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4البطاقة الفنیة رقم
علوم تجريبیةانیةلسنة الثا:المستوى

ساعات25:الزمنیةالمدة 

:ة يكون التلمیذ قادرا على نیفي نھاية السنة الثا:الختامیةالكفاءة 
یة لإلنسان اقتراح حلول وقائیة من أجل الحفاظ على الصحة و البیئة و المشاركة في حوارات حول المسؤولیة الفردية و الجماع

.ھمابفي المسائل المتعلقة 
مبررة للتسییر العقالني للبیئة على ضوء المعلومات حول اقتراح حلول عقالنیة مبنیة على أسس علمیة :3الكفاءة القاعدية

القديمة و األوساط القديمة و تطور الكائنات الحیة خالل األزمنة الجیولوجیة الجغرافیا 
الجغرافیا القديمة لمنطقة : )المجال المفاھیمي(ولاأليمجال التعلمال

يوظف المعارف المتعلقة بالسحن و تغیراتھا في  إعادة تشكیل حوض رسوبي:3الھدف التعلمي
)اس05مدة إنجازھا (تشكیل حوض رسوبي:ةلثثاالةالوحدة التعلیمی
-عیة المشكلةالوضEوضعیة االنطالق-التقويم التشخیصي: المرحلة األولى

)نشاط التلمیذ(اإلجراءات المتخذة/ نسبة النجاح مدة اإلنجاز)نشاط األستاذ(أدوات و أھداف التقويم التشخیصي
:األسئلة

LE :يعتمد تشكل )ما ھي الخصائص التي ( على ماذا
؟حوض رسوبي 

LE: ؟للسحنات البتروغرافیةبماذا تتحدد الخصائص
LE:؟قة ذلك إذا بخصائص حوض الترسیب ما عال
LE : ھل تعتقد أن خصائص حوض ترسیب بوسعادة ھي

أحواض ترسیب ظروف تشكل خصائص و بالتالي نفس 
شمال الجزائر ؟ أو الھضاب العلیا ؟

ما ھي العوامل التي ؟كیف يتشكل حوض رسوبي
؟تحدد خصائصه

دقائق5

في كراريسھم يدون التالمیذ اإلجابات على األسئلة
تمھید أو مقدمة:تحت عنوان 

JG?: يعتمد و يتوقف تشكل حوض رسوبي بخصائصه
.للسحناتالممیزة على التغیرات األفقیة و الشاقولیة 

JG?: مصدر للسحنات على البتروغرافیةتتحدد الخصائص
.الرسوبیات و كمیتھا

JG?: و منه فإن خصائص حوض الترسیب تعتمد كذلك
.لى نوع الرسوبیات ، مصدرھا و كمیاتھاع
JG?: تختلف ظروف تشكل األحواض الرسوبیة و بالتالي

.خصائصھا 
على السبورة اإلجابات على األسئلةاألستاذ يدون 

)عنوان(:كھدفالتالمیذ في كراريسھم ثم 
: 4الوحدة التعلمیة 

ل حوض رسوبيیتشك

ممیزات و يستنتج بین سحن المتتالیات المختلفة ويضاه :3ساسیة ألاات تحقیق الكفاء:ثانیةألالمرحلة 
.خصائص الحوض الرسوبي الذي أخذت منه األعمدة المختلفة

نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى
أنواعھايستنتج وتعريفا للسحنينص :3ساسیةاأللكفاءة ل1مؤشر التحقیق

: المحتوى نظیمت
إذا أردنا معرفة كیفیة تشكل األحواض الرسوبیة للشمال 

ھي الخطة التي تقترحھا لحل ذلك؟ماالجزائري
تشكل حوض رسوبي: 1النشاط 

:208باستغالل الوثیقة المقترحة في الصفحة 
اربط ؛ ختلفةاألعمدة المالمتماثلة في سحن الضاه بین -1

بوصل فواصل عمدة المختلفة بین السحن المتماثلة في األ
ثم لون في المتتالیات المختلفةمستقیمة التطبق بخطوط 

بین السحن المتماثلة بنفس اللونالمتشكلالحیز 
ظروف تشكل مختلف األعمدة معتمدا على قارن بین -2

الرسوبیات؟ عین اتجاهماذا تستنتج حول .مك السحن س
.جھة القارة و جھة المحیط

خالل )حوض الترسیب(وسط الترسیب استنتج خصائص -3
الطباشیري

مع ظروف ) خصائص حوض الترسیب(ھل يتوافق ذلك -4
الذي تشكلت فیه األعمدة غلق الحوض الرسوبي 

المختلفة؟
بین سحن المتتالیات ضاهي:مؤشر الكفاءة األساسیة 

ممیزات و خصائص الحوض الرسوبي ستنتج يوالمختلفة 
مع التقارب الذي حدث شكلت فیه األعمدة المختلفة تالذي 

؟بین أوروبا و إلفريقیا و الذي مازال مستمرا حتى الیوم

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

متتالیات بتروغرافیة )مضاھاة(من أجل ذلك أقترح مقارنة 
مأخوذة من مناطق مختلقة من الشمال الجزائري

تشكل حوض رسوبي: 1النشاط 
للسحن المتماثلة في األعمدة طبقن أسطح التيربط بی-1
الموافق بین األعمدة ، و يلون الحیز الثالثة ) المتتالیات(

لنفس السحنة بلون مماثل 
يختلف سمك و عمق السحن المتماثلة في األعمدة -2

المختلفة حیث يزيد سمك السحن و عمقھا كلما اتجھنا من 
.بوسعادة نحو بسكرة 

تتمیزالتي  ت انتقلت من بوسعادة منه فإن الرسوبیا
مناطق أوالد نايل و بسكرة التي تشكلت في باتجاه باالرتفاع 

.اعمقمن البحر أكثر 
.و بالتالي فبوسعادة جھة القارة و بسكرة جھة المحیط

تشكلت األعمدة السابقة في نفس الحوض الرسوبي و -3
لكن على أعماق مختلفة منه حیث تتمیز ھذا الحوض 

كانت الغلبة في ) تعاقب انحسارات و طغیانات( ضطرابباال
.انحساري : ذلك للتطور السالب 

حوض (غلق ھذا الحوض الرسوبي يتوافق نعم-4
قارة أوربا وقارة إفريقیا بین المعروف تقارب المع )التیتیس

خالل الطباشیري و الذي أدى إلى غلق الحوض الموجود 
الجبلیة لشمال لسالسل و تشكل ا)محیط التیتیس (بینھما 
لب في األطلس التلي و األطلس الصحراوي و األ: إفريقیا 

)الحركة األلبیة.(أوربا 



2

azzouz_nour@hotmail.com

التقويم التكويني :ثالثةالمرحلة ال
المقايیس/ نشاط التلمیذالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

....رقم تابیةكوظیفة 
)األسئلة: (أدوات التقويم التكويني

يكلف التالمیذ بحل بعض التمارين من الكتاب يعینھا األستاذ 
و يحدد األھداف منھا

تستلم الوظیفة بعد أسبوع من تسلیمھا 
:)التقويم(األھداف من األسئلة 

:المعرفیة ) الكفاءات(األھداف 
:المنھجیة)الكفاءات(األھداف 

تصحح و توضع العالمات وفقا : ات المتخذةاإلجراء
) سلم التنقیط(للمقايیس المحددة من طرف األستاذ 

.تحتسب العالمات تقويما مستمرا

الكتاب المدرسي

.يحرر األستاذ شبكة لتقییم أعمال التالمیذ
.)ينجز سلم التنقیط المناسب(

بوسعادة ايلأوالد ن بسكرة

Eocene مارن يحتوي على
مصفیحیات الغالص

كلس أمونیتي و
منخربات

علىيحتويكلس 
صفیحیات الغالصم

أمونیت+ 

مارن كلسي يحتوي
على منخربات

كلس سرئي

مارن جبسي يحتوي 
على صفیحیات 

الغالصم
Lumachelles

مارن رمادي يتناوب 
مع  كلس سلیسي

كلس يحتوي على 
صفیحیات الغالصم 

و أمونیت

كلس مارني يحتوي 
على صفیحیات 

الغالصم 
Lumachelles

كلس يحتوي على و أمونیت
منخربات

حجر رملي 
يحتوي على 

منخربات

كلس أمونیتي 
و حجر رملي

ناعم

كلس سرئي

مارن يحتوي على 
صفیحیات الغالصم

كلس أمونیتي و
منخربات

كلس سرئي

حجر رملي

كلس يحتوي على 
منخربات

كلس أمونیتي
+

حجر رملي ناعم

كلس مارني
 +

صفیحیات الغالصم
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