بطاقة وضعية تعلمية بسيطة
االستاذة  :درقاوي – س -
املادة  :علوم الطبيعة و احلياة
املستوى  :الثانية متوسط
امليدان

اللفاءة اخلتامية املشتودفة

املقطع التعلمي

مركب اللفاءة

املقطع البيداغوجي

وضية تعلم املوارد

االنسان
و المحٌط

ٌساهم فً الحفاظ على
التوازن البئً و التنوع
البٌولوجً بتجنٌد موارده
المتعلقة باألنظمة البٌئٌة
و التنوع البٌولوجً و دور
االنسان فً ذلك

توزع الكائنات الحٌة
فً اوساطها

وضع عالقة بٌن
وسط حٌاة الحٌوان
و نمط تنقله

عالقة وسط حٌاة
الحٌوانات بنمط
تنقلها

الخصائص البنٌوٌة
ألعضاء التنقل

هدف الوضعية التعلمية
طبيعة الوضعية التعلمية

التعرف على الخصائص البنٌوٌة لعضوٌن التنقلٌٌن لحٌوانٌن مختلفٌن من وسطٌن مختلفٌن .حصة عملٌة تتطلب دراسة وثائق  ،محاكات ،برنامج العرض تعرض الخصائص البنٌوٌة لنمطٌنتنقلٌٌن لحٌوانات فً اوساط مختلفة مائٌة و برٌة .

و خصائصوا
الشندات العلمية املشتعملة
العقبات املتطلب ختطيوا

  PPTوثائق – فٌدٌوهات –حول الخصائص البنٌوٌة ألعضاء تنقل الحٌوانات فً اوساط عٌشها .قد ٌفهم المتعلمون ان هناك خصائص بنٌوٌة ألعضاء تنقل الحٌوانات التً تطٌر و تسبح لكن انٌجتمع نمطٌٌن تنقلٌٌن عند حٌوان واحد حاجزا علٌهم تخطٌه.

ختطيط الوضعية التعلمية و مضمونها
فحص امللتشبات القبلية :
 استذكار انماط تنقل الحٌوانات فً اوساط عٌشها . هل لهذه الحٌوانات المختلفة فً اوساط عٌش متنوعة نفس الخصائص البنٌوٌة ألعضاء تنقلهم ؟ . -لماذا هناك اختالف فً اعضاء التنقل عند الحٌوانات فً وسط عٌشها ؟

مرحلة التحفيز :
 تحفٌز المتعلمٌن على ابداء تصوراتهم حول بنٌة اعضاء تنقل الحٌوانات فً الوسطٌن البري و المائً . -و التكفل بتصوراتهم ثم بناء وضعٌات تطرح تساؤالت تمكنهم من تحدٌد خصائص بنٌات اعضاء تنقل الحٌوانات فً اوساط مختلفة.

مضامني و مساعي التعلم
نشاط املعلم
 تفوٌج الفوج و عرض بروتوكول العمل الفوجً ٌتضمن وضعٌةتطرح تساؤالت عن بنٌات اعضاء تنقل حٌوانٌن مختلفٌن احدهما
ٌطٌر و الثانً ٌسبح .
عرض وثٌقتٌن توضح خصوصٌات بنٌة اعضاء تنقل حٌوانٌٌنٌطٌران كالحمامة و الخفاش .
 بماذا ٌتمٌز شكل جسمها ؟ ما هو عضو تنقل الحمامة ؟ ماذا ٌغطٌها ؟ كٌف هً عضالتها ؟ -هل هناك خصوصٌات اخرى ؟

نشاط املتعلم
-انتظام الفوج .

 مغزلً لٌسمح بتقلٌل من مقاومة الهواء . لها اجنحة . رٌش.قوٌة . -نعم وجود اكٌاس هوائٌة و عظام مجوفة .

 و ماذا عن الخفاش ؟ هل هً مغطاة برٌش ؟هل هناك حٌوانات اخرى تطٌر غٌر الطٌور و الخفاش ؟ هل لها اجنحة مغطاة برٌش او غشاء جلدي ؟ . اذن بالضافة الى خصوصٌة الجسم المغزلً ماذا تعتبر االجنحة عندالحٌوانات التً تكٌفت مع الطٌران ؟
 عرض وثائق توضح الخصوصٌات البنٌوٌة لحٌوانات تسبح فًالوسط المائً .كالسمكة و الضفدع .
 بماذا ٌتمٌز جسم السمكة ؟ و ما الهدف من ذلك ؟.اما هً الخصوصٌات االخرى لألسماك ؟ مع العلم ان السمكة اذا فقدت الذٌل و الزعنفة الظهرٌة تفقدالتوازن اما اذا فقدت الزعانف البطنٌة و الجانبٌة لن تستطٌع تجدٌف
الماء .فما هو دور الزعانف ؟
 ماذا ٌربط سالمٌات (اصابع ) اطراف الضفدع ؟ ما دورها ؟ اعط امثلة مشابهة للضفدع لها اغشٌة مجدافٌة فً اطرافها؟اذن هناك حٌوانات لها نمطٌن من التنقل  .الٌس كذلك ؟ -لماذا هذا التنوع فً انماط التنقل فً راٌكم ؟

السند الثاني :

 سطح ارتكاز او اسناد واسع جدا على الهواء لٌتحقق الطٌران . مغزلً الشكل و الهدف هو التقلٌل من مقاومة الماء . وجود زعانف . تساهم الزعانف فً الحفاظ على التوازن و تجدٌف الماء و بالتالًاالندفاع فٌه بكل سالسة .
اغشٌة مرنة تساعد على جدف الماء. البط و االوز ......... نعم مثل الضفادع القفز و السباحة اما البط و االوز الطٌرانو السباحة .
 -حتى تستطٌع التكٌف مع وسط عٌشها .

***الخصائص البنٌوٌة العضاء التنقل ***

ارساء املوارد
السند االول:

 له اجنحة كذلك . ال بل ٌوجد غشاء جلدي ممتد بٌن اصابع االطراف االمامٌةو الخلفٌة و الذنب .
 نعم كالحشرات. -ال بل لها اجنحة غشائٌة رفٌعة تساعدها على االندفاع فً الهواء.

 تكٌفت الحٌوانات مع وسط عٌشها حٌث تتنقل بكل سهولة لوجود خصوصٌات بنٌوٌة ألعضاء تنقلها . الطٌران  :تتمٌز الحٌوانات الطائرة فً الجو بحسم مغزلً للتخفٌف من مقاومة الهواء و اجنحة مغطاة برٌش كالحمام، ......اغشٌة جلدٌة كالخفاش او اجنحة غشائٌة كالحشرات منها النحل ......فهً سطح اسناد واسع .
 السباحة  :للحٌوانات المتكٌفة مع السباحة خصوصٌات بنٌوٌة كذلك فلألسماك جسم مغزلً ٌساعد على مقاومة الماءو لها زعانف اما تحافظ على توازنها او تساهم فً جدف الماء كما تملك حٌوانات اخرى سباحة اغشٌة مجدافٌة فً اطرافها
كالضفدع  ،البط .....فهذه االعضاء المرنة تعتبر سطح اسناد للتنقل فً الماء .
 تملك بعض الحٌوانات القدرة على التنقل فً اوساط عٌشها بعدة انماط من التنقل و الهدف من ذلك هو التكٌف مع هذاالتنوع فً االوساط مثال ٌتنقل الضفدع فً البر بالقفز و ٌسبح فً الماء اما البط ٌطٌر فً الجو و ٌسبح فً الماء .
املصطلحات :

اعضاء التنقل :
التقويم :
املعاجلة البيداغوجية :
تبنى على اساس مدى االخفاق
و نشبتى

Les membres d'activité

 عرض فقرة علمٌة بها فراغات تمال من طرف المتعلمٌن .بعد تنفٌذ المطلوب قد ٌخطا المتعلم  .فٌظهر العجز . لذا نقترح اعادة بناء المفاهٌم وفق تغذٌة راجعة اما فً حالة االخفاق الجزئً ٌمكن االعتماد على التعلماالفقً او اعداد بطاقة لمن تعثروا لتدارك االخفاق

