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مقدمة

يأتي تنقیح البرامج الدراسیة لمادة النشاط العملي والتوجیھات التربویة الخاصة بھا في سیاق تجدید مھام المدرسة الوطنیة المفعمة بالحیاة
والمنفتحة على محیطھا وعلى مستجدات البحث العلمي والتجدید البیداغوجي. وقد تم االستناد في عملیة التحیین والمراجعة والتدقیق والتنقیح إلى
حصیلة تتبع تنفیذ البرامج الجاري بھا العمل وإلى المستجدات العلمیة واالجتماعیة والتكنولوجیة، وإلى التطور الذي عرفتھ المقاربات البیداغوجیة
والمناوالت الدیداكتیكیة في مجال التدریس بشكل عام وتدریس العلوم بشكل خاص. كما تستند عملیة التنقیح والتجدید والمراجعة إلى التجارب
الرائدة في مجال تعزیز تربیة المتعلمات والمتعلمین على العلم ومفاھیمھ وإجراءاتھ في سن مبكرة وربط التعلمات بالسلوكات الصحیة والوقائیة

والمدنیة الكفیلة بتأمین السالمة والصحة والنمو المتوازن للمتعلم(ة).

ممحمد شخط - مديرية سال
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Iاإلسھام النظري من خالل المنھاج المنقح 2015

1. المبادئ التربویة األساسیة لنھج التقصي
المبادئ التربویة األساسیة

من خالل مشروع المنھاج الدراسي المنقح للتعلیم االبتدائي لسنة ، تم إعداد تصور جدید للمادة ومكوناتھا، وذلك باالنطالق من جملة
مبادئ تربویة أساسیة منھا:

اعتماد االختیارات الوطنیة العامة في مجال التربیة والتكوین، وفي مقدمتھا مدخل الكفایات منطلقا رئیسیا لصیاغة باقي
عناصر المنھاج، بما فیھا المضامین والمھارات العلمیة والمنھجیة؛

االنطالق من التوجھات اإلستراتیجیة الوطنیة في مجال تشجیع تعلم العلوم والتكنولوجیا والبحث العلمي؛

ترصید التجارب والخبرات التربویة والعلمیة والدیداكتیكیة الوطنیة وكذا الدولیة في مجال تدریس العلوم وتعلمھا؛

إعادة النظر في منطق المادة الدراسیة لینسجم مع منطق الطفولة وحاجیات المتعلم(ة) ومیوالتھ، وأیضا مع واقع المدرسة
المغربیة ورھاناتھا؛

جعل المتعلم(ة) محور كل نشاط تربوي وتعلیمي؛

تفعیل مبادئ المقاربة بالكفایات في أجراة عناصر البرنامج الدراسي؛

تیسیر نقل قواعد النھج العلمي إلى المدرسة وتحبیبھا للمتعلم(ة)؛

جعل المادة الدراسیة أداة وظیفیة للتنشئة العلمیة واكتساب المفاھیم العلمیة من خالل نھج التقصي؛

تربیة المتعلمات والمتعلمین على تبني سلوكات وقائیة وصحیة ومدنیة تجاه الذات واآلخر والمحیط البیئي واالجتماعي؛

تركیب مكونات المادة الدراسیة بشكل تندمج فیھ ببعضھا وتتكامل؛

تأجیل اعتماد منطق التخصص العلمي إلى ما بعد التعلیم االبتدائي؛

اعتماد كفایة مركبة شاملة لكل مكونات المادة الدراسیة وأنشطة التعلم وذلك بالنسبة لسنة دراسیة كاملة؛

عدم تقیید أجرأة الكفایة بنموذج تطبیقي محدد ونمطي، وترك المجال أمام المدرس لالجتھاد واالبتكار باالستعانة بالكتاب
المدرسي والوسائط المتعددة لالتصال وكذا الواقع العیني المباشر والقریب من محیط المتعلم(ة)؛

تنویع أسالیب التمكین من الكفایات؛

مدیریة المناھج- مشروع المنھاج الدراسي المنقح للتعلیم االبتدائي - یونیو 2015 ص 40

2. اإلسھام النظري لنھج التقصي
يعتبر كل من المیثاق الوطني للتربیة والتكوین والرؤیة االستراتیجیة 2015-2030 ،خارطة طریق المنظومة التربویة ، واللذان حمال تدابیر
عالجیة شكلت مدخل الكفایات عنوانھا البارز على مستوى اإلصالحات البیداغوجیة والتي تھدف باألساس إلى نقل العملیة التعلیمیة التعلمیة من
منطق حشو األذھان بمعارف مجزأة متقادمة ومنفصلة عن الواقع االجتماعي للمتعلم إلى منطق البناء الذاتي للمعرفة وتنمیة القدرات والمھارات
الذاتیة واكتساب معارف ذات صبغة وظیفیة بالغة األثر االجتماعي المستقبلي في مختلف مناحي الحیاة اإلنسانیة. ففي مجال تدریس العلوم، یؤكد
العلماء أنھ یمكن تنمیة مھارة التفكیر بالتكوین على أسلوب التعلیم بالتقصي الذي أضحى من أھم أھداف التربیة الحدیثة إلكساب التالمیذ مھارة

التفكیر واالستدالل ومواجھة المشكالت وحلھا لیس فحسب في المدرسة بل في الواقع الحیوي أیضا.
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1.2. ترصید التجارب والخبرات التربویة والعلمیة والدیداكتیكیة الوطنیة وكذا الدولیة في مجال تدریس العلوم
وتعلمھا

ترصید التجارب والخبرات
سعیا إلى ترصید التجارب والخبرات التربویة والعلمیة والدیداكتیكیة الوطنیة وكذا الدولیة في مجال تدریس العلوم وتعلمھ،یتم تقدیم
ھذه المجزوءة في إطار التجارب الوطنیة من خالل الموسم الدراسي 2010 / 2011 الذي شاركت فیھ الفرق الجھویة واإلقلیمیة
لمشروع "الید في العجین" حیث استفادوا من دورات تكوینیة بقاعة الملتقیات الوطنیة بالرباط، كان ھدفھا تطویر وتعزیز تدریس
العلوم بمختلف األسالك التعلیمیة، ثم كلفوا بتجریب میداني لمقاطع تعلیمییة-تعلمیة في مادة النشاط العلمي وفق نھج التقصي مع
متعلمي مستوىات مختلفة من سلك التعلیم االبتدائي عبر عینة من المؤسسات التعلیمیة من تراب المملكة المغربیة، مما فتح لھم زاویة
رؤیة أوسع، خصوصا مع اطالعھم على بعض األدبیات واإلنتاجات التربویة المؤطرة للخلفیة النظریة لموضوع التجریب المیداني

للمقاطع التعلیمیة-التعلمیة.

االنتقال من النموذج التلقیني للمعارف العلمیة إلى النموذج االستنتاجي الذي یتمحور على المشكلة كنقطة انطالق للنھج التجریبي لم
تواكبھ تحوالت كبرى على مستوى المضامین المقترحة أو التصورات الدیداكتیكیة لدرس النشاط العلمي بالمدرسة االبتدائیة، مما
یسھم في إكساب المتعلمین معارف علمیة وآلیات الوصول إلیھا (وھي فرضیات وضعت، وتم التأكد منھا من خالل عملیة التجریب)،

فالتجارب المیدانیة سھرت على ترمیم الثغرات والنقائص التربویة في تطویر وتعزیز تدریس العلوم بالمدرسة االبتدائیة...

مبدأ التخفیف والمرونة من حیث المحتوى والمناھج
مبدأ التخفیف والمرونة من حیث المحتوى والمناھج

نص قانونيالمیثاق الوطني للتربیة والتكوین - المجال الثالث : الرفع من جودة التربیة والتكوین - المادة : 104

يستجیب الرفع من جودة أنواع التعلیم من حیث المحتوى والمناھج , ألھداف التخفیف والتبسیط والمرونة والتكیف

نص قانونيالمیثاق الوطني للتربیة والتكوین - المرتكزات الثابتة - المادة 5

يروم نظام التربیة والتكوین الرقي بالبالد إلى مستوى امتالك ناصیة العلوم والتكنولوجیا المتقدمة , واإلسھام في تطویرھا, بما یعزز
قدرة المغرب التنافسیة, ونموه االقتصادي واالجتماعي واإلنساني في عھد یطبعھ االنفتاح على العالم.

نص قانونيالمیثاق الوطني للتربیة والتكوین - الدعامة األولى - المادة 30 - الجزء ب

تقویة التوجیھ إلى الشعب العلمیة والتقنیة والمھنیة لتستقبل على األقل الثلثین، من مجموع تالمیذ التعلیم الثانوي و طلبة التعلیم العالي
, في أفق السنوات الخمس القادمة , استنادا إلى التوجھات التي ینص علیھا المیثاق.

2.2. مكونات مادة العلوم بالمدرسة االبتدائیة

مكونات مادة العلوم بالمدرسة االبتدائیة
يتكون برنامج مادة العلوم من موضوعات ذات طبیعة فزیائیة أوبیولوجیة، وموضوعات في علم األرض. وھذا االختیار ینسجم مع
الكفایات المراد تحقیقھا من خالل برنامج منفتح على بعض مجاالت الحیاة مثل صحة اإلنسان والبیئة والتنمیة المستدامة والطاقات

المتجددة، والمادة والمیكانیك والفلك وغیر ذلك من المواضیع ...

تتناول المواضیع المدرجة في البرنامج مفاھیم أساسیة كمفھوم المادة، والحیاة، والزمان، والمكان، والسببیة...؛ وتیسیرا الستیعابھا
من قبل المتعلم (ة) یتم تناولھا عبر المستویات الدراسیة جمیعھا، وذلك وفق تدرج محكم یراعي قدرات المتعلم (ة) الفكریة والتسلسل

المنطقي للمادة العلمیة من حیث ترابط مواضیعھا وتكاملھا معرفیا ومنھجیا،

ویمكن تصنیف مكونات مادة العلوم ضمن خمسة مجاالت كبرى :

مجال صحة االنسان
يتناول ھذا المجال ما یأتي:

صحة اإلنسان: وتھم الجسم ووظائفھ الحیویة ومظاھره الحیاتیة؛

الحواس والحركة والصوت (وظائف الربط)؛

التغذیة والتنفس (وظائف التقنیات)؛

التوالد والتزاوج (وظیفة التكاثر)؛

اإلسھام النظري من خالل المنھاج المنقح 2015
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كل ذلك، بھدف المساھمة في تنمیة وتطویر المعارف والمھارات والمواقف المرتبطة بالتربیة الصحیة والحفاظ على التوازن البیئي.

مجال البیئة والتنمیة المستدامة
يتفرع ھذا المجال إلى أربعة محاور ھي :

مظاھر الحیاة عند الكائن الحي (التعرف على مظاھر الحیاة)؛

المظاھر الممیزة للكائن غیر الحي؛

مظاھر الحیاة عند الحیوان؛

مظاھر الحیاة عند النبات.

وتستھدف ھذه المحاور توعیة المتعلم(ة)باآلتي:

الوسط البیئي وما فیھ من كائنات حیة (الحیوانات، النباتات وغیرھا) وكائنات غیر حیة ( تربة، مواد معدنیة،ماء، ھواء..) ؛

الكائنات الحیة تتوالد (تتكاثر)، تتغذى، تتنفس، وتنمو ثم تموت عكس الكائنات غیر الحیة؛

تنوع مكونات الوسط الغابوي (أحراش وغابات وبرك وضایات..) والتي تعد أوساطا طبیعیة لعیش وتكاثر كائنات حیة
أخرى (طیور، زواحف، حشرات، طفیلیات..)؛

واجب الحفاظ على التربة من التلوث وحمایة البیئة وأوساط عیش الكائنات.

مجال الطاقة
يتكون ھذا المجال من المحاور اآلتیة:

تصنیف الطاقة إلى أنواع: كیمیائیة، میكانیكیة، حراریة، شمسیة، نوویة، كھربائیة، ضوئیة...؛

ضرورة الحركة لھذه األنواع من الطاقة؛

يھدف ھذا المجال إلى التعریف ببعض الظواھر الفیزیائیة المتصلة بإنتاج الطاقة وتحوالتھا واستعماالتھا المختلفة؛

تتوزع محاور ھذا المجال بین خمسة مواضیع ھي: الضوء، الصوت، الكھرباء، الحرارة، الفلك؛

تم إدراج محور حركة األجسام ضمن ھذا المجال لتصنیفھا في محور الطاقة المیكانیكیة؛

األمثلة الطبیعیة للطاقة ھي: حركة الریاح، ظاھرة المد والجزر...

يمكن تحویل الطاقة من شكل إلى آخر.

أھم التحوالت التي تطرأ على المادة إما كیمیائیة أو فیزیائیة؛

مجال المیكانیك
يتناول برنامج العلوم في مجال المیكانیك المحاور اآلتیة:

الحركة (حركة األجسام، القوى) وتمییزھا عن السكون؛

أخطار السرعة وقواعد السالمة الطرقیة؛

نمذجة التأثیرات المیكانیكیة في حاالت عامة أو خاصة (التوازن)؛

وتتطلب ھذه المجاالت توجیھ الجھود لتحقیق ما یأتي:

تنمیة الفكر العلمي لدى المتعلم(ة) لفھم ذاتھ من حیث كونھ كائنا حیا كباقي الكائنات الحیة؛

الوعي بالظواھر الطبیعة الفیزیائیة والكیمائیة والجیولوجیة والبیولوجیة من حیث كونھا ظواھر تخضع لقوانین یمكن
إدراكھا؛

التمكن من تفسیر الظواھر العلمیة بما یتحكم فیھا و/أو بأسباب وجودھا؛

فھم المتعلم (ة) لمحیطھ الطبیعي والتكنولوجي والتعامل معھ بإیجابیة في حیاتھ الیومیة؛

استغالل موارد المحیط بطریقة معقلنة؛

االنخراط في مسار التنمیة المستدامة.

كما أن التركیب بین المعارف والمھارات والمواقف المكتسبة في ھذه المجاالت یتم من خالل األنشطة التكنولوجیة المدرجة في فقرات
البرنامج، والتي تمثل فرصة حقیقیة لجعل الدروس أكثر متعة وقابلیة االستثمار والتحویل. وینبغي عند إنجاز األنشطة التكنولوجیة
استثمار المحیط القریب للمتعلم(ة)وما یتوفر علیھ من وسائل وموارد (ذوات أشیاء، ورق مقوى، أسالك كھربائیة، فلین، خیوط،

مھمالت، متالشیات...).

اإلسھام النظري من خالل المنھاج المنقح 2015
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3. تعریف نھج التقصي : أنواعھ ، مستویاتھ ، تصریفھ
يعتبر "األنموذج" "البارادیغم " البنائي والسوسیوبنائي إرساء ثالثیا لسیرورة بناء المعارف ( البعد البنائي، التفاعلي، اإلجتماعي)،

وھو الخلفیة النظریة لنھج التقصي، فالتعلم وفق ھذا المنظور ثالثي األبعاد :

البعد البنائي لسیرورة تملك المعارف وبنائھا من قبل الذات العارفة (المعارف تبنى داخلیا وال تمتص). البعد التفاعلي لھذه السیرورة
نفسھا، حیث الذات تتفاعل مع موضوع معارفھا، والمراد تعلمھا و ھذا یستوجب لزوما تملك معارف مسبقة كأرضیة أساسیة لبناء المعرفة

الجدیدة. وال یتم إال داخل السیاق (le contexte) أو الموقف الذي یحدث فیھ.

البعد االجتماعي (السوسیولوجي) للمعارف والتعلمات مادامت تتم في السیاق المدرسي، وتتعلق بمعارف مرموزة من قبل جماعة
اجتماعیة معینة.

وفیما یلي تعریف نھج التقصي وتحدید أنواعھ ومستویاتھ:

تعریف نھج التقصي

مستویات التقصي

خطوات نھج التقصي من خالل حصة من مقطع موضوعاتي

1.3. تعریف نھج التقصي

تعريفتعریف نھج التقصي ومستویاتھ

إن نھج التقصي "عملیة معتمدة لتشخیص مشاكل، ونقد تجارب، وللتمیز بین بدائل ممكنة، والتخطیط لبحوث، وللبحث عن فرضیات،
وللبحث عن معلومات، ولبناء نماذج، وللمناقشة مع األقران ولصیاغة حجج متماسكة" وتنظم مختلف جوانب نھج التقصي وفقا

لمبدأین:

مبدأ الوحدة: أساس االستمراریة بین التساؤل األولي للتالمیذ والتقصي المنجز لإلجابة عنھ واكتساب المعارف والمھارات.

مبدأ التنوع : عدم االكتفاء بالتقصي التجریبي، ولكن استكشاف وسائل أخرى (نمذجة ، زیارات، بحث في وثائق ...)

عالقة نھج التقصي بالنھج العلمي
للوقوف على التمییز بین نھج التقصي والنھج العلمي ، من الضروري التذكیر بتطور تدریس العلوم من خالل التیارین

االبستمولوجین اللذین مرا عبر تاریخ العلوم:

Courant inductif التیار االستقرائي

في إطار االستقراء، تكون المالحظة ھي األولى والواقع ھو مصدر المعرفة...وفي ھذه الحالة تخضع المشكلة
العلمیة للمالحظة التي یتم تحدیدھا كنوع من الفضول الطبیعي للباحث.

Courant déductif التیار االستنتاجي

يعتبر التیار االبستمولوجي االستنتاجي المشكلة لیست األولى فحسب، بل ھي المحرك ومحور توجیھ البحوث
المرتبطة بھا،...والمھم أن المشكلة موجودة وتمثل نقطة انطالق حقیقیة لنھج التقصي.

مستویات التقصي
تمیز أنشطة تدریس العلوم بالتقصي باختالف مدى المسؤولیة الملقاة على كل من المدرس والتلمیذ قبل وأثناء إجراء النشاط، وقد
تحدث "إیرون " عن أربع مستویات من التقصي لخصناھا في الجدول رفقتھ محددین دور المدرس والمتعلم في كل محطة، و تمثل
الدرجة الرابعة ( المستوى 3) الحالة المثلى للتقصي فیھا یصیغ التالمیذ المشكلة ویحددون اإلجراءات التي تمكنھم من التوصل إلى

الحل، بینما ینحصر دور المدرس في التوجیھ والمساعدة عند التعثر...
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2.3. تصریف وتنزیل نھج التقصي

تصریف نھج التقصي في الممارسة داخل الفصل
لبناء مقاطع تعلیمیة /تعلمیة (موضوعاتیة) باعتماد نھج التقصي یجب تتبع الخطوات التالیة:

اختیار وضعیة االنطالق
يستحسن أن تكون الوضعیة قریبة من المحیط الثقافي للمتعلم، ذات عالقة واضحة بالبرنامج الدراسي واألھداف التعلیمیة. كما یستحسن أن
تحفز المتعلمین على وضع تساؤالت و تفضي بھم إلى صیاغة مشكل یتطلب حلھ زمنا محددا. و یمكن أن تكون مدونة كتابیا في نص أو
متمحورة حول حدث معاش أو وثیقة أیقونیة أو متعددة الوسائط (صورة، شریط فیدیو، تسجیل صوتي). ویشترط فیھا أن تكون واضحة، سھلة

القراءة أو المعاینة أو التتبع، تدعو المتعلمین للقیام بمالحظات أو اإلجابة عن سؤال (أو أسئلة).

تملك الوضعیة و صیاغة المشكل
بعد تقدیم وضعیة اإلنطالق فإنھ یستحسن أن یقوم األستاذ بطرح مجموعة من األسئلة تخضع لضوابط أھمھا أن تكون خصبة و مثمرة،
تدعوھم إلى االنخراط في نھج التقصي، بتحفیزھم على التفكیر والعمل إما إلنجاز مناوالت أو القیام بمالحظات مباشرة أوغیرمباشرة أو

تحریات من خالل وثائق .

وعلى المدرس أال یھمل االھتمام بأسئلة التالمیذ وأفكارھم كیفما كانت ثقافتھم أو أعمارھم، فإن المتعلمین یفدون عموما إلى الفصول الدراسیة
محملین بكم ھام من األفكار بخصوص الظواھر الطبیعیة التي یكونون قد تعرفوا علیھا في حیاتھم الیومیة قبل أن تكون موضوعات للتدریس،
سواء أكانت أفكار قبلیة أو تمثالث أولیة أو تصورات أولیة أو معارف عفویة، فإن التعرف علیھا والعمل على إبرازھا من شأنھ أن یكشف
للمدرس على طریقة تفكیر التالمیذ ، مما یسمح لھ بطرح أسئلة مناسبة لتوجیھ أنشطتھم داخل الفصل للتحقق من مدى استیعابھم للمفاھیم
المدروسة. یتطلب تحقیق ھذه المطامح، دعوة التالمیذ إلى التعبیر عن معارفھم الخاصة للتواصل فیما بینھم ولیتعلم بعضھم من بعض بمواجھة

أفكارھم فیما بینھا. فذلك كفیل بأن یساعد المتعلم على التحكم الجید في الوضعیة و أن یتوصل إلى صیاغة المشكل الذي تثیره.

صیاغة الفرضیات
بعد استشعار المشكل و إثارتھ من طرف المتعلمین فإن المدرس ینظم نقاشا جماعیا یمكن برمجتھ في مواعید متعددة من المقطع التعلیمي،
مثال في البدایة حینما یدعو المدرس التالمیذ إلى التعرف على وضعیة االنطالق ووضع أسئلة خصبة أو في مرحلة بناء الفرضیات أو إبان
اقتراحھم لبروتوكوالت تجریبیة أو أشكال أخرى من البحث لتمحیص ھذه الفرضیات، إضافة إلى مطالبتھم التعلیق على النتائج أو تقدیم

تفسیرات أو صیاغة استنتاجات.

إن نجاح النقاش رھین بوقوف المدرس على السماح لمختلف اآلراء بالتداول، لكن بشكل منظم، إذ یمكن مثال أن یكتب االقتراحات على السبورة
دون تحیز أو إیحاء لمن یعتبرھا األفضل، أو تقویم متسرع لرأي أو جواب أو اقتراح ما. كما یجب أن یمتنع عن اإلدالء ھو نفسھ بالجواب
الصحیح. ومقابل ذلك یبحث األستاذ بمعیة تالمیذه على إجماع یقوده للحصول على إبعاد اآلراء المؤدیة إلى مآزق أو إلى مسارات غیر مثمرة

قصد االحتفاظ ببعض الفرضیات التي یمكن التأكد منھا.

التقصي الختبار الفرضیات
لا یمكن عملیا االشتغال إال في إطار تطبیقي تحدده المعدات التجریبیة المتواجدة في المؤسسة التعلیمیة التي تكون رھن إشارة المدرس. إن
تشجیع التالمیذ على توسیع مجال مخیلتھم أمر محمود یستوجب االحتفاظ فقط باالقتراحات التجریبیة التي یمكن تتبعھا وتنفیذھا. لذا یقدم األستاذ
لكل تلمیذ أو لكل مجموعة من التالمیذ نموذجا من المعدات المناسبة لموضوع التعلمات المتواجدة فعلیا في المؤسسة، ویطلب منھم وضع
تصور لبروتوكول تجریبي یستعملون فیھ بعضا من ھذه المعدات الختبار الفرضیات التي تم االحتفاظ بھا. و إجماال فإن التحقق من الفرضیات

یكون ب :

مثالالتجریب

يستحسن توفیر العدة التجریبیة للمتعلمین و إفساح الفرصة لھم من أجل اقتراح الخطوات التجریبیة الممكنة و تدوین النتائج المتوصل إلیھا من
طرف مقرر المجموعة.

مثالالمالحظة

و تكون في بعض الحاالت التي یتعذر فیھا التجریب اآلني، كمالحظة نمو نبتة و تسجیل المالحظات و القیاسات و...في دفتر التقصي.

مثالالنمذجة

و یكون التحقق فیھا من خالل بناء نماذج و مناولتھا استدالال بالمحاكاة كمحاكاة النظام الشمسي لدراسة ظاھرة الكسوف .
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مثالالبحث التوثیقي

يمكن االعتماد على الوثائق السمعیة البصریة، الصور، نصوص علمیة، أنترنیت...على أن یتم التحري عن صدقیة "Fiabilité " ھذه
الوثائق مع مراعاة موقع المدارس اإلبتدائیة (قروي – حضري).
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IIتخطیط تعلمات النشاط العلمي وفق المنھاج المنقح

تخطیط تعلمات النشاط العلمي (المستوى األول على سبیل المثال)

إن التخطیط وفق المنھاج المنقح الجدید بضبط استرسال المقاطع الموضوعاتیة طیلة فترة دراسیة مكونة من أربعة أسابیع منتھیة
بأسبوع التقویم والدعم، مما یسھم في التصریف والتنزیل المحكم لنھج التقصي المعتمد إلى جانب مكونات األقطاب األخرى.

التنظیم الزمني لدراسة النشاط العلمي

روعي في تنظیم الزمن المخصص لدراسة محاور ودروس العلوم بالتعلیم اإلبتدائي مبدأ التنویع والتوازن بین األنشطة،

وذلك على امتداد السنة الدراسیة التي تتكون من ست مراحل موزعة على أسدوسین متساویین من حیث عدد األلسابیع
المخصصة للتعلم والتقویم والدعم، ومن حیث محتوى البرنامج الدراسي.

وتنتظم الدراسة وفق البنیة اآلتیة:

تخصیص األسبوع األول للتقویم التشخیصي والدعم االستدراكي؛

اعتماد أربعة أسابیع دراسیة تناول محورا أو أكثر؛

برمجة أسبوع لتقویم المكتسبات ودعمھا في نھایة الوحدة؛

تخصیص أسبوع للدعم والمعالجة في نھایة األسدوس.

1. التخطیط على المدى البعید (التخطیط السنوي)
التخطیط على المدى البعید (التخطیط السنوي)

التوزیع السنوي لبرنامج السنة األولى على سبیل المثال

عدد األسابیععناوین حصص الوحدةالوحدة

الوحدة 1

صحة اإلنسان:

جسم اإلنسان

الحواس: اللمس –
البصر- الذوق - السمع -

الشم

وقایة الجسم

4

1تقویم ودعم الوحدة 1

الوحدة 2

صحة اإلنسان:

جسم اإلنسان

التغذیة

الحركة والتنقل لدى
اإلنسان

التنفس لدى اإلنسان

تغذیة اإلنسان

4

1تقویم ودعم الوحدة 2
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التوزیع السنوي لبرنامج السنة األولى على سبیل المثال

الوحدة 3

صحة اإلنسان:

جسم اإلنسان

الوقایة من األمراض

مراحل نمو اإلنسان

مظاھر الصحة والمرض لدى اإلنسان

الحفاظ على صحة الجسم بالتغذیة

4

1تقویم ودعم الوحدة 3

1دعم ومعالجة في نھایة األسدوس األولاألسبوع 17

الوحدة 4

البیئة والتنمیة المستدامة:

الماء والطبیعة

الماء: مصادره واستعماالتھ

النباتات في محیطي

فصول السنة

4

1تقویم ودعم الوحدة 4

الوحدة 5

البیئة والتنمیة المستدامة:

مظاھر الحیاة عند النبات والحیوان

حیوانات في محیطي

مظاھر نمو الحیوانات

تصنیف الحیوانات

تنوع أوساط عیش الحیوانات

تنقل الحیوانات وتغذیتھا

4

1تقویم ودعم الوحدة
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2. تخطیط تعلمات النشاط العلمي على المدى المتوسط
تخطیط تعلمات النشاط العلمي على المدى المتوسط

المقصود بالتخطیط على المستوى المتوسط ھو تخطیط مقطع تعلمي، الجدول أسفلھ على سبیل المثال یخطط لمقطع البیئة والتنمیة المستدامة "الوحدة 5 " للمستوى األول

تخطیط مقطع موضوعاتي وفق نھج التقصي للوحدة 5 من المستوى األول على سبیل المثال

المستوى : األول
المقطع الموضوعاتي :

البیئة والتنمیة المستدامة

المدة الزمنیة للمقطع : 600 د

المدة الزمنیة لكل حصة : (55 +5)د

أھداف معرفیةالحصص
أھداف منھجیة

وقیمیة
الوسائل

نوع التقصي

المعتمد الختبار

الفرضیات

مالحظات

مظاھر
الحیاة عند
النبات

والحیوان
2)

حصص)

األسبوع 1............................................................................................................................

حیوانات
في

محیطي

(1حصة )

..............................................................................................................

األسبوع 2 حیوانات
في

محیطي

(2 حصة
(

..........................................................................................................................
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تخطیط مقطع موضوعاتي وفق نھج التقصي للوحدة 5 من المستوى األول على سبیل المثال

مظاھر نمو
الحیوانات

2/ 2)
حصة)

األسبوع....................................................................................................................................
3

تصنیف
الحیوانات

(1 حصة)
..........................................................................................................................................

تنوع
أوساط
عیش

الحیوانات

2)
حصص)

األسبوع
4

األسبوعتقویم ودعم شمولي للوحدة الدراسیة أو المقطع الموضوعاتي
5

3. التخطیط على المستوى القریب
التخطیط على المستوى القریب

تدبیر حصة تربویة من المقطع التعلمي وفق نھج التقصي

المدة الزمنیةالحصةالمقطع التعلميالمستوىالمادة

............................................................................................................................................النشاط العلمي

الكفایة : ...........................................................................................................................................................................................................................

األھداف : ........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
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الوسائل وأنماط العملدور المتعلمیندور األستاذ(ة)الخطوات

...........................................................................................................................وضعیة االنطالق

...........................................................................................................................تملك وصیاغة المشكلة

...........................................................................................................................ضیاغة الفرضیات

...........................................................................................................................اختبار الفرضیات

...........................................................................................................................تقاسم النتائج

...........................................................................................................................الحصیلة

...........................................................................................................................التقویم
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