السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺠﺬع ﻣﺸﱰك أديب
ﻣﻨﻬﺎج  :ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻷرض
 / Iماذا سأستفيد من دراسة مادة علوم الحياة واألرض بالجذع المشترك أدبي؟
يمكن منھاج علوم الحياة واألرض خالل األسدس الثاني من استھداف بعض الكفايات التالية :
 تحسيس المتعلم )ة( باآلثار السلبية الناتجة عن تدخالت اإلنسان في محيطه الطبيعي.
 تعرفه على اإلجراءات التي ينبغي اتخادھا قصد الحد من اآلثار السلبية لتلك التدخالت.
 تصحيح السلوكات والمواقف بھدف المحافظة على التوازنات الطبيعية.
 إبراز بعض الجوانب الصحية المرتبطة بالتطور العلمي في المجالين الطبي والزراعي
والمشاكل الناتجة عن ذلك.
 /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
يشتمل التقييم التربوي لمنھاج علوم الحياة واألرض على المراقبة المستمرة واالمتحان الموحد.
 المراقبة المستمرة:
تشتمل الفروض الكتابية المحروسة ومختلف أنشطة المتعلمين من إنجازات صفية ومنزلية.
عدد الفروض الكتابية المحروسة بكل الجذوع المشتركة :اثنان

)(02

 حساب معدل األسدس للمراقبة المستمرة:
اعتماد نسبة  75%للفروض الكتابية المحروسة ونسبة  25%لباقي أساليب المراقبة المستمرة.
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المضامين والمعارف األساسية
 -1بعض مظاھر اختالل التوازنات الطبيعية:
 تلوث الھواء ،اتالف طبقة األوزون. ظاھرة االنحباس الحراري. عواقب االستعمال المفرط للموادالكيميائية.
 إتالف الغابات وعواقبه. -انقراض الحيوانات ،أسبابه وعواقبه.

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية







ٕالانسان والبيئة

 -2المحافظة على التوازنات الطبيعية:
 تقنيات غير ملوثة.• المكافحة البيولوجية.
• استعمال مصادر الطاقة المتجددة.
 -إنشاء المحميات.








 -3الصحة والبيئة:
 التصدي لألوبئة. -عواقب تلوث الھواء.

ٔالاسدس  :الثاني








تعرف بعض عواقب الھواء
واتالف طبقة األوزون.
إبراز أھمية الحفاظ على
التوازنات الطبيعية.
التحسيس بظاھرة اإلنحباس
الحراري.
تعرف عواقب استعمال المواد
الكيميائية المفرط.
التحسيس بوعواقب إتالف
الغابات.
مقارنة بعض أسباب انقراض
الحيوانات وعواقبه.
تعرف بعض تقنيات المكافحة
البيولوجية.
تعرف أھم أنواع الطاقة
المتجددة وبعض مجاالت
استعمالھا.
التحسيس بأھمية استعمال
التقنيات غير ملوثة.
استعمال مصادر الطاقة
المتجددة ،وانعكاسھا على
المستوى البيئي واإلقتصادي
واالجتماعي.
التوصل إلى دور إنشاء
المحميات في المحافظة على
التنوع البيولوجي ،وحماية
الكائنات الحيوانية والنباتية
المھددة باإلنقراض.
تعرف بعض األوبئة وكيفية
التصدي لھا.
تعرف عواقب تلوث الھواء
على صحة اإلنسان واألوساط
الطبيعية.
تعرف على بعض التقنيات
الرفع من المردود الزراعي.
التحسيس بإشكالية األغذية
المعدلة وراتيا.
اكتساب سلوكات وقائية
ونشرھا بين اآلخرين.
اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه
المشاكل الصحية والبيئية.

عدد
الساعات

