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  ة تقديم المادّ . 1
  علوم الطبيعة و الحياة في مرحلة التعليم المتوّسطمادة غايات تدريس  1.1

حلة التعليم االبتدائي وھي مادة ترمي إلى تمكين المتعلم مادة علوم الطبيعة والحياة في مرحلة التعليم المتوسط امتدادا للبعد البيولوجي لمادة التربية العلمية والتكنولوجية في مرتعتبر 
التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي، وذلك ما  والحفاظ على سالمتھا، ومن خاللھا على المحيط والبيئة مع مسايرة التطور العلمي والتكيف مع المحيط من فھم الذات البيولوجية،

  .ينص عليه القانون التوجيھي للتربية بوضوح
  ].القانون التوجيھي للتربية"[يتميّز العالم اليوم بالتوّسع الالمتناھي وتجديد المعرفة لذا فقد أصبح لزاما علينا أن نتّجه نحو االستثمار في الذكاء"
مين بأدوات مفتاحية للوصول التدريجي د المتعلّ ط تزوّ توسّ ة علوم الطبيعة والحياة في مرحلة التعليم الممادّ  اعتبار فھم الذات مرھون بفھم المحيط ومختلف الظواھر الطبيعية ، فإنّ بو

  .وبناء الحياة الشخصية ،مشكالت من الحياة اليومية واكتساب مبادرة واستقاللية في حلّ  ،إلى مستوى من الفھم والتفسير لظواھر طبيعية
ومناقشة األفكار مع تقديم حجج ومبررات ، ذلك ما يساعد على تكوين أفكار واقعية ،موضوعية ،  ة في ترقية المواصفات المتعلقة بالفكر العلمي ممثلة في الموضوعيةكما تساھم المادّ 

  .ونقدية تجعل من المتعلمين مواطنين يتحلون بالوعي وروح المسؤولية فضولية،
  ].بيةالقانون التوجيھي للتر"[تكوين الفكر الناقد عن طريق التوجه وبقناعة نحو االستعماالت اإليجابية للعلم" 
  ]. القانون التوجيھي للتربية"[الحصول على ثقافة علمية وتكنولوجية تؤھله لالندماج في العالم الحديث للعلم والتكنولوجيا"

واستعمال الترميز العالمي وبالتالي اكتساب م في التعبير بأشكاله المختلفة كتابيا وشفھيا وكذا التبليغ باألسلوب العلمي كالتحكّ  ، مات األساسيةفي تطوير التعلّ  ة بشكل جليّ وتساھم المادّ 
  .لغة ذات طابع علمي دقيق

التعاوني ضمن أفواج ، والتحلي بمواقف إيجابية وبمعية مواد أخرى ، تساھم المادة في تعزيز الوعي الجماعي بما تقدمه للثقافة العامة وتنمية القيم ، مثل روح التعاون من خالل العمل 
  .وذلك بتعليمھم أسس النقاش البناء وتقبل األخر كطرف له آراء ووجھات نظر قد تكون مختلفة إزاء المجتمع بصفة عامة

التعلم ، تتحقق من خالل نشاطات ذات  يشكل منھاج علوم الطبيعة والحياة في مختلف أطوار مرحلة التعليم المتوسط جملة منسقة من مفاھيم مھيكلة للمادة في كل ميدان من ميادين
تساب طرائق ناجعة لبناء تطبيقي و تستھدف التطوير التدريجي و تنمية المنھجية العلمية لدى المتعلمين ، مما يساعدھم على تصحيح وإعادة ھيكلة تصوراتھم وعلى اكطابع علمي و

  .المعرفة العلمية وتنمية القدرات واكتساب كفاءات لحل مشكالت
التدرج والتكامل بين المراحل التعليمية واألطوار في كل مرحلة وذلك وفق مقتضيات المقاربة المعتمدة وخصوصيات كل يرتكز إعداد مضامين منھاج المادة على معايير أساسھا 

  .مرحلة و طور ، ضمانا لالنسجام الداخلي وتكريسا للنموذج البنائي في األداء
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  الملمح الشامل مساھمة المادة في تحقيق  2.1
 :ة والحياة، بناء مستويات أعلى لكفاءات عرضية تسعى إلىمن بين ما تساھم فيه مادة علوم الطبيع

 لمواقف التعلمية المدرسيةالتمكن من المسعى العلمي في إطار االستقصاء و البحث عن المعلومات التي تتطلبھا اإلجابة عن تساؤالته وحل المشكالت التي تواجھه في ا 
 .أو خارج المدرسة 
 كما يمكن ھذا . وبات وبناء تصورات أكثر واقعية وعلمية للظواھر الطبيعية التي تتطلب تقديم الحجة والتبرير والتفسير والتنبؤاستخدام المسعى العلمي في تجاوز الصع

  .المسعى من تطبيق المنھج التجريبي للوصول  إلى بناء جملة من المفاھيم الصلبة و تطويرھا مستقبال
 ي تنمية الوعي الجماعي بما تقدمه للثقافة العامة وتنميته للقيم لدى المتعلمين ، و ذلك بمساعدة المتعلمين على بناء مواقف المساھمة بشكل فعال مع المواد التعليمية األخرى ف

  .موضوعية ، من خالل تزويدھم بأسس النقاش البناء لحل مشكالت
 ع وبحوث في كل مستوى من مستويات التعلم استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من خالل ما توفره المادة من أنشطة تعلّمية ومشاري. 
ونظرا . ... اإلنتاج وطرق االستھالك يقوم التطّور المذھل لتكنولوجيات اإلعالم واالتّصال بالتحويل الجذري للعالقات بين البشر، بل حتّى طبيعة العمل في حّد ذاته، سيرورة"...

كمواضيع ) بشكل متدّرج ومبّكر(درسة والمناھج التربوية أن تدرج تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال في التربية للتطّور الخارق لوسائط المعرفة ووسائل نشرھا، فعلى الم
  ".القانون التوجيھي للتربية -للدراسة، وكسند تعلّمي، فتكون عامال مساعدا في العالقة البيداغوجية بين المدّرسين والتالميذ، وفي مسار استقاللية ھؤالء

ودقيق من خالل المواقف التعلمية  ة اللغوية للتلميذ واكتساب المھارات الخاصة بھا كتابة ونطقا وتعبيرا وفق القواعد اللغوية السليمة، وبأسلوب علمي مختصرتدعيم الملك -
تطويرھا  الترميز والنماذج التي تمّ  أنماط مع استعمال المصطلحات المكتسبة ومختلف والشرح والتفسير واالستنتاجات، التي تقتضي توظيف ھذه اللغة في الوصف والتعبير

  .أثناء التعلم في المادة وفي المواد األخرى
 .علميةضمان دقة المفاھيم والمصطلحات عند توظيفھا في المواد أألخرى، تفاديا لتباين المدلول لنفس الدال خاصة حين يتعلق األمر بالمفاھيم ال ـ
، بل  فھي ليست الماّدة التعليمية التي تحمل التعلّمات فحسب. ذي يجب أن يمتلكه المتعلّم ليتمّكن من الوصول إلى مختلف ميادين التعلّماللغة العربية ھي المفتاح األّول ال" فـ 

  .]القانون التوجيھي للتربية" [ھي أيضا وسيلة نسج وصيانة عالقات منسجمة مع محيطھا؛ وھي بھذه الصفة تكون الكفاءة العرضية القاعدية األولى
  ة الموارد المجندةطبيع 3.1

ولذا جاءت ميادين ممارسة . ةإن تنظيم المحتويات المعرفية كموارد لمنھاج علوم الطبيعة والحياة تم على أساس ميادين شاملة لموضوعات العالم الحي والظواھر الطبيعي 
  :لتكامل، وتنتظم الموارد المعرفية في ميادين وھيالتعلمية والمواضيع العلمية على درجة كبيرة من االندماج وا/ األنشطة التعليمية
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  . لبناء كفاءات لھا عالقة باألسس العلمية للمحافظة على الصحة :اإلنسان والصحة -
 . لبناء كفاءات لھا عالقة بالحفاظ على المحيط و حسن التصرف أمام الكوارث الطبيعية و االستغالل العقالني للثروات الطبيعية :اإلنسان والمحيط -

  : وتتضمن ھذه الميادين أبعادا ھي
  يھدف إلى التعرف على الوظائف البيولوجية كما يسمح باكتشاف بعض االختالالت البيولوجية والبحث عن حلول لھا: ـ البعد البيولوجي 

 .يھايھدف إلى التعرف على التنوع البيولوجي والبيئي و دور اإلنسان في حماية البيئة و الحفاظ عل: البعد البيئي ـ 
  .االستغالل العقالني لھاوالتعرف على الثروات وخصائصھا، ومن ثمةيمكن من فھم الظواھر الطبيعية،  :ـ البعد الجيولوجي

المتعلمين في ، ويكون مرتبطا بمشروع  ونشاط بحث يناسب قدرات واھتمامات  يسمح باستخدام أداة اإلعالم اآللي  كلما استدعى الموقف التعلمي لذلك :لمعلوماتياـ البعد 
  .ھذه المرحلة

   و الحياة علوم الطبيعةمادة  القيم و المواقف في 4.1
 يثّمـن التفكير العلمي؛ .1
 يجّسد خطوات التفكير العلمي؛ .2
 يقّدر العمل ويثابر عليه؛  .3
 يستعمل الترميز العالمي في كتاباته؛  .4
 يحافظ على البيئة والنظافة وقواعد الصحة؛ .5
 .ويثابر عليهيبادر إلى تحقيق ھدف جماعي  .6

  العرضيةالكفاءات  5.1
 ؛كفاءات ذات طابع فكري 
 ؛ويستكشفيالحظ  .1
  ؛ات في الوثائق والمصادر المختلفةيبحث بنفسه عن المعلوم .2
 ؛بما يتناسب مع سنّه و اھتماماته يجد حلوال لوضعيات مشكلة  .3
 ؛ق من صّحة النتائج ويصادق عليھايتحقّ  .4
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 .يقيّم نتائج عمله .5
 جيكفاءات ذات طابع منھ 
 ؛يخطّط لعمله و ينظّمه .1
 ؛يرتّب الوثائق وينظّم المعلومات .2
 ؛مالئمة لحّل وضعيات مشكلة خططايُعـّد  .3
 .يحقّق مشروعا فرديا ويشارك في مشروع جماعي .4
 كفاءات ذات طابع تواصلي 
 ؛"مشافھة وكتابة"ينّمي قدراته التعبيرية  .1
 ؛يستعمل مكتسباته في كافة أشكال  التواصل .2
 ؛ه التعبيرية مع متغيّرات الوضعية التواصليةيحسن تكييف قدرات .3
 .يستعمل تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال .4
 كفاءات ذات طابع شخصي واجتماعي 
 ؛يعبّر عن أفكاره ويتبادل اآلراء محترما آداب الحوار .1
 ؛يندمج في فوج العمل ويساھم في تحقيق المھام المشتركة .2
 ؛يثق في نفسه و يثبت استقالليته كفرد .3
 ؛مھام التي التزم بأدائھاينجز ال .4
   ؛يقيّم عمله ذاتيا و يقبل التقويم من قبل أقرانه في الفوج .5

  .يتحلّى بروح الفضول واالطالع والمبادرة واإلبداع
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  للمناھج   المبادئ المؤّسسة 6.1
  . ّددة بوضوحالمناھج التعليمية بنية منسجمة لمجموعة من العناصر المنظّمة في نسق تربطھا عالقات التكامل المح

  :ويعتمد بناء المنھج على احترام المبادئ اآلتية
 أي بناء مناھج للمرحلة التعليمية؛: الشمولية -
 أي وضوح العالقة بين مختلف مكّونات المنھاج؛ :االنسجام -
 أي قابلية التكيّف مع ظروف اإلنجاز؛ :قابلية االنجاز -
 أي البساطة و وضوح الھدف ودقّة التعبير؛ :المقروئية -
 أي السعي إلى تحقيق التوافق بين األھداف التكوينية للمناھج والحاجات التربوية؛: الوجاھة -
 .أي احتواء معايير قابلة للقياس: قابلية التقويم -

 .     ، المنھجي  والبيداغوجي )الفلسفي(، اإلبستيمولوجي  األخالقي:  وتتلّخص المبادئ المؤّسسة للمناھج في ثالثة مجاالت
 : )القيمي(لمجال األخالقي في ا   1.

 ، )وطني وعالمي(التربوية الجزائرية عليھا واجب إكساب كّل متعلّم قاعدة من اآلداب واألخـالق المتعلّقـة بالقيم ذات بعديـن  ، فإّن المنظومة ما جاء في المرجعية العاّمة للمناھج حسب  
  ) الفلسفي المعرفي(في المجال اإلبستيمولوجي  2. 

، والتي تشّكل أسس التعلّمات وتيّسر االنسجام العمودي للمواّد  تويات التعليمية أن تتجنّب تكديس المعارف، بل ينبغي أن تفّضل المفاھيم والمبادئ والطرائق المھيكلة للماّدةعلى المح
 المالئم لھذه المقاربة؛

  :في المجال المنھجي والبيداغوجي 3 .
   يةائالبنعلى البناء الفكري و تشّكل ھذه المقاربة المؤّسسة. النسقيةالمقاربة و االجتماعية، يةائالبنالمستوحاة من  بالكفاءات المقاربة :ساسيينترتكز المناھج الجديدة على مبدأين أ 

   .االجتماعية
  .تقديم مساھمته في مجموعة من أقرانهتمّكن المتعلّم من بناء معارفه في وضعيات تفاعلية ذات داللة، وتتيح له فرصة  المحور الرئيس للمناھج الجديدة -
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  )المرحلة، الطور، السنة(مالمح التخّرج الخاّصة بالماّدة . 2

ة للتالميذ وسط، بانسجام  مع المكتسبات المعرفييسعى منھج علوم الطبيعة والحياة إلى تطوير كفاءات لدى التالميذ تطورا نوعيا بالتدريج من الطور األول إلى نھاية مرحلة التعليم المت
  .ونموھم العقلي واستعداداتھم وملكاتھم
اء ھذه على أساس مالمح التخرج التي تتوج المرحلة وھو نظام يزود األساتذة بمعالم واضحة، و يساعدھم في ممارساتھم البيداغوجية التي ترافق بن بني نظام الكفاءات الذي تم اعتماده

  .البرامج كأھداف بعيدة المدى أو كمشروع تربوي مدرسي تعاقديوقد جاءت مالمح التخرج في مقدمات . الكفاءات
  

  مالمح التخّرج من التعليم األساسي  1.2
 االبتدائي ملمح التخّرج من التعليم المتوسط ملمح التخّرج من التعليم األساسي ملمح التخّرج من التعليم 

الكفاءة 
 الشاملة

حلوال م المتعلّ يقترح : في نھاية مرحلة التعليم أألساسي
مؤسسة علميا استجابة لمشاكل متعلقة بالحفاظ على 
الصحة، باستمرارية الحياة، وبتثمين المحيط والثروات 
الطبيعية كما يكون قادرا على المشاركة في مناقشات 
مفتوحة حول المسائل العلمية الراھنة، خاصة في 

 .ة والمحيطمجالي الصحّ 

قة كل متعلّ سة علميا استجابة لمشايقترح حلوال مؤسّ 
بالحفاظ على الصحة، و تثمين المحيط و يكون قادرا على 
 المشاركة في مناقشات مفتوحة حول المسائل العلمية

 .الراھنة

قة سة علميا استجابة لمشاكل متعلّ يقترح حلوال مؤسّ 
  .بالحفاظ على الصحة وباستمرارية الحياة

  
  

الكفاءات 
 الختامية

يفية للعضوية يقدم إرشادات لمشاكل اختالالت وظ
بتجنيد موارده المتعلقة بالتغذية والتنسيق الوظيفي 

 .والوحدة الوظيفية للكائنات الحية

يقدم إرشادات لمشاكل اختالالت وظيفية للعضوية بتجنيد 
 .موارده المتعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية

يتصرف بوعي وعقالنية أمام مشكالت متعلقة بالمحافظة 
 .العضوية تهعلى سالم

يساھم في الحفاظ على توازن النظام البيئي وعلى 
التنوع البيولوجي  والمناظر الطبيعية  مع استقراء 
تاريخ المناطق ويتصرف بمسؤولية أمام الظواھر 

 الطبيعية المدمرة  وأھم الموارد الطبيعية للبالد

يضع خطة لحل  مشكل اختالل بيئي  ويتخذ التدابير 
ية المدمرة ،و التسيير طبيعالمناسبة أمام الظواھر ال

لثروات الطبيعية بتجنيد موارده حول  تنوع لالعقالني 
 األنظمة البيئية و نشاط الكرة األرضية 

يساھم في الحفاظ على توازن النظام البيئي بتجنيد موارده 
 المتعلقة بتنوع العالم الحي وعواقب التلوث
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   التعليم المتوسطأطوار من ج مالمح التخرّ  2.2
  ملمح التخّرج المتوسط ملمح التخّرج من التعليم األساسي ملمح التخّرج من التعليم 

 المتوّسط 3من الطور 
  ملمح التخّرج

 المتوّسط 2من الطور 
  ملمح التخّرج

 المتوّسط 1من الطور 

الكفاءة 
  الشاملة

يقترح : في نھاية مرحلة التعليم أألساسي
حلوال مؤّسسة علميا استجابة لمشاكل 

تعلقة بالحفاظ على الصحة، م
باستمرارية الحياة، وبتثمين المحيط 

والثروات الطبيعية كما يكون قادرا على 
المشاركة في مناقشات مفتوحة حول 
المسائل العلمية الراھنة، خاصة في 

 .مجالي الصحة والمحيط

في نھاية مرحلة التعليم المتوسط، 
يقترح حلوال مؤسسة علميا استجابة 

قة بالحفاظ على الصحة، لمشاكل متعل
باستمرارية الحياة، وبتثمين المحيط 
والثروات الطبيعية كما يكون قادرا 

على المشاركة في مناقشات مفتوحة 
 .حول المسائل العلمية الراھنة

يقترح  حلوال مؤسسة علميا 
استجابة لمشاكل متعلقة بالصحة 
والمشاركة في حوارات مفتوحة 

جال حول المسائل الراھنة في الم
 .العلمي

يقترح حلوال مؤسسة استجابة 
لمشاكل متعلقة بالبيئة و يساھم 

في التسيير العقالني للموارد 
 الطبيعية

يحافظ على صحته 
وصحة  غيره و يتدخل 
  ايجابيا لحماية محيطه

 

الكفاءات 
  الختامية

يقدم إرشـادات لمشاكـل  :1ك خ
اختالالت وظيفيـة للعضويـة بتجنيد 

بالتغذية والتنسيـق  موارده المتعلقة
الوظيفي  والوحدة الوظيفية للكائنات 

  .الحية
  

يقدم إرشادات لمشاكل : 1ك خ
ة للعضوية بتجنيد ـاختالالت وظيفي

  .موارده المتعلقة بالتنسيق الوظيفي

يرا ـيقدم إرشادات وتفس: 1ك خ
الل وظيفي ـعلميا لمشاكل اخت

عضوي ووراثي بتجنيد موارده 
وظيفي المتعلقة بالتنسيق ال

بالتكاثر وانتقال  للعضوية،
  .الصفات الوراثية

أمام اختالالت : 1ك خ  
وظيفية عند اإلنسان، 
يقّدم إرشادات وجيھة 

بتجنيد موارده المتعلقة 
ي ـق الوظيفـبالتنسي

  .للعضوية
يساھم في الحفاظ على توازن :2ك خ

ع البيولوجي  النظام البيئي وعلى التنوّ 
قراء تاريخ والمناظر الطبيعية مع است

ف بمسؤولية أمام المناطق ويتصرّ 
 وأھمّ  ،رةـة المدمّ ـر الطبيعيـالظواھ

  .الموارد الطبيعية للبالد

مشكل اختالل  ة لحلّ يضع خطّ : 2ك خ
ويتخذ التدابير المناسبة أمام  ،بيئي

والتسيير  رة،الظواھر الطبيعية المدمّ 
لثروات الطبيعية بتجنيد لالعقالني 

ألنظمة البيئية و موارده حول  تنوع ا
  نشاط الكرة األرضية

سة يقترح حلوال مؤسّ  : 2ك خ  
علميا من أجل التسيير 

العقالني للموارد الطبيعية 
والحفاظ على توازن النظام 

ئي ويتخذ التدابير المناسبة ـالبي
امام عواقب ظاھرة طبيعية 

مدمرة مجندا موارده المتعلقة 
بدينامية الكرة األرضية 

ة ـية، األنظمالثروات الطبيع
  .وع البيولوجيـة والتنـالبيئي

  :2ك خ 
ل بوعي في الحفاظ يتدخّ 

د ـط بتجنيـعلى المحي
ر ـموارده حول المظاھ
المميزة للحياة عند 
  .النبات األخضر
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 ط التعليم المتوسّ ن سنوات ممالمح التخرج  3.2
  

  المتوّسط ملمح التخّرج من التعليم
 1ملمح التخّرج من السنة  2ملمح التخّرج من السنة   3خّرج من السنة ملمح الت 4ملمح التخّرج من السنة 

  الطور األّول  الطور الثاني  الطور الثالث
  
  

الكفاءة 
  الشاملة

يقترح حلوال مؤسسة علميا استجابة 
  لمشاكل متعلقة بالحفاظ على الصحة

وتثمين المحيط و يكون قادرا على 
المشاركة في مناقشات مفتوحة حول 

  .الراھنة سائل العلميةالم

يقترح حلوال مؤسسة علميا 
استجابة لمشاكل متعلقة 
بالصحة والمشاركة في 
حوارات مفتوحة حول 

المسائـل الراھنـة في المجال 
  .العلمي

يقترح حلوال مؤسسة علميا أمام 
عواقب الظواھر الطبيعية 

المدمرة ويحافظ على المناظر 
والموارد الطبيعية مع التسيير 

  .ني لھا العقال

يساھم في الحفاظ على توازن 
األنظمة البيئية والتنوع 

  .  البيولوجي

يحافظ على صحته وصحة غيره 
  .ويتدخل ايجابيا لحماية محيطه

  
  

الكفاءات 
  الختامية

  يقدم إرشادات لمشاكل اختـالالت
وظيفية للعضوية بتجنيد موارده المتعلقة 

 بالتنسيق الوظيفي للعضوية 
  

تفسيرا علميا يقدم إرشادات و
لمشاكل اختالل وظيفي 
عضوي ووراثي بتجنيد 

موارده المتعلقة بالتنسيق 
الوظيفي للعضوية ،بالتكاثر 

  .وانتقال الصفات الوراثية 

أمام اختالالت وظيفية عند     
اإلنسان، يقدم إرشادات وجيھة 

بتجنيد موارده المتعلقة بالمقاربة 
األولية  للتنسيق الوظيفي  

  .للعضوية

اھم في الحفاظ على توازن النظام يس
البيئي والتنوع البيولوجي ويتصرف 
بمسؤولية أمام الظواھـر الطبيعيـة 
المدّمرة والموارد الطبيعيـة بتجنيد 
موارده المتعلقة بالتوازن البيني والتنوع 

  .البيولوجي وديناميكية الكرة األرضية

يقترح حلوال مؤّسسـة علميا   
بيعية أمام عواقب الظواھر الط

المدمرة ويحافظ على المناظر 
الطبيعية كما يساھم في التسيير 
العقـالني للثروات الطبيعيـة 
بتجنيـد المـوارد المتعلقـة 
بديناميكيـة الكرة األرضيـة 

  .والثروات الطبيعية

يساھم في الحفاظ على توازن 
البيئي والتنوع البيولوجي 
بتجنيد موارده المتعلقة باألنظمة 

والتنوع البيولوجي ودور البيئية 
  .اإلنسان في ذلك 

ف بوعي للحفاظ على يتصرّ 
المحيط بتجنيد موارده حول 

زة للحياة عند النبات المظاھر المميّ 
 .األخضر
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  مخطط الموارد لبناء كفاءات مرحلة التعليم المتوّسط. 3
  جـدول مصفوفـة الموارد المعرفيـة 1.3

رؤية أفضل للعالقة بين الكفاءة  والموارد والميادين من ھذا الجدول  مّكني. دة لتحقيق كفاءات المنھاج مجنّ  ،لموارد ذات طابع معرفي ومنھجيمة مصفوفة الموارد ھي جملة منظّ 
  .طور من األطوار في كلّ 

  موارد بناء الكفاءات  الكفاءات المستھدفة  الميادين  األطوار
  منھجية  معرفيـة

الطور 
  األول

اإلنسان 
  ةوالصحّ 

أمام اختالالت وظيفية عند 
اإلنسان، يقدم إرشادات وجيھة 
بتجنيد موارده المتعلقة بالمقاربة 

األولية  للتنسيق الوظيفي  
  .للعضوية

 ـ التغذية عند اإلنسان والقواعد الصحية
  مصدر األغذية وتركيبھا؛. 
  دور األغذية في الجسم؛. 
  .الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي. 

  التنفس:على الطاقة ـ الحصول 
  إظھار عملية التنفس عند اإلنسان؛. 
  تعريف التنفس كمصدر للطاقة؛. 
  القواعد الصحية للتنفس؛.

  ـ اإلطراح وثبات الوسط الداخلي
  جھاز اإلطراح؛. 
  .دور الكليتين في ثبات الوسط الداخلي. 

  ـ التكاثر الجنسي عند اإلنسان 
  مكونات الجھاز التكاثري؛. 
  ؛االلقـاح. 
  .القواعد الصحية للتكاثر.

  ـ التغذية عند النبات األخضر
  أغذية النبات األخضر؛. 
  التركيب الضوئي؛. 
  .انتقال النسغ. 

  ـ الحصول على الطاقة عند النباتات
  التنفّـس. 
  التخّمـر.

  ـ نمو وتطور الجنين عند الكائنات الحية
انتاش البذرة كمظھر لنمو وتطور . 

  .النبات
  د النباتات ذات األزھارعن ـ التكاثر

  ـ الخلية وحدة بنائية
  ؛دراسة الخلية الحيوانية.
  .دراسة الخلية النباتية.

 أنماط االستدالل العلمي ـ
 استقصاء المعلومات ـ
وضع عالقة منطقية بين  ـ

 معلومات
ـ تطبيق المسعى 

  التجريبي
 النمذجة ـ
أشكال التبليغ باألسلوب  ـ

  العلمي
 ميةالتعبير باللغة العل ـ
  تطبيق الترميز العالمي ـ

  
اإلنسان 
  والمحيط

يتصّرف بوعي للحفاظ على 
المحيط بتجنيد موارده حول 

المظاھر المميّزة للحياة عند النبات 
  .األخضر
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  الكفاءات المستھدفة  الميادين  األطوار
  موارد بناء الكفاءات

  منھجية  معرفيـة

الطـور 
  الثاني

اإلنسان 
  والمحيط

لوال مؤّسسة علميا من يقترح ح
أجل التسيير العقالني للموارد 
الطبيعية والحفاظ على توازن 
النظام البيـئي ويتخذ التدابير 
المناسبة امام عواقب ظاھرة 

دا موارده طبيعية مدمرة مجنّ 
المتعلقة بدينامية الكرة األرضية 

الثروات الطبيعية، األنظمـة 
 .البيئيـة والتنـوع البيولوجي

 الوسط الحيعناصر
  العالقات القائمة بين عناصر الوسط الحي

تأثير العوامل الالحيوية على توزع
  الكائنات الحية ونشاطھا

  النظام البيئي ومكانة اإلنسان فبه
 التكاثر الجنسي وغزو األوساط

  .التكاثر الخضري وإعمار األوساط
تنوع أعضاء الحركة والتنقل حسب

  .األوساط

األجھزة واألعضاء وفق ـ تنّوع 
  أوساط العيش

  ـ المستحاثات وشروط 
 االستحالة

ـ المستحاثّات وتصور أوساط الحياة 
  .القديمة

ـ النشاط الداخلي للكرة األرضية وأثره 
 على تنوع التضاريس

ـ النشاط الخارجي للكرة األرضية 
 .وأثره على تنوع التضاريس

ـ الثروات الطبيعية في الجزائر 
  .واستغاللھا

 ـ أنماط االستدالل العلمي
 ـ استقصاء المعلومات

ـ وضع عالقة منطقية بين 
 معلومات

  ـ تطبيق المسعى التجريبي
 ـ النمذجة

ـ أشكال التبليغ باألسلوب 
  العلمي

 ـ التعبير باللغة العلمية
  ـ تطبيق الترميز العالمي

 

  موارد بناء الكفاءات  الكفاءات المستھدفة  الميادين  األطوار
  منھجية  عرفيـةم

الطـور 
  الثالث

اإلنسان 
  والصّحة

يقدم إرشادات وتفسـيرا علميا 
لمشاكل اختـالل وظيفي 

عضوي ووراثي بتجنيد موارده 
المتعلقة بالتنسيق الوظيفي 
للعضوية، بالتكاثر وانتقال 

 .الصفات الوراثية

 .ـ التحوالت الغذائية في الجھاز الھضمي
 ـ مسار ومصير األغذية

  ل المغذياتـ استعما
  ـ التنسيق العصبي

  ـ االستجابة المناعية واالختالالت المناعية
 ـ تشكل األمشاج  وااللقاح

  ـ الدعامة الوراثية النتقال الصفات الوراثية

 ـ أنماط االستدالل العلمي
 ـ استقصاء المعلومات

ـ وضع عالقة منطقية بين 
 معلومات

  ـ تطبيق المسعى التجريبي
 ـ النمذجة
التبليغ باألسلوب ـ أشكال 
  العلمي

 ـ التعبير باللغة العلمية
  ـ تطبيق الترميز العالمي
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  البرامـج السنويــة. 4
  )السنوات األربعة(البرامج السنوية من التعليم المتوسط  1.4

  برنامج السنة األولى متوسط
  يحافظ على صّحته وصحة غيره، و يتدّخل ايجابيا لحماية محيطه  الكفاءة الشاملة

الكفاءات   يادينالم
  الختامية

مرّكبات
 الزمن  معايير ومؤشرات التقويم  أنماط من وضعيات تعلّمية  الموارد المعرفية  الكفاءة

اإلنسان 
و 
  صحةال

  

أمام اختالالت 
وظيفية عند 

اإلنسان ، يقدم 
إرشادات 

وجيھة بتجنيد 
موارده 

المتعلقة 
بالمقاربة 

األولية  
للتنسيق 

الوظيفي  
 .للعضوية

  

 تصنيف
األغذية 
حسب 

المصدر 
  .والتركيب

التغذية عند اإلنسان
األغذية التي نتناولھا من أصل : مصدر األغذية وتركيبھا

 .أو معدني) نباتي أو حيواني(عضوي 
غلو سيدات ، ليبيدات ،  ـ تحتوي األغذية العضوية على

  .بروتينات وفيتامينات
  ـ نميز أغذية بسيطة وأغذية مركبة

  توي على كل األغذية البسيطةـ الغذاء الكامل يح

وضعيات تثير تساؤالت 
حول معايير تصنيف  

األغذية والتوصل الى بناء 
مفھوم الغذاء الكامل و 

ألغذية البسيطة ودورھا 
 في العضوية

 
وضعيات تثير تساؤالت 

حول عواقب سوء التغذية  
للتوصل إلى  دور األغذية 

في الجسم و بناء مفھوم 
  التوازن الغذائي

  
  

وضعيات تثير تساؤالت 
حول اختالف كميات 

الغذائية المستھلكة يوميا 
من طرف أفراد متواجدين 

  .في مواقف مختلفة
  

 األغذية يصنف: 1مع 
يميز بين غذاء عضوي و غذاء - 

 معدني 
  يعرف كال من الغذاء المركب- 
  و الغذاء الكامل 

يصنف األغذية المركبة - 
 حسب الغذاء البسيط السائد

  .فيھا

 سا04

الربط بين 
طبيعة الغذاء 
ودوره في 
  .العضوية

دور األغذية في الجسم
ـ تستعمل األغذية من طرف العضوية من أجل النشاط  

  :والنمو والصيانة، و تصنف على أساس دورھا إلى
.                أغذية الطاقة كالغلو سيدات والدسم  ليبيدات* 
تينات ، الماء واألمالح المعدنية أغذية البناء مثل البرو* 

  .والفيتامينات

يشخّص أعراض  :  2مع
نقص أو غياب بعض األغذية  

يذكر دور األغذية البسيطة في - 
  الجسم

  يربط بين أعراض مرضية - 
  .و نقص غذاء محدد

سا03  

تبني القواعد 
السليمة 
  للتغذية

الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي
ائي ھو كمية األغذية الالزمة لتلبية حاجيات ـ الراتب الغذ

 . ساعة 24جسم شخص ما خالل مدة 
تختلف الرواتب الغذائية حسب النشاط ، الجنس ،  العمر،   

  )درجة الحرارة(حالة الجسم والظروف المناخية 
راتب النمو راتب الصيانة : الرواتب الغذائية األساسية ھي 

  . وراتب العمل أو النشاط
أن يكون الراتب الغذائي كامال و متزنا لسّد حاجات يجب  

 .العضوية كّما ونوعا
الوجبة المتوازنة ھي وجبة متنوعة وكافية لتلبية حاجات  

 .العضوية

يطبق أسس التغذية : 3مع
 الصحية 

يقدم النصائح التي تخص  
 التغذية الصحية

يقترح وجبة غذائية حسب - 
الجنس العمر، النشاط 

  .مناخيةوالظروف ال
 سا04
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تمييز 
خصائص 
سطوح 
  التبادل

 :الحصول على الطاقة عند اإلنسان
ـ تتنفس أغلبية الكائنات الحية حيث تمتص ثاني 

من الوسط وتطرح غاز ثاني أكسيد ) O2(األكسيجين
و تعرف ھذه العملية . وبخار الماء) CO2(الكربون

 .بالمبادالت الغازية التنفسية
ة التنفسية على مستوى األسناخ ـ تتم المبادالت الغازي
  .الرئوية عند اإلنسان

  :تشكل األسناخ سطوح تبادل وتتميز ب-
  مساحتھا الكبيرة -
  غناھا بالشعيرات الدموية-

طرح وضعية تثير تساؤالت 
حول طبيعة ومقر المبادالت 
الغازية التنفسية عند اإلنسان 

للتوصل إلى بناء مفھوم 
  .سطح التبادل

أوليا للتنفس يقدم تفسيرا: 1مع
يذكر طبيعة المبادالت الغازية  -

  .التنفسية عند اإلنسان
يعلل تباين تركيز الغازات بين  -

الدم الداخل والخارج من 
 .الرئة عند اإلنسان

  .يصف األسناخ كسطح تبادل -
سا04  

تعريف 
التنفس 
كمصدر 
  للطاقة

 :التنفس
باستعمال  ھو إنتاج الطاقة الالزمة لنشاط العضوية وذلك-

 ).O2(العناصر الغذائية في وجود ثناني األكسيجين
  

طرح وضعيات تثير 
تساؤالت حول زيادة الشدة 

  التنفسية
و الحاجة إلى الغذاء أثناء  

 ،ارتفاع نشاط العضوية
للتوصل إلى بناء مفھوم 
  التنفس كمصدر للطاقة

يعرف التنفس كعملية :2مع
 إنتاج الطاقة

الغذاء يفسر زيادة استھالك   - 
واألكسيجين عند زيادة الجھد 

 العضلي
  يقدم تعريفا للتنفس -

سا03  

تطبيق قواعد
التنفس 
  الصحي

يتطلب الحفاظ على سالمة الوظيفة التنفسية تطبيق قواعد
 :صحية منھا

 .تھوية أماكن العمل والنوم 
  .ممارسة الرياضة 
  .تجنب التدخين والھواء الملوث 

طرح وضعيات مرتبطة  
اختالل وظيفة التنفس عند ب

اإلنسان للتوصل إلى إبراز 
  أھمية التنفس الصحي

يحدد القواعد الصحية : 3مع
 للتنفس

ـ يربط بين بعض المشاكل 
الصحية التنفسية وبعض 

 .السلوكات السلبية
ـ يبرر أھمية ممارسة الرياضة 

  .للتنفس الصحي 
  
  
  
  

سا02  
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ربط اإلطراح 
 بثبات توازن 

الوسط 
  الداخلي

اإلطراح ھو تخلص العضوية من -:اإلطراح عند اإلنسان
  .فضالتھا السامة الناتجة عن مختلف نشاطاتھا

يتميز تركيب البول باحتوائه على كمية كبيرة من الماء 
واألمالح المعدنية وكمية كبيرة من بعض الفضالت مثل 

البول  في حين يتميز تركيب الدم   اليوريا وحمض
وز وكميات قليلة من باحتوائه على الغلوك

الفضالت،للعرق تركيب مماثل للبول بتركيز أقل 
 لمكوناته

يمكن التركيز على محتوى كل وسط من الفضالت 
للتوصل الى دور أعضاء اإلطراح في ثبات تركيز 

  الوسط الداخلي
 يسمح اإلطراح بالحفاظ على ثبات توازن تركيب الدم؛

  :يتكون الجھاز البولي لإلنسان من
  ن غنيتين باألوعية الدموية،كليتي  

  المجاري البولية،
البشرة واألدمة بھا مجموعة من : يتكّون الجلد من طبقتين

 .الغدد العرقية

وضعيات لمعاينة عواقب 
القصور الكلوي إلبراز دور 

الكلية في ثبات تركيب 
  .الداخلي الوسط

  
 

وضعيات تثير تساؤالت 
حول اختالل وظيفة أعضاء 

  اإلطراح
القتھا بثبات توازن براز عإل 

  الوسط الداخلي

يعرف اإلطراح كظاھرة : 1مع
تؤمن للعضوية ثبات توازن 

 الوسط الداخلي
  
يقارن بين تركيب الدم البول -

  والعرق 
 يعلل تواجد الغدد العرقية على -

 .مستوى الجلد
يبرز دور الكليتين في ثبات  -

 .توازن الوسط الداخلي
 يكتب البيانات على رسم أصم -

  لبنية كل من الكلية والجلد

  سا02

تطبيق 
القواعد 
الصحية 
  لإلطراح

على نظافة الجسمتتطلب سالمة اعضاء اإلطراح السھر
  واحترام اسس التغذية الصحية

عرض حاالت مرضية 
تخص اإلنتان البولي أو 
تشكل الحصى في الكلى 

الستخراج القواعد الصحية 
  لإلطراح

يحدد القواعد الصحية : 2مع
  طراحلال
يربط بين عرض مرضي - 

  متعلق باالطراح ونمط التغذية
يذكر سلوكات صحية لسالمة - 

  اإلطراح

سا02  

التعّرف على 
الدعامة 

التشريحية 
للتكاثر عند 
  اإلنسان

نميّز الذكر عن األنثى بوجود-:عند اإلنسانالتكاثر
  .أعضاء تناسلية خاّصة بكل جنس

  :يترّكب الجھاز التكاثري من -
  ناسل تتمثل في الخصيتين بالنسبة للذكر،  م

  والمبيضين بالنسبة لألنثى؛ 
  .المجاري التناسلية

 : يتمثل دور المناسل في إنتاج الخاليا التناسلية وھي -
  النطاف بالنسبة للخصيتين،

 
 

طرح وضعيات تثير 
تساؤالت بخصوص 

للتوصل الى  النوع  استمرار
جھاز التكاثري دور ال

   .والمناسل في ذلك 

يميز أھمية المناسل في :1مع
  التكاثر

يقارن بين مكونات الجھاز  -
التناسلي الذكري واألنثوي 

 .لحيوان ثديي
يحدد دور المناسل في التكاثر  -

  .الجنسي

سا03  
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  .البويضات بالنسبة للمبيضين
 

تحديد 
مميزات 
التكاثر 
  الجنسي

 اإللقاح بيتميز التكاثر الجنسي   -: إللقـاحا
قاح ھو اتحاد الخلية التناسلية الذكرية مع الخلية اإلل

التناسلية األنثوية الناتجتين عن أبوين من نفس النوع 
  .وينتج عن ذلك بيضة ملقحة ينشأ منھا كائن حي جديد

 وجود نطفة وبويضة من نفس النوع :يتطلب حدوث اإللقاح

طرح تساؤالت بخصوص 
استمرار األنواع عند 
إلى  الكائنات الحية للتوصل
  .مميزات التكاثر الجنسي

يوضح ضرورة اإللقاح في : 3ع
 التكاثر الجنسي

يربط بين االلقاح وحدوث التكاثر 
 .الجنسي

  .يحدد شروط حدوث االلقاح -

 

تبني سلوكات 
 صحية سليمة

القواعد الصحية الجنسية عند اإلنسان
بعض األمراض عن طريق  العالقات  الجنسية ،  تنتقل

، لذا يجب الوقاية )السيدا(مرض فقدان المناعة   أخطرھا
 .منھا

يمكن أن تحدث العدوى بالفيروس المسبب للمرض عن .
  :طريق

  عالقات جنسية مع شخص مصاب ،
  تبادل حقن ملوثة بالفيروس بين مدمنين مخدرات -
  استعمال أدوات حالقة أو للوشم ملوثة بالفيروس-
  نقل دم ملوث بالفيروس -

  :السيدا طرق الوقاية من
  تجنب كل أسباب العدوى 

 .باألخالق الفاضلةالتحلي

طرح وضعيات  تثير 
تساؤالت حول طرق العدوى 

بفيروس السيدا  قصد 
التوّصل إلى استخراج أھّم 

 .القواعد الصّحية
  

يستخرج القواعد : 4مع
 الصّحية 

يذكر طرق  العدوى بفيروس  
 السيدا 

يذكر طرق الوقاية من   -
يبرز أخطار السيدا        السيدا؛

  من خالل بحث
  

سا03  

سا02  وضعية إدمــــاج  

 
اإلنسان 
  و المحيط

  

يتصّرف بوعي 
للحفاظ على 

المحيط بتجنيد 
موارده حول 

المظاھر المميزة 
للحياة عند 
 النبات األخضر

  

تعريف النبات 
األخضر 

كمنتج للمادة 
 العضوية

  

 التغذية عند النبات األخضر
ينمو النبات األخضر المعرض :  ضرأغذية النبات األخ

  للضوء نموا جيدا 
 .في وجود مواد معدنية فقط

يتركب المحلول المعدني الممتص من عناصر أساسية  
  :ھي

  K- P- N الماء، اآلزوت، الفسفور، والبوتاسيوم
أّي نقص أو إفراط في األمالح المعدنية يؤثر سلبا على 

  .حياة النبات األخضر
ر المحلول المعدني بواسطة األوبار يمتّص النبات األخض

وضعية تثير التساؤل عن 
ت األخضر مكانية نمو النباإ

في وسط معدني صرف 
للتوصل إلى خصائص 

  التغذية عند النبات األخضر

يتعرف على خصائص : 1مع
 .التغذية عند النبات األخضر

يذكر الحاجات الغذائية للنبات  -
 األخضر

يشخص عواقب نقص أو  -
  غياب عناصر معدنية

يشخص عواقب اإلفراط في  -
  عناصر معدنية

سا03  
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  .الماصة الموجودة على جذور
) CO2(يمتّص النبات األخضر غاز ثاني أكسيد الكربون 
  الموجود في الوسط وذلك على مستوى أوراقه  

ھذه الظاھرة وجود الضوء وترفق بطرح غاز  وتتطلب
  ).O2(ثنائي األكسيجين

  

يركب النبات األخضر المعرض:التركيب الضوئي
للضوء مواد عضوية مثل  النشاء، البروتينات والدسم 

 .وتدعى ھذه العملية بالتركيب الضوئي
وجود اليخضور  تتطلب عملية التركيب الضوئي -

والماء ) 2CO(والضوء وغاز ثاني أكسيد الكربون 
  .واألمالح المعدنية

طرح وضعية تثير 
التساؤالت عن تواجد مواد 

ية عند النبات األخضر عضو
رغم اقتصار غذائه على 

المواد المعدنية فقط ، لبناء 
  مفھوم التركيب الضوئي

 يعرف النبات األخضر: 2مع
 .كمصدر للمادة العضوية

يبين  تجريبيا أن النبات األخضر  
 : منتج للمادة العضوية

يحدد شروط  حدوث عملية  -
  .التركيب الضوئي

  سا03

االعتناء 
بات بالن

األخضر 
كمنتج للمادة 
  العضوية

توجد عالقة حيوية بين اإلنسان والنبات األخضر كمنتج
  .للمادة ألعضوية مما يتطلب المحافظة عليه

وضعيات تظھر النضـج 
إلبـراز  ،المبكر للخـضر

  أھمية التحكم في الشروط

يحافظ على النبات : 3مع
 األخضر

يحدد سلوكات ايجابية تجاه  
 األخضر النبات

يحدد سلوكات سلبية تجاه  -
  النبات األخضر

سا02  

وضع عالقة  
بين ظاھرة 

النتح وتوزيع 
النسغ عبر 

أعضاء 
النبات 
 األخضر

  

 نتقال النسـغا
يمتص النبات األخضر المحلول المعدني بواسطة الجذور 

 وينتقل عبر األوعية إلى جميع أعضاء النبات
المعدنية والمواد  ينتقل النسغ المركب من الماء و األمالح -

العضوية الناتجة عن عملية التركيب الضوئي، داخل 
  .النبات ليغذي جميع أعضائه ويدخر جزءا منه

يطرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص على  -
شكل بخار وتعرف ھذه الظاھرة بالنتح وھي المسؤولة 

  .عن انتقال النسغ
عوامل أخرى  يتم االنتقال العمودي بتدخل النتح الى جانب

مثل الدفع الجذري إال أن النتح غير مسؤول على انتقال 
  النسخ الكامل

  

التساؤل عن تواجد أغذية 
مدخرة في أعضاء نباتية 

مختلفة للتوصل إلى أھمية 
النتح في انتقال النسغ نحو 

مختلف أعضاء النبات 
األخضر

  

ـ يربط بين النتح وانتقال 1مع
 النسغ

لنبات ينمذج مسار النسغ في ا 
 األخضر

يصف دور النتح في انتقال  
  النسغ

ينجز حوصلة حول مصير  
  النسغ

  

سا04  
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تمييز 
خصائص 
سطوح 

التبادل عند 
  النباتات

 :التحصل على الطاقة عند النبات األخضر
تتمثل المبادالت الغازية التنفسية في امتصاص ثناني 

من الوسط وطرح غاز ثاني أكسيد ) O2(األوكسيجين
  .وبخار الماء) CO2(ن الكربو

تتم المبادالت الغازية التنفسية عند النباتات على مستوى 
كل األعضاء وخاصة على مستوى االوراق  التي تمثل 

  .مساحات كبيرة للتبادل

طرح وضعية تثير تساؤالت 
حول طبيعة ومقر المبادالت 
الغازية التنفسية عند النبات 

  األخضر

يبرز مقر التنفس عند : 2مع
 ت األخضرالنبا

يحدد طبيعة و مقر المبادالت  -
الغازية التنفسية عند النبات 

 .األخضر
يظھر دور المسامات في  -

المبادالت الغازية التنفسية عند 
  النبات األخضر

سا03  

تعميم التنفس 
على النباتات 
 الخضراء

  

  التنفس
ھو إنتاج الطاقة الالزمة لنشاط الفيزيولوجي للنبات وذلك  

العناصر الغذائية في وجود غاز  باستعمال 
 ).O2(األوكسيجين

  

طـرح وضعيـات تثيـر 
تساؤالت حول زيادة الشدة 

التنفسية والحاجة إلى الغذاء 
أثـناء ارتفـاع النشـاط 

الفيزيولوجي للنبات للتوصل 
إلى المعنى البيولوجي 

  للتنفس

يعـرف التـنفس كعملية : 3مع
 .إنتاج الطاقـة

ك الغـذاء يفـسر زيادة استھال -
واألكسيجين عند زيادة 

 النشـاط الفيـزيولوجي للنبـات
  .يقـدم تعريفـا للتـنفس-

سا02  

تمييز التخمر 
كمصدر  
  للطاقة

تتميز بعض الكائنات الحية بنمط حياة خاص وھو-
التخمر، حيث تستخرج الطاقة الالزمة لنشاطاتھا بتحويل 

تحدث ھذه و. المواد الموجودة في الوسط الذي تعيش فيه
 .الظاھرة في غياب ثاني األوكسجين

تلجأ بعض الكائنات الحية الى نمط حياة خاص ھو التخمر 
للحصول على الطاقة الالزمة لنشاطاتھا خالله السكر 

الموجود في الوسط  الذي تعيش فيه نتحدث ھذه الظاھرة 
  في غياب ثنائي األوكسجين

غلوسيد، تستعمل ھذه الكائنات األغذية العضوية مثل ال
 البروتيد و الدسم للحصول على الطاقة في وسط الھوائي

  
  
  
 

طـرح وضعـيات تثـير 
تساؤالت حـول مصـدر 
الطاقـة عند كائنات حية 

 .تعيش في وسط ال ھوائي 
طرح وضعيات تثير 

تساؤالت حول حصول 
بعض الكائنات الحية على 
  الطاقة في الوسط الالھوائي

يعرف التخمر كنمط آخر : 4مع
 .اج الطاقـةإلنت

يعلل لجوء بعض الكائنات  -
 .الحية للتخمر

يستخرج الفرق بين التخمر  -
  والتنفس

سا03  
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تمييز مظاھر 
النمو عند 
  النبات

 انتـاش البـذرة كمظھر لـنمو النبات
اإلنتاش ھو مختلف التغـيرات التي تطرأ على البذرة أثناء 

 :و تتمثل ھذه التحوالت في. تحول الرشيم إلى نبتة
  انتفاخ البذرة وبروز الجذير متجھا نحو األسفل -
  نمو السويقة نحو األعلى -
  نمو الجذير نحو األسفل -
  نمو العجز مشكال ساقا عليه األوراق األولية -
  .انكماش الفلقات ثم سقوطھا-

طـرح وضعيـات حول 
تحـول العنصر الحي في 

البذرة إلى كائن تام للتوصل 
 .إلى مظاھر النمو والتطور

  

يتعرف على مراحل تطور :1مع
 الرشيم

 يذكر أقسام الرشـيم  -
يصف المراحل األساسية  -

  .المميزة لإلنـتاش
سا03  

التعرف على 
الدعامة 

التشريحية 
للتكاثر عند 
النباتات ذات 
 األزھار

  

 لتكـــاثر عند النباتات ذات األزھار
كون تت.تمثل الزھرة الجھاز التكاثري للنباتات ذات األزھار

 :   الزھرة الكاملة من القطع الزھرية اآلتية
  ـ التويج أو البتالت  ـ الكأس أو السبالت

المنتجة للخاليا (األسدية التي تنتج حبات الطلع  :ـ المناسل
 ).الذكرية

 ).خاليا أنثوية(المدقة التي تنتج البويضات 
عند تواجد المدقة و األسدية في نفس الزھرة تدعى زھرة 

 .جنس أو خنثيثنائية ال
عند تواجد أحد األعضاء التناسلية فقط تدعى زھرة أحادية 

  .الجنس  ذكرية أو أنثوية

طـرح وضعيات تثير 
تساؤالت بخصـوص 
استمرار األنواع عند 
النباتات ذات األزھار 

للتوصل إلى مميزات التكاثر 
 .الجنسي

 
  

يميز أھمية المناسل في : 2مع
التكاثر الجنسي عند النباتات 

 ت األزھارذا
يذكر مختلف أعضاء الجھاز  -

 .التناسلي عند نبات زھري
يحدد دور المناسل في التكاثر  -

 .الجنسي
  

سا03  

تعريف الخلية 
كوحدة بنائية 

للكائنات 
  الحية

انتھاج 
المسعى 
  العلمي

 الخليــة
 .تتكون كل الكائنات الحية من خاليا -
تسبح فيھا  تتكون معظم الخاليا من غشاء يحيط بھيولى -

  .نواة

طرح وضعية تثير تساؤالت 
حول وحدة بناء الكـائنات 
الحية للتـوصل إلى بنـاء 

  .مفھـوم الخليـة

 يميز مكونات  الخلية:1مع
 ينجز رسما لخلية  حيوانية -
 ينجز رسما لخلية  نباتيـة -
  يظھر الوحدة البنائية للخلية -
  

سا04  

سا02  وضعية إدمـــــــــاج  
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  ج السنة الثانية متوسطبرنام
  .يساھم في الحفاظ على توازن األنظمة البيئية والتنّوع البيولوجي  الكفاءة الشاملة

 الزمن  معايير ومؤشرات التقويم  أنماط من وضعيات تعلّمية  الموارد المعرفية  مرّكبات الكفاءة  الكفاءات الختامية  الميادين

اإلنسان 
 و المحيط

يساھم في الحفاظ 
وازن على الت

البيئي والتنوع 
البيولوجي بتجنيـد 
مـوارده المتعلقة 
باألنظمة البيئيـة 

والتنوع 
البيولوجي ودور 
 اإلنسان في ذلك

  

التعرف على 
خصائص الوسط  

  .الحي 

يتكّون الوسط الحي من :  الوسط الحي
،  ، نباتات حيوانات(عناصر حية 
تشّكل وحدة ) ، إنسان كائنات دقيقة

وعناصرالحية ) biocénose(حياتية 
تشّكل المدى الحيوي ) تربة ، جو ، ماء(

  )biotope: (الجغرافي 

  زيارة ميدانية لوسط قريب 
ومعاينة  )حديقة المدرسة مثال (

مكونات الوسط الحي للتوصل إلى 
  )حي و ال حي(تصنيفھا 

يعرف الوسط الحي كوحدة : 1مع 
 حياتية مرتبطة بمدى جغرافي

حي  من يميز  بين الحي و الال -
 خالل  المظاھر الكبرى للحياة 

يصنف وسطا على أساس  -
  مكوناته

 سا04

ضبط العالقات 
القائمة بين العناصر 

الحية في الوسط 
  .الحي

تكون الكائنات الحية في وسطھا  
مرتبطة فيما بينھا حيث يكون وجود 

بعضھا مشروطا بوجود كائنات 
 .أخرى

حي تشّكل العالقات الغذائية في وسط  
 .شبكة معقّدة

حسب سلوكھا الغذائي، تنتظم الكائنات  
: الحية في مستويات غذائية و ھي

المنتجة، المستھلكة األولى، المستھلكة 
  الثانية والمحللة

وضعيات حول  عواقب إختالالت 
في العالقات القائمة  بين كائنات 

حية  للتوصل إلى بناء  مفھوم 
 الشبكة الغذائية

  

بين الكائنات يضع عالقات :2مع
 الحية في وسطھا

يحصي العالقات الممكنة بين  -
 .الكائنات الحية

  .يذكر عناصر السلسلة الغذائية -
يربط بين العالقة الغذائية و  -

  .مستوى الكائن في الشبكة الغذائية

 سا06

  

الكتلة الحية ھي كمية المادة الموجودة  
في مستوى غذائي معيّن و زمن  

 .معيّن
مستوى آلخر، يحدث انتقال و  من 

تحويل المادة و يرافق ھذا االنتقال 
  .  ضياع في الكتلة الحية

طرح وضعية تظھر عواقب 
انقطاع في سلسلة غذائية للتوصل 

إلى بناء مفھوم الكتلة الحية و 
انتقالھا وتحويل المادة ضمن 

  .حلقات ھذه السلسلة

يربط استمرار حياة الكائنات : 3مع
 ل المادة الحية بانتقا

 .يذكر مستويات السلسلة الغذائية -
يصف انتقال المادة عبر حلقات  -

  السلسلة الغذائية
  يعرف الكتلة الحية -

 سا03
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يقصد بالمجتمع تجّمع دائم ألفراد تربط    
بينھا عالقة منظّمة في درجات ، مع 

 .التوزيع في المھام
ينقسم مجتمع حيواني ما إلى مستويات  

  .تنظيم
  

وضعيات تثير تساؤالت  حول 
أو (بعض السلوكات عند النحل 

للتوصل ) حيوان اجتماعي آخر
إلى  بناء مفھوم المجتمع 
  .ومستويات التنظيم فيه

يميز العالقات التي تنظم  :  4مع 
 مجتمعا حيوانيا

 يقدم تعريفا للمجتمع  -
يذكر ثالث مھام على األقل  -

  تعكس التنظيم االجتماعي

 سا04

يتوقف توّزع الكائنات الحية و نشاطھا  
الماء : على العوامل المناخية

، اإلنارة، درجة الحرارة و ) الرطوبة(
 .طبيعة التربة

ترتبط الحياة بالماء، فھو عنصر أساسي  
فيما يخص وجود وتوّزع الكائنات 

 .الحية
تتغيّر شّدة اإلنارة بتغيّر خطوط العرض 

كيب و التضاريس فھي ضرورية للتر
  .الضوئي

تتغيّر الحرارة مثل اإلنارة و تؤثّر على 
جميع الوظائف الحيوية كالتغذية، 

  .التنفس و التطّور
تعتبر طبيعة التربة كذلك عامال يحدد  

توّزع الكائنات الحية خاصة النباتية 
  .حيث تستمد منھا أغذيتھا

يمكن أن يتطّور نشاط الكائنات الحية  
) يوم الواحدأو في ال(خالل المواسم 

  .تبعا لتغيرات عوامل الوسط

وضعيات  تطرح تساؤالت عن 
سر  التوزع المتباين للكائنات 

الحية للتوصل إلى تمييز العوامل 
  .التي تتحكم في ھذا التوزع

يربط بين  توزع الكائنات :  5مع
 الحية والعوامل المناخية  

يضع عالقة بين توزع كائنات  -
 ة حية نباتية وخصائص الترب

يصف تأثير العوامل لمناخية على  -
شدة الوظائف الحيوية للكائنات 

  ).التغذية، التنفس والتكاثر(
 سا02

التعرف على النظام 
البيئي وشروط 

 توازنه
  

ـ مجموع الكائنات الحية و العوامل
الفيزيائية والكيميائية للوسط، و 

العالقات القائمة بينھا تشّكل وحدة 
 Ecosystème:ئيتدعى النظام البي

 مدى حيوي= النظام البيئي
.وحدة حياتية+جغرافي

طرح  وضعيات ألنظمة بيئية
متدھورة   للتوصل إلى إبراز 

مسؤولية اإلنسان في ذألك و دوره 
في استرجاع توازنھا و المحافظة 

 على استقرارھا
  

يميز عوامل التوازن : 6مع
 البيئي 

 ا للنظام البيئييقدم تعريف -
  يحصي مختلف األنظمة البيئية -
يذكر الشروط الالزمة الستمرار  -

  .النظام البيئي

 سا04
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Ecosystème =biotope 
+biocénose.  

تتكّون الطبيعة من أنظمة بيئية عديدة  
ومتنّوعة، و لكل نظام بيئي 

  .خصائصه
يكون النظام البيئي في توازن عندما  

تكون الشبكات الغذائية المرّكبة له في 
يضمن تكاثر حالة استقرار، مما 

  األنواع
 

 
  
مشروع انجاز وسط بيئي: 

تحقيق أوساط بيئية مختلفة داخل 
 المؤس

  

ينصب نظاما بيئيا ويعمل  -
  .باإلجراءات المطلوبة الستمراره

  
العودة إلى بطاقة المشروع في  

  الوثيقة المرافقة
  

إبراز  مكانة 
اإلنسان في استقرار 

  النظام البيئي

ن أن يتغيّر توازن النظام البيئييمك
 :بتدّخل اإلنسان، الذي قد يكون

بناء مثل التشجير، محاربة االنجراف، .  
 .تثبيت الكثبان وتھيئة الحدائق

أو ھّداما مثل قطع األشجار و إتالف . 
الغطاء النباتي، الّرعي العشوائي، 

الصيد  غير المقنن، تلويث الماء و 
  الھواء

حوثإنجاز تحقيقات وب:
ذات عالقة بمشاكل المحيط   

 المحلي  
ذات عالقة بمشاكل المحيط على   

  المستوى سة

يحدد مسؤولية اإلنسان في :  7مع 
 توازن النظام البيئي و استمراره

يذكر التدخالت الھدامة لإلنسان  -
 . في التوازن البيئي

يصف السلوكات البناءة  - 
  السترجاع التوازن البيئي

 سا04

 سا02 ضعية إدمــــاجو

تمييز مظاھر تكيف 
الكائنات الحية مع 

 وسطھا
  

توّزع الكائنات الحية  في أوساطھا
مرفولوجية من  تبدي النباتات تحّورات 

اجل  احتالل األوساط الفقيرة من 
 :الماء،   أھمھا

  امتداد المجموع الجذري  
  .تقليص المساحة الورقية لتقليل النتح 

  

تساؤالت حولوضعيات تثير
التحورات التي تبديھا بعض 
النباتات على مستوى الجھاز 

االعاشي،   للتوصل إلى تمييز 
 مظاھر تكيف النباتات مع الوسط

  

يربط بين األوساط  :  1مع
وتحورات األجھزة االعاشية 

 .للنباتات
يصف  مختلف التحورات  -

 .المتعلقة بالمجموع الجذري
علقة يصف مختلف التحورات المت- 

  باألوراق
يعلل مختلف  تحورات الجھاز  -

  االعاشي

 سا03

.التنفس ضرورة حيوية للكائنات الحية
يسمح تنّوع األجھزة التنفسية باحتالل  

 .أوساط مختلفة

عرض حاالت تثير تساؤالت
حول اختالف أنماط التنفس عند 

الحيوانات  إلبراز الخصوصيات 

كائن  يربط بين وسط حياة: 2مع
 .حي حيواني و جھازه التنفسي

 يذكر األنماط المختلفة للتنفس- 
 سا03
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 تأخذ الحيوانات الھوائية
ثنائي األكسيجين من الھواء عن طريق 

 .الرئتين أو القصبات
نائي األكسيجين تأخذ الحيوانات المائية ث 

المذاب في الماء عن طريق الغالصم، 
كما تتنفس بعض الحيوانات ذات الجلد 

  .الرفيع و الرطب عن طريق الجلد
  
  
  
  

البنيوية التي تسمح بالتكيف مع
 .الوسط

  
  

يفسر احتالل األوساط بتنوع  -
  أنماط التنفس 

يحدد الخصوصيات البنيوية  -
  لنمطين من  أنماط التنفس

المساھمة في 
استقرار التوزع عند 

 الحيوانات
  

قد يخل  اإلنسان بتوّزع الكائنات الحية
 .يير في تركيب الوسطعند تغ

لغرض التنقّل في أوساطھا، تستعمل  
الحيوانات أنماط تنقّل مختلفة باختالف 

 . األوساط
 :لكل نمط تنقّل بنية خاصة مناسبة  

فالسباحة يضمنھا الشكل المغزلي * 
للجسم وأعضاء مرنة ذات مساحة 

واسعة تسمح بدفع الماء وتتمثّل في 
  .الزعانف

كذلك شكال مغزليا الطيران يستوجب *  
للجسم و مساحات حمل واسعة 

  ).األجنحة(
القفز تضمنه أطراف خلفية قوية *

  zمطّولة على شكل حرف 
الكائنات المتكيّفة مع الركض تبدي * 

سطح إسناد ضيق بينما الحيوانات 
المتكيّفة مع المشي لھا سطح إسناد 

  عريض
مھما كان الوسط، فان التنقّل يتطلّب  

عرض وضعيات تثير تساؤالت  
حول اختفاء حيوانات من وسطھا 
للتوصل إلى إبراز دور اإلنسان 

عي في  استقرار التوزع الطبي
 للحيوانات  

  
  
  
  
  
  
 
  

يحافظ على استقرار التوزع : 3مع
 الطبيعي للحيوانات في أوساطھا

يذكر سلوكين على األقل يؤديان   -
 الختفاء حيوانات من أوساطھا

يقترح إجراءين وقائيين للمحافظة  -
  على التوزع  الطبيعي للحيوانات  

 سا03  

عرض حاالت تثير تساؤالت 
ماط التنقل عند حول اختالف أن

الحيوانات إلبراز الخصوصيات 
البنيوية التي تسمح بالتكيف مع 

 .الوسط
  

يحدد العالقة بين وسط حياة : 4مع
 .كائن حي حيواني ونمط تنقله

 يسمي مختلف أنماط التنقل  -
يحدد الخصوصيات البنيوية   -

  لنمطين من  أنماط التنقل
  يصف مراحل إتمام القفز -

 سا02
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تتم الحركة بفضل التقلّصدائما سندا و
المتوافق للعضالت 

المثبتة على ) المتعاكسة(المتضادة
 .أقسام صلبة

بعض الحيوانات كالجراد، قادرة على  
  .غزو أوساط متباعدة جغرافيا

  
  
  

  

ف التكاثر تعري
كوسيلة إلعمار 

األوساط  من طرف 
 الكائنات الحية

  

 .التكاثر وأعمار األوساط
 ـ أنماط التكاثر عند الحيوانات 

  .يضمن التكاثر استمرارية النوع 
يتم التكاثر الجنسي عند الحيوانات وفق  

استراتيجيتين كبيرتين، لغرض تعويض 
  .األفراد المفقودة 

  :نسالعدد كبير من األ إنتاج 
إما دفعة واحدة دون اعتناء اآلباء *  

 .بالصغار الكثيرة كاألسماك و البرمائيات
أو بوتيرة ھامة خالل الموسم و لكن بعدد * 

  .أقل كالقوارض
إنتاج عدد قليل من األنسال مع حماية   

قردة، فيلة، بعض (الصغار لمّدة طويلة 
  ) الطيور

لداخلي اإللقاح ا: يتم اإللقاح وفق طريقتين  
  .و اإللقاح الخارجي

في حالة االلقاح الداخلي ، يبدأ  تطّور *  
داخل المجاري التناسلية  األنثوية  الجنين
  : و يستمر

عند الحيوانات (ـ إما داخل ھذه المجاري
  )   الولودة والبيوضة ولودة 

 ـ  أو خارج المجاري التناسلية األنثوية 

ول اختيار وضعية تثير تساؤالت  ح
استمرارية النوع عند بعض 

الحيوانات رغم تعرض بيوضھا أو 
صغارھا لإلتالف، للتوصل إلى 
مظاھر تكيف التكاثر مع وسط 
 العيش من أجل إعمار األوساط

  

 .يميز مختلف أنماط التكاثر: 1مع
يشرح تكيف التكاثر الجنسي عند  -

 .الحيوانات إلعمار األوساط
  .يصف طريقتي االلقاح -
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  )عند الحيوانات البيوضة( 
اإللقاح الخارجي، يتم تطّور  في حالة*  

 .داخل البيضة الجنين
بعض األنواع بقّوة عند توفّر  تتكاثر 

، فيرتفع عدد أفراد ھا مما الظروف
احتالل مناطق جديدة قد تكون  يتطلّب
و يتم ھذا الغزو بانتشار . أو بعيدة قريبة

  ، اليرقات أو الكائنات البالغة البيوض
 .أنماط التكاثر عند النباتات  ـ

ـ يتّم  إعمار وسط ما من طرف النباتات 
بفضل التكاثر الجنسي و يتم عن 

 : طريق انتشار نواتجه
  .البذور عند النباتات ذات األزھار* 
.   األبواغ عند النباتات عديمة األزھار* 

ـ تنتشر نواتج التكاثر بواسطة عوامل 
مختلفة كالرياح، الماء، الحيوانات و 

  .اإلنسان
  .ـ لبنية البذرة عالقة بنمط االنتشار

ـ يمكن أن يتّم اعمار وسط ما بالتكاثر 
  .الخضري

التكاثر الخضري عملية تمّكن نباتا ما  
من إعطاء نباتات أخرى تماثله تماما 

  .لقاحدون تدخل ألعراس و حدوث اإل
  .و عليه فان ھذا التضاعف سريع

وضعيات تثير الحيرة أمام ظھور 
نباتات خضراء غير مزروعة  

للتوصل إلى كيفية غزو وسط من 
 طرف النباتات 

  

يميز التكاثر كوسيلة إلعمار : 2مع 
 .األوساط

يذكر مختلف وسائل غزو  -
 .األوساط من طرف النباتات

يحصي مختلف العوامل المتدخلة  -
  .لغزو  وسط

يصف مختلف طرق التكاثر - 
  الخضري

  

التصرف السليم 
للمحافظة على تنوع 

  الكائنات الحية

يؤثر اإلنسان على إعمار األوساط 
بتدخالته التي تمس باستراتيجيات 

  التكاثر عند الحيوانات

يطرح تساؤالت عن تدخل 
المنظمات العالمية و الجمعيات 
 المحلية لحماية بعض األنواع

الحيوانية للتوصل إلى ضرورة 
المحافظة على التنوع الحيواني و 

  إعمار األوساط

يربط بين التصرفات : 1مع
 السليمة واستمرارية النوع

  يعلل تنظيم فترات الصيد   -
يعبر عن سلوكين على األقل  -

  لحماية الحيوانات وصغارھا
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التعرف على المعنى 
 العلمي للنوع

  

 ت الحيــــةتصنيف الكائنـــا
ـ النوع ھو مجموعة من أفراد متشابھة 
و قادرة على التكاثر و إعطاء أفراد 

خصبة جنسيا، تضمن استمرارية 
 النوع

العالم الحي منظّم في مجموعات و  
 .تحت مجموعات حيوانية و نباتية

يتطلّب فھم ھذا التنظيم استعمال معايير  
تصنيفية يحّددھا تنظيم األجھزة عند 

  .لمجموعاتھذه ا
: تنتظّم الكائنات الحية في مملكتين 

 .مملكة حيوانية و مملكة نباتية
نميّز في المملكة الحيوانية شعبتين على  

أساس وجود أو غياب العمود الفقري 
  :ھما

  .شعبة الفقاريات وشعبة الالفقاريات

طرح وضعية تثير التساؤل عن 
سبب عدم اإلنجاب عند تزاوج 

يلتين بين حيوانين من فص
مختلفتين للتوصل إلى بناء مفھوم 

  النوع

يميز المبادئ األساسية في :  1مع
 التصنيف

 يقدم تعريفا للنوع-

  يسمي مستويات الصنافة -
  

 سا02

استخدام معايير 
 للتصنيف

  

في شعبة الفقاريات، يحتل صف*
الثدييات مكانة ھامة النتماء اإلنسان 
جود إليه، وتتميّز كائنات ھذا الصف بو

 األثداء فھي ولودة، بوجود األوبار، 
في شعبة الالفقاريات، يحتّل صف *  

الحشرات مكانة ھامة و يتميّز بوجود 
أزواج من األرجل و زوج من  03

 . قرون االستشعار
نميّز في المملكة النباتية مجموعتين  

  :كبيرتين
  نباتات ذات سيقان و أوراق. 
  .نباتات عديمة الساق و األوراق . 

  :في المجموعة األولى نميّز* 
  ) لھا بذور(نباتات ذات أزھار 

.  نباتات الالزھرية التي تتكاثر باألبواغال

أمام التنوع الكبير في العالم الحي 
وضرورة تنظيمه ، يتساءل عن 

األسس  المعتمدة في ھذا التنظيم  
للتوصل إلى استعمال معايير 

 .دة للتصنيف محد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 يصنف كائنات حية:  2مع 

يرتب حيوانين على األقل من كل  - 
طائفة باستعمال المعايير العلمية 

 للتصنيف
يرتب نباتين على األقل باستعمال - 

  .المعايير العلمية للتصنيف
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:             في المجموعة الثانية نميّز* 
الفطريات التي تتميّز بعدم وجود . 

  اليخضور      
التي تتميّز بوجود  (Algues)الطحالب 

  .اليخضور
  تعايش بين فطر  (lichens)شنيات األ

  .و طحلب
ـ يتّم إعمار األوساط بالتكاثر الجنسي 

والالجنسي عند النباتات  وذلك إما 
  .طبيعيا أو بتدخل اإلنسان

 

وضعية تؤدي إلى طرح تساؤالت 
حول الحماية القانونية لبعض 

ق  و تصنيفھا ضمن المناط
الحظائر الوطنية للتوصل إلى 

ضرورة المحافظة على التنوع 
  النباتي و إعمار األوساط

يساھم في المحافظة على :3مع 
 تنوع النباتات

يعلل اختفاء نوع نباتي معين  -
 بالتدخل السلبي لإلنسان 

يقترح ثالث إجراءات على األقل - 
 تساھم في المحافظة على التنوع 

  تيالنبا

 سا02

 سا02 وضعية إدمــــــاج

  
التعرف على 

المستحاثة و شروط 
 االستحاثة

  

  
 المستحاثات
بقايا أو آثار كائن )   (fossileـ المستحاثة
 حي مفقود

تتواجد المستحاثات  في الصخور التي تم - 
  .تشكلھا في نفس الوقت 

تبيّن دراسة  المستحاثات أن الحياة كانت  
  .مئات ماليين السنين  قائمة قبل عدة 

  
  

  
وضعيات تثار من خاللھا تساؤالت 
عن سر تواجد بقايا أو أثار  كائنات 

حية منحوتة على الصخور أو 
صخور على شكل ھياكل كائنات 

حية ، للتوصل إلى بناء مفھوم 
  المستحاثة  وشروط االستحاثة

  
يميز المستحاثات كمدلوالت :1مع 

 لألوساط القديمة  
 للمستحاثة  يقدم تعريفا -
 يذكر شروط االستحاثة -
  

  
 سا03
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ربط تغيرات توزع 
كائنات األوساط 

القديمة بتغيرات بيئية 
عبر األزمنة 
  الجيولوجية

بالمقارنة مع الكائنات الحية الحالية، فان  
دراسة المستحاثات  تسمح بتصّور أوساط 

 الحياة القديمة
تسمح دراسة المستحثات بإظھار تأثير  
حيط على كائنات األوساط القديمة عبر الم

  .األزمنة الجيولوجية
  
  

طرح  وضعيات تثير تساؤالت عن 
اسباب انقراض بعض انواع من 

ديناصورات، (الكائنات الحية 
في حقبة  الجوراسي ) …االمونيت

للتوصل إلى وضع عالقة بين ھذا 
  االنقراض و تغيرات المحيط

يحدد مكانة المستحاثات في :1مع 
 األوساط القديمةتصور 

يربط بين المستحاثة ونوع وسط  -
 العيش قبل االستحاثة

يقدم مثاال عن التدخل السلبي - 
  . لإلنسان على المحيط

يقدم مثاال عن التدخل اإليجابي  -
  .لإلنسان على المحيط

 سا03

الوعي بمسؤولية 
اإلنسان في تغيرات 

  .المحيط

 .لمحيطللنشاط اإلنسان تأثير على تغيرات ا 

 سا02  وضعية إدمـــــــاج  
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 برنامج السنة الثالثة متوسط

  .د الطبيعيةيقترح حلوال مؤّسسة علميا أمام عواقب الظواھر الطبيعية المدمرة ويحافظ على المناظر الطبيعية كما يساھم في التسيير العقالني للموار  الكفاءة  الشاملة
الكفاءة   الميدان

 الختامية
أنماط وضعيات   الموارد المعرفية فاءةمركبات الك

  تعلمية
معايير ومؤشرات 

  التقويم
  الزمن

اإلنسان 
و 

  المحيط

يقترح حلوال 
مؤّسـسة علميا 

أمام عواقب 
الظواھر 
الطبيعية 
المدمرة 

ويحافظ على 
المناظر 

الطبيعية كما 
يساھم في 

التسيير 
العقالني 
للموارد 

الطبيعية بتجنيد 
الموارد 
المتعلقة 
يكية بدينام

الكرة األرضية 
والثروات 
  الطبيعية

التعرف على 
مظاھر نشاط  
  الكرة األرضية

  

 الدينامكية الداخلية للكرة األرضية
الزلزال ظاھرة طبيعية تتجلى على سطح األرض في شكل : الزالزل 

كالفوالق ) الطبقات الصخرية(تغيرات وتشوھات القشرة األرضية 
)(failles  والفواصم)التشققات)(fractures ( وخسائر مادية) انھيار

 ).المباني وتشوھاتھا
بعض (الزلزال ظاھرة طبيعية تتجلى في شكل ھزات أرضية سريعة  

 .إما ضعيفة أو قوية تتبع بارتدادات) الثواني
  .يمكن أن تكون الزالزل ذات شدات مختلفة 
تدعى المنطقة السطحية األكثر تضررا بالزلزال عند حدوثه، بالمركز  
  . وعلى مستواھا تكون الشدة قوية. لسطحيا

تسجل الھزات المنتشرة عند حدوث زلزال بواسطة جھاز المسجل 
  الزلزالي على شكل أمواج

م ريشتر بواسطة سلّ  magnitude)(يقاس مقدار الزلزال 
)Richter.(  
تقع نقطة انطالق األمواج في العمق على امتداد شاقولي للمركز  

  السطحي وتدعى البؤرة
تتعلق كثافة الخسائر التي تحدث على سطح األرض بعمق البؤرة  

  .ونوعية ونمط المباني القائمة
تقع منطقة شمال إفريقيا المتعرضة للزالزل على مستوى القسم الشمالي  

لألطلس، على امتداد خط يربط الحدود التونسية بالساحل الغربي 
  .للمملكة المغربية

  .ال إفريقيا منطقة زلزاليةتعتبر المناطق الجبلية لشم 
  
  
  

أمام وضعيات 
تظھر عواقب 

زلزال محلي تثار 
التساؤالت حول 

تباين األضرار في 
محيط الموقع 
للتوصل إلى 

.خصائص الزلزال
  

يحدد آثار :1مع
 وخصائص زلزال 

يصف العواقب التي  -
 يخلفھا الزلزال

يذكر خصائص الزلزال -
  يحلل تسجيال  زلزاليا   
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تفسير الظواھر 
الجيولوجية 
المرتبطة 
بالتكتونية 
 العاّمة

  

 . ـ تعتبر الفوالق سببا لحدوث الزالزل : أسباب الزالزل
توجد الفوالق و الطيات في مناطق التضاريس وتعتبر أھم البنيات -

 .الجيولوجية ذات العالقة بقوى االنضغاط
ا كانت إذ (plis)ـ تحدث قوى االنضغاط تشوھات قد تكون  طيات

الصخور مرنة أي قابلة للتشوه وفوالق أو انكسارات إذا كانت الصخور 
  .غير لينة

تؤدي قوى االنضغاط التي تمارس على الطبقات السطحية للكرة  
  تشكل الجبال. األرضية إلى

طرح وضعية تثير 
تساؤالت حول  
أسباب الزالزل 

للتوصل إلى تفسير 
 .التكتونية العامة

  

بين يضع عالقة  2مع
حدوث الزلزال وتواجد 

 .الجبال
يعاين حزاما زلزاليا  -

 على خريطة
يفسر  التشوھات التي  -

تظھر في مناطق 
 التضاريس 

  

  

توجد شواھد تدل على أن قارتي إفريقيا وأمريكا:نشاط الظھرات
 ).تزحزحتا(ألجنوبية قد تباعدتا 

المحيطات من ترتبط ھذه الزحزحة ببنية جيولوجية خاصة في أعماق  
أصل بركاني طفحي، يتميز نشاطھا بقذف حمم من طبيعة بازلتية 

)(basaltique . تدعى ھذه البنية الجيولوجية بالظھرة المحيطية
)dorsale océanique.(  

 plancher(ـ تشكل الظھرة المحيطية تدريجيا أرضية محيطية جديدة 
océanique.(  

  يقة للكرة األرضية تعمل القوى اآلتية من المناطق العم  
  .على حركة الصفائح) تيارات الحمل تحت القشرة األرضية أو الرداء( 
 65000تمتد الظھرة عبر المحيطات األخرى على طول 

  ).Km(كلم  3و 2وعمق يتراوح بين )Km(كلم
تحّدد كل من الظھرات، ومناطق الزالزل ذات الشدة القوية، صفائح  

  .تكتو نية
  رية أو محيطية أو قارية محيطيةتكون الصفائح قا 

سمكھا )  lithosphère(ـ تتكون الصفائح من مادة صخرية صلبة 
 600تتوضع على طبقة من مادة مائعة نوعا ما، سمكھا ) Km(كلم 100

)Km.(  
، زحزحة )زمن طويل(يفسر نشاط الظھرات، عبر السلم الجيولوجي 

  .على مستوى األرض) قطع القشرة األرضية(الصفائح 
  .يحّدد توزع الزالزل ذات الشدة القوية، مناطق انضغاط 
  
  
  
  
 

تساؤالت طرح
حول المحرك 

الدافع لزحزحة 
الصفائح للتوصل 

إلى بناء مفھوم 
 تيارات الحمل

  

يفسر أسباب  :3مع
الزالزل  كنتيجة  لنشاط 

 الظھرات 
يربط بين تشكل  -

 الظھرات وتباعد القارات
يربط بين تواجد  -

لتوزع  الظھرات وا
  العالمي للزالزل

  
 
  

يميز أھم الصفائح :4مع  سا06
 .  التيكتونية

يذكر أنماط الصفائح  -
 التكتونية

 يقدم مثاال عن كل نمط -
  
يبرز دور تيارات :5مع

الحمل في حركة الصفائح
 ينمذج تيارات الحمل - 
يفسر حركة الصائح  -

  الحمل  بتيارات
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ر الجيولوجية المرتبطة بهلغوص والظواھا
يسبب قوى ) الغوص(انزالق القشرة المحيطية تحت القشرة القارية  

 .انضغاط بين الصفيحتين
قوى االنضغاط المتجمعة في ھذه المنطقة تتحرر بعنف تحت قشرة  

قارية متصدعة من قبل، فتتبع بانتشار ھزات على طول الفوالق مؤدية 
  .ناطق وإلى تشوھات جيولوجية ھامةإلى زالزل متكررة في ھذه الم

غوص القشرة المحيطية تحت القارية وانصھارھا يترتب عنه تشكل  
لزجة غنية بالغازات، وصعودھا عبر شقوق ) magma(صھارة 

  .القشرة القارية
وصول الصھارة اللزجة الغنية بالغازات إلى السطح يؤدي إلى انبعاثات  

 .انفجارية للغاز والرماد البركاني
تنتج السالسل الجبلية عن الضغوط والتشوھات التي تعانيھا القشرة  

  األرضية
تعتبر قوى االنضغاط الناتجة عن تصادم بين الھند وآسيا سببا في تشكل  

  .أعلى سلسلة جبلية في العالم الھيمااليا

التساؤل حول ثبات 
قطر الكرة 

األرضية رغم 
توسع المحيطي  
للتوصل إلى بناء 

 وص مفھوم الغ
  

بناء مفھوم 6مع
 التيكتونية العامة

يقدم تعريفا لظاھرة  -
 الغوص

يربط بين حدوث  -
الزالزل العنيفة وظاھرة 

 . الغوص
يعرف  البركنة  -

  االنفجارية
  يشرح كيفية تشكل الجبال

  

  سا05

 التيكتونية العامة والبنية الداخلية للكرة األرضية  
القشرة األرضية : بقات رئيسية تتكون الكرة األرضية من ثالث ط 

 . الصلبة، الرداء اللزج وھو مقر حركات داخلية، والنواة
تتكون القشرة األرضية من صفائح في حركة مستمرة حيث تمتد في 
منطقة الظھرات وتغوص في المناطق األخرى متسببة في تشوھات 

  .القشرة األرضية وظھور الزالزل والبراكين

وضعية إدماجية 
ا الموارد تجند فيھ

المتعلقة بالتكتونية 
العامة لبناء نموذج 

تفسيري  لبنية 
 الكرة ألرضية

  

يقدم نموذجا :7مع
تفسيريا لبنية الكرة 

  األرضية
يرسم مقطعا للكرة   -

 األرضية
يمثل أھم التشكيالت  -

  التيكتونية
يترجم الرسم المنجز  - 

  إلى نص علمي

  سا04

ض المتوسطالتيكتونية في حوض البحر األبي  
 .تحاط إفريقيا بظھرات من الغرب، الجنوب والشرق- 
تسلط على القارة قوى دفع على مستوى ھذه االتجاھات الثالثة، وھذا - 

ما يفسر صعود أفريقيا  نحو الشمال في اتجاه أوربا، مسببة تصادم 
  .ايطاليا بالصفيحة األوروبية وانضغاط الشمال اإلفريقي

رب يكون على طول سلسلة األطلس الناتجة توزع الزالزل في المغ- 
براكين إيطاليا، براكين انفجارية وھي بمثابة شھود - .  عن االنضغاط

على وجود لوح محيطي أسفل ايطاليا، يمثل باقي لوح المحيط الذي كان 
  .مليون سنة 40يفصل أوروبا وإفريقيا قبل أكثر من 

اقتراح وضعيات 
متعلقة بمختلف 

النشاطات 
ية الواقعة الجيولوج

في حوض البحر 
: األبيض المتوسط

الزالزل، البراكين 
و تشكل السالسل 

  الجبلية حوله
 

يشرح الظواھر  :8مع
التيكتونية لمنطقة حوض 

.البحر األبيض المتوسط 
يفسر توزع الزالزل  -

على   طول سلسلة 
 األطلس

يربط بين النمط   -
االنفجاري للبراكين في 
  إيطاليا وظاھرة الغوص

  سا03
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المساھمة في 
حمالت التوعية 
 والتضامن
في حالة 
الكوارث 
 الطبيعية

  

 اإلجراءات الوقائية والتنبؤية المتعلقة بالظواھر الجيولوجية
 يتم التنبؤ لثوران بركاني عن طريق: البركنة -
  .قياس قطر البركان ودراسة الغازات المنبعثة -
  تسجيل الزالزل الضعيفة  

  :الزالزل
وجد في الوقت الحاضر إمكانيات التنبؤ بدقة لموعد حدوث ال ت 

  الزلزال، إال أن  تحديد  مناطق الخطر
  :يسمح فقط باقتراح سلوكات وقائية 

وضعيات تظھر 
سلوكات غير 

وقائية أمام النشاط 
الزلزالي و 

البركاني للتوصل 
إلى  اإلجراءات 
  الممكن اتخاذھا

يميز اإلجراءات :   9مع
 الوقائية بخصوص

الكوارث الناجمة عن 
 .النشاط التكتوني

يبين كيفية التوقع  -
 لثوران بركاني

يذكر االحتياطات   -
الواجب  اتخاذھا لتفادي  

البشرية والمادية  الخسائر
  .تكتونيعند حدوث نشاط

  سا04

  سا02  وضعيــة إدمــاج

التعرف على 
مكونات منظر 

 .طبيعي
  

 الدينامكية الخارجية
 .يولوجية الكبرى وخصائصھاالبنيات الج

يتكون المنظر الطبيعي من تضاريس، نباتات، مجاري مائية، مكاشف  
 الصخور و نشاط اإلنسان

في بعض  المناطق تبدو مكاشف الصخور على شكل طبقات متراكبة   
  .أو مطوية ناطق أخرى تكون ھذه الطبقات مائلو في م)  متطابقة(

معاينة محيط 
قريب إلجراء 

ميدانية  مالحظة
بخصوص 

مركبات المناظر 
 الطبيعية المتواجدة

  

يميز  المركبات : 1مع
الكبرى للمناظر الطبيعية 

يصنف مركبات  -
 المناظر  المحلية 

يفسر أصل االختالفات  -
المالحظة بين المناظر 

  الطبيعية

  سا04

الربط بين 
 تطور المناظر

الطبيعية وفعل 
كل من العوامل
المناخية و 

 اإلنسان نشاط
  

 شكل المنظر الطبيعي وخصائص الصخور
  غضار. غرانيت - غنيس  -بازلت (الصخور في الجزائر متنوعة  
 ) رمل -كلس- 
يتغير شكل المنظر الطبيعي حسب طبيعة الصخور وخواصھا  

 . الفيزيوكميائية
المتماسكة أكثر مقاومة من ) المنضغطة(تعد الصخرة المتراصة  

  .تيجة تأثير العوامل الخارجيةالصخرة المتفتتة ن

طرح وضعيات  
تثير تساؤالت عن 

تنوع المناظر 
الطبيعية للتوصل 
إلى العالقة  بين 
نمط الصخر و 

شكل المنظر 
  .الطبيعي

يربط بين خواص :  2مع
الصخور و تشكل منظر 

 .طبيعي
يحدد خواص الصخور  -

التي لھا عالقة بعوامل 
 .المناخ

يحدد خاصتين فيزيو  -
  ائيتن للصخوركيمي

  
  

  سا04
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 . العوامل المناخية وتطور منظر طبيعي
تفكك ) ماء رياح، التغيرات الفجائية للحرارة(العوامل المناخية  

 .الصخور عن طريق تأثيرات فيزيائية وكيميائية
تغير مياه األمطار والوديان التضاريس عن طريق االنجراف الذي  

 .تسببه
  .نواتج االنجراف ينقل كل من الماء والريح 
 ...).كثبان حوض ترسيب، (تتوضع المواد المنقولة وتشكل بنيات جديدة 

معاينة  مظاھر 
التطور في شكل 

منظر طبيعي 
محلى  إلبراز فعل 

العوامل المناخية 
على التغيير 
المستمر في 

  .المناظر الطبيعية 

يحدد فعل العوامل  3مع
المناخية على تطور 

 منظر طبيعي
كيفية تأثير يشرح  -

العوامل المناخية على 
 الصخور

يخطط تاريخ تطور  -
 غابة أو واد  

يرسم مخططا لتطور  -
  .تشكل  سھب

  سا04

تثمين المناظر 
 الطبيعية

  

تطور شكل منظر طبيعي.
 :للمناظر الطبيعية تاريخ يتحكم فيه  

 .فعل العوامل المناخية على الصخور 
  .تدخالت اإلنسان  

  .الطبيعي في تطور مستمرفالمنظر 
  

إثارة وضعيات 
تظھر دور اإلنسان 

في تطور منظر 
  طبيعي

يحدد عواقب تدخل :4مع
اإلنسان على المنظر 

 .الطبيعي
يذكر مثالين من التدخل  -

 .االيجابي لإلنسان
يذكر مثالين من التدخل  -

  السلبي لإلنسان

  سا04

  سا02 وضعية إدمــــاج
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التعرف على 
الثروات 

الباطنية في 
 الجزائر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تثمين الثروات 
  الباطنية

 
  
  
  
  
  
  
  

 استغالل الموارد الطبيعية الباطنية
 الثروات الطبيعية الباطنية في الجزائر

الماء، المحروقات، : موارد طبيعية باطنية: تتمثل أھم الموارد في 
 ...)حديد، فوسفات(المعادن 

كالرخام، حصى ) المحجرات(المواد المستغلة في  مقالع الحجارة  
  . مختلفة الحجم

  :مميزات الموارد الطبيعية في الجزائر 
تقع مكامن البترول ضمن صخور مسامية في أعماق مختلفة  البترول
  بالجنوب

البترول صخر سائل، أخف من الماء ،يتركب من الفحم، يحرر عند 
  .احتراقه طاقة

نحو السطح حيث يحجز يتشكل في الصخور المسامية العميقة ثم يھاجر 
  .في الصخور الخازنة

البترول صخر رسوبي تشكل في بحيرات شاطئية بتوضع جثث كائنات  
 .مع الوحل وتخمرت  plancton)( نباتية بحرية دقيقة أو علق 

  .يتطلب تشكل البترول عشرات الماليين من السنين
مستوى  تتواجد المياه  الجوفية في مكامن مائية باطنية ويرتبط الماء

  :الماء فيھا ب
  سرعة جريان الماء 
  كمية الھوا طل 
يمكن استغالل الماء مباشرة عن طريق الينابيع أو : طريقة االستغالل 

  .بحفر آبار والتنقيب
  .المياه الجوفية ال تركد بل تدور باستمرار وتتجدد لكن بعد مدة طويلة*

إثارة وضعيات 
بخصوص  أھمية 
الموارد الطبيعية 

نية في الباط
 الجزائر  

والتوصل  إلى 
مميزاتھا وكيفية 

 استغاللھا
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يحدد مميزات : 1مع
 الموارد الباطنية 

يصنف الموارد في   -
 الجزائر

 يذكر خواص البترول -
يصف مراحل تشكل  -

  البترول
يحدد موضع تواجد  -

  الماء
ينجز نموذجا لجيب  -

  .مائي
ل يبين كيفية استغال:2مع

  الموارد الباطنية
يسمي مراحل استغالل  -

  البترول
يذكر كيفية استغالل  -

  الماء
يخطط دورة الماء في  -

  الطبيعة
  
يشارك في حوار : 3مع  

حول االستغالل العقالني 
  للموارد الباطنية

يبرر ضرورة  -
االستھالك العقالني 

  للموارد الباطنية
يبين أھمية استغالل  -

  ة الطاقات المتجدد
  

  سا04
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تعريف التربة 
  كثروة ھشة

  

نباتية (التربة وسط حي يتكون من عناصر حية : التربة وسط حي
تربط ) الماء، األمالح والمكونات المعدنية(وعناصر ال حية ) وحيوانية

  .بين ھذه العناصر عالقات
وترتبط  ھذه القدرة . تؤثر فترة احتفاظ التربة بالماء على الغطاء النباتي 
 .نية التربةبب
تفتت الكائنات الحية التربة وتھويھا وتحلل المادة العضوية لتشكل  

  الدبال
التربة محمل الغطاء النباتي و منھا تستمد النباتات التربة ثروة ھشة
  )الماء واألمالح المعدنية( غذاءھا المعدني

تعتبر التربة ثروة ھامة باعتبارھا مصدر لغذاء اإلنسان  تتعرض التربة 
  : العتداء بأشكال مختلفة منھال

االستعمال المفرط لألسمدة ،الرعي ألمفرط قطع أألشجار والحرائق مما 
  يؤدي إلى انكشافھا وتعرضھا لمختلف العوامل التي تؤدي لتدھورھا

  .يستغرق تشكل التربة فترة طويلة جدا قد تصل إلى عشرات السنين 

تقديم وضعيات 
تثير تساؤال ت 

بخصوص تعفن 
ا الكائنات الحية بقاي

في التربة للتوصل 
إلى أن  التربة 

  وسط حي
  

يعرف التربة كوسط :1مع
 حي

يسمي مكونات التربة  -
 الزراعية

يفسر كثافة الغطاء  -
 النباتي بتوفر الماء 

يربط بين بنية التربة  -
وقدرتھا على االحتفاظ 

  . بالماء 
يذكر دور الكائنات  -

  الحية في التربة 
  

  سا04

التعرف على 
مراحل تشكل 

 .التربة
  

.تتشكل التربة من آفاق:تشكل التربة
تنشأ التربة من تعرض الصخرة األم لعوامل مناخية وحيوية، ينجم  

  .عنھا تصدع الصخرة األم وتفككھا
تنقل نواتج التفكك بعوامل مختلفة كالرياح والماء نحو أحواض  

وضعية تثير   .الترسيب
تساؤالت حول 

ة القانونية الحماي
لألراضي 

الزراعية   
للتوصل إلى بناء 

مفھوم التربة 
  كثروة ھشة

يميز مراحل تشكل :1مع
 التربة

 يسمي آفاق التربة  -
يصف مراحل نشأة  -

  التربة
  

  سا02

التوعية من 
أخطار تراجع 

مساحة 
األراضي 
 الزراعية

  

وامليتدخل  اإلنسان لحماية التربة من تأثير  الع:حماية التربة
 : ألمناخية ويتجلى ذلك في 

.إنجاز مصطبات  على مستوى األراضي المائلة 
.التشجير لتثبيت التربة وصد الرياح 
.االھتمام بالغطاء النباتي لكونه يغني التربة بالمواد العضوية 
تناوب المزروعات وفق الدورة الزراعية لتفادي لعدم إفقار التربة من  

.ألساسيةالعناصر المعدنية ا
توسيع العمران على مستوى األراضي المرتفعة يمكن من ربح  

  .المساحات المزروعة

يحدد أشكال تدخل :1مع
اإلنسان على مستوى 

 التربة الزراعية
يحصي أنماط التدخل  -

السلبي لإلنسان على 
 التربة الزراعية

يحصي أنماط التدخل  -
االيجابي لإلنسان على 

 التربة الزراعية
  

  اس04

  سا02 وضعية إدمــاج  
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    برنامج السنة الرابعة متوسط

  .جال العلمييقترح حلوال مؤّسسة علميا استجابة لمشاكل متعلّقة بالصّحة، ويكون قادرا على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل الراھنة في الم  الكفاءة الشاملة
  الزمن  معايير ومؤشرات التقويم  أنماط من وضعيات تعلّمية  د المعرفيةالموار  مرّكبات الكفاءة  الكفاءات الختامية  الميدان

اإلنسان 
والصّحة

  

  
أمام اختالل 

وظيفي عضوي أو 
وراثي، يقدم 

إرشادات وجيھة 
بتجنيد موارده 

المتعلقة بالتنسيق 
الوظيفي 

للعضوية، التكاثر 
وانتقال الصفات 

 الوراثية
  

التعرف على 
مختلف 

التحوالت التي 
 تطرأ على
 األغذية في
األنبوب 
  .الھضمي

 

 

التعرف على 
المعنى 

البيولوجي 
  للھضم

  

 تحويل األغذية في األنبوب الھضمي
يتقطع الغذاء ويتبلل أثناء المضغ بفضل  

 .إفرازات الغدد اللعابية
يتم تبسيط األغذية مثل السكريات المعقدة،   

البروتينات، والدسم إلى عناصر 
يات البسيطة، وھي السكر) مغذيات(غذائية

األحماض األمينية ،األحماض الدسمة و 
الجليسيرول وذلك تحت تأثير إنزيمات 

 .  ھضمية متخصصة
ال يتم تحليل الفيتامينات واأليونات والماء ألنھا  

  .عناصر بسيطة
يحتوي المعي الدقيق على المغذيات المختلفة  

كما يحوي أيضا جزيئات كبيرة غير قابلة 
  .للھضم كالسيللوز

الھضم عملية تسمح بالحصول على  مغذيات 
  .وھي اغذية بسيطة قابلة لالمتصاص

التساؤل عن سبب  إصابة 
بعض األشخاص 

باضطرابات ھضمية عند 
تناول بعض األغذية للتوصل 

 إلى بناء مفھوم الھضم 
  

يميز مختلف التحوالت التي :1مع
 تطرأ على األغذية

يذكر تحوالت الغذاء على مختلف  -
  ات األنبوب الھضمي   مستوي

  -يقدم حوصلة لنواتج الھضم -
  -يقدم تعريفا للمغذيات -

ينمذج الدعامة التشريحية للھضم  -
 يطبق المسعى التجريبي: 1مع

يصف خطوات تجربة الھضم   -
االصطناعي للنشاء  بواسطة 

 اللعابين
 يبين التأثير النوعي لإلنزيم -
  يقدم تعريفا للھضم -

سا02  

 

 

 

  سا02

تمييز مقر  
االمتصاص 
كسطح تبادل 
بين الدم و 

محتوى المعي 
  الدقيق

 امتصاص المغذيات
يتميز الجدار الداخلي للمعي الدقيق بوجود  

انثناءات عليھا  زغابات معوية كثيرة غنية 
بالشعيرات الدموية، مما يشكل سطح تماس 

 . واسع بين األغذية والدم
  متصاص المغذياتتسمح ھذه البنية المتميزة با 
  
  

  

  

وضعيات حول حاالت 
مرضية مرتبطة 

باالمتصاص المعوي 
للتوصل إلى تحديد مقر 

 االمتصاص
  

يربط بين بنية الزغابة :1مع
 المعوية واالمتصاص المعوي

يصف بنية الجدار الداخلي للمعي  -
 .الدقيق

  يمثل برسم بنية الزغابة المعوية  -
  يعرف االمتصاص   

  سا04
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ور كل تحديد د
من الدم والبلغم 

في نقل 
.المغذيات  

 
 
 

نشر الوعي 
الصحي 
المتعلق 
  بالتبرع بالدم

تنتقل المغذيات الممتصة على:نقل المغذيات
مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق 

 نحو الدم والبلغم  
يتركب الدم من كريات حمراء وكريات بيضاء  

وي وصفائح دموية وسائل البالزما الذي يحت
 مغذيات

البلغم سائل يشبه الدم في تركيبه عدا خلوه من  
الكريات الحمراء، وھو سائل يحيط بجميع 

  .الخاليا
تنقل المغذيات بعد مرورھا عبر سطح  

االمتصاص الواسع بواسطة كل من الدم 
  والبلغم 

ينقل الدم المغذيات وغاز األكسجين نحو  
  الخاليا كما ينقل منھا الفضالت

تثير تساؤالت عن وضعيات 
مسار ومصير المغذيات 

الممتصة للتوصل إلى دور 
الدم و البلغم في نقلھا وبناء 

 .مفھوم األيض
  

يميز طريقة انتقال األغذية في 
 الجسم

 يحدد مسار المغذيات -
  ينمذج طريقي نقل المغذيات -
  يسمي مكونات الدم -
يحدد العناصر التي تنقل  -

  سا05  .المغذيات والغازات

التعرف على 
المعنى 

البيولوجي 
 للتنفس

  
  
 

تحديد دور 
األغذية في 
  الجسم
  

يبين استعمال كل من الغذاء:استعمال المغذيات
و غاز األكسيجين من طرف الكائنات وحيدة 
الخلية و على مستوى خاليا النسيج الحي ان 
االستعمال الحقيقي للغذاء يتم على المستوى 

 .الخلوي
دم المغذيات كالجليكوز  في التنفس يعني ھ 

وجود غاز األكسيجين وينتج عن ذلك طاقة  
 .و بخار الماء CO2مع طرح   

تستعمل العضوية األحماض األمينية في  
. تركيب بروتيناتھا فھي أساسا عناصر بناء

 .أما السكريات  والدسم فھي  عناصر طاقوية

وضعيات تثير تساؤالت
حول مصير المغذيات في 

التوصل الى بناء  والخاليا 
  مفھوم الھدم والبناء

يفسر ضرورة اإلمداد
 المتواصل للخلية بالمغذيات

  يحدد مقر استعمال المغذيات -
يحدد دور كل من و الغلوسيدات  -

  في العضوية
 يقدم تعريفا فيزيولوجيا للتنفس -
يحدد دور األحماض األمينية   -

  سكر عنب و في العضوية
  

  سا04

عد تطبيق قوا
التغذية 
 الصحية

  

التوازن الغذائي
تتعرض وظيفة التغذية الختالالت متنوعة تنجم  

أساسا عن سلوكات غذائية غير صحية ويترتب 
  .عنھا إصابات مختلفة 

طرح وضعيات  إدماج
تتطلب تجنيد مختلف الموارد 

المتعلقة بالتغذية من أجل 
التوصل إلى  قواعد التغذية 

  الصحية

التغذية الصحيةيتعرف على أسس
يذكر على األقل مثالين من  -

 عواقب التغذية غير الصحية 
  يقدم تعريفا للتوازن الغذائي -

  سا04

  سا02 وضعية إدمــــــــــاج
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تعريف الجملة
العصبية كنظام 

يضمن  
التنسيق 
الوظيفي 
 للعضوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الربط بين 
تناول 

المخدرات 
واختالل 
التنسيق 
 العصبي

  
  
  
  
  
  
  

االتصال العصبي
تمثل أعضاء الحس الخمسة وسائل االتصال  ـ

 .بالمحيط تتنبه بمنبھات مختلفة
  المستقبل الحسي بنية متخصصة توجد   

  في كل عضو حسي يقوم بالتقاط التنبيھات 
لكل مستقبل حسي منبه طبيعي نوعي خاص  

  .به
نتج عن التنبيه رسالة عصبية تنتقل بواسطة ي 

ألياف الخاليا العصبية المشكلة  للعصب 
  .الحسي إلى المراكز العصبية

المخ، (تتمثل المراكز العصبية في الدماغ  
و النخاع ) المخيخ والبصلة السيسائية

  .الشوكي
تعالج الرسالة العصبية في حالة االحساس  

خصصة الواعي على مستوى السطوح المت
  .للقشرة المخية وتترجم إلى إحساس 

  .يمكن أن يرفق اإلحساس بحركة إرادية ـ
تتدخل في حدوث الفعل اإلرادي العناصر  

قشرة المخ، ناقل حركي، : التشريحية اآلتية
  . عضو منفذ

الحركة الالإرادية رد فعل على تنبيه فّعال ـ 
تسمى بالمنعكس الفطري الذي يتميز بالتماثل 

تجابة عكس الحركة اإلرادية التي في كل اس
  . تكون غير متماثلة

المنعكس (تتدخل في حدوث الفعل الالإرادي   
  : العناصر التشريحية اآلتية ) الفطري 

، )ليف عصبي حسي(مستقبل حسي، ناقل حسي
،  ناقل )النخاع الشوكي( مركز عصبي

و عضو منفذ ) ليف عصبي حركي(حركي
  ) .عضلة ھيكبية(

عالجة المركز العصبي للرسالة ينتج عن م 

تقديم حاالت عن حوادث تثير 
تساؤالت عن سبب فقدان 

د المصاب اإلحساس عن
للتوصل إلى ابراز  البنيات 

  التشريحية المتدخلة
 في االحساس الشعوري 
  
  
  
تقديم وضعيات تثير التساؤل  

عن حاالت الشلّل المرتبطة 
باإلصابات في مراكز 

عصبية للتوصل إلى مفھوم 
كل من الحركة اإلرادية و 

  .الحركة الالإرادية
  
  
  
  

عرض حاالت من الواقع عن 
خدرات عواقب تناول الم

إلبراز تأثير ھذه األخيرة 
على التنسيق الوظيفي 

  .العصبي

يميز االرتباط التشريحي في 
 االتصال العصبي

 يصف بنية الجلد  -
حي بين ينمذج االرتباط  التشري -

  مستقبل حسي ومركزه العصبي
  

يميز خصوصيات الحركة اإلرادية 
  و الالإرادية

يسمي األعضاء الفاعلة في  -
  كس الفطريحدوث المنع

يحدد ألعضاء الفاعلة في حدوث  -
  فعل إرادي

يقارن بين الحركة اإلرادية  -
  والحركة الالإرادية

يمثل مختلف مراكز اإلحساس  -
  على مستوى القشرة المخية

  
يساھم في نقاش حول التوعية ضد 

  مخاطر المخدرات
يذكر المواد المخدرة األكثر  -

 شيوعا
 .دراتيحصي عواقب تناول المخ -

 سا04
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

  سا03
 
 

 
 
 
 
  سا03
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المساھمة في 
حمالت التوعية 

ضد مخاطر 
  المخدرات

العصبية الحسية، رسالة عصبية حركية تنتقل
  .عبر الناقل الحركي للعضو المنفذ

  . يشكل مسار الرسالة العصبية قوسا انعكاسية 
  .ـ تبدي الرسالة العصبية إشارات كھربائية 

ـ تنتقل الرسالة العصبية من عصبون إلى اخر  
  . لمشابكعلى مستوى مناطق اتصال تدعى با

ـ تعالج الرسالة العصبية الناتجة عن التنبيه على 
مستوى المراكز العصبية مما يسمح بتحقيق 

  . تنسيق وظيفي بين مختلف األعضاء
يختل التنسيق تحت تأثير بعض المواد  

  .الكيماوية كالمخدرات بمختلف أنواعھا

تعريف الجھاز  
 المناعي

كجھاز الدفاع 
 عن الذات

  

يشكل الجلد و اإلفرازات : االستجابة المناعية
المختلفة الحاجز الطبيعي األول أمام األجسام 

 .الغريبة
تعتبر بعض المكروبات أجساما غريبة وھي  

 كائنات حية مجھرية تشمل البكتريا ،
 .الفطريات والفيروسات 

تتميز بتكاثرھا السريع وقدرتھا على غزو  
 العضوية 

تتمثل مظاھر التفاعل االلتھابي في أعراض  
االحمرار، االنتفاخ وظھور : موضعية ھي 

 .القيح، األلم والحرارة 
التفاعل االلتھابي غير مرتبط بجسم غريب  

  .خاص فھو بذلك استجابة مناعية غير نوعية
تم تنشيط الكريات الدموية البيضاء البلعمية ي 

فتتسلل لموقع اإلصابة لتتجمع حول 
  .المكروبات وتبتلعھا 

تسمح البلعمة بابتالع الجسم الغريب و القضاء  
  عليه 

عرض وضعيات  من الواقع 
المعيش تثير تساؤالت  حول 

مقاومة العضوية األجسام 
الغريبة الغازية التي تحيط  

ن بھا، للتوصل إلى أ
للعضوية قدرة على التمييز 

 بين الذات والالذات 
 

عرض وضعيات تثير 
تساؤالت حول عجز الخط 

الدفاعي األول وتوغل 
األجسام الغريبة الى النسج 
الداخلية ليتوصل الى تحديد 

الخط الدفاعي الثاني و 
تقتصر (العناصر الفاعلة فيه

الدراسة على االستجابة 
االلتھابية  مميزاتھا 

  ) .المتدخلة  والعناصر

 :يميز مختلف أشكال الرد المناعي
يحدد عناصر الخط الدفاعي  -

  األول الخارجي
 .يقدم أمثلة عن األجسام الغريبة - 

يشرح مراحل االستجابة المناعية 
  الالنوعية 

يذكر مراحل االستجابة المناعية  -
  النوعية

  ينمذج المعقد المناعي  - 
 ويةيصف االستجابة المناعية الخل -
يعلل الفرق بين االستجابة األولية  -

 و الثانوية تجاه نفس الجسم الغريب
  

  :يميز بين الذات والالذات
 يعرف الذات و الالذات -
  .يقدم مثاال عن الذات -

  سا06
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تمثل مقاومة األجسام الغازية على مستوى  -
  .األنسجة تحت الجلدية خط دفاعي ثاني

ني استجابتين يولد تجاوز الحاجز الدفاعي الثا 
  :مناعيتين نوعيتين
نوعية بتدخل أجسام مضادة   أ ـ استجابة مناعية

  LB ) (نوعية تنتجھا خاليا لمفاوية 
استجابة مناعية نوعية بتدخل خاليا لمفاوية ) ب

قادرة على تدمير الخلية )  LTc( سامة 
  المصابة 

لبعض الخاليا اللمفاوية ذاكرة تحفظ نوع  -ب
يسمح بحدوث استجابة الجسم الغريب مما 

نوعية سريعة وفعالة عند تماس آخر مع نفس 
 .الجسم الغريب

لجسم اإلنسان القدرة على التمييز بين ما ھو  
  .من الذات و ما ھو من الالذات

 
تساؤالت حول الخط  تثار

الدفاعي الثالث المتدخل في 
حالة عجز الخط الدفاعي 
الثاني ليتوصل الى بناء 

مفھوم الرد المناعي النوعي 
 والعناصر الفاعلة فيه

 
 

طرح وضعيات تثير 
تساؤالت حول اللجوء إلى 

التلقيح أو االستمصال 
العالجي  للتوصل إلى تحديد 

  .مال كل منھماحاالت استع

التعرف على 
بعض أمراض 

فرط 
 .الحساسية

 
  
  
 

المساھمة في 
حمالت التوعية 

  حول التلقيح

  :االعتالالت المناعية
إن االختالل الوظيفي للنظام المناعي يمكن أن  

يكون نتيجة استجابة مفرطة ويعرف ھذا 
  بالحساسية

التلقيح ھو حقن شخص بمكروب أو سم غير  
فعال يكسب العضوية مناعة طويلة المدى 
قادرة على رد فعل سريع عند التماس مع 

 .     الجسم الغريب
ساما إن العالج بالمصل وحقن مصل يحوي أج 

مضادة نوعية للجسم الغريب تحمي الجسم 
  .مدة قصيرة

  

وضعيات تثير التساؤل حول 
استجابة الجسم عند بعض 

األشخاص تجاه مواد مختلفة 
للتوصل إلى بناء مفھوم فرط 
 الحساسية من النمط الفوري

طرح تساؤالت حول اللجوء 
الى التلقيح أو االستمصال 

للتوصل إلى حاالت استعمال 
ا ومميزات كل منھم

  االستجابة المناعية

يتعرف على حالة اعتالل :2مع
 مناعي

 يعرف الحساسية -
يصف المظاھر الشائعة  -

 للحساسية  
يذكر ثالثة أمثلة عن العوامل   

  المسببة للحساسية
يميز بين التلقيح و :3مع

  االستمصال
 يحدد ميزة اللقاح -
  .يحدد ميزة االستمصال -

  سا02
  
  
 
  

  سا02

  سا02  وضعية إدمـــــاج
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التعرف على 
مراحل تشكل 
 .األمشاج

 
  
  
  
  
  
  
  
  

تحديد دور  
  االلقاح

  

.تشكل األمشاج
 تتمثل المناسل الذكرية في الخصيتين المنتجة

 للنطاف
تكون  المناسل األنثوية من مبيضين منتجين

 .للبويضات
تنشأ  النطف انطالقا من خاليا جدارية في

وي ويمر تشكلھا بمراحل تميزھا األنبوب المن
انقسامات خلوية متتالية ثم تمايز خلوي وصوال 
 .إلى نطاف ناضجة على مستوى لمعة األنبوب

نشأ البويضات على مستوى  قشرة المبيض 
ويمر تشكلھا بمراحل تميزھا انقسامات خلوية 

متتالية لتعطي خاليا بيضية ،  تحاط ھذه 
شكل الجريبات األخيرة  بخاليا  جريبية  لت

األولية  التي تتطور عند البلوغ  دوريا إلى 
  .جريبات ناضجة تضم  البويضات 

خيوط قابلة للتلون ) الكروموزومات( الصبغيات
تتواجد في أنوية الخاليا وتظھر أثناء 

  .االنقسامات الخلوية
 تتكون الصبغيات اساسا من بروتينات

  . ADNو) ھستونات(
الخلية الجسمية على شكل  تتواجد الصبغيات في

  أزواج متشابھة تشكل نمطا نوويا يعبر
  )46=ن2عند اإلنسان .(ن صبغي 2بـ

يتجلى االختالف بين الذكر واألنثى على مستوى
عند XX(الذي يشكل زوجا جنسيا  23الزوج الـ
  ).عند الذكر XY األنثى و

تحمل األمشاج نصف العدد الصبغي يعبر عنه بـ
                                          ).  ن صبغي(

يعني اإللقاح العودة للحالة ثنائية الصيغة الصبغية
قحة التي تكون منطلقا في البيضة المل) ن2(

  .لفرد جديد

 
يمكن عرض حاالت مرضية 

وراثية كوضعية شاملة 
لدراسة  انتقال الصفات 

 الوراثية
طرح وضعيات تثير 

تساؤالت حول الحفاظ على 
عدد صبغيات النوع للتوصل 
إلى مراحل تشكل األعراس 

.ودورھا في ھذا الثبات
وضعيات تثير تساؤالت 

حول تطور عدد الصبغيات 
عد اإللقاح والتوصل الى ب

تقديم تعريف لإللقاح وتحديد 
دوره في ثبات عدد صبغيات 

  عالنو

  
يفسر ضرورة اإللقاح في :1مع 

 الحفاظ على عدد صبغيات النوع
  يصف مراحل تشكل األمشاج -
يقارن بين خلية جسمية وخلية  -

 .جنسية من حيث عدد الصبغيات
  يعرف النمط النووي -

  لقاحـ يقدم تعريفا لإل
  

  
  
  
  سا06

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  سا02
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تعريف 
الصبغيات 

كدعامة النتقال 
الصفات 
 .الوراثية

 
نشر الوعي  
حول خطورة 
الزواج بين 
  ذوي القرابة

تظھر على:الدعامة الوراثية النتقال الصفات
األبناء صفات جسمية تشبه صفات األبوين أو 

 .أحدھما
ط تشكل ھذه الصفات التي تنتقل وراثيا النم 

  .الظاھري
تتواجد الدعامة الوراثية لنقل الصفات على  

 .مستوى نواة الخلية
تتمثل ھذه الدعامة الوراثية في قطع من  

 . تدعى الموّرثات  ADNال
يؤدي التعرض لإلشعاعات كاإلشعاع النووي  

يدعى  ADNإلى ظھور تغير على مستوى ال
  .بالطفرة الوراثية

الت تتسبب في تنجر عن ھذه الطفرات اختال  
  .أمراض خطيرة تنتقل وراثيا 

كما يعد الزواج بين ذوي قرابة دموية قوية 
  .سببا في ظھور أمراض وراثية

وضعيات تثير تساؤالت 
حول بعض اإلختالالت 
الوراثية التي تمس عدد 

وتركيب الصبغي ليتوصل 
الى استخراج عواقب ھذه 

الوراثية على  اإلختالالت
 الفرد وكطرق الحد منھا
عرض حاالت مرضية 

وراثية للتحسيس بخطورة  
  الزواج بين ذوي القرابة

  

يميز النواة كحامل للدعامة : 1مع
 الوراثية 

 يعرف النمط الظاھري -
يصف تجربة تبرز دور النواة في  -

  انتقال الصفات الوراثية
يفسر بعض االختالالت :2مع

  الوراثية
يربط بين إصابة الصبغي وتغير  -

  صفة وراثية
يقدم أمثلة عن انتقال الصفة  -

  المتغيرة وراثيا
يميز عواقب االعتالالت  3مع 

  الوراثية
  يقدم أمثلة عن ظھور أمراض  -

  نتيجة التعرض لإلشعاعات
يقدم أمثلة عن بعض عواقب  -

  الزواج  بين ذوي القرابة

 
 
  سا03
 
 
 
 
 
  سا02

  
  
  
  
  
  سا04

    سا02 وضعية إدمــــــــــــــاج  
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 لمنھج حيّز التطبيقوضع ا. 5

  وصيات تتعلّق بكيفية تطبيق المنھاجت 1.5

  :يتطلب تطبيق المنھج األخذ بالتوصيات المنھجية لبلوغ أھدافه

 وفھمھا وتحليلھا لتكون  ط التعلمات لبناء كفاءة،وسنوات كل طور، ومخطّ  ةقراءة متمعنة لكل محتويات المنھاج انطالقا من مالمح التخرج لمرحلة التعليم المتوسط  بأطواره الثالث

 ؛ المعالم األولى لتنفيذ البرامجّ 

 ؛قراءة تحليلية لجداول البرامج السنوية التي تمثل أداة التحضير البيداغوجي األساسية لألنشطة التعلمية وكذلك لتقويم التعلمات 

 يقرأ ھذا الجدول أفقيا لضمان التناسق بين الكفاءة المستھدفة والموارد . البرنامج السنوي يعتمد األستاذ في تخطيطه للوضعيات التعلمية على الفقرات األساسية التي يتضمنھا جدول

 ؛المجندة  ووسائل التقويم المستعملة

  بناء الوضعيات  وھي عبارة عن إطار "أنماط الوضعيات التعلمية المقترحة"التكفل بالكفاءات عن طريق بناء وضعيات تعلمية مخطط لھا،  انطالقا مما ھو مقترح في خانة

 ؛،ولألستاذ أن يجتھد في ھذا االطار الستحضار وضعيات مثيرة للتعلم وذات داللة بالنسبة للمتعلم

 تتم التعلمات من خالل وضعيات يمكن اعتمادھا حسب المواقف التعليمية  فتكون: 

 إما وضعية لتعلم الموارد -

   وضعية لتعلم اإلدماج -

  طبيعة النشاط في تخصيص المدة الزمنية المناسبة لهتسيير  عقالني للزمن مع مراعاة{ 

 ذ، مع مراعاة قدراتھم ، واستغالل تنجز المشاريع في فضاء القسم والمؤسسة  بتوفير الوسائل الالزمة وتخطيط مدروس ،بمساھمة فعلية للتالميذ و بتأطير محكم من طرف األستا

 ؛)ة حصصيوزع المشروع على عدّ (لإلنجاز الوقت المناسب والمخصص 

  كما يعمل األستاذ على التناوب بين العمل الفردي والعمل ...)تجارب ، إنجاز مشاريع، بحث( كلما تتطلب األمر ذلك عند إجراء األنشطة ) أفواج مصغرة(اعتماد النشاط الفوجي ،

 .الجماعي لتحقيق مزايا التعلم المستقل والتعاوني 
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  يةتوصيات تتعلق بمدونة الوسائل التعليم 2.5

  ّتتمثل ھذه الوسائل التعليمية . عينة على تحقيق النشاطات التعلمية والممارسة العملية مع التالميذة علوم الطبيعة والحياة استخدام دائم للوسائل التعليمية المُ ب تطبيق منھج مادّ يتطل

واالتصال  اإلعالمد األستاذ على تحقيق أھداف األنشطة المبرمجة مثل وسائل اللوحات واألدوات والتجھيز وكل المعينات األخرى التي تساع ،المواد في مختلف العينات،

  . لھابعض ھذه الوسائل متوفرة  في المؤسسة والبعض اآلخر من المواد يمكن الحصول عليھا من المحيط القريب للمؤسسة والتي يمكن جلبھا واستغال. كوسيلة وكھدف

 ؛ھذه الوسائل التعليمية مراعاة بعض القواعد البيداغوجية في استغالل  

 ؛اختيار الوسيلة التي تتناسب مع الھدف وطبيعة النشاط وارتباطھا بالمنھاج  

  والكيف ومالءمتھا للمستوى النفسي الحركي للتالميذ وتجريبھا قبل استخدامھا،إذ ال يعقل انتظار بدء ) عمل جماعي –عمل فردي (اإلعداد المسبق للوسيلة من حيث الكم

 ؛ال بالمخبري قصد البحث عن الوسائل واقتنائھاالحصة لالتص

 ؛مراعاة الشروط األمنية والصحية للوسيلة والمواد المستخدمة 

  ؛توفير شروط اإلثارة والتشويق 

 ؛تجنب عرض عدد كبير للوسائل بدون استخدامھا 

 الوسائل داخل القسم وخارجه تھيئة الفضاء اآلمن للعمل بھذه( توفير شروط االستخدام السليم واآلمن للوسيلة التعليمية(. 
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  التقويم  3.5

وزيادة على ھذه . ووسيلة إعالم بالنسبة لإلدارة واألولياء والتالميذ أنفسھم. يھدف التقويم بصفة عاّمة لجمع المعلومات قصد إصدار حكم أو تقديم توضيحات التخاذ قرار ات      

  .دف التقويم أيضا إلى تسيير التعلمات الفردية وتحسينھا؛ وھي وظيفة بيداغوجية أساسا تھدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بتعلم كّل تلميذيھ) الوظيفة القانونية واالجتماعية(الوظيفتين 

  قرارات، واقتراح نشاطات تعلّمية قصد اتّخاذ... التالميذ، المدّرسون، األولياء، اإلدارة المدرسية، المجتمع : فالتقويم إذا ھو البحث عن معلومات موّجة إلى مختلف المستعملين

  ... أو تدعيمية أو عالجية، وكذا منح شھادة، اعتماد كفاءة، أو تغيير في طرائق وأساليب تعلم  

 وتوجيه للتالميذ، التّعلمي المسعى تدعيم بل الفشل، أو بالنجاح الحكم وظيفته األساسية وليست .التّعلم مسار من يتجزأ ال جزءا – التكويني سيما ال – التقويم بالكفاءات المقاربة تَعتبر

 متنوعة، والتّعلم التعليم وسائل استخدام على أي القدرة بيداغوجيا، تمايزا الحال بطبيعة تقتضي وھي. التربوية المعالجة طريق عن للمدرس الممارسات البيداغوجية توجيه إعادة أو

 ما وألن .تّعلماته في تلميذ كلّ  وتيسير تقدم إرشاد ھي التقويم لوجود األساسية الغاية ألن مختلفة، مسالك عبر التربوي النجاح السير نحو وتمكنّھم من تنوع التالميذ، الحسبان في تأخذ

  .الذاكرة في المخزنة المعلومات كمية وليس بنيت، التي ونوعية المعارف تنميتھا، تمت التي الكفاءات ونوعية الفھم، ھو نوعية النجاح على يدلّ 

 :معناه ه فتقويم الكفاءاتوعلي

 عالج إجراء قصد أيضا اإلنتاج لمسارات تقويم ھو بل فحسب، شھادة المنتوج لمنح بتقويم األمر يتّعلق ال إذ التلميذ، تّعلم في نستخدمھا عندما مشكلة وضعيات لحلّ  سلوكية معرفة -

 مع التحدث على ترتكز التي المعرفي نشاطات التحول المسودة، كراس على المحاوالت مالحظة مثل ق،الطرائ بشتّى إبرازھا ينبغي مباشرة تشاھد أمور ال تقويم أي بيداغوجي،

 أخرى؛ بحث وسيلة أي أو التلميذ،

 المتّعلقة بالمواقف ةمرتبط وسلوكات سيرورات ،) منفعية أو شرطية إجرائية، معارف معارف تصريحية، معارف (كفاءات شكل على المكونّة للمعارف الخاص التجنيد على القدرة -

   .ّحله المراد المشكل بخصوصيات

 وتمنحھا تدمجھا التي المعقّدة الوضعيات في تجنيدھا ينبغي موارد يعتبرھا دون أن التصريحية المعارف منعزلة بصفة يقيم الذي التقليدي التقويم عن التقويم ھذا وھو ما يميز

 ينبغي المتكرر النشاط ھذا لكن ... فكرة أو مبدأ لفھم ضرورية صيغة، معارف أو علمي قانون القواعد، من قاعدة :مثل فرديا، تالمكتسبا تفّقد المدرس ال أن يعني ال وھذا.معنى

 نظام في يندرج التقويم ولكون .ھاب ال يكتفي لّكنه ويشملھا، المراقبة يسع التقويم ألن التلميذ، على المدرس يصدره الذي الحكم على كثيرا يؤثّر ينبغي أن وال للمراقبة، كنشاط اعتباره

  .التطور كيفية فھم قصد وذلك الكمية، عن النوعية يفضل فإّنه ،) الطبيعة كانت مھما (التطور دائم
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وال . خاذ قرارات بيداغوجية وإداريةالتي تمّكننا من الحكم على تعلّمات التلميذ في جميع المراحل من خالل تحليل المعطيات المتوفّرة وتفسيرھا قصد اتّ  وبما ان التقويم ھو الوسيلة

  . الذي يساھم في المصادقة النھائية على التعلّمات نھائيأو  تشخيصي، تكويني، وإشھادي: يمكن للمعلّم أن ينجح إالّ بوضع استراتيجية للتقويم بأنواعه

 القبلية، بھدف بالمكتسبات ومقارنتھا المكتسبات لتقييم ية فصل أو بداية سنة دراسيةاية أو بدتعليم حصة ومسارات ويكون بداية نتائج فھم إلى احتجنا يستخدم ّكلما :التشخيصي التقويم

  .والتحسين أو نھاية الفصل أو نھاية الحصة للتوجيه السنة نھاية في يجرى أن يمكن فإنّه تحليلي، طابع ذا كان ولما. التّعلم وتعديل ضبط

  . دعم مسعى تعلّم التالميذ، وتوجيه أعمال المدّرس من خالل المعالجة البيداغوجية ترتكز وظيفته الرئيسة في :التقويم التكويني

لحسبان الفوارق الفردية للتالميذ، تقويم المعارف والمساعي والتصّرفات، ويتطلّب اعتماد بيداغوجيا الفوارق، أي القدرة على تجنيد وسائل تعليم وتعلّم متنّوعة تأخذ في ا ويشمل

  . ولعّل السبب الرئيس لوجود التقويم التكويني، ھو بغرض ضبط التعلّمات وتعديلھا وتوجيھھا، وتسھيل عملية تقّدم التلميذ في تعلّماته. نجاح بمختلف الطرقوتمّكنھم من ال

ھتّم من جھة أخرى بتقويم المسار واالستراتيجية المستعملة وي. يھدف إلى تقديم حصيلة تطّور الكفاءات الشاملة أو الختامية المحّددة في منھاج السنة أو المرحلة: التقويم اإلشھادي

فإنّه ينظر إلى ما حقّقه التلميذ في الفترة المخّصصة للتعلّـم من جھة، وينظر بعين  - باإلضافة إلى اعتبار النتائج كغاية في حّد ذاتھا -لبلوغ الھدف المنشود إن قمنا بتحليله وتفسيره

  .من تقّدم في ھذه التعلّمات مستقبالاالستشراف لما يمكن أن يحقّقه 

  .على أو الترتيب، أو غير ذلكاألمستوى الإلى  رتقاءويھدف التقويم اإلشھادي إلى تحضير قرار إداري تربوي رسمي تتّخذه المنظومة المدرسية تجاه التلميذ، سواء باال 

  : التقويم الذاتي وتقويم األقران

 فيصبح قُيم؛ كيفو قُيم، لماذا عليه، و قُيم ما ليعلم المتعلّم » التفاوض "مبدأ  تحقيق في أيضا يساھم كما مستقالّ، المتعلم يجعل مالھم وتحليلھامشاركة التالميذ في تقويم أعإن       

 (المشترك بالغة، كما أن التقويم أھمية يكتسي وتقويمھا الھمأعم تحليل في التالميذ إشراك فإن وبذلك .التعليمات لتنفيذ جديد من ويتحفّز بشأنھا، التفاوض تم التي للقرارات المتعلم قابال

  . اكتسابھما ينبغي نيكفاءت اعتبارھما يجب التّعلم أھداف من ھدفان الذاتي والتقويم) والتلميذ رس للمد المقارن التقويم

  . تعلّمه ، فھي المسار الذي يمّكن المتعلّم من تجاوز الصعوبات التي تعترضالمعالجة البيداغوجيةأّما 
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  المصطلحات األساسية. 6

إنّھا القدرة على التصّرف المبني على «. والمواقف التي تمّكن من تنفيذ عدد من المھام والمھارات استخدام مجموعة منظّمة من المعارف على أنّھا القدرة الكفاءة على تُعّرف:  الكفاءة

 .»لحّل وضعيات مشكلة ذات داللة...) ف مكتسبة، مھارات، قيم، قدرات فكرية، مواقف شخصيةمعار(تجنيد واستعمال مجموعة من الموارد استعماال ناجعا 

لذا نجد كفاءة شاملة في نھاية المرحلة، وكفاءة شاملة في نھاية كّل طور، وكفاءة . ھدف نسعى إلى تحقيقه في نھاية فترة دراسية محّددة وفق نظام المسار الدراسي: الكفاءة الشاملة

ينبغي أن تُصاغ الكفاءة الختامية ومرّكباتھا بشكل يجعلھا قابلة   .وھي تتجّزأ في انسجام وتكامل إلى كفاءة شاملة لكّل ماّدة، وتترجم ملمح التخرج بصفة مكثّفة. نھاية كّل سنة شاملة في

  .للتقييم

  :اف التعلّم القابلة للتحقيق، والتي يمكن تُربط بھا األمور اآلتية، وذلك قصد إبراز أھد)مرّكبات الكفاءة الختامية(تجّزأ الكفاءة الختامية إلى مرّكبات 

 الماّدة المتعلّقة بھا كموارد في خدمة الكفاءة؛) محتويات(مضامين  -

 الوضعيات التي تمّكننا من تحقيقھا كوحدات تعلّمية؛ -

 .لكفاءة الختامية من خالل وضعية مشكلة إدماجيةكلّيا أو جزئيا في تقييم االوضعيات التي تمّكننا من تقييمھا كمرّكبات، ومن إدماجھا  -

ھي الترجمة المفّصلة في شكل كفاءات شاملة  .وتستخلص الكفاءات الشاملة للمواد بعد تحديد ملمح التخّرج .من مجموع الكفاءات الشاملة للمواد ويتكّون :ملمح التخّرج من المرحلة

إنّھا مجموعة بإمكانھا أن تقود وتوّجه عملية  .قانون التوجيھي كصفات وخاّصيات كلّفت المدرسة بمھّمة تنصيبھا لدى جزائري الغدللمميّزات النوعية التي حّددھا ال) منتوج التكوين(

  .طبيق، وتتّسم باالنسجام الداخليوھي منظّمة بكيفية تجعل المناھج والمسارات الدراسية تلتزم بالمبادئ االستراتيجية والمنھجية التي تجعلھا أكثر قابلية للت. إعداد المنھج الدراسي

  :وتنتظم ھذه المميّزات حول المحاور اآلتية

 القيــم؛ 

 الكفاءات العرضية؛ 

 كفاءات المواد؛ 

 المعارف. 
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، عّما ھو منتظر من التلميذ في )ھا وتحويلھاالتحّكم في الموارد، حسن استعمالھا وإدماج(كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المھيكلة للماّدة، وتعبّر بصيغة التصّرف : الكفاءة الختامية

 .نھاية فترة دراسية لميدان من الميادين المھيكلة للماّدة

 . وتھدف إلى التحّكم في المعارف، وتمّكنه من الموارد الضرورية لحّل وضعيات مشكلة .ھي الكفاءات التي يكتسبھا المتعلّم في ماّدة من المواد الدراسية : كفاءات الماّدة

ويضمن ھذا اإلجراء التكفل الكلّي بمعارف الماّدة . وعدد الميادين في الماّدة يحّدد عدد الكفاءات الختامية التي ندرجھا في ملمح التخّرج. ومنظّم للماّدة قصد التعلّم  جزء مھيكل: لميدانا

 .في مالمح التخّرج

التي ينبغي اكتسابھا واستخدامھا أثناء بناء مختلف المعارف والمھارات،  والمنھجية المشتركة بين مختلف الموادتتكّون من القيم والمواقف، والمساعي الفكرية   :الكفاءات العرضية

ت العرضية يساھم في كما أّن الربط بين كفاءات الماّدة والكفاءا. كلّما كان توظيف الكفاءات العرضية وتحويلھا إلى مختلف المواد أكثر، كان نمّوھا أكبر .والقيم التي نسعى إلى تنميتھا

  .فّك عزلة الماّدة وفي تدعيم نشاطات اإلدماج
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