
  

  

والتعليم بية لل العرا والتعليممؤسسة بية لل العرا الدراسية                                                                                                                                مؤسسة  2015/2016: السنة

ع املشرتك علميذ الج  

 

 

I  /واألرض؟ ةعلوم الحیا  ماذا سأستفید من دراسة  

 : من استھداف بعض الكفایات النوعیة التالیةجذع مشترك علمي مادة علوم الحیاة واألرض بال منھاجیمكن 

 إدراك أھمیة التوازنات الطبیعیة. 

 ودیة اإلنتاج الفالحي  إبراز أھمیة التوالد الجنسي في استمراریة النوع و دور التكاثر النباتي في الرفع من مرد. 

 عند النباتات ودوره في لبتكاثر الخضري جنسيالإبراز أھمیة التوالد ال. 

  توظیف منھجیة سلیمة خالل تناول القضایا المرتبطة بعلم البیئة والتوالد عند النباتات. 

 لمرتبطة بعلم البیئة استعمال األدوات المخبریة و تكنولوجیات اإلعالم و التواصل في جمع و معالجة المعطیات ا

 .و بالتوالد عند النباتات 

 التعرف على تقنیات ومخاطر التعدیل الوراثي عند النباتات. 

II /كیف سیتم تقییمي في المادة ؟ 

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

  .االمتحان الموحد )1
  :المراقبة المستمرة )2

  .الفروض الكتابیة المحروسة ومختلف أنشطة المتعلمین من إنجازات صفیة ومنزلیة تشتمل 

  )02(اثنان: عدد الفروض الكتابیة المحروسة بكل الجذوع المشتركة

 حساب معدل األسدس للمراقبة المستمرة:             

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

   

  علوم الحياة واألرض :منهاج 



اج           2  : املجزوءة    ياة علوم : (Syllabus) م رض ا دع: املستوى           و كا     املش

  

 

الغالف   المھارات و القدرات المستھدفة  مــضامین الوحـدة  المجال
  الزمني

ت
عندالنباتا

التوالد
  

  س1.5  استعمال المعارفاسترداد و   التقویم التشخـیصي

  التوالد الجنسي عند النباتات* 
  التوالد عند كاسیات البذور -
  التوالد عند عاریات البذور -

تنمیة المالحظة وصیاغة مشكل  -
  علمي

ربط المعلومات بالمكتسبات لحل  -
  مشكل علمي مطروح

  اقتراح و صیاغة الفرضیات-

  س12
  

   الالزھریةالتوالد الجنسي عند النباتات *
  عند الطحالب -
  عند سرخس وحزازیة -

اقتراح أدوات مناسبة الختبار  -
  الفرضیات

ترجمة معطیات عددیة على شكل  -
  جدول أو نص أو رسم بیاني

توظیف القوانین و النماذج لتفسیر  -
  الظواھر و المعطیات العلمیة 

  س12

  س1.5  الدعم+ التقویم التكویني 

  س 3  استثمار+اإلجماليالتقویم 

  سا12   دورات النمو عند النباتات* 

   :التوالد الالجنسي *
  التكاثر الخضري-

التطعیم ، :  تطبیقات في المیدان الفالحي
  االفتسال والترقید

  س10.5

  )P.G.M(التعدیل الوراثي عند النباتات*
 تقنیات التعدیل الوراثي عند النباتات -
  .اشكالیة التعدیل الوراثي عند النباتات  -
  
  تصنیف النباتات*

  ابداء الرأي و البرھنة علیھ -
تنمیة المواقف االیجابیة و  -

  المسؤولة
تركیب المعلومات على شكل  -

  نص أو خطاطة 

  س7.5

  س1.5    الدعم+ التقویم التكویني 

  س 3  معالجة النتائج+ التقویم االجمــالي

  س3  مرحلة أولى من تقویم المھارات  استثمار النتائج+ تقویم خارجي 


