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Compétences 
transversales 

 :كفاٌات ممتدة 
ـ التمكن من تحدٌد قٌاس 

وحدات  السعة و استعمالها 
 بالسنوات الالحقة 

   
 :كفاٌة منهجٌة 

 المالحظةـ 
  التنظٌم والتصنٌف والتركٌبـ 

 والمقارنة  

 
 :كفاٌة تكنولوجٌة 

التمكن من استعمال ـ 
تكنولوجٌات المعلومات 

 فً بناء المعارف والتواصل
 :كفاٌة تواصلٌة 

 التواصل - 

Compéte ces 
disciplinaires 

 :كفاٌات نوعٌة 
تنمٌة القدرة على ـ 

المقارنة بٌن أنواع 
 .مختلفة للسعة

تنمٌة القدرة على ـ 
تعرف وحدات قٌاس 

 .السعة
 

الكفاٌات  
 : الثقافٌة 

  - 
استٌعاب 

  ثقافة
قٌاس 
 السعة

ـ الوعً 
الثقافة ب

  العلمٌة
الخاصة 
 بالقٌاس

 :الكفاٌات المستهدفة 
التعرف على مقارنة -    

 .االعداد وترتٌبها

 :األهداف البٌداغوجٌة 
 .تعرف مفهوم السعة-   

 .اللتر: تعرف الوحدة االعتٌادٌة لقٌاس السعة- 

  :(التعلمات السابقة  )مكتسبات  قبلٌة 
 ـ مقارنة سعة إناءٌن

 ـ تعرف اللتر 
 :اإلمتدادات 

 ـ التعرف على مقارنة األعداد وترتٌبها
 ـ تعرف وحدات قٌاس السعة بالسنوات الال حقة

  : و التكنولوجٌة  االمتدادات  االفقٌة

 خاصة العلمٌة  المواد ، و فهم و استٌعاب مضامٌن باقً-    

 المالحظة و تنمٌة االستعدادات و القدرات فً مجاالت البحث و-  
 .التجرٌد و االستدالل و الدقة فً التعبٌر 

 

 : المنتوج 
 :ـ مورد رقمً  ٌساهم فً 

بناء تصور واضح حول مفهوم السعة وحل وضعٌات  -
 .تقوٌمٌة وإدماجٌة جدٌدة 

فً  (اللتر)استعمال الوحدة االعتٌادٌة لقٌاس السعة  -
 .وضعٌات مختلفة 

 

 وٌمكن أن ٌعود إلٌه المتعلم واألستاذ وكل من ٌهتم بالموضوع
 
 

 
 : االستراتٌجٌة البٌداغوجٌة المعتمدة

 المنهجٌة البٌداغوجٌة المعتمدة    Stratégie :  الوضعٌة المشكلة. 

  الطرٌقة المتبعةDémarche pédagogique:     بناء التعلمات Inductive 

   نمط التعلمModèle d’apprentissage :  ًاجتماعً بنائsocio-constructif 

 



 :التقوٌم 

  التكوٌنًالتقوٌم)  Formative)بٌن المراحل وأثناء كل مرحلة  

  اإلجمالًالتقوٌم (Sommative)  بعد االستخدام الفعلً للوسٌلة   

 :التقوٌم المنتظر
 ـ تقوٌم تشخٌصً لمكتسبات المتعلمٌن القبلٌة

ـ تقوٌم تكوٌنً أثناء الدرس للتأكد من مدى  مساٌرة المتعلمٌن 

 لسٌرورة الدرس و اإلعداد لألنشطة الموالٌة

  .ـ تقوٌم إجمالً للتحقق من مدى اكتساب المتعلم للتعلمات الجدٌدٌة

ـ تقوٌم ذاتً بحٌث ٌتمكن  المتعلم من تقوٌم تعلماته بنفسه أثناء إنجاز 
األنشطة التفاعلٌة و التساؤل حول آلٌات تفكٌره من اجل التوصل 

 لإلجابات الصحٌحة

 جماعً                         فردي
 إجمالً                           تكوٌنً

 
 تقوٌم ذاتً                                 آخـــر 

 
 كٌف؟

 متى؟ قبل وأثناء وعند نهاٌة الدرس

 من؟      األستاذ والمتعلم

 :الموارد المستعملة 

 : العدة المستعملة

 أو قاعة متعددة   (Vidéo-Projecteur)حواسٌب و مسالط ضوئً 

 .الوسائط  مجهزة بالستائر

  لتر5قنٌنة كبٌرة حجم 

  لتر1 قنٌنات صغٌرة نفس الشكل حجم 8

  سنتلتر250كأس صغٌر حجم 

 فنجان قهوة فارغ
 ماء ملون باألصفر

  قنٌنات مختلفة الشكل حجم لتر واح4

 

 عبارة عن برنام مٌدٌاتور ومحركات فالش:   مورد رقمً شخصً 
 

 

 وثائق المصاحبة 
 بعض صور

 

Support papier :الدعامة  الورقٌة  

السنة : المستوى  (فضاء الرٌاضٌات)كراسة التلمٌذ ودلٌل األستاذ 
 الثالثة اإلبتدائٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة

 

 

 طرق االشتغال

 أوقــــــات األنشطة أماكــــن األنشطة طــــرق االشتغال
 Travail individuelعمل فردي  

 .(التعلم الذاتً)   
 Travail de groupe ًعمل ف 

 (األستاذ منشط) مجموعات

 Salle informatique قاعة متعددة الوسائط 
 حقٌبة متعددة الوسائط     

 En classeًالقاعة الدراسٌة خالل ف 

  الحصة      
 A la maison     فً البٌت 

 التهًٌء قبل الدرس

 المتعلم

 :فً القاعة متعددة الوسائط  
 

 :       فً حصص سابقة 

االستئناس و التحسٌس بالتجهٌزات التً ستستعمل و تأهٌل المتعلم و تذكٌره ببعض المعارف المعلوماتٌة لضمان السٌر العادي للنشاط اإللكترونً - 

 .المتوقع 

 األستاذ

:  الدرسفضاءإعداد 
 

:  ٌجبقائق د10 قبل الحصة ب  

 ، ووجود التٌار الكهربائًن اشتغال الحاسوب و عارض الفٌدٌو مالتأكد- 



 و اشتغالها بشكل جٌد  انمر من وجود البالتأكد -  
 

 ... توفٌر مصادر بدٌلة إلنجاز النشاط المخطط له فً حالة حدوث عطب كانقطاع التٌار الكهربائً أو حدوث عطب تقنً فً الحاسوب -   

 ... لنشاط أو أدوات تحسبا لحدوث اضطرابات أو طوارئـ التخطٌط

 .م األدواريقسوت ـ وضع تصور لتكوٌن المجموعات

 

 ســـٌر الـــدرس

 (مع مراحل الدرس)السٌنارٌو  التصمٌم

س
جــــــاز الــــــــــدر

ان
 

مدة 
 اإلنجاز

 األنشطة المقترحة
 دور األستاذ

 (منشط)

 دور التلمٌذ
ٌبنً )

 (تعلماته

 إدماج المورد الرقمً

 TIC))  القٌمة
 المضافة

 الطرٌقة
دور  المتبعة

 األستاذ
دور 
 التلمٌذ

 :ـ تقوٌم تشخٌصً وتمهٌد 1   دقائق05

 

ٌقوم المدرس بتشخٌص مكتسبات المتعلمٌن 

السابقة من خالل عرض صورة من كراسة 

التلمٌذ للسنة الماضٌة  كوضعٌة إدماجٌة 

سرٌعة ٌربط من خاللها  بٌن خبراتهم القبلٌة  

 . و إثارة تساؤالت جدٌدة

طرح أسئلة تتعلق بمقارنة سعة أوانً مختلفة 
  .الشكل 

و بذلك ٌثٌر لدى المتعلم زوبعة ذهنٌة و من 
خالل اإلجابات التً ٌقدمها التالمٌذ سٌتمكن 
 .من التحقق من تمكنه من المكتسبات القبلٌة 

قبل 

 النشاط

 مثٌر- 
Déclencheur 

التفكٌر فً - 
 حلول و اإلجابة

   
 

ـ الطرٌقة 
  االستفهامٌة

فً هذه 
المرحلة 

تستغل هده 
الطرٌقة 

لقٌاس 
مكتسبات 
التالمٌذ 
    السابقة

ـ الطرٌقة 
 الحوارٌة
لمعرفة 

درجة 

مالحظاتهم 

و توجٌههم 

للمسار 

 الصحٌح

 

  دقائق05

 

  : ـ طرح وضعٌة مشكلة 2
 

ٌطلب األستاذ من التالمٌذ تكوٌن - 
 . أفراد 5 إلى 4مجموعات من 

ٌقدم األستاذ لمجموعات المتعلمٌن -  
وضعٌتٌن مشكلتٌن أو ثالثة ، تكون  مستقاة 

 كأن ٌقدم الٌومٌة من الحٌاة
  

 ـ إناءٌن للمتعلمٌن و ٌطالبهم بتقدٌر سعة 
وٌترك المجال مفتوحا لطرح . كل منهما

مختلف االقتراحات ومساعدتهم على صٌاغة 
: " تعلٌقاتهم مركزا فً ذلك على التعبٌر

" ، ..."اكبر سعة من" ،  ..."اصغر سعة من
، و ٌطالبهم كذلك بتقدٌم "لهما نفس السعة

 .أمثلة ألوانً متنوعة ومتفاوتة السعة 
 

ـ بعد ذلك ٌتم اللجوء الى انجاز المقارنة 
العملٌة، تتم عملٌة المقارنة بتحوٌل محتوى 
اناء الى اناء اخر لمالحظة نتٌجة المقارنة 

أي تساوي سعة االناءٌن مع اختالف 
 .شكلهما

 
ٌطلب فتح نقاش بٌن المتعلمٌن فٌما ٌتعلق - 

بانواع االوانً التً تسع لترا واحدا وبانواع 
 .السوائل التً ٌمكن ان تحتوٌها

 
قٌام احد التالمٌذ بملء احدى القنٌنات التً - 

تسع لترا واحدا بالماء وتحوٌل محتواها الى 
 .قنٌنة اخرى

 
و ٌطلب من كل مجموعة إنجاز النشاط و - 

اختٌار مقرر لكتابة النتائج التً توصلوا 
 -إلٌها

 
تشتغل كل مجموعة فً وضعٌة مشكلة - 

مختلفة عن المجموعة األخرى ، و فً 
 .األخٌر ٌتقاسم الجمٌع ما توصلوا إلٌه 

أثناء 

 النشاط

مثٌر  -  

Déclencheur 

 
 
 

 ـ محفز

Motivateur 

 

 

منشط لعمل - 
 المجموعات

Animateur 

 فهم  الوضعٌة - 
 

تحلٌل - 
 الوضعٌة

Analyseur 
 

البحث عن - 
الحل المناسب 

من بٌن 
الوضعٌات 
 المطروحة

Chercheur 

 
 

 ـ ٌفتحون نقاشا
 

ـ ٌقوم بملء 

احدى القنٌنات 

التً تسع لترا 

واحدا بالماء 

وتحوٌل محتواها 

 .الى قنٌنة اخرى

 

. 

   



 :الفرضٌات   ـ اقتراح 3  دقائق05

 
بعد نهاٌة الوقت المحدد إلنجاز األنشطة - 

ٌطلب األستاذ من كل مقرر للمجموعة القٌام 
للسبورة و كتابة الحل فً الخانة المخصصة 

 .للمجموعة من كل نشاط 
تقاسم النتائج و مناقشتها فً مجموعة - 

 .الفصل

 بحٌث ٌبدأ األستاذ  محاورة جماعٌة مع 
 .كافة المتعلمٌن 

أثناء هذا التقاسم ٌقوم األستاذ بمساعدة -  -
التالمٌذ على  تسجٌل الفرضٌات و محاولة 

و .التوصل مع التالمٌذ إلى حل مناسب 
 .استثمار كل خطإ للوصول إلى النتٌجة 

منظم و محرك - 

لدٌنامٌة الجماعة 

Organisateur 

 

كتابة الحلول - 

المقترحة من 

 طرف كل مجموعة

اإلدالء برأٌه  - 

 و إعطاء حلوال

شرح و - 

صٌاغة تعلٌقات 

 و تبرٌرات 

: " ـ التعبٌرب 

اصغر سعة 

اكبر " ،  ..."من

" ، ..."سعة من

 "لهما نفس السعة

    

 : ـ التحقق من صحة الفرضٌات 4  دقائق10

 

من أجل التحقق من األجوبة التً صاغها 

التالمٌذ من إٌجاد حل للوضعٌات المشكلة 

 .المطروحة 

 : ٌطلب األستاذ من التالمٌذ 

 :عرض المورد الرقمً 
 
 صورلقنٌنات  وأوانً عرض وتقدٌم 

مختلفة الشكل مملوءة بالزٌت ومالحظة 
الوضعٌات لمعرفة الطرٌقة الصحٌحة 
للتوصل إلى حلول للمسائل موضوع 

 .األنشطة التمهٌدٌة 
  :النشاط االول

 مقارنة سعة اناءٌن عن طرٌق المعاٌنة 
  .المباشرة

 مملوءٌن بعصٌر البرتقال س وقنٌنة كأ
ومطالبتهم بتقدٌر سعة الكاس مقارنة مع 

 . القنينةسعة
 

  :النشاط الثانً

 مقارنة سعة اناءٌن باستعمال وحدة اعتباطٌة

: 

ان كاس صغٌر وفنج: مالحظة الصورة 

 سعة االناءٌن قهوة  ومطالبة التالمٌذ بتقدٌر

مع ترك المجال لمختلف االقتراحات 

 ٌتم اللجوء الى عملٌة وبعد ذلك. والتعلٌقات

محركات  )المقارنة من خالل المورد الرقمً

تحوٌل محتوى بحٌث ٌتم مالحظة  (فالش

وضع عالمة على الكاس فً االناء المدرج و

 فً االناء المدرج، مستوى ارتفاع العصٌر

ثم بتحوٌل محتوى الفنجان فً نفس االناء، 

 وضع عالمة على مستوى ارتفاع العصٌرو

 .فً االناء المدرج

 

 

 : النشاط الثالث 

  تعرف اللتر

 ـ مالحظة التالمٌذ تحوٌل عصٌر البرتقال

من اناء ٌسع لترا واحدا الى باقً االوانً 

التً تسع اٌضا لترا واحدا بالتناوب للتوصل 

الى ان اناءٌن ٌمكن ان ٌسعا لترا واحدا كل 

 .على حدة

 )تحوٌل محتوى اناء ـ مالحظة المتعلمٌن 

 من عصٌر  لترات5ٌسع  (قنٌنة كبٌرة

 الى اوانً اخرى تسع لترا واحدا  البرتقال

 مرات 5للتوصل الى ان االناء االول ٌسع 

  
 

 

البحث عن الحل 

المناسب من بٌن 

الحلول 

 المطروحة أمامه

مٌس

Facilitate

ur 

 
 

ـ  شخصٌة 
 مصدر

Personne 

ressourc

e 

ـ مشاهدة 

المورد 

الرقمً 

 بانتباه

مالحظة  -

الصور 

الموجودة 

فً 

المورد 

 الرقمً 

اإلجابة - 

عن 

طرٌق 

المعاٌنة 

 .المباشرة

استغالل - 

شغف 

المتعلم 

بالحواسٌب 

لإلثارة 

انتباهه 

واهتمامه 

. بالدروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفٌر - 

حل لالجهد 

المشكالت  

 

ـ الطرٌقة 
 االستفهامٌة 

فً هذه 
المرحلة 

تستغل هده 
 الطرٌقة

لقٌاس مدى 
تمكن التلمٌذ 
من استٌعاب 

 الدرس   
ـ الطرٌقة 
 الحوارٌة
لمعرفة 

درجة 

مالحظاتهم 

و توجٌههم 

للمسار 

 الصحٌح

 
للتوسع 

واإلغناء 

وإعادة 

 االستثمار

 

 
 
 
 

الطرٌقة -  
  االستنباطٌة

من اجل 

استخالص 

مضمون 

 الدرس



  (قنٌنة صغٌرة ). ما ٌسعه االناء الثانً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنشٌط - 

حوافز التعلم 

. لدى المتعلم

تشجٌع - 

 التعلم الذاتً 

 : ـ الحصٌلة 5  دقائق05

 
بعد انتهاء المتعلمٌن من مشاهدة المورد - 

الرقمً واإلجابة على مختلف األسئلة 

المطروحة ٌقوم األستاذ بتحفٌز التالمٌذ على 

استخالص القاعدة الرٌاضٌة  انطالقا من 

 :المورد الرقمً للتوصل إلى 

 ـ ان اناءٌن ٌمكن ان ٌسعا لترا واحدا كل 

 .على حدة رغم اختالف شكلهما

 مرات ما ٌسعه 5 ـ ان االناء االول ٌسع 

 .االناء الثانً

ـ تعرف وحدة اللترمن خالل القنٌنة الكبٌرة 

 لترات من عصٌر البرتقال 5التً تحتوي  

وكل قنٌنة صغٌرة تحتوي على لتر واحد من 

 نفس العصٌر

بناء المعرفة -  
تعرف  : الجدٌدة 

مفهوم اللتر و 
مدلول وحدات 

 قٌاس السعة

تقاسم النتائج و - 

مناقشتها فً 

 .مجموعة الفصل

 

نتٌجة ـ مالحظ 

المقارنات بٌن 

سعات مختلف 

 األوانً 

 

تقاسم النتائج و - 

مناقشتها فً 

 .مجموعة الفصل

ٌبدأ - 
محاورة 

جماعٌة مع 
كافة 

 المتعلمٌن 

تفسٌر _
النتائج 

على 
ضوء 

المورد 
 .الرقمً 

استعمال  _

المورد 

الرقمً 

فً 

التفكٌر 

فً حل 

الوضعٌة 

 المشكلة  

 : ـ التقوٌم التكوٌنً 6  دقائق05

 
من أجل التأكد من مدى اكتساب التالمٌذ لهذه 

 :القاعدة 
 اللتر وحدة لقٌاس السعة

  ٌطرح علٌهم األسئلة حول مقارنة 
سعة األوانً و ٌقوم بأنشطة تطبٌقٌة للقاعدة 

. 

استثمار كل خطإ  - 
للوصول إلى 

 .النتٌجة 

ٌساعد -  

المتعلمٌن 

على 

مالحظة 

الصورة  

ووصفها 

 شفهٌا 

 ٌطرح 

تساؤالت 

تتعلق 

بمقارنة سعة 

 األوانً 
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 إنجاز األنشطة التقوٌمٌة 
 

 
 

بعد 

 النشاط

  Evaluate
ur 

 مقوم
االطالع - 

على نتائج 
تعلم التالمٌذ 
للكشف عن 
األخطاء و 
تصنٌفها و 
تفسٌرها و 
 معالجتها 

أنجاز 

فردي 

ألنشطة 

 التقوٌم

التقوٌم 

 الذاتً
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ٌعرض األستاذ موجزا لوحدات 
 .اللتروالدروس المقبلة 

    

 


