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 مقدمت

 بتلخّحأأدّتث حتفأ  اظأخانتةِ ظأْت  فأِ  2020/2021 الدزاظأأْت العأنت خأل  الخلّْمْأت  ًالمساحأ  المعأأخٌّتث كأ  فأِ المأٌا  لمخخّأ  االظأأخانتةْت الأخلّّ  مخططأتث حنفْأر ّأتحِ         

 خأل  اللم  نفعيت أّتم بلد  االحخفتظ  2020 نٌفمبس 00 غتّت إلَ المدزظِ الدخٌ  حتخس  (الاتلث الفص ) إنجتشىت ّخ  ل  المنصسمت الدزاظْت العنت بسامج من مخّّفتث ًالسىتنتث2

 ًبأتء ًالٌقتّأت مأن الجعأدُ الخبتعأد ملْأتز احخأسام لضأمت  فسعْأت أفأٌاج إلأَ الخسبٌّأت األفٌاج حقعْ  جساء النص  حٌالِ إلَ حضٌزّت لّدزاظت العتعِ الحج  حقّْص مع األظبٌع

 الأخلّّ  بمخططأتث لّخكفأ  آلْت ًضع من بد ال كت   2020/2021 الدزاظْت العنت خل  الخلّْمْت المنتىج من ممكن قدز أكبس حنفْر أج  ًمن العْت   ىرا ضمن(. 11-كٌفْد) كٌزًنت

 بإشساف القع  فِ حنجص أنشطت بْن ّمصج ىجْن ًحلّّ  حلّْ  اظخساحْجْت عَّ حقٌم المركٌزة  المخططتث لخنفْر منيجْت أ لّت فِ مخماّت المتضِ  ظبخمبس شيس خل  الملدّة االظخانتةْت

 .ذلك فِ ًاالحصت  االعلم حكنٌلٌجْتث ًظتة  اظخغل  إمكتنْت مع األظختذ من ًمساقبت بمسافقت القع  ختزج لْنجصىت لّمخلّ  حعند أخسٍ ًأنشطت األظختذ 

 ّعأم  ال المخأت  العأتعِ الحجأ  أ  ًزغأ  حلّْمْأت  مأت ة لكأ  بتلنعأبت السظمِ المقسز من%  00 حٌالِ ّلت   األ لت ىره ًفق إلنجتشه الخخطْظ ح ّ  الرُ الملسفِ المحخٌٍ إ        

 كأ  بخغطْأت كفْأ  القعأ   خأتزج المسافقأت أنشأطت أً القعأ  بتنشأطت حلّّأق مأت ظأٌاء بتلضأبظ  فلّأو عّْأو ّنبغأِ بمأت األظأختذ ًعِ أ  إال الدزاظت حجساث فِ كّْت المحخٌٍ ىرا بخنتً 

 الساىنأت الٌضألْت إ . حلّّمأو معأوًلْت مأن قعأظ ححّم  ألىمْت ًإ زاكو المخلّّ  نشتط عَّ ّساىن حْث بتلكفتءاث المقتزبت مقٌمتث مع ًحنتغمت حمتشْت أكاس ًبشك  المبسمج المحخٌٍ

 . األظختذ ًعنتّت بسعتّت ّخ  الرُ المٌجو الراحِ الخلّّ  منطق حكسّط إلَ ًالعلِ النيج ىرا احبتع إلَ نكٌ  مت أحٌج حجلّنت االظخانتةْت الخلّّ  مخططتث حنفْر كنفيت فِ ّخ  الخِ

 االظأخانتةِ  الأخلّّ  مخطأظ لخنفْأر منيجْأت  لأْل المخٌظأظ  الخلّأْ  مسحّت معخٌّتث جمْع ًفِ حلّْمْت  مت ة ك  أظتحرة أّدُ بْن لّخلّْ  اللتمت المدّسّت حضع األظتض  ىرا ًعَّ      

 مقطأع كأ  إلنجأتش الألشم الخقأدّسُ الصمنأِ الحجأ  ّحأد  كمأت فْأو  ًمسافقخأو لّمأخلّّ  إظأنت ه ّمكأن ًمأت حعْْسه ّخ  ًكْ  القع  فِ عّْو الخسكْص ّنبغِ مت إبساش عَّ الدلْ  ىرا ّلم 

 ّخطّأب ًجأو  أكمأ  عّأَ االظأخانتةْت الأخلّّ  مخططأتث حنفْأر زىت  كعب إ ّ . األظختذ ًمساقبت لمسافقت ًالختضع القع  ختزج الراحِ لّخلّّ  المٌافق الصمنِ الحج  ًكرا حلّّمِ/ حلّْمِ

 صتز من أما  ًقصد اظخغل  الٌقج بشك  ًختزجو؛ القع   اخ  الخّمْر حلّّ  إ ازة فِ عتحقو عَّ المّقتة بتلمعوًلْت الخلّْ   ًًعْو لمينت الخقّْدّت الممتزظتث أظس من األظختذ ححّسز

 . ًالخلّْ  الخسبْت موظعتث أظٌاز ختزج ذاحْت حلّّمو فِ الخّمْر مسافقت فِ اإلعلم ًاالحصت  ًظتة  حكنٌلٌجْتث إقحتم بمكت  الضسًزة

من الخّلّأْ  المخٌظأظ  ّنبغأِ أ  ال ّخلأدٍ الٌقأج الألشم إلنجتشىأت  سابلت اللّّعنت  لٌّم الفْصّتةْت ًالخكنٌلٌجْت لّخّمْر  فِ مت ة ال حجدز اإلشتزة إلَ أ  الميمتث ًحلّْمتث الخِ حعند  

 أظبٌعْت. تظتع 1.1
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 رلم الممطع
التعلمات األساسٌة التً ٌنبغً التركٌز علٌها فً 

 المسم وكٌفٌة تسٌٌرها

المهمات التً ٌمكن إسنادها للمتعلم وكٌفٌة مرافمتها 
)تحضٌرات، ومتابعتها فً إنجازها خارج المسم 
 تطبٌمات، مشارٌع،...(

 
 مالحظات

 الحجم الساعً

 إلنجاز املقطع للمرافقة
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 التشخٌص والمجانسة 

  ومنالشتها.  نطالقوضعٌة اال 

لذرة المبسط لنموذج اللمحة تارٌخٌة لتطور  -
 .المدرسً نص من الكتابال وٌلخصٌمرأ 

 

ال ٌتجاوز 
 ساعة 5.1

 فً األسبوع.

ساعات 51
 خالل 

 أسابٌع 6

  الشحنة الكهربائٌة 
 

 تعلم ذاتً تحضٌر النموذج المبسط للذرة . -

ٌمكن استغالل الكتاب 
المدرسً أو  كل الوسائل 

 المتاحة.

 لذرةالمبسط ل نموذج ال. 

  ظاهرة التكهربتفسٌر -  

نشاطات التجاذب والتنافر بٌن  إنجاز -
 األجسام المشحونة كهربائٌا.

 

نموذج المبسط الملخص 
 للذرة.

 عتمادا على درس امكونات المنوب ) - التٌار الكهربائً المتناوب
هم أالتحرٌض الكهرومغناطٌسً ٌبحث عن 

 عمله(. مبدأمكونات المنوب و
مكونات المأخذ  تحضٌر مسبك حول -

وأنواعه ودور الماطع التفاضلً )ٌمكن 
 االعتماد على كتاب التلمٌذ(

 
 
 
 
 

 ًاألمن الكهربائ. 
 

التدرب على حل وضعٌات تتعلك باألمن  -
 الكهربائً.

مطالبة المتعلم باكتشاف الخلل فً مخطط كهربائً  -
 والتراح حلول محترما لواعد األمن.

ٌكتب فً البٌت أخطار التٌار الكهربائً وكٌفٌة  -
 الحماٌة منه.

 حل وضعٌة االنطالق وتمدٌم تمرٌر كتابً عنها. -

تحلٌل وثائك تتضمن 
مخططات لدارات كهربائٌة 
الكتشاف خلل فً الحماٌة 

والتراح الحلول لصد 
التوصل إلى الئحة لمواعد 

األمن الكهربائً) حماٌة 
 المستعمل والممتلكات(

  تستغل الحصة   التعلمات إدماجوضعٌة
وتصحٌح  لمرالبة التعلم الذاتً وتمٌٌمه

 وضعٌة االنطالق.
 

 للممطع الثانًنطالق وضعٌة االكتابة  -
 وتحضٌر فرضٌاته للحل.

 
 

ٌمكن استغالل الكتاب 
المدرسً أو  كل الوسائل 

 المتاحة.
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 التكنولوجً المشروع 

 الشاردي الشاردة والمحلول. 

  التحلٌل الكهربائً البسٌط لمحلول
 .مائً شاردي

ٌتمرن على كتابة الصٌغتٌن  -
اإلحصائٌة والشاردٌة  للمحالٌل 

 الشاردٌة.
ٌشرع فً إنجاز المشروع  -

 التكنولوجً.
وضعٌة تتعلك بالتحلٌل الكهربائً  -

 . البسٌط لمحاول شاردي آخر

واحد : محلول كلور نعتمد على نشاط 
 المصدٌر

 أو محلول كلور الزنن( 

 
 
 
 

ال ٌتجاوز 
ساعة  5.1

فً 
 األسبوع.

 
 
 
 

ساعات  10
 خالل

 أسابٌع. 1

  التحوالت الكٌمٌائٌة فً المحالٌل
 .الشاردٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعٌات  ألمثلة أخرى  ٌتدرب على -
 لتحوالت كٌمائٌة.

ٌكتب االحتٌاطات األمنٌة الواجب اتخاذها  -
 التعامل مع المحالٌل . عند

حل وضعٌة االنطالق وتمدٌم تمرٌر كتابً  -
 عنها.

 ٌنهً إنجاز المشروع التكنولوجً. -

االعتماد على مثال واحد فً ٌمكن  -
 :تحوالكل نوع من الت

 .تفاعل حمض مع معدن
 .تفاعل محلول ملحً مع معدن
 .تفاعل محلول حمضً مع ملح

 
عل وٌختلف  المعدن المستعمل من تفا 

 .آلخر
*الكشف عن الشوارد ال ٌكون حصة 
منفصلة ٌدمج كشف الشوارد مع كل 

 .تفاعل

  تستغل  التعلمات إدماجوضعٌة(
الحصة لمرالبة التعلم الذاتً 

 وتصحٌح وضعٌة االنطالق.وتمٌٌمه(

 .ًتمدٌم المشروع التكنولوج 

وضعٌة  للممطع الثالثنطالق وضعٌة االكتابة 
 وتحضٌر فرضٌاته للحل.

 

ٌمكن استغالل الكتاب المدرسً أو  
 كل الوسائل المتاحة.
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 :المماربة األولٌة للموة 

 .ًالمشروع التكنولوج 

أمثلة لوضعٌات ٌتحمك فٌها مبدأ  -
 الفعلٌن المتبادلٌن

 شعاع.الموة ب نمذجةتطبٌمات ل -
تمرٌر حول مفهوم فعل  تحضٌر -

 الجملة المٌكانٌكٌة .ض على راأل
ٌشرع فً إنجاز المشروع  -

ٌمكن استغالل الكتاب المدرسً أو   التكنولوجً.
 كل الوسائل المتاحة.

ال ٌتجاوز 
ساعة  5.1

 فً األسبوع

 ساعة51
 خالل

 أسابٌع 51 

 فعل األرض على جملة مٌكانٌكٌة 
 

ثمل أجسام فً وضعٌات شعاع تطبٌك لتمثٌل  -
 مختلفة 

ٌحل وضعٌات تموٌمٌة تتعلك بنمذجة الفعل  -
 المٌكانٌكً والثمل.

ٌحضر فً البٌت نشاطات تتعلك بتوازن  -
جسم صلب خاضع لعدة لوى ) لوتان وثالث 

 لوى(

 توازن جسم صلب خاضع لعدّة لوى 
 

ٌتدرب على حل وضعٌات تتعلك بشرطً  -
وتحلٌل لوة هندسٌا محصلة ال التوازن واستنتاج

 .هاإلى مركبتٌ
 تعلم ذاتً ذو طابع تحضٌري: -

 الكتلة الحجمٌة والكثافة ) مكتسب لبلً(
 

 

 دافعة أرخمٌدس. 
 

ٌمكن كتابة ملخص دافعة أرخمٌدس من  -
 الكتاب المدرسً.

حل وضعٌة االنطالق وتمدٌم تمرٌر كتابً  -
 عنها.

 ٌنهً إنجاز المشروع التكنولوجً. -

ٌنجز التجارب برفمة األستاذ فً 
 المسم.

  تستغل التعلمات إدماج وضعٌة(
الحصة لمرالبة التعلم الذاتً 

 وتصحٌح وضعٌة االنطالق.وتمٌٌمه(

 .ًتمدٌم المشروع التكنولوج 

 وضعٌة االنطالق للممطع الرابع. -
 ع تحضٌري:تعلم ذاتً ذو طاب -

 الرؤٌة المنظورٌة.*
 مجال الرؤٌة المباشرة*
 زاوٌة النظر.*
 تمدٌر أبعاد جسم.*

ٌمكن استغالل الكتاب المدرسً أو  
 كل الوسائل المتاحة.
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 ختالف أبعاد منظر الشًء حسب ا
 .زواٌا النظر

حل وضعٌات ٌحسب فٌها أبعاد ٌ -
 ومولع جسم.

 ع تحضٌري:تعلم ذاتً ذو طاب -
 المرآة المستوٌة*
 صورة جسم بواسطة المرآة المستوٌة.*
المعطاة بواسطة مرآة خصائص الصورة *

 .مستوٌة.

ٌمكن تلخٌص الدرس مع األستاذ فً  
 المسم أو االستعانة بالكتاب المدرسً..

ال ٌتجاوز 
ساعة  5.1

 فً األسبوع

 ساعات10
 خالل 

 أسابٌع 1

 صورة جسم معطاة بمرآة مستوٌة. 
 
 
 

 رسم الصورة المعطاة بمرآة مستوٌة.*
 

منالشة التعلم الذاتً والمصادلة علٌه 
 فً المسم.

ٌمكن كتابة الملخص من الكتاب 
 المدرسً.

 نعكاسلانونا اال. 
 

التدرٌب على تمثٌل مسٌر شعاع  -
 ضوئً بتوظٌف لانونا االنعكاس.

 المرآة الدوارة.             

 

 مجال المرآة المستوٌة. 
 

تمرٌر كتابً  حل وضعٌة االنطالق وتمدٌم -
 عنها.

 

 

  تستغل التعلمات  إدماجوضعٌة(
الحصة لمرالبة التعلم الذاتً 

 وتصحٌح وضعٌة االنطالقوتمٌٌمه(

  

 


