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علوم الطبیعة و الحیاةمادة لتدریس أمثلة بیداغوجیة عملیة 
النماذج المختارة لحصص التعلمیة  لمادة علوم الطبیعة و الحیاة باستثمار أدوات بحث مختلفة ومن المستویات 

و المتعلم في بناء التعلمات و إن الممارسات المقترحة ترتبط ) األستاذ(المختلفة بھدف إلى إبراز نشاط كل من المعلم 
دور تحضیر األستاذ البنائي الذي یعمل بالمقاربة بالكفاءات أین بصلة بالغة بمكتسبات وتصورات التالمیذ وھنا یبرز 

. یربط المحتوى بقدرات التالمیذ الحقیقة و مكتسباتھم في إطار تنمیة الكفاءات العرضیة المختلفة
)باعتماد ھذا النوع من التخطیط لبناء الحصص التعلمیة تزول الحواجز بین المستویات طبعا (

.تعلیمیة للمجال التعلمي و بطاقة تعلمیة لسیر حصة تعلمیةكل نموذج یشمل بطاقة 

)جم ع ت 1السنة(النموذج األول من التعلیم الثانوي حصة وثائقیة - 

) ع ت3السنة) (االنترنت(النموذج الثاني من التعلیم الثانوي حصة عملیة بتوظیف تقنیات االعالم و االتصال - 

)جم ع ت1السنة(ات االعالم و االتصال حصة عملیة بالمعالجة الیدویة وتقنیالنموذج الثالث من التعلیم الثانوي- 

بالكفاءاتمخطط إستراتجیة تدریس  علوم الطبیعة و الحیاة وفق المقاربة 

اقتراح حلول عقالنیة مبنیة ضبط الكفاءة القاعدیة للمجال مثال .1
على أسس علمیة من أجل المحافظة على الصحة على ضوء 

المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي والھرموني في 
)طرح اإلشكالیة الشاملة(.التنظیم الوظیفي للعضویة

معاییر ومؤشرات الكفاءةضبط أدوات التقویم بتحدید.7

إنتقاء المحتویات و المضامین المعرفیة لكل .4
نشاط تعلمي أو كفاءة قاعدیة مقصودة

و الوضعیات )حل مشكلة (اعتماد طرائق بیداغوجیة نشیطة .5
التعلمیة التي تتكیف وحلھا في إطار تنمیة الكفاءة القاعدیة و 

)المعرفیة،المنھجیة،التواصلیة،االجتماعیة(العرضیةالكفاءات 

تجارب،تراكیب (الوسائل التعلیمیة المالئمةانتقاء.6
)الخ...تجریبیة،نتائج تجریبیة،عینات،صور ووثائق

دور النظام العصبي في التنظیم :ضبط أھداف التعلم .3
)تحدید مشكلة الحصة التعلمیة(الوظیفي للعضویة

طرح إشكالیة جزئیة للوحدة التعلمیة .2
مثال التنظیم العصبي
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:من التعلیم الثانويالنموذج األول 
التعلیم الثانوي: التعلمیة للمجال التعلميالبطاقة-1

الحیاة السنة لمادة علوم الطبیعة و :استعمال المادة و تحویل الطاقة 01بطاقة تعلیمیة لمجال تعلمي
األولى  ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجیا

یكون التلمیذ قادرا على اقتراح حلوال عقالنیة مبنیة على معطیات علمیة لإلجابة على إشكالیة الكفاءة الختامیة
.الحصول على الطاقة و الحفاظ على صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع 

اقتراح حلول عقالنیة مبنیة على معطیات علمیة لتحسین نظام زراعي من : 1القاعدیة الكفاءات1:المجال 
:أجل ذلك یجب علیھ أن

.ـ یبرھن أن العضویة تستعمل باستمرار المادة والطاقة لتعیش
.ـ یحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و مصدرھا 

.األغذیة إلى طاقة داخلیة قابلة لالستعمال من طرف العضویةـ یحدد طرق تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنة في
الزمنالمعــــــــــــارف المستھدفـــــــةالنشـاطــــــــــــــــــــــــــــــــات المقترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

:استعمال المادة و مصدرھا- 01الوحدة
: مظاھر النمو عند الكائن الحي-
. التذكیر بمراحل تطور الجنین المكتسبة في السنة الرابعة متوسط-
".القد و الوزن " تحلیل و ترجمة منحنیات نمو كائن حي -
.مقارنة صور إشعاعیة لید طفل و ید شخص بالغ-
.اقتراح تركیب تجریبي إلظھار نمو ساق نبات-
: مناطق النمو عند النبات-
. تحلیل نتائج تجریبیة-
.إنجاز تجارب و تحلیل نتائجھا-

. مظاھر النمو عند الكائن الحي-

تحدید مناطق النمو الطولي-
.عند النبات

سا03

: آلیات التجدید الخلوي-
. تحلیل وثائق-
: آلیات النمو عند النبات-
مجھریة لمظھر الخالیا في القمة النامیة و منطقةإنجاز محضرات -

.االستطالة و المقارنة بینھا
. حلیل وثائقت-

.التجدید الخلوي و آلیتھ-

. آلیات النمو عند النبات-

.التركیب الحیوي أثناء النمو-

سا04

": االنقسام الخیطي" التضاعف الخلوي-
. تمثیل بعض مظاھر االنقسام الخیطي المتساوي-
وصف المراحل األساسیة لالنقسام الخیطي المتساوي الموضحة -

". یركز على الظواھر التي تمس الصبغیات " بوثائق

مراحل و مظاھر االنقسام-
سا04. الخیطي المتساوي

: مصدر المواد الضروریة للتركیب الحیوي عند النبات-
.مالحظة تطور مدخرات البذرة أثناء اإلنتاش-
.تحلیل و مقارنة التركیب الكیمیائي لمدخرات البذرة و النسغ الكامل-
.مالحظة حبات النشاء بالمجھر في بدایة و أثناء اإلنتاش-

مصدر مادة التركیب الحیوي -
سا03.عند النبات

: الدعامة النسیجیة لدوران النسغ الكامل-
".السطحي" تفسیر نتائج تجربة التقشیر الحلقي-
و فحصھا" السوسن" إنجاز مقاطع طولیة وعرضیة في ساق نبات-

. تحت المجھر الضوئي

.دور النسغ الكامل-
سا03.بنیة األوعیة اللحائیة-
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: مصدر المواد الضروریة للتركیب الحیوي عند الحیوان-
.األغذیة األساسیة عند اإلنسانالتذكیر بمكتسباتھ حول -
.تصنیف األغذیة إلى مواد بنائیة و مواد طاقویة-
.تبیان نتائج ھضم المواد العضویة و مصیرھا بعد الھضم-
": التمثیل الغذائي" بناء المادة الحیة -
.تخلیل التركیب الكیمیائي لبروتینات متنوعة-
"بروتین افتراضي" اقتراح نموذج ملموس لبناء الخلیة لمادة جدیدة -

. باستعمال نواتج الھضم

مصدر مادة التركیب الحیوي-
.عند الحیوان

استعمال المغذیات في البناء -
.الخلوي

سا04

: تحویل الطاقة الكیمیائیة في األغذیة من طرف العضویة- 02الوحدة
: التنفس-
.لبذور جافة و أخرى منتشةإنجاز تجارب النشاط التنفسي -
. مقارنة النشاط األیضي للبذور جافة و المنتشة-

. الظواھر الحیویة إلنتاج الطاقة-
.مفھوم التنفس و آلیتھ-

سا04

: التخمر-
.مقارنة نمو خمیرة الخبز في وجود الھواء و بمعزل عنھ-
حوصلة تحویل الطاقة المصحوب بتحویل المـادة من خالل -

. نص و رسم تخطیطي

.مفھوم التخمر ، آلیتھ و أنواعھ-
سا02.حوصلة تحویل الطاقة و المادة-
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نموذج بطاقة تعلیمیة لسیر الحصة التعلمیة  -2
لمادة علوم الطبیعة و الحیاة السنة األولى  ثانوي جذع مشترك علوم و بطاقة تعلیمیة لسیر حصة

مختارة من المجال السابقتكنولوجیا

I - * حیواني أو نباتي ( اقتراح حلول عقالنیة مبنیة على معطیات عملیة لتحسین نظام زراعي : 01الكفاءة القاعدیة (
.   استعمال المادة و تحویل الطاقة –I:المجال التعلمي 

.یحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و مصدرھا : 01الھدف التعلمي -
ساعة 01: زمنیةالمـدة ال) .     التركیب الحیوي -ب( استعمال المادة وتحدید مصدرھا -01:الوحدة التعلمیة 
.مصدر المادة الضروریة للتركیب الحیوي عند الحیوان : الحصة التعلمیة 

تحتاج العضویة إلى إمداد منتظم للمغذیات الناتجة عن الھضم لكي تنمو و تتطور عند الحیوان : المعارف المبنیة-
.تنتقل المغذیات عن طریق الدم الذي یوزعھا على جمیع األنسجة 

II-إیجاد عالقة –استقصاء المعلومات –استرجاع المعارف –تجنید المكتسبات القبلیة : األھداف المنھجیة
.التمثیل التخطیطي -التعبیر العلمي و اللغوي الدقیق –منطقیة بین المعلومات 

III–داتاشو " عارض رقمي –قرص فالش –كمبیوتر محمول –وثائق –السبورة :  الوسائل أو الوثائق. "
IV– مراحل الدرس:

:األنشطة و الممارسات * 
موارد:ز.م:نشاط التالمیذ   :نشاط األستاذ 

مرحلة -1
:التمثل

وضعیة *
:االنطالق

في صورة لمریضعرض-
یعالج بالسیروم ىالمستشف

ثیر التالمیذ و یحسسھم بالمشكلة ی-
لقد مر على ھذا : یتساءل األستاذ -

.المریض عدة أیام  
ھل -من أین یحصل على غذائھ ؟ -

-كاف لھ ؟ " سیروم " ھذا الغذاء 
.على ماذا یحتوي ؟ 

كیف یكون الحال في الحالة -
الطبیعیة ؟

, یالحظ التلمیذ الصورة -
.یتساءل ؟ 

تساؤل لدى إثارة حیرة و-
.التلمیذ ؟

السیروم  یحتوي على جمیع -
.المواد الضروریة 

.یشعر بالمشكلة و یحددھا -
د08

صورة 
مریض یعالج 

بالسیروم

یحصي جمیع االقتراحات و -
.یعالجھا 

ما مصدر و مصیر  المادة *  
الضروریة للتركیب الحیوي عند 

الحیوان ؟

یتوصل إلى المشكل الذي -
.سوف یعالج خالل الحصة 

یدون المشكل العام أو -
.المشكالت الجزئیة 
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تحدید  * 
:المشكل 

صیاغة * 
الفرضیة

یصغي إلى األجوبة التي یقترحھا -
.التالمیذ لحل المشكل و یناقشھم فیھا

یساعد على تحدید الفرضیة و -
.صیاغتھا 

زعزعة األفكار بمناقشة التالمیذ -
في الفرضیات و التصورات الخاطئة 

ھل : مثال ( بخطئھا حتى یصطدموا 
بإمكاني حقنك بمادة نشویة مباشرة 

) إقصاء للفرضیة (ي عروقك ؟ ف
یحصل علیھا من المواد : الفرضیة 

–سكریات –دسم ( العضویة 
التي یتناولھا والتي یتم ) بروتینات 

تبسیطھا على مستوى األنبوب 
.الھضمي 

حسب اقتراح حلول كل -
تصوره و یسجلھا على السبورة 

ربما مصدرھا األطعمة -
المتناولة 

خضر و ( مصدرھا النبات -
أو الحیوان ) فواكھ و نباتات 

)  لحوم(
( یقوم بصنع الغذاء بنفسھ -

المواد العضویة عند –الحلیب 
) النبات االخضر 

( یحصل علیھا من األبوین -
) .حلیب 

د07

مرحلة -2
الحل

= المصادقة (
)التقصي

التحقق ( 
)التجریبي 

ینظم و یراقب العمل في شكل -
.أفواج  و یوجھھم 

یعرض وثیقة طبیة مثال لتحلیل -
بالزما الدم من المواد المعدنیة و 
العضویة و عرض كیس حلیب 
مجفف و محتویاتھ الكیمیائیة و یطلب 

المقارنة 01من أعضاء الفوج 
.بینھما 

من المسؤول عن : ل ؤتسایثیرال-
المواد العضویة المعقدة إلى تحویل 

.مواد بسیطة ؟
یعرض وثیقة أو فیدیو لمصیر -

المواد الغذائیة داخل الجھاز الھضمي 
تتبع 02و یطلب من أعضاء الفوج 

.مسار المواد الغذائیة 

یطلب من الفوجین مواصلة تتبع -
مصیر المواد الغذائیة انطالقا من 
المعي الدقیق انطالقا من وثیقة 

.طریقي االمتصاص توضح

.یقوم باألعمال الموكلة إلیھ -
یقوم التالمیذ : 01الفوج 

بإحصاء مختلف مكونات الحلیب 
+ و بالزما الدم في جدولین 

.تعمیمتدوین و 
القیام بتحلیل مقارن بین -

.الجدولین 
الحلیب یحتوي على مواد * 

كالبروتینات و عضویة معقدة 
" الكتوز " الدسم و سكر اللبن 

إضافة إلى الماء و األمالح 
*المعدنیة 

بالزما الدم تحتوي على مواد * 
عضویة بسیطة كاألحماض 
األمینیة و األحماض الدسمة و 

, " الغلوكوز " سكر العنب 
الغلیسیرول إضافة إلى الماء و 

األمالح المعدنیة 
بین یبحث عن العالقة السببیة -

.الحلیب و بالزما الدم 
إلى المواد العضویة حلل ت* 

مواد عضویة بسیطة قابلة 
لإلستعمال من طرف العضویة 

*و تنتقل عبر الدم 
: 02الفوج 

یتذكر  تدخل الجھاز الھضمي -
" و  العصارات الھاضمة 

" .األنزیمات 

د30

شفافیات 
تركیب 
الحلیب 

والبالزما

وثیقة أو 
فیدیو لمصیر 

المواد 
الغذائیة 

داخل الجھاز 
الھضمي
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یساعد على التواصل بین الفوجین -
.

یتابع مختلف التحوالت التي -
تطرأ على األغذیة داخل الجھاز 

ضمي و یحصي نتائج ذلك الھ
.تعمیمتدوین و + في جدول 

المواد العضویة تكون معقدة * 
قبل الھضم ثم یحدث لھا ھدم 
جزئي ثم ھدم كلي بفضل 

یبحث تالمیذ -العصارات 
الفوجین عن المواد المنتقلة عبر 

.تدوین + كل طریق 
الطریق والطریق الدموي * 

اللمفاوي 
یتبادل الفوجین المعطیات -

المتعلقة بتحول المواد العضویة 
.داخل الجھاز الھضمي 

یستخرج الفوجان المواد -
.المنقولة عبر كل طریق 

مرحلة -3
التواصل

البناء (
)والتعمیم 

النتائج یطلب من التالمیذ  مقارنة -
الفرضیات المقترحة بإلیھاالمتوصل

الفرضیات محققة : و یعقب , سابقا
لكن بعد تبسیطھا لكل المواد 

، ویؤكد حل بأنزیمات نوعیة 
.المشكلة

ینظم إجاباتھ و یبنیھا في شكل -
.نص علمي دقیق 

.یصوغ خالصة -
المعطیات و ینظم مختلف -

.یحدد  عالقة بینھا 
تحتاج العضویة إلى إمداد * 

منتظم و مستمر للمغذیات 
الناتجة عن الھضم 

عند اإلنسان أو الحیوان تنتقل * 
المغذیات عن طریق الدم و 

.اللمف
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مرحلة .4
الفحص

)التقویم(

یطلب من التالمیذ العمل بشكل -
فردي إلنجاز مخطط لمصدر و
مصیر المادة الضروریة للبناء 
الحیوي عند اإلنسان و الحیوان أو 

.التعرف على بیانات وثیقة صماء 
.یقدم وضعیات جدیدة -
المعدة بیت : " یقدم المقولة التالیة -

و یطلب من , " الداء و الدواء 
التالمیذ شرح ذلك انطالقا من حسن 
توظیف مكتسباتھ في نص علمي 

.دقیق 
سبب تواجد یتساءل عن-

داخل ) سكر معقد ( الغلیكوجین 
.خالیا الكبد ؟

یطرح تساؤال حول الفائض من -

یجسد المعلومات المتعلقة -
بمصدر و مصیر المغذیات عند 
اإلنسان و الحیوان انطالقا من 

.وثیقة صماء 
یقوم بالتركیز على مصدر -

قیمتھا –نوعھا ( المواد الغذائیة 
و ... ) وظیفتھا –الغذائیة 
)  =الدم و اللمف ( مصیرھا 

و , تغذیة خالیا العضویة 
ضرورة االعتناء بما یتناولھ 

.اإلنسان أو الحیوان 
یتفاعل مع الوضعیات الجدیدة -

مستغال التوظیف الجید 
.للمكتسبات السابقة 

یصبح قادرا على اإللمام -

تجنب د05
.اإلمالء 
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بتحوالت المادة من صورة .المغذیات داخل العضویة  
حسب حاجیات العضویة ألخرى

:داعمة اسیر الحصةوثائق و سندات

یمكن إضافة جداول لمكونات البالزما و الحلیب من 
.الواقع 

یسمح للمتعلم بإدماجیجب أن یكون إدماجیا: التقویم 
التي أكسبتھ تعلما من خالل الوحدة التعلمیة ،المكتسبات

للتحقق من نمو الكفاءات العرضیةثم المجال التعلمي
).منھجیة،إجتماعیة،تواصلیةة،یمعرف(

من البد یھي أننا ال نستطیع العیش بدون ماء وطعام: الوضعیة 
فحیاتنا تتوقف على مانتناولھ من غذاء ألنھ. و ھواء

أراد،ضروري لعمل الخالیا و نمو الجسم و صیانتھ
:التالیةسنوات فعمد إلى إجراء  اختبارات10بیولوجي أن یعرف األغذیة التي یتناولھا طفل عمره 

النتائجاالختبار

1
-2-وجود ماء و أمالح معدنیة-1وجود كشف مختلفة على  العصیر المعوي في األمعاء الدقیقة

-4-سكریات بسیطة  -3أحماض امینیة  
أحماض دسمة وغلیسرول

-2-وجود ماء و أمالح معدنیة-1وجود تحالیل على دم الورید البابي الكبدي2
سكریات بسیطة-3أحماض امینیة  

اإلشعاع على مستوى الخالیا  في مركبات  أحماض امینیة  مشعة  وتتبع مسارھا  حقن 3
ضخمة

4
كیف تستفید الخالیا من ھذه المادة واصل لمعرفة

:یليماأبحاثھ حیث قام في ھذه المرة ب
)  C14(ھ مشعنكربو) النشاء( وفر غذاء سكریا 

ذو كربون مشعCO2طرح  

بین مصدر المادة الضروریة للتركیب الحیوي عند الحیوان مدعما أجابتك بمخطط اعتمادا على المعطیات -
.توضیحي

صورة مریض یعالج بالسیروم
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:لنموذج الثاني من التعلیم الثانويا
التعلیم الثانوي: التعلمیة للمجال التعلميالبطاقة.1

ثانويثالثةلمادة علوم الطبیعة و الحیاة السنة :التكتونیة العامة 03بطاقة تعلیمیة لمجال تعلمي
شعبة علوم جریبیة

ا03
.المتعلقة  بالتكتونیة العامة 

الزمنالمعارف المبنیةالتعلمیة)الحصص(النشاطات 
:  آلنشاط التكتوني للصفائح-
: الصفائح التكتونیة-
استغالل وثائق توضح التوزع العالمي للزالزل و البراكین و أخرى -

.تبین تضاریس قاع المحیطات و تضاریس قاریة
معاینـة الصفائح التكتونیة المختلفة المشكلـة للقشرة األرضیـة -

.على خریطة و رسم حدودھا
:حركات الصفائح التكتونیة-
.أمریكا الجنوبیة-تحلیل وثائق تظھر زحزحة القارات مثل إفریقیا-
.باستعمال بوصلةإبراز مغناطیسیة مغماتیت البازلت-
.إلخ خاصة باالختالالت المغناطیسیة...تحلیل خرائط و منحنیات-
. إلخ متعلقة بعمر الصخور الرسوبیة للوح المحیطي...تحلیل خرائط -

.مفھوم الصفیحة التكتونیة-

.حدود الصفائح التكتونیة-

.معاینة تباعد القارات-
.الحقل المغناطیسي األرضي-
.اختالل مغناطیسیة المحیطات-
.عمر قاع المحیطیات-

سا10

اقتراح فرضیات تفسر عدم زیادة حجم الكرة األرضیة في ظل توسع -
. المحیط و إثباتھا من خالل دراسة مخطط بنیوف

.إنجاز مخطط حول الحركة التكتونیة للصفائح-

.تقارب الصفائح و غوصھا-
سا05

: الطاقة المحركة للصفائح التكتونیة-
تحلیل معطیات حول تسرب الطاقة الداخلیة لألرض كالبركنة ، المیاه-

.إلخ...الساخنة ، التدرج الحراري
.تحلیل معطیات خاصة بمصدر ھذه الطاقة-
.نمذجة ظاھرة الحمل باستعمال زیتین مختلفي اللون و الكثافة-
مقارنة نتائج تجریبیة حول ناقلیة الحرارة و اختزانھا بین قطعة -

.صخریة و قطعة حدید

مظاھر تسرب الطاقة الداخلیة -
.األرضیة و مصدرھا

.تأثیر تیارات الحمل-
.سوء ناقلیة الصخر للحرارة-

سا05
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األنترنتباستغالل نموذج بطاقة تعلیمیة لسیر الحصة التعلمیة  -2
قسم الجیولوجیاالثالثة علوم تجریبیة لمادة علوم الطبیعة و الحیاة السنة بطاقة تعلیمیة لسیر حصة

یقترح نماذج تفسیریة للحركیة الداخلیة لألرض على أساس المعارف المتعلقة بالتكتونیة العامة: الكفاءة القاعدیة-
التكتونیة العامة–I:المجال التعلمي 

.یقترح  تفسیًرا للنشاط التكتوني للصفائح: 01الھدف التعلمي -
)الحركات التكتونیة(النشاط التكتوني للصفائح -01:الوحدة التعلمیة 
ساعة02: تحدید الصفائح التكتونیة                                                           المدة: الحصة التعلمیة 

ھذه الحصة التعلمیة مبنیة على أساس توظیف تكنولوجیا االعالم و االتصال خاصة الشبكة العنكبوتیة من خالل (
)google earthبرنامج 

.إلى عدة صفائح صلبة) اللیتوسفیر(ینقسم االغالف الصخري -:المعارف المبنیة-
.محیطیة،قاریة أو مختلطةالصفیحة التكتونیة منطقة غیر نشطة،یمكن أن تكون -
ُتفصل الصفیحة التكتونیة عن الصفائح المجاورة  بمناطق نشطة تمیزھا حركات زلزالیة و بركنة قویة و تضاریس -

...خندق محیطي، سلسلة جبلیة قاریة) ظھرات( تضارس قیعان البحار : خاصة مثل 
II-األھداف المنھجیة :

التعبیر العلمي و اللغوي –إیجاد عالقة منطقیة بین المعلومات –استقصاء المعلومات –اع المعارف استرج–تجنید المكتسبات القبلیة 
التحكم في وسائل االعالم و االتصال- الدقیق  

III–عارض رقمي –قرص فالش –الربط باألنترنت+كمبیوتر محمول–وثائق –السبورة :  الوسائل أو الوثائق "
." داتاشو 

IV– مراحل الدرس:
:األنشطة و الممارسات * 

موارد:ز.م:نشاط التالمیذ   :نشاط األستاذ 
مرحلة -1

:التمثل
وضعیة *

:االنطالق

تحدید  * 
:المشكل 

یعرض األستاذ وثیقة تمثل خریطة 
ملیون سنة خالل 600العالم  قبل 

و أخرى حقبة الحیاة بروتیروزویك 
.خالل حقبة الحیاة الحدیثة 

یطلب من التالمیذ المقارنة بین 
.الخریطتین 

ماھي الفرضیات التي تقدمھا 
لإلجابة على ھذا التساؤل ؟

یقارن بین الخریطتین و 
یتساءل ماھي اآللیة التي من 

خاللھا تشكل العالم على الھیئة 
الحالیة  ؟ 

تشكل العالم على الوضع الذي 
حالیا ناتج عن تشقق ھو علیھ 

و تحرك قطع القشرة األرضیة 
الصلبة فوق ماتحتھا من مادة 

األرض شبھ السائلة  نتیجة
قوى داخلیة سمیت ھذه القطع 

.بالصفائح التكتونیة 

د5

وثیقة تمثل خریطة 
600العالم  قبل 

ملیون سنة خالل 
حقبة الحیاة 

بروتیروزویك و 
أخرى خالل حقبة 

.الحدیثة الحیاة 

ماھي العالمات السطحیة الدالة على 
حدود الصفائح التكتونیة ؟

یتوصل إلى المشكل الذي -
.سوف یعالج خالل الحصة 

یدون المشكل العام أو -
.المشكالت الجزئیة 
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صیاغة * 
الفرضیة

یصغي إلى األجوبة التي -
.یقترحھا التالمیذ لحل المشكل 

یساعد على تحدید الفرضیة و -
.صیاغتھا 

تتحدد الصفائح بمناطق توزع 
الزالزل و البراكین و الظھرات 
على مستوى قاع المحیطات و 

كذلك مناطق تشكل السالسل 
.الجبلیة الحدیثة 

یقترح التالمیذ مجموعة من 
:الفرضیات منھا 

ربما توزع الزالزل و 
البراكین على حدود ھذه 

الصفائح 
ربما تشابھ التضاریس عند 

المتقابلةحدود الصفائح 
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مرحلة -2
الحل

= المصادقة (
)التقصي

التحقق ( 
)التجریبي 

منشغل جھاز الكمبیوتر وتأكد 
الربط مع االنترنت 

google earthشغل برمجیة 
انسخ الصور في كل مرة –:مالحظة

Copier/Coller-و ضعھا في مجلد

انقر على التوالي على  -
lesالصفائح -1 plaques

tectoniques - 1الوثیقة-
ماذا تالحظ قیما یخص بنیة الفشرة -

األرضیة
صفیحة -قارن بین الصفیحة إفریقیا-

صفیحة المحیط -الجزیرة العربیة
ماذا تستنج فیما یخص . الھادي 

انماط الصفائح 
séismesانقر على الزالزل -2

ودقق في توزعھا على مستوى 
-2الوثیقة -المحیط األطلسي  

. ماذا تالحظ -
ما عمر ھذه الزالزل-
-faillesانقر على الفوالق -3

-3الوثیقة 
صف طریقة توضعھا و مسارھا 
مقارنة بمسار توزع الزالزل  و 

حافتي الصفیحتین المتجاورتین
انقر على عمر صخور المحیط -4

–األطلسي  océan atlantique –
4الوثیقة 

مستعینا بالمفتاح الممثل في الوثیقة *
ماذا تالحظ فیما یخص عمر 5

الظھرة الصخور على جانبي
المحیطیة

یتبع التعلیمات التي یقدمھا لھ -
ستاذ عن طریق مطبوعة األ

،وینسخ الصور لخطة العمل 
من برنامج غوغل ارث 

ویضعھا في مجلد

المالحظة یستخلص من خالل -
التلمیذ أن الغالف الصخري 

.یتكون من عدة صفائح صلبة 

یستنتج من خالل المقارنة أن -
الصفائح یمكن أن تكون 

.محیطیة أو قاریة أو مختلطة 

یتوصل التلمیذ أن الصفائح -
.التكتونیة مناطق غیر نشطة 

تفصل الصفیحة التكتونیة عن * 
بمناطق الصفائح المجاورة 

نشطة تمیزھا حركات زلزالیة و 
بركنة قویة و تضاریس خاصة 

( تضارس قیعان البحار : مثل 
خندق محیطي، سلسلة ) ظھرات

...جبلیة قاریة

د45

أجھزة إعالم 
آلي موصولة 

باألنترنت و یتم 
تثبیت بھا 

برمجیة 
google earth
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مرحلة -3
التواصل

البناء (
)والتعمیم 

یقدم  األستاذ وثیقة توضح 
خریطة جغرافیة صماء لتوزیع 

.القارات و المحیطات 
یطلب من التالمیذ تعیین على 
الخریطة الجغرافیة حدود أھم 

الصفائح التكتونیة المكونة 
للقشرة األرضیة و ھذا باإلعتماد 

على المعلومات المتوصل إلیھا 
.سابقا 

ح ي دقیق توضـ أكتب نص علم
.فیھ مفھوم الصفیحة التكتونیة 

یعین التلمیذ على الخریطة 
حدود أھم الصفائح التكتونیة 

یكتب النص العلمي یوضح 
فیھ مفھوم الصفیحة 

.التكتونیة 

د20

مرحلة .4
الفحص

)التقویم(

یقوم المسعى المتبع واألھداف  
التعلمیة المحققة ومدى التحكم في 

من خالل منتوج التالمیذ Ticeتوظیف 
من صور و نصوص علمیة

یدعم ویعالج النقائص خاصة حول قیعان -
.المحیطات

یدعم النتائج بإثارة أسباب ودالئل حركیة -
القارات لطرح مشكل جدید

یقدم درج ملفات الصور -
المستنسخة عن غوغل إرث 
لمختلف الصفائح التكتونیة و 

الحدود الفاصلة بینھا كذلك 
عمرالطبقات الصخریة في قاع 

.المحیطات
یقدم بعض دالئل حركیة -

القارات و یطرح مشكلة جدیدة

د15

تصبح ھذه السندات أدوات للتقویم في نھایة الحصة:داعمة لسیر الحصةوثائق و سندات

1

2

3

4

5
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:من التعلیم الثانويالثالثالنموذج 
التعلیم الثانوي: التعلمیة للمجال التعلميالبطاقة-1

لمادة علوم الطبیعة و الحیاة السنة األولى  ثانوي :وحدة العضویة 4بطاقة تعلیمیة لمجال تعلمي
جذع مشترك علوم و تكنولوجیا

یكون التلمیذ قادرا على اقتراح حلوال عقالنیة مبنیة على معطیات علمیة لإلجابة على إشكالیة الكفاءة الختامیة
.الحصول على الطاقة و الحفاظ على صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع 

المتعلقة بالحفاظ على وحدة و سالمة اقتراح حلول عقالنیة لوقایة صحتھ انطالقا من المعلومات:2الكفاءة القاعدیة 
:العضویة ، و یتطلب ذلك 

:ـ وضع عالقة بین التغیرات التي تطرأ على وظیفة عضو و تأثیراتھا على أعضاء أخرى
.تشخیص العالقات الموجودة بین الوظیفة القلبیة و التنفسیة أثناء بذل الجھدـ 

.وظیفي للعضویةـ تحدید دور النظام العصبي في إعادة التوازن ال
.ـ تحدید دور النظام الھرموني في إعادة التوازن الوظیفي للعضویة

وحدة العضویة : المجال التعلمي  
التحكم العصبي: 2الوحدة 

المدةالمعارف المبنیةالنشاطات 
: تأثیر الجھاز العصبي اإلعاشي على النشاط القلبي-
الودیة و األعصاب قرب الودیةتحلیل نتائج قطع و تنبیھ األعصاب -

.على الوتیرة القلبیة
.وصف التنظیم الوظیفي للنظام العصبي اإلعاشي و تمثیلھ برسم-
.تحلیل نتائج تخریب و تنبیھ المراكز البصلیة على الوتیرة القلبیة-
: تأثیر الجھاز العصبي اإلعاشي على النشاط التنفسي-
ثیر تنبیھ البصلة السیسائیة و قطعتحلیل تسجیالت بیانیة تبین تأ-

.األعصاب التنفسیة على الوتیرة التنفسیة

آلیات التحكم العصبي اإلعاشي-
.في الوتیرة القلبیة

آلیات التحكم العصبي اإلعاشي-
.في الوتیرة التنفسیة

سا04

: بنیة العصب-
.مفروكوصف بنیة العصب من خالل المالحظة المجھریة لعصب -
. وصف و رسم بنیة اللیف العصبي انطالقا من مالحظتھ بالمجھـر-
: مفھوم السیالة العصبیة-
تحلیل تسجیل عصبي في غیاب التنبیھ و تسجیالت أخرى لتنبیھات -

.مختلفة الشدة
تحلیل منحنیات تغیر تردد كمونات العمل بتزاید شدة تنبیھ قرن -

.استشعار الحشرة القزیة

.بنیة العصب-
. بنیة اللیف العصبي-

مفھوم السیالة العصبیة و آلیة-
.انتقالھا عبر اللیف العصبي

العالقة بین شدة التنبیھ و  تردد-
.كمونات العمل

سا02

: اإلدماج العصبي-
.إنجاز مخطط حول دمج المعلومات التي تستقبلھا البصلة السیسائیة-
. تقدیم مفھوم لإلدماج العصبي-

02. مفھوم اإلدماج العصبي-

: "مفھوم العصبون " الدعامة الخلویة للرسالة العصبیة-
.تحلیل محضرات مجھریة من المادة الرمادیة -
.ترجمة المالحظة إلى رسوم تخطیطیة لألجسام الخلویة-
.تحلیل نتائج تجارب اإلستحالة-

الدعامة الخلویة للرسالة-
.العصبیة

سا04
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.تركیبي لخلیة عصبیةإنجاز رسم -

لمدة ساعة واحدةبطاقة تسییر وضعیة تعلمیة.2
تحدید دور النظام العصبي في إعادة التوازن الوظیفي :الكفاءة القاعدیة

.للعضویة
وحدة العضویة:المجال التعلمي
التغیرات التي تطرأ على وظیفة عضو وضع عالقة بین تأثیر :الھدف التعلمي

.وتأثیرھا على أعضاء أخرى
التحكم العصبي:2الوحدة التعلمیة

.لقلبالذاتیة لالحركة:1النشـــاط 

ع.م. ج01السنة : الفئة المستھدفة
.عملي: طبیعة الحصة

ساعة1:المدة

الوسائلاألھداف المنھجیةالمعارف المبنیة
تجنید المكتسبات القبلیة-.وظیفیةللقلب حركة ذاتیة و -

استقصاء المعلومات-
.التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-

ضفدع، اإلیثر، سائل رانجر، أدوات التشریح، 
، ماء، التشریحقفازات، أقنعة جراحیة، وعاء
.سبورة، جھاز العرض الرقمي

مراحل سیر 
المواردالزمننشاط األستاذنشاط التلمیذالدرس

مرحلة التمثل
 -

وضعیة اإلنطالق

یتذكر التلمیذ المعطیات ومعلومات الدرس -
السابق بحیث یتوصل إلى أن القلب عضلة 

تقوم بضخ الدم إلى األعضاء باستمرار عن 
طریق التقلص والتمدد وال یمكن التحكم في 

.حركتھ

یحفز التلمیذ إلى تذكر الدرس -
السابق بمجموعة من األسئلة 

ویساعد التلمیذ على وضع عالقة 
بین الدرس الماضي والدرس 

الحاضر 

أسئلةد5

تحدید المشكلة 
ومواجھتھا

یتوصل التلمیذ انطالقا من وضعیة -
ما ھي :اآلتيالمشكلاالنطالق إلى طرح 
طبیعة حركة القلب؟

المشكلیحفز التلمیذ إلى طرح -
الخاص بالحصة

د5

صیاغة 
الفرضیات أو 
أجوبة مؤقتة

.حركة ال إرادیة-
.حركة ذاتیة-

اإلصغاء لمقترحات التالمیذ 
مساعدتھم على التفكیر-

د5

مرحلة الحل 
التقصي

.حركة القلب ألرنبدراسة طبیعة 
یتوصل التلمیذ إلى أن تشریح الحیوان -

.معرفة طبیعة حركة القلبیوصلھ إلى 
یتوصل التلمیذ بمساعدة من األستاذ إلى -

:الخطوات التالیة

:خطوات التجربة
بواسطة قطن مبلل األرنبخدر-1

.بالكلوروفورم
على ظھره داخل طبق األرنبضع -2

یطرح بعض التساؤالت حول -
التجربة التي تبین كیفیة التعرف 

.على طبیعة حركة القلب
یحفز التلمیذ للوصول إلى -

.خطوات تشریح األرنب
یقدم خطوات التجربة الخاصة 
.بتشریح الضفدع وعزل القلب

بعد أن یدون التلمیذ التجربة على -
السبورة یطرح األستاذ األسئلة 

:التالیة

تجربةد30
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.ثبتھالتشریح و
تخلص من الفرو وذلك بوضع فتحة -3

صغیرة بالمقص وقص على طول الخط 
.الرقبةالمنصف حتى

على طول الخط فتح التجویف البطني ا-4
.المنصف حتى الرقبة

ضعھ في طبق بیتري وعزل القلب ا-5
.رانجریحتوي على سائل 

.تحریك بسیط لطبق بیتريقم ب–6

تكوین أفواج وإنجاز التجربة وفقا -
.للمراحل المدونة

بعد انجازك للتجربة ماذا 1س
تالحظ؟

ماذا تستنتج حول طبیعة حركة2س
القلب؟

.مالحظة عمل التالمیذ وإرشادھم

مرحلة 
التواصل

بناء اخالصة و 
التعمیم

وصول التلمیذ بمساعدة من المدرس إلى -
:اإلجابة التالیة

: المالحظة
نالحظ تحرك القلب في علبة بتري -

.رنبرغم أنھ معزول عن عضویة األ
:االستنتاج

.للقلب حركة ذاتیة و وظیفیة-

نھایة الحصة یستخلص التلمیذ عنوان في -
.الدرس

اإلصغاء إلى المالحظات -
والنتائج التي توصل إلیھا 

التالمیذ

بعد الوصول إلى ھدف الدرس -
.یطرح السؤال حول عنوان الدرس

10

مرحلة الفحص 
تقویم تكویني

ینجز التشریح االفتراضي لضفدع عن -
.طریق جھاز الكمبیوتر

الحركة الذاتیة للقلبیبحث عن مقر -

ھل الحركة :یطرح السؤال التالي-
الذاتیة للقلب خاصة بقلب األرنب 

فقط؟
سؤال لتحضیر النشاط الموالي

إذا كان القلب یتحرك ذاتیا إذا ما -
ھو مصدر ھذه الحركة؟

فالش د5
لتشریح 

افتراضي 
لضفدع


