السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻷرض
 / Iماذا سأستفيد من دراسة علوم الحياة واألرض؟
يھدف تدريس ھذه المادة بالسلك اإلعدادي إلى تزويد المتعلم )ة( بقدر وافر من القدرات والمعارف والمھارات
حول جسمه )ھا( وبيئته )ھا( وتنمية قدرته )ھا( على المالحظة والتحليل والتفكير العلمي .وعلى ھذا األساس
فھي تأھل المتعلم)ة( لالندماج في بيئته )ھا( والمساھمة في تطويرھا والمحافظة عليھا .ومن أھداف تدريس
المادة كذلك بالسنة الثانية إعدادي :
 التعرف على عملية التوالد عند الكائنات الحية وطريقة انتقال الصفات الوراثية عند اإلنسان. اتاحة الفرصة للمتعلم)ة( الستكمال معرفته )ھا( لجسمه)ھا( وتحسيسه)ھا( بأھمية وقايته. إمداده)ھا( بالمعلومات الكافية في مجال تنظيم النسل بغية تحقيق تربية جنسية وسكانية مسؤولة وواعية. التعرف على طرق انتقال بعض الصفات واألمراض الوراثية. /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من:
• فرضين) (2كتابيين محروسين في كل أسدس بنسبة 75%.
• األنشطة الصفية والمنزلية بنسبة .25%
 (2حساب معدل المراقبة المستمرة ): (m
)معدل الفروض الكتابية +( 3Xمعدل األنشطة الصفية= m
4

املجزوءة  :الثانية
المجال

ماج ) : (Syllabusعلوم الحياة ؤالارض

مضامين الوحدة
التقويم التشخيصي

التوالد عند الحيوانات
*دور كل من الذكر و األنثى
*االخصــاب
*الحيوان الولود و الحيوان البيوض
التـــــــــوالـــــــد مفھوم دورة النمو

عــنــــد
الــكـــائـــنــــــات

القدرات و المھارات المستھدفة
استرداد و استعمال المعارف

التوالد الجنسي عند النباتات
نبات زھري نبات ال زھريالتوالد الالجنسي عند النباتات
 عن طريق بعض األعضاء عن طريق بعض التقنيات التقويم التكويني -الدعم

الغالف الزمني
 1.5س)1حصة(
4.5س)3حصص(

المالحظة العلمية :تنظيم وتصنيفو تركيب
البحث عن المعلومات من مصادر مختلفةالتصور القبلي و النظري لمبادئالتجربة
-استعمال النھج العلمي

االستعمال السليم و الصحيحلآلدوات المخبرية

الــحـــيـــــة

انـــتـــــقال
الصــفات
الوراثــيــة
عــنــد
اإلنــســان

املستوى  :الثانية إعدادي

-------------------البحث عن المعلومات من مصادر مختلفة

1.5س)1حصة(
4.5س)3حصص(
4.5س)3حصص(
3س)2حصص(
3س)2حصص(
----------6س)4حصص(
1.5س)1حصة(
 3ساعات )  2حصص(

1.5ساعة )1حصة(

 7.5ساعات )5حصص(

تقويمإجمالي:فرض كتابي
+تصحيح

 7.5ساعات )5حصص(

التوالد عند االنســان

 3ساعات )  2حصص(

 األعضاء التناسلية و وظائفھا االخصاب و مصير البيضة -الحمل و الوالدةواالرضاع

تنظيم النسل
الوراثــة عند االنسان
 انتقال بعض الصفات و األمراضالوراثية
 دور الصبغيات في نقل الصفاتالوراثية
 عواقب زواج األقارب -االستنساخ

 التواصل الشفھي و الكتاب احترام الحياة و االھتمام بالذات في مجالالصحة
-اتخاد مواقف مسؤولة

 1.5ساعة )1حصة(
 1.5ساعة )1حصة(
6س)4حصص(

