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  I  /؟بالسنة األولى بكالوریا واألرض ةعلوم الحیا  ماذا سأستفید من دراسة 

 تمّكن حیث البكالوریا سلك في المتمیز موقعھا وشعبة العلوم الریاضیة التجریبیة العلوم شعبة تحتل
 والمساھمة محیطھم في ندماج لإل تؤھلھم التي والمھارات العلمیة المعارف من األدنى الحدّ  من ینالمتعلم

 حظةالالم طریق عن )ھا(بواقعھ )ة(المتعلم احتكاك ویعتبر .مجتمعھم وتطویر بیئتھم، على الحفاظ في
 عامة علمیة بمعارف )ھا(تزویده عن الفض ،تینالشعب ھذه ممیزات إحدى من المیدانیة والخبرة والتجریب

    .وتحلیلھا الظواھر حظةالم لالخ من

 : من استھداف بعض الكفایات النوعیة التالیة بالسنة األولى بكالوریا علوممادة علوم الحیاة واألرض  منھاجیمكن 

    دراستھ بمتابعة )ة(للتلمیذ یسمح بشكل األساسیة المواد في ومتوازن متكامل تكوین اكتساب 
 إلى )ھا(ولوجھ إمكانیة إلى باإلضافة مختلفة، شعب وفي والكلیات المعاھد من عدد أكبر في العلیا)ھا(

 التحضیریة األقسام
 النھج واستعمال المناسب، العلمي االستدالل اعتماد لالخ من العلمي النھج خطوات كالامت 

 .المطروحة اإلشكالیة وطبیعة معطیات حسب وتكییفھ االستنباطي، االفتراضي
 والتكنولوجیات العلوم مجاالت في ومسایرتھا المستجدات على عالاالط. 
     أشكالھ بمختلف التواصل. 
      وحب الموضوعي والحكم المعرفي الفضول أساس على بھ ومھتما التقصي، إلى میّاال المتعلم جعل 

 الجماعي العمل
   وتفسیرھا الطبیعیة للظواھر واالجتماعیة والتكنولوجیة العلمیة األبعاد فھم على قادرا المتعلم جعل. 
  بإتقان القیاس وأجھزة التجریبیة المعدات واستعمال التجریب تقنیات توظیف. 

 
   II /كیف سیتم تقییمي في المادة ؟ 

  .یشتمل التقییم التربوي لمنھاج علوم الحیاة واألرض على المراقبة المستمرة واالمتحان الموحد

 المراقبة المستمرة:  
  .الفروض الكتابیة المحروسة ومختلف أنشطة المتعلمین من إنجازات صفیة ومنزلیة تشمل 

األولى علوم وبالنسبة للسنة  )3(األولى علوم تجریبیة ثالثة بالسنة عدد الفروض الكتابیة المحروسة 
  .)02(اثنان ریاضیة
  على حساب معدل األسدس للمراقبة المستمرةیتم:             

 .لباقي أسالیب المراقبة المستمرة %25للفروض الكتابیة المحروسة ونسبة   %75 اعتماد نسبة 

  علوم الحياة واألرض :منهاج 



اجالثانية: املجزوءة    ياةعلوم: م رضا اضيةعلومو  : املستوى و     ر

ساسية املجال واملعارف ن ساسية املضام داف و املنتظرة ارات  امل
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ي ا نقل  الصبغيات دور   -  الورا

 أخرى  إ خلية من

 خلية عند املباشر غ نقسام مراحل +

 حيوانية وأخرى  نباتية

ة الدورة + لو  ا

 الوراثية للمادة الكيميائية الطبيعة 

ية تركيب + ئة الصبغيات من ل و  وجز

ADN 

 ADN مضاعفة آلية +

ف  ليل واملورثة للصفة أو عر  :وا

وم  الطفرة مف

ن  صفة العالقة  ن  ومورثة بروت  بروت

ي الرمز  للطفرة الوراثية الداللة +   الورا

 

ي ا عب آلية *  تركيب مراحل :الورا

نات وت   ال

 

ندسة * ا : الوراثية ال ا مباد   وتقنيا

وم :مورثة نقل مراحل  ي التغي مف  الورا

 Agrobacterium مورثات انتقال +

tumefaciens نبات إ 

ية إ مورثة نقل +  معينة بكت

ندسة لتطبيق مثلة عض   الوراثية ال

رمون  الصنا نتاج +  النمو ل

ن سول شري  و  ال

نات الصنا نتاج + وت  توجھ سامة ل

شرات ضد  الضارة ا

 بواسطة الزرا املردود من الرفع +

  وراثيا املعدلة املتعضيات

  

م  والدعم التقو

ز وم املرتبطة املعارف عز ي ا بمف  وآليات الورا

ه مبادئ عب  وتقنيات و

ندسة  التفاعل لتحقيق ذلك وتوظيف الوراثية ال

ي  جتما املحيط مع يجا

شر  واعية مواقف ب

 

ية دوات استعمال  عالم وتكنولوجيات املخ

ر عرف  والتواصل يولوجية الظوا ر ا  والظوا

  الوراثة علم املرتبطة

  

ي ا بطبيعة املرتبطة املعارف عميق  الورا

ه وآليات مبادئ عب ندسة وتقنيات و  الوراثية ال

ا قصد م  توظيف ر وتفس ف  علم املتعلقة الظوا

ائنات عند الوراثة ية ال  ا

ساب *  ي ا انتقال حول  املعارف اك  ع الورا

ائنات عند ا التوالد ية، ال  الوراثة وحول  ا

ة، شر  عض حل  املعارف ذه توظيف مع ال

ل  شر و الوراثية، الصفات بانتقال املرتبطة املشا

 اتخاذ قصد وذلك الوراثية، مراض حول  الو

ا الالزمة حتياطات  .بخصوص

ساب * ي التغ حول  أساسية معارف اك  وعلم الورا

نتقاء إدراك مع الساكنة وراثة مية ن  أ  تحس

اساتھ الفال نتاج ومردودية جودة ع  ع وا

مية قتصادي الناتج   الساكنة تطور  عوامل وأ

فاظ ية ع ا ا وع للساكنة الوراثية الب  مع تواز

ش الذي املحيط  .ھيف ع
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