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: الفيزياء والكيمياء املادة                                                                                            ساعة  : مدة اإلنجاز 

: المواد املحور                                                                                                        : عبدهللا الهاشمي األستاذ 

: إعدادي ولىالسنة اال املستوى                                                                                   : عبدالكريم الخطابي املؤسسة 

                                                   : من خولنا الكهرباء عنوان الدرس 

 

 املراجع املعتمدة األدوات الديداكتيكية األهداف التعليمية  الكفايات املستهدفة املكتسبات القبلية
 مصادر الكهرباء -

 .استعماالت الكهرباء -

 التركيب المنزلي -
 المنزلية.

في نهاية هذه المرحلة من 
األسدس الثاني من السنة 

األولى من التعليم الثانوي 
اإلعدادي، واعتمادا على 

أسناد مكتوبة أو/و مصورة 
، يتمّكن المتعلّم من حّل 
وضعية ـ مشكلة دالة، 

بكيفية مدمجة موظفا 
مكتسباته المتعلقة بالدارة 

الكهربائية البسيطة و بأنواع 
التراكيب و بخاصيات 

التيار الكهربائي المستمر و 
باستعمال أجهزة القياس 

 المناسبة.

أهمية الكهرباء في معرفة  -
 حياتنا اليومية

معرفة مجاالت استعمال  -

 الكهرباء

معرفة كيفية توليد  -

 الكهرباء

 املدرس ي الكتاب -

 السبورة -

 قطعة من البالستيك -

 قطع من الورق الصغيرة -

 قطعة من الصوف -

 

 العلوم الفيزيائية   -

دليل البرامج والتوجيهات التربوية  -

الخاصة بمادة الفيزياء والكيمياء 

 سلك التعليم الثانوي اإلعدادي .

 

 الكهرباء؟ و ما أهميتها في حياتنا اليومية ؟ و كيف يتم توليدها؟ كيف تم اكتشاف : االنطالقوضعية  ★                       

 
 

 محاور الدرس
األهداف 

 التعليمية

 التعلمية -األنشطة التعليمية 
 قويمالت

 نشاط املتعلم نشاط األستاذ

 

 تمهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذ باملكتسبات السابقة و ذلك يذكر األست

 بطرح عدة أسئلة

  أعاله  االنطالقيطرح األستاذ وضعية 

يطلب من املتعلمين قراءة الوضعية ثم تكوين 

من أجل العمل ضمن مجموعات  مجموعات

 وتدوينها اقتراح الفرضيات

توافق على لفتح نقاش افقي و عمودي ل

 الفرضيات 

يات املتوافق عليها لتحقق االحتفاظ بالفرض

حسب يجيب املتعلم على جميع األسئلة 

 مكتسباته القبلية

 

  هافهمقراءة الوضعية و 

 تكوين مجموعات

 اقتراح الفرضيات

 

يناقش التالميذ الفرضيات من اجل 

التوافق على الفرضيات الصحيحة او 

 

 تقويم التعلمات السابقة

 

 

 

 

 

 

 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



 
-Iأهمية الكهرباء  

 

( اكتشاف 1

 الكهرباء

 

 

 

( استعماالت 2

 الكهرباء

 
 

 

-II الكهرباء توليد

 و نقلها

 ( محطات توليد 1

 الكهرباء

 

 

 

 

 

 
 الكهرباء ( نقل2

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفة أهمية الكهرباء

 

 

 

معرفة استعماالت 

 الكهرباء

 

 

 

 

 

 

 

معرفة طرق توليد 

 الكهرباء و نقلها

 

 

 

 ناء سير الدرسمنها اث

 يطرح التساؤل التالي :

 الكهرباء؟كيف تم اكتشاف 

 يقوم االستاذ بانجاز تجربة التالية 

حك قطعة من البالستيك على صوف و تقريبها 

 من قطع الورق

 

 يطرح التساؤل التالي :

 ؟ الكهرباء  مجاالت استعمالما هي 

 ينشط النقاش داخل القسم

 يطلب منهم تدوين االجابات على السبورة

 

 

 يطرح التساؤل التالي :

 الكهرباء؟اين يتم توليد 

 و كيف يتم توليدها؟

 ينشط النقاش و الحوار داخل الفصل

 

 

 

 يطرح التساؤل التالي :

كيف يتم نقل الكهرباء من محطات التوليد الى 

 مكان االستهالك؟

 القريبة من الجواب

 بإعطاءيجيب املتعلم عن السؤال 

 اجابات مختلفة

 يالحظ التجربة

و يتوصل الى ان قطعة البالستيك 

 تكتسب الكهرباء نتيجة حكها

 

يجيب املتعلم عن السؤال بإعطاء 

 اجابات مختلفة

تعماالت الكهرباء يتوصل الى أهم اس

. . .و تدوينها  كتسخين و االنارة و التبريد

 على السبورة

 

يجيب املتعلم عن السؤال بإعطاء 

 اجابات مختلفة

 يتوصل الى اهم محطات توليد الكهرباء

 –)الكهرمائية  و طرق توليدها

الطاقات  –النووية  –الكهرحرارية 

 املتجددة(

 

يجيب املتعلم عن السؤال بإعطاء 

 اجابات مختلفة

يتوصل الى طريقة نقل الكهرباء عبر 

 االسالك املوصلة

 

تقويم مدى تمكن املتعلمين من 

استيعاب أهمية  الكهرباء في 

 حياتنا اليومية من خالل :

ما هي أهمية  الكهرباء في حياتنا 

 اليومية؟ و أين نستعملها؟

 

 

 

 

تقويم مدى تمكن املتعلمين من 

طرق توليد الكهرباء من استيعاب 

 خالل :

كيف يتم الحصول على الكهرباء 

 من الرياح؟

كيف يتم الحصول على الكهرباء 

 من املاء؟

كيف يتم الحصول على الكهرباء 

 من الشمس؟

كيف يتم الحصول على الكهرباء 

 من الحرارة؟
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