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اإليقاظ العلمي

تهــدف كفايــات مــاّدة اإليقــاظ العلمــي وأهدافهــا املمّيــزة املصــّرح بهــا يف البرامــج الّرســمّية إلــى تيّقــظ املتعلـّـم 
ــة وبنــاء مواقــف ســليمة  ــة والاّلحيَّ الّتدريجــي حمليطــه الّطبيعــي واحلفــاظ عليــه والّتعامــل الّرشــيد مــع مكّوناتــه احلّي
ــة تضمــن االســتفادة مــن تلــك  جتاهــه، مــن خــالل امتالكــه للمعرفــة والّتصــّرف فيهــا مبــا يؤّســس لنشــر ثقافــة علمّي
ــة مــن أجــل بلــوغ حيــاة كرميــة تنشــد الّســعادة واألمــن  املعرفــة يف خلــق أســباب الّســالمة الّنفســّية واجلســدّية والبيئّي
والفعــل واإلبــداع وحتقيــق مــا رســم للمــاّدة بتوظيــف مقاربــات متنّوعــة. واعتبــارا إلــى أّن احملتويــات ليســت إاّل أدوات 
لتحّقــق االقتــدارات اّلتــي يســتهدفها تدريــس املــاّدة، وأمــام الّتخفيــض يف الّتوقيــت األســبوعّي املخّصــص لهــا فإّنــه مّت 
الّتخلـّـي عــن مجموعــة مــن الــّدروس واإلبقــاء علــى البعــض اآلخــر ضمــن إجــراء عملــّي بغايــة تيســير عمــل املــدّرس يف 

ــة.   الفصــل. وفيمــا يلــي نقــّدم مجمــل اجلــداول اّلتــي حتوصــل مختلــف الّتراتيــب الّتنظيمّي

جدول احملاور والّدروس الّتي مّت الّتخّلي عنها ومتوضعها يف وثيقة املتعّلم

الّصفحاتالّدروساحملاور

26 و27 و28تكّون الظّلالّضوء

86 و87 و88 و89 و90أجزاء املصباح الكهربائّيالّطاقة

الوسط 
البيئي

102 و103 و104 و105 و106احليوانات اّلتي تصطاد باملطاردة وكيفّية استهالكها غذاءها

107 و108 و109 و110 و111احليوانات اّلتي تصطاد باملباغتة وكيفّية استهالكها غذاءها

احليوانات اّلتي تصطاد باحليلة والفّخ وكيفّية استهالكها 
112 و113 و114 و115 و116غذاءها

117 و118 و119 و120 و121 و122 و123الّتربة ومكّوناتها

148 و149 و150 و151 و152 و153امتصاص املاء وعملّية الّتبّخر عند الّنبتة 

154 و155 و156 و157 و158 و159حاجة الّنبتة إلى األمالح املعدنّية
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جدول احملاور والّدروس اّلتي مّت اإلبقاء عليها وتوّزعها على الّثالثّيات

دروس علم الفيزياءاحملاوردروس علم األحياءاحملاورالفترة

جسمالّثالثي 1
اإلنسان

- الهيكل العظمّي 
- وظيفة الهيكل العظمّي

الّضوء

مصادر الّضوء

اجلسم املضيء - اجلسم املضاء 
املنير -  أنواع العظام

- أنواع العضالت : العضلة 
الّدائرّية، العضلة املغزلّية، العضلة 

املسّطحة
عملّية الّرؤية البن الهيثم

االنتشار املستقيمي للّضوء
- الّتقلّص / االرتخاء

- احلركة

األوساط الّشّفافة، األوساط الشاّفة، 
األوساط العامتة

العظام :  الّتشّعر - الكسر 
بأنواعه 

العضالت : االنفصام - الّتمّدد
املفاصل : اخللع
األربطة: االلتواء

الّثالثي 2

جهاز دوران 
الّدم

 / الّصغــرى   : الّدموّيــة  الــّدورة   -
الكبــرى.

- الّشريان / الوريد.
الطاقة- دوران الدّم

الّدارة الكهربائّية : عناصرها 
)القاطعة - الّصهيرة ..(

الّتنّفس
الّناقل الكهربائّي، العازل الكهربائّياجلهاز الّتنّفسّي

متثيل دارة كهربائّية برسم بيانّيقواعد صّحّية

الّثالثي 3

الوسط 
البيئّي

- عناصــر الوســط البيئــّي: الّتربــة، 
املنــاخ، الكائنــات احلّيــة

)نبــات  الغذائّيــة  الّسلســلة   -
أولــى،  درجــة  مســتهلك  أخضــر، 

ثانيــة...(. درجــة  مســتهلك 
املاّدة: املاء

مصادر املياه
املاء الّصالح للّشرب

الّتوازن البيئّي

الّترسيب، الّترشيح، الّتعقيم الّتكاثر: 
التكاثر 
بالبذور

الّتكاثر بالبذور

مكّونات البذرة

اإلنبات
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جدول توّزع األهداف املمّيزة على الفترات بناء على الّتخفيف احلاصل يف البرنامج

الكفاية الّنهائّية : حّل وضعّيات مشكل دالة بإجناز بحوث ومشاريع

مكّون كفاية 2 مكّون كفاية 1

ومشــاريع  بحــوث  بإجنــاز  مشــكل  وضعّيــات  حــّل 
الفيزيائّيــة الّظواهــر  ببعــض  مّتصلــة 

مّتصلــة  ومشــاريع  بحــوث  بإجنــاز  مشــكل  وضعّيــات  حــّل 
باحمليــط احلّيــة يف عالقتهــا  للكائنــات  احليوّيــة  بالوظائــف 

األهـداف املمّيزة احملور األهـداف املمّيزة احملور الفترة

- الّتمييز بني مصادر الّضوء

ّضوء
ال

- ذكر أجزاء الهيكل العظمّي

ن/
سا

إلن
م ا

جس
ّمي

عظ
 ال

كل
لهي

ا

ّول
األ

ي 
الث

الث

- الّتمييــز بــني املصــدر الّضوئــّي واجلســم
املضــاء املنيــر - تعّرف وظيفة الهيكل العظمّي

- إدراك أّن رؤية األجسام ال تتّم إاّل بتوّفر 
عنصرين هما: العني والّضوء

- تعّرف أنواع العظام

- تعّرف بعض العضالت ووظيفتها

ن /
سا

إلن
م ا

جس
لّي

ض
الع

هاز
جل

ــى شــّفافة وشــاّفةا ــف األوســاط إل - تصني
وعامتــة - تعّرف دور املفصل يف القيام باحلركة

- الّربــط بــني ُســْمك األوســاط واختــراق 
ــا ــوء له الّض

- تبــنّي الّترابــط الوظيفــّي بــني العضــالت 
والعظــام

- تبنّي االنتشار املستقيمّي للضوء - ذكر بعض احلوادث اّلتي قد تتعّرض لها 
العظام والعضالت واملفاصل

- تركيب دارة كهربائّية بسيطة

قة
ّطا

ال

- تعّرف الّدورة الّدموّية عند اإلنسان.

ّدم
 ال

ران
 دو

هاز
ج

ني
لّثا

ي ا
الث

واملــواّدالّث الّناقلــة  املــواّد  بــني  الّتمييــز   -
الكهربائــّي للّتّيــار  العازلــة 

- إبــراز دور القاطعــة يف فتــح وغلــق الــّدارة
الكهربائّية. - تعّرف دور القلب يف ضّخ الّدم

- إبراز الّدور الوقائّي للّصهيرة - تعّرف أعضاء الّتنّفس لدى اإلنسان

س
تنّف

ال

- تخطيط رسم بيانّي لدارة كهربائّية - وقاية اجلهاز الّتنّفسّي

- ذكر مصادر املياه وتنّوعها

ملاء
ا

- ربط العالقات بني العناصر املكّونة 
للّسلسلة الغذائّية

ط 
وس

ال
ئّي

لبي
ا

لث
لثا

ي ا
الث

الث

- تعّرف املاء الّصالح للّشرب
- تعّرف مقّومات الّتوازن البيئّي

- تعّرف أنواع من نباتات تتكاثر بالبذور

ذور
الب

ر ب
كاث

الّت

للّشــرب  صالــح  مــاء  علــى  احلصــول   -
انطالقــا مــن مــاء غيــر صالــح للّشــرب )مــاء 

البئــر، مــاء املاجــل...(

- تبنّي تركيبة البذرة

- تعّرف الّظروف املالئمة لإلنبات
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مخّطط برنامج اإليقاظ العلمي بالّسنة اخلامسة مخّففا ومكّيفا وفقا للّتوقيت اجلديد خالل الّسنة الّدراسّية 2021/2020

عدد الّدروس احملاورالفترة
توصياتاملفاهيم العلمّية واحملتويات املعرفّيةاحلصص

منهجّية

ع(
ابي

أس
 10

(  
ّول

األ
ي 

الث
الّث

الّضوء

1- مصادر الّضوء الّطبيعّية واالصطناعّية
- املصادر الّطبيعّية واملصادر االصطناعّية

- اجلسم املضيء - اجلسم املضاء املنير

1- تفسير عملّية الّرؤية البن الهيثم
- عملّية الّرؤية البن الهيثم

- االنتشار املستقيمي للّضوء

1- اختراق الّضوء لألوساط
األوســاط  الّشــاّفة،  األوســاط  الّشــّفافة،  األوســاط   -

العامتــة
- تأثير سمك الوسط يف اختراق الّضوء له

جسم 
اإلنسان

- الهيكل العظمّي لإلنسان
1- أنواع العظام

- الهيكل العظمّي
- وظيفة الهيكل العظمّي

- العظام الّطويلة - العظام القصيرة-العظام املسّطحة

1- أنواع العضالت ووظائفها
- العضلة الّدائرّية، العضلة املغزلّية، العضلة املسّطحة

- الّتقلّص / االرتخاء
- احلركة1- املفاصل

والعظــام  العضــالت  تصيــب  اّلتــي  احلــوادث   -
1واملفاصــل

- املفاصل : اخللع
- األربطة: االلتواء

- العظام :  الّتشّعر- الكسر بأنواعه 
- العضالت : االنفصام - الّتمّدد

1تعلّم إدماجّي

1تقييم )جزائّي/تكوينّي(
يختارهــا  اّلتــي  الّتقييمّيــة  بالوضعّيــة  املنتظــر يف عالقــة  األداء  يصــاغ 

املــدّرس

1دعم وعالج
تبرمــج بنــاء علــى مــا ظهــر مــن نقائــص وثغــرات يف مكتســبات املتعلّمــني 
و/أو  املعاييــر  علــى  وتبنــى  باالقتــدارات  املرتبطــة  واملنهجّيــة  املعرفّيــة 

املؤّشــرات املعتمــدة يف الّتقييــم.
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عدد الّدروس احملاورالفترة
توصيات منهجّيةاملفاهيم العلمّية واحملتويات املعرفّيةاحلصص

ع(
ابي

أس
 10

(  
ني

لّثا
ي ا

الث
الّث

جهاز 
دوران 
الّدم

- الّدورة الدموّية : الّصغرى / 
2الكبرى.

- الّدورة الدموّية : الّصغرى / الكبرى.
- الّشريان/الوريد

دوران الّدم

الّتنّفس

- اجلهاز الّتنّفسّي: أعضاء الّتنّفس 
- اجلهاز الّتنّفسّي1لدى اإلنسان

- قواعد صّحّية لوقاية اجلهاز 
- قواعد صّحّية وقائّية1الّتنّفسّي

الّطاقة

- الّدارة الكهربائّية : متثيلها برسم 
2بيانّي

- الّدارة الكهربائّية: عناصرها
- متثيل دارة كهربائّية برسم بيانّي 

القاطعة
- الّصهيرة

تتــّم اإلشــارة إلــى املصبــاح كمكــّون مــن 
بــدرس  إفــراده  دون  الــّدارة  مكّونــات 

خــاّص.

- املواّد الّناقلة والعازلة للّتّيار 
- الّناقل الكهربائّي، العازل الكهربائّي1الكهربائّي

1تعّلم إدماجّي

يصاغ األداء املنتظر يف عالقة بالوضعّية الّتقييمّية اّلتي يختارها املدّرس 1محّطة تقييم تكوينّي/جزائّي

1دعم وعالج
ــة  ــني املعرفّي ــرات يف مكتســبات املتعلّم ــر مــن نقائــص وثغ ــا ظه ــى م ــاء عل تبرمــج بن
ــرات املعتمــدة يف  ــر و/أو املؤّش ــى املعايي ــى عل ــدارات وتبن ــة املرتبطــة باالقت واملنهجّي

ــم.  الّتقيي
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عدد الّدروس احملاورالفترة
احلصص

املفاهيم العلمّية 
توصيات منهجّيةواحملتويات املعرفّية

ع(
ابي

أس
 9(

ث  
ّثال

 ال
ثي

ّثال
ال

الوسط 
البيئي

- عناصر الوسط البيئّي- عناصر الوسط البيئي

1- الّسلسلة الغذائّية

)نبــات  الغذائّيــة  الّسلســلة   -
أولــى،  درجــة  مســتهلك  أخضــر، 

ثانيــة......( درجــة  مســتهلك 
- عناصــر الوســط البيئــّي: الّتربــة، 

املنــاخ، الكائنــات احلّيــة

- املاء

- املاء يف الّطبيعة
- املاء الّصالح للّشرب

- كيفّية احلصول على ماء صالح 
للّشرب

2

- مصادر املياه
- املاء الّصالح للّشرب

الّترسيب، الّترشيح، الّتعقيم

2- الّتكاثر بالبذور- الّتكاثر بالبذور
- الّتكاثر بالبذور
- مكّونات البذرة

1- الّظروف املالئمة لإلنبات
- اإلنبات - نضج البذرة وسالمتها 
- رطوبــة الّتربــة - الهــواء الــكايف - 

احلــرارة املالئمة

- الّتوازن البيئي1- الّتوازن البيئي- الّتوازن البيئي

1تعّلم إدماجّي

1محّطة تقييم تكوينّي
يصاغ األداء املنتظر يف عالقة بالوضعّية الّتقييمّية اّلتي 

يختارها املدّرس
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التّاريخ
احلصصالصفحاتالّدروس الوحدة

الّتمهيد لدراسة الّتاريخ
42أمتوقع يف الزمان واملكان 

61وحدات قيس الزمن الّتاريخي

82أتعّرف الوثائق التاريخّية 

البالد الّتونسّية من عصور ما قبل 
الّتاريخ إلى العهد الّروماني

161احلضارة القبصّية

202نشأة قرطاج وتوّسعها

232مظاهر اإلشعاع احلضاري لقرطاج البونّية

تعلّم إدماجي 
تقييم

1
1

301حّنبعل

331مظاهر االزدهار احلضاري ألفريكا الّرومانّية : ازدهار املدن

392مظاهر االزدهار احلضاري ألفريكا الّرومانّية : االزدهار االقتصادي واالزدهار الّثقايف

القيروان مركز إشعاع للحضارة 
العربّية اإلسالمّية 

481حياة الّرسول : الفترة املكّية 

531حياة الّرسول : الهجرة والفترة املدنّية

582انتشار اإلسالم يف بالد املغرب واالندلس 

تعلّم إدماجي 
تقييم

1
1

632القيروان مركز إشعاع حضاري يف عهد األغالبة

املهدّية وتونس مركز إشعاع 
احلضارة العربّية اإلسالمّية 

672املهدّية عاصمة الفاطمّيني بإفريقّية 

712مدينة تونس مركز إشعاع حضاري يف العهد احلفصي

تعلّم إدماجي 
اختبار نهاية السنة 

2
1
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الجغرافيا
احلصصالصفحاتالّدروس الوحدة

املواقع واالجتاهات اجلغرافّية 
821موقع مدرستي 

851خريطة تونس: موقع البالد الّتونسّية 
872القاّرات واحمليطات والوحدات الّتضاريسّية الكبرى 

املشاهد الّريفّية 

942املشهد الّريفي احمللّي: أنواعه  وعناصره
98مشهد ريفي من الّشمال الّتونسّي

2 101مشهد ريفّي من الوسط الّتونسّي 
103مشهد ريفّي من اجلنوب الّتونسّي 

1052مشهد ريفّي من بلد متقّدم 

تعلّم إدماجي 
تقييم

1
1

املشاهد احلضرّية 

1102املشهد احلضري احمللّي 
1131موضع املدينة وموقعها

1172تصميم املدينة 
1201أنشطة املدينة 

1241مشهد مدينة تونس املوقع واملوضع
1271تونس العاصمة: تصميم املدينة

تعلّم إدماجي 
تقييم

1
1

1301تونس العاصمة: األنشطة والوظائف
134مشهد مدينة كبرى تنتمي إلى العالم املتقّدم : باريس، املوضع واملوقع

3 137مشهد مدينة كبرى تنتمي إلى العالم املتقّدم : باريس، الّتصميم، األنشطة والوظائف،

عالقة املجال الريفي باملجال احلضري

1441املدينة يف حاجة إلى الّريف

1481الّريف يف حاجة إلى املدينة

تعلّم إدماجي 
تقييم

2
1
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تربية مدنيّة
احلصصالصفحاتالّدروساحملاور 

الّطفل يف العائلة 
1571توزيع األدوار وتبادلها داخل العائلة 

1612دور الّطفل يف العائلة 

الّطفل يف املدرسة 
1652املدرسة فضاء للحياة املدرسّية 

1701عالقة املدرسة بالعائلة 

الّطفل والوطن 
1731الّطفل يف محيطه االجتماعي والّثقايف 

1762حقوق املتساكنني وواجباتهم

تعلّم إدماجي 
تقييم

2
1

182حقوق الّطفل يف العائلة الّطفل يف العائلة 
3

186حقوق التلميذ وواجباته يف املدرسة الّطفل يف املدرسة 

الّطفل والوطن 

1901الوقاية من حوادث الّطرقات 

1972يف احترام امللك اخلاّص وامللك العمومي 

2021دفع الّضرائب واألداءات

تعلّم إدماجي 
تقييم

2
1

2082الّتقسيم اإلداري والّترابي للبالد التونسّية

2111املجال اجلغرايف للوطن

2172الّدفاع عن الوطن

2211رموز الوطن 

تعلّم إدماجي 
اختبار نهاية السنة الدراسية

2

1


