدافعة أرخميدس باستخدام

القارورة المدرسة

-الثاني :القراءة المباشرة باستخدام الربيعة وحساب

الفرق بين القرائتين

-يتعرفون عمى مفيوم"الثقل الظاىري"

 يستخدم مصطمح "الثقل الظاىري" لمقراءة عمى الربيعة عندحالة الجسم وىو مغمور
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-يقدمون رأييم حول السائل المزاح من حيث:

 نشاط التجريبي :3

الحجم ،قيمة الكتمة ،قيمة الثقل

 التعميمة :من التجارب السابقة ما ذا يمثل الفرق بين مستوي

-يقترحون وسائل وطريقة العمل

الماء قبل وبعد غمر الجسم الصمب في الماء؟ كيف نعين

-ينجزون التركيب

ثقمو؟

-يقومون بحساب شدة ثقل السائل المزاح

 مناقشة المبدأ والطريقة:

 ماذا يمثل حجم الماء المزاح؟ كيف نحسب كتمتو وبالتالي ثقمو؟ -الربروتوكول التجريبي ( :الشكل)2

-يقارنونو بالقيمة المحسوبة سابقا

-يعبرون عن النتيجة المتوصل إلييا.

الوسائل :مخبار مدرج ،حوض +قمم لتعميم المستوى الحر

لمسائل (أو حوض يسمح يتدفق الماء المزاح كمية بعد الغمر)
– ربيعة لقياس ثقل السائل المزاح مباشرة

 تحقيق التجربة -حساب شدة القوة

 النتيجة :شدة ثقل السائل المزاح يساوي شدة دافعة أرخميدسالمعينة من الوضعية السابقة

0

انشكم2
-يساىمون في ضبط المعرفة الجديدة وكتابة

 إرساء المعرفة
 تخضع األجسام التي توضع في السائل إلى قوة تدعى

التعاريف

"دافعة أرخميدس"  ،ومن خصائصيا:

 أنيا شاقولية موجية من األسفل نحو األعمى
 شدة دافعة أرخميدس تساوي عدديا شدة ثقل السائل المزاح
 الثقل الظاىري (تعريف)𝑃𝑎𝑝 = 𝑃 − 𝐹𝐴 :

 عبارة شدة دافعة ارخميدس𝐹𝐴 = 𝑃𝑎𝑝 − 𝑃 :
حيث : 𝑃 :ثقل الجسم،

شدة دافعة أرخميدس

𝑝𝑎𝑃:الثقل الظاىري:𝐹𝐴 ،
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 تقويــــم
تقديم وضعيات يقوم فييا ب:

 -التمثيل الشعاعي لدافعة أرخميدس

 كتابة شرط توازن جسم معمق بخيط ومغمور في الماء التعيين التجريبي لشدة دافعة أرخميدس -يحسب شدة دافعة أرخميدس من عالقة التعريف
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 -2.4نموذج وضعية تعمم االدماج
المستوى  :السنة األولى متوسط
الميدان :الظواىر الكيربائية
الكفاءة الختامية :يحل مشكالت تتعمق بتركيب الدارات الكيربائية البسيطة محترما القواعد األمن الكيربائي
مركبات الكفاءة:

 يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكيربائي شائعة االستعمالوتشغيل األجيزة المغذاة باألعمدة الكيربائية
 يتمكن من تركيب دارة كيربائية حسب المخطط النظامي


يركب دارة كيربائية ويشغميا مرعيا شروط األمن الكيربائي.

ىدف وضعية تعمم إدماج الموارد


ماذا ندمج؟
 المعارف ومواضيع اإلدماج:

 oمفيوم الدارة الكيربائية البسيطة
 oالربط عمى التسمسل والربط عمى التفرع والربط المختمط وخصائص كل منيا
 oالتحكم في تشغيل دارة كيربائية

 oمفيوم الدارة القصيرة وتأثير ذلك عمى تشغيل الدارة الكيربائية
 الكفاءات العرضية المستيدفة باإلدماج:

 oيستعمل الترميز العالمي.

 oيالحظ ويستكشف ويحمل ويستدل منطقيا.

 oينمذج وضعيات لمتفسير والتنبؤ و حل مشكالت ويعد إستراتيجية مالئمة لحل وضعيات مشكمة.
 oيستعمل مختمف أشكال التعبير :األعداد والرموز واألشكال والمخططات والجداول والبيانات
 السموكات والقيم المستيدفة باإلدماج :

 oيمارس الفضول العممي والفكر النقدي ،فيالحظ ويستكشف ويستدل منطقيا
 oيسعى الى توسيع ثقافتو العممية وتكوينو الذاتي.
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كيف ندمج؟



مواصفات العناصر الكيربائية (الدالالت  ،النوع



نمط السندات التعميمية المطموب تجنيدىا لتعمم اإلدماج:



العقبات التي يمكن أن تعترض اإلجراء:

o

صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية)

o

غياب فرصة االختبار التجريبي ألن المطموب ىو تقديم منتوج دون التجريب

والعدد)

o

صعوبة الربط بين داللة كل من المصباح وداللة العمود في الحالة المركبة (أكثر من مصباح)

o

صعوبة التحكم في عاممين بآن واحد :نوع الربط من جية داللة مولد التغذية من جية أخرى



إجراء وضعية تعمم اإلدماج
 تقديم الوضعية:

طمب األستاذ ،في حصة األعمال المخبرية ،من فوج التالميذ تحقيق تركيبات كيربائية تستخدم فييا مجموعة من

المصابيح وبطاريات أعمدة وقاطعة وأسالك التوصيل ،وفق الشروط التالية:
أ) تتضمن الدارة مصباحين اثنين يشتعالن بصفة عادية؛

ب) تتضمن الدارة  3مصابيح  ،لكن إذا وصمنا طرفي أحد المصابيح بسمك من النحاس فإن

كل المصابيح

تنطفئ
ج) تتضمن الدارة  3مصابيح  ،لكن إذا فتحنا القاطعة فإن  2من المصابيح تبقى مشتعمة .
المطموب :مثل لدارة كيربائية واحدة فقط من بين التركيبات الكيربائية التي تحقق الشروط المطموبة في

الحاالت الثالث  .مستخدما الترميز النظامي ومقدما شرحا لكيفية تشغيل الدارة الكيربائية في كل وضعية.
السندات( :قائمة األدوات)

قائمة األدوات

الداللة

العدد

األدوات
بطاريات أعمدة

3V

3

مصابيح

3V

3

/

1

من النحاس

بكفاية

قاطعة
أسالك التوصيل
 نشاطات المتعمم :

– يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند (الجدول)
– يفيم التعميمة المعطاة ويستفسر عند الضرورة
– يفكر في كل الوضعيات المحتممة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعميمة
– يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجو وحسب التعميمة
– يختار الوضعية التي توافق المطموب
– يعرض المنتوج بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب
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– يعمل باستقاللية قدر االمكان
 نشاطات األستاذ:

– يقدم الوضعية ويشرح التعميمات وشكل المطموب منيم (ال يقدم التوجييات أكثر من المزوم)
– يساعد التالميذ عمى حصر المشكل واالنطالق في البحث

– يقدم الدعم والمساعدة في من أجل تقدم جيود البحث(خاصة مع المتعطمين) ،بدون تعميقات تقييمية
– يذكرىم بالوقت وبالتعميمات
– يقيم عمل التالميذ بعد االنتياء ويعد لمخطة العالجية
 معايير ومؤشرات التقويم
المؤشرات

المعايير

مالحظات

 - 1.1يختار العدد الصحيح لممصابيح والمولد
 -2.1يقدم التركيبات الكيربائية المطموبة والتي تحقق الشروط
المعطاة في التعميمة:


الحالة(أ):

o

مصباحان عمى التسمسل [الشكل أ ]1

o

مصباحان عمى التفرع [الشكل أ ]2



الحالة(ب):

o
 - 1الترجمة

–تقبل تركيبة واحدة من

بين التركيبات الممكنة

 3مصابيح عمى التفرع مع رسم استقصار أحد

المصابيح [الشكل ب]1

السميمة لموضعية

التالؤم بين المصابيح

o

 3مصابيح في ربط مختمط مع رسم استقصار



الحالة(ج):

المصباح الوحيد في الفرع [الشكل ب ]2
o

 3مصابيح عمى التفرع والقاطعة في أحد الفروع

[الشكل ج]1
o

–تقبل حاالت عدم

 3مصابيح في ربط مختمط والقاطعة في الفرع الذي

يتضمن مصباح وحيد [شكل ج  ]2و[شكل ج]3

والمولد

–تقبل مختمف الرموز

الخاصة بالمصابيح أو
المولد

 -3.1يقدم التعميل الصحيح لتشغيل الدارة الكيربائية وفق
الشروط المطموبة
 - 1.2يمثل تمثيال صحيحا لعناصر الدارة الكيربائية بالرموز

 - 2االستخدام
السميم ألدوات المادة

النظامية

 -2.2ربط صحيح لعناصر الدارة الكيربائية بما فييا وضعية

 نقبل كل التشكيالتالتي يتوافق فييا داللة
المولد مع دالالت
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القاطعة

 -3.2االستخدام الصحيح لمعمود المالئم مع المصابيح

المصابيح لالشتعال

العادي

المالئمة لتشغيل الدارة الكيربائية بصفة عادية (إضاءة عادية)
 -4.2استخدام االصطالح المناسب لمتعبير عن تشغيل الدراة
الكيربائية

 - 1.3انسجام التفسير المقدم مع رسم التركيبة الموافقة ليا
 - 2.3ال يخمط بين تركيبتين متعارضتين في الشروط

 - 3االنسجام

المطموبة
 - 1.4إضافة التركيبات المستبعدة والتي ال تحقق الشروط
وتعميل ىذا االستبعاد
 - 2.4استخدام ربط األعمدة عمى التسمسل لحصول عمى
التوتر المناسب لتشغيل الدارة

 - 4التميز

 -3.4االشارة إلى حالة االضاءة في كل حالة مقدمة خاصة

واالتقان

زيادة شدة االضاءة أو انخفاضيا

 -4.4تنظيم المنتوج واضافة عناصر لمتوضيح مثل :تسمية
العقد ،إعطاء رموز لعناصر الدارة... ،الخ

عناصر االجابة :انظر المخططات الممثمة فيما ياتي
 التركيبات التي ال تحقق الشروط ىي:


ب 2-حالة استقصار احد المصابيح عمى التسمسل و ب 3وب4



ج4-


التركيبات

التي تحقق

الشروط :



أ 1-و أ ، 2-مع الدالالت الخاصة بالمولد والمصابيح المناسبة



ب 1-و ب ، 2-مع الدالالت الخاصة بالمولد والمصابيح المناسبة



ج 1-و ج2-

وج3-
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3V
6V

) L1 (3V
)L1 (3V

)L2 (3V

)L2 (3V

أ1-
أ2-
6V

3V

)L1 (3V
)L2 (3V

)L1 (3V

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

ب2-

ب1-

3V

6V

L1

L2

L1

)(3V

)(3V

)(3V

L2

6V

L3

)(3V

L3

ج1-

)(3V

ج2-

L2

L1

)(3V

)(3V

ج3-

)(3V

L2
)(3V
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6V

9V

)L3 (3V

)L2 (3V

)L2 (3V

)L1 (3V

ب3-

)L1 (3V

)L3 (3V

ب4|-
9V

)L3 (3V

)L2 (3V

)L1 (3V

ج4-


كيفية المعالجة البيداغوجية المتوقعة:
 تتم المعالجة بعد تقييم منتوج التالميذ ،باقتراح أنشطة تعتمد عمى التحقق التجريبي لمتجسيد الفعمي لكل
الوضعيات التي مر بيا

 دعم وضعيات المعالجة ببرمجيات تجسد كل الحاالت في شكل ممتع
 المدة المقترحة 1:ساعة
 عدد الحصص المخصصة :حصة واحدة لموضعية  +حصة أو أكثر لممعالجة حسب خطة بناء التعممات
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 -5أركان أخرى لممادة

 -1.5المشاريع التكنولوجية

 المشاريع التكنولوجية المقترحة لمسنة أولى متوسط
يُدس يشروعا واحذا عهى انخيار يٍ انًشاريع انًقترحت خالل كم فصم نه عالقت بانًيذاٌ انًتابع
انحدى انسيي نهًشروع هى بًعذل  6ساعاث يىزعت خالل انفصم

الميدان

المشاريع المقترحة

وصف المشروع

وظيفة المشروع
تقطير الماء

تركيبة تسمح بتقطير الماء (بتحويل الماء من خميط

بواسطة الطاقة

متجانس) والحصول عمى ماء مقطر .يستخدم الشمس

 )2المرياح

قياس سرعة الرياح

جياز يستخدم في األرصاد الجوية  ،جزء دوار (قابل

 )3مقياس الرطوبة

قياس رطوبة اليواء

 )4كاشف المستوي

مراقبة مستوى الماء

 )5لعبة إلكترونية

استغالل المعبة

ىي لعبة "السؤال /الجواب" .تتالف من لوح بو قائمتين:

المنجزة في عممية

قائمة االسئمة وقائمة االجوبة .كل عنصر من القائمة

التقويم خالل الموسم

يمثل طرف جزء ناقل كيربائي لدارة كيربائية(مجموعة

 )1المقطر الشمسي

الشمسية

كمنبع لمح اررة في ىذه العممية

المادة وتحوالتيا

لمدوران حول محور شاقولي) مكون من أذرع موجو

لمرياح وتتأثر بيا .تكون سرعة دوران المرياح بحسب
شدة الرياح.
قياس يحدد رطوبة الجو (نسبة الماء في اليواء عمى

شكل بخار) .يتكون من جزء يتأثر برطوبة اليواء وىو
عبارة عن شعرة (شعرة حصان طويمة نسبيا) .يعتمد عمى
تمدد وتقمص الشعرة عند تأثرىا برطوبة اليواء .تكون
متصمة بمؤشر وسمم لتحديد ىذه النسبة

في الخزان عن بعد

عبارة عن خزان لمماء مزود بمسبار مغمور باالناء

مربوط بجياز المراقبة (خارج االناء) .يتركب الجزء
الكيربائي من مجموعة من دارات كيربائية لصمامات

كيروضئية()DELمغذاة بنفس البطارية  .يسمح الماء
الظواىر الكيربائية

(ناقل لمكيرباء) الموجود باالناء من غمق الدارة الكيربائية
المناسبة ويمكن من اشتعال الصمام الموافق لذالك

المستوي من الماء .يتغير االمر كمماء تغير مستوي
الماء نزوال او صعودا.
ألسئمة/أجوبة

الدراسي

دارات) توجد خمف الموح .عند وصل طرف اسؤال بطرف
االجابة الصحيحة الموافقة لو نمكن من غمق دارة
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كيربائية لمصباح الذي يتوىج :االجابة صحيحة.

والعكس بالعكس.
 )6كسوف الشمس

تجسيد ظاىرة

إنجاز نموذج مصغر يحاكي حركة كل من األرض

كسوف الشمس

والقمر والشمسى ،مع تمكين كل من األرض والقمر من

بمجسم

الدوران المناسب .البحث عمى الوضعيات التي تمثل

الفمك

حالة كسوف الشمس(وأيضا خسوف القمر) .يستغل

التركيب في تقديم األنشطة المرتبطة بيا (تقديم ظاىرتي
الكسوف والخسوف ،وضعيات لمتقييم  ،عرض نادي

الفمك... ،الخ)

 إنجاز المشاريع التكنولوجية
 المشروع: 1المقطر الشمسي



المستوى :السنة أولى متوسط
الميدان :المادة وتحوالتها



الوظيفة :تقطير الماء بالطاقة الشمسية



خطوات االنجاز
الخطوات

اليدف

األنشطة

 -1انجاز التركيب
 -2منتوج المشروع

 -تركيب األدوات المطلوبة بشكل مناسب.

 -يوظف مفهوم الطاقة الشمسية في تحول المادة.

 -إجراء عملية التقطير.

 -يختبر المقطر الشمسي.

 المشروع : 2المرياح



المستوى :السنة أولى متوسط
الميدان :المادة وتحوالتها



الوظيفة :قياس سرعة الرياح
 خطوات االنجاز
الخطوات

األنشطة

اليدف

 -1محور دو ارن الجياز

 -إنجاز القطع المختمفة لمجياز.

 -ينجز محور الدوران وفق األبعاد المعطاة

 -إنجاز الجزء المتحرك والمتكون من لوحة

-يحقق توازن الجزء المتحرك .

 -2الجزء المتحرك

ذات شكل متوازي المستطيالت ومنقمة .
 -تركيب أجزاء الجياز.

 -3أجزاء الجياز
 -4منتوج المشروع

 تحقيق التوازن ،الدوران الحر لمجزءالمتحرك
 -تجريب المرياح
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 المشروع:3مقياس الرطوبة



المستوى :السنة أولى متوسط
الميدان :المادة وتحوالتها



الوظيفة :قياس الرطوبة



خطوات االنجاز
الخطوات

األنشطة

 -1القطع المختمفة لمجياز.

اليدف
 -ينجز القطع المختمفة.

 إ نجاز القطع المختمفة وفقالمقاييس.

-2تركيب الجياز .

 -تركيب الجياز.

 -يركب القطع المختمفة لمجياز.

 -3منتوج المشروع .

 -تجريب الجياز .

 -يستعمل الجياز لقياس الرطوبة.

 المشروع :4مراقبة مستوى الماء



المستوى :السنة أولى متوسط
الميدان :المادة وتحوالتها  +الظواهر الكهربائية



خطوات االنجاز
الخطوات

األنشطة

 -1إنجاز لوحة المراقبة.

اليدف

إنجاز لوحة المراقبة بدون الدارة الكيربائيةوفق المقاييس المعطاة .
 -اتباع عمميات سيرورة تركيب الدارة اعتمادا

 -2تركيب الدارة الكيربائية

 -يتحكم في كيفية التمحيم.

عمى الوثائق.
 -تحضير الخزان المناسبمكاشف المستوى

 -3تحضير الخزان.

 استغالل أبعاد الخزان إلنجاز -4إنجاز المسبار.

 -ينجز عمبة لوحة المراقبة.

يختار الخزان المناسب.-يقيس أبعاد الخزان.

 -يربط المسبار في الدارة الكيربائية

المسبارتجزئة المسبار إلى عدد من

بموحة المراقبة

المستويات تتوافق مع لوحة المراقبة

يتعرف عمى وظيفة كاشف

المستوى

 المشروع :5لعبة السؤال /الجواب



المستوى :السنة أولى متوسط
الميدان :الظواهر الكهربائية



الوظيفة :تقييم ذاتيي لممعارف



خطوات االنجاز
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الخطوات

اليدف

األنشطة
 -إنجاز لوحة البيانات بدون الدارة الكيربائية

 1تمثيل

 -يتحكم في العمميات المختمفة .

وفق المقاييس المعطاة .
 -إنجاز القاعدة بدون الدارة الكيربائية وفق

 -2القاعدة

 -يثبت لوحة البيانات مع القاعدة.

المقاييس المعطاة.

 -3الدارة الكيربائية ولوحة
البيانات
 -4الدارة الكيربائية عمى
القاعدة

 -تركيب الجزء األول من الدارة الكيربائية عمى -يتحكم في كيفية التمحيم بأداة التمحيم.

لوحة البيانات.

تركيب الجزء الثاني من الدارة الكيربائية عمىالقاعدة.
 -تجريب المشروع في المعبة أسئمة/أجوبة

 -5منتوج المشروع

 يركب الدارة إعتمادا عمى الوثائق. -يستعمل المعبة اإللكترونية.

 المشروع :6كسوف الشمس



المستوى :السنة أولى متوسط
الميدان :الظواهر الضوئية والفلكية



الوظيفة :محاكاة ظاىرة فمكية :الكسوف



خطوات االنجاز
الخطوات

اليدف

األنشطة

 -إنجاز دارة كيربائية لتغذية مصباح التوىج الذي سيمثل الشمس يركب دارة كيربائية باختيار مناسب

 -1صناعة ما

(يمكن أن يكون المصباح من نوع الكرة الزجاجية الكبيرة)

يحاكي الشمس

-2صناعة كوكب  -إنجاز كرات ممثمة لكل من األرض والقمر

يمثل لألرض والقمر بمجسم كروي
محترما األبعاد النسبة بينيما

األرض والقمر
-3أذرعة الربط

لممصباح والتغذية

 إنجز ذراع لربط مجسم القمر باألرض عمى مسافة صغيرةويسمح بدوارن "القمر" حول "األرض" في المستوي المناسب
 - -إنجاز ذراع لربط جممة(أرض-قمر) بمحور ما يمثل

ينجز ونموذج دوران القمر حول
األرض ،وكذلك دوران األرض مع
القمر حول الشمس بالمجسمات السابقة

الشمس  ،ويسمح بدوران المجموعة حول "الشمس" بمسافة
مقبولة

-4تركيب المجموعة تجميع وتركيب مجسمات كل من األرض والقمة من جية

نمذجة المجموعة المختصرة في

مع المبع الضوئي الممثل لمشمس والتأكد من القابمية لمدوران (الشمس-األرض-األقمر)

 -5منتوج المشروع

 تجريب التركيب بعد التجميع والتحقق من صالحيتولميدف المنتظر (االضاءة +الدوران)

 -استخدام المشروع المنجز في وضعيات لمتعمم ولمتقويم

يحقق تجارب بسيطة في وضعيات
تظير حالة الكسوف (والخسوف)
عن طريق المحاكمة

 -2.5استخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال T I C E
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تكنولوجيات االعالم واالتصال كوسيمة تعميمية
تعتبر الوسائل الحديثة في االعالم اآللي واالتصال أدوات تكنولوجية ذات قيمة تربوية مشيود ليا .ومجمل ىذه
الوسائل والتقنيات التي تم تطويعيا لالستخدام التربوي تعرف ب" تكنولوجيات االعالم واالتصال في التعميم" ،TICE
ويستخدميا أستاذ مادة العموم أو المواد األخرى عمى حد سواء .وىي في العموم الفيزيائية وسيمة اساسية معينة

لتحقيق األنشطة التعممية لألستاذ ولمتمميذ التي تسيل تحقيق كفاءات المنياج.

تساعد وسائل "تكنولوجيات االعالم واالتصال" المتعممين في اكتساب معارف متخصصة في ميدان االعالم واآللي

(المعموماتية) وتطبيقاتو المختمفة في مجال االتصال والتواصل (البرامج والوسائط المتعددة واالنترنيت) ،وتساىم

بقدر كبير في نشر الثقافة الرقمية واالندماج في مجتمع المعرفة وتقميص اليوة الرقمية بين مختمف فئات التالميذ

في المجتمع الواحد وفي المجتمعات األخرى.

تسعى المنظومة التربوية الى إدماج تكنولوجيات االعالم واالتصال في التعميم والى اكتساب المتعممين معارف

متخصصة وكفاءات وسموكات جديدة ،ومنيا:

 التحكم في أساسيات االعالم اآللي (الحاسوب والعمل في بيئة رقمية) إنتاج واستغالل وثائق رقمية (وثائق نصية ،صور ،فيديو ،برمجيات،عروض)... ، استخدام الشبكات من أجل االتصال والتواصل لتبادل المعمومات ذات طابع تربوي وعممي مع األخرين(االنترنيت ،البريد االلكتروني)...،

فيي ،مع فضاء االنترنيت والوسائط المتعددة واألجيزة الذكية  ،تقدم وسائل جديدة وتفتح المجال لطرق بيداغوجية
مبتكرة لفائدة األستاذ وامكانية أكبر لطرق البحث االستقصاء لفائدة مجموعة المتعممين ،في شروط تتحدى الزمان

والمكان .فإذا ما تم استغالل ىذه التكنولوجيات بذكاء  ،فيي ال شك تكون عونا ميما لتنفيذ مناىج العموم .فيي:
-

توفر أداة قوية وفعالة أال وىو الحاسوب ،الذي يستخدم في تشغيل البرامج وحفظ الوثائق وتبادليا بغرض

تربوي من أجل فعالية أكبر لتطبيق المناىج .عمى أن نعتبره أداة وليس غاية في حد ذاتو؛ إذ أن األمر ال يتعمق
بتعمم المعموماتية بقدرما يتعمق بتسخير ىذه الوسيمة لخدمة التربية .فيي تساعد...
 التمميذ عمى بناء الكفاءات العرضية  ،مثل:



حب المعرفة واإلطالع والبحث عن المعمومة،
االستقاللية والمسؤولية والعمل الجماعي التعاوني



اكتساب طرق العمل ومنيجية البحث ومعالجة المعمومات



إثارة اىتمامو لمتعمم وانخراطو في سيرورة التعميم والتعمم



الوعي بالرىانات المتعمقة باستخدامات االنترنين والمعموماتية

... واألستاذ عمى تطوير أساليب التدريس وتكييفيا وتفعيل مقارباتو البيداغوجية وابتكارىا ،مثل:
انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015

p48 physique relizane www.physique48.org

64

انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط



تطوير وضعيات تعممية مبتكرة وجاذبة ومحفزة لتعمم التالميذ



االستفادة من مصادر متنوعة لممعمومة ،كالبحوث التربوية و تجارب اآلخرين



تسسير أفضل لمقسم وأنشطة التعمم  .من خالل انتاج بعض المنجزات ،مثل العروض لتقديم بعض فقرات

الدرس أو الوضعيات التعممية ،وثائق عمل لمتمميذ حسب الوضعية التعممية أو لمتقييم أو إلدماج التعممات


دعم العمل التجربيي ،باستخدام الحاسوب والبرمجيات التي تحاكي التجارب .فيمكن لو إجراء التجارب التي

تستعصي عميو في الشروط الحقيقية عن طريق المحاكاة


توظيفيا كوسيمة إيضاح لتقديم والوضعيات الحقيقية من ظواىر ال يتسنى تقديميا بالطرق التقميدية



تفادي األوضاع الخطيرة التي تتأتى من استخدام مصادر الطاقة الخطيرة ،ومنو العمل في وضع آمن



تطوير بيداغوجية فارقيةتاخذ بعين االعتبارىذه الفروقات الفردية بين التالميذ سواء في وضعيات التعمم

المكيفة أو وضعيات المعالجة البيداغوجية


تقييم التعممات والعمل عمى المعالجة الفورية عن طريق برامج التقويم والتقويم الذاتي

 بعض األفكار الخاطئة حول استخدامات تكنولوجيا االعالم واتصال
ىناك بعض التصورات حول استخدام الحاسوب واالنترنيت في المجال التربوي يجب معرفتيا ،والتي قد يقع
فييا بعض الميتمين التربويين ،منيا:
 االعتقاد بأن وجود ىذه الوسائل ل ت.إ.إ .في المؤسسة كفيل بتغيير الذىنيات لدى المتعاممين التربويين
(إداريين وأساتذة) وقد يحدث الطفرة المرغوب فييا .ولكن الواقع يكذب ذلك ،إذ أن تطور الذىنيات بطيء
وأقل سرعة من التطور التكنولوجي الحاصل في ىذا المجال .وعمى المتعاممين الوعي بيا والتكيف معيا
وتفعيل دورىا واالستفادة منيا لمواكبة ىذا التطور.
 اعتبار و.إ.إ أنيا ناجعة ذاتيا ،وأنيا تممك شيئا سحريا يمكن أن يغطي عجزنا في تطبيق بيداغوجيا
ناجعة .والحقيقة أنيا وسيمة بيد مستعممييا ،ينبغي التعامل معيا كوسيمة فحسب ،مرتبطة باليدف المنشود
ومتطمبات الوضعية البيداغوجية .وحسن اختيارىا وطريقة العمل بيا ،وتوظيف االستخدامات المختمفة التي
تتيحيا ىي الكفيمة بتحقيق النجاعة المنشودة.
 االعتقاد بأن استخداميا في التعميم يقتصر عمى عرض المعمومات ،لكن بوسائل عصرية :فقد تستخدم
الحاسوب وجياز عرض البيانات من أجل تقديم معمومات بسيطة واستعماليا ك"سبورة ضوئية" عوض عن
السبورة التقميدية ،واالبتعاد عن الجوىر ،وىو القيمة االضافية لعرض المحتوى وفائد تو بالنسبة لمتمميذ.
 اعتبار النشاط الذي يتحقق من خالل النقر المبالغ فيو عمى الراقن ،أو مدة الركون إلى اآللة ،ىي مؤشرات
لنشاط المتعمم! لكن العبرة بالمنتوج الذي المتوصل إليو والذي ينبئنا بتعمم مفيد وتقدم ممحوظ.
انهدُت انىطُيت نهًُاهح -يارش 2015

p48 physique relizane www.physique48.org

65

انىثيقت انًرافقت نًُهاج انعهىو انفيسيائيت وانتكُىنىخيا نًرحهت انتعهيى انًتىسط

 االعتقاد السائد عند بعض المتعممين أنو إلنجاز بحث تربوي يكفي أن نجمع بعض المعمومات كيفما شاء
من محركات البحث الموجودة بالشبكة وتزيين المحتوى بالصور  ،وكأن األمر يتعمق بجمع أكبر قدر من
المعمومات ليا ارتباط بالموضوع ،والميمة منتيية! ،بدون االلتزام بقواعد البحث ومنيجية البناء والتقيد
بالتعميمات المتعمقة باليدف المتابع وحدود المعمومات .وىو اعتقاد خاطئ يجعل المتعمم ال يكمف نفسو
عناء البحث الحقيق وبالتالي متعة التعمم .إن دور األستاذ خطير في ىذا الباب الذي لم يستوف حقو من
االىتمام.
 بعض التوصيات بخصوص استخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال:
 اعتبار الحاسوب والتكنولوجيات المتصمة بو كاالنترنيت ومصادر المعمومات كوسائل تعميمية تساعد اقطاب
المنظومة البيداغوجية  ،المتعمم واألستاذ والمؤسسة لتحقيق األىداف التعممية لممواد الدراسية وغرس السموكات
المحبذة من قيم وعادات سميمة
 توفير عتاد االعالم اآللي من حاسوب ممحقاتو وقاعات متخصصة والشبكة المحمية واالنترنيت توفير شروط الصيانة لمعتاد ولمبرامج والحماية العمل عمى تطبيق متطمبات استخداميا ،فيي كاي وسيمة ليا ما ليا وعمييا ما عمييا ،فيي سالح ذو
حدين ينبغي الوعي بالجوانب السميبة وااليجابية فييا ،ومنو فيناك قواعد عمل يجب أن تحترم .تكون بشكل
"ميثاق استخدام " ليذه األدوات؛ وىي مجموعة قواعد العمل التي ينبغي احتراميا والتقيد من طرف الجميع
(احترام الممكية الفكرية ،التقيد بالمحتويات ذات الطابع التربوي والبيداغوجي المرتبط بالمناىج في استخداميا
أو في تبادليا  ،الحفاظ عمى الخصوصية في تبادل المعمومات  ،المحافظة عمى العتاد ،احترام التعميمات
والتقي دبيا أثناء البحث.)... ،
 بالنسبة لالستخدام البيداغوجي
 اعتبار البرمجيات الخاصة بالمحاكاة كوسيمة لتقريب الظواىر الفيزيائية والكيميائية والتكنولوجية .فيي ال
تغني عن تقديم الظاىرة بشكميا الحقيقي .فاألصل ىو العمل بالوسائل واألدوات" الحقيقية" وال نمجأ إلى المحاكاة
إلى عند الضرورة الموضوعية ،وكذلك بدون مبالغة .فالمحاكاة ال تعوض إطالقا الحقيقية فيي تقدم بعض
التبسيطات مالتبطة بالنموذج المستخدم ولكن أيضا بالشروط التقنية لبناء البرنامج.
 االعداد ليا فيي تخضع لنفس شروط االعداد والتحضير وتييئة المكان والعرض واالستخدام من طرف
التالميذ أو الفوج ،وتقييم الوسيمة وتطويرىا
 حسن التوقيت  :تستخدم في القوت المناسب مع األخذ بعين االعتبار الحجم الزمني الذي يتطمبو النشاط
لكي ال يتجاوز الوقت المتوفر
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 استغالل أنشطة االعالم اآللي لمقيام بالتطبيقات الخاصة بدروس المادة
 ضبط ومراقبة نشاط التمميد (المفرد أو ضمن المجموعات) لمتقيد بالميمة الذي يؤدييا وبالتعميمات المعطاة
وقواعد االنضباط
 بخصوص استخدام االنترنيت
 االنترنيت ىو مصدر واسع لموثائق ذات الفائدة التربوية ومورد من أىم الموارد التي صار األستاذ يتجو
إلييا .ومع ىذا فيجب اتخاذ االحتياطات الضرورية لكي ال يقع في السيولة واالنخداع واالعتقاد الخاطئ
بأن ما ياتي من ىذا المصدر فيو صالح .فيناك الصالح والطالح والفرز ضروري ودليمك ىو ماذا أريد ؟
وىل يحقق أىدافي .
 كما أن جل المادة المتوفرة في مواقع االنترنيت تتطمب تكييفيا لرغبتنا وىي مادة خام تحتاج إلى تنقية
وفرز .كما أن الجيد المبذول في تكييف المادة والمعمومات قد يكون اصعب من إنتاجيا ويأخذ وقتا أطول
 ،ولذا نحرص عمى أن ال نغيب جيد االنتاج والمبادرة الشخصية قبل االنشغال بالبحث ،فيذ من أساسيات
التحضير.
 بعض محددات تحميل برنامج ذي طابع بيداغوجي
قبل استخدام البرنامج ،لمعروض أو المحاكاة  ،نحتاج إلى االعداد لموسيمة كي توظف بالشكل األمثل ،ومنيا
طرح األسئمة التالية:

 ىل لدي بديل عن ىذا البرنامج بما ىو متوفر لدي من وسائل تعميمية أخرى ؟ فاألولى ىو العمل بماىو موجود في المخبر من وسائل تجريبية تحقق النشاط قبل المجوء إلى برامج "الحقيقة االفتراضية".
 ما ىي أفضمية استخدام الحاسوب والبرامج عن بقية المقاربات األخرى؟ ىل يحقق األىداف التعميمية المرجوة من الوضعية التعممية؟ ما المحتوى العممي الذي يمكن أن يقدمو البرنامج الذي سأستخدمو مع التالميذ؟ وىل يتناسب مع المحتوىالمعرفي المقرر في النياج؟
 ما الفائدة المرجوة من ىذا البرنامج؟  :ىل يوفر الوقت؟ ىل يسمح بتقديم الظواىر في شروط آمنة؟ ىليوفر أكبر قدر من الوضعيات التي ال يمكن توفيرىا بالطرق التقميدية؟ ىل بامكانو تجاوز صعوبات
االنجاز الحقيقي (تجارب الكيمياء ،تجارب الكيرباء ،الظواىر الفمكية... ،الخ)؟
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 ىل تحاكي الظاىرة في الحدود المطموبة؟ أو الوعي بحدود المحاكاة .ىل يمكن التحكم في كل المتغيراتوالتقيد بالمتغيرات المرغوب فييا؟ ىل المماثمة (أوجو التشابو) التي يقترحيا البرنامج ال تخل بالمفيوم
المدروس؟
 ىل لدى التالميذ الكفاءات والمعارف األساسية الستخدام البرنامج :مثل  :القدرة عمى استخدام لغة البرنامج(التي في الغالب ليست بالعربية!)  ،ىل يتطمب العمل بالبرنامج تقديم بعض المعمومات االضافية ليست
متوفرة عند كل التالميذ (الفروق الكبيرة بين التالميذ نظ ار لمخمفيات المختمفة) ؟
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