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 يمذيت

 بانخّسلذٚاث زافلم اعخثُائٙ عٛاق فٙ ،2020/2021 انذساعٛت انغُت خالل انخعهًٛٛت، ٔانًشازم انًغخٕٚاث كم فٙ انًٕاد نًخخهف االعخثُائٛت انخعهّى يخططاث حُفٛز ٚأحٙ                  

 خلالل انعًم َفغٓا أٚاو بعذد االزخفاظ ،2020 َٕفًبش 00 غاٚت إنٗ انًذسعٙ انذخٕل أخشح ،(انثانث انفصم) إَداصْا ٚخى نى انًُصشيت انذساعٛت انغُت بشايح يٍ يخهّفاث ٔانشْاَاث2

 ٔبلاء ٔانٕلاٚلت يلٍ اندغلذ٘ انخباعلذ يعٛلاس ازخلشاو نضلًاٌ فشعٛلت أفلٕاج إنلٗ انخشبٕٚلت األفٕاج حمغٛى خشاء انُصف زٕانٙ إنٗ زضٕسٚا نهذساعت انغاعٙ انسدى حمهٛص يع األعبٕع

 انلخعهّى بًخططلاث نهخكفلم آنٛت ٔضع يٍ بذ ال كاٌ ،2020/2021 انذساعٛت انغُت خالل انخعهًٛٛت انًُاْح يٍ يًكٍ لذس أكبش حُفٛز أخم ٔيٍ انغٛاق، ْزا ًٍض(. 11-كٕفٛذ) كٕسَٔا

 بإششاف انمغى فٙ حُدض أَشطت بٍٛ ًٚضج ْدٍٛ ٔحعهّى ٛىحعه اعخشاحٛدٛت عهٗ حمٕو انًزكٕسة، انًخططاث نخُفٛز يُٓدٛت أدنّت فٙ يخًثهت انًاضٙ، عبخًبش شٓش خالل انًعذّة االعخثُائٛت

 .رنك فٙ ٔاالحصال االعالو حكُٕنٕخٛاث ٔعائم اعخغالل إيكاَٛت يع األعخار يٍ ٔيشالبت بًشافمت انمغى خاسج نُٛدضْا نهًخعهى حغُذ أخشٖ ٔأَشطت األعخار،

 ٚغلًر ال انًخلاذ انغلاعٙ انسدلى أٌ ٔسغلى حعهًٛٛلت، يلادة نكلم بانُغلبت انشعًٙ انًمشس يٍ%  00 زٕانٙ ٚعادل تاألدن ْزِ ٔفك إلَداصِ انخخطٛظ حىّ  انز٘ انًعشفٙ انًسخٕٖ إٌ       

 مكل بخغطٛلت كفٛلم انمغلى، خلاسج انًشافملت أَشلطت أٔ انمغلى بأَشلطت حعهّلك يلا علٕاء بانضلبظ، فعهلّ عهٛلّ ُٚبغلٙ بًلا األعلخار ٔعٙ أٌ إال انذساعت زدشاث فٙ كهٛا انًسخٕٖ ْزا بخُأل

م ألًْٛت ٔإدساكّ انًخعهّى َشاط عهٗ ٚشاٍْ زٛث بانكفاءاث انًماسبت يمٕياث يع ٔحُاغًا حًاشٛا أكثش ٔبشكم انًبشيح انًسخٕٖ ًّ  انشاُْلت انٕضلعٛت إٌ. حعهًّلّ يغلؤنٛت يلٍ لغلظ حس

 . األعخار ٔعُاٚت بشعاٚت ٚخى انز٘ انًٕخّ انزاحٙ انخعهّى يُطك حكشٚظ إنٗ انغعٙٔ انُٓح ْزا احباع إنٗ َكٌٕ يا أزٕج حدعهُا االعخثُائٛت انخعهّى يخططاث حُفٛز كُفٓا فٙ ٚخى انخٙ

 االعلخثُائٙ، انلخعهّى يخطلظ نخُفٛلز يُٓدٛلا دنلٛال انًخٕعلظ، انخعهلٛى يشزهت يغخٕٚاث خًٛع ٔفٙ حعهًٛٛت، يادة كم أعاحزة أٚذ٘ بٍٛ نهخعهٛى انعايت انًذٚشٚت حضع األعاط، ْزا ٔعهٗ      

 يمطلع كلم إلَدلاص انلالصو انخملذٚش٘ انضيُلٙ انسدلى ٚسلذد كًلا فٛلّ، ٔيشافمخلّ نهًلخعهّى إعلُادِ ًٚكلٍ ٔيلا حغٛٛشِ ٚخى ٔكٛف انمغى فٙ عهّٛ انخشكٛض ُٚبغٙ يا إبشاص عهٗ ذنٛمان ْزا ٚعًم

ٌّ . األعخار ٔيشالبت نًشافمت ٔانخاضع انمغى خاسج انزاحٙ نهخعهّى انًٕافك انضيُٙ انسدى ٔكزا حعهًّٙ/ حعهًٛٙ  ٚخطهلب ٔخلّ، أكًلم عهلٗ االعلخثُائٛت انلخعهّى يخططلاث حُفٛلز سْاٌ كغب إ

 صاس يٍ ٔلصذ اعخغالل انٕلج بشكم أيثم ٔخاسخّ؛ انمغى داخم انخهًٛز حعهّى إداسة فٙ عاحمّ عهٗ انًهماة بانًغؤنٛت انخعهٛى، ٔٔعّٛ نًُٓت انخمهٛذٚت انًًاسعاث أعش يٍ األعخار حسّشس

 . ٔانخعهٛى انخشبٛت يوعغاث أعٕاس خاسج راحٛا حعهًّّ فٙ انخهًٛز يشافمت فٙ اإلعالو ٔاالحصال ئم حكُٕنٕخٛاثٔعا إلساو بًكاٌ انضشٔسة

 1.1 انٕلج انلالصو إلَدلاصٌِ ال ٚخعذٖ يٍ انخّعهٛى انًخٕعظ، ُٚبغٙ أ ٔنٗاألنهّغُت  انعهٕو انفٛضٚائٛت ٔانخكُٕنٕخٛا نهخهًٛز، فٙ يادة  حدذس اإلشاسة إنٗ أٌ انًًٓاث ٔحعهًٛاث انخٙ حغُذ  

 أعبٕعٛا. تعاع
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التعلمات األساسٌة التً ٌنبغً التركٌز علٌها فً المسم وكٌفٌة  رلم الممطع
 تسٌٌرها

المهمات التً ٌمكن إسنادها للمتعلم وكٌفٌة مرافمتها 
ومتابعتها فً إنجازها خارج المسم )تحضٌرات، 

 تطبٌمات، مشارٌع،...(

 
 مالحظات
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 تشخٌص ومجانسة
 تمدٌم المشروع التكنولوجً.

 
 

االنطالق من الكتاب المدرسً  كتابة وضعٌة -
 وتحضٌر فرضٌاته للحل.

 بداٌة تنفٌذ المشروع التكنولوجً. -
 

وضعٌة ٌمكن ل
 االنطالق

أن تمدم كمطبوعة أو 
كل الوسائل  عبر

 المتاحة.

 
ال 

ٌتجاوز 
5.1 

ساعة فً 
 األسبوع

 
 
 

 

 

 

 

51 

 ساعة

 حالل

10 

 أسابٌع

 

 

 

 

 منالشة فرضٌات وضعٌة االنطالق

 ماهً الدارة الكهربائٌة؟ 
 

 

 المواد الناللة والعازلة للتٌارالكهربائً  جدول لتصنٌف
 .()تنجز التجربة ذاتٌا وتصنف المواد فً الجدول

كتابة جدول الرموز النظامٌة النموذج الدورانً -
 .للتٌار الكهربائً من الكتاب المدرسً

 

   التوهج. مصباحاشتعال 
 

حل تمارٌن من ف المتعلم بعمل منزلً ٌمكن تكلٌ
 الكتاب.

 

  (5الكهربائٌة ) تركٌب الدارات 
 دارة على التفرغ(، )دارة على التسلسل  

 

 المختلط الربط- عمل ذاتً:
تركٌب وإنجاز مخطط دارات كهربائٌة مختلفة - -
ستخدام المواد التالٌة: ثالثة مصابٌح، بطارٌة، اب

 لاطعة كهربائٌة. أسالن التوصٌل

 

 (2الكهربائٌة ) تركٌب الدارات 
 (إٌاب  –ربائٌة ذهاب دارة كه)الربط المختلط، ،

 .ملخص الكتاب على عتماد ٌمكن اال
لى إدون التطرق 

 .جدول الحمٌمة

وضعٌة تعلم اإلدماج )تستغل الحصة لمرالبة التعلم الذاتً 
 وتمٌٌمه(

المستمصرة وكٌفٌة  تتعلك بمفهوم الدارة   وضعٌةحل 
 تجنبها.

 

  ما هً الدارة المستمصرة؟ 

  كٌف نتجنب الدارة المستمصرة؟ 

ئً. تعلم ذاتً )بحث تطبٌك حول لواعد األمن الكهربا
 (من الكهربائًحول لواعد األ
. 

 

 ( حول لواعد  منالشة البحثوضعٌة تعلم اإلدماج
 (من الكهربائًاأل

 نطالق حل وضعٌة اال. 

 .ًعرض المشروع التكنولوج 

 
المادة ممطع نطالق متعلمة بوضعٌة اال -

 .وتحوالتها 
 التراح مشروع التكنولوجً ـ

 

وضعٌة ٌمكن ل
 االنطالق

أن تمدم كمطبوعة أو 
كل الوسائل  عبر

 المتاحة.
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 منالشة فرضٌات وضعٌة االنطالق 

 :بعض المٌاسات 
 لاطولٌاس األ -

 بٌن تطبٌمات  تدرٌبٌة تتعلك بالتحوٌالت -
 الطول وحدات

 

المدم المنزلمة ٌتم تناولها 
كأداة لٌاس دون دراستها 

 دراسة تكنولوجٌة.

ال 
ٌتجاوز 

5.1 
ساعة 
فً 

 األسبوع

51 
 ساعة
 8خالل  

 اسابٌع

 

 حساب الحجم: -
 تعٌٌن حجم جسم سائل.

 حساب ججم جسم منتظم 
 حساب جسم غٌر منتظم )طرٌمة الغمر(.

 
بٌن تطبٌمات تدرٌبٌة تتعلك بالتحوٌالت  -

 .وحدات الحجم
تعٌٌن حجوم سوائل موجودة فً المنزل  -

 بواسطة اإلناء المدرج.

و متوازي أنكتفً بمكعب 
 .المستطٌالت

 .كتلةاللٌاس  -
 .تعٌٌن درجة الحرارة -

 بٌنتطبٌمات  تدرٌبٌة تتعلك بالتحوٌالت  -
 لكتلةاوحدات 

 
 

)االكتفاء بمادة صلبة أو  حساب الكتلة الحجمٌة -
 سائلة(

 استنتاج الكثافة -

جدول ٌحتوي على  :تطبٌك  تدرٌبً  -
مواد صلبة وسائلة تحسب كتلتها 

 الحجمٌة وكثافتها.

 

وضعٌة تعلم اإلدماج )تستغل الحصة لمرالبة التعلم الذاتً 
 وتمٌٌمه(

 خصائص حاالت المادة )تعلم ذاتً( 
 

   الحبٌبً للمادة. المادة و النموذجخصائص حاالت 

  يالماد الجسم تغٌرات حالة. 

 تعلم ذاتً
 .العوامل المؤثرة فً تغٌرات حالة المادة 

تعلم ذاتً ذو طابع تحضٌري:طرح وضعٌة 
 تتعلك بمفهوم الخالئط وأنواعها.

 

 الخالئط ـ 

  طرق فصل مكونات الخالئط. 

تعلم ذاتً تحضٌر محالٌل فً البٌت بتراكٌز 
مختلفة تحضٌرا لمفهوم المحلول المائً 

 والتركٌز الكتلً فً المحلول.

اعتماد موضوع )من الماء 
الماء النمً(  الطبٌعً الى

كتطبٌك فً فصل مكونات 
 الخلٌط

 :ًالمحلول المائ 
 التركٌز الكتلً للمحلول المائً.ـ 

 .تعلم ذاتً: تدرٌب المتعلم على التطبٌك
 

  وضعٌة تعلم اإلدماج )تستغل الحصة لمرالبة التعلم
 الذاتً وتمٌٌمه(

 نطالق حل وضعٌة اال. 

 .عرض المشروع التكنولوجً المنجز 

 إدماج التعلمات. : ذاتً تعلم -
لممطع الظواهر  وضعٌة االنطالق -

 الضوئٌة والفلكٌة .
 وكتابة الفرضٌات على كراس األنشطة.

 

 وضعٌة االنطالقٌمكن ل
أن تمدم كمطبوعة أو عبر 

 كل الوسائل المتاحة.
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 منالشة فرضٌات وضعٌة االنطالق -

  األوساط الضوئٌةالمنابع و 
 .تحضٌر االنتشار المستمٌم للضوء

 

ال 
ٌتجاوز 

5.1 
ساعة فً 
 األسبوع

ساعة 51
 خالل

 سابٌعأ 8

 االنتشار المستمٌم للضوء 
الكتاب من تدرٌب: كٌف تتم رؤٌة األجسام 

 .المدرسً 

 

 الظل و الظلٌل 

 المجموعة الشمسٌة  
 

 .تعلم ذاتً: تدرٌب المتعلم على التطبٌك

تناول الموارد المتعلمة بـ : 
)المجموعة الشمسٌة و 

دوران األرض و أطوار 
الخسوف و الكسوف -الممر

(و )الشمس مصدر 
للطالة( على شكل بحثٌن 
بحٌث تكون مشاركة كل 

 التالمٌذ فعلٌة.

  وضعٌة تعلم اإلدماج )تستغل الحصة لمرالبة
 التعلم الذاتً وتمٌٌمه(

 ٌنجز البحوث الممدمة إلٌه.
 

  المجموعة الشمسٌة و دوران تمدٌم البحوث(
الخسوف و الكسوف (و -األرض و أطوار الممر

 .)الشمس مصدر للطالة( 
 

 حل وضعٌة االنطالق وتمدٌم تمرٌر كتابً عنها

 

 حل الوضعٌة اإلنطاللٌة 

 ادماج تعلمات 
 

التخلً عن وضعٌة تعلم 
 اإلدماج.

 


