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ع املشرتك علميذ الج  

 

  

   I  /وا�رض؟ ةعلوم الحيا  ماذا سأستفيد من دراسة  

برنامج تدريس مادة علوم الحياة وا�رض بالسلك الثانوي التأھيلي من استھداف بعض الكفايات النوعية يمكن 

 : التالية

ا1لمام بمختلف العوامل البيئية المؤثرة في توزيع الكائنات الحية و بطرق التحكم في ھذه العوامل في المجال  �

 )ع4قاتھا بالكائنات الحيةالعوامل التربوية و العوامل المناخية و(الف4حي قصد تحسين المردود الزراعي 

  .الوعي بأھمية المحافظة على البيئة و ا7ستغ4ل المعقلن  للموارد الطبيعية. �

  .تدفق المادة والطاقة داخل النظام البيئي اكتساب معارف حول �

 .الطبيعيةإدراك أھمية التوازنات  �

إبراز أھمية التوالد الجنسي في استمرارية النوع و دور التكاثر النباتي في الرفع من مرد ودية ا1نتاج  �

 .الف4حي 

 .توظيف منھجية سليمة خ4ل تناول القضايا المرتبطة بعلم البيئة والتوالد عند النباتات  �

في جمع و معالجة المعطيات المرتبطة بعلم استعمال ا�دوات المخبرية و تكنولوجيات ا1ع4م و التواصل  �

 .البيئة و بالتوالد عند النباتات 

II /كيف سيتم تقييمي في المادة ؟ 

  .يشتمل التقييم التربوي لمنھاج علوم الحياة وا�رض على المراقبة المستمرة وا7متحان الموحد

  :المراقبة المستمرة �

  .الفروض الكتابية المحروسة ومختلف أنشطة المتعلمين من إنجازات صفية ومنزلية تشتمل 

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

  :حساب معدل ا�سدس للمراقبة المستمرة �

 .لباقي أساليب المراقبة المستمرة %25للفروض الكتابية المحروسة ونسبة   %75 اعتماد نسبة 

علوم الحياة واألرض: منهاج   
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سدس                 ورض الحياة علوم : (Syllabus) م��اج           و�ى
: ا�جزوءة    :
ول   

  مــضامين الوحـدة  المجال
المھارات و القدرات 

  الغ+ف الزمني  المستھدفة

علم	البيئة
  

  )حصة1(س1.5  استرداد و استعمال المعارف  التقويم التشخـيصي

استغ4ل + إنجاز :خرجة دراسية
  ديداكتيكي

  تنمية الم4حظة وصياغة مشكل علمي -
ربط المعلومات بالمكتسبات لحل مشكل  -

  علمي مطروح
  اقتراح و صياغة الفرضيات-

  ساعــة12
  )حصص8(

العوامل التربوية وع4قتھا بالكائنات 
  الحية 

اقتراح أدوات مناسبة 7ختبار  -
  الفرضيات

ترجمة معطيات عددية على شكل  -
  جدول أو نص أو رسم بياني

توظيف القوانين و النماذج لتفسير  -
  الظواھر و المعطيات العلمية 

  )حصص8(ساعة 12

  )حصة1(س1.5   الدعم+ التقويم التكويني 

  )حصص2(س 3  استثمار+التقويم ا1جمالي

العوامل المناخية وع4قتھا بالكائنات 
  الحية 

  )حصص8(ساعة 12

تدفق المادة و الطاقة داخل النظام 
  البيئي 

  )حصص7(ساعة 10.5

  ابداء الرأي و البرھنة عليه -  التوازنات الطبيعية
  تنمية المواقف ا7يجابية و المسؤولة -
تركيب المعلومات على شكل نص أو  -

  خطاطة 

  )حصص5(س7.5

  )حصة1(س1.5    الدعم+ التقويم التكويني 

  )حصص2(س 3  معالجة النتائج +التقويم ا7جمــالي

  )حصص2(س3  مرحلة أولى من تقويم المھارات  استثمار النتائج+ تقويم خارجي 

  

 


