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 مدخل

  يندرج  هذا الدليل  في إطار :
o  ،و الحياة بيعةإلى تطوير تدريس مادة علوم الط مناوسعياً المساهمة في اإلصالح التربوي .  

o  الدراسية. التعليمية المستجدات التربوية التي يعرفها التعليم الثانوي في مجال المناهجمواكبة 

o  رفع من جودة التعليم.المن أجل  التربية الوطنية  مجهودات وزارةدعم 

o ل التطبيقية في تمكين جميع اساتذة علوم الطبيعة و الحياة من مورد ثري يستأنسون به لالحاطة  بأسس االعما

 .المادة 

o وضع التعليم والتعلم في سياقه السليم 

 

 ؟  )المبررات واألهداف( :  االعمال التطبيقيةدليل لماذا 

 يهدف هذا الدليل إلى:

o  تزويد األساتذة بأداة عمل ترتكز على بيداغوجيا الوضعيات كإطار منهجي من أجل وضع المقاربة بالكفاءات

 حيز التنفيذ.

o الضرورية لوضع برنامج لألعمال التطبيقية، حيث تمكنهم من : اتذة باالدواتتزويد األس 

 .التخطيط لألعمال التطبيقية 

 .تصور و تدبير وضعيات التعلم عبر األعمال التطبيقية 

 تقويم األعمال التطبيقية 

o و المكانة و  التنفيذ التقديم و بر العلمية من حيثاوالمخلالعمال التطبيقية الوضعية الراهنة  ثارة التفكير حولإ

 االعتناء بها.

o  التعليمية.مستجدات المناهج بحيث تساير  الوسائل التعليميةاختيار  النجاعة في 

o التعليمية من جهة و تفعيل االعمال  إعادة االعتبار لتدريس المادة وتعزيز مكانتها المتميزة في المناهج الدراسية

 التطبيقية من جهة أخرى.

o التعليمية بر العلميةادة في المخخلق ديناميكية جدي. 

o العون المدير، األستاذ المنسق للمادة،  المفتش،) التعليميةبر العلمية اتنسيق مجهودات المتدخلين في سير المخ

 .... (، ...و، األساتذة اآلخرونالمخبري

o  تنسيق أعمـال المتدخلين في عمليات اقتناء الوسـائل المخبرية. 

o   ها بر العلمية وتفعيلاصلة بتدريس المادة والمخرات ذات التحسين المذك. 
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  مقدمة

والوقائع الطبيعية   بطابعها المتميز والمتمثل في السعي للتعرف على الظواهر ،إن مادة علوم الطبيعة والحياة     

لجملة لثانوية ة ا، تسمح بالبناء المستمر والتدريجي خالل المرحلو التحكم فيها لصالح اإلنسان لفهمها وتفسيرها

من المعارف العلمية والكفاءات األساسية التي تزود المتعلمين بأدوات مفتاحية للوصول تدريجيا إلى مستوى راٍق 

في حل   في الفهم والتحكم الفكري والعلمي المتعل ق بالعالم المحيط بهم واكتساب روح المبادرة واالستقاللية

ياة الشخصية.كما تستهدف هذه المادة ترقية المواصفات المتعلقة بالفكر و بناء الح  مشاكل من الحياة اليومية

الموضوعية، مناقشة أفكار وتقديم حجج ومبررات مما يساعد على تكوين أفكار واقعية، موضوعية،  :العلمي

عي بفضل البناء المتدرج والجما  فضولية، نقدية تجعلهم من المواطنين الذين يتحلون بالوعي وروح المسؤولية

 علمية.المفاهيم لل

لقد بات من الضروري تزويد المتعلمين بثقافة علمية تتضمن تعلما متدرجا لخطة التقصي، االستكشاف،      

متابعة تمكنهم من  كفاءات من خالل إدماج و تجنيد معارف، قدرات، مهارات ومواقف التجريب و اكتساب

 اليوم و الغد المعقدين.دراسات عليا والتكيف و التفاعل اإليجابي مع عالم ا

يقوم على مبدأ إن  إن المنطق البيداغوجي الذي تتركز عليه المقاربات الجديدة المعتمدة في تدريس هذه المادة،   

العلوم قد حدث بفضل التناوب الدائم بين المالحظة و التجربة من جهة، ثم المفهمة و النمذجة من جهة  تطور

ل وإعطاء األولوية في عملية التعلم للمسعى العلمي المبني أساسا على وعلى هذا األساس يجب تفضي أخرى،

 المالحظة و التجربة.

إبداع وضعيات قابلة للتجديد  يعتبر التجريب خطة أساسية تتمثل أهميته في جعل المتعلم قادرا على التصور،    

المتعلم على انتهاج هذا المسعى  وعلى هذا األساس يجب تعويد أو قياس معاييرها، تسمح بشرح حقائق ظواهر ما،

تقبل األخطاء المرتكبة و ذلك ألن العلم ليس يقينا بل هو جملة من األسئلة، التساؤالت  بقبولنا مبدأ المحاولة و الخطأ،

 و األجوبة التي تتطور و تتغير مع الزمن.

 

نظرية ، تعاقب حصص تعلميه تتميز تعليمية مادة علوم الطبيعة والحياة بكونها تتضمن ، إضافة إلى الحصص ال

تطبيقية تتناول علوما تتخذ من المجاالت الحيوية والفيزيائية موضوعا للدراسة وتفتح أمام مدارك المتعلمين آفاقا 

 جديدة وجذابة متعلقة بالطبيعة واإلنسان وسائر الكائنات الحية.

متنوعة تضع المتعلمين في وضعيات و على إنماء حب التفكير والتأمل والممارسة حصة األعمال التطبيقيةتقوم 

 تستدعي  :

 تقصي البحث وال، اقتراح فرضيات ،  اتصياغة إشكالي تنمية روح التساؤل و ،بالمشاهدة والمعاينة  المالحظة

معالجة يدوية، تفكير ، تحليل ، تطبيق استدالل علمي... (، استغالل النتائج  إنجازبإعداد بروتوكول تجريبي ) 

 استخراج خالصة .ومقابلتها ، 

 ـ يقوم المتعلمون بالبحث الفردي والجماعي وفي أفواج صغيرة ، مدعمين بالشروط المادية والمنهجية المناسبة. 
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ثم من  م، ألن االنتقال من الملموس إلى المجرد،تعد عملية النمذجة أهم مرحلة و أكثرها تعقيدا في عملية التعل       

إلى تمثيل مبســـط حسب  ة يتطلب القدرة على تحويل معطيات العالم الحقيقي،نالمالحظة إلى ترجمتها المقن  

 المستويات التعليمية و التي تستدعي توظيف التعبير بالرموز مثل المخططات،الرسومـات والمعادالت الرياضية.

رجة األولى، تعتمد بقدر علوم الطبيعة و الحياة باعتبارها من العلوم التجريبية بالد مادة و من المعلوم أن تدريس   

يتعين لتنفيذها العمل بالمواقيت المحددة و احترام تفويج التالميذ، و اإلعداد لها كبير على األعمال التطبيقية ، 

كما أن توفر األجهزة و الوسائل التعليمية  البيداغوجية   بالتحضير المسبق و المحكم تنظيميا و بيداغوجيا و ماديا.

 امها من جهة أخرى يعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها تعليم هذه المادة.من جهة و حسن استخد

 

  ، المفهوم والطبيعة واألهمية واألهداف األعمال التطبيقية و التجريب أوال :

  :األعمال التطبيقية حصة مفهوم -1

تحليلي الذي هي حصص باألفواج، تتضمن كل حصة تطبيقية نصف عدد تالميذ القسم، يسود الحصة الطابع ال •

 يتمحور حول المالحظات و الممارسات اليدوية التي تسعى لوضع حلول لإلشكاليات المصادفة.

 تجعل حصة األعمال التطبيقية التالميذ أمام مواقف: •

 وإقامة الحجج الدامغة. ،والبياني(التواصل الشفهي والكتابي  ) التفكير، التحليل، التعبير .1

 ، مدعما بالشروط المادية و المنهجية المثلى.البحث الفردي و في أفواج صغيرة .2

 التحكم في تقنيات المالحظة و التجريب، واالستدالل والتركيب والتجريد والتعميم، .3

 إحدى الوسائل الكتساب خبرات مباشرة في مجال العلوم. •

يمي و بالتالي التعلم عن طريق الممارسة ) حيث يكون الفرد نشطا و إيجابيا إذا كان متفاعال مع الموقف التعل •

 .ويرسخ بسهولة و لوقت أطول في ذهنه( يكون تعلمه ذا معنى

 ذلك بالممارسة الفعلية للعمل العملي فكرا و تطبيقا. و،  العلماء يعمل وكيفيفكر و كيفالمتعلم يتعلم  •

المعارف و القوانين و العالقات و المفاهيم  توظيفكمهاراته تشكل فضاء يوظف فيها التلميذ مختلف   •

 التطبيقية، ) تجنيد الموارد(.التي يواجهها في األعمال  اإلشكالياتلعلمية المختلفة لحل ا

 طبيعة األعمال التطبيقية: -2
 :ولهذا ،على المالحظة والتجريب األعمال التطبيقية لمادة علوم الطبيعة و الحياةحصص  ي عتمد في  

 وعلى حسن استعمال وسائل وتقنيات جب استكمال تدريب المتعلمين على المالحظة بالعين المجردةي ،

، مكبر ةيدوي ةالمالحظة والتجريـب، وذلك انطالقـا من إنجـاز التجارب واستعمـال األدوات البصريـة )مكبر

 ..( والتوظيف الصحيح والسليم لألدوات المخبرية والميدانية..زوجي،مجهر

  إذا توفرت ظروف القيام بالمالحظة ق باستعمال التوثييجب عدم االقتصار على المالحظة غير المباشرة

لمالحظـة كل ما هو حقيقـي. أما نماذج الشرح للتجريب وإذ يتعيـن منح األولويـة  و التجريب المباشرة،

أو الفوتوغرافية، فتسخر لتعزيز المالحظة المباشرة أو لتعويضها عند االقتضاء  واألشرطة والصور الشفافة

   يستغرق عرضها وقتا طويال. عددها وأال شريطة أن ال يكون هناك إفراط في

 

 ـ أهمية األعمال التطبيقية:2

تخدم أهداف  توعلى تكوين اتجاهات وميوال ومعلومات،على اكتساب مهارات المتعلمين  العمل التطبيقييساعد 

مو جوانبه من األنشطة لنيقوم بالعديد  نشط،إيجابي  األعمال التطبيقيةالتلميذ في ظل .أي يكون تدريس العلوم

بأهمية بالغة، إذ تساهم في تنمية  الطبيعة و الحياةالتطبيقية في تدريس مادة علوم  األعمالحظى لذا ت  ، المختلفة

 للمتعلمين. ،السلوكية و المعرفيةات المنهجيةءالكفا

 و بذلك فهو يعمل على:

 .تحقيق األهداف المنهجيةSavoir faire 

 .تحقيق األهداف السلوكيةSavoir etre 

 .تحقيق األهداف المعرفيةSavoir 

 عمال التطبيقية:ـ أهداف األ3
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دعم الكفاءات المكتسبة في الطور المتوسط وتطوير  هج التعليم الثانوي لعلوم الطبيعة و الحياةاتهدف من     

 الكفاءات المتعلقة بالمسعى العلمي.

 :الرهانات التالية و بذلك تتوخى المقاربة بالكفاءات تحقيق

 .للتعلماتمعنى  إعطاء .1

 ضمان نوع من النجاعة.  .2

 التداخل والتكامل واالمتداد بين المواد الدراسية. تحقيق .3

 الجزئية المنعزلة. األهداف،بدل المناهج التعليمية الرسميةالتركيز على مخرجات  .4

 .مات و المعارف المدرسيةة التعل  يوظيف إبراز .5

 مية.وضع المتعلم في قلب العملية التعليمية التعل   .6

 ...مبدعا،مسؤوال، جعل المتعلم مستقال،مبادرا  .7

يرافق بناء الكفاءات تطور لجملة من القدرات هي في الواقع مشتركة بين جميع المواد، و تتم تنميتها طوال المسار 

 التعلمي. و تتمثل هذه القدرات في :

 

 :األهداف المنهجية 
 المهارات القدرات 

I 

تطبيق  

االستدالل 

 العلمي

 صاء المعلوماتأ ـ استق
 ـ اختيار المعلومات التي لها عالقة بالموضوع . 1أ

 ـ التمييز بين المعطيات األساسية و الثانوية . 2أ

ب ـ إيجاد عالقة منطقية بين 

 المعطيات

 ـ تنظيم المعطيات للبرهنة على عالقة . 1ب

 ـ تشخيص عالقة سببية . 2ب

 لمعطيات .ـ استخراج إشكالية علمية من العالقة بين ا 3ب

 ـ مواجهة معطيات جديدة مع المعرفة المكتسبة . 4ب

 ـ تطبيق مفهوم الفرضية التفسيرية . 5ب

 جـ ـ إثبات فرضية

 ـ إيجاد النتائج التي تتعلق بفرضية و التي يمكن التحقق منها  1جـ

 ـ تصور تجربة للتحقق من فرضية . 2جـ

 ـ استغالل المعلومات للبرهنة على صحة فرضية 3جـ

 د ـ إنجاز خالصة لها عالقة بالموضوع . د ـ إنجاز تركيب

 …علمي أو تعبيري  زهـ ـ وضع نقد لتجربة أو إنجا هـ ـ إبداء روح النقد

II 

 التبليع

أ ـ التمثيل الخطي أو البياني و 

 استعمال الرمز

 …ـ تمثيل المعطيات برسوم بيانية ، رموز 1أ

 ـ تمثيل المالحظات برسم . 2أ

 تمثيل التنظيمات الوظيفية بالرسم التخطيطي .ـ  3أ

ب ـ التعبيبر العلمي و اللغوي 

 الدقيق

 . إلى نص… ـ ترجمة فكرة ، مالحظة ، رسم ، جدول  1ب

 …فكرة ، مالحظة ، رسم ، جدول لـ الترجمة الشفوية  2ب

 بعناية ونظام…( جـ ـ تقديم األعمال ) تقارير، بحوث، عروض جـ ـ تقديم أعمال بعناية و نظام

III 

 

التحكم في 

 التقنيات

 أ ـ استعمال تقنيات المالحظة

 ـ إنجاز محضرات مجهرية. 1أ

 …( .ـ استعمال وسائل المالحظة ) مكبرات، مجاهر  2أ

 ـ التشريح للمالحظة . 3أ

 ب ـ المعالجة اليدوية
 ـ االستعمال المتقن للوسائل المخبرية . 1ب

 يح .ـ الممارسة السليمة للتشر 2ب

جـ ـ التحكم في تكنولوجيا اإلعالم 

 اآللي

 .ـ استعمال الحاسوب 1جـ 

 ـ استعمال دعامات اإلعالم المتعدد. 2جـ 

 .ـ اإلبحار في فضاءات األنترنات 3جـ 

IV 

التحكم في 

 المعلومات

 أ ـ سرد المعلومات المكتسبة حول الموضوع. أ ـ سرد المعلومات

 ب ـ استعمال )توظيف( المعارف
 ـ االختيار و التمييز بين المعلومات المطبقة في موقف معين 1ب

 ـ  توظيف المكتسبات لوضع نموذج . 2ب

 :األهداف السلوكية 
 االعتناء بالمحيط  -
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 نشر الوعي بأهمية البيئة -

 التحلي بمواقف إيجابية اتجاه الحياة و المحيط -

 تقدير و تثمين عمل زمالئه ضمن فوج العمل  -

 الرأي المخالفتقبل   -

 مناقشة األفكار و تقديم الحجج و المبررات  -

 تنمية روح التضامن و المسؤولية ضمن فوج العمل  -

 :االهداف المعرفية 

 .هي المضامين المعرفية للمناهج الدراسية في مختلف المستويات 
 

 ويمكانة األعمال التطبيقية في مناهج علوم الطبيعة والحياة بالتعليم الثان: ثانيا

 
 :إن منهاج مادة علوم الطبيعة والحياة  

 جملة منسقة ومهيكلة لمجاالت مفاهيمية ونشاطات ذات طابع علمي وتطبيقي تستهدف تنمية وتطوير  هو

منهجية علمية عند المتعلمين لمساعدتهم على تصحيح تصوراتهم واكتساب طرق ناجعة لبناء معرفة 

 ف فعال لمكتسباتهم .بتوظيوذلك ، حل المشكالتلهم ب تسمح علمية

 بمثابة وسيلة تطوير التعلمات األساسية أي:التحكم في التعبير بأشكاله المختلفة مثل التعبير الكتابي،  هو

الشفهي والتبليغ باألسلوب العلمي كالرسم والتخطيط واستعمال الترميز العلمي أي اكتساب لغة ذات 

 طابع علمي دقيق.

  القيم الفكرية و  وتنمية تعزيز الوعي الجماعي  التعليمية األخرى فييساهم بشكل فعال مع بقية المواد

مثل روح التعاون من خالل العمل ضمن األفواج وإقامة مواقف إيجابية السلوكية و األخالقية للمتعلمين 

إزاء المجتمع و المحيط بصفة عامة وهذا بمساعدة المتعلمين في بناء مواقف موضوعية بتعليمهم أسس 

لبناء لحل مشاكل وتقبل األخر كطرف له أراء ووجهات نظر مختلفة. سيساعد ذلك وبدون شك النقاش ا

 على تعزيز الصلة االجتماعية وبروز مواطنة بناءة.

   حيث حدد المواقيت والطرائق و األهداف المتعلقة باألعمال  ،يبرز الجانب التطبيقي و يجعله أساسيا

 ي تحسين المنظومة التربوية و اللحاق بالركب الحضاري العلمي.رز أهميتها و وظيفتها فيبالتطبيقية و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إيجابيات إدراج األعمال 

 التطبيقية في المناهج
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التربية لم تعد مقصورة على اإلعداد للحياة فحسب ؛ بل هي الحياة 

 .بكامل أبعادها 

 
 .إدراج البعد الصحي والبعد البيئي واإلنساني  في التربيةـ 

ـ المتعلمون في حاجة إلى تكوين ذي داللـــــــة يكسبهم مهارة 

ة اإلنجاز ، مهارة المشاركة ، مهارة التواصل ، التفكير،  مهار

  .مهارة العيش 

 ـ هم في حاجة إلى  تكوين يسمح لهم بحل إشكالياتهم اليومية

 
التربية الفعالة هي التربية بالفعل والعمل التي تتبنى حداثة 

المحتويات والتقنيات بما يناسب محيط المتعلم وتسهم في صقل 

 وجه اإليجابي وتنمي التفكير العلمي لدى المتعلم .الت

 

 

المبررات 

 التربوية
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 المبررات العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنطق البيداغوجي الــــذي ترتكز عــــليه مقاربة التدريس بإدماج 

األعمال التطبيقية يقوم على مبدأ أن : تطور العلوم حدث بفضل 

التناوب بين المالحظة و التجريب والتصور والنمذجة  أثناء 

 .االكتشاف والبحث والتقصي

 

 . معرفة العلمية معرفة مبنية ومبتكرةال

 

المعرفة العلمية معرفة جدلية تقوم على االستدالل والحجة 

 والبرهان والتجريب والفحص النقدي... 

 .المعرفة العلمية أداة تابعة في أساسها للنشاط 

 
 .ال وجود لمعارف ناجمة عن مجرد القيام بمالحظات فقط

 

 لوحدها ال تكفي لبناء المعارف العلمية العقلنة 

 

Nul n’apprend en écoutant ; c’est en faisant qu’on 

apprend.  
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  .الممارسة تنمـــي األداء ... فتنمي الكفاءة 

اعتماد الممارسة الكتشاف األخطاء المركبة واعتبارها موارد تنطلق منها 

 .التعلمات

 

عل التعليمي التعلمي وجعله خاضعا للفحص الحرص على التنظيم المنطقي للف

 .والموضوعية والتجريب

 

االعتماد على اإلجراءات العملية  لــضبط التقويم وإرفاقه بإجراءات الدعم من 

 . أجل العالج

Aide moi à agir seul 

 

       .التعلم يستهدف تطوير المنتوج األدائــــي الخاص للمتعلم

 .إيقاظ النشاط الذاتي للمتعلم وتحريك فضوله من أجل البحـــث

 

االهتمام بالجوانب الثالثة المكونة لشخصية اإلنسان : الجانب العقلي والجانب 

  .الوجــداني والجانب الحسي ـ حركي

 

االهتمام بتعلم مهارة الفعل واكتساب التعلمات التقنية ألن العمل التقني يتصف 

 .ية  تتمثل  في ارتباطه بالواقع بميزة أساس

 

La compétence  et l’intelligence  remontent  de la main  à  

la tête. 

Les élèves vont à l’école non pas pour y apprendre des pensées 

mais pour apprendre à penser , à se conduire et à savoir faire. 

 

 

المبررات    

 البيداغوجية
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ُتَماَرُس الحصص التطبيقية في المؤسسات التعليمية وفق ما تقتضيه النصوص التنظيمية المتعلقة  -

 باإلجراءات الخاصة بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجي .

 

ـ   2005ماي  14المؤرخ في  16ورد في التدابير التربوية والبيداغوجية   ـ القرار الوزاري رقم   -

 ديد هيكلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ، فيما يخص  األعمال التطبيقية  ما يلي :المتضمن تح

تعد األعمال التطبيقية نشاطات بيداغوجية تهدف إلى تنمية الكفاءات العملية والنفس ـ حركية  -

رهونا والوجدانية باعتبارها تشكل جزءا هاما من نشاطات األستاذ والتلميذ اليومية  ويبقى نجاحها م

 بمدى التحضير الجيد لهذه الحصص من قبل األستاذ .

لذا ينبغي التركيز في تدريس المواد العلمية على استغالل المخابر والتجهيز العلمي بأقصى ما يمكن   

، باإلضافة إلى الحرص على إشراك التالميذ في إنجاز هذه األعمال التطبيقية .و يمنع منعا باتا جمع 

حصة األعمال التطبيقية ، كما ينبغي االهتمام باستغالل اإلعالم اآللي في حدود تالميذ القسم في 

 إمكانيات المؤسسة بغرض توظيف المحاكاة في انجاز النشاطات . 

 

 المنهاج ، باإلضافة إلى كونه يدفع المعلم إلى استخدام األساليب والطرائق المتنوعة   -
 متعلمين على االكتشاف واكتساب المهارات والخبرات ....) الجماعية والفردية ( لمساعدة ال          
فهو ُيْعَنى ، في ظل هذه األبعاد ، بتوفير اإلمكانيات واألوقات المناسبة لممارسة أنشطة تعلمية  

 عملية لَِما لها من دور فعال في حياة المتعلم .

 

 التطبيقيةالممارسات الحالية للحصص 
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 دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم ا :ثالث
  

 يمكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم بمايلي :

 إثراء التعليم : -
 اد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة . تلعب الوسائل التعليمية دوراً جوهرياً في إثراء التعليم من خالل إضافة أبع  

 :من حيث التكلفة في الوقت والجهد والمصادر . اقتصادية التعليم -

 تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم  -

 وتحقيق أهدافه . يأخذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية المختلفة بعض الخبرات التي تثير اهتمامه -

وكلما كانت الخبرات التعليمية التي يمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعية أصبح لها معنى ملموساً وثيق الصلة 

 باألهداف التي يسعى التلميذ إلى تحقيقها والرغبات التي يتوق إلى إشباعها .

 

ذا االستعداد الذي إذا وصل إليه التلميذ يكون تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم، ه -

 تعلمه في أفضل صورة .

 

تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك جميع حواس المتعلم ، إن  اشتراك جميع الحواس في عمليات التعليم يؤدي  -

التلميذ ، ويترتب  وهي بذلك تساعد على إيجاد عالقات راسخة وطيدة بين ما تعلمه، إلى ترسيخ وتعميق هذا التعل م 

 على ذلك بقاء أثر التعلم 

 

ألفاظا ليست لها  علمتساعد الوسائل التعليمية عـلى تـحاشي الوقوع في اللفظية ، والمقصود باللفظية استعمال الم -

 وال يحاول توضيح هذه األلفاظ المجردة بوسائل مادية محسوسة تساعد على علمعند التلميذ الداللة التي لها عند الم

تكوين صور مرئية لها في ذهن التلميذ ، ولكن إذا تنوعت هذه الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعاداً من المعنى تقترب 

 في ذهن كل من المد رس والتلميذ  به من الحقيقة األمر الذي يساعد على زيادة التقارب والتطابق بين معاني األلفاظ

 اهيم سليمة ...يؤدي تـنويع الوسائل التعليمية إلى تكوين مف -

 تساعد في زيادة مشاركة التلميذ اإليجابية في اكتساب الخبرة . -

 
 تنمي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة المالحظة واتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل -

  .الميذالمشكالت . وهذا األسلوب يؤدي بالضرورة إلى تحسين نوعية التعلم ورفع األداء عند الت

 تساعد في تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة . -

 تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين . -

 تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ .  -

 تـجا هـات الجديدة.تـؤدي إلـى تعـديل الــسـلوك وتـكـويــــن اال -

 

 األعمال التطبيقية لحصص: التخطيط  رابعا

في بداية كل سننة منع عندة منناهج تعليمينة، و قبنل كنل انطالقنة علنى األسنتاذ قنراءة المنهناج قنراءة يتعامل األستاذ    

 و تحليله تحليال دقيقا ثم  إعداد خطة  محكمة لتنفيذه. واعية
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ال  النذ  عمال، يحتاج إلى إدارة جيدة إلنجاح عملية التطبيق والتجرينب العملني،العمل المخبري كغيره من األوبما أن 

 .الجيد للعمل المخبريالدقيق و بد من االهتمام بالتخطيط 

 إعداد خطة للتنفيذ:

 على المديين : المدى البعيد )الخطة السنوية( و المدى القريب )الخطة األسبوعية(

 نوية()الخطة الس: إعداد التوازيع السنوية .1

 فرز المحتويات 
التي سيتم فرز العناصر المعرفية )المضامين( التي يمكن تحقيقها في الحصص العملية والعناصر المقابلة لها   

 حسب تدرج المنهاج.في الحصص النظرية تناولها 

 توزيع الحصص 

يات واألداء يمكن أن تكون حصص عملية بمضامين نظرية والعكس صحيح وهذا حسب ما تمليه الظروف والوضع

 وهذا في حاالت خاصة.

 المدة الزمنية 
االحترام في التوزيع للمدة الزمنية المخصصة في المنهاج لكل مجال معرفي أو وحدة أو موضوع ، والمدة الزمنية   

 مؤشر أساسي لحجم المعارف ومستوى المفاهيم اختصارا أو تفصيال.

 تفصيل التوزيع 
إلحكام البرمجة واستدراك  النظرية  و التطبيقية   ستوى الحصص األسبوعيةيكون التوزيع السنوي مفصال على م  

 ساعة للحصة النظرية(.1ساعة للحصة العملية  و 2إن حدثت )الناجمة عن كل طارئ التأخيرات 

 

  : التخطيط لألعمال المخبرية:2

 على:، ويشتمل ذلك التخطيط اإلداري للعمل المخبري.1.2

 

 الخطط السنوية : .1.1.2

 :للعمل المخبريالخطة السنوية العامة أ . 

علنى العناصنر التالينة هذه الخطة السنوية وتشتمل بكل أستاذ  وهي الخطة التي توضح كيفية تنفيذ كافة المهام المناطة

  : 

 وفي العادة يجب أن تتفق  الدراسي،خالل العام  األستاذ بتنفيذهاهي األعمال والمهام التي سيقوم : األنشطة

 المؤسسة وظروفها )المكان و التجهيز(.فعاليات مع إمكانيات المدرسة هذه ال

 : نتيجة حركية او وجدانية(  –لدى المتعلمين )معرفية، نفس يراد إحداثها التي تغييرات الكل هي األهداف

 الواردة أعاله . المنوه بها  تنفيذ الفعاليات

 :دف تحقينق األهنداف سنالفة النذكر، ويشنترط فيهنا أن به إتباعهاهي الطريقة أو اإلجراءات التي يتم األساليب

 األهداف.تلك وتحقيق  هاتتناسب

  :الدراسي.ظروف العام مع الموعد المقترح لتنفيذ الفعاليات، وغالباً ما ينسجم المجال وهو الفترة الزمنية 

 :  ون أساليب ، ويشترط أن تكالمسطرة الموضوعة هدافكم على مدى تحقيق األويقصد به إصدار ح  التقويم

ركنز علنى قيناس مندى تحقينق أهنداف وت   والشنمول.الثبنات  ،الموضنوعية ،وتتصف بالصدق متنوعة،التقويم 

 .أي نجاح التعل مات طةالخ  

 

 :  الخطة التنفيذية لألنشطة والتجارب المخبرية ب . 

الفصنل الدراسني( مرتبنة تشتمل هذه الخطة علنى األنشنطة والتجنارب التني سنيتم تنفينذها طنوال العنام الدراسني )أو   

 بإجرائها.ستقوم  المستويات التي وفق الفترة الزمنية والصفوف

 وتشتمل الخطة الفنية  على العناصر التالية :

 الفترة الزمنية للتنفيذ 

 أو المستوى الصف 

 التعلمي جالالم 

           التجارب التي سيتم تنفيذها 
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 الالزمة ية، الوسائل و األدوات المخبرالتجهيزات المخبرية 

 نتيجة التجربة 

 مالحظات.ال 

  

  الخطة األسبوعية للعمل المخبري  :.2.1.2
و الحصص المطلوب تكمن أهمية إعداد هذه الخطة في منع التضارب بين الحصص المطلوب إشغالها في المخبر،   

 تنفيذها نظريا في حجرات الدرس، 

 .وتوفير متطلبات كل نشاط أو تجربة  ،تنظيم عملهالمخبر الوقت الكافي ليتمكن من  عونإعطاء ب تسمحكما 

 

  

 هام جدا:
تبرمج خالل حصص األعمال التطبيقية األخرى التي يتعذر فيها إجراء المعالجات اليدوية، أعمال 

ستراتيجية مبنية على التلميذ و للمالحظة غير المباشرة )أعمال توثيقية( على شرط أن تعد لها إ

عل من الُمتعلم محور العملية التعليمية التعلُمية و يبرز فيها عمل قدم باسلوب و طريقة تجت

 فيها مختلف الكفاءات. يتنم المجموعات و طرق المناقشة و االستدالل العلمي و المنطقي و...
 

 

 األعمال التطبيقة:تحضير حصة  -.المذكرة التربوية للحصة العملية 2.2
وال ينبغي أن يتم هذا التحضير في آخر لحظة، ألن ، من التحضير القسم عدة ساعات عمل داخلتتطلب كل ساعة   

عة. وثائق ، الدواتمن النشاطات التجريبية، األعدد  تهيئةتتطلب في أغلب األحيان  األعمال التطبيقيةحصة  المتنو 

نفيذ و للتتصبح قابلة أيام من االعداد و التحضير كي عدة  يحتاج إلىقد  في المخبر تجاربال بعض إجراءالن 

 الستغالل.ا

 

 

 

 

 

 هام جدا:
 للعمل المخبري: ليس اإلعداد

  ليدلي بها األستاذ الستظهارها عند طلبها من قبل من له صالحيات ذلك:مجرد ورقة شكلية يعدها 

 ما.أو غيره المدير و ، لمفتشل

 عمل بيداغوجي هو عداد للعمل المخبري االبل ، مجرد وثيقة جامدة نمطية ينقلها وفق نموذج قار ومبتذل

 .لما له من اثر على تعلم المتعلمين على قدر كبير من األهمية

 

 ما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في االعداد:

 .المتعلقة بالمادة التوجيهات  

 المادة. محتوى  

 .المرتبطة بالدرس الوضعية البيداغوجية  

 والفروق الفردية بينهم. المتعلمينمستوى   

 

 :الدراسية ناجحة ينبغيالعلمية  ولتكون الحصة

  للمتعلمثم بالنسبة  للمعلمأن يكون النشاط البيداغوجي واضحا بالنسبة، 

  وأهداف المتعلم.  المعلم كما ينبغي الحرص على تقليص الفارق بين أهداف 
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   واسطة مه الشخصي بينبغي أن يعطي اإلعداد وضع االمتياز للتعلم وليس للتعليم أي أن يباشر المتعلم تعل

سيرورة تعلم وانطالقا من مشروع محكم يتضمن التدخالت البيداغوجية المالئمة ويتنبأ بالمشاكل التي يمكن 

 أن تعترض المتعلم في بناء تعلماته. 

  سيرورة الدرس مختلف التدخالت الواردة في سيناريو/ المعلم ينبغي أن يصف 

 )تنشيط/تدخل/شرح/اقتراح/إنصات...( 

  تنظيم و استغالل  شكل انطالقا من أبسط األشياء: ما سيكتبه التالميذ في دفاترهم مثال أوأن يحدد كل شيء 

 ...السبورة وتبويبها.

 

 

 

 

 هام جدا:
 .)تلميذ متفاعل ال تلميذ منفعل( الدرس بالوقت الذي يصرفه التلميذ وهو في وضعية نشاطإعداد تقاس جودة 

 

 

 ماذا يستدعي اإلعداد الجيد؟

 اف بدقة على أن يكون عددها محدودا ألن كثرة األهداف تؤدي إلى االلتباس.تحديد األهد 

 .التفكير في سير الدرس 

 .التفكير في أنشطة المتعلمين 

  المعلمأشكال تدخل في التفكير. 

  أشكال المساعدة البيداغوجية المقدمة في الدرس.في التفكير 

 ما  ينبغي أن يفعله المدرس؟

 .تدبير نوعية خطابه الخاص 

 .تدبير الزمن ومختلف أجزاء الحصة ومفاصلها 

  الديداكتيكية وتوزيعها بطريقة مالئمة. الوسائلتهيئ تدبير 

 .تدبير تدخالت المتعلمين: استقاللية التلميذ، عدم التدخل بشكل طاغ من قبل المدرس 

 المالءمة/الوضوح... األنشطة:تدبير 

 

 تنفيذ األعمال التطبيقية: طرق وأساليب:خامسا

 : لب تنفيذ األعمال التطبيقيةيتط

 : التجريب -1

 التجربة في األعمال المخبرية: -

جرب فيها بمفرده أو في إطار مجموعة مصغرة داخل فوج من القسم. ويمكن أن تنجز باألنماط ي   حصة التلميذ

 المختلفة اآلتية حسب الطريقة البيداغوجية المنتهجة وخصوصية المواضيع:

 إصدار فرضيات انطالقا من مالحظات، استغالل النتائج جماعيا.( حصة تعلمية) بريخعمل م : 

 فرضية ، التحقق من قانون)التحقق التجريبي(:التحقق من  بريخم مل ع. 

 استكشاف(:استكشاف ظاهرة جديدة والتمهيد لدرس.) بريخعمل م 

 والتطبيق(: الممارسة العملية واستغالل النتائج التجريبية. )القياس بريخعمل م 

 إبداعي(:العمل باستقاللية، تطوير بروتوكول تجريبي، التحفيز وإثارة المناقشة واإلبداع.مخبري  ملع( 

  

  هام جدا: 
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 الغرض منه تحقيق الفرضيات مراحل حل االشكالياتيعتبر التجريب مرحلة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت الطابع العلميالنشاطات ذا في  التجريب ييرمعا -

 المؤشرات الشرح المعايير
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المعرفة 

 والتطبيق

  توظيف المعرفة العلمية المقررة
 والمصطلحات المالئمة عند الطلب

  تطبيق المعرفة العملية النظرية و
 تنفيذ التعليمات

 حيحةالمعلومات ص 
 المهمة المنجزة كاملة 
 اختيار يتناسب مع الموضوع 

المسعى 

 العلمي

  صياغة أو تحديد فرضية تخص
 المشكل أو الظاهرة المعروضة

 بناء  أو تصور بروتوكول تجريبي 
 اختيار نموذج 
  استخدام نموذج أو عناصر نظرية

 لتوقع نتيجة ما
  تحليل نتائج تجريبية، بمقابلتها مع

 يات.المعطيات أو الفرض

 .التمكن من صياغة الفرضيات واختبارها 

  عالقة الفرضية بالمشكل المطروح وسالمة
 الصياغة

 تماسك األفكار المقترحة وقابليتها للتحقيق 
 قيمة الحجة المقدمة 
 وجاهة وتماسك التحليل 
 التحكم في المفاهيم األساسية 

   ربط المفاهيم  ببعضها 

  .تطبيق المبادئ والقوانين والنماذج 

 يار النماذج.اخت 

  االشكاليات.التحكم في منهجيات حلول 

الممارسة 

العملية 

 والقياس

 أداء بروتوكول تجريبي 
 احترام قواعد األمن األساسية 
  التعرف و اختيار األدوات المخبرية

 التي يستخدمها
 وصف التجربة 

 دقة الحركات وتسلسلها 
 احترام قواعد األمن 
 االختيار المناسب لألدوات 
 مل وتمامهتنظيم الع 
    .التحكم في استعمال األدوات 

    .التحكم في بعض التقنيات 

    .إنجاز وتنفيذ بروتوكول تجريبي 

     رسم المخططات والبيانات وقراءتها ثم

 استقراؤها.

الحسابات 

 والنتائج

 إجراء عمليات حسابية 
 

 التعبير عن النتيجة 
 

 صحة العمليات الحسابية 
 استخدام مناسب للوحدات 
 النتيجة صحة 
  عدد األرقام ذات داللة التي تتفق مع المعطيات

 أو القياس

 اللغة

 التعبير شفويا و كتابيا 
 بالرموز 
 بالبيانات 
 )بالمخططات باللغة الخاصة )العلمية 

 احترام قواعد النحو والصرف 
 احترام قواعد اإلنشاء 
 ...،تنظيف فقرات النص،العناوين 
 الخط ، الكتابة، العرض 

المشاركة 

 لتحسنوا
  إبداء نشاط  و تفاعل مع اآلخرين

 واهتمام بالموضوع وتحسن مطرد

 التعاون مع اآلخرين 
 االستماع إلى اآلخرين 
 احترام التعليمات 
 التحسن في األداء 

 ضمن خطوات البحث العلميلبحث ل مخطط عمل تطبيقي
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 و المحاكاة النمذجة  -2

 أو النمذجة:النموذج 

 صياغة اإلشكالية

 

 اقتراح فرضيات

 

 أربع أنواع من تقنيات البحث

 

 جمع النتائج واستثمارها

 

 ترجمة النتائج نسبة إلى الفرضيات

 

 التبليغ بالحل  المصادق عليه ... البناء...   التعميم

 تحديد األسئلة المتبقية من دون حلول

 

 

 خطوات البحث بالتجريب :

 المالحظة والمعاينة

 صياغة إشكالية

إعداد وانجاز بروتوكول 

 تجريبي

 جمع النتائج واستثمارها

 ترجمة النتائج

 البناء والتعميم

 

البحث 

 بالتجريب

 

 

البحث 

 التوثيقب

 

 

البحث 

 بالنمذجة

 

 

البحث 

 بالمالحظة

 

 يناتالمالحظات والمعا
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والعالقات  ومكوناتهااألساسية الظواهر عملية فهم ائه لكي تسهلببن  المتعلم رمزي يقوم هوبناء النموذج •

  . الموجودة بينها و كيفية تفاعلها
تمثيل النظام الواقعي تمثيال ذهنيا أو إن النموذج وسيلة نظرية بنيت من أجل  •

يا أو لفظيا أو خطيا أو رياضيا بهدف بيان تعقد عناصر هذا النظام أو ائفيزي
 ل لمشكل معين ،إيجاد ح

 األهداف التالية :  و بلوغ النظام،وتساهم هذه العملية في بلوغ عملية تمثيل  

  تقديم نظم طبيعية معقدة 

 التمكين من تحويل مشكالت إلى لغة رياضية أو غيرها 

  . المساعدة على تكوين المتعلمين 
 و من النماذج:

 :  المحاكاة

مأخوذة من الفعل )حكي( والمضارع )يحكى( )وحاكاه( أي شابهه فى القول والفعل وتعرف بأنها المشابهة أو لغة :  

 المماثلة. 

لتعويض إنجاز التجارب الحقيقية ،إما لعدم توفر األدوات الالزمة  المحاكاة  مجفي الفصل يتم استعمال برا
.وعلى الرغم من ذلك فإن استعمالها في بعض وضعيات التعلم يترجم إلنجازها أو لخطورتها أو لطولها وصعوبتها 

  خيارا ديداكتيكيا أكثر منه استجابة للضغوطات المؤسسية.

 : ومن أهم الوظائف لالستعمال نسرد ما يلي

  تصعب دراسة العديد من الظواهر البيولوجية أو الجيولوجية عن طريق التجريب المباشر نظرا ألبعادها
وتمكن الوسائط المتعددة من خلق بدائل  الشيء الذي يتطلب بالضرورة اعتماد بدائل. و المكانية، الزمانية ،

افتراضية تحاكي الظاهرة المدروسة ، الشيء الذي يسمح ويساعد على فهم بعض جوانب هذه الظواهر 
شاشة الحاسوب وذلك بتعديل والتأثير على مختلف متغيراتها ومعاينة نتائج هذه التعديالت مباشرة على 

 .... الجزيئات )تسريع ، بطئ ، تكبير تصغير ،رجوع إلى الخلف...( واألمثلة على ذلك عديدة: الزالزل ،

 لمحاكاة تجارب غير قابلة لإلنجاز في المدرسة ألسباب عديدة:غياب األدوات، جتوجد العديد من البرام 
 .باعتماد نموذج واستكشاف مختلف اإلمكانياتتقود إلى التجريب   الوقت ... يتعلق األمر بأنشطة،التكلفة

 

 خصائص برامج المحاكاة الكمبيوترية:

 معالجه نموذج ما قد يكون طبيعيا او خياليا او صناعيا . -1

 التمثيل المرئي للمعلومات المجردة واستخدام مداخل الحواس المتعددة -2

 خصائص النموذج المحاكي.ممارسة المتعلم دور نشط أثناء التعلم،حيث يحاول استكشاف  -3

 التركيز على المفاهيم والظواهر التي يصعب تناولها فى الواقع فتحول من المجرد إلى المحسوس. -4

 استثارة دافعية التالميذ  دفع المتعلم إلى ممارسة العمليات المعرفية أثناء استخدام المحاكاة. -5

:تمثيل  (Conceptuelle) النموذج المفاهيمي
 أحد مختلف أشكال التمثيلافتراضي للواقع باعتماد 

الرموز،العالمات ، الحروف، صور، رسوم بيانية 
 ... مجمجسمات برا  وتخطيطية، صيغ رياضية، معادالت

يعتمد المثال الحي : (Exemple) النموذج المثال
 للتوضيح والتفسير ، التأكيد أو التفنيد

كمثال   Nudeجبال األنديز كمثال لسلسلة الطمر ، الفأر 
 المناعة ....لقصور 

 : (Analogique) النموذج المماثل

 ملموس أو افتراضي

المماثلة بين اآللة واشتغال أعضاء الكائن الحي مثال :القلب 
 كمضخة ،الدماغ كحاسوب

التنظيم البيولوجي )المفعول الرجعي( ،نموذج بنية األرض 
 باستعمال أواني زجاجية دائرية وشعاع ليزر
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 برامج المحاكاة:

، وأصبح من الممكن إنجاز العديد من باألقسامبالتأكيد نمط االشتغال  لقد غيرت تقنيات التواصل واإلعالم  
البحث والتقصي وإيجاد  طرقتيسر انخراط المتعلمين في منها بفضل الدعامات الرقمية و اإليجابيات عديدة األنشطة

ومجابهة هذه  الحلول للمشاكل العلمية من خالل اإلمكانية المتاحة للمتعلم الستعمال الحاسوب لنمذجة الظواهر
 .النماذج عن طريق المحاكاة بنتائج االستكشافات

 
 
 
تطرح النمذجة والمحاكاة مشاكل خاصة في البيولوجيا والجيولوجيا بالنظر إلى موضوعها ،والذي ليس من    

 يقا فيالسهل اختزاله وتبسيطه، لكنها ممكنة . وقد بينت بعض األبحاث الحديثة على أن للنمذجة والمحاكاة أثرا عم
ويبدو على أنها أدوات متميزة تمكن من  المعرفية للمتعلمين كما تدل على ذلك اإليجابيات السالفة الذكر ، الطرق
شطة بيداغوجية لم تكن متاحة من قبل وقادرة على تحسين صيرورة التعلم من خالل تجاوز الصعوبات نإنجاز أ

 صا أو تقليال من أهمية التجارب الحقيقية . أن هذا ال يعني البتة نق  المشار إليها أعاله ، غير
 

تجعالن من االمتداد االفتراضي للواقع واقعا غنيا ويعيدان صياغته حيث الرمزي   إذا كانت النمذجة والمحاكاة   
 منها: وحدودا  يحل محل المادي فإن لهذا االختزال مخاطر

 جاز التجارب الحقيقية()استعمال مختلف األدوات أثناء إن ال تنمي المهارات اليدوية. 
  تقود إلى نظرة جد مبسطة للواقع ،فال وجود ألي نموذج في الحاسوب قادر على األخذ بعين االعتبار تعقد

 .الواقع بجميع جوانبه
 استبدال االشتغال على دراسة الواقع /العينات الطبيعية باالشتغال على الحاسوب. 
 

    بيداغوجيا المجموعات -3

 مل في مجموعات؟/ماذا يعني الع1

ال تصل إلى حد  تكوين قسم بالمعنى العادي   قصد بـ"بيداغوجيا المجموعات" تلك التي تتعل ق بمجموعات تالميذي -

  .طريق تقسيم القسم إلى عدد من األجزاء الصغرى للكلمة. وتنبثق هذه المجموعات عن

اتي للمعرفة، وذلك بجعله نشطا وفاعال بناء ذ "وتقتضي بيداغوجيا "المجموعات" وضع التالميذ في "وضعيات

 .خالل عملية التعل م

، ألن التعل م ليس  عمل التالميذ في مجموعات يعني حسب "فيليب ماريو" وضع  - التالميذ في وضعية تعلم جماعي 

د تلق  للمعلومة ولكن     .المتالكها من ذلك معالجة تلك المعلومة مجر 

د الذاتيالتالميذ عل المجموعة" فضاء لتعويد" وتوفر  .ى اتخاذ القرار، وبالتالي فهي فضاء لتحم ل المسؤولية وللت رش 

وبذلك تصبح "منظومة" قادرة على  المجموعة  اآلليةَ التي تنخرط فيها جهود الجميع للبحث واإلبداع واالبتكار،

 . واحد تفعيل القدرات الكامنة وعلى تعديلها في آن

 

 

 

 جموعات"؟اللجوء إلى "الم /متــى يمكن2

 :في بداية الحصة*

 . قسمالإلثارة  -
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ق أو صراع ينبغي تنظيمهالتيسير  -  .تواصل وذلك لوجود معو 

 .في الد رس لجمع معلومات ضرورية لالنطالق  -

 .يكتشفونه بأنفسهم إليقاظ الفضول والد افعي ة، وصنع الجاهزية للدخول في تعل م جديد - 

 :وسط الحصة*

 .لتطبيق ما نظ ر له  -

 .لتعديل مسارالد رس حسب درجة الفهم  -

 .لتبين ما يحتاج إلى معالجة  -

 :نهاية الحّصة*

 وذلك إلطالق نشاط ذاتي يستكمله التلميذ في فضاءات أخرى غير القسم: كالن ادي أوالبيت أو المكتبة أو المخبر.. 

 

 :/نماذج من تقنيات المجموعات3

 :لتنشيط المجموعات  هناك أكثر من تقنية

 16. 8. 4. 2. 1تقنية  - 

م -  .المطلوب لكامل القسم يقد 

 .تدوم فترة التفك ر الذاتي خمس دقائق -

ج للت عل م -  .اشتراط األثرالمكتوب، ألنها تقنية قائمة على البناء المتدر 

  :اإلنجاز توقيت مراحل -

 .تأليف إجابتيهما في ثماني دقائق ضرورة ينصرف التالميذ بعد ذلك إلى العمل اثنين اثنين: كل  مع جاره، مع •

باعي ة • ون بعد ذلك إلى مجموعة ر   .أين يؤلفون اإلجابتين السابقتين في عشر دقائق يمر 

ون إلى مجموعة ث مانية •  .بنفس المطلوب مد ة خمس عشرة دقيقة ثم  يمر 

ت الذي اختار األستاذ أن يوقف مجموعة )رباعي ة أو ثماني ة حسب الوق ينجز التأليف الجماعي بأن ي طلب من كل   -

ل إنجازها النهائي على السب ورة. وألن هذه المرحلة قد تكون طويلة فمن األفضل أن فيه العملية( أن ع  تسج  توز 

الحصيلة األخيرة لعملهم  أوراق كبيرة )أو أوراق شفافة عند توفر عارضها( على المجموعات النهائية لتسجيل

  .التأليف الجماعية هذه عشر دقائقبطريقة واضحة. وتدوم عملية 

  .فردي تدعيمي يطلب من التالميذ تسجيل التأليف الذي أصلحه األستاذ وأثراه، ليكون بمثابة عمل -

 :أفراد التقنية الكالسيكية لتجميع التالميذ في ثالثة أو أربعة - 

من األستاذ )يعتمد على مواصفات  ينتظم التالميذ في مجموعات ثالثية أو رباعي ة باختيار شخصي، أو بإمالء -

 (التفريق التي اختارها بناء على التشخيص األولي

ع األستاذ على كل  مجموعة وثائق مختلفة، حت ى وإن تعلقت بنفس األهداف،ويطلب منهم تقريرا حول أعمالهم  - يوز 

  .لي عتمد في التأليف النهائي الجماعي

  .دقيقتين أو ثالث ة حسب دق ة التعل م، ثم تعرض عملها على القسم فيدقيق 20إلى  10مجموعة ما بين  تعمل كل   -

  ..إثرائها بمعطيات مكملة أو جديدة ينجز األستاذ في عشر دقائق التأليف بين مختلف التقارير، مع -

 

 :تقنية المحادثــة -

 .مجموعة ثنائية ليتسم ى به داخل 2أو  1يختار كل  تلميذ أحد الرقمين  -

 .األدوار مدة دقيقة، ثم تتبادل 2يسأل زميله الحامل رقم  1ل رقم كل  حام -

 .يعرض كل  تلميذ نتيجة حواره أمام كامل القسم -

 .مساوقا للعروض، مع تسجيل المعطيات التي يراها ضرورية لعملي ة التأليف تدخل األستاذ يكون -
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 أسلوب المناقشة:   -
 و االستقصاء نشاط إلثارة التفكير الثاقب كأسلوب للبحث  •

و المناقشة التي نقصدها هنا ليست مجرد تبادل ألسئلة و أجوبة بين التالميذ و االستاذ أو العكس و لكنها  •

حوار اآلراء و األفكار و تفاعلها بين مجموعة من األشخاص بقصد الكشف عن جوانب موضوع يهتم 

  بدراسته أعضاء الجماعة. إلزالة الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع.

بعبارة اخرى فإن الطريق إلى المناقشة هو في واقع األمر الطريق إلى حل المشكالت بطريقة المشاركة  •

 الجماعية ، حيث تتفاعل خبرات كل فرد في الجماعة من أجل الوصول إلى حل للمشكلة التي تواجههم.

 :المناقشة والعمل الجماعي     
 :االمر االول •

المناقشة ال بد من وجود  مل و خصائص ضرورية للتفكير الناقد، ففيجو الجماعة  و ما يصاحبه من عوا

و الفصل الدراسي عبارة عن مجموعة من  مجموعة من األشخاص لكي تكون هناك أصال أمكانية للمناقشة،

التالميذ و هذه المجموعة هي األرضية التي يقف عليها كل تلميذ ، وهي التي يتحدد على ضوئها الكثير من 

فالتلميذ في حاجة إلى التفاعل مع غيره لكي يتحقق له الشعور بالطمأنينة و الثقة بالنفس، و  كهمظاهر سلو

 هذا من العوامل الضرورية للتفكير االستقاللي و العمل المسئول.

 :االمر الثاني •

به.في  أن يكون التلميذ قادرا على أن يقدم الدليل و البرهان على ما يقول لكي تحترم الجماعة رأيه و تقتنع

عين في قضية مالمناقشة يكون الشخص دائما على استعداد إلبداء األسباب التي تدعوه إلى اتخاذ رأي 

 تناقشها الجماعة، و هذا أمر نعرف مقدار أهميته في عملية التفكير الناقد.

 :األمر الثالث •

روق و اختالفات في تدريب التلميذ على تقبل اآلخرين و على التعامل معهم رغم مل بينه و بينهم من ف

 الرأي.

 :األمر الرابع •

التغير الذي يحدث في الشخص نتيجة مشاركته اإليجابية في المناقشة من حيث: طريقة التفكير، اصدار 

 األحكام، التعبير عن الحاجات، القدرة على التخطيط و العمل المشترك.

 

 النشاطات -5

 مفهوم النشاط  - أ

مينة لتحقينق األهنداف التني يسنعى عنددا منن األنشنطة التعليمينة التعل   يعة و الحياةعلوم الطبلتدريس  المعلميستخدم     

التالمينذ فني القسنم رفقنة  المتعلمنون إليها.والنشاط ال يعني الوسنيلة التعليمينة، بنل هنو المهنام و األعمنال التني ينجزهنا

تخدامه الطريقنة المناسنبة لتحقينق على قدرته علنى اختينار النشناط المناسنب و علنى اسن المعلم و يتوقف نجاح  .المعلم

 :تحديد مجموعة من األنشطة التربوية فإن هناك تساؤالت ينبغي أن يطرحها المعلم تلك األهداف.ولذلك عندما يريد

 ما هي األنشطة التي تنسجم و محتوياتي ؟ 

 ما هي تلك التي تكون أكثر مالءمة ألهدافي ؟ 
 

 

 اختيار النشاط -ب 
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ضنوء األهنداف التني نسنعى إلنى علنى يجنب أن يكنون فني  علنوم الطبيعنة و الحيناةفي تدريس إن اختيار نشاط ما     

تحقيقهنا، فلنيس المهنم أن نسننتخدم أي نشناط فني تدريسننا و لننيس مهمنا أيضنا أن نسنتخدم أي عنندد منن األنشنطة مهمننا 

و المتعلمنين و طبيعنة  المعلنمو خبنرة ،  المؤسسنة إن اختيار النشاط يتوقف على أمور كثينرة منهنا إمكانينات، تنوعت

االعتبنار األهنداف التني  بعنين  موضوع الدرس و الوقنت المخصنص للحصنة، ولكنن منع كنل هنذا ال بند  أن نأخنذ فني

مناسننبة و األكثننر مالءمننة : فالتجريننب أولننى مننن وانسننجاما نرغننب فنني تحقيقهننا و نختننار النشنناط أو األنشننطة األكثننر 

 …صور  أو تحليل رسومات تخطيطية أولى من تحليل العرض العمليالعرض العملي و

 

تهيدف أساسيا مقترحية و ليسيت إجباريية  المناهج ما هيي إال نشياطات يتعلق بنشاطاتهام جدا :فيما 

إلييى تغذييية مخيليية األسيياتذة القتييراح نشيياطات أخييرى لتنشيييط دروسييهم، و تختييار حسييب الوسييائل 

 هيم و الطرائييييق و التقنيييييات.التربوييييية المتييييوفرة ، و تسييييمح النشيييياطات للتلميييييذ بييييامتال  المفييييا
 

 

  أنواع النشاطات -ج
دعائم أفعال أدائية و جملة فعلية مصاغة بإن المتأمل للنشاطات المقترحة في المنهاج يالحظ أن كل نشاط يتكون 

 أو نتائج تجريبية . أوتجارب ) نصوص علمية، صور، رسومات تخطيطية ، مخططات(وثائقمادية تتمثل في 

  ظفةالمو الدعائمأهم: 
النصوص العلمية، الجداول، الصور، المخططات، الرسومات البيانية، الرسومات التخطيطية، التجارب، تمثل 

الموظفة في شكل سندات  الدعائمأهم  …(النتائج التجريبية ، العينات، المعلومات )األمثلة، المعطيات ،المكتسبات

 .يتعامل معها المتعلمين الكتساب معارف، مهارات و كفاءات

 أهم األفعال األدائية: 

و تفرضها، في معظم الوضعيات التعل مية، النشاطات التي  المعلمصادرة عن  يتفاعل المتعلم مع تعليمات )أدائية(

تقترحها المناهج التعليمية الوطنية،  نذكر منها على سبيل المثال واإليضاح ال  على سبيل الحصر، األفعال األدائية 

يقارن، يستخرج، يحلل، يفحص، يالحظ، يعلق، يحدد، يصف، يذكر، يفسر، يشرح يستغل، : اآلتية و هي كثيرة جدا

يقدم، يمي ز، يكتشف، يضع، يحقق، يبحث، يبي ن، يتعرف، يدرس، يحصي يجسد، ينظم، يعمم يشخص، يثبت،يبني، 

 يرسم، ينجز... ،يلخص، ينشئ، يركب،يترجم،يستخلص، ينظم، يرتب، يمث ل، يصيغ، يحرر، يطبق

 تبعا لطبيعة الوثائق و األفعال األدائية صنفت النشاطات إلى أربع مجموعات: و

 نشاطات تطبيق االستدالل العلمي. .1

 نشاطات التبليغ و التواصل. .2

 نشاطات التحكم في التقنيات. .3

 نشاطات التحكم في المعلومات. .4

 

ون من أفعال أدائية و إن المتأمل للنشاطات المقترحة في المنهاج يالحظ أن كل نشاط يتك هام جدا :

 دعائم.
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنتاج: -د 
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يجب أن تترجم مختلف النشاطات التي يقوم بها التلميذ إلى انتاجات بيانية كتابية: تقرير حول النشاط، جدول  -

 تصنيف، رسم تخطيطي، رسم من العينة، نتائج مالحظة أو تجربة ....

 

 جات أثر لدى المتعلم إذا لم يكن طرفا فعاال في تحقيقها.يجب أن نؤكد أنه ال يمكن أن يكون لهذه االنتا   -

 

 يجب أن تكون انتاجات التالميذ في نشاطات البحث المتنوعة لحصة األعمال التطبيقية محل اهتمام ، فالتلميذ فرديا    -

و من  أو في مجموعة مصغرة أو في الفوج يجب أن يعبر عن انتاجاته لتتالقى أو تتجابه مع انتاجات اآلخرين

الضروري بعدئذ أن يتدخل األستاذ لتنسيقها و دعمها بالوثائق و النصوص العلمية المالئمة للتوصل مع القسم إلى 

استخالص االقتراحات الكاملة للمفاهيم العلمية األساسية و االنتاجات الكتابية و البيانية لتكون األثر الكتابي 

 للحصة.

على كراس المحاوالت على أن تقوم ذاتيا ثم  جماعيا بعد التعبير عنها و على تدون انتناجات التالميذ األولية   - 

األستاذ أن يضمن الدعم الضروري لتنسيق و انسجام ما ينتجه التالميذ من : رسومات ، نتائج مالحظات أو 

 تجارب، استنتاجات، بناء منحنيات و مخططات... .

 تطبيقيةأعمال تسيير حصة : 7
 

ف  الط      تعلمية  -رائق التربوية كوسائل إلدارة العالقات بين األستاذ والمتعلم والمعارف في وضعيات تعليمية ت عرَّ

ع الطرائق التربوية حسب ظروف التعلم. ولهذا فإن انتقاء الطريقة التربوية المناسبة يبقى من صالحية  معينة، وتتنو 

ضمنت لجميع المتعلمين االستفادة بقدر كبير من التعلم الذي  األستاذ. غير أن الطريقة التربوية ال تكون مالئمة إال إذا

 يمكن توظيفه في مختلف الظروف والوضعيات.

 

 ويتميز العمل التطبيقي بالخصائص التالية:

 ترتبط التجربة أساسا بمشكلة. .1
 االجابة على هذه المشكلة ليست معروفة للتلميذ الذي سيبحثها. .2
 الذي سيتبعه في عالج المشكلة أو حلها. يترك للتلميذ وضع التصميم التجريبي .3
 التلميذ هو الذي يقوم بالمالحظات و يجمع البيانات، يقوم بالتفسير. .4
 يجب على التلميذ أن يكتب بنفسه خطته و مالحظاته و النتائج التي توصل إليها. .5
كانت الطريقة  مهما النتائج التي يتوصل إليها التلميذ يمكن أن تستخدم كأساس لفرضيات أو تجارب جديدة .6

 :هوينبغي أن تكون بنائية و في هذا االتجاه، فإن أنجع ما يجب تغليبه  التربوية المنتهجة،
 الوضعية اإلشكاليةبيداغوجية  -

 : الوضعية اإلشكالية

كنتيجة لمعالجنة التلمينذ للمعنارف وتركيبهنا وتحويلهنا حتنى يصنل بنفسنه إلنى معنارف  التعلّموهي طريقة يحدث فيها 

 .جديدة 

إن اختيار الوضعية اإلشكالية يؤدي إلى وعي التلميذ بنقنائص معارفنه، وإلنى ضنرورة تعنديلها ويقيننه بعندم فعاليتهنا  

  والشعور بالحاجة إلى بناء معارف جديدة، وإجراءات جديدة أكثر فعالية.

إشننكاليات، يتننوخى هننذا النننهج الدراسنني االنتقننال مننن منطننق العننرض )تقننديم النندروس( إلننى منطننق الطلننب )طننرح   

تساؤالت(. والهدف هو جعل التلميذ يدرك حقيقة معنى مفهوم ما، ويلمسه من خالل فوائده )القطيعة التامة مع منطنق 

 عرض المعرفة(.

 

 : طريقة حل االشكاليات

يتابعون الدرس الجديد بكل اهتمام  المتعلمين بهدف جعلهم  نتبا هإثارة إ اوضعية االنطالق = يتم من خال له -1 

 ... كل ما لد يهم من معا رف ومهارات وذلك بتجنيد،تركيز و

بل عن  عن حل، أمام مشكلة التي تكون له بمثابة محفز ودفعه بالتالي إلى البحث طرح المشكل: أي جعل المتعلم -2

 . في انجاز الدرس  لةحلول لها. مما يجعل التلميذ يشارك مشاركة فعا
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كل ما يأتي  إلى راحات من المتعلمين ، يقوم بتدوينها على السبورة ، وأشير هنايا ت : األستاذ يتلقى االقتضرالف  -3

 . - خاطئا أو صائبا سواء كان -به المتعلمون 

الصا   واغناء دعميو ،بالتشطيب على االقتراحات الخاطئة  األستاذفحص الفرضيات : خالل هذه المر حلة يقوم   -4

 . شة التالميذومناق ح والتوضيحطريق الشر ب منها عنئ

 التاكد من الفرضيات بالتجريب و المالحظة.  -5

 أجل مساعدتهم استنتاج قاعدة لتغدو فيما بعد من مكتسبا تهم وتوظيفها من إلى: التوصل بالتالميذ جاالستنتا -6

 تدبير حيا تهم اليومية.

 توظيف القاعدة المستخلصة التطبيقات: دفع المتعلمين على التمرن على -7

 :يبيقبل أي عمل تجر

 يصوغ التالميذ فرضياتهم، التي تدفعهم إلى الكشف )نزع اللثام( عن تصوراتهم.  -

 يعتمد التالميذ،بعدئذ، نهج بروتوكول تجريبي يحققونه من أجل التحقق من فرضياتهم المصوغة. -

 

  ى صنياغة دور التلميذ في اإلجابة على سؤال ما فقط، بل يتعداه إلفيه منطلق بدء النشاط الفكري ال يتحدد إن

 أسئلة ذات داللة، و إلى وضع فرضيات )مقابلة لفرضيات اآلخرين( يجب تجريبها في حل اإلشكاليات.

   يستعمل التلميذ فني أثنناء حنل إشنكالية منا إجنراءات متنوعنة، علنى أنهنا تكنون غينر كافينة، تتجلنى لنه عندئنذ

ا يعطني معننى السنتخدامها، وهكنذا ويدرك أهمية هذه المعرفة التي تصبح هي األداة  األنجنع للحنل، وهنذا من

 -يبننادر –يكتشنف  -يعيند التجرينب –يخطننئ  –يصنبح القسنم مخبنرا لننفس نهننج العنالم الباحنث النذي: يجنرب 

يعننود إلننى صننياغتها فنني كننل لحظننة بحريننة  –يصننوغ الفرضننيات  -يتبننادل التجننارب والخبننرات مننع اآلخننرين

 ئه، وكذلك مع أستاذه.تامة... عن طريق الحوار واالستدالل في النقاش مع زمال

   إن النشاط الذي يقوم به التلميذ يسمح له باالنتقال من وضع المستهلك للمعرفة إلى وضع المنتج لها،  وبنذلك

 نبتعد عن البيداغوجية اإللقائية.

 التبرير و التعليل:  -8

هذه التجربة تحتوي على  هي طريقة تسمح للتلميذ التأكد من معلوماته ، و بذلك يمكن للتلميذ أن يقول : أوكد أن  

 كلس ألنني أرى حدوث فوران مع حمض كلور الماء مع العلم أن حمض كلور الماء هو كاشف الكلس.

 :عن طريق حل إشكالية مراحل إنجاز درس عملي
 .:احتياجات النباتات الخضراء لألمالح المعدنيةمثالال

 الخطوات
:المرحلة األولى  

 معرفة الموضوع المعالج

 ن دراسة وثيقة أولية  من نص علمي، صورة ، فيديو .......... أي ننطلق م 

  مثال: نشر األسمدة من طرف فالح في أرض مزروعة بالقمح 

:المرحلة الثانية  

 بناء مشكلة علمية:

 طرح المشكل العلمي انطالقا من المالحظة والذي يتطلب إجابة تفسيرية 

 ؟ مثال: لماذا تحتاج النباتات إلى األمالح المعدنية 

 :المرحلة الثالثة

 تقديم فرضية تفسيرية يمكن أن تكون إجابات متعددة لمشكل واحد

 تستعمل النباتات األمالح المعدنية للنمو 

 إلنتاج الكتلة الحيوية 

 :المرحلة الرابعة

 بحث النتائج المتوقعة والحقيقية للفرضية المختبرة)معرفة الهدف من التجربة(

 كانت الفرضية صحيحة، نستنتج أن  النتائج تحرر انطالقا من:إذا 

 اإلنتاج يكون ضعيفا . فإن األمالح المعدنية كلها غير موجودة في الوسط إذا كانت 
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 اإلنتاج..................................... فإن................................. ...................... إذا كانت 

 

 المرحلة الخامسة:
 ة بتحليل مراحلهافهم محتوى التجرب 

  البروتوكول يصف التجربة ويحدد الشروط التجريبية والمهام المنجزة، األدوات المستعملة ، الفترات

 الزمنية محترمة ، طبيعة النتائج المحسوبة ، إلخ

 القاعدة تفرض بروتوكوال تجريبيا واحدا لكل فرضية 

 . المعالجة تكون قابلة لإلنتاج حتى تكون النتائج فعلية 

 ديد شاهد هو المرجع )مميزاته( لمقارنة النتائج التجريبية والتي تسمح باختبار الفرضيةتح 

 

 : وسط الزرع به جميع األمالح المعدنية مثال

 تحديد العامل المتغير 

 : كمية األمالح المعدنيةمثال

  تحديد العامل الثابت 

 .CO2 : الماء،،شدة اإلضاءة ، الحرارة ، مثال

 تحديد الطول المقاس 

 (mm :ارتفاع النبتة بالملم )مثال
 

 :السادسةالمرحلة

تحقيق كل التجارب الختبار الفرضية وهو العمل التطبيقي الذي ينجز بالوسائل المتوفرة ومن األحسن إجراءالتجربة 

 تجرى وترتيبها. عدة مرات  للحصول على نتائج إحصائية و معرفة التدخالت التي

 

 :المرحلة السابعة

 ريبية:يمكن أن تكون قيم عددية ممثلة في جدول، منحنى ، رسم تخطيطي.النتائج التج

 مثال: الجدول يمثل ارتفاع النبتات بداللة كمية لألمالح المعدنية.

 

 :ةـالمرحلة الثامن

 أي تحليل النتائج والتأكد من مطابقة الفرضية مع النتائج مجابهة النتائج مع الفرضية المختبرة

 

 المرحلة التاسعة:
فرضية غير محققة، إما الفرضية خاطئة   ،الفرضية محققة تصبح قانون،نفي الفرضية  صة ونقد المصادقة أوخال

 الفرضية صحيحة  ولكن يوجد خطأ في التجربة ويجب إعادة العملية انطالقا ويجب العودة إلى المرحلة الثالثة، أو

 من المرحلة الرابعة.      

 

 

 

 

 

 

 التعليم الثانوي طبيقية في مناهج: نشاطات األعمال الت سادسا
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نمو ساق نبات. إظهار 01

 نتائج تجريبية.و تركيب تجريبيمناطق النمو في جذر نبات اعتمادا على  02

03 

04 

05 

06 

النشاط األيضى )التنفسى(  07

 الصورة التى توجد عليها الطاقة فى البذرة   08

 هواء و األخرى بمعزل عنه.ال وجودمزرعتين إحداهما في ي مقارنة  نمو خميرة الخبز ف 09

10 

11

12 

13

14 

15

16

17 

18

19  CO2

لعامل المحدد .ا 20

 مراحل التكاثر باللمة 21

 القلبية و التنفسية تحليل قياسات الوتيرة 22

23 

24 

 تسجيالت الستجابات عن تنبيهات عصبية. 25

عملالعالقة الموجودة بين شدة التنبيه و تردد كمونات ال

26 

27 
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01 

02 

03 

04 

05 

06 ADN

06  anagène rastopADN

07 

08 

09 

10 

11 

 

01 

02 ARNm 

03  anagène

04 

05  anagène rastop

06 EXAO

07  rastop

08 EXAO

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15  



 دليل األعمال التطبيقية                                                               مادة علوم الطبيعة والحياة 

 
30 

 

 لسنة األولى:ا
 

 األولى التعليمية لمستوى السنة

 

اقتراح حلول عقالنية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام :    01 الكفاءة القاعدية

                                                زراعي
 .: استعمال المادة وتحويل الطاقة Iمجال التعلم

 . ـ يحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و مصدرها :1الهدف التعلمي 

 الوحدات التعلمية
المقترح  النشاطات التطبيقية
 إنجازها

 الوسائل

 استعمال المادةـ  1

 و مصدرها
 
 
 
 

يقترح تركيب تجريبي  -
 إلظهار نمو ساق نبات.

+  ثقل+  خيط+  بكرة+  أخضر نبات به أصيص٭
 تسجيل إبرة+  محور حول تدور اسطوانة

يحدد مناطق النمو في جذر  -
تركيب نبات اعتمادا على 

 نتائج تجريبية.و تجريبي

+  ماء+  رملية تربة+  الفول أو البازالء بذور٭

+  يميتريةمل ورقة+  بتري طبق+  أعشاب مبيد
 ء علبة بتري غطا+  صيني حبر قلم

يقارن مظهر الخاليا في القمة  -
النامية و في منطقة االستطالة 

 انطالقا من المالحظة المجهرية
 
 
يظهر آلية التجديد الخلوي على  -

+ وعاء )كأس(+ أداة إنجاز بجذورها  بصلة٭

مقاطع + وعاء زجاجي بيريكس + محلول 
الخلي + حمام مائي + ماء مقطر  الكارمن

 +مجاهر + شرائح + ستائر + قطعة فلين
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 مستوى نسيج.
يصف المراحل األساسية لألنقسام 
 الخيطي.اعتمادا على االنجاز

 التجريبي
 ينجز رسومات تخطيطية

 المادةمصدر - 2

 مصدر المادة  -
 عند النبات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يالحظ تطور مدخرات البذور  -
 أثناء االنتاش.

يالحظ بالمجهر مظهر حبات  -
 النشا في بداية و أثناء  اإلنتاش.

 ينجز رسومات تخطيطية -

 إنجاز اةأد+  منتشة بذور+  منتشة غير بذور٭

 ستائر+  شرائح+  مجاهر+ مقطر ماء+  مقاطع

يستنتج دور النسغ الكامل   -
انطالقا من تفسير نتائج تجريبية 

 قشير الحلقي السطحي(.)تجربة الت

 للتقشير أداة+  أصيص في نامي أخضر نبات٭

 + تحضير نموج مسبق للتجربة

يتعرف على عناصر اللحاء  - 
 انطالقا من المالحظة المجهرية 

 ينجز رسومات تخطيطية -

+  ) نبات نامي في محلول ملون(٭ساق أو جذر
 مجاهر + شرائح + ستائر اليوزين+

يقتراح نموذج ملموس لبناء  -
الخلية لمادة جديدة ) اختر نموذج 

 لبروتين افتراضي(
 

 ) عجينة( ٭نماذج ألحماض أمينية

تحديدطرق تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في األغذية إلى طاقة داخلية قابلة :2ي الهدف التعلم

 .ATPلــللإلستعماال

 الوسائل المقترح إنجازها النشاطات التطبيقية التعلمية الوحدات
 تحويل الطاقة 

الكامنة الكيميائية 
 في األغذية

 
 
 
 

 التنفس

طرح إشكالية مصدر الطاقة الضرورية  -
 .المادة أثناء النمو لتركيب 

النشاط األيضى )التنفسى( لبذور  يقارن -
انخفاض الوزن جافة و بذور منتشة) 

ستهالك ازيادة الجاف للبذور و 
درجة  الحرارة ارتفاع  األوكسيجين و

 .داخل حيز مغلق(

بذور منتشة + بذور جافة +دورقين ذي حيزين   -
+ سدادتين بهما ثقب + أنبوبين زجاجيين +وعاءين 

 زجاجيين +ماء ملون + ماء الجير .
بذور منتشة + بذور جافة + حافظتي حرارة  -

 +مقياس حراري.
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طرح إشكالية : ما هى الصورة التى  -
 توجد عليها الطاقة فى البذرة؟  

 عنصر مغذى طاقوى . وكوزلغنشاء 

ة + أداة إنجاز منتش بذور+  شةمنت غير بذور٭
+ مقاطع+ ماء مقطر +مجاهر+ شرائح + ستائر

 اليود + محلول فهلنغ.+ منبع حراري.

مزرعتين  مقارنة  نمو خميرة الخبز فى -
 الهواء  ودوجإحداهما في 

 و األخرى بمعزل عنه.

جهاز واربورغ ) دورق + خميرة + أمالح  + ٭
غ غلوكوز+ماء مقطر +كأس به بوتاس + 1

 مقياس ضغط سائلي +سائل ملون .
+ سداد به ثقب +أنبوب انطالق خميرة +  دورق  ٭

 غلوكوز + ماء مقطر+ أنبوب اختبار + وعاء زجاجي 

 

 : تحويل  المادة وتدفق الطاقة فى نظام بيئى. 2 تعلمىالمجال ال
 

 إلى العالم الحي.الضوئية :  تحديد كيفية دخول الطاقة 1الهدف التعلمى 
 الوسائل إنجازها النشاطات التطبيقية المقترح الوحدات التعلمية

دخول الطاقة 
الضوئية فى 
 العالم الحى.

 
تعذية النبات  1

 األخضر
 

وعية الخشبية من يتعرف على األ -
 فى جذر أو ساق.ي مالحظة مقطع عرض

 ينجز رسما تخطيطيا. -

نخاع نبات أخضر + محلول األيوزين المخفف +  -
نبات البيلسان + ماء الجافيل + ماء مقطر +حمض 
الخل +الكارمن األخضر + محلول غليسيريني + 

شفرات حادة + زجاجات ساعة + مجاهر + شرائح 
 + ستائر

 يالحظ األوبار الماصة بالمجهر.  -
 ينجز رسما تخطيطيا -

ماء مقطر + شفرات نبات أخضر أحادي الفلقة  + -
 حادة + زجاجات ساعة + مجاهر + شرائح + ستائر
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ـ تحويل  2

الطاقة الضوئية 
إلى طاقة 

 كيميائية كامنة

 
) التركيب   

 الضوئي(

لشرح مصدر غاز  ياتجريبا تركيبيقترح   -
يحلل وثائق تمثل  أو ثانى أوكسيد الكربون

 نتائج تجريبية.

قارورات 3خضر + أصيص به نبات الجيرانيوم األ -
سدادات ذات ثقبين + أنبوب السيروم+ ماء +   3+ 

محلول البوتاس + ماء الجير + الكحول + ماء 
 اليود+كيس بالستيكي  شفاف+ مضخة هوائية

يالحظ مقرالدخول بالتلوين )طريقة   -
 كلوريد الكوبلت(

 يالحظ بالمجهر الثغور  ويمثلها بالرسم.  -

كلوريد الكوبلت + ورق نشاف + نبات نامي في   -
 أصيص.

أوراق نبات خضراء ) نبات السلق(+ ماء مقطر+  -
 رائح + ستائرمجاهر + ش مالقط + 

يظهر تركيب المادة العضوية )النشاء   -
،السكروز( من طرف نبات أخضر فى 

 وجود الضوء و الشوارد المعدنية.

أصيص به نبات الجيرانيوم األخضر+ ورق مقوى  -
+ أطباق  ل+ماء مقطر + حمام مائي + كحوأسود 

 + محلو فهلنغبتري + ماء اليود الممدد.
 + نبات قصب السكر

لتركيب السكر   املموس ايقترح نموذج  -
 والشوارد H2Oو  CO2نطالقا من ا

باستعمال وسائل بسيطة )كرات، أعواد 
 .خشبية ( 

 ) كرات ، أعواد خشبية (  -

يقترح دورا لليخضور فى العملية من  -
ارنة  طيف امتصاص اليخضور مق

لإلشعاعات الضوئية و طيف نشاط التركيب 
 الضوئى.

مصباح كهربائي + موشور زجاجي + حوض  -
زجاجي + محلول اليخضور الخام + شاشة + 

 المقياس الطيفي .

يالحظ الصانعات الخضراء بالمجهر  -
 الضوئى.

 ينجز رسومات تخطيطية

ماء مقطر + مجاهر +  نبات مائي + مالقط+ -
 شرائح + ستائر

الق طين انيظهر العالقة الموجودة ب -
 و شدة اإلضاءة عند نبات أخضر. O2الـ

+ بيشر +  Co2نبات مائي أحضر + ماء غني بـ   -
 + مقياس الحرارة + ماء + منبع ضوئي 
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 O2

EXAO 
 

 

 

 

 : تحسين إنتاج الكتلة الحيوية 3المجال التعلمي 

 الخارجية و إنتاج الكتلة الحيوية عالفة بين تأثير العوامل: إيجاد  1الهدف التعلمي

اإنجازهالنشاطات التطبيقية المقترح  الوسائل  الوحدات التعلمية 

نبات اإليلوديا + أنبوب اختبار + ماء + حوض  -
 + مقيا الحرارةزجاجي+منبع ضوئي

ائل + تراكيز متزايدة من بيكربونات * نفس الوس
 البوتاسيوم .

يحقق  دراسة تجريبية أو يحلل منحنيات 
تمثل تغيرات شدة التركيب الحيوي بداللة 

المناخية ) اإلضاءة و كل عامل من العومل 

 على حدة. (CO2الحرارة و تركيز 

تأثير العوامل * 

الخارجية على 
إنتاج الكتلة 

 الحيوية.

 

ل تأثير العوام* 
المناخية على 

إنتاج الكتلة 
 الحيوية.

 

مفهومالعامل * 
 المحدد

 (EXAOالتجريب المدعم بالجاسوب ) -
 وثائق

يحلل منحنيات تمثل تغيرات شدة التركيب 
ة عدة عوامل، و يعرف الحيوي بدالل

 . العامل المحدد

EXAO

المتعلقة بوحدة  حلول عقالنية للمحافظة على الصحة على أساس المعارف اقتراح:02الكفاءة القاعدية

                                          العضوية 

: إيجاد عالفة بين تأثير العوامل الداخلية و إنتاج الكتلة الحيوية 2الهدف التعلمي  

اإنجازهالنشاطات التطبيقية المقترح  الوسائل  الوحدات التعلمية 

+ مخدر+ اإلبرة السهمية + أخضر ت الهاموشيرقا
ماء مقطر+ مجاهر+ شرائح  الميثيل الخلي+ مالقط+

 + ستائر.
 الحاسوب + صور لصبغيات اإلنسان. -
نبات البطاطا +أنابيب معقمة تحتوي وسطا زراعيا  -
أوساط زراعية مناسبة + ماء مقطر + قارورات  -

معقمة + موقد ناري + غاسول األواني+ كحول 
 ماء الجافيل+ مالقط .°+ 70

 وسط زراعي مناسب + بروتوبالزم خلية جنينية . -
 ... القمة النامية لبرعم + وسط زراعي مناسب + -

دور النواة و الصبغيات في حمل يذكر ب -
 العوامل الوراثية ) السنة الرابعة متوسط(

 
 

 _يحدد مراحل التكاثر باللمة انطالقا من
ط الزراعة في وثائق لمخطتجارب تحليل 

 :أنابيب االختبار 
 بتقنية االفتسال . -
بتقنية زراعة األنسجة المرستيمية و  -

 البروتوبالزم.
 

تأثير العوامل * 
الداخلية على 
إنتاج الكتلة 

  :الحيوية
إنتاج أفراد 

مرغوبة 
(performant)  عن

 طريق التهجين
إكثار النباتات -

  المرغوبة



 دليل األعمال التطبيقية                                                               مادة علوم الطبيعة والحياة 

 
35 

 : وحدة العضوية 4المجال التعلمي

 :  تشخيص العالقات الموجودة بين الوظيفة القلبية و التنفسية أثناء بذل الجهد.1الهدف التعلمي

 الوحدات التعلمية إنجازهاالنشاطات التطبيقية المقترح  الوسائل

كل الوسائل الممكنة+ تالميذ في راحة + استعمال 
 تالميذ في نشاط رياضي + أجهزة قياس الوتيرة

 استعمال تقنيات االعالم و االتصال.

اختيار النشاطات المالئمة: تحليل 
 قياسات الوتيرة

استجابة العضوية 

 للجهد العضلي

 :  تحديد دور النظام العصبي في إعادة التوازن الوظيفي للعضوية. 2الهدف التعلمي

 النشاطات التطبيقية المقترح الوسائل

 إنجازها

 الوحدات التعلمية

٭ ضفدع + قطن + إيثر + إبرة + لوحة تثبيت 
 ط + المسجل القلبي الضفدع + دبابيس التثبيت + ملق

يوضح عمليا الحركة الذاتية القلبية 
 على قلب معزول .

تحديد مقر الحركة الذاتية القلبية 
 انطالقا من نتائج تنبيه.

 التحكم العصبي

 الحركة الذاتية للقلب

بينة العصب و الليف 

 العصبي

 

 مفهوم السيالة العصبية

الدعامة الخلوية  -

للرسالة العصبية= 

 ونمفهوم العصب

 

 

 

 

 

 

 

٭ حيوان من مفصليات األرجل )السرطان أو 
الجرادة( + الفورمول + محلول رينجر + مشرط 

حاد + أزرق الميثيلين + مالقط+ ماء مقطر + 
 مجاهر + شرائح + ستائر.

يصف بينة عصب انطالقا من 
 المالحظة المجهرية لعصب مفروك.
 يصف و يرسم بنية الليف العصبي

 انطالقا من المالحظة المجهرية.

٭ جهاز راسم الذبذبات المهبطي أو جهاز 
األوسيلوغراف + الحاسوب + ليف عصبي + منبه 

 كهربائي.

يحلل تسجيالت الستجابات عن 
 تنبيهات عصبية.

يحدد العالقة الموجودة بين شدة 
 التنبيه و تردد كمونات العمل 

٭ نخاع شوكي + الفورمول + أداة حادة إلنجاز 
المقاطع + ماء مقطر + أزرق الميثيلين + مالقط+ 

 ماء مقطر + مجاهر + شرائح + ستائر.

يحلل محضرات مجهرية من المادة 
الرمادية ، و رسوم تخطيطية 

 لألجسام الخلوية.

 :تحديد دور النظام الهرموني في إعادة التوازن الوظيفي للعضوية.3الهدف التعلمي 

 الوحدات التعلمية إنجازهاالنشاطات المقترح  المعارف
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 استعمال كل الوسائل الممكنة
 لفحصغدة + وسائل التشريح + وسائل ا

 اختيار النشاطات المالئمة:
o  يالحظ الصفات الجنسية

 الثانوية

o  يحلل مقطعا في غدة ذات افراز
 داخلي

 التحكم الهرموني

تأثير تحت السرير 
البصري و الغدة 

  النخامية

 

 

 

 لسنة الثانية:ا

1 

1

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية

 التنظيم العصبـي -01

المنعكس    -

العضـلي)المنعكس ممدد 

 العضلة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*إظهار منعكس الحفاظ على وضعية الجسم 

عكسات انطالقا من تحليل تجارب بسيطة ) من

 التوازن عند الضفدع أو تجارب اخرى(

ضفدع أو أي حيوان آخر )أرنب أو 

 قط (

 استثارة منعكس رضفي -

إظهار منعكس الحفاظ على وضعية الجسم 

انطالقا من تحليل وثائق أو تجارب بسيطة ) 

منعكسات التوازن عند الضفدع أو تجارب 

 اخرى(

تحقق من فرضيات مقترحة انطالقا من  -

مقطع نسيجي للعضلة الذي يظهر تحليل 

نمطين من الخاليا:األلياف العصبية العضلية 

)ألياف عضلية على عالقة مع ألياف عصبية 

 حسية(.

ألياف عضلية تقلصية )على عالقة  -

مع النهاياالعصبية للعصبونات 

 المحركة( .

٭كرسي جلوس + مطرقة مطاطية 

 + أحد التالميذ.

عضلة طازجة و أخرى مطهية + 

 ات التشريح و المالحظةأدو
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2

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية.

 التنظيــم الهرموني.-1

 

 ـ مالحظة مقطع نسيج بنكرياسي .

ـ إنجاز رسم تخطيطي تفسيري للمقطع 

تحليل وثائق )صور( محددا الخاليا 

تبين مدخرات سكرية في الخاليا 

 العضلية

* تحليل نتائج معايرة نسبة السكر في 

الدم في الوريد البابي و في الوريد فوق 

كبدي لشخص صائم من جهة و نتائج 

 تجربة الكبد المغسول من جهة ثانية .

غ كبد طازج + ماء مقطر + بيشر +  20٭ 

 صفاة شريط الكشف عن الغلوكوز + م

 بنكرياس + وسائل الفحص
 

يبرز التنسيق العصبي الهرموني في لتنظيم الوظيفي للعضوي  : 3الهدف التعلمي   

 استعمال كل الوسائل الممكنة3

02

 تعريف الخلية كوحدة بنيوية للكائنات الحية :  1الهدف التعلمي

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية

 :الخلية: وحدة بنيوية.01

دراسةالخلية بالمجهـر 1.1

 الضوئي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنجاز و فحص محضرات مجهرية  -

 ات أنسجة حيوانية ونباتية متنوعة لعين

٭المادة الرمادية المبطنة للفم+ بصل 

ماء  اإليلوديا+ماءمقطر+ بنفسجي+نبات

اليود +أزرق المثيلين+محلول ملح الطعام 

 +األحمر المعتدل+مجاهر+ستائر+شرائح

إنجاز وفحص محضرات مجهرية  -

لكائنات وحيدة الخلية )خميرة ، 

  برامسيوم ...( كلوريال،

مالحظة صور محضرات مجهرية  -

لبكتيريا )كبكتيريا اللبن( و ترجمة 

 المالحظات إلى رسومات . 

إظهار أهم مكونات الخلية الحيوانية و  -

النباتية باستعمال ملونات نوعية و 

 أوساط حلولية . 

ترجمة هذه المالحظات  إلى رسومات  -

تبين تعضي خلية حيوانية و خلية نباتية 

 . 

مقارنة بين تعضي خلية أجراء  -

 حيوانية و خلية نباتية .

 

 

 

 

 ٭خميره الخبز+البرامسيوم+لبن+أزرق

 ماءمقطر+مجاهر+ستائر+شرائح المثيلين+

 + مختلف الملونات.
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وحدة مكونات  3ـ  1

 الدعامة الوراثية

 

*إظهار الطبيعة الكيميائية للصبغين 

 باستعمال تقنيات التلوين . 

 يائية للمورثة.*استنتاج الطبيعة الكيم

 

٭بصل+بيشر+ماء+شفرةحادة+حمضكلورا

لماء+مسخن+كاشف شيف + مجاهر+  

 ستائر+شرائح

 عند الكائنات الحية  ADNة الـ بنيإثبات تماثل :  2الهدف التعلمي 

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية.

للـ  الوحدة البنيويـة -2
ADN 

كيميائي التركيب ال 2-1

 :ADNلل

إنطالقا من ADN* استخالص الـ 

 حراشف البصــل ... 

 ADN* استخراج أهم مكونات الـ 

انطالقا من نتائج االماهة الجزئية و 

 اإلماهة الكاملة للجزيئ . 

٭بصلة+هاون+ملح+قطعة شاش+ كحول 

 + سحاحة +زجاجة ساعة+كاشف شيف+

03

 يشرح دور كل من االنقسام المنصف و اإللقاح في التفرد و التنوع الوراثي لألفراد:  1ف التعليمي لهدا

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية.

:آليات انتقال الصفات 01

 الوراثية.

 االنقسام المنصف

 

 

 االلقاح

 

استخراج اهم مراحل االنقسام  -

 - ات كل مرحلةالمنصف و خصوصي

 نمذجة احتماالت توزع الصبغيات

 نمذجة لظاهرة العبور -

 نمذجة لاللقاح -

 

 خصية جراد )الرجوع الى الملحق( 

 

 استعمال العجينة او برمجيات 

 استعمال العجينة او برمجيات 

 استعمال العجينة او برمجيات 

 يشرح  التنوع الظاهري و الجيني ) المورثي(:  1الهدف التعليمي 

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية.

التنوع الظاهري و  -2

 لألفراد  المورثي

 

 

مقارنة تتابع االحماض االمينية في   -

HBA و   HBSكل من 

β

AS

ADN 

ADNADN

 

 ANAGENEبرمجية االناجين : 

 

 يثبت دور الطفرات في التنوع البيولوجي:  2الهدف التعليمي 

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها لوحدة التعلمية.ا

03

ADN : برمجية االناجينANAGENE
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AS

04 

 يحدد أهمية الصخور الرسوبية في معرفة شروط التوضع.: 1الهدف التعلمي 

النشاطات التطبيقية المقترح  الوحدة التعلمية.

 إنجازها

 الوسائل

:الصخـور الرسوبية 01

 و التطبق
 

 

 

منشأ وخصائص  -

 ور الرسوبيةــالصخ

 

 

 

 

 ـ  فاصل التطبق

*التعرف على خصائص 

الصخور الرسوبية انطالقا من 

 الدراسة الصخرية لعينات

النسيج، البنية، صخرية:

 الخصائص الفيزيائية الكيميائية.

+ وسائل المالحظة و الكشف ر وصخال٭ عينة من 

رات+الجرالرملي+الحجرالكلسي+المجهر الكونغلومي

 المستقطب

* يقارن بين الحجر الرملي 

من ناحية الحجم  توالكنغلوميرا

الحبيبي انطالقا من مالحظة 

 عينات أو وثائق. 

 + وسائل المالحظة ٭الجر الرملي + الكونغلوميرات

توضع )محاكات( نمط ال * نمذجة

وضع غير نمط التمستقر وال

 .ة استعمال هزاز(إمكاني ) مستقر

 زازه الرخام + ماء + + رمل + ٭حصى

 نمذجة باستعمال )وسائل محلية(

*تعريف الترتيب الحبيبي انطالقا 

صخور فتاتية من تحليل عينات ل

 أو من وثائق.

 ٭عينات من صخور فتاتية

* التحليل المقارن للترتيب 

الحبيبي في حالة الطغيان البحري 

 حري.و في حالة االنحسار الب

حقيقية من الواقع لحالة الطغيان  ٭إحضار مقاطع

 البحري و  حالة االنحسار البحري

تعريف و نمذجة عدم التوافق 

باستعمال عجينة )أوأشياء 

 أخرى(.

 ٭ عجينة بألوان مختلفة.......

 .يبرز دور المستحاثات في تحديد أنماط التوضع :2الهدف التعلمي 

التطبيقية المقترح النشاطات  الوحدة التعلمية.

 إنجازها

 الوسائل

:المستحثات وأوساط 02

 الترسب.

 

 

 

 

 

 

 

 *رسم بعض األمثلة عن

مستحثات انطالقا من عينات ال

نيت )شكل عادي و شكل :أمولـ

شوكيات  ،اتأووليت انحساري(،

محاريات،  الجلد،

 .)نميات( منخربات

نيت التطوري و أمو٭ مستحاثات 

محاريات،  ت الجلد،،شوكياات أووليتاإلنحساري،

 .)نميات(  منخربات

 

تعريف مستحثات السحنات 

انطالقا من مقارنتها مع األنواع 

 الحالية و أوساط حياتها. 

مستحثات السحنات + األنواع الحالية و أوساط 

 حياتها.
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*إجراء مقارنة بين مستحثات 

و البحار قليلة البحار العميقة 

الشكل و التركيب  العمق من حيث

 كيميائي للقواقع.ال

 و البحار قليلة العمقمستحثات البحار العميقة 

 

 إيجاد العالقة بين تغيرات السحنات و تطور األوساط.:3 الهدف التعلمي

النشاطات التطبيقية المقترح  الوحدات التعلمية

 إنجازها

 الوسائل

:السحنـات 3

 وتغيراتها.

 تعريف السحن.   -

 

 

 

تغير السحن أفقيا  -

 لياوشاقو

 

 

*المقارنة من الناحية الصخرية ، 

البتروغرافية ،والمستحاثية بين 

صخرين رسوبيين نشئا في 

 وسطين مختلفين:

األول بحر عميق )كلس أمونيتي( 

والثاني بحري قليل العمق )كلس 

 سرئي مرجاني(.

صخرين رسوبيين نشئا في وسطين  ٭

مختلفين)كلس أمونيتي(، )كلس سرئي مرجاني( 

 هر+مكبرة+ مج

تحدد مختلف أنماط السحن  -

انطالقا من مقارنة الصخور التي 

 تنتمي إلى أوساط التوضع الثالثة:

ري ـ وسط يوسط بحـ  سط قاريو

 بحري.

كونجلوميرات+صخور فتاتية رملية+صخور ٭

كلسية يمية+مبنياتكلسية+صخور غضارية 

رملية+صخور كلسية رملية+صخورسيليسية 

..........+ 

ن الناحية المستحاثية المقارنة م-

والصخرية و انطالقا من وثائق 

تطور سحنات منطقة معينة في 

 عصر محددة )مثل الجوراسي( .

ترجمة النتائج المحصل عليها في 

التطور رسم تخطيطي يجسد 

 الموافق.الصخري الشاقولي 

استخراج نمط تطور السحنة 

انطالقا من تحليل  المتتاليات 

 المحصل عليها

 

لى العينات السابقة +عمود طبقي لمنطقة ٭ إضافة إ

 بوسعادة

 استثمار المعارف المبنية حول تغيرات السحن إلعادة تشكيل حوض رسوبي.: 4الهدف التعلمي 

النشاطات التطبيقية المقترح  الوحدة التعلمية.

 إنجازها

 الوسائل

 

 تشكل حوض رسوبي.
 

 

*إنجاز مخطط لحوض رسوبي 

 3لـ  ةمجدم  انطالقا من دعامة 

أعمدة طبقية و على أساس 

المعارف المبنية حول علم 

المستحثات و علم الصخور، علما 

 أن:

ـ السحنات التي لها نفس التركيب 

الصخري و تقع بين سحنتين 

 متميزتين بمستحثاتهما الصخرية

 عمر.لها نفس ال

ـ السحنات المتماثلة المستحثات 

 المرشدة لها نفس العمر.

 ل محليةنمذجة باستعمال وسائ

 او عجينة
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05 

تحديد تطور الكائنات الحية عبر األزمنة الجيولوجية.: 1التعلمي 

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية

:التطور المتعاقب 01

 للكائنات الحية.

 

 استعمال كل الوسائل الممكنة لنشاطات الممكنةاختيار كل ا

وضع عالقة بين الحوادث الجيولوجية واألزمات البيولوجية الكبرى و التغيرات البيئية خالل : 2الهدف التعلمي

 األزمنة الجيولوجية.

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية

:الحوادث 02

 .الجيولوجيةالكبرى

 

 ختيار كل النشاطات الممكنةا

 

 استعمال كل الوسائل الممكنة

06

1 

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدة التعلمية.

:مشاكاللبيئة الحالية 01

 اقبها.وعو

 

 

 

 

 

 * نمذجة تأثير االحتباس الحراري .

إحصاء بعض الحوادث ذات العواقب 

الخطيرة على البيئة )غرق ناقالت 

البترول ، حوادث المفاعالت النووية( 

 من خالل بحث وثائقي .

 

 وعاء زجاجي كبير مغطى

 مصباح 

 مقياس حراري  

2

 الوسائل النشاطات التطبيقية المقترح إنجازها الوحدةالتعلمية

:البيئة ونشاطات 02

 اإلنسان.

 

 

* تقديم حصيلة في جدول حول تأثير 

 نشاطات اإلنسان على المحيط 
 استعمال كل الوسائل الممكنة
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 لسنة الثالثة:ا
1 

1 

النشاطات التطبيقية المقترح  الوسائل

 إنجازها

 الوحدات التعلمية

٭ ورق مقوى بألوان مختلفة + مقص + 

غراء + كرات بألوان مختلفة + أسال  + 

... 

* يُنمذج اصطناع جزيئة الـ 

ARNmقا من المعارف انطال

 المتعلقة بـ:

 .ARN وADN الـي بنية جزيئت°  

 .ADNتضاعف الـ°  

 تكامل القواعد اآلزوتية°  

آليات تركيب 

 البروتين

 ـ إستنساخ

 المعلومة الوراثية

 

 

 ـ الترجمة

 

 *الشفرةالوراثية

 

 * مراحل 

 الترجمة

 

 

 + الحاسوب "anagène"٭ برنامج الـ

 الميذ+ بطاقة تقنية ينفذها الت 

*  

* يقوم بتحليل مقارن لقطعة متتالية 

مع متتالية  ARNmاتنيكليوتيد

في لها أحماض أمينية موافقة 

البيبتيد ألربعة مورثات مختلفة 

مع  على مبرمج محاكاة باالعتماد

 التحكم في العمل به.

 (."logiciel "anagène)مثل: 

٭ ورق مقوى بألوان مختلفة + مقص + 

ن مختلفة + أسال  غراء + كرات بألوا

...+ 

* ينمذج مرحلة الترجمة انطالقامن 

 المعارف المبنية.

2

النشاطات التطبيقية المقترح  الوسائل

 إنجازها

 الوحدات التعلمية

(  (rasmolمثل الرازمول ٭مبرمج محاكاة

 + الحاسوب.

بين البنيات الفراغية  * يقارن

لبعض البروتينات الوظيفية 

  )أنزيمات ، هرمونات ،..(

مع التحكم بإستعمال مبرمج محاكاة 

مثل : رازمول في العمل به  

rasmol) ) 

العالقة بين بنية 

 ووظيفة البروتين

 :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في التحفيز األنزيمي.3الهدف التعلمي

ات التطبيقية المقترح النشاط الوسائل

 إنجازها 

 الوحداتالتعلمية

 ExAO)٭ التجريب المدعم بالحاسوب 

+ أنزيم  (Logiciel)+ برنامج خاص (

غلوكوزأوكسيداز + مادة التفاعل)محلول 

* يستنتج التخصص الوظيفي 

ج للوسائط الحيوية انطالقا المزدو

من تحليل منحنيات استهال  

 النشاطاألنزيمي
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غلوكوزي( + تراكيز مختلفة من مادة 

التفاعل)محلول غلوكوزي( + مادة تفاعل 

 أخرى.

 

 

 

 األوكسجين المحصل

المدعم عليه بالتجريب  

في حالة  (ExAO)الحاسوبب

أكسدة الغلوكوز المحفز بأنزيم 

 غلوكوزأوكسيداز في حالتي:

تغيرات السرعة االبتدائية ° 

للتفاعل األنزيمي بداللة تركيز مادة 

 التفاعل.

ألنزيمية بداللة تغيرات الحركية ا° 

 طبيعة مادة التفاعل.

تغيرات الحركية األنزيمية بداللة ° 

 نوع التفاعل

 

 

ـ العالقة بين بنية 

 و وظيفة البروتين

 

 

 

 

 

 

 التكامل البنيوي

 

 

 

 

 

 

 

  pH ـ تأثير درجة

 

 

 

 

 

 

ـ تأثير درجة 

 الحرارة 

تكامل البنيوي بين * يستنتج ال ٭ استخدام مبرمجات خاصة + الحاسوب

شكل الموقع الفعال لألنزيم وجزء 

من مادة التفاعل، انطالقا من نماذج 

جزيئية ) استخدام مبرمجات 

 خاصة( 

 ExAO) ٭ التجريب المدعم بالحاسوب 

+ أنزيم  (Logiciel)+ برنامج خاص (

غلوكوزأوكسيداز + مادة التفاعل)محلول 

 متزايدة. PHغلوكوزي( + درجة 

 

تأثير درجة الحموضة  * يستنتج

على نشاط األنزيمات انطالقا من 

تحليل منحنيات تغيرات الحركية 

األنزيمية بداللة درجة الحموضة 

pH  حالة أكسدة الغلوكوز(.

غلوكوزأوكسيداز( °بواسطة أنزيم 

المحصل عليها بطريقة التجريب 

 المدعم بالحاسوب 

 ExAO) ٭ التجريب المدعم بالحاسوب 

+ أنزيم  (Logiciel)ص + برنامج خا(

غلوكوزأوكسيداز + مادة التفاعل)محلول 

 غلوكوزي( + درجة حرارة متزايدة.

 

* يستنتج تأثير درجة الحرارة على 

نشاط األنزيمات انطالقا من  تحليل 

منحنيات تغيرات الحركية األنزيمية 

بداللة درجة الحرارة. )حالة أكسدة 

الغلوكوز بواسطة أنزيم 

( المحصل عليها غلوكوزأوكسيداز

الحاسوب ببطريقة التجريب المدعم 

. 

 : يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات.4الهدف التعلمي 

طبيقية المقترح تالنشاطات ال الوسائل

 إنجازها

 الوحدات التعلمية

+ صفائح  الزمر الدموية +الكاشف

ـ  Aزجاجية + إبر معقمة + أمصال ضد 

  Dـ ضد  ABـ ضد   Bضد 

o دور البروتينات   اختبار الزمر الدموية

في الدفاع عن 

 ألذات .
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  مع أخذ كل اإلحتياطات الوقائية الالزمة

دراسة بنية الجسم المضاد و * الحاسوب + الراستوب

التكامل البنيوي بين الجسم 

 المضاد و المستضد

 

 العصبي . االتصالالتخصص الوظيفي للبروتينات في  : يظهر5الهدف التعلمي

طبيقية المقترح تالنشاطات ال الوسائل

 إنجازها

 الوحدة التعلمية

 المناسبةاختيار النشاطات  عرض فالشات

 ) المحاكاة ( 

ـيييييي آليييييييات النقييييييل 

 المشبكي

 

2

ة إلى طاقة كامنة في الجزيئات العضوية.:يُعرف آليات تحويل الطاقة الضوئي1الهدف التعلمي  

طبيقية المقترح تالنشاطات ال الوسائل

 إنجازها

 الوحدات التعلمية

 

  التجريب المدعم بالحاسوب ( 

ExAO  ) 

 

   وعاء زجاجي + محلول اليخضور

الخام + منبع الضوء األبيض  

 )تجربة التفلور(.

 *يستنتج انطالقا من تحليل: 

o سطة نتائج محصل عليها بوا

التجريب المدعم بالحاسوب 

ExAO  حول شروط عمل

 التيالكوئيدات المعزولة...

o : أنه على مستوىالتيالكوئيد 

  تؤدي األكسدة الضوئية

 لليخضور إلى تكوين ناقل للـ

H
+

، 

  تسمح أكسدة الماء الـى

عودة اليخضور إلى 

الحالةالمرجعة  وبالتالي 

 عودة قابلية تنبيهه . 

  حريربتتصاحب أكسدة الماء 

H
+

 .O2وانطالق 

   يؤدي نقل الـ H
+

eو الـ
 - 

في 

وجود الضوء إلى تركيب 

 .ATPالـ

آليات تحويل 

الطاقة الضوئية 

إلى طاقة كيميائية 

 كامنة.

 

المرحلة 

 الكيميوالضوئية

 

 : يحدد آليات تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة 02الهدف التعلمي

 )ATPلالستعمال (

 الوحدات التعلمية طبيقية المقترح إنجازهاتالنشاطات ال الوسائل

٭خميرة الخبز + إناءين + محلول 

سكري + محلول أخضر جانوس +  ماء 

 مقطر + مجاهر + شرائح + ستائر +....

 

*  يستنتج مقر آليات األكسدة    

فحص التنفسية  انطالقا  من  ال

المعالجة   الخميرة خاليالمجهري ال

في مزروعة    الجانوسر بأخض

آليات تحويل ـ 

الطاقةالكيميائية 

 الكامنة

في الوسط ـ  1
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وسطين بهما الغلوكوز أحدهما  

 هوائي و اآلخر ال هوائي .

 الهوائي

 

 

: ينشىء مخطط تحصيلي للتحوالت الطاقوية على المستوى الخلوي . 03الهدف التعلمي  

طبيقية المقترح تالنشاطات ال الوسائل

 إنجازها

 الوحدة التعلمية

 استعمال كل الوسائل الممكنة 

 

حوصلة التحوالت  اختيار كل النشاطات المالئمة

الطاقوية على 

 المستوى الخلوي 

3

 .: يقترح  تفسيًرا للنشاط التكتوني للصفائح1الهدف التعلمي

 

طبيقية المقترح تالنشاطات ال الوحدة التعلمية

 إنجازها

 الوسائل

الحركات 

 التكتونية

ـ تحديد الصفائح 

 التكتونية.

 

ـ حركات الصفائح 

 التيكتونية.  

 

 

 حركة

 التباعد

 

 

 

 

.حركات التقارب 

 

 

 

ـ الطاقة الداخلية 

للكرة األرضية: 

محر  لحركات 

الصفائح 

 التيكتونية

* يعاين على خريطة الصفائح 

التكتونية المختلفة و المشكلة 

 ة األرضية مع رسم حدودها. للقشر

٭ خريطة توزيع الزالزل والبراكين في 

العالم أو مبرمج إعالمي+ قلمين بلونين 

 مختلفين . 

* يعاين زحزحة القارات من خالل 

استغالل وثائق )مثل افريقيا/أمريكا 

 الجنوبية(.

 ٭خريطة )  افريقيا/أمريكا الجنوبية (.

زلت  * يُبِرز مغناطيسية مغنيتيت البا

باستعمال جهاز قياس المغناطيس 

(magnétomètre)  و يستنتج

 مفهوم الحقل  المغناطيسي األرضي.

٭ مغنيتيت البازلت + جهاز قياس 

 ( magnétomètreالمغناطيس )

يطرح إشكالية عواقب التوسع ◄

المحيطي على مستوى الكرة 

األرضية،علما أن الصفيحة تتوسع 

ة من جانب. فكيف نفسر عدم زياد

 حجم الكرة األرضية؟

* يقترح فرضيات، استجابة 

 لإلشكالية المطروحة مع  النمذجة.

 + برمجيات ٭ الحاسوب

 يطرح اإلشكالية العامة التالية : ◄

ـ ماهوالمحر  الدافع لزحزحة 

 الصفائح؟

* نمذجة ظاهرة الحمل باستعمال  

 زيتين مختلفي اللون والكثافة .

نبع ٭ بيشر + نوعين من الزيت + م

حراري + قطعتين من الخشب . + 

 مبرمج لمحاكاة الظاهرة .

* يظهر تجريبيا سوء ناقلية الصخر 

للحرارة من جهة مقارنة مع قطعة 

٭ صحر ناري أو متحول + قطعة حديد 

 + منبع حراري+ محرار 
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حديد و اختزانه المطول للحرارة من 

 جهة أخرى 

 
 

 
 

 

 

 طات في األعمال التطبيقيةالتعامل مع النشابيداغوجيا  :سابعا

مختلف النشاطات التي يقوم بها التلميذ انتاجات بيانية كتابية: تقرير حول النشاط، جدول تصنيف، رسم  تبرز في  

 و مخططات ،.... استنتاجات،رسم من العينة، نتائج مالحظة أو تجربة رسم بياني، تخطيطي، 

   

 حلل وثيقة ؟كيف ت   

 بني خالصة ؟كيف ت    

 نجز رسما ؟كيف ت   

 مقارنة ؟ ىجركيف ت    

 ستغل وثيقة؟كيف ت    

 ستغل صورة ؟كيف ت    

 قرأ و تفهم نصا؟كيف ت    

 مثل بيانيا ؟كيف ت    

 كيف تدرس منحنى ....  
 

 :1مثال

 تجربة : يالحظ الثغور و يمثلها بالرسم. زانجا
 

 كيف يتعامل المعلم مع هذا النشاط ؟ 

 كيف يالحظ؟ 

 كيف يمثل بالرسم؟ 

 ز التركيب التجريبي؟كيف ينج 

 كيف يستعمل المجهر؟  

 كيف يستعمل التلوين؟ 

 ما هي المعلومات المستهدفة ؟ 

 ما هي القدرات الموظفة ؟ 

 ما هي الوسائل المستعملة ؟ 

 :2مثال 

 Rasmolباستعمال مبرمج محاكاة  

 يقارن بين البنيات الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية باستعمال مبرمج محاكاة .
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 أجري مقارنة بين العينتين. كيف 

 .البنيات الفراغيةكيف أجري مقارنة بين  

 كيف أتعامل مع الصور . 

 كيف أتعامل مع العينتين. 

 ما هي المعلومات المستهدفة؟  

 كيف استعمل مبرمج محاكاة ؟  

 قارن(.ي=.) الفعل األدائي(وثائق أو تجاربدعائم )كما تقودنا هذه الدراسة إلى استنباط أفعال أدائية و 

 (.رالعينات،و الصو =الدعائم )
 

 
 

 

I-  في األعمال التطبيقية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإستغالل 

 ما المقصود بتكنولوجياالمعلومات واالتصاالت؟
وتخزينها واسترجاعها واستخدامها وبثها ، ولن يتأتى  هو العلم أو النشاط الذي يمكن اإلنسان من جمع المعلومات

 وبرمجيات معلوماتية. باستعمال تجهيزات مادية ذلك إال

 . يقصد بالتجهيزات المادية : هي أجزاء الحاسوب.

 . ممكنة أما البرمجيات فهي مجموعة من البرامج تستخدم لتشغيل نظام الحاسوب بأقصى طاقة . 

حصائية + تعريف معطيات إ+ المقصود بالمعلومة : صورة + رسم بياني + فيلم وثائقي + نص تاريخي أوجغرافي

 وهذه طبعا هي ما تعرف بالوسائل التعليمية وهناك من يسميها بالمعينات البيداغوجية. المصطلحات 

 الغاية من إستعمال هذه التكنولوجيا؟ ماهي 
 . الرفع من حيوية المتعلم. 1

 . مراعاة الفروق الفردية. 2

 لدى المتعلم الزيادة في التحصيلوتنمية الرغبة . 3

 . مهارات التعاون والعمل في الجماعة تنمية. 4

 . االتصال تنمية مهارات. 5

 . تدريب التالميذ على طرق الحصول على المعلومة. 6

 .المستويات العليا في مهارات التفكير تنمية. 7

 .التقييم الذاتي. 8

 إستعماالت هذه التكنولوجيا من طرف األستاذ ؟ أشكال ماهي بعض 
 غوجية اعتمادا على مجموعة من البرمجيات المتخصصة. البيدا إنجاز المعينات. 1

 إنجاز الوثائق التربوية . .1

 درس من الدروس وا إنتاج برنامج تربوي معلوماتي يقوم بتناول وحدة من وحدات المقرر .2

تهيئ الدروس بالحصول على معطيات إحصائية جديدة ودعمها بنصوصوخرائط جاهزة مصاحبة باالفالم  .3

 ويتم ذلك من خالل البحث عنها فياألنترنيتالوثائقية والصور، 

 استعمال هذه التكنولوجيا داخل الفصل ؟ ماهي اشكال 
 . تقويم األعمال التطبيقية1

 لقاء الدرس من طرف األستاذ. ا2

 إلقاء عرض من طرف مجموعة من التالميذ. 3

 إنجاز خط زمني خريطة أو رسم بياني التدريب على. 4

 

 : ات والتواصل بشكل فعال في إنجاح هذه األنشطة وذلك علىالشكل التاليتساهم تكنولوجيا المعلوم



 دليل األعمال التطبيقية                                                               مادة علوم الطبيعة والحياة 

 
48 

التوضيحية أهمها طريقة المحاكاة خاصة  لتقريب بعض المفاهيم يستعين األستاذ على مجموعة من الوسائل. 1

 . بالنسبة لبعض الظواهر الطبيعية

بيانات وكلهذا يمكن لوالخرائط وا التالميذ بإغناء ملفاتهم وعروضهم بوسائل متعددة من الصور يقوم. 2

 . الحصول عليه بسهولة باستعمال االنترنيت اعتمادا على محركات البحث

يعطي األجوبة  ناك بعض البرامج التي تساعد األستاذ على إنجاز فروض شفوية داخل القسم فالتلميذ. ه3

ها التلميذ على إجاباته سواء الصحيحة أو والبرنامج يقوم بالتقويم الذاتي ففي نفس الوقت يمنح النقطة التييستحق

  . الخاطئة

دروسه فيبث ذلك روح التشويق في نفوس المتعلمين  يستعمل األستاذ بعض وسائل  كاألفالم الوثائقية لشرح. 4

 .كما يرفع لديهم درجة التركيز واالهتمام بالمادة

 

 

 

 

 بالقاعة  درس نجازماهي الشروط االساسية ال 
 :سيناريو مضبوط داخل بطاقة  تتضمن مايلي بالقاعة تلزم وضععملية إنجاز درس 

 .تحديد مراحل الدرس بدقة. 1

 .عنوان مضبوط لكل مرحلة  إعطاء.2

 .تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة. 3

 .كبيرة الشرائح التي يتكون منها البرنامج طبعا التي سيتم إنجازها مع التالميذ شرح بدقة. 4

 .لةتحديد هدف كل مرح. 5

 .مرحلة التأكيد على الكفاءات التي ستكتسب عند نهاية كل. 6

 .مرحلة على حدى تحديد األنشطة التي سيقوم  بها التالميذ أثناء إنجاز الدرس داخل كل. 7

 .تقويم كل مرحلة على حدى. 8

 .ة وتقويمهابملخص دقيق يتضمن النتائج المحصل عليها بعد القيام باألنشط تزويد التلميذ بعد كل مرحلة. 9

 .التقويم اإلجمالي. 10
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 II  -  للدعائماالستغالل المنهجي : 

 تعريف االستغالل المنهجي : - أ
فادة منهنا و االنتفناع بهنا ألغنراض محنددة، فهني تسنتغل منن اجنل المقارننة، و سنتهنو اإل دعائماالستغالل المنهجي للن

 …إلظهارتستغل من اجل التحليل و تستغل للتفسير و تستغل من اجل ا

 أنواع األستغالل المنهجي: - ب

 و تعدد األغراض.   الدعائمتتعدد طرق االستغالل تبعا لتعدد 

 Exploiter une imageاستغالل صورة: .1

 إن استغالل صورة هو االستخراج من هذه الصورة و عنوانها لمعلومات محددة لغرض ما.

 خطوات االستغالل:

  آلة تصوير،  ذلك بتحديد: الوسيلة المستعملة ألخذ الصورةالكشف عن تقنية الحصول على الصورة و يتم(

األلوان )طبيعية أو  ،التكبير أو السلم،االتجاه، الوسيلة التي مكنتنا من الحصول على…(مجهر، رادار

 اصطناعية(.

 .الربط بين الصورة و المعلومات المتعلقة بها 

 .وضعية الصورة في الفراغ و في الزمان 

 و المجموعات التي تؤلفها. تحديد مختلف العناصر 

 .تحديد مختلف العالقات و التفاعالت بين هذه العناصر و المجموعات 

  و أخيرا بتحديد األسئلة المثارة بالمالحظة و اإلمكانية من وضع فرضيات تسمح باإلجابة أو تحديد الغنرض منن

 استغالل الصورة.

 Exploiter un schéma: استغالل رسم تخطيطي .2

مثل للمعلومنات التني يقندمها الرسنم و ربطهنا بالمعطينات التني يحنددها الغنرض منن اسنتغالل الرسنم هو التوظيف األ

 التخطيطي.

 خطوات االستغالل:
  ،التعننرف علننى البنيننة و اسننترجاع المعلومننات المتعلقننة بهننا و يننتم ذلننك بتحدينند مسننتوى التمثيل)عضننوية، خليننة

 ومات التي تسمح بالتعرف على البنية.،الوضع في السياق البنائي، جمع المعل…(عضية، جزيئة

 .جمع المعلومات الضرورية لفهم الوظيفة 

 .تحديد العناصر و العالقات المميزة للرسم التخطيطي 

 .و أخيرا ربط الرسم التخطيطي بالغرض من استغالله 

 Exploiter un graphe)منحنى بياني(:  استغالل رسم بياني .3
 مها هذا المنحنى لتوضيح الغرض من هذا االستغالل.هو التوظيف األمثل للمعطيات التي يقد

 تا)س(. = ع:بداللة الزمن أو أي عامل يحدده المجرب يعبر المنحنى عن تغير الظاهرة المدروسة )الوظيفة(

 خطوات االستغالل:

 التعرف:
 تحديد )ع( الظاهرة المدروسة،)س( المتغير. 

 التعرف على العنوان لحصر الظاهرة المدروسة. 

 على البيانات )مدلول المحاور(. التعرف 

 .التعرف على الوحدات المستعملة 
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 التحضير:
 تقسيم المنحنى إلى مجاالت)حسب الزمن، حسب الظواهر، حسب التقسيم الطبيعي له.(. 

تحديند القننيم المميننزة للوظيفننة و المثيننرة لالنتبنناه مثننل القيمنة القصننوى، القيمننة النندنيا،و القيمننة الوسننطى و فنني كننل  

ت المعلومة الرئيسية.و في حالة وجود أكثر من منحنى تحدد المعلومة أو المعلومنات الجديندة التني يحصنل الحاال

 عليها من مقارنة هذه المنحنيات.

 تحديد العالقات بين مختلف العناصر. 

 ربط التغيرات المالحظة بالمعارف و المعلومات التي يقدمها الموضوع المدروس مثال ما تقدمه التجربة. 

 Exploiter un tableau:غالل جدولاست .4
 هو التوظيف و االستعمال المنطقي و الفوري للمعطيات في معالجة الموضوع المحدد.

 خطوات االستغالل:

)شننننروط القينننناس، الشننننروط  التعننننرف علننننى المعلومننننات التنننني يقنننندمها الجنننندول مننننن العنوان،الشننننروط 

 …،الوحدات ، العوامل…(التجريبية

األفقية و العمودية للجندول لتحديند المعلومنات المكملنة ، وتحديند القنيم العظمنى و القنيم القراءة و تتم بالقراءة  

 الصغرى كما تحدد القيم الشاهدة و القيم المعبرة عن الظاهرة المدروسة.

الننربط بننين مختلننف القننيم السننتخراج العالقننات وربطهننا بالمعننارف و المعلومننات التنني يقنندمها الموضننوع  

 من االستغالل. المدروس لتحقيق الغرض

 Exploiter un texte scientifique:استغالل نص علمي .5

 خطوات االستغالل:

 قراءة أولى لتحديد الكلمات و الجمل المفتاحية. 

 قراءة ثانية لتحليل النص. 

 استغالل النص في الغرض المحدد. 

 Exploiter les donnees d’une experimentation :استغالل معطيات تجريبية .6

 (:1)المرحلة 
 المعطيات الهامة. إظهار بعضو يتعلق األمر بتحديد الهدف من إجراء هذه التجربة و  الهدف من التجربة: معرفة

 (:2المرحلة)

 :التالية اإلجابة على التساؤالت ولمراحل التجربة   فهم محتوى التجربة:بتحليل

 هل يوجد شاهد في التجربة ؟ 

 ما هي مميزاته؟ 

 …العضو أو الخلية أو كيف تم تحضير الحيوان أو 

 ما هي المعامالت و التدخالت التي أجريت ؟ 

 و في أي ترتيب؟ 

 ما هي النتيجة ؟ 

 ها مع الشاهد.تقارنم 

 (:3المرحلة)
 استغالل التجربة للغرض المحدد منها. 
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III - :طرق االستغالل المنهجي للوثائق 

 :من أجل التحليل دعائماستغالل ال .1
الموجودة بنين تلنك العناصنر و  اتالموضوع إلى جزئياته أو إلى عناصره و إدراك العالق التحليل على تفكيكيقوم    

منن أهنم األهنداف التني يسنعون إلنى  المعلمنينالكيفية التي انتظمت وفقها.و تعد القندرة علنى التحلينل فني نظنر بعنض 

 تحقيقها.

 : لم المتع تميز صنافة بلوم في عملية التحليل بين ثالثة مستويات، يكون على 

o  تفكيك أو تحليل البنية إلى عناصرها أو مكوناتها األساسية حتى يتعرف عليها  األولفي المستوى 

 .و يتمكن من تصنيفها

o  فعليه أن يستخرج العالقة بين العناصر و تحديد ارتباطها و تداخلها الثانيأما في المستوى. 

o  دئ المنظمة أو الموجهة أي المبادئ و األسس من التحليل التعرف على المبا الثالثفي حين يتطلب المستوى

 التي انتظمت وفقها المادة أو الموضوع و البنية التي تؤلف عناصر تلك المادة وتمنحها وحدتها.

و يتخننذ التحليننل أشننكاال مختلفننة تبعننا لطبيعننة الموضننوع الجنناري دراسننته و تعنندد التحلننيالت شننرط للمعرفننة الشنناملة 

 بموضوع ما و من هذه األشكال:

o .تقسيم الموضوع إلى أجزائه المكونة له يكشف عن بنيانه 

o .تقسيم ظاهرة ما معقدة إلى عناصر أبسط يمكن من فصل الجوهري عن غير الجوهري 

o .تحويل المركب إلى بسيط 

o .كشف المراحل المختلفة لعملية ما و اتجاهاتها المتناقضة 

 كيف نقرأ ونحلل منحنى
 Repèrage:  المعالمتحديد  -

 د منهجي للمنحنى المدروس:تحدي *

o :س(محورx المتغير ) .المعروف 

o :ع(محورy  ).المتغير المدروس 

 البحث عن معطيات أخرى: *

o .عنوان المنحنى 

o .بيانات المحاور 

o  السلم و وحدات ( سالمحاور المتغيرين المعروف و المدروس:x ع و:y ) 

 Préparation de l’analyse: تحضير التحليل .

 ى:على نفس المنحن

o أدنى(. أقصى،حد )حد تحديد القيم القصوى أو الملفتة لالنتباه لـ س و ع 

o .فكك )قسم( المنحني إلى مجاالت بخطوط متقطعة عمودية 

 Analyse:  التحليل.

 *دراسة كل مجال على حدة:

o .وذلك باستعمال جملة قصيرة اتجاه تغير ع والتحديد بدقة حدوده 

o قيق.يجب أن يكون التحليل قصير، واضح و د 

 *عدم استعمال العبارات التالية: 

o المنحنى، المخطط 

o يصعد، ينزل أو هبوط 

 *يجب استعمال العبارات التالية: 

o المدروس. عاسم المتغير 

o ،ينزل عوضيرتفع / ينقص، عوض يزيد. 

 

 



 دليل األعمال التطبيقية                                                               مادة علوم الطبيعة والحياة 

 
52 

 أمثلـة

 تحليل منحنى بياني بسيط -أ 

 شكالية :اال
 ( ATP (عضوية إلى طاقة على شكلآلية تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المواد ال

 نتائج عن دراسة تجريبية مدعمة بالحاسوب.

 ثم استنتج مادة االيض المستعملة من طرف المتوكندري التالية حلل منحنى الوثيقة:  التعليمة

 

 

 :التحليل : التعرف على العناصر .1
يد العامل المتغير على محور الفواصل ثم على محور التراتيب  و تحد )المتغيرة المدروسة(يعني تحديد الظاهرة  -

 إضافة أي مادة يمكن حقنها مثال. التعرف علـى الوثيقـة

 .قـراءة تغيرات الظاهرة مع العامل المتغيـر -

 التعرف على العالقات الموجودة بين العناصر .2
 .)دراسة تغيرات الظاهرة وعالقتها مع العامل المتغير(

 : التعرف على مبادئ التنظيـم.3

 تحديـد المعارف المبنيـة من خالل االستنتـاج

ا بإضافة ذتبدأ هذه الدراسة بتعريف الوثيقـة : يمثل المنحنى تغيرات األكسجين في الوسط بداللة الزمن وه

 الغلوكوزو حمض البيروفيك ثم بتقسيم المنحنى إلى فترات زمنية أو مراحل أو....

 مع أخد بعين االعتبار:

 ثانية ......سم ةالوحدات المستعمل 

 النقصان االستقرار االنعدام.... أو التغيرات الموجودة مثل الزيادة 

 

 :هام

أو....ألن المنحنى يعبر عن تغير  أوثابتة ال يكتب أبدا المنحنى يرتفع أو ينخفض أو ثابت بل يكتب الظاهرة تتناقص

 .ظاهرة

 :المرحلة األولى
 قرار كمية األكسجين  في الوسط عند القيمة االبتدائيةدقيقة است 1=ز د إلى الزمن 0 من الزمن ز=

 ال تستهلك الميتوكندري االكسجين       في غياب مادة االيض ل\ملغ7
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 :المرحلة الثانية
مغ/ل  رغم 7تبقى كمية األكسجين في الوسط ثابتة عند قيمة د 2ز= إلىد 1ز=عند إضافة الغلوكوز في الزمن 

 لميتوكندري ال تستهلك االكسيجينا            إضافة الغلوكوز

 :المرحلة الثالثة
  ل\ملغ2.5الىل\ملغ7تناقص في تركيز األكسجين من د10ز= إلىد 2ز=عند إضافة حمض البيروفيك من الزمن 

 الميتوكندري تستهلك االكسيجين باستعمال حمض البيروفيك       د8ـ در بـوفي زمن يق ل\ملغ4.5أي بمقدار 

 :االستنتاج

 .البيروفيك كمادة ايض تعمل الميتوكندري الغلوكوز كمادة ايض وإنما تستعمل حمضال تس 

 

 تحليل منحنى بياني يضم أكثر من متغير واحد -ب

هدم حمض البيروفيك (ATP):آلية تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المواد العضوية إلى طاقة على شكلاإلشكالية

 .من طرف المتوكندري

 تجريبية مدعمة بالحاسوب. نتائج عن دراسة

 ثم استخرج مراحل تفكك حمض البيروفيك في الميتوكندري التاليةة ق:حلل منحنى  الوثيالتعليمة

 

 
 

 :التعرف على العالقات الموجودة بين العناصرو .التعرف على العناصر1

 .إضافة حمض البيروفيكفي الوسط بداللة الزمن مع  20C والـ  02 تمثل الوثيقة منحنيات  تغيرات تركيز الـ

 

 :المرحلة األولى
ل مع ثبات كمية  مكرومول/ 200في الوسط عند قيمة  02ـ د  نسجل ثبات كمية ال1.5لى ز=إ 0 من الزمن ز= 

 20Cال تستهلك االكسيجين و ال تطرح الـ        ل  قبل اضافة حمض البيروفيك  مكرومول/ 50عند قيمة  20Cالـ

 :المرحلة الثانية

خالل الزمن  من  O2ـ تناقص في تركيز النسجل  د.10حيت تم حقن حمض البيروفيك الى  ز=  د1.5زمن ز=من ال

 210ل  الى /مكرومول 50من CO2ل  و في نفس الوقت زيادة في تركيز الـ /مكرومول70ل  الى/مكرومول 200
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لهدم مادة اآليض و ينتج عن وتستعمله  20المتوكندري تمتص الـ        ل عند اضافة حمض البيروفيك/مكرومول

 CO2ـ دلك طرح ال

 ستنتاج:الا
 CO2مؤديا الى تحريرالـ   CO2نازعات لـ تتدخل فيها إنزيمات  بتفاعالت 20يهدم حمض البيروفيك في وجود الـ

 تحليل عدة منحنيات في نفس المعلم -ج

 باستغالل نتائج الدراسة.مبرمج محاكاة  و تتم الدراسة باستخدام على نشاط اإلنزيم pHتأثير درجة الـ: اإلشكالية 

 نتائج عن دراسة تجريبية مدعمة بالحاسوب.

 :حلل منحنيات الوثيقة  ماذا تستنتج ؟ التعليمة 

 

 

 

 

 

 :  التعرف على العناصر.1
و تبقى العوامل األخرى ثابتة  مع  pHتغير درجة الـ سببداللة الزمن ح  O2ه الوثيقة تغيرات تركيز الـذتمثل ه

 .ضافة اإلنزيمإ

 :المرحلة األولى

ا بالنسبة لكل ذل  وه/ملغ 8قيمة عند O2ل إضافة اإلنزيم نسجل ثبات كمية الــثا  قب30لى ز=إثا  0من الزمن ز= 

 )pH   (4 ،6 ،7 ،8 ،10 المنحنيات مختلفة الـ

 نسجل :  ثا180ثا عند إضافة اإلنزيم إلى ز=30من الزمن ز= : المرحلة الثانية

  عندpH=4  ثبات كمية الـO2 

 عندpH =6 02تناقص طفيف و بطيء لكمية الـ 

  عندpH=7 تناقص كبير وسريع لكمية  الـO2 

 عندpH  =8 02تناقص طفيف و بطيء لكمية الـ 

 عندpH =10  ثبات كمية الـO2 

 .التعرف على العالقات الموجودة بين  العناصر: 2
 .يزداد نشاط االنزيم  pH=7لى  إ pH=4من 

 يكون نشاط االنزيم أعظميا  pH=7في

 .يتناقص نشاط االنزيم pH  =10لى  إ  pH=7من  
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 :االستنتاج

وكلما ابتعدنا عنها بالزيادة أو بالنقصان يتناقص نشاط  ا،اإلنزيم أعظمي مثلى يكون فيها نشاط pH لإلنزيم درجة

 .اإلنزيم

 

 تجربة((تحليل  وثيقة :  -د 

 : اإلشكالية
 .ي  المادة العضوية عند النبات األخضركربون الموجود فمصدرالـ

 تحضير تركيب تجريبي

 : التعليمة

 استنتج مصدر كربون المادة العضوية  التالية وحلل الوثيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه الدراسة وفق المراحل التالية :ذتتم ه

 :معرفة الهدف من التجربة .1

 راألخض عن النبات CO2زل الــالبحث عن تركيب المادة العضوية بع

 فهم محتوى التجربة  بالتحليل : .2

o :التحليل 

 التعرف على العناصر :

  التي تحتوي على ماء الحنفية فيحتفظ بـ   1هواء مر عبر القارورة رقم 1يصل الى الكيسCO2 

  التي تحتوي على محلول البوتاس المثبت الـ  2هواء مر عبر القارورة رقم 2يصل إلى الكيسCO2  ثم

 CO2توي على  ماء الجير و الذي يشهد صفاؤه على غياب الـ التي تح 3القارورة رقم

  ظهرت أوراق الكيس األول بعد معالجتها بماء اليود باللون األزرق البنفسجي و أوراق الكيس الثاني باللون

 .األصفر.لون ماء اليود

 

 التعرف على العالقات الموجودة بين  العناصر: .  3

 وصل الـ   إذاCO2 ت مع ماء اليود باللون األزرق البنفسجي المعبر على وجود النشاء . الى األوراق تلون

 .تتركب المادة العضوية CO2 في وجود  يأصنعت المادة العضوية.

  لم يصل   إذاأماCO2  إلى األوراق فال تتلون باألزرق البنفسجي لعم قدرتها على تركيب المادة العضوية أي

 .ال تتركب المادة العضوية  CO2في  غياب 

  يصنع  النبات األخضر المادة العضوية بوجود الـCO2 

o االستنتاج  : 

 .مصدرا لكربون المادة العضوية  المصنوعة في النبات األخضر  CO2يعتبر الـ 
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 (استغالل جدول(تحليل جدول   -هـ 

 :1مثال  

 .:الجزيئات الغشائية التي تكسب الغشاء  خاصية التعرف على  الذاتاإلشكالية

 .حلل معطيات الجدول واستخرج العالقة بين رفض الطعم و معقد التوافق النسيجي للمانح والمستقبل:التعليمة

 

 المعطي المستقبل النتائج
 

 A A 1 قبول الطعم

 A B 2 رفض الطعم

 A C 3 رفض الطعم

 AB B 4 قبول الطعم

 B AB 5 رفض الطعم

شروط القياس الشروط ) وان،الشروطالتي يقدمها الجدول من العن :التعرف على المعلومات. 1

 الوحدات،العوامل....)التجريبية

تتم بالقراءة األفقية والعمودية للجدول لتحديد المعلومات المكملة وتحديد القيم العظمى والقيم  الصغرى :القراءة. 2

 ....... 

التي بقدمها الموضوع بين مختلف القيم الستخراج العالقات وربطها بالمعارف والمعلومات : الربط الربط. 3

 المدروس لتحقيق الغرض من االستغالل..

 التعرف على المعلومات التي يقدمها الجدول
 A , B , C , ABأفراد مختلفة  الطعم عنديمثل الجدول نتائج زرع 

 Bو  Aنتج عن تصالب بين  ABحيث 

  1التجربةCMH    لـ  %100المعطي مماثلCMH  لطعمالمستقبل  تكون النتيجة قبول ا 

  2التجربةCMH  لـ  %100ماثل  ال ي المعطيCMH   الطعم رفضالمستقبل  تكون النتيجة 

  3التجربةCMH  لـ  %100ماثل  ال ي المعطيCMH   الطعم رفضالمستقبل  تكون النتيجة 

  4التجربةCMH  الطعمقبول النتيجة  %100 أحد أبوي المستقبلماثل ي المعطي 

  5التجربةCMH الطعمرفض النتيجة  %50أحد أبوي المعطي ماثل المستقبل ي 

 التعرف على العالقات الموجودة بين العناصر
 المستقبل CMHالمعطي مختلف عن   CMHيرفض الطعم عندما يكون .1

 المستقبل CMHالمعطي مماثل لـ   CMHالطعم عندما يكون قبلي .2

 :االستنتاج

 رها.وترفض غي CMHالعضوية تقبل العضوية التي تماثلها من حيث الـ

 

 تحليل جدول يبين الحالة الكهربائية لغشاء قبل التنبيه : 2مثال  

 :البحت عن اآلليات األيونية المسئولة عن استقطاب الغشاء قبل التنبيهاإلشكالية
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انطالقا من الجدول  الوثيقة   الذي يوضح التركيب األيوني لشواردالتعليمة :
+

Na  و
+

 K 

 . استنتج  مصدر الكمون الغشائي الحي ،وراالسطواني للكلمارلمحلللوسطين الخارج و الداخل خلوي 

 

 الوسط )التركيز (بالميلي مول / لتر

 

 سيتوبالزم وسط خارج الخلية الشوارد

20 400 K
+

 

440 50 Na
+

 

 

يمثل الجدول قيم لتراكيز  شوارد  .1
+

Na  و
+

. K  داخل و خارج المحوراالسطواني للكلمار مقدرة بالميلي

 .ط تجريبي مالئممول/ل في وس

نالحظ وجود كمية كبيرة من .2
+

Na و كمية قليلة من
+

K ـ لخارجي بينما يوجد كمية كبيرة من الا في الوسط
+

K وكمية قليلة من الـ
+

Na في الوسط الداخلي 

الغشاء الحي يحافظ على التوازن غير المتساوي لشوارد .3
+

Na و
+

. K على جانبيه. 

 :  االستنتاج

للشوارد الـ متساويالعصبون عند الراحة عن ثبات التوزع غيرينتج الكمون الغشائي لل
+ 

Na  و
+

 K  بين الوسط

 .الداخلي والوسط الخارجي

 من أجل االستخراج:  الدعائماستغالل  - 2
أن  نود النندعائماالسننتغالل علننى تحليننل فنني و بننذلك يعتمنند فهننإن االسننتخراج مرحلننة أوليننة مننن مراحننل التحليننل 

ج العالقات كأن يستخرج عناصر من معطيات معينة أو يستخرج عالقات انطالقا من تعداها إلى مرحلة استخراي

 .او يستخرج قيمة من منحنى نفس المعطيات

 :من أجل المقارنة الدعائماستغالل  - 3
المقارنة هني اسنتخراج أوجنه التشنابه و االخنتالف بنين مجموعنة منن العناصنر و ذلنك فني إطنار إشنكالية مطروحنة، 

ة يمكنننا تنظنيم معطيننات و اكتسناب معلومنات منظمنة بغنرض االحتفنناظ بهنا فني النذاكرة بسننهولة، و وبعملينة المقارنن

لتشنكيل خالصنة  أعلنى المقارنة عملية ذهنية تتطلب، الفرز، الترتيب، ثم التعميم و بالتالي المرور إلى مستويات أكبر

 أو تركيب في النهاية.

 ص، صور، كائناتخطوات المقارنة:يمكن أن تجرى المقارنة بين نصو… 

 :إجراء المقارنة 

o .تحديد إطار الدراسة 

o )القيام بفرز المعطيات لتحضير المقارنة)يمكن أن يكون الفرز كتابيا أو شفويا 
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 :تحديد العناصر المختلفة إلجراء المقارنة 

o ة ثم استخرج معلومات في إطار الموضوع )هذه العملية عبارة  الحظ كل عنصر على حد 

 للمعطيات المتوفرة و االحتفاظ بالتي لها عالقة باإلشكالية المطروحة(.عن تحليل و فرز 

o  ابحث عن معايير المقارنة بين مختلف العناصر و هذا دائما في إطار المشكل المطروح 

 و نمط و طبيعة المعلومات المتوفرة ثم قم بجمع كل المعلومات بداللة المعايير المختارة.

 :ترجمة العمل 
 ريقتين لتسجيل المقارنة :و يمكن إتباع ط 

o في صورة جدول حيث تكتب معايير المقارنة في شكل صفوف، أما عناصر المقارنة فتكتب 

 في أعمدة. 

o  أو في صورة نص حيث تبين بالنسبة لكل معيار من معايير المقارنة االختالفات 

  و التشابهات بين مختلف العناصر التي تجري بينها المقارنة و استعمل لذلك صيغ

 و عبارات مناسبة 

… ليس الحال بالنسبة… بالنسبة ل… يساوي في حين…أقل من… أكثر من … كلما قل… كلما زاد مثل:

 …على العكس من 

 .يركز في النص المنجز على معايير المقارنة و ليس على العناصر 
 

 :هام

رنية فيي صيورجدول مرحلية إن المقارنة في صورة نص ضرورية إذا كان الغرض هو إنجاز خالصة، وتصبح المقا

 انتقالية لتحقيق النص.
 

 :يسمح هذا االستغالل بإثراء المفهنوم  النذي أسنس علينه العمنل حينث يجينب علنى المشنكل  استغالل المقارنة

 المطروح.

 : Synthèse:التركيبمن أجل  الدعائماستغالل -4
ة أو بنية لم تكن موجودة و ال واضحة منن هو العملية العقلية التي نضم بفضلها العناصر و األجزاء قصد تشكيل وحد

و في التركيب يكون لزاما استقراء هذه العناصر منن مصنادر مختلفنة.و فني النشناط التركيبني يعمنل التلمينذ فني  قبل،

نطاق معين تفرضه نوع اإلشكالية و كذا المعطيات الخاصة و طبيعة المضامين التي ستخضع للتركيب،كما أنه ينجز 

 نهجي و نظري محدد منذ البداية.في إطار توجيه م

إنجاز تلخيص –أ    
 التلخيص اصطالحا: 

 هو تقرير موجز لتقرير مطول . - 1

 عملية اختصار موضوعية للنص ، تحافظ على أبرز األفكار ، و بأسلوب الشخص . - 2

 ا .في عدد قليل من الكلمات مع المحافظة على األفكار ، وإعادة صياغته الموضوعإعادة صياغة  - 3

 مهارة لغوية تقوم على استخالص األفكار، وإعادة صياغتها بإيجاز وبدقة وترابط لغوي، - 4

 وسالمة األفكار دون إضافة أو تحريف أو نقد أو تعليق . 

 عملية فكرية تتضمن القدرة على إيجاد لب الموضوع ، استخراج األفكار الرئيسية فيه، أي أن - 5

 وع بهيكلية جديدة لها وقواعد جديدة.التلخيص هو إعادة بناء للموض 

 

 خصائص التلخيص: 
 عملية فكرية . - 1

 مهارة لغوية راقية . - 2

 صورة مصغرة ألصل مطول . - 3

 جاز يراعى فيه الحجم المطلوب .ضرب من اإلي - 4

 نسق من الجمل والعبارات المترابطة . - 5
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 :نجاز خالصةإ  -

 :المطلوب يعتمد على عناصر قاعدية ننطلق في اإلنجاز من حالة كون التركيب

 ،من وثائق مختلفة 

  ،نتائج تجريبية متنوعة 

 .أو نشاطات منجزة خالل الحصة العملية 

 و تعطى تعليمات تحدد اإلطار الذي يوجه العمل.

 التركيب -ب 

 خطوات التركيب:

 :تحضير العمل 
 قراءة متمعنة للتعليمات لتعيين دقيق للمشكل المطروح. -

ختلننف العناصننر القاعديننة السننتخالص الكلمننات المهمننة و األفكننار األساسننية المختننارة بداللننة المشننكل تفحننص م -  

 المطروح.

 االستعانة بالمعارف المكتسبة. - 

البحث عن الروابط المنطقية بين كل ما يمكن التوصل إليه، إنها روابط سببية متماثلة أو عكسنية التني تسنمح ببنناء  - 

 األفكار الجديدة.

 نجاز:اإل 

 انطالقا من هذا التحضير أنجز نصا قصيرا و مهيكال.

 وضح بقدر اإلمكان ذلك بمعارفك الخاصة و أحرص على استخراج مفاهيم جديدة.

 مثال:
 ADNانطالقا من المورثة ) الـ  ARNmالـ   سلسلةنسخ آلية حول  اعلمي اأكتب نصباالستعانة بالمعارف المبنية ، 

 .أسطر 08(، ال يتعدى 

 النص العلمي :بة كتا

 الخطوات:
 قراءة متمعنة للتعليمات لتعيين دقيق للمشكل المطروح. -1

 التعليمات: 

 ، باالستعانة بالمعارف المبنية 

  الـ   سلسلةنسخ آلية أكتب نص علمي حولARNm  الـ ( انطالقا من المورثةADN ،) 

  أسطر 08ال يتعدى 

 : المشكل المطروح

  الـ   سلسلةنسخ  آليةARNm  الـ ( انطالقا من المورثةADN ،) 

تفحننص مختلننف العناصننر القاعديننة السننتخالص الكلمننات المهمننة و األفكننار األساسننية المختننارة بداللننة المشننكل  -2

 المطروح.

 الـ   سلسلةARNm 

  الـ ( المورثةADN ) 

 األنزيمات 

 القواعد األزوتية 
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 االستعانة بالمعارف المكتسبة. -3

نطقية بين كل ما يمكن التوصل إليه، إنها روابط سببية متماثلة أو عكسية التي تسنمح ببنناء البحث عن الروابط الم -4

 األفكار الجديدة.

 اإلنجاز:-5
 انطالقا من إحدى سلسلتي الـ  ARNحيوي لسلسلة الـ التصنيع الالنواة ويتم خاللها  على مستوى النسختتم عملية 

ADN  أي السلسلة الناسخة ( في وجود إنزيم ( ARN بوليمراز حيث يعمل هذا اإلنزيم على كسر الروابط

ثم يعمل على  ينجم عنه تباعد موضعي للسلسلتين،  ADN زوتية لسلسلتي الـآلالهيدروجينية التي تربط بين القواعد ا

ن بيالحرة و يكون ذلك نتيجة تكامل  تيداتوكلييونالبإضافة على امتداد المورثة  ARNm الـ سلسلةتركيب تدريجي ل

.    في األخير تنفصل سلسلة الـ ADN في الـ الناسخة لها تيداتوكلييونو ARNm  سلسلة الـ تيداتوكلييون

ARNm  عن جزيئه الـADN . لتهاجر إلى الهيولى حاملة نسخة طبق األصل للمعلومة الوراثية 

 إنجاز تركيب استخالصي:  

 بة.يتم بجمع على رسم تخطيطي لمعلومات مستخلصة و معارف مكتس

 :خطوات اإلنجاز

 :تحضير العمل 

 .تحديد العناصر المراد وضعها في عالقة فيما بينها 

 .تحديد العناصر التي توضح العالقة 

 .تحديد العالقة نفسها 

 االستعانة بالمعارف المكتسبة إن أمكن ذلك.

 :تقنية اإلنجاز 

 يتين:لتمثيل العناصر المراد وضع العالقة بينها نستعمل إحدى الطريقتين اآلت

 سمه داخل إطار إتمثيل كل عنصر ب. 

  .استعمال دعامة تشريحية مشابهة للحقيقة 

 لتمثيل العناصر التي توضح العالقة تستعمل طريقة األسهم و األلوان.

 :اإلنجاز 

 .يتميز الرسم المنجز بميزات ثالث: شكل كبير، ألوان عديدة ، والوضوح 

 هضع بوضوح وفي مكان بارز الرسم المراد إنجاز. 

   ضع البيانات الكاملة الدالة على الرموز المختارة. 

 .ثم بين بوضوح األلوان لكل من العناصر التي تقوم بالربط ، المواقع الوظيفية، العناصر المرتبطة 

  .أعط عنوانا للرسم و ضع تحته خطا أو ضعه في إطار 

 .التأكد من أن كل العناصر المحددة و العالقات قد وظفت 

 

 :مثال
 تحصيلي للتنظيم الهرموني للمبيضمخطط 

 وضع مخطط وظيفي يظهر العالقات الكائنة بين األعضاء المتدخلة .

 الغدة النخامية ، المبيض.البصري  العناصر المراد وضعها في عالقة: تحت السرير ، 

  :العناصر التي توضح العالقةLH  ،استروجينات ،GnRH 

 راقبة سلبية.تحديد العالقات: تنبيه، مراقبة إيجابية، م 

 انجاز المخطط االنجاز:
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 Réalisationاإلنجاز التقني:من أجل  الدعائماستغالل -5

 Réaliser un dessin:إنجاز رسم - أ
 

 يجب قبل كل شيء التمييز بين : الرسم ، المخطط، الرسم التخطيطي.

 يقصد به الرسم المالحظ، و هو يشبه الواقع.( :le dessinالرسم  ) 

يمثل بصورة إجمالية الشيء المالحظ دون تفاصيل فهو يهدف إلى إيضاح فهمنا للبنينة ( :le croquisالمخطط) 

 العامة للجسم ،فهو أقرب لما ننجزه بصورة تلقائية.

هو رسم مبسط يأخذ فينه بعنين االعتبنار النقناط التني يراهنا المنجنز أساسنية ، (:le schémaالرسم التخطيطي ) 

ة يمثل مستوى معين من التجريد، و ال يمكن إنجنازه إال بعند مالحظنة أشنياء عديندة منن نفنس فهو في حالة عام

تبرز ما يمكن أخذه بعين االعتبار و بدون واقعية مختارة و  االطبيعة و إلنجازه نستعمل في أغلب األحيان ألوان

 أحيانا بصورة اتفاقية.

 اإلنجاز:
o و وضع مخطط إجمالي  سيط الذي يمثله الشيء المراد رسمه ،ارسم ما تالحظه مع تحديد الشكل الهندسي الب

 تحترم فيه نسب األبعاد.

o .ضع البيانات، مع كتابة عنوان كامل 

o .استعمل في الرسم قلم الرصاص 

 التقديم:
o .ضع خطا تحت العنوان 

o .أسهم البيانات تكون أفقية 

o .)حدد درجة التكبير و األبعاد الحقيقية للجسم )السلم 

 construire une courbe: انيإنجاز رسم بي - ب

 .اختيار المحاور و تحديدها 

 .اختيار السلم و مقياس الرسم 

 إنجاز المحاور:

 .إن المبدأ ينطلق في أغلب األحيان من نقطة الصفر لكال الوحدتين المختارتين 

 .في حالة العكس يسجل بوضوح 

 .من األحسن استعمال ورقة مخططة كالورقة المليمترية 

  مع األخذ بعين االعتبار المبدأ المختار و أن تكون المحاور ذات خطوط سهمية.ارسم المحاور 

  اكتب دوما بصورة أفقية تفاصيل السلم التي يمكن أن تكنون منوجزة و كافينة منع تسنجيل داللنة كنل محنور و

 عدم نسيان الوحدات.

 احد على عدة بيانات. حدد معنى الرموز أو األلوان المستعملة في الحالة التي يشتمل فيها المعلم الو 

 إنجاز المنحنى:

 .ضع إحداثيات كل نقطة على الورقة باستعمال قلم الرصاص 

  اربط نقاط اإلحداثيات يدويا و بدون استعمال المسطرة، على أن يكون المنحنى المنجز أكثر تمثيال للحقيقة و

 أكثر استقامة يمر بأكبر عدد ممكن من النقاط.

 العالقة بين المتغير و الوظيفة. ضع عنوانا إن أمكن يعبر عن 
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 من أجل الشرح: الدعائماستغالل  - 6

يقال شرح الشيء أي وسعه و بسطه و هو عملية تنكشف خاللها محتويات وحدة ما و تصبح مكوناتهنا مسنتقلة و 

يقنة قد تتغاير الواحدة منها عن األخرى ، وهو منهج من مناهج البحث المنطقية يقوم علنى إحنالل فكنرة علمينة دق

 محل فكرة أو رأي معروف و لكنه غير دقيق.

 دراسة دور بعض العضيات في تركيب البروتين.مثال:

 : اشرح تطور اإلشعاع في العضيات الموضحة في الوثيقة.مثال

 

 

 

 
 الشرح: 

عند وضع خاليا بنكرياسية في وسط يحتوي على حمض أميني موسوم )لوسين مشع(، يظهر اإلشعاع في الشبكة 

 ية المحببة أوال وبنسبة كبيرة، البروتينات المركبة أدمجت اللوسين المشع.الهيول

انخفاض في نسبة اإلشعاع في الشبكة وتزايده في جهاز كولجي، ثم ينخفض اإلشعاع في بعد مدة زمنية نالحظ بعد 

 زايد في الحويصالت الكولجية.يجهاز كولجي و

 التفسير: من أجل الدعائماستغالل  -6
القنندرة علنى التعننرف علننى األفكننار الرئيسنية و إدراك مننا بينهننا مننن عالقنات وكننذا إمكانيننة اسننتخالص  معننناهالتفسنير 

النتائج الفعلية ومعرفة النتائج غير المبررة أو المتناقصة والتني يمكنن اسنتنتاجها منن مجمنوع المعطينات النواردة فني 

 الدراسة.

اوالً عقلياً يرمي إلى اكتشاف أو تصور العالقات القائمنة فنحن مطالبون في التفسير في تناول الظواهر والمشكالت تن

بينها وبين غيرها من المتغيرات، والحكم على الشواهد واألدلة والتمييز بين النتائج التي تبررها األدلة. وبالتنالي فنإن 

يتم التفسير ضمن إطار  التفسير يتضمن تحليل البيانات التي تم جمعها وترتيبها وتحديد العالقات فيما بينها، وغالباً ما

 فنحن مطالبون باالجابة على التساؤلين لماذا و كيف؟فكري معين.

 : يمكن العودة إلى المثال السابق في الشرح: مثال

 l’intérprètationالتفسير: 

 لماذا يظهر االشعاع في ...و كيف؟
ل البروتينات إلى جهاز كولجي يظهر اإلشعاع في الشبكة الهيولية ألنها هي مقر تصنيع البروتينات، ثم تنتق

باعتباره مقر لجمع وتخزين البروتينات، ثم إلى الحويصالت األفرازية حيث يتم إفراز محتوياتها إما في الدم 
 مباشرة أو في قنوات الغدد.
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 :االسترجاع المنظم للمعلوماتمن أجل  الدعائماستغالل  -7

 حالة موضوع موثق:

 الطريقة:

 تحديد اإلشكالية المطروحة.قراءة للموضوع المقترح و  .1

 جرد المعلومات المتوفرة عن الموضوع، و تكون عملية الجرد متبوعة بتعريف و تحليل للوثائق. .2

 اختيار المعارف و ترتيبها . .3

 الفصل بين الحوادث المبدئية المستخرجة من التحليل بعد استغالل المعارف المختارة . .4

 أو شموليتها. النتيجة :استخراج أهمية الظاهرة المدروسة .5

 انجاز النص : مقدمة ، عرض، خالصة .6

 :من أجل الوصف الدعائماستغالل  -8

مرحلة في الدراسة العملية تقوم علنى تسنجيل المعطينات الخاصنة بتجربنة أو مالحظنة منا، بمسناعدة نظنام محندد منن 

خاصة التني تتضنمنها لغنة العلنـم التعليمات التي يتقبلها العلم.و يتم الوصف سواء بوسائل اللغة و األرقام أو الوسائل ال

 و الوصف مرحلة انتقال تمهيدية إلى دراسة نظرية لموضوع ما في العلم .…( ) الرموز، الرسومات البيانية

و يتصل الوصف و التفسير اتصاال وثيقا و يندمج الواحد منهما في اآلخر جدليا و منن المسنتحيل تفسنير الوقنائع دون 

 لوصف بدون تفسير ال يكفي العلم.وصفها، ومن ناحية أخرى فإن ا

مصطلحات تتضمنها النشاطات  و هي و هذا جدول بين معاني بعض األفعال األدائية الموظفة في نشاطات المنهاج

المقترحة و التي يجب التفطن لداللتها كما أن من واجب المعلمين تدريب التالميذ عليها و تنبيههم في كل مناسبة إلى 

 :هذه الدالالت

 المعنى الفعل األدائي رقم 

01 
 قارن

ابحث عن الصفات أوالخصائص التي تماثل بعضها البعض وأكد أوجه التشابه واالختالف 

 بينها.

02 
 انتقد

بين رأيك في المزايا و الحقائق التي تتصف بها العوامل أو اآلراء المذكورة ، و أذكر نتائج 

 التحليل الذي تقوم به.

03 
 عرف

ضحة الدقيقة الموثوق منها ، دون ذكر التفاصيل، لكن تأكد من تبيان حدود أذكر المعاني الوا

 التعريف مبينا كيف أن الشيء الذي تتناوله بالتعريف يختلف عن األشياء األخرى.

04 
 صف

بين صور و خصائص الشيء المطلوب وصفه مركزا على جزئياته الدقيقة و ذلك في أسلوب 

 قصصي متسلسل.

05 
 ناقش

لل بحذر ما طلب منك مناقشته، و اعط براهين مثبتة أو نافية ، مع إعطاء امتحن و ح

 الموضوع حقه من التوضيح و التفصيل.

 أكتب في قائمة على شكل نقاط أو تخطيطات ما يبي ن بإيجاز النقاط واحدة تلوا األخرى. عدد 06

 

07 
 قيّم

ان تقييم من سبقوك و بدرجة قيم المشكلة بحذر و أذكر حسناتها و مساوئها موضحا قدر اإلمك

 أقل تقييمك الشخصي.

08 
 اشرح

وضح و فسر بالتفصيل المادة التي تقدمها ، مع اعطاء البراهين على االختالفات في الرأي أو 

 في النتائج.

 أقم الدليل على صحة الشيء مستشهدا بأدلة واقعية أو موردا مبررات منطقية واضحة. أثبت 09

 أوجد حال أو عل ق على موضوع و أعرض رأيك فيه. أعط مثاال أو فسر 10

11 
 برر

أثبت أو بي ن األسباب التي تحملك على اتخاذ قرار ما أو الوصول إلى نتيجة ما، و أكد على 

 النقاط التي تحملك على االقتناع.

 ة.أكتب بإيجاز وصفا يحتوي على النقاط الرئيسية و الثانوية و تجنب التفاصيل غير المهم لخص 12

 أعط النقاط الرئيسية و الحقائق الهامة في شكل ملخص و تجنب التفاصيل و اإليضاحات. أوجز 13

 بي ن كيف تنتمي األشياء إلى لبعضها ، أو كيف أن شيئا آخر يالزم غيره أو يصاحب سواه. أربط 14

 برهن ، أذكر أسباب المناقشات أو النتائج و أبذل جهدك في أن تكون مقنعا. علل 15

 



 دليل األعمال التطبيقية                                                               مادة علوم الطبيعة والحياة 

 
65 

  VI - النمذجة 
 والبروتين ADN  ،  ARNmمجموعة من النماذج البسيطة لـ : الجزيئية مثال النمذجة 

 الهدف:
 ،والبروتين باستعمال وسائل مادية بسيطة ARNm  ،المورثة، ADN إيضاح بعض الخصائص لـ

ل، حبل رفيع ،بط يجري هذا النشاط في المختبر باستعمال مواد بسيطة :المواد األساسية اقات )لصاقات( ،قلم مسج 

 أحماض آمينية ، ساعة من العمل الحر.  9معطيات حول مورثة قصيرة ، مثل األوسيتوسين الهرمون المكون من 

 

 

 

 

 

 

ل الحروف الموافقة للقواعد             وضع الحبل على البطاقات الجهة الالصقة نحوا ألعلى حسب ماتوضحه الصورة نسج 

باستعمال المواد المذكورة وابتكار نماذج  ARNmو الـ ADNاج نماذج للعناصر الداخلة في تركيب يقوم التلميذ بإنت

طريقة التكامل بين قواعد الـ ARNm ، و الـ   ADNمختلفة ومناسبة تتوافق مع المعارف المبنية حول بنية  الـ 

ADN   و الـARNm  

 مثال في المحاكاة:

 موجود في الدم  مصدره الهواء الخارجي؟: بي ن أن  مصدر األوكسجين ال مثال

 األهداف المعرفية :

  ثنائي األكسجين المستعمل باستمرار من طرف   األعضاء مصدره الهواء الخارجي )هواء

 الشهيق(.

 األهداف المنهحية :
  استعمال تركيبEXAO - استقصاء معلومات عن طريق منحنى 

             النتائج التجريبية    EXAOالتركيب التجريبي 
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 : تقويم األعمال التطبيقية ثامنا
تتجلى مكانة التعلمات في توجهاتها المرتقبة بوظيفة السيرورة والنتائج ، لذلك يكون للتقويم في األعمال   -

 التطبيقية نفس الوظائف وهي تقويم السيرورة وتقويم النتائج .

يرتكز التقويم في الحصص العملية على الجوانب المتعلقة  إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالمظهر العلمي -
 بالمظهر التجريبي المتمثلة فيما يلي :

:     دقة المالحظة ، تحديد اإلشكالية ، إعداد بروتوكول تجريبي ،    التحكم في خطوات المنهج التجريبي -
تائج ومقابلتها ، إنجاز صياغة الفرضيات واختبارها تجريبيا ضمن اإلشكالية المطروحة ، استغالل الن

 .خالصة

 اإلنجاز التقني / التحكم في التقنيات :  -

 :استعمال تقنيات المالحظة 

  انجاز تقنيات فصل ، استخالص 

 نجاز وفحص محضرات مجهرية ، ا 

 )... التوظيف العقالني لوسائل المالحظة )مكبرات ، مجاهر ، أدوات  

 تحقيق التشريح للمالحظة 

 يـة : المعــالجـة اليـدو 

  التحكم في استعمال األدوات مع احترام قواعد األمن 

 األداء اليدوي السليم  
                                                                                                    : التبليغ -

 بناء التبليغ بحسن توظيف المعلومات ، وإدماجها ، بلوغ المفاهيم المستهدفة بال                                                                                                               
 ) التبليغ بالتمثيل ) التمثيل بالرسم ، التمثيل البياني ، التمثيل بجدول ، التمثيل بمخطط                                                                                                   
  التبليغ بالتعبير الكتابي                                                                                                    
  ) التبليغ بتقديم عمل متقن ) احترام تعليمات العرض ،  الدقة  ، الوضوح 

 
 ب العملي في تدريس العلوم:كيفية تقييم الجان

ة مالحظنة مناسنبة امراقبة الطالب بشكل مباشنر أثنناء أدائنه للمهنارة، ويكنون ذلنك باسنتخدام أد المالحظة المباشرة:*

  .يستطيع المعلم باستخدامها تحليل المهارة إلى عدة خطوات، ومالحظة أداء الطالب في كل منها 

: تستعمل هذه الطريقة عند تقييم معرفة الطالب باألجهزة واألدوات والمواد األسئلة المباشرة، الشفوية أو الكتابية*

المخبرية من حيث أسمائها واستخداماتها، ...، كما وتصلح هذه الطريقة لقياس قدرة الطالب على تفسير البيانات 

 والتعبير عن رأيه، أو عما توصل إليه. 

دما يود المعلم قياس قدرة الطالب علنى تسنجيل النتنائج وتفسنير حيث يستخدم هذا النمط عن تقارير العمل المخبري:* 

 البيانات وتمثيلها بيانياً وإجراء الحسابات وتفسير األخطاء ورسم المشاهدات، ....الخ.

حيث يقنوم المعلنم بتصنميم نمنوذج يتضنمن أسنماء كافنة طلبنة الصنف ومجموعنة  التقويم االستراتيجي أثناء العمل:*

قييم الطلبة من خاللها، وسلم تقدير أو قائمة شطب، حيث يقوم المعلم بتقينيم أداء الطلبنة فني أثنناء المهارات التي يود ت

 العمل المخبري من خالل تنقله بينهم.

 

تاريخ  اسم الطالب

 التقييم

تناول  التفسير القياس

 األدوات

 التخطيط التواصل المالحظة

5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 

                    

                    

 

حيث يقوم المعلم باستدعاء الطلبة بشكل فردي ويقدم لهم مجموعة من األسئلة ذات العالقة  االختبار الشخصي:*

بالعمل المخبري مثل االدوات المستخدمة وتعليمات األمن والسالمة الواجب اتباعها، ....، أو يطلب منهم القيام 
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هم في مهارة معينة ، كأن يطلب منهم أخذ قياس ما أو توصيل دارة كهربائية أو تحضير بعمل ما بغية اختبار

 شريحة،...الخ. 

 

 لكفاءات التجريبية المستهدفة بالتقويميوضح امخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكفاءات 

 التجريبية

المستهدفة 

 مبالتقوي

 

التحكم في خطوات المنهج التجريبي   :     دقة المالحظة ، تحديد اإلشكالية ، 

روتوكول تجريبي ، صياغة الفرضيات واختبارها تجريبيا ضمن اإلشكالية إعداد ب

  .المطروحة ، استغالل النتائج ومقابلتها ، إنجاز خالصة

 

 اإلنجاز التقني / التحكم في التقنيات : 

 استعمال تقنيات المالحظة :     

 ـ انجاز تقنيات فصل ، استخالص        

  ـ إنجاز وفحص محضرات مجهرية   

  التوظيف العقالني لوسائل المالحظة )مكبرات ، مجاهر ، أدوات ...(ـ        

 التشريح للمالحظة انجازـ        

 المعــالجـة اليـدويـة :    

 ـ التحكم في استعمال األدوات مع احترام قواعد األمن    

  ـ األداء اليدوي السليم   

   

                                                                                                   التبليغ : 

                                                                                                                    ـ التبليغ بحسن توظيف المعلومات ، وإدماجها ، بلوغ المفاهيم المستهدفة بالبناء 

ـ التبليغ بالتمثيل ) التمثيل بالرسم ، التمثيل البياني ، التمثيل بجدول ، التمثيل 

                                                                                                   بمخطط (

                                                                                                   تابي ـ التبليغ بالتعبير الك

 ـ التبليغ بتقديم عمل متقن ) احترام تعليمات العرض ،  الدقة  ، الوضوح ( 
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 و التلميذ في األعمال التطبيقيةاألستاذ : دور تاسعا 

تعلميننة متنوعننة وغالبنناً مننا تكننون: معرفيننة،  ـنن إلنجنناز وتحقيننق أهننداف تعليميننةتسنتخدم النشنناطات المخبريننة المرافقننة 

 المتعلم في المختبر تحت أربعة أوجه وهي: وجدانية، ونفس حركية. لذلك يندرج سلوك

  التجربة وتصميم خطوات الفرضيات،وصياغة  النتائج،توقع  األسئلة،ويتضمنان صياغة  والتصميم،التخطيط.  

 النتننائج القيننام بالتجربننة ، والتعامننل مننع المننواد واألجهننزة المخبريننة ، وتنفيننذ التجربننة ، وتنندوين األداء ، ويشننمل،  

  .ومالحظة البيانات وتمحيصها

  ومحنددات  التصنميمات،وعمنل  العالقنات،وتفسنير  وفحصها،التحليل والتفسير، ويتمثالن في معالجة المعلومات

 . ئج التجربةوصياغة أسئلة جديدة بناًء على نتا التجربة،

 األساليب عمل تنبؤات بأوضاع جديدة ، ووضع فرضيات في ضوء نتائج التجربة ، وتطبيق التطبيق ، ويضم 

  المخبرية في تقصي المشكالت العلمية الجديدة وحلها

أثناءه قبل الدرس و  لمعلم العلوم و للتلميذ أدوار عليهما أن يقوما بها في األعمال التطبيقية وذلك  و من ذلك تبرز

 وهي:وبعده 

 ما يجب القيام به من قبل المعلم: أوالً: 
 ، ومن الممكن أن نفصل ذلك فيما يلي: األعمال التطبيقية تقع على عاتق ومعلم العلوم مسؤولية كبيرة النجاح

 قبل الحصة العملية : 

    لمادة .لنتاجات النظرية الاختيار النشاط المناسب الذي يخدم 

    عمليجميع األجهزة واألدوات والمواد الالزمة النجاح  النشاط الالتأكد من وجود  . 

   .إجراء التجربة العملية المطلوبة مسبقا وقبل إحضار الطلبة، للتأكد من سالمة التجهيزات ودقة النتائج 

   .التأكد من وجود متطلبات السالمة العامة في المختبر والتدرب على استخدامها 

   مات األساسننية الالزمننة ) المنناء ، الكهربنناء ، الغنناز ، الصننرف الصننحي ( إلننى التأكنند مننن وصننول الخنند

 المختبر .

    فني حننال اعتمنناد نظننام المجموعننات فنني العمننل المخبنري يجننب توزيننع كافننة اللننوازم المخبريننة التنني تلننزم

 إلجراء التجربة على جميع طاوالت العمل المخبري بشكل منظم ومرتب .

   طاوالت العمل المخبري بة على السبورة أو على بطاقات توزع علىكتابة خطوات إجراء التجر. 

    نتائجهاتحضير أوراق عمل تخدم التجربة العملية وتسهم في تحقيق. 

 

 قبل البدء بإجراء التجربة : 

  ترتينب الطلبنة فنني قاعنة المختبننر بشنكل جينند ومننظم بحينث يسنناعد علنى تلقننيهم التعليمنات واإلرشننادات

 بشكل مناسب .

  ين قائد لكل مجموعة يساعد في ضبط الطلبنة أثنناء انشنغال المعلنم وإيصنال التعليمنات واإلرشنادات تعي

 إلى زمالئه في المجموعة .

  . شرح خطوات إجراء التجربة لمساعدة الطلبة على فهمها وتنفيذها بشكل مناسب 

  اء التجربة ، للمحافظة علنى إرشاد الطلبة إلى متطلبات السالمة العامة المطلوب التقيد بها في أثناء اجر

 سالمة الطلبة ، وانجاح العمل المخبري . 

   شننرح آليننة اسننتخدام األجهننزة واألدوات التنني يتطلبهننا العمننل المخبننري فنني تلننك التجربننة، واالسننتعانة

 بالوسائل التعليمية المناسبة والمتوفرة لتوضيح ذلك  .

  ختبر .التأكد من اإلضاءة والتهوية المناسبة داخل قاعة الم 

 

 أثناء التجريب العملي :

 استخدام أسلوب العرض في العمل المخبري يفضل إشراك الطلبة فني عمنل المعلنم كنأن يسناعده  ةفي حال

بعضهم في تحضير األدوات والبعض اآلخر يساعد في تركيب األجهزة وتشغيلها، وذلك يسنهم فني كسنر 

 ت، ويحببهم في الدرس العملي. حاجز الخوف الناشئ لدى الطلبة من بعض األجهزة واألدوا

   .تفعيل نظام العمل في مجموعات وذلك بأن يقوم الطلبة بأنفسهم وتحت إشراف المعلم بإجراء التجربة 
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   .الحركة المستمرة بين الطلبة للتأكد من عملهم، وتقديم اإلرشادات الالزمة في أثناء العمل المخبري 

  عامة أثناء إجراء التجارب.حث الطلبة على تطبيق متطلبات السالمة ال 

   تظهنر لنديهم نتنائج إيجابينة فني أثنناء العمنل المخبنري، ومسناعدة  النذيناستخدام عبارات التعزيز للطلبنة

 الطلبة المتعثرين. 

  .عرض نتائج تجارب الطلبة الذين أنهوا عملهم بنجاح 

  .حث الطلبة على تسجيل نتائج التجارب في كراساتهم 

  وب فقط من المواد الكيميائية، وتنمينة روح المسنؤولية لندى الطلبنة عنند تعناملهم منع استخدام القدر المطل

 األجهزة واألدوات والمواد الكيميائية.

  التجربة. انتهاءالتأكد من اإلجابة على ورقة العمل قبل االنتهاء من 

 

 بعد انتهاء التجريب العملي :

 العمل المخبري.  الطلب من التالميذ تنظيف األدوات المستخدمة وطاوالت 

  .التأكد من نظافة المختبر قبل مغادرته 

 .مناقشة اإليجابيات والسلبيات التي ظهرت أثناء التجريب العملي من قبل الطلبة 

  .خروج الطلبة من المختبر بشكل منظم بما يضمن سالمتهم وسالمة المختبر وتجهيزاته 

 .جمع تقارير العمل المخبري 

 

 : به من قبل الطلبةما يجب القيام  ثانياً :

 يمكن شرح المطلوب من الطالب النجاح العمل المخبري بما يلي:          

 عند دخول المختبر :

 دخول المختبر بنظام ، حيث المختبر مكان للعمل العلمي الجاد والهادف .  

مننن اختيننار الطالننب مكانننه والجلننوس فيننه بهنندوء ، وتجنننب المننزاح داخننل المختبننر لمننا قنند يعرضننه لننه   

 مخاطر جسيمة .  

 قراءة تعليمات األمن والسالمة المثبتة على جدران المختبر والتقيد بها .  

 تفقد المختبر للتعرف على باب الطوارئ ومكان طفاية الحريق .  

 قبل إجراء التجربة : 

 متابعة إرشادات المعلم ، وسؤاله عن كل شيء غامض . 

 تجربة العرض األولى .مراقبة المعلم بشكل دقيق في أثناء إجرائه  

 اطالع الطالب على اإلرشادات المثبتة على السبورة .  

 العمل المخبري وإغالقه في أثناء إجراء التجارب . مئزرارتداء  

 أثناء إجراء التجربة :  

السير بالتجربة خطوة خطوة حسب الترتيب الوارد في دليل التجارب المخبرينة، أو ورقنة العمنل المعندة  

 الغاية.  مسبقاً لهذه

 محاولة تطبيق جميع متطلبات السالمة العامة المطلوبة . 

 تنفيذ توصيات وإرشادات المعلم . 

 عدم العبث بأي شيء تجهله قبل استشارة المعلم . 

استخدام المواد الكيميائية بالكمينات النواردة فني دلينل التجنارب، وعندم اإلسنراف فني اسنتخدامها، حينث  

 ة مواد خطرة يجب التعامل معها بحذر شديد إضافة إلى أن ثمنها مرتفع .تعتبر جميع المواد الكيميائي

 سؤال المعلم عن كل ما تجد صعوبة في التعامل معه .  

 تسجيل المالحظات باستمرار في كراسة العمل المخبري . 

 انجاز التقرير 
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 بعد االنتهاء من إجراء التجربة :   

 ف األدوات ومنضدة العمل .ينظت 

 واألدوات المستخدمة بشكل منظم على منضدة العمل .  ب األجهزةيرتت 

مكان ، وعند الخروج من المختبر ليكن ذلك بنظنام الج من المختبر إال بعد التأكد من نظافة وخريتم الال  

 .وتأني 

 

 : دور عون المخبر في األعمال التطبيقية عاشرا

اح عمليه التطبيق والتجريب العملي وتسهيل عمل إلنج ةجيد ةدارإعمال يحتاج إلى العمل المخبري كغيره من األ  

للطلبة لذا فال بد من االهتمام بالتخطيط الجيد للعمل للمتعلمين المدرس في إيصال المعلومات بطرق سليمة االستاذ 

 عمال التى يقوم بها عون المخبر في المؤسسة.ومن أهم الواجبات واأل.  المخبري

 .علوم الطبيعة و الحياةالمناسبة الستخدام المخبر من قبل أساتذة  ياتو االمكان روف واإلمكاناتظتوفير ال -1

 -اما في مجال التخطيط اإلداري للعمل المخبري ويستعمل ذلك على : -2

 .العامه للمخبر المدرسية السنوية اعداد الخط - أ

 ساتذة .األلالنشطه والتجارب المخبريه وتكون فصليه بالتنسيق مع ة التنفيذية اعداد الخط - ب

 للعمل المخبري وذلك  بالتنسيق مع أساتذة العلوم. ةأسبوعي ةاد خطاعد - ت

 اعداد تقرير يومي يبين مدى توظيف المختبر المدرسي في العمليهالتربويه - ث

الزمه للعمل المخبري وتنظيمها بشكل لاة ترتيب سجالت المختبر واعداد الملفات والتقارير االحصائي - ج

 .ةاجصحيح يسهل عمليه الرجوع اليها عند الح

 وهذه السجالت هي: 
سجل جرد  المخبر : سجل يتضمن تجهيزات  واثاث المختبر ويخرج منه ما يوافق عليه من شطب او  - أ

 اتالف او استهالك 

  ةسجل العمل المخبري اليومي : يسجل فيه ما يتم إجراؤه يوميا من تجارب وانشطه مخبري - ب

 :ةتوفير الملفات التالي - ت

 المخبروالخاصه بة ملف الكتب الرسمي.  

  .ملف التقارير اليومية 

  ملف الخطط السنويه للعمل المخبري. 

 ملف اإلتالف واالستهالك والشطب. 

 ةملف البرامج االسبوعي. 

 ملف النشاطات العلميه. 

 ملف الشراء وحاجات المختبر.  

 في مجال االعمال الفنيه ويشمل ما يلي : -3
 لمخبري .اات  واألثاث من التجهيز جديدةمتابعه تزويد المخبر بمتطلبات  - أ

للمستخدمين لها  ةلعاما السالمةتنظيم وترتيب  وتصنيف التجهيزات المخبريه بالشكل الصحيح وبما يتضمن  - ب

 الحاجة.عند  إليهاالوصول  ةوسالم ،

 المناهج بشكل صحيح . أهدافوتحقيق  لمخبريا العمل إلنجاحالتنسيق مع أساتذة العلوم  - ت

 . الحاجةلها وقت  الالزمة وإجراءالصيانة لمخبريا واألثاث المختبر نظافةعلى  المحافظة - ث

 في مجال االمن والسالمه  ويشمل ما يلي:  -4
 توفير متطلبات االمن والسالمه في المختبر  .1

 حفظ االسطوانات بشكل صحيح . .2

 . ةاعداد لوحات ارشادي .3

 عمل فحص دوري لتوصيالت كل من الماء والكهرباء والغاز. .4

 واألدوات والصناديق على  ارض المختبر . عدم ترك االجهزة  .5

 عدم  ترك المياه تنساب على ارض المختبر . .6

 تخزين المواد القابله  لالنفجار واالشتعال  بشكل سليم في المختبر.  .7



 دليل األعمال التطبيقية                                                               مادة علوم الطبيعة والحياة 

 
71 

التخلص من المواد الخطرهالتى يتم تحضيرها اثناء الحصص العمليه مباشره بعد االنتهاء من الحصة  .8

 .بالطرق السليمة والصحيحة

 خالصة:        

المتعلم بنشاطات بحث فردي أو في مجموعات  خاللها تتميز حصة األعمال التطبيقية بطابعها التحليلي، يقوم   

يجب أن توفر نشاطات هذه الحصة للمتعلم فرصا  مصغرة و هذا في إطار حل االشكالية العلمية المطروحة للدراسة.

صف، والتحليل، واالستدالل و التمرن اليدوي باستعمال مختلف وسائل حقيقية لتنمية قدراته في المالحظة و الو

 المالحظة و التجريب.

و إذا كان العمل مع الفوج و األفواج المصغرة مجاال لتحقيق عدد من األهداف التربوية على مستوى المتعلمين،  

تنظيم الفعل البيداغوجي و تكييفه  فإنه يسمح كذلك لألستاذ بمتابعة أعمال التالميذ وانتاجاتهم عن قرب تمكمه من

 ليصبح مجديا و فعاال.

 إن تنويع النشاطات مطلوب و هذا لتمكين التلميذ من الكشف عن كل قدراته و تنميتها.  

إن العمل البيداغوجي الملموس يعتبر الشرط الهام لنجاح التالميذ ، و لهذا فإن النشاطات التطبيقية تكون ضرورية   

لتكوينية الكاملة لمادة العلوم الطبيعية. هذه النشاطات تدعمها وثائق متنوعة تجعل عمل التلميذ يرتكز إلعطاء القيمة ا

على حقائق ملموسة و سيسمح البحث الفردي أو في مجموعات مصغرة بمجابهة النتائج بصورة مبررة، بإثراء و 

 بناء معارفهم.

ات يجب أن تكون مندمجة بصورة منسقة و منسجمة مع خطوات إن الكفاءات و المفاهيم المكتسبة أثناء هذه النشاط  

 المنهجية المتعلقة بالمشكالت المدروسة.

على األستاذ أن يكيف االستراتيجيات البيداغوجية مع القدرات الحقيقية للمتعلم التي تستخدمها في الوضعيات   

ل المشكالت العلمية بفضل نشاطات التعلمية  و تسمح هكذا للتالميذ المشاركة بصورة فعالة في صياغة و ح

 المالحظة و التحليل و التفكير و التمرن اليدوي و التجريب و التركيب.

إن األخذ بعين االعتبار لمكتسبات التالميذ القبلية ، المعرفية ، المنهجية و كذا تصوراتهم األولية للظواهر   

 المدروسة أصبحت ضرورية .

 ما و هذا:على األستاذ أن يكيف تعليمه دو  

 .بتنويع األساليب البيداغوجية و التكفل الجيد بالصعوبات الفردية للتالميذ 

 تالميذ. -القسم، تالميذ  -األستاذ  -تلميذ -بتشجيع مختلف التفاعالت التي تنشأ داخل القسم: أستاذ 

 .بتنويع تنظيم العمل: جماعيا، فرديا، مجموعات مصغرة 

 دة لمختلف نشاطات البحث و التركيب...بتسيير تناوب المدد الزمنية المحد 

 .باستعمال أسلوب علمي بسيط و دقيق 

يجب أن تنطلق المواضيع المطروحة للدراسة من وضعيات ملموسة )معطيات من الوسط المعيش للتالميذ،   

 مالحظة أحداث، أحداث الساعة ، تجارب التالميذ...( و من المكتسبات القبلية للتالميذ.

الوضعيات بصياغة مشكالت علمية و التي تمثل مراحلها المؤدية بواسطة االستدالل العلمي إلى تسمح له هذه   

 تفسير الظواهر المدروسة بأبعادها المختلفة، كما تسمح في نفس الوقت بتنمية مختلف الكفاءات.

إلى األهداف  إن المعطيات الحالية لعلم النفس و المعرفة عن مسارات التعليم أوضحت أنه من أجل التوصل  

المسطرة و المعارف األساسية يجب إعطاء أولوية لنشاط المتعلم و لقدراته الذاتية على التعلم. إن هذا النشاط ال 

يتوقف على تلقي الدرس و استقباله من طرف المتعلم و انما يستوجب منه دافعية و مجهودات يطبقها في وضعيات 

 ركي.تعلمية تتميز بالنشاط الذهني و الحسي الح
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 مذكرة بيداغوجية لحصة األعمال التطبيقية -1

 تتضمن المحاور اآلتية :مذكرة تربوية  في األعمال التطبيقية يتجلى تحضير حصة    

  

 األستاذ: ....................                      المؤسسة:....................                              
 ...............                                         التاريخ:                                                                              

 ..الشعبة :...........................(....مذكـــــــرة تربوية رقم: )                   
                                              ............................... :التعلميالمجال 
 ........................المستوى:

 ســاعة. 02 المــدة:            .........................                              الوحدة التعلمية:
 عمـــلي. نوع الحصة:                               ......... ................           الحصة التعلمية:
 . ةءبتنمية الكفا الكفيل: الهدف التعلمي

 :....................................عنوان الدرس

 هي المعارف المستهدفة المعارف المبنية: -1

  األهداف المنهجية: -2
 والكتب المدرسية. العلمية و التربوية وثائق العمل  وتتمثل في الوسائل التعليمية و األدوات: -3

 النشاطات المقترحة: -4

 تنظيم سير الدرس: - 5
  وضعية االنطالق: -أ 

  طرح اإلشكالية: -ب  
  صياغة الفرضيات: -ج  

  التقصي:البحث و  -د  
  :النتائج -ـه   
  الخالصة: -و  
 ات المراد تنميتها.ءمع الكفا ومن أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه، تطابقه .التقويم: -6

  التعميم: -7
، يجدر باألستاذ أن يسجل مواطن الضعف التي الحظها خالل المذكرةبعد استعمال  المالحظات و النقد الذاتي: -8

 استدراكالوقوف على ، الشيء الذي سيساعده على ائه لتقويتها و تعزيزهاآدلمعالجتها و مواطن القوة في  الحصة

 .و تحسين آدائه الحصص المقبلة خالل هفواته 
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 بطاقة تقنية لحصة األعمال التطبيقية  -2

 

 األستاذ: ....................                                                    ثانوية ...............المؤسسة:.
 ...............                                         التاريخ:                                                                                    

 بطاقة تقنية رقم ).....(
 

 ................ المستوى:                                                .............................. المجال التعلمي:
                                                         عمليةنوع الحصة:                                                ...........................الوحدة التعلمية:  

 .ساعة 2 المدة الزمنية:                                               .............................الحصة التعليمية:
 ....................................... :عنوان الدرس

         ................................... :الهدف من التجربة 

 ............................................................................................................. الوسائل المستعملة:

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

خطوات التجربة 
:................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 االستغالل:

 ..................:.......................................................................االنجاز التجربي -

 .........................................................:................................تعليمات التنفيذ -

 ..................:...................................................................تعليمات االستغالل -

 ..........................:..............................................................................مات االنجازليتع -

 مالحظات:.................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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 جلسة عملية تقرير نشاط  -3

التواصل و هي و هو يمثل منتوج المتعلمين خالل حصة األعمال التطبيقية يسمح بتنمية قدرة هامة لدى المتعلمين 

 التبليغ العلمي الكتابي.

  :التالية: هو تقييم كفاءة االتصال عبر منتوج كتابي، يبرز العناصرالمبدأ 

o الخطوات التجريبية المتبعة 

o النتائج  تحليلها و تفسيرها 

o المفاهيم المتوصل إليها إلى بنائها 

 يكون هذا التقرير إما فرديا أو جماعيا )المجموعات(، حسب توجيهات األستاذ،و يكون خاص بكل حصة عملية.

 :األهداف: يتغير حسب المحتوى 

o يشتمل على:مفصل : 

 العنوان 

 تي تطرح المشكلة البيولوجية أو الجيولوجية.المقدمة ال 

 التجريبية. الخطوات 

 النتائج 

 .الخالصة 

o يتمثل في مطبوعة يجب ملؤها.مختصر : 

 ينجز غالبا أثناء حصة األعمال التطبيقية، و قد يدرج في إطار األعمال المنزلية.مكان االنجاز : 
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 نماذج تجريبية  -4

   العضلي النشاطأوال: 

 المستعملة األدوات /1

 إلكترودات  ) ثالثة  (ELP 3 

 الكهروفيزيولوجية) الظواهر قياس جهاز  (EPHY 3  
 .التوصيل أسالك مع

 نوع  ) من توصيل سلك اإللكترودات لربط  (CESAR 2  

 الكهروفيزيولوجية   )  الظواهر قياس بجهاز (EPHY 3   

 قطن +° 70 كحول

 . العضلي النشاط : قياس / الهدف2

 

 العمل طريقة /3

 ستضع التي الجلد منطقة نظف ثم ° 70 بكحول القطن بلل 

 . اإللكترودات عليها

 الصورة (يلي كما اليد على اإللكترودات ثبت (  
الذراع          انثناء منطقة قبل األسود( ) المرجعي اإللكترود  -

 الداخلية( )الجهة

 مباشرة الذراع مفصل فوق باألحمر الملون اإللكترود  -

 . القابضة العضلة منتصف في باألخضر الملون اإللكترود  -
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 التسجيل عملية ضبط /4

 البرنامج. على بطيئة( ، التسجيل)لحظية طريقة اختر

 

 الصورة   في الموضحة النافذة على التسجيل مدة حدد   

  المثال(. هذا في ثا30)  

 بغض اتاإلشار بقياس يسمح التسجيل من النوع هذا

 تسجيلها المراد النقاط عدد عن النظر

 التسجيل وتوقيف التجريب مدة اختيار يمكن أنه إلى ننبه

Escape التسجيل مدة تنتهي لم ولو حتى مفتاح على بالضغط . 

 

 كمدة واحدة دقيقة نحدد أن يمكن المقابل المثال في

 . فقط ثا 30 مرور بعد التسجيل عملية نوقف ثم للتجربة

 

 طاولة على موضوعة واليد ممدودة الذراع أترك القياس أبد قبل

 . ( محفظة.... ، )كتاب ثقال وحاملة

 الزر على بالضغط التسجيل عملية ابدأF 10    الراحة( الوضعية هذه في ابقي التسجيل انطالق وبمجرد( 

 .جديد نم الراحة حالة إلى عد ثم 5 ) ثواني) المدة نفس في اليد بخفة ارفع ثم ثواني 5 لمدة
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 الدعامة النسيجية لنقل النسغ الكاملثانيا :

                                                                                                                                                                        الهدف من التجربة: 
 عناصر اللحاء انطالقا من المالحظة المجهرية.التعرف على  -

                                                              وسائل التجربة:                                                                                                               
                    ا، ساق أو جذر نبات أحادي الفلقة ، محفظة التشريح ، زجاجة ساعة.                                                                المجاهر الضوئية و لوازمه -

                                                              ماء جافيل ، ماء عادي،حمض الخل ،الكارمن األخضر.                                                                –

 تقنية تحضير المقاطع و تحضيرها: خطوات التجربة: 

 ضمن حامل لتسهيل قطعها. )ساق أو جذر(ضع أعضاء النبات المراد دراستها  -

 أنجز مقاطع رفيعة باستعمال شفرات حادة أو مقطاع ألي. -

 باع الخطوات التالية:عالج المقاطع المحصل عليها بإت

 دقيقة. 20إلى  15ضعها في زجاجة ساعة بها ماء جافيل لمدة  -

 اغسل المقاطع بالماء لنزع اثر ماء جافيل. -

 دقيقة. 10إلى  5ضعها بعد ذلك في حمض الخل المركز لمدة  -

 دقائق. 3ضعها بعد ذلك في الكارمن األخضر لمدة  -

يريني،حضر مقطعا طوليا في ساق نبات فتي و افحصه اغسل المقاطع بالماء و احفضها في محلول غليس -

                                                          بالمجهر الضوئي.                                                                                                              

 المالحظة المجهرية:
 الحظة المجهرية:تظهر الم

األنابيب الغربالية: تتكون من خاليا مستطيلة هي الخاليا الغربالية تفصلها جدران فاصلة تميز بثقوب تشبه  -

 الغربال،تتوضع عموديا مشكلة أنابيب.

 خاليا مرافقة :عبارة عن خاليا حية مالصقة للخاليا الغربالية.  -

 : تخطيطي يوضح بنية األنابيب الغرباليةرسم                                           
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     دراسة الثغور الورقيةثالثا :

 التعرف على بنية الثغر. الهدف من التجربة:

الوسائل المستعملة:

ورقة نبات السلق.،مشرط مجاهر ضوئية ولوازمها -

خطوات التجربة :

نزع بواسطة المشرط قطعة صغيرة من بشرة ورقة السلق. -1

ضع البشرة بين الصفيحة والساترة في قطرة الماء -2

الحظ بالمحهر الضوئي -3

يتكون الثغر من خليتين تعرفان بالخليتين الحارستان.لها شكل الفاصولياء تحصران بينهما   لمهجرية :المالحظة ا

 فتحة تسمى فتحة الثغر.

صورة لثغر مفتوح تحت المجهر الضوئي

الرسم التخطيطي للثغور

رسم تخطيطي لبنية الثغر الورقي.
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نصف من نسيج خصية جرادإعداد محضرات مجهرية عن االنقسام المرابعا :

السائل الفيزيولوجي الخاص بالحشرات 
Liquide physiologique pour insectes :  

Chlorure de sodium : 208 mM  
Chlorure de potassium : 3,1 mM 
Chlorure de calcium : 5,4 mM  

Hydrogénocarbonate de sodium : 2 mM 
Saccharose : 10 g/L

 Fixateur : المثبت
2 V d'éthanol pour 1 V d'acide éthanoïque

مراحل اإلنجاز

استخالص خصية  

الجراد

ـ ثبت الجراد على وجهه البطني على لوح التشريح بإدخال إبر التثبيت في 

الرأس واألطراف والجذع ومؤخرة البطن

 بطنية بمقص حادـ اقطع القشرة ال

 ـ اسحب القشرة واستخرج الكتلة الصفراء : الخصية

ـ خذ بالملقط نسيج الخصية وضعه في زجاجة ساعة ضمن سائل خليط من 

حجم من سائل فيزيولوجي 1حجم ماء مقطر + 2

المعالجة والتلوين

الحظ الرسومات

 د في حرارة الوسط 15اقطع نسيج الخصية واتركه لمدة  ـ 1

حجم إيثانول 3عينة من نسيج الخصية وضعها في المثبت المكون من : ـ خذ 2

 د 15حجم حمض اإلثانوييك  ضعه في الثالجة لمدة 1+ 

على صفيحة زجاجية   % 0,1ـ ضع قطرة من ملون أزرق التولويدين 3

) تلوين الصبغيات (

ـ ضع قليال من نسيج الخصية والمثبت على صفيحة زجاجية  

ة زجاجية رفيعة على المحضر واضغط بلطفـ ضع شريح4

ثم  600ثم  400ـ تتم المشاهدة بفحص مجهري ضوئي بتكبير تدريجي  المشاهدة

1000
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                                                   الدعامة الخلوية للرسالة العصبية  خامسا : 

 من المادة الرمادية. يحلل محضرات مجهريةالهدف من التجربة: 

 المواد الواجب توفيرها و استغاللها:

 مجاهر ضوئية و لوازمها الزجاجية. ازرق ميثيلين.-فورمول  مكبرة يدوية. نخاع شوكي لحيوان ثدي )بقرة(. 

 خطوات التجربة :

 انجز مقطعا عرضيا في قطعة من النخاع الشوكي،تكون قد وضعت في الفورمول مدة أسبوع.      -1

 افحص المقطع بالعين المجردة ثم بالمكبرة. -2

بواسطة إبرة نرفع عينة من القرن األمامي للمادة الرمادية ،نمددها على صفيحة زجاجية نضيف قطرة من  -3

 محلول ازرق الميثيلين و نالحظ مجهريا

 حظة:المال

 و تحيط بها مادة بيضاء اللون.  Hيتكون النخاع الشوكي من مادتين تتوسطه مادة رمادية اللون تكون بشكل حرف  -

 يالحظ وجود خاليا بأشكال نجمية تتخللها نقاط سوداء. -
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 مواقيت مادة علوم الطبيعة والحياة - 5

 
 قية في التعليم الثانوي العام حسب الجدول الموالي :وتتوزع مواقيت الحصص التطبي

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التوقيت األسبوعي المستوى 

 للحصص النظرية

 ()سا

 التوقيت األسبوعي

 للحصة التطبيقية

 )سا(

 2  2 جذع مشتر  علوم وتكنولوجيا 

  1  1 جذع مشتر  آداب 

  2  3 السنة الثانية علوم تجريبية 

  1  1 السنة الثانية رياضيات 

 1  1 السنة الثانية آداب وفلسفة 

  2  3 السنة الثالثة علوم تجريبية 



 دليل األعمال التطبيقية                                                               مادة علوم الطبيعة والحياة 

 
84 

 

حسب ساعات العمل  سنوي توزيع يستأنس به النجاز :مقترح للسنتين الثالثة والثانيةتوزيع  - 6

 يحدد نشاطات كل حصة

 
 4األسبوع  3األسبوع  2األسبوع  1األسبوع  الحصص الشهر
 

 

 سبتمبر

     عملي

     1نظري

     2نظري

     3نطري

 

 

 أكتوبر

     عملي

     1نظري

     2نظري

     3نطري

 

 

 نوفمبر

     عملي

     1نظري

     2نظري

     3نطري

 

 

 ديسمبر

     عملي

     1نظري

     2نظري

     3نطري

 

 

 جانفي

     عملي

     1نظري

     2نظري

     3نطري

 

 

 فيفري

     يعمل

     1نظري

     2نظري

     3نطري

 

 

 مارس

     عملي

     1نظري

     2نظري

     3نطري

 

 

 أفريل

     عملي

     1نظري

     2نظري

     3نطري

 ماي

     عملي

     1نظري

     2نظري

     3نطري
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المراجع :

المناهج الرسمية الوطنية لمختلف المستويات
ئق المرافقة لمختلف المستوياتالوثا

الكتب المدرسية الرسمية لمختلف المستويات
مواقع مختلفة من االنترنت

( المركز الوطني للوثائق التربوية13الوسائل التعليمية سلسلة من قضايا التربية )الملف
المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية اليونسكو اليابان

( سلسلة من قضايا التربية المركز الوطني للوثائق التربوية22لف تقنيات تحضير الدرس )الم
بيداغوجيا الكفاءات سلسلة من قضايا التربية المركز الوطني للوثائق التربوية

 تعليمية المواد العلمية سلسلة من قضايا التربية المركز الوطني للوثائق التربوية
 Guide pratique enseignement des svt en seconde coedition 

NAFPEN l CRDP de Loraine 

 ABC du Bac svtmethodes Nathan


