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 المقدمة

نضع بين أيدي أساتذة علوم الطبيعة والحياة لمرحلة التعليم المتوسط الوثيقة المرافقة للمناھج التي 
، كما  واألسس التربوية التي بنيت عليھا يتھا من خالل توضيحھا للمبادئ المنھجيةئترمي لتيسير مقرو

 تقدم لألستاذ
معالم تساعده على ترجمة الكفاءات المسطرة والمضامين المقررة إلى وضعيات تعلمية مالئمة لمستوى 

المتعلمين تمكنھم من بناء الموارد التي ستجند الحقا وبشكل مدمج من أجل حل المشكالت وإنجاز 
اعتبارھا ومن أجل ذلك سيستعين بوضعيات تعلمية مقترحة في الوثيقة لمستويات مختلفة دون .مھمات

.وضعيات نموذجية بل نماذج وضعيات  
تكون لألستاذ كذلك سندا  اإلدماجتقترح الوثيقة المرافقة إضافة لنماذج وضعيات تعلمية، وضعيات تعلم 

في المقاربة المعتمدة يتجاوز به تشتيت التعلمات  أساسياالذي يعتبر مبدءا  اإلدماجفي تحقيق مبدأ 
.ويعطي للتعلم داللة  

تقترح الوثيقة المرافقة كذلك استراتيجيات تناول بعض المجاالت المفاھيمية  وفق سيرورة بنائية  
 ولألستاذ حرية التصرف وفق الوسائل المتوفرة ومستوى المتعلمين
.مع السعي الدائم لوضع المتعلم في صدارة الفعل التعليمي التعلمي  

ة باعتبارھا ترافق المنھاج وكل ذلك من أجل تطوير أملنا أن تحضى الوثيقة المرافقة بالقراءة الذكي
.األداء التربوي لما ھو في صالح المتعلمين  

يكون منھاج علوم الطبيعة والحياة في مختلف أطوار مرحلة التعليم المتوسط : تقديم المادة.1
 جملة منسقة ومھيكلة لمجاالت تعلمية تدمج وحدات تحقق بفضل نشاطات ذات طابع علمي وتطبيقي
تستھدف تنمية وتطويرا تدريجيا لمنھجية علمية لدى المتعلمين مما يساعدھم على تصحيح وإعادة 

ھيكلة تصوراتھم وعلى اكتساب طرائق ناجعة لبناء المعرفة العلمية وتنمية القدرات والمھارات وھي 
عامة يلعب مجتمعة موارد توظف لحل المشكالت في ظل المقاربة بالكفاءات،خاصة أن المعرفة والعلم 

.دورا بارزا في عالمنا المعاصر  
واعتبارا أن فھم الذات  مرھون بفھم المحيط ومختلف الظواھر الطبيعية فإن مادة علوم الطبيعة والحياة 

في مرحلة التعليم المتوسط تزود المتعلمين بأدوات مفتاحية للوصول التدريجي إلى مستوى من الفھم 
مبادرة واستقاللية في حل مشاكل من الحياة اليومية وبناء الحياة والتفسير لظواھر طبيعية واكتساب 

.الشخصية  
كما تساھم المادة في ترقية المواصفات المتعلقة بالفكر العلمي ممثلة في الموضوعية ومناقشة األفكار 
مع تقديم حجج ومبررات، ذلك ما يساعد على تكوين أفكار واقعية ،موضوعية، فضولية،ونقدية تجعل 

.متعلمين مواطنين يتحلون بالوعي وروح المسؤوليةمن ال  
وتساھم المادة بشكل جلي في تطوير التعلمات األساسية كالتحكم في التعبير بأشكاله المختلفة كتابيا 

وشفھيا وكذا التبليغ باألسلوب العلمي بواسطة رسومات تخطيطية واستعمال الترميز العلمي وبالتالي 
.قيقاكتساب لغة ذات طابع علمي د  

وبمعية مواد أخرى تساھم المادة في تعزيز الوعي الجماعي بما تقدمه للثقافة العامة وتنمية القيم مثل 
روح التعاون من خالل العمل التعاوني ضمن أفواج وإقامة مواقف إيجابية إزاء المجتمع بصفة عامة 

.قد تكون مختلفة وذلك بتعليمھم أسس النقاش البناء وتقبل األخر كطرف له آراء ووجھات نظر  
يرتكز إعداد مضامين منھاج المادة على معايير أساسھا التدرج والتكامل بين المراحل التعليمية واألطوار 
في كل مرحلة وذلك وفق مقتضيات المقاربة المعتمدة وخصوصيات كل مرحلة وكل طور ضمانا لالنسجام 

 يةالداخلي وتكريسا للمبدأ البنائي للمفاھيم والمعرفة العلم
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لمفاھيمية، فإن كل مفھوم يجد موقعه في كل طور من أطوار اعتبارا أن علوم الطبيعة والحياة يھيكلھا عدد محدود من المفاھيم التي تكتسب وظيفتھا داخل الشبكة ا
والشبكة الموالية . لمناسبة المرحلة بمستوى تناول موافق للنمو العقلي للمتعلمين وبصيغة تجعل منه موردا من موارد امتالك الكفاءة حين يدمج مع المفاھيم األخرى ا

.توضح المفاھيم الشاملة وموقعھا في كل طور  
فاھيمية وامتدادات المفاھيم في منھاج مختلف أطوار المرحلةالم الشبكة  

المستوى    
 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى متوسط المفھوم اإلدماجي

/ 

وضع الكائنات  العالقات الغذائية و -  -
  .في مستويات

يتناول اإلنسان أغذية متنوعة و مختلفة من  -
حيث المصدر و التركيب ، يأخذھا جاھزة من 

  ير ذاتي التغذية الوسط و ھو غ
و المتوازنة بتغطية  المتنوعة تسمح التغذية -

مختلف حاجيات جسم اإلنسان  و منه صحة و 
 التغذية  .سالمته

يركب النبات األخضر أغذيته انطالقا من  -
العناصر المعدنية التي يمتصھا من الوسط و 

ض  ذلك عند توفر الشروط الالزمة ر
يــ
األ

 ).CO2ماء، أمالح و ( 

التحويل الغذائي عبر الجھاز
  .الھضمي

التحصل على 
 الطاقة

بالتنفس و ذلك باستعمال الغذاء على  -
 /  .O2مستوى العضو في وجود 

ذاء على مستوى الخلية استعمال الغ -
  .O2في وجود 

 -  .أنماط التنفس
و التكيف مع  الخصوصيات البنيوية -

  .التخمر شكل آخر للحصول على الطاقة -   .وسط العيش
 

/ / 
و المغذيات . O2دور الدم في نقل  -

 الدوران  .للخلية و تخليصھا من الفضالت
  .دوران الدم و الجھاز الدوري -

التركيب  
الحيوي عند 
النبات األخضر

بناء المادة العضوية باستعمال مواد معدنية 
  في وجود الضوء 

تأثير العوامل المناخية كالنورانية 
على نشاط النبات األخضر، كشدة 

 .التركيب الضوئي
/ / 

 ).معدنيةإظھار استعمال المواد ال(
تقلل بعض النباتات من النتح بفضل 

  ....تحورات خاصة في األوراق
 -  .يضمن اإلطراح ثبات الوسط الداخلي

ــم
ظي
لتن
ا

 

    عند النبات  .النسغ انتقاليضمن النتح تنظيم  -  عند الحيوان
/ / 

إدراجھا.2 ودواعي المفاھمية الشبكة ضمن الشاملة :المفاھيم
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المستوى     
 المفھوم اإلدماجي

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى متوسط

دورة تؤثر العوامل المناخية على 
  .حياة و نشاط الكائنات الحية

يتم تطور الجنين على حساب المدخرات، و 
ھذا التطور إال جملة من التحوالت  ما

 .المتتالية

نمو و تطور 
الجنين عند 

الكائنات الحية

ور
تط
 ال
 و
مو
الن

 

/ / 

/ 

تنشأ األمشاج عن انقسامات  -
ينتج عن  خلوية للخاليا المولدة، و 

  ).ن2(التلقيح خلية 

التكاثر الجنسي نمط يسمح بإعمار 
األوساط، و يتم ذلك وفق 

 .استرتيجيات

اإللقاح ميزة التكاثر الجنسي حيث يتحد 
  .و ينتج كائن جديد  )♀ و  ♂ (مشيجان 

التكاثر 
 الجنسي

- 

ثر
كــا
الت

 

ينتج فرد جديد يشبه األبوين أو
 أحدھما

  

/ 

التكاثر الخضري نمط يسمح 
بإعمار و غزو األوساط و ھو إما 

 .طبيعي أو بتدخل اإلنسان

التكاثر 
 / / الالجنسي

  

/  

 
/ 

االرتباط العضوي بين المستقبالت  -
  الحسية

تنتقل الكائنات الحية في أوساطھا،
تبدي أعضاء الحركة تنوعا  و

  .حسب األوساط

االتصال     و 
الحركة عند 
ال الكائنات الحية

ص
إلت
ا

 والمركز العصبي 

  

/  / 

تبدي الخاليا تمايزا كبيرا لضمان  -
  .مختلف الوظائف

 

لم 
لعا
ة ا
حد
و

حي
ال

  

وحدة بناء
  .الخلية وحدة بنائية  الحي
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المستوى     
 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى متوسط المفھوم اإلدماجي

تنوع األجھزة و األعضاء وفق / -
  .أوساط العيش تحقيقا للتكيف

تنوع العالم 
 الحي

وع
نـــ
الت

 

 -  .مفھوم النوع

 .الصبغي كدعامة وراثية

  

/ 

  

/  

 

 - .القواعد الصحية للوظائف المدروسة -

ة 
الم
س

ية
ضو

الع
 

 مقاومة العضوية لألجسام الغريبة
 .و تمييز جزيئاتھا

  

/ 

  

/ 

  

/  

عناصر الوسط الحي   و النظام البيئي  -
  .العالقات القائمة بينھا

ـط
وس
ال

 .النظام البيئي في توازن ھش - 

/ 

  

/  
/ 

المستحاثات بقايا أو آثار كائنات  -
حية مفقودة شاھدة على وجود 
الحياة على األرض قبل ظھور 

  .اإلنسان

مة
قدي
 ال
ياة
لح
ا

  

 المستحاثات

 -  .السلم الجيولوجي الزمن في

/ /  
  .الزالزل-  

ــة
ضيـ

ألر
ة ا
ــر
الك

ية 
ميك
نــا
 دي

ط 
شا
الن

لي
اخ
الد

  

 - .البراكين /
 .تشكل الجبال -

  

/ / 

تطور التضاريس و  -
تأثير  المناظر الطبيعية تحت

  .ميائيةيالعوامل الفيزيوك

جي
ار
لخ
ط ا
شا
الن

 

/ 

 - التربة و الموارد الباطينية
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  : بوية للمادةالمقاربة التر - 3
 1- 3    :ضرورة النشاط لعملية التعلم

  .يتطلب بناء مفھوم ما من قبل المتعلم، القيام بجملة من العمليات الذھنية المنظمة بغية حل مشكل مطروح  

  الكفاءة المرحلية  المجال
 *   التعّرف على أسس التغذية الصحية المتزنة -1   .التغذية عند إلنسان

  *   .مّميزات التغذية عند الّنبات األخضر تحديد - 2  .التغذية عند النبات   األخضر
  شرح معنى التنفس و التخمر عند الكائنات الحية -3   . التحصل على الطاقة عند الكائنات الحية *
*   . تحديد دور االطراح في ثبات توازن الوسط الداخلي –4  .االطراح عند الحيوان
*   .ور الجنين بأنھما جملة من تحوالت تؤدي إلى نشأة كائن حي جديدتعريف نمو وتط  نمو وتطور الجنين عند الكائنات الحية – 5
*   .تحديد مميزات التكاثر الجنسي والالجنسي عند الكائنات الحية واكتساب سلوكات حسنة - 6  التكاثر عند الكائنات الحية
*   .تعريف الخلية بأنھا الوحدة البنائية األساسية للعالم الحي  .وحدة البناء للعالم الحي - 7

  في منھاج السنة الثانية متوسط:2.2.3
  الكفاءة المرحلية  المجال

  .تعريف الوسط الحي كنظام ديناميكي في توازن ھش -1   الوسط الحي

  .كائنات الحية و خصائص أوساط حياتھالل وضع عالقة بين الخصوصيات البنيوية  .توزع الكائنات الحية في أوساطھا - 2 
  تحديد  مختلف وسائل  إعمار و غزو األوساط من طرف الكائنات الحيّة -3   . التكاثر وإعمار األوساط 

  .التحّكم في  أدوات  تصنيــف    الكائنــات الحيــة  تصنيف الكائنات الحية –4

  .إ ظھــــار أھميــــة دراسة المستحاثات5  ــ المستحاثات
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وقد تكون ھذه العمليات معروفة أو غير معروفة من طرف المتعلم ذاته.  
ـ  يسمح التجنيد والتوظيف الفعال للمفھوم المكتسب وللمنھجيات في وضعية حقيقية خارج القسم بالحكم على مدى تجسيد و التحكم في كفاءة ما.  

ـ إن الكفاءات ھي معارف ( مفاھمية و منھجية ) مندمجة و مجندة في عملية ما. 
ـ فبالنسبة لمناھج مختلف أطوار المرحلة, تتمفصل الكفاءات مع مجموعة مفاھيم إدماجية مترجمة على شكل مجاالت مفاھيمية كما ھي موضحة في الجدول المرفق.  

3 -2  تحديد الكفاءات المناسبة لكل مجال مفاھيمي:  
1.2.3 في منھاج السنة األولى متوسط 

 

 

 



  ةالكفاءة المرحلي  المجال
  .تعريف القشرة  األرضية كغالف غير مستقر بفعل النشاط الداخلي للكرة األرضية -1   الديناميكية الداخلية للكرة األرضية
  .تحديد تأثير العوامل الخارجية على تطور المناظر الطبيعية - 2  الديناميكية الخارجية للكرة األرضية
  .على أھم الموارد الطبيعية  في الجزائر، ووسائل تسييرھا العقالني وحمايتھا التعّرف -3   استغالل الموارد الطبيعية الباطنية

  الكفاءة المرحلية  المجال
الوظائف األيضية ، بتجنيد المعارف المتعلقة بتحوالت   حلوال لمشكل اختالل -وفق مسعى علمي –يقترح -1   التغذية عند االنسان 

  .  ودور األغذية في العضوية
  .يقدم حلوال وقائية أمام مشكالت مرضية وذلك بتجنيد معارفه المتعلقة بالنظامين العصبي والمناعي - 2  التنسيق الوظيفي في العضوية

  . التحكم في المفاھيم األساسية المتعلقة بانتقال الصفات وتفسير اإلختالالت الوراثية -3   لصفات الوراثيةانتقال ا 

  :التدرج في التعلمات 3-3
.الجديدة تتم بإدماج مختلف المكتسبات مع المعارف...) منھجية, معرفية  (إن التدرج في التعلمات ال يتم بصفة خطية بل ھو عملية معقدة ، متعددة األبعاد    

  : معنى إدماج التعلمات  -1- 3-3
و .حقيق ھدف معيّنيعّرف اإلدماج كعملية إحداث ارتباط و تفاعل و تكامل بين مكتسبات كانت مشتتة من قبل، وذلك بغية توظيفھا وتجنيدھا بصورة منسقة قصد ت  

  .بات السابقة و الحالية التي تساعد المتعلم على بناء تعلمه بنفسهاإلدماج في التعلّم ھو إبراز جوانب التكامل و التناسق و الترابط في المكتس
  .وھذا ما يدعى بإدماج المكتسبات أو اإلدماج السياقي: ومن أھمھا جعل المتعلم قادرا على تجنيد وإعادة استثمار مختلف مكتسباته المدرسية في وضعية ذات معنى

  ).معارف، مھارات، قدرات وكفاءات( ألھداف والمكتسبات التي نريد إدماجھا يتضمن مفھوم اإلدماج فكرة االرتباط المتين بين ا*
ا بينھا لجعلھا أكثر تنسيقا تتطلب عملية اإلدماج إبراز الروابط القائمة بين ھذه المكّونات المراد إدماجھا وإظھار عناصرھا المشتركة بھدف تعزيزھا ونسج شبكة فيم* 

  .           لتشكل منظومة منسجمة
  .بإعادة استثمارھا في وضعيات جديدة بفعالية) أي تمفصلھا(يسمح االنسجام والتنسيق بين مختلف المكتسبات *

*   :أشكال أخرى لإلدماج
 -اج النظريإدم: وھذا ما يعني تنظيم التعلم حيث يّوظف التكوين النظري في خدمة التكوين التطبيقي وببساطة: التمفصل بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي

  .التطبيقي
- 

ضع جسور معرفية تعطي إدراج نشاطات تقويمية من شأنھا ھيكلة المكتسبات قبل الدخول في عمليات التعلم وذلك لمنح المتعلم نقاط االرتكاز تسمح له فيما بعد بو -
.داللة لمكتسبات جديدة  

  :نسج شبكة تربط بين -

  في منھاج السنة الثالثة متوسط: 3.2.3

 7 

تعريف التربة كمورد طبيعي ھش يتطلب تسييرا مسؤوال   4–  التربة فاصل بين الغالف الصخري والغالف الحيوي  
4.2.3: في منھاج السنة الرابعة متوسط  

 

 

 



) اإلدماج داخل المعرفة(في بنيات معرفية للمتعلم  مختلف المكتسبات ببعضھا البعض بدال من توزيعھا
  ).المالءمة(والذي يسميه بياجي بالتطابق أو 

  .أنشطة البناء أو التركيب التي تسمح للمتعلم بھيكلة مكتسباته وما تعلمه فيما بعد 

ا العمل المنسق لعدة مكونين أو أساتذة الذين يتدخلون عند نفس المجموعة من المتعلمين وھذا م* 
  .يدعى باإلدماج ما بين المكونين أو األساتذة و ھو التنسيق األفقي أو ما بين المواد التعليمية المختلفة

التوثيق، تحليل وضعية ما، التقويم : إن تجنيد جملة من القدرات مثل: تجنيد مشترك لعدة قدرات* 
ويدعى ذلك بإدماج . قدراتالذاتي، االتصال وغيرھا في عدة مواد تعليمية يضمن تنمية أحسن لھذه ال

  .السياقات
  :في عملية اإلدماج ) األستاذ(دور المتعلم والمعلم  -2- 3- 3
  :دور المتعلم * 

إدماج التعلم ھو خطة يلعب فيھا المتعلم دورا فعاال، فالبد أن يكون المتعلم المحور الرئيسي في عملية  -
  .، سواء كان أستاذا أو متعلما مثلهفي مكانه تعلماته التعلم إذ ال يمكن ألي كان أن يدمج

إن اإلدماج البيداغوجي عملية شخصية محضة، تتطلب سيرورات معقدة، يمكن تمثيلھا في العمليات  -
  : اآلتية

  ).محتويات ومواد تعليمية: (الترابط والتفاعل بين مختلف المكتسبات● 
  .   التجنيد الفعال لھذه المكتسبات●
  .حل وضعيات استقطاب ھذا التجنيد تجاه●
  .تطعيم مكتسب قديم بمكتسب جديد●
 .إعادة ھيكلة عالمه الداخلي●
  .توظيف المعارف المكتسبة في وضعيات جديدة●
كما أن عملية التركيب ال تتطلب تجنيد العناصر التي نركبھا قصد فعل أو نشاط  اإلدماج ال يعني التركيب -

  . توھذا ما يميزھا عن إدماج المكتسبات والتعلما. ما
  : دور األستـاذ * 

  .إدماج التعلمات عملية مكملة للممارسات العادية للفعل التربويي -
ولذا على األستاذ االعتناء بھا وإدراك أھميتھا في بناء , إن ميكانيزمات التعلم معقدة وصعبة للغاية -

  وإدماج المعارف الجديدة مع المكتسبات السابقة من قبل المتعلم
بل يتمثل أساسا في مساعدته على بناء المفاھيم واكتساب مھارات , األستاذ في إعالم المتعلم فحسبال ينحصر دور    

  .ثم إدماجھا بفعالية
إن المتعلم بحاجة إلى السير خطوة بعد خطوة لتحقيق جملة من مكتسبات منظمة و منسقة، وھذا ما  -

ومن ھنا يتبين لنا بأن . ا تھميفرض وجود أستاذ لتوجيھه وإرشاده ومساعدة الضعاف لبناء تعلم
إدماج المكتسبات ليس بعملية تبسيط التعلمات المنظمة، بل ھو خطة ترتكز على المكتسبات القبلية 

وعليه فان بيداغوجية اإلدماج ال تھمل الممارسات العادية للقسم،بل تأتي .تركيزا قويا إلثرائھا
            .لدعمھا و تكميلھا

  :شاطات المقترحة في المنھاجمالحظة ھامة بخصوص الن
نظرا ألھمية النشاطات في عملية التعلم، يمكن زيادة على ما ھو مقترح في المنھاج البحث عن أنشطة 

  .إضافية وبدائل أخرى شريطة أن تخدم الكفاءة القاعدية المسطرة وكذا مستوى تناول المعارف
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  :شروط توظيف ھذه النشاطات –  4
    : الشروط المادية -1- 4

  .التنظيم الفضائي للقسم* 
تقدم األعمال التطبيقية في القاعة المخصصة لھا وھي قاعة المخبر: األعمال التطبيقية  

و الغرض من ذلك ھو تمكين المتعلمين . تجمع األعمال التطبيقية نصف الفوج التربوي أي نصف القسم
.عملية من التحرك في فضاء مناسب إلجراء تجارب و تطبيقات   

و يسمح ذلك بحسن ) على األكثر( متعلمين  04المتعلمون إلى مجموعات صغيرة مشكلة من يوّزع 
استغالل الوسائل و الدعائم البيداغوجية و القيام بأعمال فردية وجماعية في إطار انشطة مرتبطة 

 .بوضعية تعلمية تستھدف بناء موارد أو إنجاز مھمة
ث يجب تخصيص مكان لحفظ العينات و التجارب التي ينبغي أن يخضع ھذا الفضاء إلى تنظيم محكم حي

 . ھي محل الدراسة و االستغالل
ھذا وينبغي السھر على جمع الوسائل واألدوات في قاعة مالئمة وداخل خزائن موزعة حسب طبيعة ھذه 

 ).مواد كيميائية، أدوات زجاجية، مجسمات وغيرھا ( الوسائل 
دية بحضور كل متعلمي القسم، حيث تسمح باستغالل نتائج أما الحصة التركيبية، فتقدم في قاعة عا

مع ) 06إلى  04(كما يمكن كذلك تفويج المتعلمين إلى مجموعات مصّغرة . األعمال التطبيقية وتوسيعھا
و ذلك لتمكينھم من التحاور من متابعة الشرح واإليضاحات المقدمة  uتنظيم الطاوالت على شكل حرف 

     .خرى من قبل األستاذ من جھة أ
  :الوسائل التعليمية *   
إنه لمن الضروري التذكير بأن الوسيلة التعليمية ھي دعامة النشاط البيداغوجي الذي يصبح بدوره  

, تعتبر الوسائل التعليمية بمثابة محفزات اإلدراك حيث تجلب االنتباه وتستثير المتعلم و.مصدر التعلم
  .وتساعده على تكريس التعلم

  :لوسائل التعليمية يخضع إلى عدة عوامل منھا إّن اختيار ا
 .محتوى التعلم •
 .نمط التعلم •
 .سّن و مستوى المتعلّم •
 .تجربة األستاذ ومھارته في ھذا الميدان •

كما أن تدريس مادة علوم الطبيعية و الحياة يتطلب توفير وسائل ، أدوات ، مواد و دعائم تعليمية 
: يجب تنويعھا وأھمھا ما يأتي   
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  .مجسمات ونماذج اصطناعية)2
  
وثائق , لوحات،جداول  ) 3

  .مكتوبة وصور
  :بصرية -وسائل سمعية ) 4
  :مواد كميائية)  5

  :  كواشف نوعية ملّونة(
محاليل مختلفة ومواد كيميائية    

 ) أخرى
  
  .أدوات زجاجية )6
  
  .ت التشريحأدوا) 7
  السبورة )8
  

  الكتاب المدرسي) 09

و كثيرا ما نلجأ . تستعمل لتعويض العينات الحقيقية التي يستحيل إحضارھا أواستعمالھا، ويسمح استعمالھا بتدعيم وتوسيع الموضوع المعالج
  )  األجھزة و األعضاء (إليھا عند دراسة جسم اإلنسان 

  .  د من المعلومات على شكل رسوم و صور و ال تستعمل إال عند الضرورة القصوىـ تستعمل ھذه الدعائم التربوية  لتقديم مزي
أو ـ تتمثل في أجھزة كالمجھر والمكبرة وجھاز اإلسقاط والتي تسمح بالدرجة األولى بالتدقيق أكثر في المالحظة والفحص مـثل دراسة الخلية 

  .وع ماإجراء مالحظة غير مباشرة أو تقديم مزيد من التفاصيل عن موض
وسيلة في غاية األھمية من أجل عرض وثائق ثابتة ومتحركة مع تفادي استغالله بطرح تلقيني )داتا شو(كما يعتبر جھاز االسقاط الرقمي 

  يكرس سلبية المتعلم
لعنصر الكيميائي ـ  تستعمل إلظھار وجود عنصر كيميائي في وسط ما بتغيير لون ھذا الوسط أو حدوث راسب ناتج عن تفاعل ھذا الكاشف مع ا

  .المكشوف عنه
  . يجب اقتصاد ھذه المواد و تحضيرھا في آخر لحظة

  .تستعمل غالبا في تحقيق التجارب الشاھدة وتفاعالت الكشف كما تستعمل الملونات والمثبتات في تحقيق عينات للفحص المجھري
  .قيام بالتسخينإنھا متنوعة يحبّذ تعويضھا بأدوات بالستيكية عندما ال يتطلب األمر ال -

  . نكتفي باستعمال مقص وملقط رقيقين, ـ تستعمل عند إجراء التشريح وأخذ المقاطع النباتية
  كما تستغل للشرح بمخططات بسيطة وتدوين المصطلحات الجديدة .,ـ ھي دعامة تربوية ضرورية تسجل عليھا خطوات الحصة تدريجيا 

  .ـ ال تستعمل إال المراجع المرّخص بھا قانونا 
يجب اختياره على ضوء تطابقه مع المنھاج من حيث المحتوى العلمي والطرائق , ـ يعتبر الكتاب المدرسي وسيلة أساسية في عملية التعلم 

  . وتنّوع النشاطات المقترحة،لكنه ال يمكن بأي حال أن يستغل ككتاب قراءة
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  .الغـرض مـن استعمـالھا  ة الوسيـلةطبيعـ
  . عينات حية أو طبيعية) 1
  

إنھا أفضل وأصدق وسيلة تعليمية لكونھا تقرب المتعلم من الحقيقة الطبيعية وتمثل أحسن محفز بالنسبة إليه ألنھا تتيح له فرصا إلجراء  -
  . التالميذ أو تعذيبھا احتراما للحياةمالحظة مباشرة واقعية إما بالوصف الخارجي أو التشريح مع التأكيد على عدم قتل حيوانات أمام 
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 :الخطة التربوية وتنظيم الفعل التربوي  2- 4
 -  .خطط التربوية عديدة و متنوعة، وترتكز الخطة المتعمدة في المنھاج على النموذج البنائي للتعلمإن ال

و يتمثل دور .إنھا خطة تسمح للمتعلم ببناء تعلمه بالتدريج من جھة و باستراتيجياته الذھنية من جھة أخرى
عيات، أدوات و استراتيجيات ناجعة األستاذ حسب ھذه الخطة، في مرافقة المتعلم أثناء ھذا البناء باقتراح وض

 .  و مناسبة
I  (مراحل ھذه الخطة :  

. 1  .وضعية إشكالية أوطرح مشكل أو تساؤل
ال يحدث تعلم ما إال عند مواجھة مشكل، ألن طرح مشكل يحدث فقدان التوازن وزعزعة نفسية المتعلم مما  - 

لذا يجب أن يبدأ األستاذ دروسه كلما استدعى .هيحفزه ويدفعه لمحاولة حل ھذا المشكل المطروح وإعادة توازن
األمر ذلك بإثارة وضعيات إشكالية أي بوضعيات انطالق تثير انشغاالت المتعلمين انطالقا من  أمثلة و أحداث 

بكل موضوعية وبتبنيھا  المشكالتھذا كما تسمح ھذه الوضعيات بطرح . من الواقع والحياة اليومية المألوفة
  .    نمن قبل المتعلمي

  :المشكلةأنواع الوضعيات * 
  .المشكل المفروض من قبل األستاذ) أ

  : في ھذا النموذج، يمكن لألستاذ أن
وضع ( يطرح مشكال مصاغا بدقة مع إعطاء المتعلمين مھلة كافية للتفكير و البحث عن الحل الممكن  -

لكن نجاعة .قتراح نشاطات و غيرھاوتوضيح الخطة المناسبة لحله بتقديم كل المعطيات الالزمة كا) فرضيات
  .ھذا النمط مرتبط بمدى إثارته للرغبة في التعلم والسعي لحل المشكل المتضمن

  :يطرح مشكال انطالقا من تصورات المتعلمين وفي ھذا الّصدد يجب التذكير بضرورة -
 -   .   مواجھة األفكار من خالل مقارنة انتاجات المتعلمين منھا المكتوبة والمرسومة

 -  . إلى فرضية) نية(االنتقال من تصريح
  :الوضعية المناقضة) ب
  وھي وضعية غير عادية ومحيرة بالنسبة للمتعلمين  -

وفي كل حالة، على . فيمكن أن تكون االنطالقة على شكل أسئلة تقبل أجوبة متناقضة، أو سرد تجربة علمية
إثبات عجزھم على (لمتعلمين، يمكن تقديمھا األستاذ أن يتأكد من عدم وجود أجوبة مقبولة على مستوى ا

  ) . اقتراح أجوبة
عندما ال يفرض المشكل من طرف األستاذ، يجب بناؤه تدريجيا من قبل المتعلمين ليصبح إنتاجا خاصا ) ج

  .لذا فالبد من تنمية ھذه القدرة الفكرية كلما أمكن ذلك. وملكا لھم
، ھذا مع ضرورة تشجيع مواجھة األفكار، المناقشة والنقد جواب -يتم بناء و وضع المشكل عن طريق سؤال  

  .البناء للتوصل إلى إبراز المشكل المستھدف بكل وضوح ودقة
) 2   :صياغة الفرضيات

 -     .إنھا مرحلة مرافقة دائما للصياغة النھائية للمشكل
 -     . الفرضية ھي حل ممكن يحاول المتعلم اختبار صحته

لية ھو محاولة التأكد من صحة الحل المقترح أو الفرضية، وھذا ما يعطي معنى لعمل إن المھم في ھذه العم -   
عن ماذا يبحث، لماذا يبحث وما ھي :المتعلم و يوضح الھدف المتبع في البحث، حيث يجب أن يدرك المتعلم

  الفائدة من ھذا العمل؟
أيه الخاص مع قناعته بأنه على حق فلكل متعلم ر.يرتكز وضع و صياغة الفرضيات على مكتسبات المتعلمين - 
ولذا على األستاذ أن يتقبل كل األجوبة في بداية األمر ثم يعمل على ). بالتمسك برأيه ولو كان غير صحيح(

في كل الحاالت ليتسنى له إبعاد  المبررات فرزھا وانتقائھا بتشجيع الحوار والمناقشة، لتقديم الحجج و
  .يةالمقترحات غير المؤسسة بكل موضوع

وھذا ما يبيّن لنا ما يمكن استغالله من إثارة و تحفيز لدى المتعلمين بفضل ھذا األسلوب الذي يكتسي أھمية  
  :بالغة وفائدة كبرى تتمثل أساسا فيما يأتي

يبين للمتعلم بأن االكتشافات العلمية ليست وليدة الصدفة، بل ھي نتيجة عمل وبحث إذ يرتكز كل اكتشاف  - 
  .ف مؤسسة و مبررات مؤكدة تجريبياعلمي عل معار

  . يسمح باكتساب العلم و المعرفة بجعل المتعلم يقترح فرضية ثم يختبر صحتھا - 
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) 3  :مرحلة التقصي
ستخصص المراحل الالحقة للخطة التربوية لحل المشكل عن طريق اختبار الفرضية األكثر احتماال أي التي  

إجراء تجارب، : قق من ذلك، يقترح األستاذ جملة من نشاطات منھاوللتح. يقع عليھا االختيار من طرف القسم
و ھذا ما سيسمح ببناء المعارف الضرورية إليجاد حل للمشكل المصاغ من طرف .. تحليل وثائق و صور

  :ومن أجل ھذا يقوم المتعلمون ب. الجميع
مواجھتھا مع  البحث عن المعارف المفيدة، جمع معطيات، تحليلھا،: جمع ومعالجة المعلومات*

  .مكتسباتھم،تحديد النقائص وطرح تساؤل جديد
  .مثل الخطة التجريبية و التي يجب تخطيطھا بدقة: وضع خطة أو استراتيجية*   

*    :بناء حل أو تصور خطة حل وذلك من خالل
  ....تفسير،شرح، تحليل،نقد، تبرير نتائج تجارب و وثائق -

 -  )  بتبرير وإصدار حكم عن مدى صحتھا( ية المقدمة عند االنطالقة استخراج خالصة والتأكد من صحة الفرض
) 4  :مرحلة التركيب

إنھا مرحلة ختامية، يتم خاللھا تأسيس و تكريس المعارف المبنية و ذلك من خالل مقارنة خالصات المتعلمين 
  ).نتائج البحث العلمي('بالمعارف المستقرة المستمدة من أعمال المجموعة العلمية

ينبغي أن تتوج ھذه المرحلة الختامية بإثارة بقية المسائل التي ال تزال مطروحة بھدف ضمان : ظةمالح
  .تمفصل أجزاء المنھاج و فصوله

  :عمل األستاذ  و المتعلم 
 :عمل األستاذ  - أ
صص نظرا لما تكتسيه ھذه الخطة من األھمية، فالبد أن ينظم األستاذ عمله بشكل دقيق باإلعداد المحكم للح -

  :  التعلمية في البيت حيث يجب أن يكون في حوزته ملف مكون من
*    .مذكرات بيداغوجية

*   .مذكرة تقنية خاصة بالوسائل و األدوات التعليمية
*   جدول مھام المجموعات : مذكرة النشاطات

*  .وثائق متنوعة للدعم و التوضيح
  . بطاقة التقويم*  

  :بخصوص المذكرة البيداغوجية – 1
  : بغي أن  تحّدد  فيھا العناصر اآلتية بكل دقة وعنايةين

  ـ المجال المفاھيھي
  .ـ الكفاءة المرحلية
  .ـ الوحدة المفاھيمية
  :ـ الكفاءة القاعدية

  المعارف المراد بناؤھا بمستوى التناول المناسب -   
  .القدرات والمھارات المنتظر اكتسابھا  -

التي يسّجل عليھا األستاذ سير الدرس حسب ما يقّرره يشترط ) العمل بطاقة تنظيم ( بخصوص تنظيم العمل  - 2
  .نموذج مقترح المواليةأن تكون بطاقة وظيفية ،أما من حيث الشكل فاالجتھاد مفتوح  والبطاقة 

 مالحظاتإنتاجات مكتوبة الزمن األدوات نشاط المتعلّمعمل األستاذ مراحل الخطة
  وضعية االنطالق            
  مشكلصياغة ال            
  صياغة الفرضيات            

              مرحلة التقّصي
  مرحلة التركيب            

ّ
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  :يسّجل على ھذه البطاقة    
 .المالحظات المتعلقة باستعمال األدوات و الوسائل -
 .تحضير و استعمال المواد الكيميائية -
 ).التجارب ( التراكيب التجريبية  -

  :المراجع المختلفة - 4
نصوص و مقاالت من , وثائق لالستنساخ, صور للعرض, شفافيات: تتمثل في وثائق التوضيح مثل

  ...الجرائد
  :تمارين أو نشاطات التقويم - 5

  .دقيقة إلى مسائل تستوجب وقتا أطول على أن تستغل نتائجھا لمعالجة التعثرات 15تتراوح من تمارين لمدة 
  :و ذلك إما , يتدخل األستاذ لتوجيه المتعلمين فقط , تعلمية أثناء الحصة ال* 
 .لتسھيل التبادل و التشاور بين المتعلمين أثناء المناقشات •
 .إلدخال أدوات و وسائل لتمكين المتعلمين من صياغة اقتراحاتھم •
 .لتنظيم و ضبط عمل المتعلمين باألخص أثناء مرحلة التقصي و البحث •
  :  عمل المتعلّم -ب
من الضروري أن يسـجـل المتعـلمون عـلى كراس البحث أو المحاوالت ما , ر الشروع في مرحلة االنطالقفو
  :يأتي 

, تفسير(نتائج اإلستراتيجية , الفرضيات و اإلستراتيجية المتبعة لحل المشكل, األسئلة , المشكل المطروح 
  ).نتائج تجارب و كل ما ھو من إنتاجھم الخاص, تحليل

  :المصنف أو كراس القسم ما تّم االتفاق عليه من طرف الجميع أي  و يسجل على
  .معارف نھائية مصّححة بحضور األستاذ, خالصة، رسوم, معارف مؤسسة, نص المشكل

  توضيح النشاطات: 5
وردت في المناھج نشاطات مقترحة على أساس كونھا تخدم الكفاءة المسطرة ،ولضمان الفھم المتماثل 

  .قدم الوثيقة المرافقة توضيحات لنشاطات كل مستوى من مستويات المرحلةوإبراز سياقھا ،ت

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لألدوات) التقنية( البطاقة الفنية  - 3
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  :توضيح نشاطات منھاج السنة الرابعة متوسط:4.5

المجال 
  .المفاھيمي

الوحدة 
  المفاھيمية

  توضيح النشاطات المقترحة

التغذية عند - 1
  .اإلنسان

تحوالت :1.1
األغذية في 

األنبوب 
  الھضمي

  

  

  

التي ) ذية،التنفس االطراح ، الدورانالتغ(إن تناول موضوع التغذي عند اإلنسان يستدعي طرحه في سياق شامل يضم جملة من الوظائف 
تسمح بإبراز استفادة العضوية من الغذاء والحفاظ على توازن الوسط الداخلي، وعليه يركز على  الجانب الوظيفي قبل استخالص تنظيم 

  .الجھاز الھضمي
ويستوجب . جارب  والرسومات الوظيفيةتسمح النشاطات المقترحة لھذه الوحدة ببناء مفھوم الھضم وتنمية الجانب المنھجي من خالل الت

  :ذلك سيرورة وتدرجا تبرزه مجموعة من النشاطات في ظل وضعيات تعلم تستغل في تدريب المتعلم على
  )التغيرات التي تطرأ على قطعة خبز ممضوغة(الوصف  ـ

 )اإلحساس بالحالوة بعد المضغ المطول لقطعة الخبز(ـ طرح فرضيات 
  )النوعي لإلنزيم  جربة الھضم االصطناعي للنشاء بفعل اللعابين ، اإلظھار التجريبي للتأثيرإنجاز ت(ـ اختبار فرضيات 

  ) احصاء نواتج الھضم (ـ تحليل وثائق
  رسم وظيفي يترجم مسار ومصير الغذاء( ـ النمذجة 

  )في األنبوب الھضمي
2.1 :

امتصاص 
  المغذيات

 .غابات التي تجعل منھا سطح تبادل يسمح  بامتصاص المغذياتتستھدف ھذه الدراسة إبراز الخصوصيات البنيوية للز
  :وتعزز ھذه الدراسة الجانب المنھجي الذي يتمثل في المسعى العلمي

  )المقارنة بين بنية جدار المعي الدقيق في الحالة الطبيعية وحالة ضمور الزغابات ( ـ االستدالل االستنباطي
  )ن االختالالت الوظيفيةالحاالت المرضية الناجمة ع(ـ طرح فرضية 

  )التعرف على بنية الجدار الداخلي للمعي الدقيق ( ـ استغالل وثائق 
  )إنجاز رسم تخطيطي  لزغابة معوية ( ـ النمذجة 

انتقال : 3.1  
  المغذيات

لممارسة موارده  تمكن الخصائص البنيوية للزغابات المعوية  من تصور انتقال المغذيات الى الوسط الداخلي  كما تتيح له الفرصة
  :المنھجية المتمثلة في 

  )باستغالل  نتائج تجريبة للتوصل إلى إبراز دور الدم والبلغم في نقل المغذيات (ـ اختبار فرضيات 
  )االمتصاص ، تحديد عناصر الدم الفاعلة في نقل المغذيات والغازات تلخيص طريقي(ـ استغالل وثائق 

.والغازات من خالل رسم تخطيطي لدورة دموية تجسيد نقل الدم للمغذيات: ـ النمذجة
تستغل دراسة دور الدم في نقل المغذيات والغازات من أجل التحسيس بضرورة المساھمة في نشر الوعي الصحي المتعلق بالتبرع بالدم 

  و
  .ذلك ما يستدعي تجنيد الموارد المتعلقة بدور الدم وإبراز التبرع به كسلوك إنساني وحضاري
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4.1 :
تعمال اس

  المغذيات

يسمح بناء المعنى البيولوجي للتنفس باإلجابة عن تساؤالت السياق الشامل حول استفادة العضوية من الغذاء وبذلك يتم تفادي تجزئة 
  :كما يستوجب ذلك تجنيد جملة من الموارد المنھجية. التعلمات  المتعلقة بالموضوع

على المستوى الخلوي في حالتي التنفس الھوائي والتنفس الالھوائي، تغير المخزون  استعمال الجليكوز واألكسيجين(ـ استغالل معطيات 
  )الغليكوجيني في الخاليا العضلية

  )استنتاج الدور الطاقوي للغلوسيدات والدسم،استنتاج الدور البنائي لألحماض اآلمينية ( ـ تطبيق االستدالل العلمي 
التوازن : 5.1

  الغذائي
  .فرصة لتنمية سلوكات غذائية صحية فردية وجماعية من خالل القواعد الصحية يتيح ھذا الموضوع 

  .وعلى ھذا األساس من الضروري تجنب السرد اآللي للقواعد الصحية
التنسيق  :2

الوظيفي في 
  .العضوية

  

االتصال  :1.2
  العصبي

  
   

  .ألعضاءنركز في ھذه الدراسة على دور الجملة العصبية في ضمان التنسيق بين مختلف ا
  :أما البعد المنھجي فيستھدف تدريب المتعلم على 

  ) تحليل منحنيات كموني الراحة والعمل ( ـ منھجية التحليل حتى ال يقتصر على القراءة والوصف 
  )القوس االنعكاسية ومسار الفعل االرادي(ـ النمذجة 

)لة العصبية إلى إحساسالمخ في ترجمة الرسا دور السطوح المتخصصة لقشرة(ــ وضع عالقة سببية 
باإلضافة إلى إبراز الدور التنسيقي للجھاز العصبي تستھدف دراسة المخدرات وعواقبھا ،التحسيس بخطورتھا والوعي بضرورة  

  .المساھمة في حمالت التوعية ضد ھذه اآلفة االجتماعية
22. :

االستجابات 
  المناعية

كما .ھاز المناعي في الحفاظ على سالمة العضوية وأھمية التعاون الخلوي في تحقيق ذلكنركز في دراسة االستجابة المناعية على دور الج
  )المكيفة(نبين من خالل االستجابة االلتھابية أن المناعة الفطرية تثير المناعة النوعية

  : بإرساء موارد منھجية من خالل كذلك تسمح ھذه الدراسة
جدول عددي أو نتائج تجارب الزرع، توضيح مراحل البلعمة ،نتائج تجريبية متعلقة  سرعة تكاثر المكروبات من خالل(ـ تحليل وثائق

  )باالستجابة المناعية ذات الوساطة الخلطية والخلوية
  )التفاعل االلتھابي(ـ تفسير ظاھرة

  )حاالت نقل الدم غير المتوافق ،وزرع القطع الجلدية(ـ استغالل معطيات 
  )تجابة المناعيةلالس  مخطط تلخيصي(ـ إنجاز حصيلة

  3.2 :
اإلعتالالت 
  المناعية

  .االستمصال وحثه على المساھمة في حمالت التوعية  تستھدف ھذه الدراسة توعية المتعلم بأھمية التلقيح و
  :ويتطلب ذلك إرساء موارد تتعلق بـ

  القراءة الصحيحة لجدول التلقيحات ـ   (ـ استغالل وثائق 
  )ح والمصل العالجي في حماية العضويضرورة التلقي( معطيات  ـ تفسير

  :تندرج دراسة فرط الحساسية في إطار االعتالالت المناعية ونركز في ھذه الدراسة على النمط الفوري وذلك من خالل
  ).تجاه حبوب الطلع أو مثال آخر معطيات طبية حول الحساسية(ـ  استغالل معطيات 

  )فرطةتفسير أعراض الحساسية الم(ـ وضع عالقة سببية 
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انتقال الصفات .3
  الوراثية

 تشكل :1.3
  األمشاج

دراسة مراحل تشكل األمشاج ليست ھدفا في حد ذاتھا بل ضرورة للتمييز بين النمط النووي لمشيج ولخلية جسمية  كما تسمح بمالحظة 
  .الصبغيات وما يطرأ عليھا من تغيرات 

كما تتيح ھذه الدراسة فرصة ) المناسل ودورھا(ن السنة األولى متوسط يتطلب التعرف على مراحل تشكل األمشاج  توظيف مكتسبات م
  ) مراحل تشكل النطاف والبويضات، تشكل األمشاج (لتدعيم قدرة المتعلم على تحليل وثائق 

براز دوره في إن اإلشارة لالنقسام المنصف كجملة انقسامين متتاليين األول اختزالي والثاني خيطي متساوي ليس ھدفا في حد ذاته بل إل 
 .الحفاظ على عدد الصبغيات المميز للنوع

  .يركز في بناء مفھوم االلقاح على العودة للحالة ثنائية الصيغة الصبغية
الدعامة : 2.3

الوراثية 
النتقال 
  الصفات

.تستھدف دراسة عواقب االختالالت الصبغية إبراز دعامة الصفات الوراثية المتمثلة في الصبغيات
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  الوضعيات من اذجنم

: 1.6  تعلمية وضعيات
  الرابع متوسط :المستوى ـ

  التنسيق الوظيفي في العضوية: ـ المجال المفاھيمي
  يعرف الجملة العصبية كنظام يسمح بالتنسيق الوظيفي في الجسم: ـ الكفاءة المرحلية

  حل مشكالت ، اكتساب منھجية عمل: ـ الكفاءات العرضية المستھدفة
تسكن التجويف العظمي للجمجمة كتلة تدعى المخ :ـ التصورات    
المخ مسؤول عن األحاسيس المختلفة                              

  
  ـ نص الوضعية           

.أصيب شخص بتمزق الشعيرات الدموية إثر ارتفاع ضغطه الشرياني
:  التالية المالحظات بعد إجرائه للفحوص الطبية  توصل الطبيب إلى 
).س(لل عضالت الجانب األيمن يعود إلصابة المركزش) أ  
.ريه دون أن يتعرف عليھم بما في ذلك أفراد عائلتهئيرى المصاب الضوء ويرى زا) ب 
 

 
  :                                                                 التعليمات

  :اعتمادا على الوثائق الموزعة عليك وعلى مكتسباتك
حدد المركز العصبي المقصود    .1  
حدد مكونات ھذا المركز. 2  
  المصاب)  س(المركز  ووضح العالقة بين شلل عضالت الجانب األيمن . 3
) ج(و ) ب(الحظتين فسر الم. 4  
بين برسم تخطيطي المواقع المتلفة عند ھذا الشخص. 5  

:الوثائق  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

حين يطلب منه التلفظ بكلمة يسمع وال يقدر على النطق بھا رغم سالمة عضالت لسانه،كما أنه اليفھم ) ج
.معناھا

 لدماغ وثيقة
  اإلنسان

 للنخاع وثيقة

   الشوكي

 ساحات لمختلف وثيقة

خيةالم القشرة  
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  وضعية تعلم اإلدماج 2.6
  

  ھضم وامتصاص المغذيات -  )الموارد( المعارف األساسية
  دور الزغابات المعوية في االمتصاص -

ـ تركيب األغذية
  ـ تصنيف األغذية على أساس دورھا

  
حلوال لمشكل اختالل  ،وفق مسعى علمي، يقترح   لمستھدفة الخاصة بالمادة ومركباتھاالكفاءات ا

الوظائف األيضية بتجنيد معارفه المتعلقة بتحوالت 
  .األغذية

  حل المشكالت -  الكفاءات العرضية وأنواعھا
  اقتراح فرضيات -
  التحليل -

  االھتمام بصحة العضوية -  القيم المستھدفة
  مساعدة اآلخر -

  سياق التقويم
  

السنة الرابعة متوسط مع نھاية المجال ( الوضعية مطروحة في نھاية مرحلة التعليم المتوسط
 ) ـ التعلمي األول ـ التغذية عند اإلنسان

  :نص الوضعية
المتمثلة في تأخر النمو وفقدان القدرة على النشاط رغم  لم تجد أم زينب تفسيرا لألعراض التي ظھرت على ابنتھا، 
 بعد زيارة الطبيب نصحھا بإجراء  تحاليل بيولوجية وكذا فحوصات.رصھا الشديد على شروط التغذية المتوازنةح
أرادت األم مزيدا من التوضيحات والشروح بخصوص نصائح الطبيب فقصدتك لتقدم لھا ما أمكن من.عند طبيب األسنان 

  .توضيحات ونصائح
.معارف متعلقة بالتغذية عند اإلنسان والمشاكل الصحية الناجمة عن اختالالت الوظيفةالموارد المجندة من   

 قدرات مثل تحليل وثائق واستقصاء المعلومات      طرف المتعلم    
الموارد و الوثائق 

 المساعدة 
     على الحل    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدار المعي الدقيق  عنالدم الصادر   

في الحالة العادية عند زينب
0.9g/l  1.8g/l الغليكوز

6g/l 8g/l  األحماض
اآلمينية

أسنان المريضة: 2الوثيقة  

نتائج معايرة : 1الوثيقة
الغليكوز واألحماض اآلمينية 

في الحالة العادية وحالة 
.المريضة  
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 توجيھات :باستغالل الوثائق اآلتية ومعلوماتك
  و تعليمات للمتعلم  .قدم ألم زينب التفسير المناسب لألعراض التي ظھرت على ابنتھا:1
 .قدم فرضيتين لتبريرھذه األعراض:2
 ا الصحيةقدم لزينب نصيحتين لتحسين حالتھ: 3

  دقيقة لحل الوضعية  المدة الممنوحة للحل 45
تستھدف الوضعية تجنيد الموارد من مفاھيم وقدرات أمام مشكل مستمد من الواقع  مالحظات خاصة 

 المعيش
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 عادية معوية زغابات لزينبمعويةزغابات

 .3الوثيقة
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 :أمثلة عن تدرج التعلمات – 7
  المثال األول
*   األولى متوسط: المستوى

  .ليبتحليل تركيب الح: الحصة التعلمية * 
  )تركيب( و ساعة ) عملي(ساعة : المدة الزمنية - 

 -  .الحليب غذاء مركب كامل: مستوى التناول
   .تحديد التركيب العضوي و المعدني لغذاء ما:مؤشر الكفاءة

إن الھدف من ھذه الحصة األولى ھو تمكين األستاذ من إثارة و طرح المبادئ الكبرى للتقصي والبحث العلمي 
  :فيو التي تتمثل 

  ).وضعية مناقضة( صوغ مشكل انطالقا من تناقض  .1
 .اقتراح فرضيات كأجوبة ممكنة لھذا المشكل .2
أي التي ال تزول حسب منطق معارفي ( تحليل و اختيار أحسن و أنسب فرضية أو فرضيات  .3

 .)ومكتسباتي الخاصة بھذا الصدد
 .إبراز نتائج الفرضية المختارة .4
 . اقتراح استراتيجية البحث .5
 ج وتفسير نتائجاستخرا .6
 .    تقديم خالصة ثم تعميم .7

  .  سيتم إعادة توظيف ھذه المبادئ الكبرى على مدار السنة حسب المحاور المعالجة

  : وضعية االنطالق)   1

لحم، سمك، خبز، خضر،   :التذكير بالمجموعات الغذائية الكبرى: تھيئة السياق الذي سيطرح فيه المشكل* 
 .، حليب و مشتقاتهمواد دسمة، مشروبات، سكر

  :توضيح ودعم ھذا التذكير بتحليل وضعية مألوفة لدى المتعلمين
 -  .استجواب ضمن أفواج ثم مناقشة عامة

  ماذا يتناول مراھق؟ في ماذا تفيده األغذية التي يتناولھا يوميا؟ ما مصيرھا؟
 -  :األجوبة المنتظرة

  .اميناتسمك، حليب، زبدة وفيت ،يحتاج مراھق إلى لحم، خضر، خبز
  .للنمو، للتنقل للتحرك وللحفاظ على صحته

  .من المفروض أال تعترض ھذه المرحلة صعوبات خاصة
ألن , على األستاذ تسيير ھذا التذكير لتسھيل مھمة المتعلمين وذلك بمساعدتھم عند ذكر المجموعات الغذائية

  .  معنى للمشكل المراد طرحه الھدف الرئيسي لھذا السياق ھو إعادة تنظيم المعارف الضرورية إلعطاء

  :صياغة المشكل ) 2
*   .صور عن أطفال في أعمار مختلفة: دعامة بصرية

  ھل يتناول ھؤالء األطفال نفس األغذية ؟):جماعيا( تحليل الوثيقة: نشاط -

 -  :مواجھة األجوبة المقدمة من قبل المتعلمين لتعريف الجوانب النوعية للتغذية
  . د الذي يتناوله الرضيع في األشھر األولى من عمرهالحليب ھو الغذاء الوحي

  :يساعدھم األستاذ بمناقشة منظمة على استخراج مشكل انطالقا من التناقض األتي
إذا ما كانت ھذه األغذية ضرورية بالنسبة إلّي للنمو، التحرك و الحفاظ على صحتي، فكيف نفسر أن الحليب 

  في األشھر األولى من العمر؟بكمية كافية، يسمح وحده بتغذية الرضيع 
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  :يمكن إيجاد احتمالين
  .يمكن االفتراض بأن المجموعات الغذائية األخرى غير ضرورية بالنسبة للرضيع* 
يمكن التصور بأن الحليب يحتوي على كل العناصر الموجودة في المجموعات األخرى والتي ھي ضرورية * 

  . لنمو الرضيع
   :ارتحليل و اختي

الفرضية األكثر واقعية ھي أن الحليب يحتوي على جميع األغذية التي يحتاج إليھا الرضيع خالل ھذه  
   .المرحلة

  .أما بخصوص الفرضية األولى، فإنھا وضعت جانبا لكونھا أقل مصداقية من الثانية 
  .والبناء ألنه ال يعقل أال يكون الرضيع بحاجة إلى التنوع في تغذيته وھو في مرحلة النمو

  .   و عليه يتم انتقاء الفرضية الثانية تلقائيا

  :نشاط* 

يحتوي الحليب على كل العناصر الموجودة في المجموعات األخرى والتي ھي : إذا سلمنا بأن الفرضية
           :ضرورية لنمو الرضيع، ھي التي سيقع عليھا االختيار، فالسؤال الذي نطرحه إذن ھو كاآلتي

   لحليب ؟مّم يتركب ا

  ).على كراس البحث(بعد ذلك، يشرع المتعلمون في وضع قائمة لمكونات الحليب ضمن مجموعات مصغرة 
  .ثم تحدد بصفة جماعية قائمة لعناصر يحتمل وجودھا في الحليب، والتي تغطي حاجيات الرضيع

ينقل المتعلمون ھذا ألنه من الضروري أن .تسجل ھذه الفرضيات على السبورة ثم تنقل على كراس القسم
مقترحاتھم أوال ثم خالصة اقتراحات القسم حتى يدركوا قيمة و أھمية العمل المشترك و التعاون بالنسبة 

  .للعلوم

  :       بناء استراتيجية البحث  )4 

  لقد قدمنا اقتراحات في ھذا الشأن، ولكن كيف يمكننا معرفة مّم يتركب الحليب فعال؟       
  ... استعمال وثائق، استشارة طبيب، إجراء تجارب:األجوبة المنتظرة 

: أثناء ھذه الحصة، ينبغي أن يِؤكد األستاذ على ضرورة توفير مصادر إضافية للتأكد من صحة الفرضية منھا
  .....التجريب، التوثيق

  .اقتراح تركيب تجريبي إلظھار وجود العناصر المتضمنة في القائمة: نشاط* 
  :واجتوزيع المھام على األف  
  )الماء و األمالح المعدنية(فوج للبحث عن العناصر المعدنية  -
  ) الفحم(فوج للبحث عن عنصر الكربون  -
  فوج للبحث عن البروتينات  -
  فوج للبحث عن السكريات -
  .فوج للبحث عن الدسم -
  األستاذ اعتمادا على التجارب الشاھدة التي يقدمھا) ملء جدول مثال(يقوم كل فوج بإنجاز تقريره  

  

  

  : صياغة فرضيات) 3
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  جـدول المھـام

 .أجوبـة منتظـرة نشاطـات
  
-  

  : 01نشاط  
صعود بخار وتشكل قطرات من الماء يدل

  على وجود الماء في الحليب 
  )التبخير(إظھار وجود الماء في الحليب -
  . في رشاحة الحليب باستعمال نترات الفضة) Nacl (إظھار وجود أمالح كلوريدية مثل -

تشكل راسب أبيض يسّود في الضوء يدل  -
على وجود أمالح معدنية مثل ملح كلور 

  .الصوديوم في الحليب

  مفي رشاحة الحليب باستعمال أكساالت األمونيو (++Ca)إظھار وجود ايونات أخرى مثل  -
  : 02نشاط 

  )االحتراق(إظھار تفّحم المواد العضوية -
يدل على وجود الكلسيوم تشكل راسب أبيض  -

  .في الحليب
  . وعدم تفحم المواد المعدنية 

  : 03نشاط 
تترك المواد العضوية آثارا سوداء عند  -

االحتراق مما يدل على احتوائھا لعنصر 
  .الكربون

  .إظھار وجود سكر في رشاحة الحليب باستعمال محلول فھلينك مع التسخين -
  : 04نشاط 

قة على  ور) زبدة(أو بسكب كمية من الحليب IIIإظھار وجود دسم في الحليب باستعمال أحمر السودان  -
ظھور راسب أحمر أجوري يدل على وجود  -  .بيضاء

  : 05نشاط  . في الحليب) سكر الحليب أو الالكتوز(سكر 
تشكل قطرات حمراء عالقة أو ظھور بقعة  -

زول بعد التسخين شفافة على ورقة بيضاء ال ت
  .دليل على وجود الدسم في الحليب

 - .إظھار وجود بروتينات في خثرة و قشدة الحليب باستعمال حمض األزوت

ظھور بقعة صفراء على قشدة و خثرة  -
 .   الحليب دليل وجود بروتينات في الحليب
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  الحصيلة) 5
  .يقدم كل فوج تقريره للقسم: نشاط

  .بناء تدريجي للحوصالت على ضوء الفرضيات الموضوعة في البداية وتحرير حصيلة جماعيا
  ـ ھل مكنت تجاربنا بإظھار وجود كل العناصر المتوقعة في بداية األمر؟ : تساؤل جديد مرحلة*

  في الحليب؟) والمحددة في القائمة( ماذا يجب القيام به للتأكد من وجود العناصر األخرى
  ..) مرجع، غالف أو علبة حليب عليھا بطاقة التركيب(إجراء بحث في وثائق مقترحة من قبل األستاذ: نشاط

  : مرحلة التنظيم أو الھيكلة ) 6 
  .تركيب حوصلة على ضوء نتائج التجارب و المعلومات المستخرجة من الوثائق: نشاط 
  .نصوص أو جداول حول تركيب الحليب: دعائم

  :يحتوي الحليب على : اإلنتاج المنتظر
  ..ماء، أمالح، كلسيوم: معدنية)  أغذية( عناصر*
  )  سيدات، بروتينات، دسمغلو ( عضوية ) أغذية( عناصر *

  .الحليب غذاء مركب كامل يغطي حاجيات الرضيع في األشھر األولى من عمره -
  :تقويم ) 7
  .تصنيف أغذية إلى كاملة وغير كاملة بناء على تركيبھا.مثال: تطبيق 

  : بناء إشكالية جديدة: تمديد
  ھل يصبح الحليب كافيا بعد األشھر األولى ولماذا؟

  ن الحليب غذاء كامال، فلماذا نغيّر إذن تغذية الرضيع بعد بضعة أشھر؟إذا ما كا: أو
  .سيسمح ھذا التساؤل الجديد بإثارة الجانب الكمي للتغذية و ذلك بعد التذكير بضرورة توازن نوعي

  
  :المثال الثاني   
  السنة األولى متوسط: المستوى*
       .      التكاثر عند الكائنات الحية: المجال التعلمي * 
تحديد مميزات التكاثر الجنسي عند الكائنات الحية مع استخراج القواعد الصحية للجھاز : الكفاءة المرحلية * 

  التناسلي عند اإلنسان الكتساب سلوكات حسنة
  األلقاح   : الوحدة التعلمية *
  .يوّضح ضرورة األلقاح في التكاثر الجنسي: الكفاءة القاعدية*
  . راز أھمية األلقاح بالنسبة للتكاثر الجنسيإب: الحصة التعلمية *
  ساعتان: المدة الزمنية *
  تحليل   : االستراتيجية المقترحة* 
  .   األلقاح مرحلة أساسية للتكاثر الجنسي، ينتج عنه تشكل بيضة ملقّحة ھي مصدرا لجنين :مستوى التناول*
  .ة حيوان ما مع تمثيل ذلك برسم تخطيطيتحديد مكانة األلقاح ضمن دورة حيا: مؤشر الكفاءة أو النجاح*
  :وضعية االنطالق و صياغة فرضيات ) 1

 من أين يأتي الرضيع؟: ـ طرح السؤال األتي
أشرح كيف يتشكل الرضيع : يمكن إبراز تصورات المتعلمين من خالل أجوبتھم عن سؤال على النحو األتي -

  في بداية األمر؟
إما . لمين من شرح حسب وجھة نظرھم ما ھو المصدر األول للجنينالھدف من ھذه العملية ھو تمكين المتع

 .بنص أو رسم أو رسم و نص معا
  .على األستاذ بإعادة صياغة ھذا السؤال عند الحاجة ليفھمه الجميع* 

  : في ھذا الموضوع بالتحديد، تتمحور أساسا حول ثالثة شروحات ھي وقد تبيّن بأن مقترحات المتعلمين
  .مسبق في بطن األم ـ للرضيع وجود 
 .ـ يحدث اتحاد لعناصر من األب و األم 

  
  :مواجھة أجوبة بعض المتعلمين للتمكن من صياغة فرضيات* 
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لذا يجب أن يغير طابع تصريحاتھم لتصبح محل النقاش و النقد، وذلك بالرغم من اعتبارھا حقائق من قبلھم 
  .يق التوثيقوعليه تطرح للتأكد تجريبيا أو عن طر) ألنھم يعرفون (

   .يتم تسجيل الفرضيات المصاغة انطالقا من مقترحات المتعلمين وذلك على السبورة ثم الكراس
  : مشكل صياغة ) 2

 -  . ينبغي تصور نتائج بعض الفرضيات بھدف اإلبعاد المؤقت لبعضھا
مشابھا   لألب  سيكون الرضيع حسب الفرضية األولى مثال مشابھا لألم فقط ألنه كان موجودا في بطنھا، أو

.فقط حسب منطق الفرضية الثانية  
والفرضية األكثر واقعية ومصداقية ھي إذن حدوث اتحاد عناصر من األب واألم، وھذا ما يبرر تشابه الفرد 

  .        الجديد لألبوين معا
  نھا؟ما ھي العناصر التي تتحد فيما بي:يساعدھم األستاذ من خالل مناقشة منظمة على طرح مشكل   مثل

  :وضع استراتيجية  البحث و التحقيق)  3
  كيف يمكن معرفة العناصر التي تتحد فيما بينھا؟

باستعمال معارفنا، استشارة طبيب، استغالل وثائق، إجراء مالحظات: أجوبة منتظرة  
 صور، أشرطة حول األعراس واندماجھا والمراحل( أثناء ھذه المرحلة، يجب التركيز على استغالل الوثائق 

  ).األولى من  التطور الجنيني
مناسل ( إجراء البحث عن معلومات في الوثائق المقترحة و بتوظيف مكتسباتھم حول الجھاز التناسلي : نشاط

  ).وأعراس
( وصف ما يحدث أثناء اتحاد األعراس برسم أو نص، علما بأن المناسل ھي التي تنتج ھذه األعراس : مالحظة

  .غالل الوثائق المقدمة من قبل األستاذ، و باست)الخاليا التكاثرية
  .وعلى إثر ھذه العملية، يقوم كل فوج بتقديم تقريره على شكل رسوم أو نص مقبول ورسم معا

يتمثل الھدف المنھجي لھذه المرحلة في تمكين المتعلمين من إعادة استثمار مكتسباتھم وخاصة ما يتعلق 
). رسم، نص(مات مأخوذة من مراجع و صور إلى شكل آخر بتركيب الجھاز التكاثري من جھة، وترجمة معلو

  .ويعتبر عمل إعادة صياغة معلومات أمرا ضروريا للتحكم في الخطة التفسيرية
  

) 4  ) :الحصيلة (  البناء مرحلة
  .قدم كل فوج أجوبته مع تبريرھا بحججي

  .برسم توضيحي إعداد تدريجي للخالصات وفق فرضيات االنطالق، ثم تحرير حصيلة جماعية مدعمة
  : مرحلة التنظيم )5

    ھل يحدث نفس الشيء عند المملكة الحيوانية كلھا ؟: مرحلة تساؤل جديدة
لم تسمح مالحظاتنا من اإلجابة عن ھذا السؤال ولكن أجاب عنه العلماء بإجراء : إجابة مقبولة من طرف القسم

  .  تجارب و مالحظات
 إعداد نص يعد بمثابة حوصلة : نشاط
  .يتمثل األلقاح عند جميع الحيوانات في اتحاد بويضة مع نطفة: ج منتظرإنتا

  .ولذا فالبد من تعويد المتعلم عليھا وإدراكھا.وتعد مرحلة التعميم ھذه، مھمة حيث نصادفھا طيلة فترة التعليم
  : التقويم) 6 

دع باستعمال موانع األلقاح فّسر تجارب العالم سباالنزاني المتعلقة بمنع األلقاح عند الضف: مثال: تطبيق
 ).الحمل(

  :تمديد
ھل يمكن مالحظة عملية األلقاح عند المملكة النباتية؟ يمكن إثارة ھذه الوضعية بإجراء :  بناء إشكالية جديدة
  .مقارنة رضيع ـ بذرة

  
  
  
  

  :المثال الثالث 
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*  السنة األولى متوسط: المستوى
  .التكاثر الجنسي عند النباتات الزھرية

  .دراسة اإللقاح عند الزھرة :الھدف

  : وضعية االنطالق ) 1
لقد تعرفنا على مصدر الرضع عند الحيوانات، ولكن ھل يوجد عند النباتات ما يشابه الرضع؟ : (طرح السؤال -

  ).وفي حالة وجودھا، فمن أين تأتي إذن؟كيف تتشكل؟
: ة مصدر البذرة وإبراز االشتراكرضيع ـ بذرة بغية التمكن من طرح مسأل: وينبغي التوصل إلى الموازنة

  .زھرة ـ بذرة

) 2  :صياغة مشكل وفرضيات
  ؟ ما الذي يتحّول إلى بذرة في الزھرة ـ

  لقد تعرفتم على تركيب الزھرة، و عليه يرجى رسم زھرة مع توضيح دور كل جزء من أجزائھا المختلفة ( 
  ).   و شرح من أين تأتي البذرة أو كيف تتشكل

  .  إنجاز رسم يبين مصير أجزاء الزھرة و دور كل واحد منھا:جنشاط ضمن األفوا
مواجھة الرسوم ثم إنجاز قائمة المقترحات، انتقاؤھا، ثم إعادة صياغة قائمة من فرضيات وتسجيلھا عل   

. الكراس  
) 3  :بناء استراتيجية البحث و التنفيذ

  كيف يمكننا التأكد من صحة فرضياتنا ؟ ـ
عارفنا، استعمال وثائق، استشارة فالح أو مختص في الفالحة، إجراء مالحظات توظيف م: أجوبة منتظرة

  .وتجارب
   .في المرحلة األولى، يجري األستاذ تذكيرا عن تركيب الزھرة

  .التعرف على البويضات داخل المبيض إليجاد عالقة محتملة مع البذور: نشاط

  .عرف عليھا في البذرةإصدار فرضيات بخصوص دور كل جزء من األجزاء التي تم الت
  .اقتراح تجارب من شانھا اختبار ھذه الفرضيات

  تحديد التجارب المقترحة على شكل جدول 

 04تجربة  03تجربة  02تجربة  01تجربة  

     +              سبالت

  +            بتالت    

 +           أسدية    

 مدقة +        +          +         +           

  
  :بماذا أحتفظ+ 

  .  يقترح األستاذ تحليل حصيالت نتائج تجارب على شكل وثائق ومقارنتھا مع فرضياتھم: مرحلة ثانية
  ) :الحصيلة(مرحلة التحصيل ) 4 

  .تحليل و تفسير النتائج مع تسجيلھا على الكراس
  .مواجھة الشروحات ثم إعداد خالصة جماعية

  
  :المثال الثالث 
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على ضرورة وجود المدقة واألسدية، وإثارة مسألة تشكل البذرة  وكذا دور ينبغي التأكيد في ھذه الخالصة 
  .حبات الطلع كعامل أساسي  في عملية  األلقاح

  : مرحلة التنظيم أو الھيكلة) 5 
  . ثم إنجاز خالصة القسم.إعداد  حصيلة الخالصة الجماعية مع تدوينھا على الكراس: إنتاج فردي
من طرف حبات ) عضو تكاثري أنثوي(يجة تلقيح البويضات المحتواة في المدقة تعتبر البذور نت: إنتاج محتمل

  )عضو تكاثري ذكري( الطلع التي تنتجھا األسدية
  .ھذا ويمكن دعم ھذا االستنتاج برسم تخطيطي يلخص مبدأ التكاثر الجنسي عند النباتات 

  :  التقويم)6
  .تمارين تطبيقية تستھدف قدرات محددة  

  . خالصة أو مخطط يلخص مبدأ شمولية  التكاثر الجنسي و ضرورة اإللقاح في ھذه السيرورةإعداد : تركيب
  
  

  : المثال الرابع
  أول متوسط: المستوى

*  .               وحدة البناء للعالم الحي: المجال التعلمي
*  .تعريف الخلية بأنھا الوحدة البنائية األساسية للعالم الحي: الكفاءة المرحلية

*  الخلية: دة التعلميةالوح
*   .يحدد المكونات األساسية للخلية: الكفاءة القاعدية
*  التعرف على مكونات الخلية: الحصة التعلمية

  ساعتان : المدة الزمنية*
*  فحص مجھري                                 : االستراتيجية المقترحة

*  ).الحيوان و النبات(ي ھي الوحدة البنائية للعالم الح الخلية: مستوى التناول
*  .تمثيل مكونات الخلية برسم تخطيطي: مؤشر الكفاءة أو النجاح

  :وضعية االنطالق) 1
حيث ينتج عنه بيضة ملقحة ) بويضة ونطفة(التذكير بأن األلقاح ھو اتحاد خليتين تناسليتين ذكرية وأنثوية  -
  ).كتكوت، صبي، نبتة( تتطور لتعطي كائنا حيا ) خلية(
  ...ن عضوية الكائن الحي من عدة أعضاء مثل الرئتين، الكلية و القلبتتكوّ  -
  ) :أو سؤال (مرحلة التساؤل و صياغة مشكل)  2

على األستاذ أن يساعدالمتعلمين على التساؤل لمعرفة مما تتكون ھذه األعضاء التي تشكلت أصال من البيضة 
  :لى النحو اآلتي، و منه يمكن طرح المشكل ع)أي من نفس الخلية ( الملقحة

  مّم تتكّون أعضاؤنا؟ ھل تتكّون كلھا من نفس العناصر؟   -
  :صياغة الفرضيات) 3

  :ھناك احتماالن
تتكون أعضاؤنا واألعضاء النباتية من نفس العناصر ألنھا نشأت من مصدر واحد أي من البيضة . نعم -أ-

  .الملقحة
  .غير مكونة من نفس العناصرليس لھا نفس الوظائف و المظھر، ولذا فھي . ال – ب -

*     : استغالل نتائج الفرضيتين
  . يمكن اإلجابة على ذلك بعد إجراء مالحظة وفحص لمقاطع من ھذه األعضاء -
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  ورقة طحلب ـ ج   
  .مبطانة الف ـ د   

  :إرشادات ◄
  تمثيل برسم قطعة من كل عينة للعينات المفحوصة تحت المجھر -* 

  ).بتكبير متوسط ثم قوي ( 
  ما ھو العنصر المشترك الذي يمكنك استخراجه من خالل ھذه الفحوص؟

 .وجود وحدات مشتركة لكل ھذه العينات: األجوبة المنتظرة
 .ة لمختلف العينات المفحوصةالبحث عن العناصر المشتركة للوحدات المكّون - *
  :العناصر المشتركة لمختلف الوحدات ھي: األجوبة المنتظرة  
 .تسبح فيھا نواة) ھيولى(و محتوى) غشاء(غالف   
  ): الھيكلة( التنظيم )5
  .وھي مرحلة تتمثل في إدماج نواتج التقصي 
  

  
  
  
  

  المثال الخامس
  الثاني متوسط: المستوى

  .سط الحيالو: المجال المفاھيمي *
  .تعريف الوسط الحي كنظام ديناميكي في توازن ھش:الكفاءة المرحلية *
  عناصر الوسط الحي:الوحدة المفاھيمية *
  .يحدد العناصر المكونة للوسط الحي: الكفاءة القاعدية * 
  .دراسة وسط قريب  1- : الحصة التعلمية* 

  )ساعة عملي و ساعة  تركيب(ساعتان : المدة الزمنية*  
  .المالحظة و الوصف: إلستراتيجية المقترحةا* 

  :مؤشرات الكفاءة*    
  الحيةيميّز ما بين عناصر حية و عناصر  - 

  .يحصي العناصر الحية والالحيوية في أي وسط -   
  يعّرف الوسط الحي -   

    الحيةيتكون الوسط الحي من عناصر حيوية و عناصر :مستوى الصياغة أو التناول*       
  : ية االنطالقوضع)  1
  .طرح اإلشكالية للمجال كله 
  الوسط الحي، يجب أن تطرح إشكالية عامة تمتاز ببروز سياقھا    : فباعتبارھا أول حصة للمجال المفاھيمي 

        
  صياغة مشكل ) 2
  :مشكل الحصة  
  .االنطالق من تصورات المتعلمين حول الوسط الحي و مكوناته - 

  :صياغة فرضيات) 3
ھل الكائنات الحية الدقيقة من قبل المتعلمين بسبب تركيزھم على المالحظة بالعين المجردة،كما تجھل قد تج 

  .كذلك العناصر المناخية و الجوية

 .نواة و وهيولى غشاء من تتكّون الحي، للعالم البنائية الوحدة هي الخلية

  :  نشاطات التقصي )   4
  :فحص مجھري ألنسجة مختلفة  

  . بشرة حرشفة البصل األحمر ـأ 

  .بشرة الضفدعـ ـ ب
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  .لذا على األستاذ استحضار وضعيات مزعزعة  تساعدھم على تغيير تصوراتھم 
  : بناء استراتيجية البحث) 4
 : 1الحصة العملية * 

لغرض إحصاء العناصر                                                        ) حديقة المدرسة مثال(زيارة ميدانية لوسط قريب: اط النش           
  . المكّونة لھذا الوسط وتمييزھا إلى عناصر حية وعناصر ال حيوية

  .إلى المخبر لمزيد من االستكشاف...) تربة، أعضاء نباتية(عينات  نقل -            
*   : الحصة التركيبية

 : مرحلة التنظيم أو الھيكلة ) 5
تنظيم و ھيكلة المعارف مع التدعيم الخاص بالكائنات الحية الدقيقة وتوظيف مكتسبات    السنة األولى متوسط  

  ).فطريات مجھرية(قة المتعلقة بالتخمر و الخمائر ككائنات حية دقي
*   :2الحصة العملية

  : تقديم أوساط أخرى 
 -     .الوسط المائي مثل حوض لتربية األسماك

يشرع في دراستھا في المناطق الجنوبية في الحصة األولى، و في الحصة الثانية بالنسبة :  بيئة صحراوية
  .للمناطق الشمالية

- 

      .  وية ، مع إبراز التنوعيحصى في كل وسط العناصر الحية و الالحي
*   :الحصة التركيبية

حوصلة و تدعيم مع التساؤل حول العالقات القائمة بين عناصر وسط ما و ذلك استعدادا  لدراسة الوحدة 
  . التعلمية الثانية

) 6  :تقويم ال
  .األھداف التعلميةإضافة إلى التقويم التكويني الذي يرافق األنشطة، يجري األستاذ تقويما للوحدة مركزا على    
يقترح على التالميذ وسط حياة محدود كالشجرة التي تحمل طيورا و حشرات وطحالب على جذعھا، مع : مثال

امتصاص،تركيب (تجنيد مكتسبات سابقة للسنة األولى متوسط و المتعلقة  بأھم الوظائف الحيوية 
            .من خالل تخطيطھا)  ضوئي،تنفس

حصاء العناصر الحية والالحيوية،على أن تستغل المكتسبات السابقة لبناء  نص يبرز وجود لب من التالميذ إيط 
  . عالقات بين الكائنات الحية و ذلك تمھيدا إلثارة الموضوع في الوحدة الثانية

  
  

  :المثال السادس
  .الديناميكية الخارجية للكرة األرضية: 02المجال المفاھيمي
  .رالعوامل الخارجية على تطور منظر طبيعيتحديد تاثي: الكفاءة المرحلية
  .العالقة بين خصائص منظر طبيعي وخواص الصخور المتواجدة: 02الوحدة المفاھيمية
  .يضع عالقة بين خصائص منظر طبيعي وخواص الصخور المتواجدة: 02الكفاءة القاعدية

  
  .ساعات 03:المدة الزمنية

  : مؤشرات الكفاءة
  .قابلتين لإلختبارصوغ فرضيتين علٮاألقل *    
  )الحرارة، الماء ،والرياح.(تحديد ثالثة عوامل مناخية أساسية*    

*       .التمييز بين الصخور من حيث التماسك،الطبيعة الكيميائية
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  مختلفين من حيث الشكل ومتكونين من نفس  مالحظة وثيقة توضح منظرين
      

 *
  ).شمال ،جنوب(الصخرمن منطقتين مختلفتين

        

  .صور لمناظر ذات صخور مختلفة في نفس المنطقة
       
 *   

  :  حصر المشكل وصوغه) 2
  .نصادف في بالدنا مناظر طبيعية متباينة،كيف تفسر ھذا التباين؟ 

  ..).سھل، جبل(يتأثير الموقع الجغراف:01:  الفرضيات
:02                  ...).،تشكل الجبال زالزلبراكين، (تأثير العوامل الداخلية
: 03                  ).التساقطات مثال(تأثير مناخ المنطقة
: 04                  .تأثير سلوك الصخرة
: 05                  .تأثير تدخالت اإلنسان

: 06                  .اء النباتيتأثير الغط
: 07                  ).التاثير المتداخل(تاثير عدة عوامل معا

  ):على أساس عواقبھا(انتقاء الفرضيات 
     .)فرضية ملغاة( عدم التمييز بين الموقع الجغرافي والتضاريس   :1ف

التضاريس في   إذا كانت العوامل الداخلية وحدھا ھي التي تتسبب في التباين،يجب أن نجد نفس نمط : 2ف   
  .كل المواقع واألزمنة

  
     .مقبولة،على ضوء التبريرات المقدمة: 3ف
     .مقبولة: 4ف
    .إذا كان تدخل اإلنسان ھو السبب الوحيد فكيف تفسر تباين التضاريس في مناطق لم يمسھا اإلنسان؟: 5ف
    ).ةتقديم أمثل(المناظر متباينة سواء في وجود أو غياب الغطاء النباتي: 6ف
    .مقبولة: 7ف

  .يركز األستاذ العمل على الفرضيات المحتفظ بھا
   للفرضيات األكثر وجاھةالعودة 

) 3  :         مرحلة البحث والتقصي
  :يوجه األستاذ تالميذه لبناء استراتيجية البحث، انطالقا من مقترحات القسم  

  زائر؟ـ كيف يمكننا التأكد من ھذه الفرضيات على أرض الواقع في الج
  ...البحث على وثائق، االستعانة بأخصائي في علم الجيولوجية ، إجراء تجارب: ـ األجوبة المنتظرة

ينبغي أن يركز األستاذ خالل ھذه الحصة على ضرورة الحصول على مصادر إضافية لتأكيد الفرضية   
 . مثل التجريب من جھة و البحث الوثائقي من جھة ثانية

  :التالميذ مبررات لنعم أم ال لكل فرضية  مع ملء الجدول األتيھذا و ينبغي ان يقدم  
  

   )-( التبرير ب ال رقم الفرضية (+)التبرير ب نعم    
   03الفرضية   
   

  
   04الفرضية  

 07الفرضية     
    

  .03العمل بالفرضية رقم ). آ
المغياثية ، درجات الحرارة ( صور، خرائط جغرافية، وثائق و معلومات حول مناخ كل منطقة:الدعائم 

  ...).المعتدلة
  .يتم اختبار ھذه الفرضية باالعتماد على الوثائق التي تم جمعھا: نشاط

على ما يبدو قد يؤثر المناخ على شكل التضاريس، و لكن ھذا غير كاف لوحده لتفسير :اإلجابة المنتظرة
  . تنوع أشكال المنظر الطبيعي في نفس المنطقة المناخية

  

  
) 1  : وضعية اإلنطالق

     
  .العمل على وثائق تبرزتنوع المناظر الطبيعية في الجزائر* 
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    تؤثر العوامل المناخية  على شكل المناظر الطبيعية ؟ كيف
  .تأثير العوامل المناخية على شكل التضاريس).ب
  .تأثير الماء: ـ مثال 

   ...صور حول سھول، مغارات : دعائم
  .بحث أنماط تأثير الماء علال التضاريس: نشاط  

    :أجوبة منتظرة
  . الجريان و الجرفالحفر ، الغسل ، ): الحت(ـ التأثير اآللي للماء

( .)إنجاز تجربة توضح تأثير الماء على الرمل ومالحظة حفر األخاديد
  .ـ حل أو ذوبان الكلس من قبل المياه الجارية

 الباطنيةعن فعل العوامل المناخية على الصخور ) التضاريس(ينتج شكل المنظر الطبيعي: الحصيلة 
 ).الصخر األم(

 . مع المحيط المحلي   مالءمة ل مثال أكثريمكن استغال                   
يدرس التالميذ في ھذا الصدد خواص الصخور ). تأثير سلوك الصخرة( 04العمل بالفرضية رقم ). ج

  .لتفسير شكل المنظر الطبيعي
*     .مالحظة   و وصف عينات: العمل

اللون،األنسجام، : يحدد األستاذ جملة من معايير مشتركة للقسم قصد التعرف على الصخور منھا   
  .. الصالبة ،وجود الثغور، التركيب الكيميائي

  
*  .خواص الصخور

  : يقوم كل فوج بإنجاز حوصلة مع عرض نتائجه على القسم على شكل الجدول األتي:  عمل  األفواج     
  

 المعارف المستنتجة الخواص               النشاطات      
 ثحي صخرين منمقارنة  .  1 -  ).الرمل مثال(إن بعض الصخور نفوذة للماء

  النفاذية
 النفاذية

 .إن بعضھا مثل القرانيت غير نفوذ -
مقارنة بين صخرة متراصة .   2  -

 .و  صخرة متفككة و متفردة
  

 البنية
تتركب الصخور المتراصة من عناصر

تتركب الصخور  - متالصقة فيما بينھا 
المتفككة من عناصر منفصلة عن بعضھا 

 البعض
التفاعل  HClمقارنة السلوك تجاه . 3   -

مع 
 الحموض

لصخور مناطقنا خواص كيميائية مختلفة
مما يجعل ردود فعلھا أمام العوامل المناخية 

 .متباينة
السلوك   تحليل خاصية مميزة لصخرة   4

تجاه 
 الماء

  ما مثل ليونة الغضار
 

 .يصبح الغضار عند تبليله لينا و سائال-

  
لكل الصخور نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية و ھذا ما يمكن أن يفسر دورھا  ليس:الحصيلة * 

  .بخصوص شكل المنظر الطبيعي
في ھذه المرحلة يضع التالميذ في عالقة تأثير العوامل المناخية و طبيعة .  07العمل بالفرضية رقم ). د

  .الصخرة
ر العوامل المناخية على شكل المنظر البحث عن خواص الصخور التي نساعد على فھم تأثي:نشاط - 

  .الطبيعي
  ):النتائج(األجوبة المنتظرة  -   
  .تكون الصخرة المتراصة أكثر مقاومة للعوامل الخارجية من الصخرة المتفككة و المتفردة.   
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 -عدم نفاذية صخرة تحت  إلىيعود وجود برك و مستنقعات و مساحات مائية في منطقة غضارية .   
  .التربة

  
 )4   :مرحلة الحوصلة

   .التذكير بالفرضيات المختبرة و األجوبة المقدمة
 . األجوبة المقدمة    الفرضيات      

ان المناخ ال يكفي لوحده لتفسير تنوع المناظر الطبيعية في نفس  - .03
 .المنطقة المناخية

 .ليس للصخور نفس الخواص - .04
 .مناخية حسب خواصھايختلف سلوك الصخور تجاه العوامل ال - .07

  .بناء و تحرير نص تحصيلي
       

 )5  : و التنظيم  الھيكلة مرحلة
   

 -   .العودة إلى الوثائق المتعلقة بتنوع التضاريس و المستغلة عند البداية، و ذلك لتقديم شرح
  -   .مخطط تحصيلي مرفوق بنص:المنتظر اإلنتاج

و تأثير الظروف المناخية التي تختلف  باطن األرضر ـ يعود تنوع المناظر الطبيعية إلى تنوع صخو  
  حسب المحيط و المنطقة

  

 
                                                                                                                                                 

  
  
  
  
  
  :مرحلة التقويم  )6
  .البحث عن العوامل المسئولة عن شكل تضاريس منطقة  أخرى: تطبيق   
  .بناء وضعية ومشكل جديد:تمديد 

على ضوء دراستك لتأثير العوامل المناخية وخصائص الصخور على تشكل المناظر الطبيعية ،ماھي مختلف    
  ظر الطبيعية في الجزائر؟أنواع المنا

  
  

 ألرضا باطن صخرة

  

  

  

  

المنظر شكل

  الطبيعي 

تؤثر:  يعني
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  :المثال السابع
  الرابع متوسط: المستوى

:المجال المفاھيمي األول التغذية عند اإلنسان     
يقترح وفق مسعى علمي حلوال لمشاكل اختالل الوظائف األيضية بتجنيد معارفه المتعلقة  :الكفاءة المرحلية

 .بتحوالت األغذية ودورھا في العضوية
 

:وضعية شاملة  
فكيف تستفيد العضوية من األغذية .الحياة بدون غذاء مما يعني أن حياة الكائن مرتبطة به 

  المتناولة؟
  سيرورة مقترحة لألداء

يذكر المتعلمون بمختلف األدوار األساسية لألغذية اعتمادا على مكتسبات السنة األولى .1
 متوسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ون والرائحة تتغير ويتجلى ذلك من خالل الغذاء المرجع عند لكن خصائصھا من حيث البنية والطعم والل   
  فعلى ماذا تدل ھذه التغيرات؟.القيئ والفضالت الصلبة المطروحة

  .ـ يفتح نقاش يقود لكون الغذاء يتعرض لتحوالت على مستوى الجھاز الھضمي
.تحويل األغذية في األنبوب الھضمي: 1الوحدة المفاھيمية  

.التحوالت التي تطرأ على األغذية في األنبوب الھضمييتعرف على مختلف :1ك ق  
:وضعية انطالق  

                              امضغ قطعة خبز لمدة أطول فبماذا تحس؟ اإلحساس بالحالوة
الذي يعرف بكونه غير حلو المذاق من خالل تجربة شاھدة وتجربة ) النشاء(التذكير بالمادة السائدة في الخبز 

.       النشاء في الخبزالكشف على   
  يستنتج المتعلمون تحول النشاء في الفم إلى سكر أقل تعقيدا يكون حلو المذاق

  التساؤل عن العامل المحول
  يذكر المتعلمون دور األسنان وقد يدرجون اللعاب لكن الغدد اللعابية غير معروفة لديھم

األسنان ودور الغدد اللعابية لكن دون إطالة عرض وثيقة للتجويف الفموي تستغل إلثارة دور مختلف أنماط 
  .حتى ال يميع الھدف

  .ـ االحتفاظ بفرضية التأثير الكيميائي للعاب واختبار الفرضية تجريبيا
  )مع شرح التجربة واحتياطاتھا(انجاز الھضم التجريبي للنشاء : النشاط

  :صوغ الفرضية بعواقبھا
يجب أن يتواجد سكر مرجع لمحلول فھلنك في األنبوبة المضاف إذا كان اللعاب يحول النشاء لسكريات أبسط ف

  .لھا لعاب

الطاقة أغذية  

 غلوسيدية أغذية(

)دسمة وأغذية  

 

البناء أغذية  

)بروتينية أغذية(  

الصيانة أغذية  

 التي الغذائية الوجبات تشكل

يوميا نتناولها  

  .بعد اختبار الفرضية يتوصل المتعلمون للنتيجة المتعلقة بدور اللعاب في تحويل النشاء لسكريات أقل تعقيدا
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  : التعلموضعية 

ى أغذية غلوسيدية بل ھناك يحول اللعاب النشاء المتواجد في األغذية لسكريات أبسط لكن تغذيتنا ال يقتصر عل
  أغذية بروتينية وأغذية دسمة كذلك فھل يؤثر عليھا اإلنزيم المتواجد في اللعاب أم ھناك إنزيمات أخرى؟

  
  اإلظھار التجريبي للتأثير النوعي لإلنزيم وبناء المعرفة المتعلقة بالعمل النوعي لالنزيمات:النشاط 

  
  .سم من خالل وثائق ونتائج تجريبيةمتابعة مواقع ھضم كل من البروتينات والد

  
   .تحليل وثيقة إلحصاء نواتج الھضم على مستوى المعي الدقيق

  
لغاية ھذه المحطة الحظ المتعلم أعضاء الجھاز الھضمي منفصلة ومن زاوية وظيفية، ويمكن اآلن إنجاز رسم 

الحظ أن .ألغذية في مواقعھاوظيفي يترجم مختلف أعضاء الجھاز الھضمي ومختلف التحوالت التي تطرأ على ا
  دراسة الجھاز الھضمي وسيلة وليس غاية لذا لم يدرج في بداية الوحدة األولى

المبناة الجزئية المعارف باستغالل مدمج علمي نص بناء  

تحولت األغذية لمغذيات بفضل التحويل الكيميائي خاصة،وقد تم إحصاء نواتج الھضم على مستوى المعي 
  ر الذي تأخذه ھذه المغذيات ؟الدقيق ،فما المسا

  امتصاص المغذيات: 2الوحدة
  .يحدد الخصائص البنيوية لمقر امتصاص المغذيات:ك ق

  :وضعية االنطالق
  .يطرح المتعلمون فرضيات منھا انتقال المغذيات للدم 

  .إذا كانت المغذيات تنتقل فعال للدم فيجب أن يكون الكشف عنھا إيجابيا فيه
  .اجد المغذيات في الدم من خالل تحليل وثيقة يطرح تساؤل حول بنية جدار المعي الدقيق ـ بعد التأكد من تو

  .الھدف األساس ليس انتقال المغذيات بل ضرورة لدراسة الزغابة المعوية
ـ عرض وثائق واستغاللھا في اتجاه اكتشاف خصائص الزغابة المعوية التي تسمح بمرور المغذيات نحو 

  .على سطح التماس الواسعالدم،مع التركيز 
  ـ إنجاز رسم تخطيطي لزغابة معوية

يمكن استغالل ھذه الخاصية لتوجيه المتعلمين نحو .من مميزات الزغابات المعوية غناھا بالشعيرات الدموية 
  :وضع عالقة بين المغذيات والدم وبالتالي طرح فرضية مفادھا

  .مستواه إذا كانت المغذيات تمر نحو الدم فيجب أن تظھر على
  
  .نقل المغذيات:3الوحدة  

  .يحدد دور كل من الدم والبلغم في نقل المغذيات: ك ق

 
تأكيد وجود المغذيات في البالزما  من خالل تحليل نتائج تجريبية، مع تلخيص طريقي االمتصاص انطالقا من

  .وثيقة 
  .دراسة تركيب الدم لغرض تحديد العناصر الفاعلة في نقل المغذيات والغازات

  . تجسيد نقل الدم للمغذيات والغازات من خالل رسم تخطيطي لدورة دموية
  .الحظ أن دراسة تركيب الدم وردت في سياق نقل المغذيات والغازات وكذلك بالنسبة للدورة الدموية

تبين الدورة الدموية ومسار المغذيات والغازات فيھا بلوغھا المستوى الخلوي ،وھذا ما يسمح باستحضار 
  .ة تبحث في العالقة بين المغذي وثنائي األكسيحين وضعي
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:4  استعمال المغذيات
  .يحدد دور األغذية في الجسم: ك ق

يفترض وجود مكتسبات السنة األولى متوسط بخصوص أدوار المغذيات لذا ننتقل من االستعمال على مستوى 
مخزون الغليكوجيني على مستوى العضو إلى مستوى الخلية مع دراسة أمثلة على وحيدات الخلية وتغير ال

  . وھذا ما ييسر بناء المفھوم الحقيقي للتنفس.خاليا عضلية في حالتي الراحة والعمل
إبراز الدور البنائي للبروتينات انطالقا من كون اللحم مثال غذاء بروتيني في تصنيف األغذية كما يمكن تناول 

  .لدخول في التفاصيلبنية الليف العضلي إلبراز وجود بروتينات لكن دون ا
إثارة بعض االختالالت التي تصيب الجھاز الھضمي ووظيفة الھضم الناجمة عن السلوكات الغذائية غير 

  .وعليه من الضروري االنطالق من سلوكات غير صحية مستمدة من الواقع المعيش. الصحية
  التوازن الغذائي:5

اء المتوازن إلثارة تباين الحاجيات حسب عوامل وما ينجر استغالل المكتسبات المتعلقة بالرواتب الغذائية والغذ
  .عن عدم االنتباه لھذه الحاجيات والعمل بھا 

  .توجيه المتعلمين نحو بناء نص علمي مدمج بخصوص المجال وانجاز مخطط وظيفي كنشاطات إدماجية
  

  المثال الثامن 
  

الرابع متوسط: المستوى  
لوراثيةانتقال الصفات ا: 03المجال المفاھيمي  
التحكم في المفاھيم األساسية المتعلقة بانتقال الصفات وتفسيراالختالالت :الكفاءة المرحلية

                 .الوراثية
:وضعية الدخول في المجال  

مكتسبات من السنتين (توجيه المتعلمين نحوالتذكيربدور التكاثر في الحفاظ على النوع وإعمار األوساط- 1
)توسطاألولى والثانية م  

.تركيز التشخيص على اإلنسان،مع إبراز شروط التكاثر- 2  
عرض ) أو(توجيه التالميذ نحو ابرازالتشابه القائم بين اآلباء واألبناء انطالقا من أمثلة من واقع المتعلم و - 3

 صور
  كيف يتحقق ھذا التشابه؟ كيف تنتقل الصفات من اآلباء إلى األبناء؟ ـ

)التكفل(ربلتھا بالمقابلة والوضعيات المزعزعةتسجيل تصورات المتعلمين وغ  
.االحتفاظ بالتصورات التي تأخذ األمشاج وااللقاح بعين االعتبار*  
 

تشكل األمشاج: 01الوحدة المفاھيمية  
.يتعرف على مراحل تشكل األمشاج:الكفاءة القاعدية  

اعتمادا على وثائق ثم يطرح )جهالمناسل عند االنسان وما تنت(األستاذ يقود المتعلمين للتذكير بمكتسبات 
.تساؤال حول كيفية تشكلھا   

استقبال التصورات والتكفل بھا*  
عرض صور لألنابيب المنوية في الخصية ومقطع فيھا وكذا مقطع في المبيض يبين الجريب في مختلف *

.المراحل من النموقصد مساعدة المتعلم على بلورة الفرضيات  

:نشاطات التقصي  
.ة لمتابعة مراحل تشكل النطاف عند االنسانتحليل وثيق ـ1  
يركز خالل التحليل على االنقسامات الخلوية المتتالية والتمايز الخلوى وصوال إلى نطاف ناضجة على  -

.مستوى لمعة األنبوب  
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تحليل وثيقة لمتابعة تشكل البويضة في المبيض،مع التركيز على تطور الجريب وما يرافقه من تغيرات  ـ 2
توى النواةعلى مس  

التساؤل عن أھم التغيرات التي رافقت مراحل التشكل*  
استقبال أجوبة التالميذ التي تتراوح بين التركيز على التغيرات الشكلية وذكر التغيرات المالحظة على مستوى -

.النواة  
.ى النواةلترجيح التغيرات المسجلة على مستو) مكتسب سابق(توجيه التالميذ نحو التذكير بمعنى االلقاح*  
  تحليل وثائق لغرض اظھار الصبغيات خالل تشكل األمشاج ـ 3

 بناء مفھوم الصبغي (كخيوط قابلة لالصطباغ....)

التساؤل عن التغيرات العددية التي طرأت على الصبغيات خالل تشكل األمشاج*  
:نشاط التقصي  

)ت عند االنسانفي حالتي النطاف والبويضا(تحليل وثيقة للنمط النووي للخلية األم -  
  بناء مفھوم النمط النووي

ن إلى ن 2تحليل وثيقة للنمط النووي لمشيج قصد ابراز اختزال النمط النووي من -  
 بناء مستوى أولي لمفھوم االنقسام المنصف

المقارنة بين النمطين النوويين للذكر واألنثى البراز دور الزوج الجنسي في التمييز -  
.تلف مراحل االلقاح عند االنسانتحليل وثائق تبين مخ -  
بعد التأكد من كون األمشاج تحمل نصف العدد الصبغي،وبعد متابعة مراحل االلقاح عند االنسان يطلب من *

. ن2التالميذ تقديم تعريف آخر لإللقاح يدمج العودة للحالة ثنائية الصيغة الصبغية   
ابراز تطور مفھوم االلقاح  من مجرد اندماج نووي إلى تالقي الصبغيات المتماثلة في شكل 

 أزواج وبالتالي العودة لـ 2ن صبغي

استغالل ھذا المفھوم المبنى لإللقاح للتذكير بالمشكل األول المتعلق بكيفية انتقال الصفات الوراثية من اآلباء *
.إلى األبناء حتى يبقى المتعلم في السياق المحدد للدراسة  

.الصبغيات مسؤولة عن ھذا االنتقال) أو(ة لكون النواة وفسح المجال لطرح الفرضيات المدرج  

الدعامة الوراثية النتقال الصفات :03الوحدة المفاھيمية  
.يعرف الصبغيات كدعامة النتقال الصفات الوراثية:الكفاءة القاعدية  

: نشاطات التقصي*  
نفس (لتذكير بوضعية االنطالقعرض حاالت واضحة للتشابه بين اآلباء واألبناء كدليل النتقال الصفات أو ا-

.،والتساؤل عما تشكله الصفات الظاھرية للفرد)الوضعية  
 بناء مفھوم النمط الظاھري

) .مثل الخلية الحيوانية(التذكير بالمكونات األساسية للخلية -  
.يدرج المتعلمون النواة كعضية أساسية وتستغل الحالة للتساؤل عن دورھا  

وفي حالة حدوث االنسداد يتدخل األستاذ لتذكيرھم بموقع تواجد يبحث التالميذ عن االجابة -
)ن صبغي2العودة لـ (الصبغيات،وبالمعنى الجديد المبنى سلفا لإللقاح  

إذا كانت النواة مسؤولة عن انتقال الصفات فإن نزعھا من : يطرح التالميذ الفرضية ويضعون لھا عواقب-
...لية أو اصابتھاالخ  

.باشرة على الصبغياتوقد تطرح الفرضيات م  
. اختبار الفرضية بتحليل نتائج تجريبية مبينة لدور النواة -  
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.ابراز دور الصبغيات المتواجدة في النواة من خالل دراسة حاالت مرضية سببھا خلل كروموزومي -  
العودة للفرضية الصحيحة المتعلقة بالصبغيات-  

 بناء مفھوم الصبغي كدعامة النتقال الصفات الوراثية   
الحظ االنتقال من تعريف الصبغي كخيوط قابلة لالصطباغ متواجدة على مستوى النواة إلى تعريفھا وظيفيا 

.كدعامة النتقال الصفات الوراثية  
استغالل بعض المعطيات الطبية المتعلقة باألمراض المنتقلة وراثيا للتحسيس بخطورتھا*  
.كتسباته في المجال المفاھيمي  تجنبا لھذه الحاالت المرضيةاقتراح تدابير وقائية مبررة علميا استنادا لم*  

.توفيق المتعلم في تبرير اقتراحاته مؤشر الكتساب الكفاءة المرحلية وتوظيفھا  
 

إن ھذه األمثلة المقدمة الستراتيجيات تناول وحدات مفاھيمية ومجاالت بالكامل أحيانا ال يمكن أن : مالحظة
ذ بل يشكل له معينا لضبط تمفصل الحصص ومحطات االدماج ،وقد يصمم يعوض التحضير النظري لألستا

استراتيجيات مخالفة مكيفة مع مستوى المتعلمين شريطة أن تكون في سياق الكفاءة المسطرة وأن تجعل 
  .التلميذ محور الفعل التعليمي ـ التعلمي 

علوم الطبيعة والحياة تصبو  اعتبارا أن مادة :المعارف والممارسات المرجعية التي تتطلبھا المادة
لجعل المتعلم في مرحلة التعليم المتوسط قادرا على التفسير األولي لمختلف الوظائف الحيوية والظواھر 

الطبيعية وانطالقا من المفاھيم الشاملة المھيكلة للمادة فإن المضامين المعرفية الواردة في المنھاج مستقاة من 
يم ، التنوع، االتصال، التكاثر النمو والتطور، الحياة القديمة ،إضافة مفاھيم مدمجة مثل األيض ،التنظ

للجيولوجيا وتحديدا نشاط الكرة األرضية لغرض تحقيق تفسير علمي لبعض الظواھر الطبيعية خاصة الظواھر 
.المعيشة كالنشاط الزلزالي  

وايا متباينة كذلك باستثناء السنة تم تناول المفاھيم اإلدماجية عبر األطوار بمستويات تناول متباينة ومن ز
.التي خصصت لنشاط الكرة األرضية والثروات الطبيعية) السنة الثانية من الطور الثاني(الثالثة متوسط   

السنة (ويتضح التطور اللولبي للمفاھيم من خالل بعض األمثلة منھا مفھوم التنفس الذي قدم في الطور األول 
.ليبلغ مستوى الخلية في السنة الرابعة متوسطعلى مستوى العضو )األولى متوسط  

أما تباين زاوية التناول فيمكن إبرازه من خالل موضوع التكاثر حيث تم تناوله من الزاوية الوظيفية في السنة 
األولى متوسط ومن زاوية إعمار األوساط في السنة الثانية متوسط، ليركز في السنة الرابعة متوسط على 

.لمرافقة لتشكل األمشاج ودور الصبغيات كدعامة النتقال الصفات الوراثيةالظواھر النووية ا  
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 .صيغة استفھامية عامة يستدعي في الغالب جوابا يعتبره السائل كافيا: السؤال

    
*

  على ماذا يتغذى النبات األخضر؟ ـ: مثال
  
             

            )الكربون ماء،أمالح معدنية وغاز ثاني أكسيد(يتغذى على المواد المعدنية  ـ
           

         
          .الحظ أن الجواب قد يكون كافيا للسائل    

؟ فإن ھذا الطرح يقود حتما لحوار ومناقشة كيف تتغذى النباتات الخضراءـ :  أما إذا كان الطرح بصيغة
تحصر في النباتات الخضراء البرية أو النباتات الخضراء المائية ليصل  خاصة كأنوجدل يقود نحو أمثلة 

  الجدل إلى أمثلة محددة بدقة مثل التغذية عند نبات  أخضر بري كنبات القمح
  

  ). التفريد(تشخيص و ال) التخصيص( صيغة استفھامية تتسم بالدقة  :المشكل*
  مع المرور عبر التخصيص والتفريد : من السؤال  إلى المشكل          

           كيف تتغذى النباتات ؟ ـ :السؤال

  ؟              الخضراءكيف تتغذى النباتات  ـ:تخصيص         

            كيف يتغذى النبات األخضر البري كنبات القمح ؟ ـ :المشكل  تفريد
  

*   فطرح السؤال حول . ال معنى لمشكل و ال لسؤال إال ضمن سياق معيّن problématique:  إلشكاليةا
                 .التكاثر، يتطلب أوال تحديد وجھة النظر المتبناة

  ؟ عمار و غزو  األوساطإلھل المقصود ھو التكاثر كوسيلة لضمان بقاء و استمرارية النوع، أم كوسيلة      
ة تعّرف كجملة المعارف المجندة، و العالقات القائمة داخل ھذا الحقل المعرفي والتي تسمح فاإلشكالي

  .  كما أن لدقة ھذا الحل معنى داخل ھذا الحقل من المعارف. بصياغة دقيقة للمشكل المطلوب حلّه
   ، فان حقل المعارف )اختيار وجھة نظر(في حالة اعتبار التكاثر كوسيلة لضمان بقاء و استمرارية النوع  -      

   تركيب األجھزة التكاثرية منھا الذكرية و   حول) أو أعتقد أنّني أعرفه(المعنية يتمثل في كل ما أعرفه        
         .األنثوية

حتفاظ بالنمط الوراثي، إلانقسام منّصف و توّزع الصبغيات،ا : لقاحإلتشكل األعراس أو األمشاج و شروط ا ـ  
 ...الخ  préservation  du patrimoine génétiqueالوراثية  حتفاظ بالذخيرةإلا

 .من المعارف يشكل مدخرا يمكن التنقيب فيه لحل المشكلھذا الحقل 
 أو(عمار األوساط و غزوھا، فان اإلشكالية  تستدعي إبراز كل ما أعرفهإلففي حالة اعتبار التكاثر كوسيلة  -

 كيف يتم تشكل األنسال:الت متتالية على النحو األتيحول ھذا الموضوع على شكل تساؤ) أظن معرفته
عند الحيوان البيوض و الحيوان الولود ؟ أي ما ھي االستراتيجيات المستعملة في اعمار و غزو ) الصغار(

 األوساط  عن طريق  التكاثر  ؟  
كبير من األنسال مرة  أي بعدد قليل من األنسال عدة مرات في نفس السنة،أو بعدد: وتيرة التكاثر في  الحياة -

  . واحدة في السنة
ھكذا تتوالى التساؤالت إلى غاية بلوغ تخصيص كبير يتعلق بالتكاثر الجنسي عند الحيوانات البيوضة 

  ) . السردين مثال(كاألسماك
*  .معايير التمييز بين السؤال و المشكل

  إذا كانت الصيغة االستفھامية عامة فھو سؤال  -
  .الستفھامية موجھة ألشياء محددة متفردة، أو تحمل في طياتھا اقتراح الفعل،فھو مشكلإذا كانت الصيغة ا -

 -  .فھو سؤال ، إذا كانت الصيغة االستفھامية ال تحمل أي عنصر إجابة
  .إذا كانت الصيغة االستفھامية تحمل اقتراح إجابة،قابل لالختبار التجريبي، فھو مشكل -

  .السؤال ھو ما أريد معرفته
 ).رغم ما أعرفه(ھو ما ال أقوى على فھمه )في بدابة صياغة(ل المشك

 

  .ملحق خاص ببعض  المواضيع ذات أھمية من الناحية التعليمية)  3

   المشكلالتساؤل و طرح  – 1
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. إنھا حل مؤقت يقترحه المتعلم بحيث يستدعي االختبار لتأكيد صالحيته أو نفيه: ) hypothèse( الفرضية*  
  .و ما يختبر أصال ليست الفرضية نفسھا بل عواقبھا

  .اءةفرضية حول تغير شدة التركيب الضوئي بتغير شدة اإلض: مثال
معبر عنه بعدد (  المنطلق o2إذا كانت شدة اإلضاءة تؤثر على شدة التركيب  الضوئي، فان حجم األكسيجين    

فنالحظ أن ما يختبر فعال ھو .، سيزداد بزيادة شدة الضوء)الفقاعات  و وتيرة تصاعدھا في نبات األيلوديا
   .لق بزيادة شدة الضوءعواقب الفرضية  المتمثل ھنا في زيادة حجم األكسيجين المنط

اعتبارا أن الفرضية اختراع بالمفھوم الضيق ...ربّما: ھكذا يتّضح وجوب تجاوز الفرضيات الوھمية من شكيلة 
للمصطلح نظرا لعدم وجود أي حل مرضي داخل مجموعة المعارف المتوفرة لدى المتعلم، فعليه إذن بإيجاد 

تراع أي شيء بل يجب أن يأخذ معناه باالرتكاز على معارف فاألمر ال يعني اخ.حّل يحتمل الخطأ) اختراع(
  :و لھذه المرحلة أھميتان. مجندة في سياق اإلشكالية

لكن . ال أعرف إذن سأخترع.:بتمكين المتعلمين من فھم كيفية بناء المعارف العلمية: أھمية ايبستيمولوجية
ه، و سأبحث عن أدلة تجريبية الختبار ما باالرتكاز على ما أعرف) ما أضنه(لكوني ملتزم، فإنني سأخترع 

  .أضنه
   .بما أننّي حددت ما سأختبره إضافة إلى كون فكرتي ھي قضيتي:   بيداغوجيةأھمية 

  
  .يعني السعي نحو إيجاد عالقة بين مفاھيم) واقتراح إجابة(ـ طرح سؤال   
  .و أشياء مفردة) أو مفاھيم(يعني السعي نحو ايجلد عالقة بين مفھوم ) و محاولة حله(ـ  طرح مشكل    
إنھا المحيط .مجندة لمحاولة حل المشكل) فعلية أو مفاھيمية(ـ اإلشكالية مركبة من مجموعة من معارف   

 المعرفي الذي يجب أن يجرى في    
  . داخله الحل و الذي يعطي للحل معنى     
 .خل إطار المعارف المجندة في اإلشكاليةـ الفرضية ھي  اقتراح لحل المشكل، إنھا نتاج تخيل له معنى دا    

 . فالفرضية ما أضنه، ما أتخيله كحل ممكن         

 

 : conception   (représentations)التصّور – 2
  . نموذج شخصي لتنظيم المعارف المتعلقة بمشكل ما، فھو نموذج تفسيري 
  :للتصورات مستويين  

  .ة أو الكتابية أو التخطيطاتـ مستوى سطحي وھو مستوى األنتاجات اللفظي
  . ـ مستوى عميق يوافق شبكة الفرضيات التفسيرية لھذه  األنتاجات

  .الفرق بين التصور و المفھوم العلمي*    
  .لكنھما نمطان مختلفان من المعرفة) الدرجة(ليس الفرق في المستوى -

  .تصورات نمط شكلي للمعرفةفالمفھوم العلمي عقدة من العالقات المعّرفة بشكل إجرائي، بينما ال
الالموضوعية في التصور، بل  إن االنتقال من  التصور إلى المفھوم يجب أال يفھم كنتيجة إللغاء العناصر

  ). طفرة فكرية(يستوجب إعادة تنظيم السيرورات المعرفية 
  .                                              منشأ التصورات و التكفل بھا *  
  ا يفرض التكفل  بالتصورات في التعلمات المدرسية ؟ماذ 

تحضير الوضعيات التي من خاللھا نتعرف على التصورات التي تمثل بنيات معرفية أولية، يعتبر شكال من   -   
  .أشكال التقويم التشخيصي، لكن ليس لغرض تقييمي، بل لغرض تحليلھا و ضبط استراتيجيات فعالة 

معرفية، وھذه  -يمكن أن يفضي إلى صراعات اجتماعية بين التصورات المختلفة،بناء وضعيات المواجھة  -
  .التفاعالت بين المتعلمين بمثابة عوامل التطور

من شأنھا تفعيل ھذه التصورات ودفع المتعلمين لتحوير ) Situation problème(مشكلة  -تصور وضعية -
  .  نموذج تفسيرھا، و إحداث قطيعة مع ما سبق
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  . يوّضح الجدول األتي منشأ تصورات المتعلم* 
              

  

 

 

 

  

  

  

                                                                                                                                                         

  :)   observation( حظةالمال – 3
 .نتجاوز الجدل العقيم حول أسبقية المالحظة عن النظرية، ونذكر بأن المالحظة أو الرؤية تستھدف التعرف 

. فلكي أتمكن من مالحظة عضية خلوية، فمن الضروري أن أعرف ولو بالتقريب إلى ماذا تشبه ھذه العضية
األشكال، (يء الذي أجھله تماما، فإنني سأرتكز على عدة أمورأما بالنسبة للش. فالمالحظة تستدعي ثقافة قبلية

لكن إذا علمت أن اللون األخضر يوافق اليخضور . التي يمكن أن تقودني نحو وصف ھذا الشيء )األلوان
فبإمكاني وضع عالقة بين الحبيبات الخضراء المالحظة في خاليا ). الصبغة المسئولة على التركيب الضوئي(

في ھذا السياق المحدد، فان اللون األخضر ال يكون مجرد وصف، . قر الممكن للتركيب الضوئياألوراق و الم
  .لكن معرفة تم التعرف عليھا

  .تركيب ضوئي= يخضور، و يخضور= في سياق دراسة متعلقة بالبيولوجيا النباتية، فان األخضر
  . فة و إعطاء معنى لھا في سياق جديدالمالحظة تعني التعرف، القيام بمالحظة يعني التعرف على عناصر معرو

  
  .modèle, modélisation: النموذج و النمذجة - 4

بالتعريف الوظيفي، فان النموذج يعني كل محاولة التبليغ ببحث أو عمل متعلق بالعالم المحيط بنا إما وصفيا أو 
 .وظيفيا

 )appropriation(عن صيغة امتالك  الذي يستھدف التبليغ..) نص، رسم، الخ(النموذج ھو كل تمثيل تخطيطي   
  .العالم و ذلك إما وصفيا أو تفسيريا

  :نواتج التقاطعات بين مختلف أشكال المعرفة - 5
و توظيفھا من ) قدرات،مھارات و مواقف معارف مفاھيمية،(إذا كانت الكفاءة تعني إدماج مختلف المعارف       

لتخطيطي لتقاطعات مختلف  المعارف  يحجز لھا موقعا أجل حل مشكل مطروح في سياق محدد، فان التمثيل ا
  مركزيا، لكن ماذا ينتج عن التقاطعات الثنائية؟         

  ال كفاءة دون سياق     -   
  ال كفاءة دون إدماج و تجنيد األشكال الثالثة للمعرفة            - 

  .ھي بوابة تطوير الكفاءات savoir- être: المواقف -   

  
  

  تصورات المتعلم
  والتكفل بھا

  
 

  من أين أتت؟ *   
  -  .شخصيته

  -  .تجاربه المعيشة
   - .مكتسباته المدرسية
 -  ...معارفه خارج المدرسة

 
 ؟ كيف نتكفل بھا و نطّورھا*    

  .باستراتيجيات تعليمية  -    
  بالبناء الشخصي للمعارف -
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  . تخطيط لنواتج التقاطع بين مختلف أنواع المعرفة

يجب أالّ ينصب كّل جھده على تحضير المادة العلمية،  األستاذ دوره كوسيط بين المعرفة و المتعلم، حتى يحقق
باستحضار وضعيات بل ينبغي أن يھتم أكثر ببناء استراتيجيات تعليمية للتكفل بتصورات المتعلمين و ذلك 

إشكالية موافقة أو توجيه المتعلمين نحو اإلحساس بالفارق بين تصوراتھم و المفھوم المستھدف، و العمل 
و لن يتأتى له ذلك االّ بالتمكن من مختلف األدوات ).solutions didactiques(على اختيار الحلول التعليمية 

تطّورھا سواء عن طريق التكوين الذاتي أو عن طريق  التي توفرھا التعليمية و الھندسة التربوية التي
  .العمليات التكوينية التي يشرف عليھا المفتش كمرافق مكّون

  .إن  تصورات المتعلمين يتكفل بھا األستاذ  
  كيف يتم ذلك ؟  ـ 
  .باستحضار وضعيات إشكالية حقيقية مثيرة للتعلم -   
  .باختيار الحلول التعليمية المناسبة - 
   .يرافقه في ذلك ؟ انه المفتش  بصفة مكّون و موجهمن  ـ

  
  
  
  

  

  

  

  

 المواقف   

Savoir ‐être  

سياق

     منفذ 
exécutant  

 األداء  

Savoir‐faire.  

 المعرفة    

savoir      

  عارف       

    connaissant 

 compétent: كفء          

  أدائي     

 performant 

)باحث:   (أستاذ

 تعليمية حلول )كالمفتش(مرافق إشكالية وضعيات

تصورات
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   contrat didactique: العقد التعليمي  – 6
  ،يعني مجموعة سلوكات المعلم التي ينتظرھا منه المتعلم، ومجموعة سلوكات المتعلم التي ينتظرھا منه المعلم

  . تجاه اآلخر فھي مجموعة القواعد التي تحدد و تضبط دور كل طرف و مسؤوليته
  : ـ أھم مميزات العقد التعليمي

 -  .من طرف المتعلم ھو جوھر العقد التعليمي) مفاھيم،مواقف،معارف منھجية(اكتساب المعارف
  .يعاد النظر في العقد التعليمي باستمرار من مرحلة ألخرى، وقد يحدث ذلك بتلقائية -

 -  .ة بين المتعلم و المعلم غير واضحةينقطع العقد التعليمي عند ما تكون العالقة التربوي
  .يتجلى ھذا االنقطاع في الرفض فالفشل المدرسي -

 -  .قسم كبير من صعوبات المتعلم يفّسر بعدم وضوح العقد التعليمي أو بطرحه طرحا سيئا
  .يسمح ھذا المفھوم بالتناول النظري لتفسير الظواھر و بالتالي التدخل الناجع -
  :تباه لھايجب االن آثار سلبيةـ 

 -  .النقاش المستمر للعقد التعليمي يؤدي إلى التراجع عن أھداف التعلم
  .    يصبح أي جھد يطلب من المتعلمين محل نقاش و  يعتبرونه فوق قدراتھم -
الذي قد يتم على حساب  تنازل األستاذ لغرض نجاح المتعلمين، ومن أشكال ھذا التنازل، تسھيل المھام -

  .الصرامة العلمية
 -  .المستفيضة تعيق الفھم الشروحات

. يرضي طرفي العالقة التعليمية ولكن يعيق التعلم التھرب عن الصعاب و تجنبھا عوض العمل على تجاوزھا، -
فالمطلوب ھو بناء المعارف التي تساعد على حل المشكل المطروح و التي تجند و تدمج مع قدرات، مھارات و 

لذا فالبد من العمل على تحفيز المتعلمين لتجاوز الصعاب و ليس التھرب  .مواقف المتعلم في ھذه الوضعية
  .عنھا

  .بعض أشكال التدخل غير الفعال و المخل بالعقد التعليمي 
  : )  effet Topaze(  مفعول طوباز 
عندما تكون .حين يواجه المتعلم مشكال،فان مفعول طوباز يتجلى في تدخل األستاذ لمساعدته بشكل أو بآخر 

إال أن مفعول طوباز . فان المتعلم ال يبذل أي مجھود لحل المشكل المطروح بمفرده ، ھذه المساعدة كلية
ضروري أحيانا للمساعدة على تجاوز الصعاب شريطة أن يكون عن وعي لضبط التدخل موقعا و درجة و 

  .شكال
  :) effet Jourdain(  مفعول جوردان  
و  تعبيرا عن معرفة عالية) حتى ولو كان ھذا السلوك ساذجا(ه المتعلم قد يعتبر األستاذ أي سلوك يبدي -   

يصبح  كل طرف من ھذه . يترتب عن ھذا الخطأ في التقدير، تغليط المتعلم،وعليه منع حدوث التعلم المستھدف
  . العالقة التعليمية غير السوية يعتبر نفسه راضيا و قد حقق دوره

    .تسبب فيه األستاذ عقد التعليمي،لقد حدث في الواقع انقطاع في ال
  :)  glissement métacognitif ( االنزالق المعرفي

 -  . تحويل تقنية حل مشكل مثال إلى ھدف التعلم و نسيان المعرفة الحقيقية الواجب تطويرھا
حقيقي التركيز على تقنية تجريبية عند تحليل الحليب في السنة األولى متوسط، في حين أن الھدف ال : مثال

يعّرف الحليب كغذاء كامل يحتوي على كل العناصر الضرورية لنمو الرضيع، :  المعبر عنه بمؤشر الكفاءة ھو
  .و عليه سيتمكن من تفسير اكتفاء الرضيع في األشھر األولى بالحليب غذاء .وھذا في المقام األول

  

راجع (ية كفاءات متعلقة بالمجال التطبيقيفانه يحتل المقام الثاني لكونه يسمح بتنم أما النشاط التجريبي،   
  ).الكفاءات المستھدفة في المنھاج

  .و ھذا ما يسمح بانجاز النشاط موزعا على أفواج مصّغرة 
  :مفعول الطموح غير المفھوم

بأن الجواب المنتظر من المتعلم تحصيل حاصل،فيمّر األستاذ عن بعض األمورمرور الكرام معتقدا بأن  الظن
  .ھومة و مفروغ منھاالقضية مف

 

  
  :) transposition didactique(  ـ التحويل التعليمي 7
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   .يعني االنتقال من المعرفة المرجعية إلى المعرفة المدّرسة المكيّفة لمستوى الفئة المستھدفة
يشترك في التحويل التعليمي أطراف عدة، إال ّ أن تدخل األستاذ يبدأ على وجه الخصوص على مستوى 

  .الرسمية، و يحدث ذلك في أغلب األحيان دون الشعور بحجة ضيق الوقت رغم ما للعملية من أھمية المناھج
  كيف نحّول؟ ـاذا نحّول؟  ـلماذا التحويل التعليمي ؟  ـ
عما يجب أن يبنيه المتعلم من معرفة، دون  يمر التحويل التعليمي أوال بالتفكير حول الموضوع محل الدراسة 

  .م،ھذا ما يستوجب التحكم في المحتوى المعرفي من قبل األستاذالسقوط في التراك
يفترض التحويل التعليمي التحكم في المحتوى المعرفي من خالل المستويات العليا للمفھوم و مصادره،مما . 1

    . يستوجب ضبط قائمة المراجع العلمية الضرورية
اءة الدقيقة للمنھاج لتحديد  مختلف المفاھيم تكييف المحتوى العلمي لغرض تدريسه و ھذا ما يستوجب القر.2

  .و مستوياتھا
  :يمكن تقسيم التحويل التعليمي إلى أربع مراحل متكاملة ھي

  . ـ انتقاء المحتويات حسب األھداف المسطرة الواردة في المنھاج
ن التسھيل ال يعني التعبير وفق مستوى المتعلمين و كذا األنتاجات الكتابية المنتظرة، علما أ) تكييف(ـ تسھيل 
  .الالّدقة

  .التقديم المنظم و المھيكل لألعمال و النشاطات لجعلھا ذات معنى مع إبراز  الخطوات  الكبرى للدرس ـ  
  .  ـ التفكير حول أنشطة المتعلمين ذات العالقة بالوسائل و الدعائم المختلفة الضرورية

لتي يتم من خاللھا تحويل عنصر من المعرفة التحويل التعليمي ھو السيرورة ا: chevallard .Yحسب 
  . إلى معرفة للتدريس ثم ھدف تعليمي أو مدرسي  )savoir savant(األكاديمية

  :)  obstacles( الحواجز) 8
و ھي النواة الصلبة (يمنع طرح أسئلة للتقدم في المعرفة  ھي تفسير أو شرح يفرض نفسه كتحصيل حاصل 

  ).للتصور
، أحد المواد المعدنية التي يتغذى عليھا النبات األخضر CO2ن، ال يفھم المتعلمون بأن في مستوى معيّ : مثال

  الغازات ليست مادة : فالحاجز ھو اذن ،ألنھم يعتبرون أن الغازات  ليست مادة 
الغازات ھي مادة :المفھوم المستھدف    

*  :إن ھذا الحاجز يمنع فھم عدة مفاھيم منھا
 -   .التركيب الضوئي

  .ّوالت حاالت المادة، و الحالة الغازية إحداھاتح - 
 -  .التفاعالت الكيمائية التي تدرج الغازات

 -   .الضغط الجوي
  

  فما ھي شروط إمكانية تجاوز الحاجز؟* 
  : يمكن تجاوز ھذا الحاجز بعد معرفة ما يأتي 

  .   إن الغازات قابلة للوزن.1            
. 2              .  ازاتيمكن أن تتلّون الغ

. 3              .نقل الغازات
. 4              .يمكن تحويل الغازات إلى سوائل
*   .من خصائص الحواجز أنھا تبدي مقاومة

  .و تفّسر شبكة األفكار اآلتية مقاومة الحاجز المذكور أعاله  
 -  1          .        المادة ترى و لھا ثقل
 – 2          . )صالبة(المادة تبدي مقاومة

 -  3          .السائل الذي يحترق ال يغير طبيعته
  .O2نرّكز على االحتراق و اللھب في الوقود دون رؤية تدخل  – 4        

  . النواة الصلبة للتصوراتفالحواجز إذن ھي  
  .Duroux:خصائص الحاجز حسب    
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 –  ) أ  .الحاجز ھو معرفة، تصّور و لكن ليس صعوبة أو نقص المعرفة
  .المعرفة أجوبة مناسبة في سياق معيّن و كثير التداولتنتج  ھذه  –  ) ب
الصحيحة و العالمية ،  تتطلب وجھة  فاإلجابة. خاطئة تكون األجوبة المقدمة خارج ھذا السياق، –) ج

 .نظر مخالفة
  . تقاوم ھذه المعرفة التناقضات التي تعترضھا و كذا تنصيب معرفة أحسن منھا –) د

و ھذا ما يميز تجاوز الحواجز عن التطابق أي التطابق . (ثانية أحس لتزول األولىفال يكفي اكتساب معرفة    
  . لذا، فمن الضروري التعرف عليھا و إدماج رفضھا في المعرفة الجديدة).  Piagetعند 

  . ”فرض نفسھا“رغم الوعي بعدم صحتھا، تستمر ھذه المعرفة في الظھور من حين آلخر و - )ه

  : ingénierie didactiqueالھندسة التعليمية)  9
 :تتمثل الھندسة التعليمية في 

تصور وتنصيب وضعيات تعليم تتماشى و خصائص محددة مسبقا في إطار نظرية، مع تحديد مقاييس و   -
  .معايير لتحليلھا

 -     .المتابعة الميدانية لھذا التنصيب و ذلك لجمع مالحظات
 -      . و معايير التحليل المحددة مجابھة   المالحظات المسجلة مع مقاييس

  :و يتم ھذا البحث بناء على سؤالين ھما    
1                       أي ھل تنصبت لديه الكفاءات المستھدفة؟ ـھل حقق المتعلم المعارف المستھدفة ؟ ـ

 2         ھل يمكن تجسيد  فرضيات التعليمية في الميدان بصفة حسنة ؟ ـ
  

  ).التعليمي( الديداكتيكي متطلبات التدخل
مركبة ھامة للتكوين األولي و المستمر، و يجب التمييز بينھا و بين البيداغوجيا  )  didactique(إن التعليمية

 pédagogieو . و ذلك باعتبار األولى تھتم بعمليات التعلم الصعبة و تساعد على فھم حقيقة سيرورات التعلم
 أألساتذةية الھندسة التربوية التي تطورھا، مفاھيم مختلفة من شأنھا تزويد لتحقيق ذلك، تقترح التعليمية بمع

إن كل عمل في مجال . بأدوات  التنبؤ، المالحظة، التحليل،التسيير،التنظيم و كذا تقويم وضعيات التعلم و التعليم
  :و التحليل ھي يستدعي ثالثة أنماط من التفكيرا التعليمية،

يسمح بفھم منطق المعارف المتعلقة بمادة ما، المفاھيم األساسية  و العالقات  :تحليل ايبيستيمولوجي.  1
التطور (ويسمح كذلك بتصحيح المسار باعتبار عملية بناء المفاھيم غير خطية.القائمة بين ھذه المفاھيم

  ).التاريخي للمفاھيم
تصوراتھم و (المتعلمينيسمح بمعرفة منطق امتالك المعارف من قبل  :تحليل  بسيكولوجي أو نفسي.  2

  .و كذا استراتيجيات تعلمھا) تمثيالتھم
و يتم تحقيق  ھذا التحليل على . يتعلق بتحديد دور األستاذ كوسيط بين المتعلم و المعرفة: تحليل تربوي. 3

  :مرحلتين ھما
ھيمية، تحديد تضبط فيھا المفاھيم المھيكلة للمادة،تاريخھا، وذلك بانجاز الشبكات المفا: مرحلة قبلية –ا 

  ..مستويات صياغة المفاھيم،التحويل التعليمي،الممارسات االجتماعية المرجعية
و تتمثل في  تحليل نمط تدخل األستاذ، حيث . يتم فيھا تحليل وضعيات القسم من الداخل: مرحلة بعدية –ب     

و ھذا حتى ال يكون ) possibles didactiques(تسمح التعليمية باقتراح النماذج الممكنة لتدخل األستاذ 
  .و الجدول األتي  يلخص وظائف األستاذ حبيس نموذج واحد
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التنبؤ أو  - 1  -
 التوقع

ت  الصياغة، ممارسات اجتماعية مرجعية، مفاھيمية، سجالشبكات صنافات األھداف،
 .، متغيرات تعليميةةوضعيات تعليمي

 .تصورات - 2 المالحظة -

 .عقد تعليمي - 3 التحليل -

 .حواجز –أھداف - 4 التسيير  -

 .حصيلة -مخطط - 5 التنظيم -

   التقويم - 6 -

  
  :الوثائق الضرورية لتنفيذ المنھاج 
البد أن تكون في حوزة األستاذ نسخة من المنھاج ومن الوثيقة : سخة من المنھاج والوثيقة المرافقةـ ن 1  

المرافقة للمنھاج على الدوام باعتبارھا المرجع الرسمي و األساسي لنشاطه داخل المؤسسة 
  . التربوية

والذي ينبغي أن يدرج التوزيع أو المخطط السنوي للنشاطات والحصص التعلمية والتقويم بأنواعه  - 2 
  . كعملية بيداغوجية مستمرة

  : أي إنجاز ملف يتضمن الوثائق اآلتية: ـ ملف خاص بكل مجال مفاھيمي 3
مخطط توزيع الحصص و النشاطات الخاصة بكل وحدة مفاھيمية مع تحديد الوسائل التعليمية * 

  .المطلوبة والمدة الزمنية المناسبة
*   ات البيداغوجية المتعلقة بكل وحدة وحصصھا التعلميةأي المذكر: التحضير التربوي

 ...)صورـ نصوص علمية، جدا ول ومعطيات دقيقة ومتنوعة( الدعائم والوثائق المختلفة * 
  :بـ ملف التقويم والخاص) 4

*  .كل مجال مفاھيمي
*   .التقويم الفصلي بصفة عامة

  
  : التقويم

*   . زأ منهالتقويم عملية تصاحب التعلم وھي جزء ال يتج
  :ظل المقاربة بالكفاءات وظيفتين أساسيتين   في تؤدي عملية التقويم* 
  .ـ وظيفة مدى إرساء الموارد ،أداتھا التقويم التكويني بما فيه التشخيصي الذي يحمل بعدا تكوينيا    
  .ة محددة ـ وظيفة االقرار بالكفاءة ،من خالل التمكن من حل عائلة وضعيات مبنية لغرض تقويم كفاء    

نركز على الجانب التكويني باعتبار الغاية عالج التعثرات لمواصلة تعلم مؤسس وتفادي الفشل لدى 
  . المتعلمين 

.يتم العمل بالتقويم التكويني بصورة مستمرة و ال يستدعي فترات معينة متمحورة فقط على التنقيط  
خطوات المتعلم في بناء المعرفة مھما كان  ھذا التقويم على شكل تدخالت المعلم المباشرة لتصحيح يطبق

نوعھا وذلك لبلوغ األھداف المرجوة أو نشاطات إلزالة حاجز بعد تحديده أو تمارين قصيرة لتحديد لحواجز في 
  . حالة وجودھا

  :يسمح للمعلم إن التقويم التكويني له موقع في صميم عملية التعلم و
  .لم وھذا ما يمكنه من توجيه، قياس وتنظيم تقدم التعلمبالتعرف على الصعوبات التي تعترض المتع -

 -  .بتسھيل تكيف العمل التربوي مع القدرات الحقيقية للمتعلم و تطورھا

 .وثائق التقويم الذاتي

 وظائف األستاذ  concepts didactiques                  مفاھيم تعليمية  

   génie pédagogiqueھندسة تربوية                   
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  .باقتراح نشاطات استدراكية مناسبة على ضوء النتائج المتحصل عليھا أي معالجة نقاط الضعف بنجاعة -
  . ير عمله التربويبالتقويم الذاتي للمعلم و ھذا بتمكينه من تقد -
  كيف نطبق التقويم التكويني في إطار بيداغوجية اإلدماج ؟*

إن إشكالية التقويم التكويني في إطار بيداغوجية اإلدماج تماثل تماما التقويم ألتحصيلي وتختلف عنه في 
.نفس الوقت  

ويتطلب األمر فقط أن  .تماثله ألن الوسائل التي تسمح بمعرفة مدى اكتساب الكفاءات المستھدفة ھي نفسھا
  .يعرف األستاذ كيف يصوغ وضعيات التقويم المتعلقة بتلك الكفاءات

وتختلف عنه من حيث كيفية استغالل النتائج المتحصل عليھا، ألن التقويم ألتحصيلي وظيفته ھي تحديد 
ات التي تعيق مصير المتعلم أي النجاح أو الرسوب بعكس التقويم التكويني الذي يعمل على معالجة الصعوب

  .عملية التعلم لدى المتعلم
 .المعالجة -يندرج التقويم التكويني أساسا ضمن أفق مسعى التشخيص

 . أن توظيف التقويم التكويني في الميدان أسھل و أعقد من التقويم ألتحصيلي في آن واحد
والضعف للمتعلم دون أي  أنه أسھل لكونه ال يتطلب منح عالمة للمتعلم، بل يكتفي فقط بتشخيص نقاط القوة*

أھم شيء في ھذه العملية ھو التأكد من مدى تحقق و تجسيد الكفاءات القاعدية على ضوء  و. تقدير أو تحسب
 .   معايير دقيقة

  . أنه أعقد لكونه يتطلب اللجوء إلى مسعى المعالجة، و المعالجة عملية تتطلب متابعة مستمرة لعمل المتعلم* 
  

  . و استثمارا لنتائجھا) بناء(بارات كأدوات تقويم، تستدعي تحضيرا دقيقا ختإلإن الفروض و ا* 
إن بناء فرض أو اختبار يستدعي تمرسا و تحكما جيدا في الصيغة و المضمون، ألن المبتغى ھو مدى تحكم   

  .المتعلم في الكفاءات و بالتالي توظيف معارفھم من أجل حل إشكالية ذات أھمية علمية
  .بناء الموضوع حول إشكالية و ليس لغرض قدرة المتعلم على االسترجاع و التذكر للمعارف فقط ھذا ما يستوجب

أحدھما قبلي أي قبل األجراء لبناء ، و لتحقيق بناء فعال و استثمار مثمر لنتائج القياس، نقترح جدولين 
مخطط قياس مدى اكتساب نخص بھذا ال و الموضوع ، و اآلخر بعدي أي بعد األجراء الستثمار نتائج القياس

  .)الموارد(المتعلم للمعارف 
  . يمكن إثراء ھذين الجدولين من قبل األساتذة  باعتبارھما مقترحين فقط -: مالحظة

  
  : الجدول األول -

 سلم التنقيط   المؤشرات    نص السؤال  شاري إلالفعل ا القدرة المقيسة  المجال المفاھيمي 
      

  
   :الجدول الثاني -
  

رقم 
 السؤال

اإلجابة 
 المنتظرة

معامل  عدد األجوبة        
 السھولة

تشخيص        
 التعثر 

 العالج

    عدد المحاوالت  الخاطئة الصحيحة  
  

أما قياس مدى تمكن المتعلم من كفاءة ما فيتم عن طرق حل وضعية مركبة مدمجة تحمل مشكال ومستمدة ما 
  .أمكن من الواقع المعيش
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  .ول األتي مختلف األطراف الفاعلة و خصوصيات أنماط التقويميوضح الجد

 التقويم التحصيلي التقويم   التقويم التكويني
 المقّوم     األستاذ        :المتعلم   

 .فاعل في اختيار و امتالك المعايير
 األستاذ

 التحّكم في الكفاءات و المعارف موضوع   التقويم التدرج في إكتساب المعارف و توظيف الكفاءات ه أھداف التكوينموقع المتعلم تجا
متعلمون و أوليائھم، الھيئات و المجتمع المعني متعلمون و أستاذ متعلمون   

في نھاية فترة تعليمية ما على شكل الوتيرة .خالل مرحلة التعلم بصفة منتظمة .خالل مرحلة التعلم و بصفة منتظمة 
قبة فروض و اختبارات إضافة إلى المرا

 .بمختلف أشكالھا
 الوظائف  و  األھداف -  .إعطاء مكانة للخطأ أي للمتعلم الحق في الخطأ .يسمح للمتعلم بالقويم الذاتي  .مراقبة  -
. )المكتسبات( المصادقة-

)validation   (  
 .يساعد المتعلم في قيادة تعلماته -

 .حصيلة -
بعين تقويم عدة كفاءات مع األخذ  - 

  .االعتبار كل المعايير
 .الوسائل  و األدوات  تحديد الكفاءات -

 -  .فاءة واحدة بنشاطتقويم ك
)       المرشحة للتطور خالل السنة(معايير التقويم  - -

على أن . و بالتوازي مع معايير اإلنجاز و النجاح
  . تتماشى معايير التقويم مع  معايير االنجاز والنجاح 

استعمال رموز معبّرة عن النجاح أو التعثر دون  -
 . عالمة مرقمة

 . سلّم التنقيط و التصحيح

 الفوائد  التكفل بالتطور في التعليم  - -  .متعلم نشط -
تشخيص وتكفل جيد بمجاالت التفّوق  -

  .و الصعوبات التي يجب تجاوزھا
شفافية التقويم الذي ال ينظر إليه كعقوبة بل كأداة  -

 .للتطور
 - .إثارة

 

 

 .لمجتمعالربط بالمؤسسة و ا

 46 

 

 

 


	Doc d'acc  SNV moyen.pdf
	التغذية
	- يركب النبات الأخضر أغذيته انطلاقا من العناصر المعدنية التي يمتصها من الوسط و ذلك عند توفر الشروط اللازمة ر

	الدوران
	     المستوى
	المفهوم الإدماجي

	السنة الثانية
	النمو و التطور
	نمو و تطور الجنين عند الكائنات الحية
	والمركز العصبي
	الخلية وحدة بنائية.

	- تبدي الخلايا تمايزا كبيرا لضمان مختلف الوظائف.


	     المستوى
	المفهوم الإدماجي

	السنة الثانية
	التنـــوع
	تنوع العالم الحي
	/
	دينــاميكية الكــرة الأرضيـــة


	النشاط الداخلي
	-   -الزلازل.
	- - البراكين.
	- - تشكل الجبال.


	عمل الأستاذ  و المتعلم :
	ملاحظات

	وهذا ما يجب أن يتوصل إليه المتعلم .
	7 الخلية 
	عملية
	مراحل استغلال البترول. 
	إحصاء اقتراحات التلاميذ لمعالجة مشاكل متعلقة باستغلال المحروقات.
	إدراج مفهوم الطاقة المتجددة.
	التدرج و سيرورة  الأ داء
	المجال المفاهيمي الرابع : 
	أجوبة منتظرة: باستعمال معارفنا، استشارة طبيب، استغلال وثائق، إجراء ملاحظات





