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مقدمة
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Iالھندسة العامة للتكوین

1. -مراحل التكوین

-مراحل التكوین لتنزیل مستجدات النشاط العلمي والتربیة على الصحة االنجابیة

التواریخ ومراحل التكوین

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

-تحددھا األكادیمیة الجھویةمن 19 إلى 21 أكتوبر 2020
للتربیة والتكوین (3 أیام)

-تحددھا كل مدیریة إقلیمیة

حسب عدد المستفیذین من
األستاذات واألساتذة

-تكوین المفتشین الممثلین لكل
مدیریة من طرف مكونین

وطنیین حول مستجدات النشاط
العلمي والتربیة على الصحة

اإلنجابیة

-تقاسم عدة التكوین التي
أتنتجتھا الفریق الجھوي مع
مفتشات ومفتشي كل مدیریة
إقلیمیة من طرف المفتشات
والمفتشین المستفیذین من

المرحلة األولى

-تقاسم عدة التكوین مع الفئة
المستھدفة بتأطبر من طرف

المستفیذین من المرحلة الثانیة

2. التصور الناظم للتكوین
التصور الناظم للتكوین : الكفایات المھنیة وأھداف التكوین

المدةأھداف التكوینالوضعیات التكوینیةالكفایة المھنیةالمجزوءات
الزمنیة

المجزوءة
األولى :

مستجدات
منھاج مادة

النشاط العلمي
بالسلك

االبتدائي

-یكون المشارك(ة) في نھایة
التكوین قادرا على تطویر
وتعزیز كفایتھ المھنیة من

خالل مستجدات منھاج النشاط
العلمي بالسلك االبتدائي

الوضعیة التكوینیة األولى : مكونات
منھاج النشاط العلمي

التعرف على مكونات منھاج
45 دالنشاط العلمي

الوضعیة التكوینیة الثانیة : مدى
حضور التنمیة المستدامة في برنامج

النشاط العلمي

التعرف على مدى حضور
التنمیة المستدامة في برنامج

النشاط العلمي
45 د

الوضعیة التكوینیة الثالثة : تطویر تعلیم
العلوم بالبیداغوجیات النشیطة

التعرف على البیداغوجیات
الوظیفیة وتقنیات التنشیط

التربوي
45 د

45 د-عرض یؤطر الوضعیات الثالث

4



المدةأھداف التكوینالوضعیات التكوینیةالكفایة المھنیةالمجزوءات
الزمنیة

المجزوءة
الثانیة :

استكشاف
دالالت

التربیة على
الصحة
اإلنجابیة

وتمظھراتھا
في المنھاج
الدراسي

-یكون المشارك(ة) في نھایة
التكوین قادرا على تطویر
وتعزیز كفایتھ المھنیة من
خالل استكشاف دالالت

التربیة على الصحة اإلنجابیة
وتمظھراتھا في المنھاج

الدراسي

الوضعیة التكوینیة االولى : رصد
التمثالت حول التربیة على الصحة

اإلنجابیة

التعرف على التمثالت حول
45 دالتربیة على الصحة اإلنجابیة

الوضعیة التكوینیة الثانیة : التدقیق
والضبط المفھومي للتربیة على الصحة

اإلنجابیة

التعرف على داللة ومعاني
45 دالتربیة على الصحة اإلنجابیة

45 د-عرض یؤطر الوضعیات الثالث

المجزوءة
الثالثة :سبل

تعزیز
التربیة على

الصحة
اإلنجابیة في

البرامج
الدراسیة
والكتب

المدرسیة
المحینة
بالتعلیم

االبتدائي

-یكون المشارك(ة) في نھایة
التكوین قادرا على تطویر

كفایتھ المھنیة من خالل السبل
الكفیلة لتعزیز التربیة على

الصحة اإلنجابیة في البرامج
الدراسیة والكتب المدرسیة

المحینة

الوضعیة التكوینیة األولى : حضور
التربیة على الصحة اإلنجابیة في برنامج

النشاط العلمي

تعرف حضور التربیة على
الصحة اإلنجابیة في برنامج

النشاط العلمي
45 د

الوضعیة التكوینیة الثانیة : تصور
استشرافي لحضور التربیة على الصحة

االنجابیة في المنھاج الجراسي

تحدید تصور استشرافي
لحضور التربیة على الصحة
اإلنجابیة في المنھاج الدراسي

45 د

45د-عرض  یؤطر الوضعیات الثالث

45دتقویم أعمال الورشات واثر عملیة التكوین

3. المقاربة المعتمدة في تنشیط التكوین
المقاربة المعتمدة في تنشیط التكوین

-یعتمد التكوین عموما على المقاربة األندراغوجیة التي تنطلق أساسا من حاجات المشاركین والمشاركات، وتجاربھم ورغبتھم في المشاركة،
ومیلھم إلى كل ما ھو وظیفي یعین على حل المشاكل المعترضة وتجاوز اإلكراھات المطروحة.

ُتراعى المراحل األربع التالیة في تدبیر الوضعیات التكوینیة الخاصة بكل مجزوءة من المصوغة:

التحلیل والمعالجة الجماعیةاالنطالق من وضعیة تكوینیة
التأطیر النظري واالثراءتقاسم اإلنتاجات وتركیبھاللوضعیة المقترحة

تقدیم وضعیة تكوینیة تتضمن
مفھوما ذا صلة مع محور

التكوین ویستدعي تأمال وتفكیرا
جماعیین البراز طبیعتھ
وتعزیز ترسیخھ لذى

المشاركات والمشاركین في
التكوین

انطالقا من تعلیمة مدققة وأسناد
ذات صلة بالموضوع وفي إطار

مجموعات، تتم المعالجة
الجماعیة للوضعیة المقترحة

ممثل كل مجموعة یعرض
نتائجھا بغیة التقاسم واالغناء

والتركیب...

تقدیم عرض تكمیلي من
طرف المفتشة أو المفتش

المستفیذ من المرحلة الثانیة

الھندسة العامة للتكوین
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المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط
IIالعلمي بالسلك االبتدائي

المدةأھداف التكوینالوضعیات التكوینیةالكفایة المھنیةالمجزوءات
الزمنیة

المجزوءة
األولى :

مستجدات منھاج
مادة النشاط

العلمي بالسلك
االبتدائي

-یكون المشارك(ة) في نھایة
التكوین قادرا على تطویر وتعزیز
كفایتھ المھنیة من خالل مستجدات

منھاج النشاط العلمي بالسلك
االبتدائي

الوضعیة التكوینیة األولى :
مكونات منھاج النشاط العلمي

التعرف على مكونات منھاج
45 دالنشاط العلمي

الوضعیة التكوینیة الثانیة : مدى
حضور التمیة المستدامة في منھاج

النشاط العلمي

التعرف على مدى حضور
التنمیة المستدامة في منھاج

النشاط العلمي
45 د

الوضعیة التكوینیة الثالثة : تطویر
تعلیم العلوم بالبیداغوجیات

الوظیفیة وتقنیات التنشیط التربوي

التعرف على البداغوجیات
الوظیفیة وتقنیات التنشیط

التربوي
45 د

45 د-عرض وجیز یؤطر الوضعیات الثالث

1. الجانب العملي : الوضعیات التكوینیة
1.1. المجزوءة األولى- الوضعیة التكوینیة األولى : مكونات منھاج مادة النشاط العلمي

الھدف األساسي من الوضعیة
.الھدف : التعرف على مكونات منھاج النشاط العلمي

مدة اإلنجاز: 45 دقیقة

تقدیم الموضوع (10 د)
السیاق

يستند منھاج النشاط العلمي على استحضار مداخل المنھاج الدراسي للتعلیم االبتدائي و في مقدمتھا مدخل الكفایات. حیث تم الحرص على
تفعیل مبادئ المقاربة بالكفایات في أجرأة عناصر البرنامج الدراسي، مع اعتماد كفایة مركبة شاملة لكل مكونات المادة الدراسیة، وأنشطة التعلم
و ذلك بالنسبة لسنة دراسیة كاملة. و تعد الكفایة النھائیة للسنة السادسة الخاصة بمادة النشاط العلمي شاملة لكفایات المستویات الدنیا.المجزوءة

(cf. p.6) األولى- الوضعیة التكوينیة األولى : مكونات منھاج مادة النشاط العلمي

نص الكفایة الخاصة بمادة النشاط العلمي للسنة السادسة من التعلیم االبتدائي :
(ت) یكون المتعلم(ة) في نھایة السنة السادسة، وأمام وضعیات مرتبطة بمحیطھ (ا) المباشر و المحلي والجھوي و الدولي، و باعتماد خطوات
نھج التقصي، قادرا (ة) على حل وضعیة مشكلة، بتوظیف مكتسباتھ (ا) السابقة، وتلك المتصلة بالمفاھیم العلمیة كالتنوع واألجھزة والدورات
والطاقة والتفاعالت المرتبطة بعلوم الحیاة والعلوم الفیزیائیة واألرض والفضاء وتلك المتصلة باإلعالمیات و التكنولوجیا، وأھمیة كل ذلك في
استدامة صحتھ(ا) وسالمة المجتمع الذي(ت) یعیش فیھ واستدامة الحیاة على سطح األرض، و ذلك عبر التساؤل بشأنھا والتعبیر عنھا شفھیا
وكتابیا بتخطیطات ورسومات، ومن خالل المھارات العلمیة والقیم والمواقف المكتسبة مع استخدام األدوات و اتباع الخطوات المالئمة، من
طرح تساؤالت وبناء فرضیات وتنبؤ وربط وتركیب واستخالص للنتائج وتمثیل للبیانات وتصمیم للنماذج؛ وذلك ألجل تأمین سالمة جسمھ(ا)

والحفاظ على صحتھ(ا) وعلى محیطھ (ا) االجتماعي والبیئي، والتفاعل معھ بإیجابیة.
من خالل تحلیل جماعي لنص الكفایة یتم استخالص المكونات األساسیة لمنھاج النشاط العلمي والعمل على تحدید عناصر كل مكون .
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القیم والمواقفالممارسات والمھارات العلمیةالمضامین المعرفیة األساسیة

علوم الحیاة

العلوم الفیزیائیة
علم األرض والفضاء

التكنولوجیا

L'informatique

نھج التقصي

المشروع
حل المشكالت

مھارات التفكیر العلمي

حب االستطالع

تحمل المسؤولیة
اإلبداع

األمانة العلمیة

المبادرة والتعاون

التعلیمات (5د)
التعلیمة :

أبرز مدى حضور العناصر األساسیة المكونة لبرنامج النشاط العلمي في الكتب المدرسیة للسنتین الخامسة والسادسة من التعلیم
االبتدائي من خالل األھداف المسطرة واألنشطة المقترحة.

األسناد
cf. Nouveau_Curriculum_Primaire_Maroc_29Juillet2020_VF Eveil] 1 - منھاج مادة النشاط العلمي

[scientifique (1).pdf

2- الكتب المدرسیة الخاصة بالمستوى الخامس

3 - الكتب المدرسیة الخاصة بالمستوى السادس

المعالجة الجماعیة للوضعیة المقترحة وتقاسم اإلنتاجات (30 د)
يقوم المشاركون، بمساعدة من المكون وباالعتماد على األسناد المذكورة أعاله بالبحث على العناصر األساسیة لبرنامج النشاط

العلمي؛
يطرح المكون السؤال اآلتي : ما مدى حضور العناصر األساسیة المكونة لبرنامج النشاط العلمي في الكتب المدرسیة للسنتین

الخامسة والسادسة من التعلیم االبتدائي من خالل األھداف المسطرة واألنشطة المقترحة؟؛

تعرض كل مجموعة نتائج اشتغالھا وتناقش التقاریر؛

2.1. المجزوءة األولى - الوضعیة التكوینیة الثانیة : مدى حضور التنمیة المستدامة في منھاج مادة النشاط العلمي

الھدف األساسي من الوضعیة
.الھدف : التعرف على مدى حضور التنمیة المستدامة في منھاج مادة النشاط العلمي

مدة اإلنجاز : 45 دقیقة

تقدیم الموضوع (10 د)
"رسمت خطة التنمیة المستدامة 2030، والتي نالت إجماعا أممیا في شتنبر 2015، خارطة طریق ذات رؤیة استراتیجیة للدول والمنظمات
الحكومیة وغیرھا من األطراف الفاعلة من أجل تكریس الجھود لخلق عالم ینعم فیھ الجمیع بالمساواة واالزدھار المستدام، مع الحفاظ على
موارد كوكبنا من االستنزاف غیر الكفء وغیر المنصف بالنسبة لألجیال القادمة، والمساھمة في تقدیم الحلول لتدارك المخاطر والتصدي

للتحدیات المتمثلة في التدھور البیئي واالنحسار السریع للتنوع البیولوجي وتغیر المناخ، والتي ساھمت فیھا البشریة مساھمة واضحة."3
3 - ص 252 - مستجدات المنھاج الدراسي للتعلیم االبتدائي

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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األسناد
[cf. Nouveau_Curriculum_Primaire_Maroc_29Juillet2020_VF Eveil scientifique (1).pdf] الوثیقة 1 : منھاج مادة النشاط العلمي

[cf. developpement_durable.pdf] 2030-2015 الوثیقة 2 : أھداف التنمیة المستدامة

التعلیمات (5د)
وعیا منك لتدارك المخاطر والتصدي للتحدیات المتمثلة في التدھور البیئي واالنحسار السریع للتنوع البیولوجي وتغیر المناخ، بین مدى حضور ھذه األھداف بمنھاج مادة النشاط العلمي وكیف یمكن تطویرھا من أجل

ترسیخ ھذه القیم ...

المعالجة الجماعیة للوضعیة المقترحة وتقاسم اإلنتاجات (30 د)
يقوم المشاركون، بمساعدة من المكون وباالعتماد على األسناد المذكورة أعاله بالبحث على تبیان مدى حضور التمنیة المستدامة بمنھاج مادة النشاط العلمي، مع اقتراح سبل تطویرھا؛

تعرض كل مجموعة نتائج اشتغالھا وتناقش التقاریر؛
يمكن لكل مجموعة االستئناس بالجدول أسفلھ لتحلیل الوضعیة المقترحة

أھداف التنمیة المستدامة الحاضرة فيأھداف ومجاالت تعلم النشاط العلميالمستویات الدراسیة
أھداف التنمیة المستدامة الغیر الحاضرة في التعلماتالتعلمات

المستوى الخامس
..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

المستوى السادس
........................................................

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

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

تصور موجز لكیفیة إدراج أھداف التنمیة المستدامة الغر الحاضرة بالمستویین الخامس والسادس :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................................
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3.1. المجزوءة األولى  - الوضعیة التكوینیة الثالثة : تطویر تعلیم العلوم بالبیداغوجیات الوظیفیة وتقنیات
التنشیط التربوي

الھدف األساسي من الوضعیة
.الھدف التكویني: التعرف على البیداغوجیات الوظیفیة وتقنیات التنشیط التربوي المعتمدة في تدریس مادة النشاط العلمي بالمدرسة االبتدائیة

مدة اإلنجاز : 45 دقیقة

تقدیم الموضوع (10 د)
"يأتي تنقیح البرامج الدراسیة لمادة النشاط العلمي والتوجیھات التربویة الخاصة بھا، في سیاق تجدید مھام المدرسة الوطنیة المفعمة بالحیاة
والمنفتحة على محیطھا وعلى مستجدات البحث العلمي والتكنولوجي، وذلك من خالل تطویر النموذج الیبداغوجي، باعتماد التنوع واالنفتاح

والنجاعة واالبتكار.
وقد تم االستناد في عملیة التحیین والمراجعة والتدقیق والتنقیح إلى حصیلة تتبع تنفیذ البرامج الجاري بھا العمل، وإلى المستجدات العلمیة
والتكنولوجیة، وإلى التطور الذي عرفتھ المقاربات البیداغوجیة والنماذج الدیداكتیكیة في مجال التدریس بشكل عام وتدریس العلوم بشكل

خاص، وعلى التجارب الرائدة في مجال تعزیز تربیة المتعلمات والمتعلمین على العلم والتكنولوجیا..."2

2 : ص 250 - مستجدات المنھاج الدراسي للتعلیم االبتدائي

األسناد

cf. Nouveau_Curriculum_Primaire_Maroc_29Juillet2020_VF Eveil] الوثیقة 1 : منھاج مادة النشاط العلمي
[scientifique (1).pdf

[pdf.الممارسات العلمیة ونھج التقصي .cf] الوثیقة 2 " الممارسات العلمیة ونھج التقصي
(cf. p.17) الوثیقة 3 : المقاربة البیداغوجیة والديداكتیكیة: نھج التقصي

التعلیمات (5د)
من خالل تجربتك المیدانیة واستنادا إلى الوثائق المرفقة أعاله، قم بتعریف وتحدید  العناصر التالیة:

تعریف نھج التقصي؛
تحدید الخطوات المنھجیة لتدریس النشاط العلمي وفق نھج التقصي؛

تحدید الخطوات المنھجیة إلنجاز المشاریع التكنولوجیة؛

تحدید مھارات التفكیر العلمي؛

المعالجة الجماعیة للوضعیة المقترحة وتقاسم اإلنتاجات (30 د)
يقوم المشاركون، بمساعدة من المكون وباالعتماد على األسناد المذكورة أعاله بالبحث على تعریف وتحدید العناصر المقترحة

بالتعلیمات؛
تعرض كل مجموعة نتائج اشتغالھا وتناقش التقاریر؛

يمكن االعتماد على الجدول أسفلھ كأداة لتحلیل الوضعیة المقترحة في مجموعات

التعریف أو التحدیدالعناصر

نھج التقصي

الخطوات المنھجیة لتدریس النشاط العلمي وفق نھج التقصي

مھارات التفكیر العلمي

4.1. المجزوءة االولى : التأطیر النظري واالثراء
a) المجزوءة االولى : التأطیر النظري واالثراء

المجزوءة االولى : التأطیر النظري واالثراء
المستجدات المنھاجیة لمادة النشاط العلمي

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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PPT أو PDF مالحظةتحمیل العرض بصیغتي

[pdf.مستجدات منھاج النشاط العلمي بالسلك االبتدائي .PDF [cf انقر ھنا لتحمیل العرض بصیغة

[pptx.مستجدات منھاج النشاط العلمي بالسلك االبتدائي .PPT [cf انقر ھنا لتحمیل العرض بصیغة

مستجدات منھاج النشاط العلمي یالسلك االبتدائي
وضعیة االنطالق

ماھي أھم المستجدات المنھاجیة لمادة النشاط العلمي التي تم ترسیمھا بالسلك االبتدائي؟

دواعي تنقیح منھاج النشاط العلمي
دواعي تنقیح منھاج النشاط العلمي

أھم المستجدات والتعدیالت التي جاء بھا البرنامج المحین للنشاط العلمي
إعادة بنیة البرنامج و إعداد تصور جدید لتدریس مادة النشاط العلمي بالمدرسة االبتدائیة؛

إدراج مكون المعلومیات خالل األسبوع الخامس من كل وحدة بالمستویین الخامس والسادس؛

إدراج مكون التكنولوجیا كمجال مستعرض (تقدم محتویاتھ بكیفیة تدریجیة، ولھا ارتباط بأھداف الوحدة)؛
إدراج التربیة على الصحة اإلنجابیة (ESP) والجنسیة بالوحدة الخامسة بالمستوى السادس؛

اعتماد مرتكزات ومكونات جدیدة لمنھاج مادة النشاط العلمي؛

تدقیق مقاربة تدریس وتعلم العلوم باعتماد نھج التقصي؛
اعتماد كفایة مركبة شاملة لكل مكونات المادة الدراسیة وأنشطة التعلم وذلك بالنسبة لسنة دراسیة واحدة؛

استحضار المھارات العلیا، أثناء تقویم مادة النشاط العلمي، عوض االھتمام بمھارات التعرق والفھم والتطبیق واالكتفاء فقط باألسئلة
االسترجاعیة؛

اعتماد تنظیم زمني ومنھجي جدیدین.

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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منھجیة تنقیح وتحیین منھاج النشاط العلمي
االسترشاد بأحدث الدراسات المتخصصة في مجال العلوم، وخصوصیات الفئة المستھدفة؛

تحلیل محتوى البرنامج الدراسي السابق ومختلف الوثائق الرسمیة، من أجل تشخیص نقط قوتھا والجوانب التي تحتاج إلى تحسین؛

االطالع على األطر المرجعیة لالختبارات الدولیة، من أجل استحضارھا أثناء بلورة المنھاج، بغیة إعداد المتعلمات والمتعلمین لھذه
االختبارات (PISA، TIMSS)؛

االنفتاح على الممارسات العالمیة الفضلى المتصلة بإعداد وثائق المنھاج ( Japon، Singapour، NGSS)؛
استكمال سیرورة االنسجام الداخلي لمنھاج العلوم عبر السنوات الست؛

الحفاظ على التدرج والتوسع في تقدیم المفاھیم العلمیة؛
استحضار التھیئة اللغویة إلعداد المتعلمات والمتعلمین للتناوب اللغوي؛

استحضار التزامات المغرب في كافة القضایا المرتبطة بالصحة والبیئة والطاقة والمناخ.

مرتكزات منھاج مادة النشاط العلمي
مرتكزات منھاج مادة النشاط العلمي

Les habiletés du 21 siècle مھارات القرن الواحد والعشرین (b

مھارات القرن الواحد والعشرین
Les habiletés du 21 siècle مھارات القرن الواحد والعشرین

التمكن من المحتوى المعرفي؛
التمكن من مھارات التعلم والتفكیر؛

التمكن من تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت؛
التمكن من المھارات الحیاتیة.

La littératie scientifique الثقافة العلمیة (c

La littératie scientifique الثقافة العلمیة
القدرة على استخدام المعرفة العلمیة؛

اتباع خطوات نھج التقصي؛
فھم واتخاذ القرارات السلیمة بشأن العالم الطبیعي والنشاط البشري.

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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أھداف التنمیة المستدامة
Les objectifs du développement durable أھداف التنمیة المستدامة

التھیئة اللغویة
يسعى منھاج النشاط العلمي إلى:

تھیئة المتعلمات والمتعلمین إلى التناوب اللغوي
خلق االنسجام الداخلي بین جمیع األسالك التعلیمیة

تحقیق مبداي اإلنصاف وتكافؤ الفرص

من أجل ذلك یجب على األساتذة الحرص على:

المزاوجة بین اللغة العربیة (األولى) واللغة األجنبیة (الثانیة) خالل مختلف المحطات الدراسیة ( في تقدیم العنوان وأھداف
الحصة والمصطلحات العلمیة األساس وأنشطة التقصي)؛

المزاوجة بین اللغتین في إنجاز األنشطة التطبیقیة والتقویمیة الخاصة بكل حصة؛

المزاوجة بین اللغتین في فروض المراقبة المستمرة في كافة المستویات ، وخالل االمتحان الموحد على صعید المؤسسة
بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي.

منھاج یولیوز 2020

d) المكونات األساسیة لبرنامج مادة النشاط العلمي

المكونات األساسیة لبرنامج مادة النشاط العلمي
يأتي تنقیح البرامج الدراسیة لمادة النشاط العلمي في سیاق تجدید مھام المدرسة الوطنیة المفعمة بالحیاة والمنفتحة على محیطھا وعلى

مستجدات البحث العلمي والتكنولوجي، من خالل تطویر النموذج البیداغوجي، باعتماد التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار.

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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محاور ومحتوى المضامین األساسیة
محاور ومحتوى المضامین األساسیة

القیم والمواقف
القیم والمواقف

الممارسات العلمیة
تتطلب الممارسات العلمیة تملك المتعلم:

خطوات نھج التقصي
مھارات التفكیر العلمي

الخطوات المنھجیة للمشروع
الخطوات المنھجیة لحل المشكالت في تعلم مواضیع التكنولوجیا

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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مھارات التفكیر العلمي
مھارات التفكیر العلمي

e) التنظیم البیداغوجي لبرنامج النشاط العلمي

التنظیم البیداغوجي لبرنامج النشاط العلمي
يتكون برنامج النشاط العلمي من ست وحدات، موزعة على أسدوسین متساویین من حیث المحتوى ومن حیث عدد األسابیع

المخصصة للتعلم والتقویم والدعم؛
تخصص األسابیع األربع األولى إلرساء التعلمات ولألنشطة التطبیقیة والتقویمیة المرتبطة بھا؛

يخصص األسبوع األخیر من الوحدة لتقویم الوحدة وتولیفھا.

التنظیم الزمني
يتوزع الغالف الزمني لمادة النشاط العلمي وفق ما یلي:

مدة كل حصةعدد الحصصالزمن األسبوعيالزمن السنويالفترة

45 دقیقة2ساعة ونصف51 ساعةالسابقة

60 دقیقة2 أو أكثرساعتان68 ساعةالحالیة

نصیحةملحوظة :

مدة كل حصة ساعة واحدة ( 55د + 5د إلنجاز نشاط ترفیھي)؛

*يمكن اعتماد حصص من نصف ساعة أو 45 د

التنظیم المنھجي

نوع العملیاتاألسبوع

تقویم تشخیصي للمكتسبات ودعم استدراكياألسبوع األول من السنة

تقدیم حصص األنشطة التعلمیةاألسابیع األربعة األولى من كل وحدة

يخصص لدعم وتولیف تعلمات الوحدةاألسبوع الخامس من كل وحدة

يخصص لدعم وتولیف التعلمات السابقةاألسبوع األخیر من كل أسدوس

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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التنظیم المنھجي ألسابیع التقویم
بالنسبة للمستویین الخامس والسادس، خالل األسبوع الخامس من كل وحدة، یدرج مكون المعلومیات (L'informatique)،ویخصص لھ

حصة مدتھا 60 دقیقة

مدتھاموضوعھاالحصة

60 دقیقةتقویم ودعم التعلماتاألول

60 دقیقةالمعلومیاتالثانیة

المستوى الخامس
كفایة المستوى الخامس

التوزیع السنوي للبرنامج الدراسي للسنة الخامسة من التعلیم االبتدائي
التوزیع السنوي للبرنامج الدراسي للسنة الخامسة من التعلیم االبتدائي

Le programme de l'informatique

مقرر المعلومیات

المستوى السادس
كفایة المستوى السادس

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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البرنامج الدراسي للسنة السادسة من التعلیم االبتدائي
البرنامج الدراسي للسنة السادسة من التعلیم االبتدائي

Le programme de l'informatique

مقرر المعلومیات للمستوى السادس

البرنامج العام للتكنولوجیا
البرنامج العام للتكنولوجیا

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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f) المقاربة البیداغوجیة والدیداكتیكیة: نھج التقصي

المقاربة البیداغوجیة والدیدكتیكیة في تعلیم وتعلم مادة النشاط العلمي
المقاربة البیداغوجیة والدیدكتیكیة في تعلیم وتعلم مادة النشاط العلمي

اإلطار المفاھیمي
اإلطار المفاھیمي

خطوات نھج التقصي العلمي
خطوات نھج التقصي العلمي

أدوات نھج التقصي العلمي
أدوات نھج التقصي العلمي

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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مستویات نھج التقصي
مستویات نھج التقصي

الخطوات المنھجیة لتدبیر مواضیع النشاط العلمي باعتماد نھج التقصي
الخطوات المنھجیة لتدبیر مواضیع النشاط العلمي:

أنشطة بناء المفھوم:

1- اختیار وضعیة االنطالق: وضعیة مثیرة للتعلم؛

2- تملك الوضعیة من طرف المتعلمات والمتعلمین و تحدید المشكل؛

3- بناء و صیاغة الفرضیات؛

4- التقصي: اختبار صحة الفرضیات؛

5- تقدیم و تقاسم النتائج؛

6- التعمیم؛

أنشطة التطبیق والتقویم والدعم:
7- التقویم و التتبع: استثمار التعلمات المكتسبة.

أنشطة االستثمار واالمتداد

تصریف نھج التقصي في الممارسة الصفیة
أنشطة بناء المفھوم

أنشطة التطبیق والتقویم-أنشطة االستثمار واالمتداد
أنشطة التطبیق والتقویم-أنشطة االستثمار واالمتداد

في مرحلة االستثمار یقدم األستاذ(ة) لمجموع التالمیذ تساؤال ویطالبھم بإیجاد األجوبة المناسبة باعتماد خطوات نھج التقصي:

اقتراح الفرضیات وكتابتھا في دفتر التقصي؛
التحقق من الفرضیات بإنجاز تجارب بسیطة أو مناوالت في بیوتھم؛

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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يدونون نتائج تقصیھم؛

ثم یخلصون إلى استنتاج؛
ينجز العمل في بیوت المتعلمین، وتكتب المالحظات واالقتراحات في دفتر التقصي لكل منھم؛

يستغل األستاذ(ة) مقترحاتھم كنقطة انطالق في الحصة القادمة

شبكة تقویم مدى تملك المتعلمین لنھج التقصي
شبكة تقویم مدى تملك المتعلمین لنھج التقصي

دفتر التقصي
إن تدریس العلوم وفق منھج التقصي یقتضي تخصیص دفتر لكل متعلم (ة) لمادة النشاط العلمي((TP، یدون فیھ مالحظاتھ واستنتاجاتھ حول

الموضوع.
أھمیة دفتر التقصي

يسمح للمتعلم بتخطیط الرسومات وتصامیم وخطاطات وجداول ومبیانات أو إلصاق صور...

يسمح لھ بتملك خطوات نھج التقصي؛

يساعده على اكتشاف أخطائھ وتمثالتھ حول موضوع ما، سیما أثناء مناقشة النتائج؛
يمكن المدرس(ة) من الحصول على المؤشرات الدالة على تطور مكتسبات المتعلمات والمتعلمین.

مقترح تصمیم لدفتر التقصي
مقترح تصمیم لدفتر التقصي

إنجاز المشاریع
يتطرق منھاج النشاط العلمي لمجموعة من المشاریع ذات طبیعة تكنولوجیة منسجمة مع مجاالت علوم الحیاة والعلوم الفیزیائیة وعلوم
األرض والفضاء؛ بحیث یمكن إنجاز ھذه المشاریع داخل الفصل أو خارجھ. والھدف منھا ھو إعطاء معنى للتعلمات واستثمارھا وتطبیقھا

علمیا.

الخطوات المنھجیة

اختیار المشروع

تصمیم المشروع

إنجاز المشروع

تقاسم وتقویم المشروع

التقویم
في الممارسات الصفیة القائمة على نھج التقصي، یمكن للتقویم أن یأخذ أشكاال متعددة. باإلضافة إلى االختبارات المكتوبة، یمكن للمدرس(ة)

أیضا إجراء تقویمات قائمة على األداء باستخدام النماذج التالیة:

الممارسات العلمیة

دفاتر التقصي

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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المشاریع
المالحظات المباشرة

المراقبة المستمرة

العروض والبحوث والمجالت الحائطیة

تصمیم النماذج
الملصقات والصور والرسوم

المناقشات
يمكن للمدرس اعتماد الحقیبة التربویة (Portfolio)، سجل یضم جمیع إنتاجات المتعلمین

شروط وظروف اإلنجاز
شروط وظروف اإلنجاز

المجزوءة األولى : مستجدات منھاج مادة النشاط العلمي بالسلك االبتدائي
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المجزوءة الثانیة : استكشاف دالالت التربیة على
IIIالصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي

المدةأھداف التكوینالوضعیات التكوینیةالكفایة المھنیةالمجزوءات
الزمنیة

المجزوءة الثانیة :
استكشاف دالالت

التربیة على الصحة
اإلنجابیة

وتمظھراتھا في
المنھاج الدراسي

-یكون المشارك(ة) في نھایة التكوین
قادرا على تطویر وتعزیز كفایتھ

المھنیة من خالل استكشاف دالالت
التربیة على الصحة اإلنجابیة

وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي

الوضعیة التكوینیة االولى :
رصد التمثالت حول التربیة

على الصحة االنجابیة

التعرف على التمثالت حول
التربیة على الصحة

االنجابیة
45 د

الوضعیة التكوینیة الثانیة :
التدقیق والضبط المفھومي

للتربیة على الصحة االنجابیة

التعرف عى داللة ومعاني
التربیة على الصحة

االنجابیة
45 د

45 د-عرض وجیز یؤطر الوضعیتین

1. الجانب العملي : الوضعیات التكوینیة
1.1. المجزوءة الثانیة : الوضعیة التكوینیة األولى

الوضعیة التكوینیة األولى : التمثالت حول التربیة على الصحة اإلنجابیة
الھدف : رصد التمثالت حول التربیة على الصحة اإلنجابیة و مناقشتھا.

المدة الزمنیة : 45 د

تقدیم الموضوع (10 د)
عرفت بعض المؤسسات التعلیمیة بمختلف المدیریات اإلقلیمة "حمالت التوعیة والتحسیس في مجال التربیة على الصحة اإلنجابیة
والمتمثلة في تزوید الناشءة المتمدرسة بالمعلومات الصحیة والمبنیة على أسس علمیة "، في ھذا الصدد تضطلع التمثالت حول
التربیة على الصحة اإلنجابیة بدور كبیر في سیرورة االكتساب و التعلم ،فعالقتھا بالمستوى المعرفي واالجتماعي للفرد یجعل منھا
نماذج تفسیریة عفویة لمعطیات الواقع...لذا فرصد و توظیف التمثالت یعد آلیة وأداة ناجعة في تطویر مكتسبات الفرد المعرفیة

واالجتماعیة والثقافیة.

و نظرا لطبیعة الموضوع و ما قد یشكل لذا البعض من عائق یحول دون معرفة تمثالتھ وجب التفكیر في أنشطة و تقنیات تیسر معرفة
ھذه التمثالت و مناقشتھا .

التعلیمات
من خالل تجربتك كفاعل تربوبي  ابرز/ ابرزي أھمیة إدماج التربیة على الصحة اإلنجابیة بالمنھاج والمقررات الدراسیة من خالل

التفاعل مع األسئلة الموالیة :
ما ھي مجاالت التعلم التي یمكن من خاللھا إدماج التربیة على الصحة اإلنجابیة؟

متى ندرس التربیة على الصحة اإلنجابیة ؟
كیف سندرس التربیة على الصحة اإلنجابیة؟

لماذا ندرس التربیة على الصحة اإلنجابیة؟
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المعالجة الجماعیة للوضعیة المقترحة وتقاسم اإلنتاجات (30 د)
العمل في إطار مجموعات

عرض النتائج

صیاغة خالصة تركیبیة

2.1. المجزوءة الثانیة- الوضعیة التكوینیة الثانیة : التدقیق والضبط المفاھیمي للتربیة على الصحة اإلنجابیة

الھدف األساسي من الوضعیة
.الھدف : تدقیق وظبط المفاھیم للتربیة على الصحة اإلنجابیة

مدة اإلنجاز : 45 د

تقدیم الموضوع (10 د)
السیاق :

مما ال شك فیھ أن كل ما أنتجھ العقل البشري ھو ثمرة تطور الحیاة اإلنسانیة، وحق للجمیع االطالع علیھ والتفاعل معھ وال سیما أننا
أصبحنا الیوم أكثر من أي وقت مضى نحیا عالم یموج باالختالفات فضال عن اقتحامھا عالمنا شئنا أم أبینا وذلك مع مناخ العولمة

والذي أضحى العالم في ظلھ قریة صغیرة، ومن ثم لم یعد بمقدورنا االنعزال تحت مسمى الخصوصیة.
ولھذا ینبغي على تدریس العلوم الیوم أن یسھم في فھم األساس العلمي للتحدیات االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والبیئیة الھامة،

واتخاذ القرارات المالئمة بشأنھا وتكوین الشخص المثقف علمیا

األسناد
(cf. p.39) رابط الويقة األولى

(cf. p.39) رابط الوثیقة الثانیة
(cf. p.39) رابط الوثیقة الثالثة

التعلیمات (5د)
من خالل التعاریف الواردة من خالل روابط األسناد أعاله، ومن خالل وثیقة المنھاج ( انظر الوحدة الخامسة من برنامج السنة

السادسة). ابرز/ ابرزي أھم عناصر التربیة على الصحة اإلنجابیة.

المعالجة الجماعیة للوضعیة المقترحة وتقاسم اإلنتاجات (30 د)
العمل في إطار مجموعات

عرض النتائج

صیاغة خالصة تركیبیة

3.1. المجزوءة الثانیة : التأطیر النظري واالثراء
تستحق التربیة على الصحة اإلنجابیة أخذ مكان خاص لھا عمودیا أو أفقیا من داخل المنھاج ادراسي المغربي امتداد لمختلف التنقیحات
المنتظمة التي یخضع لھا منذ انطالق ورش إصالح منظومة التربیة والتكوین عبر حامل الرؤیة االستراتیجیة 2015-2030 وما تالھا
من وثائق منظمة و أو ملزمة. ھذا الخیار یمنح من ارتباط ھذه التربیة بالصحة العامة وباعتبار األسرة ھي انجاز زوجین اختارا اإلنجاب،
مع العلم أن ھذه األسرة وبقوة األشیاء ھي البیئة الطبیعیة الحاضنة لألطفال. وألن الطفل ھو نواة مجتمع الغد فإن الفضاء المدرسي ھو
خیر مشتل لضمان نموه بشكل صحیح ورصین. لھذا یجب النظر للصحة اإلنجابیة كمؤثر عمیق على صحتھ على امتداد نموه حسب ما

سطره صندوق األمم المتحدة للسكان
راھنیة ھذه التربیة وأھمیتھا تستدعي تفكیرا منھجیا منھاجیا عمیقا بشكل صلب ومتراص رغبة في تأسیس أركانھا واستشراف سبل أمثل
لتنزیلھا وحمایتھا من كل انكفاء في القادم من الوقت. وھو ما سیتم تسطیره في ھذه األرضیة التي ستبقى مفتوحة على كل التعدیالت
والتصویبات الالزمة كلما سمحت ودعت الضرورة لذلك. ھذا التفكیر یفترض توجھین اثنین: أولھما اعتماد حضور ممتد للتربیة على
الصحة اإلنجابیة في مختلف المواد والمكونات طورا بشكل صریح وطورا آخر مضمرا حسب ما تقتضیھ الشروط العمریة
وخصوصیاتھا. وثانیھما تصور یستشرف مكونا قائما بذاتھ بحیز قار بالمنھاج الدراسي المغربي وفق ما تسمح بھ الفرص المتاحة. وقبل

ھذا وذاك سیكون لزاما بسط مجاالت التعلم التي تم اعتمادھا لتصریف ھذه التربیة.

المجزوءة الثانیة : استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي
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a) المجزوءة الثانیة -دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة - التأطیر النظري واالثراء_النسخة األولى

مالحظةتحمیل العرض عبر الروابط أسفلھ

[pdf.(1) الورشات التكوينیة الجھوية النشاط العلمي .PDF [cf تحمیل العرض بصیغة

[pptx.(1) الورشات التكوينیة الجھوية النشاط العلمي .PPT [cf تحمیل العرض بصیغة

دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة
دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة و تمظھراتھا في المنھاج الدراسي

"العالم في حاجة إلى حارس أمین على صحتھ، یحرس القیم ویحمي الصحة ویدافع عنھا، بما في ذلك الحق
في الصحة."

الدكتورة مارغریت تشان، المدیرة العامة لمنظمة الصحة العالمیة.

وضعیة االنطالق
وضعیة االنطالق

المجزوءة الثانیة : استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي
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تعریف الصحة اإلنجابیة
تعرف الصحة اإلنجابیة، حسب ما جاء بھ المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بالقاھرة سبتمبر لسنة 1994، بأنھا حالة رفاه كامل بدني وعقلي

واجتماعي في جمیع األمور المتعلقة بالجھاز التناسلي ووظائفھ وعملیاتھ ولیست مجرد السالمة من المرض أو اإلعاقة.
الصّحة الجنسیّة؟؟؟؟؟مصطلح شامل

الصحة الجنسیة ھي دمج الجوانب العضویة والعاطفیة والفكریة واالجتماعیة بصفة تساعد الفرد على تنمیة شخصیتھ وعلى حسن
التواصل مع الطرف األخر وعلى بناء المودة. وتستوجب الصحة الجنسیة توفر ثالث شروط أساسیة:

قدرة الفرد على التحكم في سلوك جنسي یكون متناسقا مع الثقافة االجتماعیة والشخصیة
أن یكون الفرد خال من كل إحساس بالقلق واإلحساس بالذنب ومن كل المعتقدات الخاطئة والتأثیرات النفسیة السلبیة التي

یمكن أن تعیق العالقة الجنسیة.

أن یكون الفرد خال من االضطرابات واألمراض والعاھات العضویة التي من شأنھا أن تضر بالوظائف الجنسیة واإلنجابیة.
الصّحة اإلنجابیّة، مصطلح إیجابي

وتشمل الخدمات الصحیة المتعلقة باإلنجاب جملة وطرق تقنیات وخدمات تساھم في ضمان سالمة الصحة والرفاه لإلنجاب عبر
الوقایة من المشاكل الممكن أن تحصل في ھذا المجال

وتشمل خدمات الصحة اإلنجابیة على المكونات األساسیة التالیة :
خدمات ما حول الوالدة وتخص استشارة ما قبل الحمل والوالدة اآلمنة بمساعدة عون مؤھل بالمؤسسات الصحیة والتقصي

والتكفل بالمضاعفات الوالدیة وكذلك استشارة ما بعد الوالدة لمراقبة األم وولیدھا
كشف ومعالجة التعفنات المنقولة جنسیا لدى المرأة والرجل

خدمات اإلعالم والتحسیس
خدمات إنصات وتوجیھ وخدمات طبیة مالئمة للشباب

لماذا إدراج التربیة على الصحة اإلنجابیة؟
للحد من المعلومات المضللة؛

توضیح القیم و المواقف اإلیجابیة و تدعیمھا؛

لزیادة المھارات التي تتیح اتخاذ قرارات مستنیرة و التصرف على أساسھا؛

لتحسین التصورات المتعلقة بمجموعة األقران و المعاییر االجتماعیة.

التربیة على الصحة اإلنجابیة و األھداف اإلنمائیة لأللفیة
الھدف اإلنمائي الثالث

تحقیق المساواة بین الجنسین و تمكین المرأة

الھدف اإلنمائي الخامس
الحد من الوفیات النفاسیة و تعمیم االنتفاع بخدمات الصحة اإلنجابیة

الھدف اإلنمائي السادس
مكافحة فیروس و مرض االیدز

لفئات العمریة و مستویات التعلیم المناظرة لھا
المستوى األول :

من 5سنوات إلى 8سنوات

المستوى الثاني :
من 8 سنوات إلى 12 سنة

المستوى الثالث :
من 12 سنة إلى 15سنة

المستوى الرابع :
من 15سنة إلى 18سنة

المجزوءة الثانیة : استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي
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الموضوعات الكبرى التي تندرج أھداف التعلم في إطارھا
الموضوعات الكبرى التي تندرج أھداف التعلم في إطارھا

المفھوم الرئیسي لنمو اإلنسان
المفھوم الرئیسي لنمو اإلنسان

b) المجزوءة الثانیة -دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة - التأطیر النظري واالثراء_النسخة الثانیة

تتحمیل العرض عبر الروابط أسفلھ

تحمیل العرض بصیغة PPT [cf. استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج
[pptx.الدراسي

تحمیل العرض بصیغة PDF [cf. استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج
[pdf.الدراسي

محاور العرض
1- دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة

مفھوم الصحة اإلنجابیة

الفئات المستھدفة بالصحة اإلنجابیة

مراحل التربیة على الصحة اإلنجابیة
أھداف التربیة على الصحة اإلنجابیة

2- تمظھرات التربیة على الصحة اإلنجابیة بالمنھاج الدراسي

التربیة على الصحة اإلنجابیة بالمنھاج الدراسي

الموضوعات المدرجة ببرنامج النشاط العلمي :

البلوغ / األعضاء التناسلیة / األمراض الجنسیة / التوالد عند اإلنسان

1- دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة

توطئة
بغیة تعزیز وتقویة المناھج الدراسیة في مجال التربیة على الصحة اإلنجابیة، تم إدراج تیمة خاصة بھذا المجال في البرنامج المنقح

للنشاط العلمي بالوحدة الخامسة بالمستوى السادس ابتدائي.
فماذا یقصد بالتربیة على الصحة اإلنجابیة؟

وماھي تمظھراتھا بالمنھاج الدراسي؟

المجزوءة الثانیة : استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي
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مفھوم التربیة على الصحة اإلنجابیة
مفھوم الصحة ومفھوم ومفھوم الصحة اإلنجابیة

التربیة على الصحة اإلنجابیة
هي عملیة تعلیم وتعلم ترتكز على مقرر دراسي الذي یتناول الجوانب المعرفیة والعاطفیة والجسدیة واالجتماعیة للتوالد.

الفئات المستھدفة من التربیة على الصحة اإلنجابیة
لتحقیق مستوى أفضل للصحة اإلنجابیة البد من إشراك الرجل والمرأة سویا في القرار اإلنجابي وتأسیس األسرة. والیتم ذلك إال
بتمكین الشباب، ذكورا وإناثا، في سن مبكر، من معرفة البیانات والمعارف العلمیة الصحیحة ذات الصلة بالصحة اإلنجابیة، ألن

قضایا الصحة اإلنجابیة لیست من اھتمام الكبار (من ھم في سن اإلنجاب) فقط، وإنما ھي مسؤولیة الجمیع في كافة المراحل العمریة:

الطفل
الشاب خصوصا المراھق

الرجل والمرأة في سن اإلنجاب

المرأة في سن ما بعد مرحلة اإلنجاب

مراحل التربیة على الصحة اإلنجابیة
مرحلة الطفولة

تھتم بالرضاعة الطبیعیة والتغذیة السلیمة، الوقایة من األمراض، عدم التفرقة والتمییز بین الجنسین
مرحلة المراھقة

تھتم بالتثقیف الصحي والتغیرات القیسیولوجیة والنفسیة، التغذیة والصحة العامة، تجنب الزواج المبكر

مرحلة العمر اإلنجابي
تھتم بفحوص ما فبل الزواج، األمومة اآلمنة، تنظیم األسرة والمباعدة بین الوالدات، اكتشاف أسباب العقم وعالجھ، الوقایة

من اإلجھاض ورعایة ما بعد اإلجھاض

مرحلة ما بعد العمر اإلنجابي
تھتم بالمشورة عن التغیرات الفیسیولوجیة والنفسیة، الكشف الدوري من الوقایة من أورام الثدي وعنق الرحم، الوقایة من

ھشاشة العظام، الرعایة االجتماعیة

أھداف التربیة على الصحة اإلنجابیة:
تمكین المتعلمات والمتعلمین من اكتساب المعارف وتبني مواقف مسؤولة تجاه اإلشكالیات المرتبطة بالصحة : تحوالت فترة

المراھقة واألمراض المعدیة والتخطیط العائلي والزواج المبكر
تجنیب الشباب خصوصا المراھقین السلوكیات الضارة التي قد تھدد صحتھم اإلنجابیة الحالیة والمستقبلیة

توعیة األفراد بالخرافات، والسلوكیات الخاطئة في الصحة اإلنجابیة واآلثار الناجمة عنھا

االرتقاء بالمستوى الصحي للرجل والمرأة في سن اإلنجاب
(IST) مكافحة التعفنات المنقولة جنسیا

الحفاظ على صحة األطفال وبقائھم وحمایتھم ونموھم

خفض معدل وفیات األطفال واألمھات

المجزوءة الثانیة : استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي
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تحسین نوعیة الحیاة و العالقات الشخصیة

2- تمظھرات التربیة على الصحة اإلنجابیة بالمنھاج الدراسي

التربیة على الصحة اإلنجابیة بالمنھاج الدراسي
من بین المستجدات التي تم ترسیمھا خالل الموسم الدراسي 2020-2021 إدراج التربیة على الصحة اإلنجابیة في مادة
النشاط العلمي ،في الوحدة الخامسة بالمستوى السادس، بالضبط في مجال علوم الحیاة، محور دورات الحیاة والتوالد

والوراثة عند الكائنات الحیة، موضوع "التوالد عند اإلنسان"
إدراج التربیة على الصحة اإلنجابیة أو التربیة الجنسیة في المنھاج الدراسي وفق تدرج منھجي وبیداغوجي سیساعداألطفال

على التعرف على أجسادھم ویعلمھم قیمة احترام الجسد من أي اعتداء ینتھك حرمتھ

محتوى التربیة على الصحة اإلنجابیة بالسنة السادسة ابتدائي
محتوى التربیة على الصحة اإلنجابیة بالسنة السادسة ابتدائي

الوحدة الخامسة : دورات الحیاة والتوالدوالوراثةعند الكائنات الحیة
تقدیم الوحدة

موضوعات التربیة على الصحة اإلنجابیة أو التربیة الجنسیة
Les organes reproducteurs األعضاء التناسلیة

التعفنات واالمراض التي تصیب األعضاء التناسلیة
األمراض والتعفنات قد تصیب األعضاء التناسلیة للذكور أو لإلناث وقد تؤدي إلى العقم أو استئصال أحد األعضاء التناسلیة. ومن أھم

ھذه األمراض:
التھاب المھبل عند الفتاة والحشفة واإلحلیل عند الفتى، یسبب ھذا االلتھاب حرقة أثناء التبول؛

ظھور تقرحات داخلیة وخارجیة للجھاز التناسلي یصحبھا ألم؛

(Morpion) حكة جلدیة في األعضاء التناسلیة بسبب الفطریات والقمل

التعفنات المنقولة جنسیا:
Cو (B (Hépatite والتھاب الكبد الفیروسي(SIDA) تعفنات فیروسیة كالسیدا

(Siphilis) والزھري(le chaude-pisse ) تعفنات بكتیریة كالسیالن

المجزوءة الثانیة : استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي

27



عواقب التعفنات المنقولة جنسیا
التعفنات المنقولة جنسیا تؤدي ، في حالة اھمالھا او عدم عالجھا، الى عواقب متعددة وخطیرة بالنسبة للمرأة والرجل والجنین.

الجنینالمرأةالرجل

- ضیق القناة البولیة - اصابة الدماغ و
الجھاز العصبي والقلب والعظام - اصابة

البروستاتا - العقم

- العقم - االالم المزمنة أسفل البطن -
الحمل خارج الرحم - االجھاض التلقائي -

سرطان عنق الرحم - اصابة الدماغ و
الجھاز العصبي والقلب والعظام

- والدة اجنة موتى بسبب الزھري - ارتفاع
معدل وفیات االطفال حدیثي الوالدة -
العمي والصمم وااللتھاب الرئوي عند

االطفال حدیثي الوالدة

La reproduction humaine التوالد عند اإلنسان
يستدعي التوالد الجنسي عند اإلنسان تواجد ذكر وأنثى بالغین ( ینتجان أمشاجا). تمر عملیة التوالد بمجموعة من المراحل (بیضة،

جنین، حمیل ثم ولید).

مامصدر دم الحیض؟ وماھي الدورة الحیضیة؟
Cycle menstruel الدورة الحیضیة أو الشھریة

تدوم كل دورة حیضیة حوالي 28 یوما، تبتدئ خالل الیوم األول من الحیض وتنتھي في الیوم ما قبل األخیر من الحیض الموالي
وتتوسطھا اإلباضة. یمكن لدة الحیض وزمن اإلباضة وبالتالي مدة الدورة الشھریة أن تتغیر من امرأة ألخرى أو عند نفس المرأة

حسب الحالة الفیزیولوجیة أو النفسیة أو الصحیة.

Cycle ovarien دورة المبیض
دورة المبیض

Cycle de l'utérus دورة الرحم
تتمیز بتعاقب مرحلتین:

انھیار وتالشي مخاطة الرحم خالل األیام األولى من الدورة الحیضیة، تتمیز ھذه المرحلة بسیالن دم الحیض نتیجة انفجار العروق الدمویة.

إعادة تشكل مخاطة الرحم وازدیاد سمكھا بعد الحیض، حیث یصبح الرحم مھیئا الستقبال البویضة.

العالقة بین دورة الرحم ودورة المبیض:
العالقة بین دورة الرحم ودورة المبیض:

االحتیاطات الواجب اتخاذھا أثناء الدورة الشھریة
أثناء الدورة الشھریة تحتاج الفتاة إلى عنایة بالغة بالمنطقة الحساسة

تغییر الفوطة الصحیة من 3 إلى 6 ساعات یومیا؛

غسل الیدین والمنطقة المھبلیة بالماء الفاتر، لمنع تراكم الفطریات؛
تغییر المالبس الداخلیة إن اتسخت، لتفادي تكاثر الجراثیم؛
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االستحمام بماء ساخن، لالسترخاء ومنع التشنج المؤلم؛
تناول أغذیة غنیة باأللیاف والحدید والمغنیزیوم: یساعد على استرخاء العضالت ویقضي على االنتفاخ واحتباس السوائل؛

شرب الكثیر من الماء: یسھل التخلص من السوائل المتراكمة بالجسم ؛

شرب شاي أعشاب: یحتوي على الفیتامینات والمعادن وتقویة الرحم ویقلل التشجنات

اإلخصاب عند اإلنسان
من اإلخصاب إلى الحمل

Nidation التعشیش
2- التعشیش

L'importance du placenta أھمیة المشیمة
L'importance du placenta 3- أھمیة المشیمة

الوالدة واإلرضاع
Accouchement الوالدة

Allaitement 2- اإلرضاع
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تنظیم النسل
يمكن لإلنسان أن یتحكم في عملیة اإلنجاب عند كل اتصال جنسي باعتماد مجموعة من الطرق والوسائل:

1- طرق تمنع التقاء األمشاج

تعتمد على:
اإلمساك الدوري: تجنب االتصال الجنسي خالل فترة الخصوبة

(دون مضاعفات صحیة – نسبة الفشل 10%)؛

العزل: قدف المني خارج المھبل (دون مضاعفات صحیة – نسبة الفشل 17%)؛
الواقي الذكري للرجال (دون مضاعفات صحیة – نسبة الفشل 10%)؛
الحجاب الواقي للنساء (دون مضاعفات صحیة – نسبة الفشل 12%)؛

التعقیم للرجال وللنساء معا یتجلى في ربط القنوات الناقلة لألمشاج (عملیة الرجعة فیھا – نسبة الفشل %0).
2- طرق تمنع التعشیش

استعمال اللولب داخل الرحم (یمكن أن یؤدي إلى سیالن الدم– نسبة الفشل %0).

3- طرق تؤثر على الدورة الجنسیة

حبوب منع الحمل (منع اإلباضة) تؤثر على الدورة الجنسیة كما تؤثر عاى عنق الرحم (لھا تأثیرات جانیبة– نسبة الفشل %0).

Bilan الحصیلة
Bilan الحصیلة

المجزوءة الثانیة : استكشاف دالالت التربیة على الصحة اإلنجابیة وتمظھراتھا في المنھاج الدراسي
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المجزوءة الثالثة : سبل تعزیز التربیة على الصحة
اإلنجابیة في البرامج الدراسیة والكتب المدرسیة

IVالمحینة بالتعلیم االبتدائي

المدةأھداف التكوینالوضعیات التكوینیةالكفایة المھنیةالمجزوءات
الزمنیة

المجزوءة
الثالثة :سبل

تعزیز التربیة
على الصحة
اإلنجابیة في

البرامج الدراسیة
والكتب المدرسیة
المحینة بالتعلیم

االبتدائي

-یكون المشارك(ة) في نھایة التكوین
قادرا على تطویر كفایتھ المھنیة من
خالل السبل الكفیلة لتعزیز التربیة
على الصحة اإلنجابیة في البرامج
الدراسیة والكتب المدرسیة المحینة

الوضعیة التكوینیة األولى :
حضور التربیة على الصحة
االنجابیة في برنامج النشاط

العلمي

التعرف على حضور التربیة
على الصحة االنجابیة في

برنامج النشاط العلمي
45 د

الوضعیة التكوینیة الثالثة :
تصور استشرافي لحضور

التربیة على الصحة االنجابیة
في المنھاج الدراسي

تحدید تصور استشرافي
لحضور التربیة على الصحة

االنجابیة في المنھاج
45د

45د-عرض وجیز یؤطر الوضعیتین

45دتقویم أعمال الورشات واثر عملیة التكوین

1. الجانب العملي : الوضعیات التكوینیة
1.1. المجزوءة الثالثة : الوضعیة التكوینیة األولى

الوضعیة التكوینیة األولى : حضور التربیة على الصحة اإلنجابیة في برنامج النشاط العلمي
الھدف األساسي من الوضعیة : التعرف على حضور التربیة على الصحة اإلنجابیة في برنامج النشاط العلمي

مدة اإلنجاز : 45 د

تقدیم الموضوع (10 د)
". ..وألن الطفل ھو نواة مجتمع الغد فإن الفضاء المدرسي ھو خیر مشتل لضمان نموه بشكل صحیح ورصین،لھذا یجب النظر للصحة

اإلنجابیة كمؤثر عمیق على صحتھ على امتداد نموه حسب ما سطره صندوق األمم المتحدة للسكان "1
https://web.archive.org/web/20190522114807/https://www.unfpa.org/sexual-reproductive-health - 1

األسناد
كراسات النشاط العلمي للمستویین الخامس والسادس.

وثسقة البرنامج السنوي لمادة النشاط العلمي للمستوى الخامس.
-وثیقة البرنامج السنوي لمادة النشاط العلمي للمستوى السادس

التعلیمات (5د)
استنادا على تصفحھم لكراسات النشاط العلمي للموسم الدراسي 2020-2021، حددوا الوحدة أو الوحدات التعلمیة التي تناولت التربیة

على الصحة اإلنجابیة.
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المعالجة الجماعیة للوضعیة المقترحة وتقاسم اإلنتاجات (30 د)
العمل في إطار مجموعات

اعتماد الجدول أسفلھ لإلجابة على التعلیمة

عرض النتائج

صیاغة خالصة تركیبیة

الوحدة الدراسیة التي تناولت التربیة علىالمستوى الدراسي
مالحظاتالصحة اإلنجابیة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. المجزوءة الثالثة : الوضعیة التكوینیة الثانیة

الوضعیة التكوینیة الثانیة : تصور استشرافي لحضور التربیة على الصحة اإلنجابیة في المنھاج الدراسي
الھدف األساسي من الوضعیة : أن یسھم المشارك في إعداد تصور استشرافي لتعمیم التربیة على الصحة اإلنجابیة بالمنھاج الدراسي

المدة الزمنیة : 45 د

تقدیم الموضوع (10 د)
"... فرص التربیة على الصحة اإلنجابیة تظل محدودة بالمدرسة العمومیة، ولذلك ما یبرره باعتبارھا مستجد یستلزم التدریج الكمي والنوعي في التعاطي معھ، فإن التفكیر في تطویر حضورھا على الصعید المنھاجي
یعتبر أمرا غایة في األھمیة خاصة أن مصادر البحث عن المعلومة صارت كثیرة ومتعددة واألخطر أنھا غیر متحكم فیھا وھو ما ینذر بإمكانیة السقوط في تبني معلومات خاطئة قد تؤثر سلبا على االستقرار والصحة

النفسیة والجسدیة للمتعلم-ة/الطفل"

األسناد
(cf. p.40) 1 الوثیقة رقم

(cf. p.41) 2 الوثیقة رقم
(cf. p.43) 3 الوثیقة رقم
(cf. p.44) 4 الوثیقة رقم

[cf. Support sciences 1 2 AEP.pdf] تحمیل مجاالت التعلم الخاصة بمادة النشاط العلمي للمستويین األول والثاني

المجزوءة الثالثة : سبل تعزیز التربیة على الصحة اإلنجابیة في البرامج الدراسیة والكتب المدرسیة المحینة بالتعلیم االبتدائي
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cf. Support sciences3 4] تحمیل مجاالت التعلم الخاصة بمادة النشاط العلمي للمستويین الثالث والرابع
[AEP.pdf

cf. Support sciences 5 6] تحمیل مجاالت التعلم الخاصة بمادة النشاط العلمي للمستويین الخامس والسادس
[AEP.pdf

cf.] تحمیل مجاالت التعلم الخاصة بمادتي اللغة العربیة أو الفرنسیة لجمیع المستويات
[Support_Pôle_arabe.pdf

التعلیمات (5 د)
اعتمادا على األسناد أعاله وحسب تجربتك المیدانیة ، حدد المستویات الدراسیة والمجاالت التعلمیة المرتبطة بھا التي یمكن من خاللھا تنزیل

التربیة على الصحة االنجابیة.

المعالجة الجماعیة للوضعیة المقترحة وتقاسم اإلنتاجات (30 د)
يقوم المشاركون، بمساعدة من المكون وباالعتماد على األسناد المذكورة أعاله بالبحث على المستویات والمجاالت المرتبطة بھا التي

یمكن من خاللھا تصریف التربیة على الصحة اإلنجابیة؛

يحفز المكون المشاركین العمل في مجموعات، حیث كل مجموعة تشتغل على وثیقة معینة من األسناد المقترحة أعاله؟؛
تعرض كل مجموعة نتائج اشتغالھا وتناقش التقاریر؛

يستغل الجدول أسفلھ لتركیب نتائج عملیة التقاسم

المجال األقرب لتصریفالمستوى الدراسيالوثائق
التربیة على الصحة اإلنجابیة

اقتراح سیناریوھا موجزا
للتصریف

الوثیقة رقم 1

الوثیقة رقم 2

الوثیقة رقم 3

الوثیقة رقم 4

3.1. المجزوءة الثالثة : التأطیر النظري واالثراء
تستحق التربیة على الصحة اإلنجابیة أخذ مكان خاص لھا عمودیا أو أفقیا من داخل المنھاج ادراسي المغربي امتداد لمختلف التنقیحات
المنتظمة التي یخضع لھا منذ انطالق ورش إصالح منظومة التربیة والتكوین عبر حامل الرؤیة االستراتیجیة 2015-2030 وما تالھا
من وثائق منظمة و أو ملزمة. ھذا الخیار یمنح من ارتباط ھذه التربیة بالصحة العامة وباعتبار األسرة ھي انجاز زوجین اختارا اإلنجاب،
مع العلم أن ھذه األسرة وبقوة األشیاء ھي البیئة الطبیعیة الحاضنة لألطفال. وألن الطفل ھو نواة مجتمع الغد فإن الفضاء المدرسي ھو
خیر مشتل لضمان نموه بشكل صحیح ورصین. لھذا یجب النظر للصحة اإلنجابیة كمؤثر عمیق على صحتھ على امتداد نموه حسب ما

سطره صندوق األمم المتحدة للسكان
راھنیة ھذه التربیة وأھمیتھا تستدعي تفكیرا منھجیا منھاجیا عمیقا بشكل صلب ومتراص رغبة في تأسیس أركانھا واستشراف سبل أمثل
لتنزیلھا وحمایتھا من كل انكفاء في القادم من الوقت. وھو ما سیتم تسطیره في ھذه األرضیة التي ستبقى مفتوحة على كل التعدیالت
والتصویبات الالزمة كلما سمحت ودعت الضرورة لذلك. ھذا التفكیر یفترض توجھین اثنین: أولھما اعتماد حضور ممتد للتربیة على
الصحة اإلنجابیة في مختلف المواد والمكونات طورا بشكل صریح وطورا آخر مضمرا حسب ما تقتضیھ الشروط العمریة
وخصوصیاتھا. وثانیھما تصور یستشرف مكونا قائما بذاتھ بحیز قار بالمنھاج الدراسي المغربي وفق ما تسمح بھ الفرص المتاحة. وقبل

ھذا وذاك سیكون لزاما بسط مجاالت التعلم التي تم اعتمادھا لتصریف ھذه التربیة بالتعلیم األولي والتعلیم االبتدائي.

a) الشق األول : التعلیم األولي

تصریف التربیة على الصحة اإلنجابیة بالتعلیم األولي
تعاني مجتمعاتنا بشكل كبیر من نقص المعرفة واالھتمام بموضوع التربیة على الصحة اإلنجابیة عامة و التربیة الجنسیة خاصة،
حیث تسود ثقافة «العیب / حشومة » ، في المقابل َكثُرت حوادث الشذوذ والتحرش واالنحراف الجنسي ، عالوة على األمراض

الجنسیة.

إن التربیة الجنسیة و التربیة على الصحة اإلنجابیة للطفل ال تقل أھمیة عن أي جانب من جوانب التربیة األخرى. و ال غرابة أن تبتدئ
ھذه التربیة منذ السنوات األولى بل الشھور األولى من والدتھ ، و ذلك بغرض تعرف الطفل منذ الطفولة المبكرة على جسمھ و تعزیز

مفھوم أن الجسد لھ خصوصیة.
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مجاالت التعلم التي یمكن العمل في نطاقھا لتعزیز التربیة على الصحة اإلنجابیة

المجال الثانيالمجال األولالتعلیم األولي

التمھیدي األول
القیم الدینیة و الوطنیة و قواعد العیشاكتشاف الذات و المحیط

المشترك التنھیدي الثاني

المشاریع الموضوعاتیة ذات عالقة بالتربیة على الصحة اإلنجابیة

األھداف المتوخاة و التي لھا عالقة بالتربیة على الصحة اإلنجابیةالمشاریع الموضوعاتیة

الجسم و التغذیة و النظافة

التعرف على الجسم و تثمینھ؛

االعتزاز بالذات و حمایتھا؛

الرعایة الصحیة للجسم و اكتساب العادات السلیمة في األكل؛
ترسیخ سلوك النظافة.

تعزیز سلوك االنتماء األسري.األسرة و البیت

الحي و مرافقھ
التأقلم مع العالم الخارجي؛

اكتساب مھارات التعامل مع األشخاص خارج العالقة األسریة.

اكتساب مھارات التعامل مع األصدقاء بالمدرسة.المدرسة و األصدقاء

سبل تعزیز التربیة على الصحة اإلنجابیة

سبل تعزیز التربیة على الصحة اإلنجابیةالمشاریع الموضوعاتیة

الجسم و التغذیة و النظافة

ترسیخ مفھوم أن الجسد لھ خصوصیة؛

تثمین الجسد؛
حمایة الجسد ( حمایة الحواس ، حمایة كل عضو في الجسم ...)؛

ترسیخ سلوك النظافة لحمایة الجسم.

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

األسرة و البیت
التعرف على األسرة؛

ترسیخ ثقافة التواصل مع األسرة في كل المواضیع؛
.................................................................................

الحي و مرافقھ
اكتساب مھارات التعامل مع األشخاص خارج العالقة األسریة و حدود ھذه العالقات.

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

المدرسة و األصدقاء
التحسیس بأھمیة الرفقة الحسنة؛

......................................................................
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b) الشق الثاني : التعلیم االبتدائي

رصد مجاالت التعلم التي تم التصریف من خاللھا التربیة على الصحة اإلنجابیة
عموما تم حصر المضامین ذات الصلة بالتربیة على الصحة اإلنجابیة ضمن برنامج النشاط العلمي بالمستوى السادس وبالتحدید بالوحدة

الخامسة مستثمرین ما یحویھ موضوع التوالد عند اإلنسان من فرص وتقاطعات مع ھذه التربیة.

Informatiqueالتیكنولوجیاالعلومالمحورالمجالالوحدة

5
علوم الحیاة

دورات الحیاة
والتوالد

والوراثة عند
الكائنات الحیة

مشروع لھ عالقة باألھدافالتوالد عند اإلنسان
Contrôler lesالتعلمیة الخاصة بالوحدة

personnages-2

تقویم ودعم الوحدة

تصور استشرافي لتعمیم التربیة على الصحة اإلنجابیة بالمنھاج الدراسي
بالنظر للفرص المتاحة للتعریج الضمني وأو الصریح لما یمكن أن تحملھ التربیة على الصحة اإلنجابیة من مضامین وتوجیھات، وھي فرص
تظل محدودة ولذلك ما یبرره باعتبارھا مستجد یستلزم التدریج الكمي والنوعي في التعاطي معھ، فإن التفكیر في تطویر حضورھا على الصعید
المنھاجي یعتبر أمرا غایة في األھمیة خاصة أن مصادر البحث عن المعلومة صارت كثیرة ومتعددة واألخطر أنھا غیر متحكم فیھا وھو ما

ینذر بإمكانیة السقوط في تبني معلومات خاطئة قد تؤثر سلبا على االستقرار والصحة النفسیة والجسدیة للمتعلم-ة/الطفل.

على مستوى مجاالت التعلم بمختلف المواد
تتضمن الجداول مقترحات لمقترحات التوطین سواء الضمني أو الصریح لمضامین ومحتویات التربیة على الصحة اإلنجابیة بمختلف المواد
المدرسة بالتعلیم االبتدائي مع تحدید الوحدات الدراسیة، المجاالت، األسابیع والمواضیع المناسبة لذلك. وتظل المقترحات أسفلھ خاضعة

للتكییف والتعدیل وفق الخصوصیات السوسیوثقافیة لبیئة المتعلم-ة/الطفل ومستوى اإلدراك الذي تتیحھ خصوصیاتھ العمریة.
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اللغة العربیة و الفرنسیة

طبیعة التصریففرص التصریفالمكونالمستوىالمادة

اللغة العربیة

االستماعالثالث
والتحدث

الوحدة 1 – مجال: عالم األصدقاء.
األسبوع 5 -الحكایة 2 – الوضعیة التواصلیة 3

و4.
الموضوع3 : یخبر أصدقاءه عن حدث عاشھ.

الموضوع 4: یتحدث عن عالقتھ بصدیقھ.

o الوحدة 3 – المجال: الوقایة من األخطار
o األسبوع 2- الحكایة 1- الوضعیة التواصلیة 2

o الموضوع: یحذر من خطر.

o األسبوع 4 – الحكایة 2 – الوضعیة التواصلیة
.4

o الموضوع: یوجھ وینصح.

تصریحضمني
موجھ

ضمنيالوحدة 6 – المجال: السیاحةالرابع

الخامس
o الوحدة 2 – المجال: الواجبات والحقوق

o الوحدة 3 – المجال: وسائل االتصال والتواصل
o الوحدة 2 – المجال: األلعاب والریاضة

تصریحضمني
موجھ

السادس
o الوحدة 2 – المجال: المواطنة والسلوك المدني

o الوحدة 5 – المجال: تحدیات العالم المعاصر
تصریح

اللغة الفرنسیة

AEP 1°
Unité 1 – Thème : La tenue vestimentaire et .1

l'hygiène

Unité 4 - Thème : Le quartier/Le village .2
تصریحضمني

موجھ

AEP 2°
.Unité 2 – Thème : La vie scolaire .3

Unité 4 - Thème : La ville / Le village .4
تصریحضمني

موجھ

AEP 3°

.Unité 1 – Thème : Le monde des amis .1

.Unité 2 - Thème : La vie associative .2

Unité 3 - Thème : La protection contre les .3
.dangers

تصریحضمني
موجھ

AEP 4°.UD6 – Thème : Le tourisme .8تصریح

AEP 5°

.Unité 2 – Thème : Devoirs et droits .9

.Unité 3 - Thème : Les TIC .10

.Unité 6 - Thème : Les jeux et les sports .11

تصریح

AEP 6°

Unité 2 – Thème : La citoyenneté et le .12
comportement civique

Unité 3 - Thème : Les défis de la vie .13
.contemporaine

تصریح
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مادة الریاضیات

طبیعة التصریفمجاالت الریاضیات و فرص التصریفالمستوىالمادة

استثمار مجالي معالجة و تنظیم البیانات وجمیع الموادالریاضیات
المسائل

ضمني للمستویات
3+2+1

صریح للمستویات
6+5+4

مادة االجتماعیات

طبیعة التصریففرص التصریفالمكونالمستوىالمادة

االجتماعیات

الرابع

التربیة المدنیة

الوحدة 2 – الدرس 1

الموضوع: نضع میثاقا لقسمنا
صریح

الوحدة 3 – الدرس 2

الموضوع: حقوقنا نحن األطفال (من خالل
اتفاقیة حقوق الطفل)

صریحضمني

الوحدة الرابعة – الدرس 1

الموضوع: حقوقنا في محیطنا
صریحضمني

الخامس

الوحدة 1 – الدرس 2.

الموضوع: أشارك في وضع میثاق القسم بناء
على تجربتي.

صریح

الوحدة 3 – الدرس 2.

الموضوع: أحافظ على سالمتي و صحتي
صریح

الوحدة 4 – الدرس 2.

الموضوع: أعي مزایا و أخطار "االنترنیت"
صریح

الوحدة 5 – الدرس 1.

الموضوع: حقي في عدم التعرض العتداء
ودوري في حامیة نفسي

صریح

السادس

الوحدة 1 – الدرس 2.

الموضوع: أشارك في وضع میثاق قسمنا
وانتخاب مكتب التعاونیة

صریح

الوحدة 2 – الدرس 1

الموضوع: أساھم في حامیة حیاتي الخاصة
صریح
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مادة النشاط العلمي
بالنسبة لمادة النشاط العلمي، و إضافة لما سیتم اعتماده خالل الوحدة الخامسة بالمستوى السادس، فإن إمكانیة التصریف تظل متاحة بمجال

علوم الحیاة وفق المقترح اآلتي:

الموضوعالمحورالمجالالمستوى

األول ابتدائي
صحة اإلنسان و التفاعل مععلوم

البیئة

أحافظ على صحتي

الصحةالثالث ابتدائي

الخامس ابتدائي
الجھاز الھضمي و الجھاز

البولي
التغذیة و الصحة

مادة التربیة اإلسالمیة
1.ج  مادة التربیة اإلسالمیة:

وتعتبر مادة التربیة اإلسالمیة بیئة تربویة مناسبة الحتضان ما نصبو تحقیقھ عبر محور التربیة على الصحة اإلنجابیة عبر
مختلف مداخلھا: التزكیة، االقتداء، االستجابة، القسط والحكمة بمبدأ التناغم ال التعارض.

2. على مستوى الفصل عن باقي المواد

إذا كان ملمح المقترح السالف الذكر یتخذ من االمتداد والعرضانیة سمة وشكال، فإن التفكیر في تصور منھاجي آخر للتربیة
على الصحة اإلنجابیة یبقى تصورا قابال للتنزیل واألجرأة حتى تأخذ حیزا موضوعاتیا وزمنیا إلى جانب باقي المواد
والمكونات. وتأسیسا على ذلك، سیكون من الرصانة والضبط العلمیین تخصیص فسحة من التخطیط، اإلعداد والتنزیل
والمقصد كما سبقت اإلشارة لھ في تقدیم الوثیقة الحالیة ھو بناء برنامج صلب ومتراص لمواجھة كل انكفاء قد یعرفھ ھذا

الموضوع.

ارتباطا بھذا المرمى، سیكون لحضور ھذه التربیة على مدار سنوات التعلیم االبتدائي وما قبل التمدرس حظا من التنزیل
بالترنح بین االستضمار خالل المستویات الدنیا على أن یتم التصریح بمقتضیاتھا كلما تقدمنا في المسار الدراسي على أن تتم
ھذه الھندسة البیداغوجیة بالتناغم مع اعتماد الوحدات ومجاالتھا من جھة والسیاقات والمستجدات العالمیة ذات الصلة

بالموضوع.

في ھذا االتجاه یمكن اعتماد مضامین تتنوع بین:
• الدروس النظریة: تعتمد تصریف مضامین بأقصى درجات النقل الدیداكتیكي.

• مشاریع شخصیة إلعطاء معان لما تم ترویجھ خالل الدروس النظریة ولتحسیس المتعلم بأھمیة تقویم السلوك بناء على
التوجیھات المصححة.

• أنشطة الحیاة المدرسیة: مسرح، عروض تشكیلیة، أناشید وأقصوصات، لقاءات صحفیة ودعوات لجمعیات فاعلة
ومتخصصة، استفادة من توجیھات أطر طبیة وشبھ طبیة... كل ذلك بالتوازي مع ما تتضمنھ الدروس النظریة والمشاریع

الشخصیة.
خاتمة

بما أن الطبیعة ال تحتمل الفراغ، فإن تساؤالت الطفل/المتعلم-ة تستلزم أجوبة فوریة حتى ال یجتھد لتشكیل أجوبتھ الخاصة التي قد
تمیل عن جادة الصواب أو سیبحث عن مورد آخر (غیر صادق) لتلبیة شغفھ المعرفي. من أجل ذلك یجب أن نتھیأ ونتوقع مختلف
االنشغاالت التي تحیر الطفل وتثیر فضولھ الدائم أمام محاولة فھم ما یحیط بھ وما یتصل بذاتھ. ولننجد تھیئة واستعدادا أفضل من

اعتماد مادة أو محور یعنى بالتربیة على الصحة اإلنجابیة لبناء مواطن الغد متوازن النفسیة وسلیم البدن ومتزن السلوك.
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 1)https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/alshte-alanjabyte-fy-alatfaqyat-aldwlyte

محتویات ملحقة

1. تعریف مارج بیریر لمعنى الصحة الجنسیة

تعریف 1
"تعریف مارج بیریر: وضحت "مارج بیریر" والتي تتولي تحریر مجلة Reproductive Health Matters والتي تصدر في بریطانیا
في افتتاحیة العدد رقم 6 نوفمبر 1998 في نھایة مقالھا إلى أن: "معنى الصحة الجنسیة أشمل من مجرد ممارسة الجنس واالستمتاع بھ
والحصول علیھ دون مخاطر صحیة فھي تعني بالقطع أكثر من مجرد غیاب األمراض الجنسیة، فالربط بین الجنس والصحة والذي یستلزم
ضرورة الوقایة من األمراض خالل ممارسة الجنس إنما ھو خطوة أولى نحو الصحة الجنسیة فمعنى الصحة الجنسیة یشیر إلى كل أنواع

الممارسات الجنسیة على أن تكون األعضاء التناسلیة وما یرتبط بھا من أجزاء الجسد األخرى سلیمة ومعافاة"4
4 - سیدة محمود محمد، مصطلح الصحة اإلنجابیة، المؤتمر السنوي الرابع عشر لتعریب العلوم، 20-21 فبرایر 2008 ، منشور ب:

الرابط للتعمیق :
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/alshte-alanjabyte-fy-alatfaqyat-ald

1wlyte

2. وثیقة مؤتمر السكان والتنمیة في البند 94/جـ وفي الفصل الرابع تم تعریف الصحة اإلنجابیة

تعریف 2
" حالة سالمة كاملة بدنیا وعقلیا واجتماعیا في األمور المتعلقة بالجھاز التناسلي ووظائفھ وعملیاتھ، ولیست مجرد السالمة من المرض أو
اإلعاقة، وھذا یعني أن الصحة الجنسیة أو اإلنجابیة ھي تمتع المخاطب بھذا البند بكامل المعافاة في كل ما یخص جھازه التناسلي ووظائفھ

وعملیاتھ."4

يوضح البند رقم 94 من وثیقة بكین 1995 تعریف رعایة الصحة اإلنجابیة بأنھا "مجموعة الوسائل والتقنیات والخدمات التي تسھم في
الصحة اإلنجابیة والرفاه عن طریق منع وحل المشاكل التي تكتنف الصحة اإلنجابیة. وھي تشمل أیضا الصحة الجنسیة التي یتمثل ھدفھا في

تحسین الحیاة والعالقات الشخصیة" ویستلزم ھذا البند بالطبع إیجاد الخدمات لتحقیق ھذه الرعایة.
4 - تعریف وثیقة برنامج عمل مؤتمر المرأة الرابع، ووثیقة مؤتمر السكان والتنمیة في البند 94/جـ وفي الفصل الرابع تم تعریف الصحة

اإلنجابیة

3. تعریف منظمة الصحة العالمیة

تعریف 3
عرفت منظمة الصحة العالمیة الصحة اإلنجابیة على أنھا الوصول إلى حالة من اكتمال السالمة البدنیة والنفسیة والعقلیة واالجتماعیة
ً من ً أساسیا في األمور ذات العالقة بوظائف الجھاز التناسلي وعملیاتھ ولیس فقط الخلو من األمراض أو اإلعاقة وھي تعدَّ جزءا

الصحة العامة، وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن اإلنجاب.

39

https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/alshte-alanjabyte-fy-alatfaqyat-aldwlyte(
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/alshte-alanjabyte-fy-alatfaqyat-aldwlyte(


4. الوثیقة رقم 1 : مجاالت التعلم الخاصة بمادة النشاط العلمي للمستویین األول والثاني

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة األولى للمستویین األول والثاني من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

الحواس: اللمس –البصر- الذوقصحة اإلنسانعلوم الحیاةالسنة األولى
–السمع -الشم/وقایة الحواس

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

صحة اإلنسانعلوم الحیاةالسنة الثانیة
وظیفة حاسة اللمس/وظیفة

حاسة السمع/ تكامل الحواس
فیما بینھا/ طرق وقایة الحواس

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الثانیة للمستویین األول والثاني من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

صحة اإلنسانعلوم الحیاةالسنة األولى
الحركة والتنقل لدى اإلنسان/
التنفس لدى اإلنسان/تغذیة

اإلنسان

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

صحة اإلنسانعلوم الحیاةالسنة الثانیة

مراحل النمو لدى اإلنسان/
األسنان: أنواعھا، وظائفھا
ووقایتھا/ صنع مجسم لسن

وضرس/أھم الفاصل في جسم
اإلنسان/ المفصل والحركة

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الثالثة للمستویین األول والثاني من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

الوقایة منعلوم الحیاةالسنة األولى
األمراض

مراحل نمو اإلنسان/مظاھر
الصحة والمرض لدى اإلنسان/

الحفاظ على صحة الجسم
بالتغذیة

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

الصوت والحركةالعلوم الفیزیائیةالسنة الثانیة

الصوت وأوساط انتشاره/
األصوات وخاصیاتھا/عالقة
الصوت بحاسة السمع/مفعول
القوة/تغیر حركة الجسم/أنواع

القوى

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الرابعة للمستویین األول والثاني من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

الماء والطبیعةعلوم الحیاةالسنة األولى
الماء:مصادره واستعماالتھ/
النباتات في محیطي/فصول

السنة

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مظاھر الحیاة عندعلوم الحیاةالسنة الثانیة
النباتات

أنواع النباتات/ األجزاء الرئیسیة
للنباتات ومراحل نموھا/ تنوع
جذور وسیقان النباتات/تنوع

أوراق وثمار النباتات

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

محتویات ملحقة
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مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الخامسة للمستویین األول والثاني من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

مظاھر الحیاة عندعلوم الحیاةالسنة األولى
الحیوانات

حیوانات في محیطي/مظاھر
نمو الحیوانات/ تصنیف

الحیوانات/ تنوع أوساط عیش
الحیوانات/ تنقل الحیوانات

وتغذیتھا

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مظاھر الحیاة عندعلوم الحیاةالسنة الثانیة
الحیوانات

أصناف الحیوانات حسب وسط
عیشھا/التغذیة لدى الحیوانات/
النمو لدى الحیوانات/ أعضاء
التنقل لدى الحیوانات/أعضاء

التنفس لدى الحیوانات

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة السادسة للمستویین األول والثاني من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

حركة األجسامالعلوم الفیزیائیةالسنة األولى
األجسام:الساكنة والمتحركة/

قوى الدفع والجذب/الجاذبیة/ قوة
الریاح والمیاه

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

العلوم الفیزیائیةالسنة الثانیة
حاالت المادة
-انتقال الطاقة

-الزمن

الحاالت الصلبة والسائلة للمادة
وخواصھا/الحالة الغازیة للمادة/
المواد الصلبة وأشكالھا/انتظام
أیام األسبوع/ انتظام شھور

السنة/السنة المیالدیة -الھجریة
-األمازیغیة

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

5. الوثیقة رقم 2 : مجاالت التعلم الخاصة بمادة النشاط العلمي للمستویین الثالث والرابع

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة األولى للمستویین الثالث والرابع من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

صحة اإلنسانعلوم الحیاةالسنة الثالثة
مشروع لھ عالقة باألھدافالتغذیة/ التنفس/ الصحةوالتفاعل مع البیئة

التعلمیة الخاصة بالوحدة

صحة اإلنسانعلوم الحیاةالسنة الرابعة
والتفاعل مع البیئة

انتقال عدوى فیروس كورونا
المستجد وطرق الوقایة منھ/

تأثیر اإلنسان على البیئة

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الثانیة للمستویین الثالث والرابع من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

تصنیف المادة والعلوم الفیزیائیةالسنة الثالثة
خصائصھا

تصنیف وخاصیات المادة/
المغناطیس/الخالئط والذوبان

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

تصنیف المادة والعلوم الفیزیائیةالسنة الرابعة
خصائصھا

تصنیف وخاصیات المادة/
تغیرات المادة/الضوء واأللوان

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

محتویات ملحقة
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مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الثالثة للمستویین الثالث والرابع من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

تصنیف المادة والعلوم الفیزیائیةالسنة الثالثة
خصائصھا

تصنیف وخاصیات المادة/
المغناطیس/الخالئط والذوبان

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

تصنیف المادة والعلوم الفیزیائیةالسنة الرابعة
خصائصھا

تصنیف وخاصیات المادة/
تغیرات المادة/الضوء واأللوان

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الرابعة للمستویین الثالث والرابع من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

العلوم الفیزیائیةالسنة الثالثة
أشكال وطرق نقل

الطاقة -القوى
والحركات

مشروع لھ عالقة باألھدافالحرارة/ الضوء /القوى
التعلمیة الخاصة بالوحدة

العلوم الفیزیائیةالسنة الرابعة
أشكال وطرق نقل

الطاقة- القوى
والحركات

الطاقة االنتشار الحراري/
الكھرباء/ القوى واآلالت

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الخامسة للمستویین الثالث والرابع من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

علوم الحیاةالسنة الثالثة
دورات الحیاة

والتوالد والوراثة
عند الكائنات الحیة

دورة الحیاة عند الحیوانات/
دورة الحیاة عند النباتات

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

علوم الحیاةالسنة الرابعة
دورات الحیاة

والتوالد والوراثة
عند الكائنات الحیة

التوالد والوراثة عند الحیوانات/
التوالد والوراثة عند النباتات

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة السادسة للمستویین الثالث والرابع من التعلیم االبتدائي

التیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

علوم األرضالسنة الثالثة
والفضاء

الخصائص الطبیعیة
لألرض و مواردھا كوكب
األرض في النظام الشمسي

-طقس ومناخ كوكب
األرض

خصائص األرض
وتغیراتھا/

الشمس من حولنا/الطقس
والمناخ

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

علوم األرضالسنة الرابعة
والفضاء

الخصائص الطبیعیة
لألرض و مواردھا كوكب
األرض في النظام الشمسي

-طقس ومناخ كوكب
األرض

موارد األرض/ تغیرات
األرض/القمر من حولنا/

الطقس والمناخ

مشروع لھ عالقة باألھداف
التعلمیة الخاصة بالوحدة

محتویات ملحقة
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6. الوثیقة 3 : مجاالت التعلم الخاصة بمادة النشاط العلمي للمستویین الخامس والسادس

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة األولى للمستویین الخامس والسادس من التعلیم االبتدائي

Informatiqueالتیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

السنة
صحة اإلنسانعلوم الحیاةالخامسة

والتفاعل مع البیئة

الجھاز الھضمي/
الجھاز البولي/ الجھاز

التنفسي/ التغذیة
والصحة/القلب والدورة

الدمویة

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة
الخاصة بالوحدة

Introduction au
coding à l'aide de

Scratch

السنة
تصنیف المادةالعلوم الفیزیائیةالسادسة

وخصائصھا
الھواء/ االحتراق

تغیرات المادة

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة
الخاصة بالوحدة

Les personnages

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الثانیة للمستویین الخامس والسادس من التعلیم االبتدائي

Informatiqueالتیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

السنة
علوم الحیاةالخامسة

الكائنات الحیة
ووظائفھا

وتفاعالتھا مع
البیئة

التربة
مشروع لھ عالقة

باألھداف التعلمیة الخاصة
بالوحدة

L'interface du
logiciel Scratch

السنة
علوم الحیاةالسادسة

صحة اإلنسان
والتفاعل مع

البیئة

الجھاز العصبي/ التغذیة
والصحة

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة الخاصة

بالوحدة

Les blocs
d'instruction-1

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الثالثة للمستویین الخامس والسادس من التعلیم االبتدائي

Informatiqueالتیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

السنة
تصنیف المادةالعلوم الفیزیائیةالخامسة

وخصائصھا
تصنیف وخاصیات

المادة/ الخالئط والذوبان

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة
الخاصة بالوحدة

L'arrière – plan

السنة
علوم الحیاةالسادسة

الكائنات الحیة
ووظائفھا

وتفاعالتھا مع
البیئة

التوازن البیئي
مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة
الخاصة بالوحدة

Les blocs
d'instruction-2

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الرابعة للمستویین الخامس والسادس من التعلیم االبتدائي

Informatiqueالتیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

السنة
علوم الحیاةالخامسة

دورات الحیاة
والتوالد والوراثة

عند الكائنات
الحیة

التوالد عند الحیوانات/
التكاثر عند النباتات

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة الخاصة

بالوحدة

Manipulation de
logiciels – 1

السنة
العلوم الفیزیائیةالسادسة

أشكال وطرق
نقل الطاقة –

القوى و الحركة
الكھرباء والرافعات

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة الخاصة

بالوحدة

Contrôler les
personnages-1

محتویات ملحقة
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مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة الخامسة للمستویین الخامس والسادس من التعلیم االبتدائي

Informatiqueالتیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

السنة
العلوم الفیزیائیةالخامسة

أشكال وطرق
نقل الطاقة –

القوى و الحركة

الكھرومغناطیسیة/ الطاقة/
حركة األجسام

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة
الخاصة بالوحدة

Manipulation de
logiciels-2

السنة
علوم الحیاةالسادسة

دورات الحیاة
والتوالد

والوراثة عند
الكائنات الحیة

التوالد عند اإلنسان
مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة
الخاصة بالوحدة

Contrôler les
personnages-2

مجاالت التعلم الخاصة بالوحدة السادسة للمستویین الخامس والسادس من التعلیم االبتدائي

Informatiqueالتیكنولوجیاالعلومالمحورالمجال

السنة
الخامسة

علوم األرض
والفضاء

الخصائص
الطبیعیة لألرض

و مواردھا-
كوكب األرض

في النظام
الشمسي

الماء والھواء/ الشمس
من حولنا

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة
الخاصة بالوحدة

Manipulation de
logiciels-3

السنة
السادسة

علوم األرض
والفضاء

الخصائص
الطبیعیة لألرض

و مواردھا-
كوكب األرض

في النظام
الشمسي

خصائص البحار و
المحیطات/الصخور
والمعادن/ االحتباس

الحراري

مشروع لھ عالقة
باألھداف التعلمیة
الخاصة بالوحدة

Personnaliser le
décor

7. الوثیقة رقم 4 : مجاالت التعلم الخاصة بقطب اللغات لجمیع المستویات

مجاالت التعلم الخاصة بالمستوى األول والثاني من التعلیم االبتدائي

المجال السادسالمجال الخامسالمجال الرابعالمجال الثالثالمجال الثانيالمجال األول

اللعب والمرحالبیئة الطبیعیةالحي / الدوارالھندام والنظافةالمدرسةاألسرةالسنة األولى

الحفالتعالم الحیوانالقریة والمدینةالتغذیة والصحةالحیاة المدرسیةالعائلةالسنة الثانیة
واألعیاد

مجاالت التعلم الخاصة بالمستوى الثالث والرابع من التعلیم االبتدائي

المجال السادسالمجال الخامسالمجال الرابعالمجال الثالثالمجال الثانيالمجال األول

الوقایة منالحیاة التعاونیةعالم األصدقاءالسنة الثالثة
الرحالت والماء و الحیاةالحرف و المھناألخطار

األسفار

الحضارةالسنة الرابعة
المغربیة

الحیاة الثقافیة و
الھوایاتالفنیة

الفالحة و
الصناعة و

التجارة
السیاحةالغابة

محتویات ملحقة
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مجاالت التعلم الخاصة بالمستوى الخامس والسادس من التعلیم االبتدائي

المجال السادسالمجال الخامسالمجال الرابعالمجال الثالثالمجال الثانيالمجال األول

الواجبات ومغاربة العامالسنة الرابعة
الحقوق

وسائل االتصال
و التواصل

االبتكارات و
االختراعات

عالم البحار و
الفضاء

األلعاب و
الریاضة

المواظبة وحضارات كونیةالسنة الخامسة
السلوك المدني

العالم و
تحدیات العالمالطاقة في حیاتناالتكنولوجیا

إبداعات و فنونالمعاصر

محتویات ملحقة
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