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

وضعية 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 تنقل الجراد

هدف الوضعية التعلمية
طبيعة الوضعية التعلمية

المقارنة بٌن اعضاء تنقل نوعٌن من الجراد الماكث و المهاجر الذي له القدرة على غزو اوساطمتباعدة جغرافٌا.
حصة عملٌة تتطلب دراسة وثائق  ،محاكات ،برنامج العرض او فٌدٌوهات تدرس اعضاء تنقل الجرادالماكث و المهاجر.

و خصائصوا
الشندات العلمية املشتعملة
العقبات املتطلب ختطيوا

  PPTوثائق – فٌدٌوهات –حول الخصائص البنٌوٌة ألعضاء تنقل الجراد الماكث و المهاجر .قد ٌفهم المتعلمون ان للجراد المهاجر اجنحة طوٌلة و اطراف خلفٌة على شكل حرف زاد  ،اما االجنحةالقصٌر و الجسم السمٌك للجراد الماكث ستبقى حاجزا علٌهم تخطٌه .

ختطيط الوضعية التعلمية و مضمونها
فحص امللتشبات القبلية :
 استذكار نمطً تنقل الجراد . هل كل انواع الجراد تتنقل بنفس الطرٌقة ؟ . -و لماذا و دون سابق انذار ٌهاجم الجراد مناطق اخرى و ٌغزوها ؟

مرحلة التحفيز :
 تحفٌز المتعلمٌن على ابداء تصوراتهم حول الخصائص البنٌوٌة ألعضاء تنقل الجرادٌن الماكث و المهاجر و ما سبب تغٌر سلوك الجرادالماكث الى مهاجر .
 -و التكفل بتصوراتهم ثم بناء وضعٌات تطرح تساؤالت تمكنهم من تحدٌد السبب االساسً لتغٌر سلوك الجراد وممٌزات اعضاء تنقلهم .

مضامني و مساعي التعلم
نشاط املعلم
 تفوٌج الفوج و عرض بروتوكول العمل الفوجً ٌتضمن وضعٌةتطرح تساؤالت عن الخصائص البنٌوٌة للجرادٌن الماكث
و المهاجر و من ثم تحدٌد سبب تغٌر السلوك .
عرض نص علمً و التمعن فً مصطلحاته . ما اسباب هجرة الجراد الى اوساط اخرى . عرض وثائق توضح الخواص البنٌوٌة للجرادٌن الماكثو المهاجر ؟
 بالنسبة للجراد الماكث ما هً ممٌزات بنٌة اعضاءه التنقلٌة؟ -و هل ٌساعده هذا على الطٌران ؟

نشاط املتعلم
-انتظام الفوج .

 ٌهاجر بسبب التكاثر الفوضوي و نقص مصادر الغذاء . له جسم سمٌك و اجنحة قصٌرة . -ال  ،خاصة لمسافات بعٌدة .

 و ما هً خصائص البنٌوٌة ألعضاء تنقل الجراد المهاجر؟ فعلى ماذا تساعده هذه الممٌزات . اذن ما الذي ٌساعد الجراد بعد مكوثه فً مواطنه االصلٌة علىالهجرة ؟

***الخصائص البنوٌة العضاء تنقل الجراد***

ارساء املوارد
السند االول:
السند الثاني :

 وجود اجنحة غشائٌة طوٌلة و اطراف خلفٌة على شكل حرف زاد . على الطٌران لمسافات بعٌدة .-هو تطور اعضاءه الحركٌة ( االطراف و االجنحة ) .

 هناك نوعٌن من الجراد الماكث و المهاجر لكل منهما خصوصٌات بنٌوٌة .Z
 الجراد المهاجر :الجراد المهاجر له اجنحة طوٌلة و اطراف خلفٌة على شكل حرف فهذه الخصائص البنٌوٌة تسمح لهبالطٌران ألوساط متباعدة جغرافٌا .
 الجراد الماكث  :تنعدم فٌه هذه الخصائص فجسمه سمٌك و لدٌه اجنحة قصٌر ال تسمح له بالطٌران لمسافات طوٌلة .املصطلحات :

غزو االوساط :

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

incursion du milieu

 عرض فقرة بها فراغات لتمال 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

