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 الحیاة  وفق المقاربة بالكفاءات وتخطیط مناھج علوم الطبیعة:
 الكفاءات العلمیة والتكنولوجیة للمادة

التعلماتمادة علوم الطبیعة والحیاة وسیلة لتطویر لالمناھج  الحالیة 
كفاءات المسعى العلمي الذي یعتمد منذ البدایة على التي تنمي األساسیة 

وتتمیز بـارتباطھا بالحیاة ) قدر المستطاع (أساس مشكالت ذات داللة 
الیومیة للمتعلم ، فھذه المقاربة الوظیفیة تسھل إشراك التلمیذ في 

سیاق (مسارات التعلم ، كّل المكونات التعلیمیة المتّعلقة بالتّعلم 
،مما یسمح من وضع كفاءات المسعى ) االھتمام، بناء الدرس، التقویم

العلمي حیز التنفیذ، والتي تستلزم بدورھا تكامال دائما بین التجریب 
:والتنظیر قصد التنمیة، وعلى وجھ الخصوص
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.اكتشاف الواقع وتحلیلھ-
.مقارنة األفعال المالحظة قصد ترتیبھا-
.السؤال وصیاغة الفرضیات-
.الفحص التجریبي-
.استنتاج القوانین-
.بناء النماذج-
استعمال أدوات التصور لفحص أھمیتھا بالنسبة للواقع، وذلك باستخدام التعلیل -

.اإلستنتاجي
تعتبر  المسعى األھم واألعقد في المسعى العلمي، ألن االنتقال من الواقع نمذجة-

المحسوس إلى المجرد، من المالحظة إلى ترجمتھا الشكلیة ،یتطّلب القدرة على 
االستخالص من العالم الواقعي تصورا مبسطا، حیث تتّعلق درجة التبسیط 

بلغة الترمیز التي یمكن أن تكون النمذجةوتستعین .بالمستوى الذي نتواجد فیھ
رسومات بیانیة، مخططات أو عبارات ریاضیة ،وعلى األستاذ أن ) حسب الحالة (

.، وھذا في كّل العلومالنمذجةیرّكز على أمثلة بسیطة توضح كیفیة إجراء 
أیضا مسعى علمي أساسي؛ فھو یتصور ویبتكر وضعیات یمكن إنتاجھا ھو التجریب -

.من جدید، وتمكن من إقامة حقیقة ظاھرة من الظواھر، أو قیاس المعالم
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:تدرب التالمیذ علىیأن ال بد التكنولوجي وبكفاءات المسعى العلمي 
االستعالم، والمالحظة على وجھ الخصوص ، تدوین المعطیات واستغالل -

.الوثائق
.التفكیر المّعلل والترتیب، وإقامة العالقات-
.اعتماد المسعى التجریبي والتحلي بروح النقدیة في حّل المشكلة العلمیة-
إنجاز بعض األعمال التطبیقیة، والتركیبات التجریبیة البسیطة، والقیاسات، -

.تربیة الحیوانات، بعض الزراعات
.تركیب مشاریع بسیطة متّعلقة بالمعارف المدروسة-
.استعمال تكنولوجیات اإلعالم واالتّصال بطریقة عقالنیة-
.االتّصال الشفھي والكتابي، وكذلك بالرسم والتصامیم-

EvalTp+FichTecTpملف وملف نشاطات األعمال التطبیقیة في مناھج التعلیم الثانوي 
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لألستاذالبیداغوجيالملف 
:مایليالبد من مراعاة التدریس وفق المقاربة بالكفاءات استرتیجیةلنجاح 

.الوثائق المرافقة ودلیل األستاذوالتعمق في فھم المناھج -
،باعتباره التعلميحركة في تنشیط الفعل التعلیمي وجعل التلمیذ أكثر فاعلیة -

جودة إعداد الدرس تقاس بالوقت الذي یصرفھ التلمیذ وھو في شریكا،ألن
).تلمیذ متفاعل ال تلمیذ منفعل(وضعیة نشاط 

استعمال الوسائل كل ما أمكن ذلك ،بتحویل األنشطة الوثائقیة إلى أنشطة -
.  تجریبیة كل ما أمكن ذلك

.بناء الكفاءات سیرورةاإلدماج ضمن لبیداغوجیاالمفاھیميإدراك البعد -
وتجنب المفاضلة بین المواد ألنھ یضع حواجز مادیة ونفسیة بین المادة -

،مما یعیق نشاطات اإلدماج المواد فیؤدي إلى عدم اكتساب )التلمیذ(المتعلم
.الكفاءات العرضیة
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مراعاة القدرات الفردیة من أجل تكییف وضعیات التعلم حسب المستوى العام -
.للتالمیذ 

والمفاھیميمسایرة طبیعة التدرج التي یتطلبھا سلم البناء والنمو المعرفي -
)الحفظوتجنب التكدیس (والكفاءات 

التأكید على شمولیة التقویم في كل مراحل حل المشكل -
مع ربطھ بالتعلم اإلدماجي الذي یسمح ) التحصیليالتشخیصي،التكویني،(

التي أكسبتھ تعلما من )سلوكاتمعرفة،مھارات،(للمتعلم بإدماج مكتسباتھ 
.التعلمي،ثم المجال التعلمیةخالل الوحدة 

والذي یمكنھ من التحكم الجید البیداغوجيو ھذا ال یكون إال بإعداد الملف 
الحیاة والمواد المقاربة لھا ،ومتحكما والممیز في مادة علوم الطبیعة 

العالقات الرابطة بین وحدات كل مجال تعلمي  أین وأیضا في المفاھیم 
.تبرز الكفاءات القاعدیة  والمرحلیة المستھدفة 
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 ملف كیف أدرس العلوم(: لألستاذ البیداغوجيعناصر الملف(

وإن التحضیر الیومي یعیق عمل األستاذ ،أما التحضیر على المدى المتوسط 
خاصة الربط بین  وحدات البعید ألنشطة التعلم فیسمح لھ بالتحكم في المنھاج 

الربط بین مختلف مجاالت المنھاج أین یتحقق اإلدماج وكل مجال تعلمي 
الحقیقي ،و تنمو الكفاءات القاعدیة  والمرحلیة المستھدفة في المنھاج،ولتحقیق 

:المكون منالبیداغوجيذلك یجب على األستاذ تحضیر الملف 
نموذج (التعلمیةالوحدات وو المعارف المستھدفة للمجاالت التعلماتتدرج . أ

)التوزیع
)درج حقیبة األستاذ( مستخرج من البرنامج لكل مجال تعلمي. ب
( )البیداغوجيوالتحضیر العلمي . ج
نموذج تصمیم شبكة تصمیم درس بحل ( التعلمیةالبطاقات التعلیمیة لتسییر الحصص . د

)تعلمیةوحدة لتحضیرحصصبیداغوجیةالمشكالت ونماذج 

)التعلميالمجال والوحدة مھایةفي االدماجوتحضیر نشاطات التقویم (التقویم . ھـ
)ملف تحسین المردود التربوي+ ملف توجیھات لألساتذة تحضیر الدرس(
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 لضمان تقویم موضوعي یھدف  الى تنمیة مختلف الكفاءات
)تشخیصي،تكویني،تحصیلي(
 یجب أن یتم بصفة مستمرة
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التعلیمیة /التعلمیةلربط بین العملیات اوتستعمل فیھ أدوات مختلفة بھدف 

صیاغة األسئلة بمھارة من أجل المناقشة وأھدافھا، وطرائق التقویم من خالل 
مع التأكید على تعوید التالمیذ حل المشكالت واالكتشاف واالستقصاء و

الحیاة في ومختلف تقنیات اإلجابة على األسئلة في علوم الطبیعة 
وتفسیر منحنیات،كتابة حوصلة علمیة،تنظیم المعطیات وتحلیل (البكالوریا

الخ......صحتھاواختبارالفرضیاتصیاغةمنھجیةتحریرھا، 



 تھدف إلى تقویم قدرة التلمیذ على توظیف المعارف : الواجبات المنزلیة
المتحصل علیھا لحل إشكالیات علمیة تختلف عن اإلشكالیات المدروسة في 

.القسم، ویحبذ طرح واجب منزلي واحد في نھایة كل وحدة تعلیمیة
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،وتبادل الخبرات داخل المؤسسة الواحدة أو مجموعة مؤسسات طبقا للمنشور 

تتم برمجة األیام الدراسیة الداخلیة بین أساتذة المادة واألستاذ منسق ,174
یتم فیھا تحدید الوقت والمواضیع الھامة التي لھا عالقة رزنامةالمادة وفق 

تبقى الحریة لألساتذة في إضافة .... التشریعوالطرائق والوسائل وبالمنھاج 
.  أنشطة أخرى 

المنسقين احترام والمكونين االساتذةالسادة ونرجو من السيدات 
12بـمواعيد إرسال بطاقات تنفيذ البرامج قبل نهاية كل فصل 

:نهاية الفصل  أي الىيوما على أن يتم التقدير في تنفيذ البرامج 
2014دیسمبر 07الفصل األول في حدود -
2015مارس 08الفصل الثاني في حدود -
2015أفریل30الفصل الثالث في حدود -

)وجداول التوقیتاالداریةالوضعیة +الندواترزنامة+درج وثائق عمل متابعة البرامج( -
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* و تدوین النشاطات المنجزة في بھوثیقة رسمیة البد االعتناء :دفتر النصوص
.القسم بانتظام

 *كل أستاذ مطالب بتوزیع سنوي لدروس المستویات المكلف : التوزیع السنوي
. بھا

 * تكملة للتوزیع السنوي یعد : بھالمرتبطة التعلمیةالمجال والوحدات توزیع
.تعلمیةمجال ووحدة األستاذ توزیعا خاصا بكل 
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:  كل أستاذ مطالب بمراقبة وثائق وأدوات التلمیذ المتمثلة في * 
 ملف ترتیب المصنف(ـ مصنف لتسجیل األنشطة المختلفة(
- تصحیحاتھاوأوراق الفروض والواجبات المنزلیة.
- دفتر المراسلة تسجل فیھ كل النقاط التي تحصل علیھا التلمیذ في

.مختلف النشاطات

:  كل أستاذ مطالب بمراقبة وثائق وأدوات التلمیذ المتمثلة في * 
 ملف ترتیب المصنف(ـ مصنف لتسجیل األنشطة المختلفة(
- تصحیحاتھاوأوراق الفروض والواجبات المنزلیة.
- دفتر المراسلة تسجل فیھ كل النقاط التي تحصل علیھا التلمیذ في

.مختلف النشاطات



 مسك دفتر النصوص من المھام البیداغوجیة لألستاذ ،طبقا للمنشور
البد من تسجیل جمیع األنشطة175و 155

 )و یبوب الى .بتاریخھا و وقتھا) حصص تحلیلیة، تركیبیة، تقویمیة
قسمین ،قسم األنشطة و قسم التقویم یخصص لتسجیل الواجبات و 
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 على األستاذ أن یسجل في دفتر المخبر جمیع األدوات و الوسائل
والمواد التي یحتاجھا في حصة ما عملیة أو تركیبیة قبل وقت العمل 

ساعة على األقل حتى یتمكن المخبري من تحضیرھا و 48بـ 
.إعدادھا في الوقت المناسب
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