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 تقديم 

ذات البعد مجزوءة التخطيط وفي إطار في إطار تكوين أساتذة علوم الحياة واألرض 

الكفايات لدى  يساعد على نماء مما من جودة عمليات التعليم والتعلم  الرفعالتي تروم المهني 

يخطط  التي تتجلى في أن  كفاية التخطيطالمتدرب)ة( وسعيا إلى اكتساب األستاذ)ة(  ،المتعلمين

تأتي   ،ألنشطة تعليم وتعلم مادة علوم الحياة واألرض وكذلك التقويم والمعالجة والدعم األستاذ

التخطيط ومرتكزات  مجزوءةتوصيف التي تضمنت  للدعامة األولىعا اتبالثانية هذه الدعامة 

كما تضمنت بطاقات لتوصيف   تخطيط التعلمات إضافة إلى اإلطار المفاهيمي والمنهجي للتخطيط

 نماء الكفاية.نجاز إل لإل ةقترحأنشطة التخطيط الم من بعض 

ينة في بالم  أنشطة التخطيط وفقا لبطاقات األنشطةتأتي لدعم  ثانيةالدعامة الهذه إن 

  وفق ما هوعبر مراحل على تنزيل أنشطة التخطيط  )ة(األستاذ ساعد هي ستفالدعامة السابقة 

المتوسط  وأخرى على المدىعلى المدى البعيد  ات ومن خالل إنجاز أمثلة للتخطيط مطلوب 

 على المدى القريب. وكذلك تخطيطات 

هذه التخطيط  فايةكء نماتوظيف عدة موارد إلعلى ستساعد األستاذ الثانية فالدعامة 

تدبير كفاية باقي الكفايات المهنية األخرى ونخص بالذكر ب رتبط بشكل وطيد ت التياألخيرة 

  تقويم التعلمات.كفاية التعلمات و

 تتضمن الدعامة أنشطة للتخطيط كاآلتي: 

   األول: النشاط*
   
  الثاني: النشاط*
  لثالث:ا لنشاطا*
 الرابع: النشاط*

والمناهج المتعلقة بتدريس مادة علوم الحياة  تعرف التوجيهات التربوية  
          ،واألرض 

   تخطيط على المدى البعيد إنجاز  
 تخطيط على المدى المتوسط  إنجاز  
 تخطيط على المدى القريب    إنجاز

 ، تعليمية تعلمية  طع امقلنماذج تخطيط 
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 تعرف التوجيهات التربوية والمناهج المتعلقة بتدريس مادة النشاط األول:  -

 ،علوم الحياة واألرض                  
 

 :النشاطبطاقة 

 األستاذ المتدرب للتعلمات والتقويم والمعالجة والدعم،  يخطط  - الكفاية:

 الهدف:

 

 الخطوات: 

 

 

 المراجع: 

بتدريس مادة علوم الحياة  تعرف التوجيهات التربوية والمناهج المتعلقة   -

 واألرض بسلك التعليم الثاوي. 

 أسس ومنطلقات وآليات بناء وتنفيذ منهاج علوم الحياة واألرض   تعرف -

 بالثانوي.       

 تحليل منهاج علوم الحياة واألرض بالثاوي،  -

 تقديم برامج مختلف المستويات الدراسية، -

 تقديم منهجية تدريس علوم الحياة واألرض، -

 

 الميثاق الوطني للتربية والتكوين،  -
 األبيض، الكتاب  -
  علوم الحياة واألرض الخاصة بتدريس  والبرامج ية العامة  التوجيهات التربو -

 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، 

 كتب مدرسية،  -

 مذكرات مختلفة تتعلق بالمادة. -

 ، المذكرات الخاصة بالتقويم التربوي -

 . األطر المرجعية لمواضيع  لالمتحان الوطني و الجهوي -

 

 : مالحظة للمزيد من التفصيل 

 ،تخطيط التعلمات )ذ. الهاشمي( األولى في دعامة الأنظر  -
 أنظر عروض األساتذة المتدربين، -
 . بالسلك الثانوي المتعلق بتدريس مادة علوم الحياة واألرض والمنهاج التوجيهات التربوية أنظر  -

 

 

 

 

https://e-takwine.men.gov.ma/pluginfile.php/16308/mod_resource/content/3/PlanficationVF/co/Eentreesorganisatriceenseiapprentmataa1.html
https://e-takwine.men.gov.ma/pluginfile.php/16308/mod_resource/content/3/PlanficationVF/co/Eentreesorganisatriceenseiapprentmataa1.html
https://e-takwine.men.gov.ma/pluginfile.php/16308/mod_resource/content/3/PlanficationVF/co/Eentreesorganisatriceenseiapprentmataa1.html
https://e-takwine.men.gov.ma/pluginfile.php/16308/mod_resource/content/3/PlanficationVF/co/Eentreesorganisatriceenseiapprentmataa1.html
https://e-takwine.men.gov.ma/pluginfile.php/16308/mod_resource/content/3/PlanficationVF/co/Eentreesorganisatriceenseiapprentmataa1.html
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 تعرف التوجيهات التربوية والمناهج المتعلقة بتدريس مادة النشاط األول:  -

 ،بالثانوي علوم الحياة واألرض                  
 

 : قراءة التوجيهات التربوية ومنهاج علوم الحياة واألرض بالثانويخالصات 

 الثانوي واالرض بالتعليممنهاج مادة علوم الحياة  ومنطلقات بناءأسس  ❖
 

مقاربات عدة  علوم الحياة واألرض بتدريس مادة  المتعلقوالمنهاج تقترح التوجيهات التربوية 

بيداغوجية وديدكتيكية لمكونات الفعل التدريسي لمادة علوم الحياة واألرض وفق االختيارات 

وتكوين األطر والبحث  والتوجهات التربوية العامة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 

العلمي ضمن مستجدات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإجراءات تفعيلها في الكتاب األبيض وتهدف 

 من خالل محاورها إلى: 
 

تحيين   على استدماج المستجدات التربوية وفق مبدأ التكوين الذاتي، قصد مساعدة األستاذ  •

هيمي بما يضمن جودة وفعالية ممارساته  معارفه العلمية والمهنية وتنمية رصيده المفا

 . الفصلية

مثل لمختلف وحدات األاالستثمار تساعده على بمقاربات منهجية وديداكتيكية إمداد األستاذ  •

تساعده على تخطيط وإنجاز الدروس وأنشطة التقويم  بحيث علوم الحياة واألرض،  برنامج

تعيد االعتبار للمتعلم مركز الفعل التدريسي   فهي بذلك بما يضمن تكوينا متوازنا للمتعلمين،

من مالحظة  والمشارك الرئيسي في بناء تكوينه الذاتي، مما يكسبه أدوات التفكير العلمي

الستطالع وتعبير وتجريب وتوثيق، ويتدرج به في امتالك القيم والكفايات وهي  اوحب 

وبالتالي اتخاذ قرارات صائبة على   عناصر ستؤهله االكتشاف ميوالته ومراكز اهتماماته، 

 مستوى االختيار. 

هة لمنهاج وبرامج ف  علوم الحياة واألرضاألسس والمنطلقات الفلسفية والتربوية والثقافية الموج ِّ

تضمنتها الوثائق الرسمية من ميثاق وطني للتربية والتكوين وكتاب أبيض وهي تقوم على اعتبار 

مع المغربي اإلسالمي واألسس النفسية المحددة لنضج ونمو المتعلم  ثقافية للمجت -الخصوصيات السوسيو

وميوالته، وكذا على وضوح مرامي وأهداف التعليم الثانوي التأهيلي. من جهة أخرى فآليات بناء منهاج  

م ُخالصات البحث التربوي الحديث كما أن عمليات تنفيذ المنهاج  علوم الحياة واألرض استحضرت أه

مليات مواكبة التكوين األساسي والمستمر لكافة األطر التعليمية وفق المستجدات العلمية تستدعي هذه الع

 والتربوية.
كمدخل بيداغوجي   اعتماد مجالي القيم والكفاياتولتجسيد هذه االختيارات والتوجهات العامة، تم 

لبناء منهاج علوم الحياة واألرض لما لهذا المدخل من مزايا على سيرورة التكوين باعتبار شمولية واندماج  

مختلف مكوناته وفق مراحل نمو المتعلم ومختلف جوانب شخصيته، بما يضمن تنشئة مدرسية، ثم  

نسان بتناسب مع روافد ومكونات  اجتماعية متوازنة تؤسس لثقافة المواطنة والديمقراطية وحقوق اإل 

 الحضارة المغربية اإلسالمية والحضارات اإلنسانية المعاصرة.
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ففي مجاالت القيم حددت مرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين أربعة مجاالت للقيم تنسجم مع  

اجيات الشخصية  الحاجيات المتجددة للمجتمع المغربي؛ اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من جهة، ومع الح

قيم العقيدة اإلسالمية السمحاء، قيم الهوية الحضارية ومبادئها األخالقية   :للمتعلمين من جهة أخرى وهي

 والثقافية، قيم المواطنة، قيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية. 

المناهج  وإلى جانب منظومة القيم، تم اعتبار مدخل الكفايات مرتكزا بيداغوجا ثانيا لبناء  -

بحيث تم اعتماد مجاالت للكفايات يسعى تنفيذ منهاج مادة علوم الحياة واألرض  التربوية

  :سلك للبكالوريابحسب كل إلى تنميتها لدى المتعلم أثناء مساره الدراسي 

: معرفة الذات والتعبير عنها، التموقع في الزمان والمكان، التموقع  الكفايات االستراتيجية •

 بالنسبة لآلخر، تعديل المنتظرات واالتجاهات والسلوكات الفردية،

: إتقان اللغة العربية والتمكن من اللغات األجنبية مع التمكن من الكفايات التواصلية •

 مختلف أنواع الخطاب )األدبي والعلمي والفني...( 

في الفصل  : منهجية التفكير وتطوير مدارجه العقلية، منهجية العملالكفايات المنهجية •

وخارجه، منهجية تنظيم الذات والشؤون والوقت، وتدبير التكوين الذاتي والمشاريع  

 الشخصية. 

: في شقهـا الرمزي المرتبط بتنمية الرصيد الثقافي للمتعلم، وتوسيع الكفايات الثقافية •

وبترسيخ هويته كمواطن مغربي وكإنسان منسجم مع ذاته ومع بيئته   إحساساته،دائرة 

 عالم. ومع ال

و  لقدرة على تصور ورسم وإبداع وإنتاج المنتجات التقنية : كاالكفايات التكنولوجية  •

من تقنيات التحليل والتقدير والمعايرة والقياس، وتقنيات ومعايير مراقبة الجودة  التمكن

والتقنيات المرتبطة بالتوقعات واالستشراف. التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطوير تلك 

 وتكييفها مع الحاجيات الجديدة والمتطلبات المتجددة. المنتجات 

 
 :المستهدفة ببعض األسالك الدراسيةلكفايات أمثلة ل ❖

 التالية: يسعى تدريس مادة علوم الحياة واألرض بسلك البكالوريا إلى تنمية الكفايات 

 مسلك العلوم التجريبية ومسلك العلوم الرياضية ❑

  الكفايات المنهجية :   ـ 

 * المالحظة العلمية.   

 * التنظيم والتصنيف والتركيب.  

 ومبسطة.  * النمذجة لتمثيل الوضعيات والظواهر العلمية بواسطة نماذج وظيفية  

 * قياس الظواهر العلمية قياسا يراعي اإلشكاليات الرياضية والتجريبية.  

 الحتمية أو  بالنتائج والظواهر انطالقا من النماذج العلميةالتخمين العلمي والتكهن  *  

 وانطالقا من سيرورات وخطط مبتكرة.  االحتمالية                        

 اإلشكالية   * استعمال النهج االفتراضي االستنتاجي وتكييفه حسب معطيات وطبيعة  

 المطروحة.                        

 طة التجريد والتعميم والمعارضة والنقل. * بناء المفاهيم بواس  

 * تحديد وضبط المتغيرات التجريبية وفق فرضيات البحث.  
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 * التصور القبلي والنظري لمبادئ التجربة.   

 * البحث عن المعلومات من مصادر مختلفة وفي وضعيات مستقلة.  

 * تقديم العمل واإلنتاجات بنظام ودقة وعناية.  

 موعة عمل.* االندماج ضمن مج  

 الكفايات اإلستراتيجية :   - 

 * استقصاء واستخدام الشكل والمسافة والحركة والسرعة.  

 * موضعة الظواهر العلمية في الزمان والمكان.  

 ستقصاءات والبحوث بصفة فردية أو جماعية.* إنجاز اإل   

 * التفتح على التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري.   

 االقتصادية.  بضرورة تجنب التبذير المجاني للثروات الطبيعية والطاقات * الوعي   

 * اإللمام بالتكامل والتفاعل بين المجال النظري والتطبيقي.  

 والنفسية. بالذات في مجاالت الصحة الجسمية والغذائية الحياة واالهتمام* احترام   

 السكانية. * اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه البيئة والقضايا   

 الكفايات الثقافية :  - 

 * االستيعاب لثقافة بيولوجية وبيئية وجيولوجية إجرائية ومهيكلة.   

 الحديثـة   * اإللمام بالتطـور السريع والمثيـر للمادة وتكنولوجياتها من جهـة، ولتطبيقاتها  

 واالقتصادية من جهة أخرى. المجاالت الطبية والزراعية  في                        

  التواصلية:الكفايات  ـ 

 * التواصل الشفهي والكتابي.   

 الرسوم، الرسوم التخطيطية والرسوم البيانية.  أشكاله:* التعبير بمختلف   

   التكنولوجية:الكفايات  ـ 

 * المالحظة باستعمال الوسائل واألدوات البصرية.  

 وات المخبرية والميدانية. * االستعمال الصحيح والسليم لألد   

 * قياس الظواهر العلمية قياسا يراعي اإلشكاليات التكنولوجية.   

 * التصور التقني للعدة التجريبية المالئمة. 

 * االستعمال السليم للتكنولوجيات الجديدة. 

 

  .علوم الحياة واألرض بالسلك الثانوي منهاج: بالنسبة لباقي األسالك أنظر ةملحوظ*

  البرامج ❖

لك البكالوريا بطاقات وصفية لبرامج ووحدات المادة بحسب سيقدم منهاج علوم الحياة واألرض ب
 المسالك إضافة إلى الكفايات النوعية والمهارات المستهدفة بهذه بكل مسلك.

 أنظر التوجيهات التربوية. : مسلكتفاصيل البرامج الخاصة بكل  *
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 منهجية تدريس مادة علوم الحياة واألرض ❖
 

في تدريس علوم الحياة  ى أن النهج الديداكتيكي الذي يجب اعتماده ل جهيات التربوية إتشير التو

يستند على المقاربة الذهنية والمقاربة بالقيم وبالكفايات، فهو يجعل المتعلم محورا واألرض يجب أن 

م لسيرورة هذا الفعل التكويني،   ط والمنظ ِ فاعال في الفعل التكويني، ويُْسنِدُ للمدرس دور المدب ِر والمنش ِ

ويربط كال من المتعلم واألستاذ من جهة، وعناصر المنهاج الدراسي من جهة أخرى، بتعاقد ديداكتيكي  

لة للنقل والتطور. فالمقاربة بالكفايات شفاف وواضح المعالم يقود المتعل َِم إلى اكتساب معرفة مدرسية قاب

تتميز بمعالجة سيرورة التعلم في شموليتها واندماجها باعتبار مراحل نمو المتعلم وباقتراح مهام وأنشطة 

ووضعيات تستدعي ربط مفاهيم وأحداث وإجراءات ومهارات ومواقف واتجاهات وأنماط تفكير، بتحليل  

ل التخاذ قرارات والقيام بتدخالت. ويلخص الجدول التالي مقارنة اإلكراهات والسياقات وبتحديد المشاك

 بين التدريس الهادف والتدريس بالكفايات. 

من تساؤالت المتعلمين وتمثالتهم القبلية، وباعتماد مرحلة البحث  يجب أن يتماالنطالق ف

ية ضرورية لكل  والتقصي المقترحة من طرف األستاذ والمنجزة من قبل المتعلمين الكتساب آليات ذهن

تفكير علمي نقدي يتيح الربط المنطقي بين التجربة الشخصية والمعارف المدرسية، ومنه البناء التدريجي  

 لكفايات يستلزمها تعلم مواد تجريبية. 

 النهج الديداكتيكي المتبع في تدريس علوم الحياة واألرض ينبغي أن يتأسس على ما يلي : ف

 جعل المتعلم عبر مشاركته الفعلية قادرا على بناء معرفته العلمي ة الخاصة. ▪ 

 اعتبار فضوله العلمي  وتلبيته. ▪ 

 دمجه الواعي في أنشطة البحث والتقصي وإنجازها. ▪ 

 ة تعتبر التعلمات األساسية )التواصل، التساؤل، االستدالل، التعليق(  اعتماد طريقة بيداغوجي▪ 

 :  قابلة لإلنجاز بوسائل ديداكتيكية من خالل              

 طرح تساؤالت لصياغة مشكل علمي. ▫ 

 حث المتعلمين فرادى أو ضمن مجموعات صغيرة للتفكير في المشكل المطروح  ▫ 

 ضيات لحله.فر وصياغة                         

 مجابهة الفرضيات وتدبير االختالفات مصدرا لتحفيزات مستمرة.▫ 

 االتفاق على فرضية / فرضيات مقبولة من حيث الصياغة والدقة العلمية.▫ 

 البحث، ...(. التفكير في وسائل تمحيص الفرضيات )التجريب، المالحظة،▫ 

 اإلنجاز الفعلي وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة من خالل تقديم اقتراحات ومجابهة  ▫ 

 األخطاء )بيداغوجية األخطاء(، أو وضع خالصات أولية، أو طرح امتدادات محتملة               

 للموضوع.               

      ئيسي لهذا النهج الديداكتيكي، حيث وبهذا تشكـل مرحلة البحـث والتقصي المحرك الر                         

   يُمك ن العمـُل ضمن مجموعات من :                        

 تنمية مواقف واتجاهات: الحوار، االحترام، التعاون، ...▫ 

 . تربويةالجمتها التوجهات التي تركفايات التنمية ▫ 
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 حصة علوم الحياة واألرض ❖

 
تشير التوجيهات التربوية إلى مميزات حصة علوم الحياة واألرض التي تساهم في التكوين الفعلي  

للمتعلم، إذ أنها تهتم بالطرائق والمهارات والتقنيات التي تمك ن المتعلم من بناء المفاهيم العلمية : التحكم 

اني، تنمية القدرة على التحليل  في تقنيات المالحظة و التجريب، تحسين التواصل الشفهي والكتابي والبي

 واالستدالل والتركيب والتجريد والتعميم، ...

كما تشير إلى أنه يُعتمد في حصص علوم الحياة واألرض على المالحظة والتجريب لدراسة 

الظواهر الطبيعية. ولهذا وجب استكمال تدريب المتعلمين على المالحظة بالعين المجردة، وعلى حسن  

وتقنيات المالحظة والتجريـب، وذلك انطالقـا من إنجـاز التجارب واستعمـال األدوات استعمال وسائل 

البصريـة )مكبر يدوي، مكبر زوجي، مجهر، ...( والتوظيف الصحيح والسليم لألدوات المخبرية  

  والميدانية. كما أنه يجب عدم االقتصار على المالحظة غير المباشرة إذا توفرت ظروف القيام بالمالحظة 

المباشرة، إذ يتعيـن منح األولويـة لمالحظـة كل ما هو حقيقـي. أما النماذج الشراحية واألشرطة والصور  

الشفافة أو الفوتوغرافية، فتسخر لتعزيز المالحظة المباشرة أو لتعويضها عند االقتضاء شريطة أن ال  

ألشغال التطبيقية في تدريس  يكون هناك إفراط في عددها وأال يستغرق عرضها وقتا طويال. لذا تحظى ا 

مادة علوم الحياة واألرض بأهمية بالغة، إذ تساهم في تنمية الكفايات التكنولوجية والمنهجية للمتعلمين.  

 ويتطلب التوفق في إنجاز األشغال التطبيقية ما يلي: 

مؤسسة، ▪ قيام األستاذ بجرد شامل يطلع من خالله على األدوات واإلمكانيات المتوفرة في مختبر ال

والعمل على إثرائه بعينات من الصخور والمستحاثات والحيوانات والنباتات، وبتراكيب تجريبية ووثائق  

عة.  متنو 

ر القبلي للتجربة ولعد تها قبل الشروع   ▪ إدماج التجارب في سياقات ديداكتيكية واستدراج المتعلمين للتصو 

ر   التجارب ونتائجها.في إنجازها. ويتعين إشراك المتعلمين في نقد تصو 

 ▪ تحضير بعض التجارب قبل الحصة لتمكين المتعلمين من معاينة نتائجها أثناء الدرس.

إقناع المتعلمين بضرورة الحفاظ على األدوات المخبرية وعلى احترام قواعد السالمة. كما أن األستاذ   ▪

 مطالب بمراقبتها قبل وبعد استعمالها وصيانتها.

علوم الحياة واألرض تهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات المتعلمين كما تشير إلى أن حصة 

على تنمية الكفايات التواصلية وذلك بتدريبهم على استعمال التعبيرين الشفهي والكتابي السليمين لغويا  

وعلميا لترجمة األفكار والمالحظات والرسوم وجداول المعطيات والمبيانات والرسوم التخطيطية إضافة  

 تعبيـر البياني لترجمة حصيلـة المالحظات برسـوم أو تبيانات.إلى ال

وتستوجب بعض وحدات البرنامج كدراسة الظواهر الجيولوجية، واألوساط الطبيعية، االتصال 

المباشر بالطبيعة. ونظرا لما لهذه الدراسات الميدانية من أهمية تجعل المتعلم في اتصال مباشر مع بيئته  

مالحظة الظواهر وتأثيراتها على المناظر الطبيعية، فمن الواجب تحضير الدراسات الميدانية من خالل 

والزيارات بكيفية جيدة، وإجراؤها وفق برنامج مفصل الستثمارها الحقا في الفصل. ويتعين على األستاذ 

 ات.احترام اإلجراءات اإلدارية المتبعة في ذلك قبل القيام بالدراسة الميدانية والزيار
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كما تشير التوجيهات إلى أن تدريس علوم الحياة واألرض ال يقتصر فقط على مالحظة األحداث 

العلمية الخاصة والمنعزلة وقياسها من أجل المالحظة والقياس، بل يجب تدريب المتعلمين على تجاوز  

ع المكتسبات  المرحلة التحليلية واالنتقال إلى الصياغات التركيبية، وذلك بالربط بين المفاهيم وتجمي 

المجزأة )الفسيفسائية(، وهذا التجميع من شأنه أن يستدرج المتعلم للوصول إلى صياغة تركيبية وإجمالية  

 للمشاكل البيولوجية والجيولوجية كما يستدعي بناء المفاهيم العلمية تدريب المتعلم على التجريد والتعميم.  

 تحضير حصة علوم الحياة واألرض ❖

 
كل ساعة داخل القسم تتطلب عدة ساعات من التحضير. وال  تربوية إلى أن تشير التوجيهات ال

ينبغي أن يتم هذا التحضير في آخر لحظة، ألن حصة علوم الحياة واألرض تتطلب في أغلب األحيان  

عة وإجراء تجارب قد تحتاج إلى عدة أيام لتصبح قابلة لالستغالل.   تهيئ  عدد تجريبية وأدوات ووثائق متنو 

ونظرا لكون دروس مادة علوم الحياة واألرض تندرج ضمن مجموع المواد الملقنة خالل فترة 

صه، ويطلع على التمدرس، فعلى األستاذ أن يلم ببرامج التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي في مادة تخص

 برامج المواد األخرى وخاصة العلمية منها. 

 اآلتية: ويتجلى تحضير حصة علوم الحياة واألرض في جذاذة تتضمن المحاور 

 + األهداف التربوية الكفيلة بتنمية الكفايات المسطرة.  

 المناسبة لكل من األهداف المسطرة. التعلمية-+ الوضعيات التعليمية   

تربوية وتتمثل في الوسائل التعليمية والوثائق العلمية والتربوية والكتب + المعينات ال  

 قبل بداية كل حصة. وتهيئهاالمدرسية. وينبغي اختيار المناسبة منها للوضعيات المحددة، 

+ التقويم التربوي : ومن أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه، تطابقه مع الكفايات    

 المراد تنميتها. 

 المالحظات والنقد الذاتي : بعد استعمال جذاذة الدرس،+  

 

كما ينبغي انتقاء الطرائق التربوية والنهوج المناسبة لتسيير حصة علوم الحياة واألرض وهم ما  

يبقى من صالحية األستاذ. فالطريقة التربوية ال تكون مالئمة إال إذا ضمنت لجميع المتعلمين االستفادة  

الذي يمكن توظيفه في مختلف الظروف والوضعيات ويمكن التمييز بين الطرائق بقدر كبير من التعلم 

التلقينية والطرائق التنشيطية. قبل الشروع في معالجة موضوع معين، يحدد األستاذ بدقة كيفية تقديم 

نهج  مختلف المقاطع التعلمية التي يتضمنها هذا الموضوع، ويختار النهج أو النهوج المالئمة لمعالجتها كال

 ونهج التقصي وغيرها من النهوج.  التجريبي، النهج المبني على بيداغوجية المشاكل

أما بخصوص المعينات التربوية، وخاصة منها األدوات واألجهزة والوثائق العلمية المتنوعة فهي تعتبر  

ة والمرتبط دعامة أساسية في تدريس علوم الحياة واألرض، نظرا للطابع التجريبي الذي تكتسيه هذه الماد 

بالكفايات التي تسعى إلى تنميتهــا. فالوسائل التعلمية التي هي جميع أنواع الوسائط التي تستخدم في  

لتنمية الكفايات المنهجية والتواصلية والتكنولوجية، وخلق المناخ المالئم لترسيخ   التعلمية-العملية التعليمية 

المواقف واالتجاهات فهي تعين األستاذ على تطوير منهجية عمله والزيادة في مردوديته التربوية، كما  

وية الجانب  تساعد المتعلم على إثراء خبراته وعقلنة أساليب تعلمه بما يضمن البناء الذاتي لمعرفته وتق

 لديه لذلك يجب عليه اختيارها بعناية.  الحركي-النفسي 
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 الوثائق التربوية والمدرسية ❖
 

 الكتب المدرسيةودفتر النصوص وورقة التنقيط وإنجازات المتعلمين جذاذة الدرس ووتتجلى في 

 .إضافة إلى المذكرات الوزارية الخاصة بتنظيم تدريس علوم الحياة واألرض وتسيير المخابر

تعتبر وثيقة تربوية مهمة تعكس المجهودات المستمرة لألستاذ  يهفجذاذة الدرس  أما فيما يخص 

خالل إعداد الدرس. لذلك يجدر باألستاذ أن يعيرها اهتماما بالغا كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية 

الصادرة في شأنها، حيث ينبغي تخصيص الوقت الكافي للتوثيق وتهييء الوسائل التعليمية الالزمة. وغير  

ستاذ أن إعداد الجذاذة يتطلب وقتا طويال، لذا يتعين عليه أال ينتظر اللحظات األخيرة خاف على األ

   إلنجازها

 . أنظر التوجيهات التربوية/ أنظر العروض المقدمة خالل حصص المجزوءة:  ملحوظة*

  التقويم التربوي ❖

   - في كل مقطع تعليمي  اعتبار أشكال التقويم التالية ينص منهاج علوم الحياة واألرض على
الذي لكل واحد  أو النهائي التقويم اإلجماليثم  التقويم التكوينيأو القبلي،  التقويم التشخيصي  :تعلُّمي

 وظائفه األساسية. 

ه  وتشير التوجيهات التربوية إلى أن هناك صعوبات لتقويم الكفايات نظرا لطابعها الشمولي، إال أن

من الممكن مالمسة بعض عناصرها من خالل عمليات وعتبات اإلنجاز. ويمكن اعتماد مجموعة من  

األدوات التقويمية )أسئلة، تمارين، أنشطة، مهام، مشاريع، ...( قصد االستئناس بها من خالل بطاقات  

ية االختبارات تقويمية محكمة إلقرار مختلف أنماط التقويم. ومن بين هذه األدوات االختبارات الشفه

العملية االختبارات الكتابية والتقويم المندمج للكفايات وتبقى لألستاذ الصالحية في اختيار ما يراه مالئما  

 لطبيعة الكفايات المراد تقويمها.

نات العملية   كما تجدر اإلشارة إلى أن االختبارات تؤدي إلى نتائج يجب أن تستثمر على مستوى كل مكو 

علمية، بما في ذلك األهداف والطرائق والمعينات التربوية واالختبارات نفسها، بهدف تحسين الت -التعليمية 

 .الدعم التربويمردودية التعليم والتعلم كما أن كل تقويم يتطلب إجراء 

  الدعم التربوي ❖

ل إجراًءا مرتبطا بكل أنماط التقويم السالفة الذكر، وذلك على النحو التالي :   إن الدعم التربوي ويشك ِ

 • إذا كشف التقويم التشخيصي عن وجود نقص في مكتسبات المتعلمين القبلية سيحول دون  

نهم من تلك ا                لمتابعة.متابعتهم للتعليم، وجب اتخاذ تدابير وقائية وداعمة تمك ِ

 • إذا أفرزت نتائج التقويم التكويني عن وجود صعوبات وثغرات أثناء مسار التكوين، فإنه من  

 الالزم القيام بتدخالت لسد الثغرات ولتجاوز تلك الصعوبات.             

   • إذا أتت نتائج التقويم اإلجمالي دون عتبة إتقان الكفايات المتوخاة، ينبغي اتخاذ قرارات لتعويض 

 النقص الحاصل وتداركه.               

 على هذه االعتبارات تتحدد أنماط الدعم التربوي الممكن اعتمادُها لتدريس وتقويم مادة علوم              

 : الدعم المندمج، الدعم المؤسسي، الدعم الخارجي.  الحياة واألرض              
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 تخطيط على المدى البعيد  إنجاز النشاط الثاني: 

 التعليم الثانوي التأهيلي.  بسلك البعيد وضع تخطيط للتعلمات على المدى   :النشاطبطاقة 

 
 األستاذ المتدرب للتعلمات والتقويم والمعالجة والدعم،  يخطط - الكفاية:

 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.   وضع تخطيط للتعلمات على المدى البعيد  - الهدف:

 تحليل منهاج علوم الحياة واألرض بمختلف مكوناته مع األخذ بعين اإلعتبار  ▪ الخطوات

 المقرر الوزيري لتنظيم السنة الدراسية والمذكرات الخاصة بالتقويم للمستوى 

 الوثائق. استخراج بعض مبادئ التخطيط على المدى البعيد انطالقا من تحليل  ▪
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 لتخطيط السنوي للجذع المشترك العلمي : ا 1مثال
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 والعلوم اإلنسانية التخطيط السنوي للسنة األولى شعبة اآلداب : 2مثال
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 تخطيط على المدى المتوسط إنجاز النشاط الثالث: 
 

 التعليم الثانوي التأهيلي.  بسلك  متوسطالوضع تخطيط للتعلمات على المدى : النشاطبطاقة 

 
 األستاذ المتدرب للتعلمات والتقويم والمعالجة والدعم،  يخطط - الكفاية:

 التعليم الثانوي التأهيلي.  بسلك متوسطالوضع تخطيط للتعلمات على المدى  - الهدف:

 واألرض بمختلف مكوناته مع األخذ بعين اإلعتبار تحليل منهاج علوم الحياة  ▪ الخطوات

 المقرر الوزيري لتنظيم السنة الدراسية والمذكرات الخاصة بالتقويم للمستوى 

استخراج بعض مبادئ التخطيط على المدى المتوسط انطالقا من تحليل   ▪

 الوثائق. 
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 علوم الرياضية ال شعبةالسنة أولى  المرحلي للدورة األولى  التخطيط: 1مثال
 

 
 

 السنة أولى علوم تجريبية المرحلي للدورة األولى  التخطيط: 2مثال
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 التخطيط على المدى القريب  النشاط الرابع: 
 مقطع تعليمي تخطيط  / تعليمية تعلمية   طعامقإنجاز جذاذات ل                   

 النشاطبطاقة  -

 األستاذ المتدرب للتعلمات والتقويم والمعالجة والدعم،  يخطط  - الكفاية:

التعليم الثانوي   بسلك القصير لتعلمات والتقويمات على المدى لوضع تخطيط  - الهدف:

 التأهيلي. 

 الخطوات:

 
 

منهاج علوم الحياة واألرض للمستوى والشعبة المعنية  تحليل  ▪

للمسلك المعني، الكتاب المدرسي الخاص بالمسلك،  والبرنامج الدراسي 

 كتب تمارين، 

 صياغة أهداف التعلم للمقطع/للنشاط،   ▪

 تحديد المحتوى الكفيل بتحقيق األهداف،  ▪

 تحديد الوضعية التعليمية التعلمية لبناء التعلمات،  ▪

 اختيار المعينات الديداكتيكية وطريقة استثمارها،  ▪

 تحديد المهام المطلوب إنجازها باعتبار أهداف التعلم،   ▪

 ، للنشاط تحديد المدة الزمنية  ▪

 تحضير وضعية التقويم المناسبة للتأكد من تحقق األهداف،  ▪

 . استخراج بعض مبادئ التخطيط على المدى القصير ▪
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 ذ. الهاشمي
:)أو الدرس(  تخطيط مقطع تعليمي خطواتبطاقة تقنية ل  

التعلمية/ تخطيط التقويم -تخطيط التعلمات /تخطيط النشاط أو األنشطة التعليمية  
 المادة/الحصة/ىتحديد المستو ●

 الدراسية/عنوان الدرسالوحدة  ● تحديد
 ● تحديد عنوان المقطع التعلمي 

 التوجيهات الرسميةتحليل 

 الخاص بالمستوى والبرنامج المنهاجتحليل 

 ر المرجعي اطاإلتحليل 

 تحديد الكفاية أو الكفايات
 تحديد الكفايات النوعية

 
 وضع تدرج للمقطع

 الخاص بالمستوى والبرنامج المنهاجتحليل  *

 ر المرجعي اطاإلتحليل 

 ب المدرسياالكتمضامين  تحليل
 

 ،تصميم الدرسالنسبة ل للمقطع حسب التموضع بوتدرج وضع تصميم *

 ، أو األنشطة التعليمية التعلمية المناسبةالمناسب اختيار النشاط *
 تحديد أهداف تعلمات النشاط: ●

 المعارف/معارف الفعل/ معارف الكينونة المراد اكتسابها من طرف التلميذ
 تحديد القدرات والمهارات ●

 ،تحديد التمفصالت المقطعية*

 ،الزمنيتحديد الغالف *

 تحديد الوضعية الديداكتيكية لتقديم الدرس:

اختيار األسناد الديداكتيكية المناسبة المراد استعمالها 
 للوضعية: الموارد، الوثائق، الوسائل، الدعامات،

 وضعية االنطالق لنشاط المقطع حسب تموضع المقطع بالنسبة لسيرورة الدرس: 
 تحديد المشكلة المراد حلها بالنسبة لمقطع في بداية الدرس، -
                         تحديد كيفية الربط/ التمفصل مع مقطع سابق -

 تخطيط مفصل لتعلمات المقطع: 

مفصل( وضع سيناريو )التعلمي -تخطيط مفصل للنشاط التعليمي  

 

 

 مالئمة  مراجع بيداغوجيةاعتماد 

 مالئمة مراجع الديداكتيك اعتماد

 مدرسية ومراجع أخرى للمادةتب ك اعتماد

 

األسناد الديداكتيكية المناسبة  بعناية اختيار 
: الموارد، الوثائق،  نشاطلل المراد استعمالها

 ،الدعامات، الوسائل

 

 

 

 

 

 قويميأهداف النشاط التتحديد *

 اعتماد جذاذة الدرس وأهداف التعلمات،*

 مذكرة التقويم، اعتماد *

اإلطار المرجعي بالنسبة للمستويات  اعتماد *

 التوجيهات الرسمية*اإلشهادية، 

  كتب التمارين،و  البرنامج اعتماد*

 بالنسبة للمقطع: نشاط/عدة أنشطة 
 تحديد مدة وطبيعة النشاط    ●
 ضبط تعلمات النشاط بعالقة مع أهداف تعلمات النشاط:   ●

 التعلمية إعدادا/ تدرجا/تنظيما/إجرائيا/تنفيذا:   -ضبط العمليات التعليمية
 ولمراحل تعلمات النشاط  وضع تدرج للمقطع التعليمي  -

 عدة أنشطة( أو ل) 

اختيار المحتوى/ الوسائل/الدعامات/األسناد الديداكتيكية   -

 المناسبة المراد استعمالها: الموارد، الوثائق،    

 اختيار الوضعية الديداكتيكية لتدبير تعلمات النشاط   -

 اختيار الطريقة البيداغوجية لتدبير تعلمات النشاط   -

 اختيار المقاربة الديداكتيكية والنهج/كيفة المعاجة  -

 حصيلة النشاط  اإلنجازات التي سيقوم بها التلميذ و  تحديد   ●
   ، التي سينتجها            

 تقويم مرحلي لمدى بلوغ أهداف التعلمات    ●
 تخطيط أنشطة التقويم التكويني والدعم  -            
 تقويم مرحلي لضبط مدى نماء القدرات والمهارات  -            

 تعلمي/  -شاط/ خالل كل مقطع تعليميخالل كل ن               
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 ׃ درسمقاطع تعليمية لتخطيط لنموذج 

 الظواهر الجيولوجية الخارجية  درس: مقاطع تخطيط  
 "مراحل تشكل الصخور الرسوبية" 

 

 : الفئة المستهدفة •
o  السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي 

 :المادة •
o  .علوم الحياة واألرض 

 الفصل: •
o  .الظواهر الجيولوجية الخارجية    

  :الدرس عنوان  •
o .مراحل تشكل الصخور الرسوبية 

 : االنجاز مدة •
 ثمان ساعات. •

  :الدرس تحضير في المعتمدة المراجع •
o اإلعدادي الثانوي بالتعليم واألرض الحياة علوم مادة بتدريس الخاصة التربوية والتوجيهات البرامج 

o (التلميذاألرض )كتاب و الحياة علوم في المفيد 

o (األستاذ دليلاألرض ) و الحياة علوم في المفيد 

o (التلميذاألرض )كتاب و الحياة علوم في الرحاب 

o دليل األستاذ(األرض و الحياة علوم في الرحاب( 

o التعليم الثانوي من الثالثة  للسنة الطبيعية العلوم كتاب. 

 

 الكفايات المستهدفة 

 
  التواصلية:الكفايات  •

 التواصل الشفهي والكتابي. من التمكن *
 التواصل البياني )الرسوم، الرسوم التخطيطية(. من التمكن *

 الكفايات المنهجية:  •
 * المالحظة العلمية.

 * التنظيم والتصنيف والتركيب.

ِ وتكيُّفُهُ حسب ُمعطياِت وطبيعة اإلشكالية   المطروحة.* اِستعماُل الن هجِ العلمي 

 * بناُء المفاهيِم بواسطة الت جريد والت عميم والن قل والمعارضة.

ر القْبلي  والنظري  لمبادئ التجربة.   * اَلتصو 

 * تقديم العمل واإلنتاجات بنظاٍم ودق ة وعناية. 

 ااَلندماُج في مجموعة عمل.  *

 الكفايات االستراتيجية:  •
 الزمان والمكان. موضعة الظواهر الجيولوجية في  *

 الكفايات الثقافية: •
 استيعاب ثقافة جيولوجية. *

 الوعي بنسبة الثقافة العلمية.  *

 الكفايات التكنولوجية: •
 تقنيات المالحظة باستعمال األدوات البصرية. *

 الستعمال الصحيح والسليم لألدوات المخبرية والميدانية.ا*
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 المكتسبات القبلية 

 : مفاهيم •
o غير المتماسكة رةصخ /متماسكة رةصخ  

o عوامل النقل،  /عوامل الحت 

o نقل نواتج الحث  

o  الجهات األربع، الخريطة 

o  انجراف التربة 

o  التضاريس 

 

 

 

 المعتمد  التصميم  

 تقديم

  تأثير ظاهرة الحت على المناظر الجيولوجية .1      

  : الكشف عن التأثير الميكانيكي لبعض عوامل الحت 1النشاط            

   الكيميائي للماء على الصخور الكلسية  الكشف عن التأثير: 2النشاط            

  ودينامية النقل . عوامل2      

  المياه في نقل نواتج الحت تحديد دور ׃1النشاط            

  دور الرياح في نقل الرمالتحديد ׃ 2النشاط            

 : تحديد عامل النقل الشكل انطالقا من الشكل الخارجي لحبات المرو3النشاط            

 الترسب في أوساط مختلفة. 3      

 ب األفقي للعناصر الحتاتيةالترس ׃1النشاط      

 العمودي للعناصر الحتاتية  بالترس :2النشاط      

 : الترسب الكيميائي في الوسط الالغوني3النشاط            

 : الترسبات الحيكيميائية 4النشاط            

  تحول الرواسب إلى صخور متماسكة. 4       

 تنوع الصخور الرسوبية مرتبط تنوع أوساط الترسب: 1النشاط       

 : تصخر الرمل 2النشاط       

 : تصخر الطين 3النشاط       

  تصنيف الصخور الرسوبية. 5       

 النشاط: تصنيف الصخور الرسوبية           

 خاتمة
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 وضعية االنطالق/الوضعية المشكلة

 تقديم 
 النشاط:أهداف 

 تنمية القدرة على المالحظة،   •

 تساؤالت،تنمية القدرة على طرح  •

 ،باقتراحات اإلدالءتنمية القدرة على  •
 

 4،3،2،1 الوثائق مالحظة :1النشاط: 

تتنوع هذه المناظر و المغربية الطبيعةميز ت صخور الستسطاحات جيولوجية مناظر 4،3،2،1 الوثائق تبين

التي تؤثر فيها. الطبيعية العوامل كذلك حسب نوعية التي تشكلها و الجيولوجية حسب طبيعة الصخور  
الطبيعة؟ في الجيولوجية طرحها بخصوص صخور المناظر كت التي يمكنالتساؤال مختلف ما هي السؤال:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . يتم اختيار المناسب منها لتشكل محاور الدرسالتالميذ طرف من أجوبة عدة تقدم :الجواب-  

 :الحصيلة-

 : كالتالي الطبيعة في الجيولوجية صخور المناظرت التي يمكن طرحها بخصوص التساؤال
الصخرية؟ صخور على تؤثر وكيف الصخور  حت عوامل ماهي -  
الصخور؟ حت نواتج نقل يتم كيف -  
    التي الظروف هي وما( الحث نواتج) المنقولة العناصر مختلف تترسب أين -
ترسبها؟ في تتحكم    
متماسكة؟ صخور إلى  الرواسب تتحول كيف -  
 ؟الرسوبية الصخور لتصنيف المعتمدة المعايير ماهي -
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 1المقطع التعليمي التعلمي  
 

I- ؟ صخور المناظر الجيولوجية  على تؤثر وكيف حتال عوامل ماهي 
 :الكشف عن التأثير الميكانيكي لبعض عوامل الحت .1

    
 :القدرات والمهارات/اتتعلمأهداف ال •

 ،وثائق مالحظة -

 .وثائق مالحظةانطالقا من تحليل المعطيات العلمية و الخروج باستنتاجات  -

 ، وثائق مالحظةانطالقا من  تحديد عوامل الحث -

 ،وثائق دراسةانطالقا من  الميكانيكيالحت تعرف مفهوم  -

 ، وثائق مالحظةانطالقا من  تحديد كيفية تأثير عوامل الحث على الصخور -

 .الشفهي والكتابي والبياني  أشكال التعبيرتوظيف مختلف  -

 ،وثائق دراسةاالنتقال من الخاص إلى العام انطالقا من  -
 : تعليميةالوسائل ال •

 .وثائق تبين صورا لمناظر جيولوجية متنوعة -
 نصوص علمية.  -

 ،الحواريةالطريقة:  •

 االستقصائي. النهج: •

 

 6و5مالحظة الوثائق  :2النشاط 

 صورا لمناظر جيولوجية بمناطق مغربية مختلفة.  6والوثيقة   5الوثيقة تبين 

 للحت؟  المناظر الجيولوجية، حدد المؤشرات التي تدل على تعرض  6و  5انطالقا من مالحظة الوثيقتين  -1

 :5انطالقا من الوثيقة  -2
 ؟ خاصة في فصل الشتاءما هي خصوصيات المناخ السائد بالمنطقة التي توجد بها صخور الكرانيت  -أ             

 ما هي التأثيرات التي تنتج عن المناخ وتتعرض لها صخرة الكرانيت ؟   -ب 
 علل جوابك؟  ذه الحالة ؟ الحث في ه ما نوع  -ت 

 : 6انطالقا من الوثيقة  -3

 ؟ تتكسر صخور الجرفر على الجرف الساحلي حيث ما هو العامل الذي يؤث -أ

 علل جوابك؟ ؟يتعلق األمرحت نوع من الأي ب -ب

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ةبمنطق لصخور الكرانيت: منظر 5الوثيقة  •
 .ميدلت             

 
  لجرف ساحل صخري يبين : منظر6الوثيقة 
 وتكسر صخور الجرف.مواج األاصطدام            

http://p2.storage.canalblog.com/24/98/349982/27455377.jpg
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 اإلنتاجات المنتظرة:   •
 

  هي:للحت  الجيولوجية المؤشرات التي تدل على تعرض هذه المناظر -1
 .ساحليال وصخور الجرفكل من الكرانيت بصخور شقوق  ظهور -

والحار صيفا  يسود المناخ الجاف البارد جدا شتاءاحيث بمنطقة ميدلت بجبال األطلس الكرانيت  روتوجد صخ -أ -2

تؤدي إلى تكون الجليد تنخفض درجة الحرارة بالليل كما يتميز فارق درجة الحرارة بين الليل والنهار حيث 

 .الجليد ذوبانيؤدي إلى  مما ترتفع في النهاربشقوق الصخور و
والذوبان بشقوق الصخور إلى أتساع هذه التجمد والنهار ونتيجة تغير درجة الحرارة بين الليل  يؤدي -ب

. ينضاف إلى وتشكل جالميد ورملة كرانيتية الصخوروتفتت األخيرة مما يؤدي مع مرور الزمن إلى تكسر 

الصخور  حرارة مما يزيد من إمكانية تكسرتمدد معادن الصخور وتقلصها مع تغيرات درجة ال ما سبق

 وتفكك عناصرها.
 . “ ”Erosion mécaniqueلحت الميكانيكي ا في هذه الحالة عننتحدث   -ت
 قوى تمدد وتقلص حجم المعادن وقوى تمدد الجليد بالشقوق مما يؤدي إلى تكسر الصخور.ن الحث عنتج  -

 بالساحال هو قوة تالطم واصطدام األمواج بالجرف.الجرف صخور أدى إلى تكسر العامل الذي  -أ -3

 ،حت الميكانيكييتعلق األمر بال -ت

انهيار الجرف ثم تكون الجالميد مع و  تكسر الصخورهي التي أدت الى قوة تالطم األمواج على الجرف  -

 .مرور الزمن

 

 النشاط:حصيلة  •
 تتعرض المناظر الجيولوجية باستمرار لظاهرة الحت الميكانيكي مما يؤدي إلى تشقق و تفتت الصخور. -

يقع هذا النوع من الحث بفعل تغيرات درجة الحرارة و التجمد و الذوبان بالمناطق الجبيلية في حين فهو  -

 ينتج عن قوة تالطم األمواج بالسواحل الصخرية.  

 
 ئي للماء:ايميكالتأثير الالكشف عن  . 2

 

 :القدرات والمهارات/اتتعلمأهداف ال •

 مالحظة وثائق، -
 وثائق. مالحظةتحليل المعطيات العلمية و الخروج باستنتاجات انطالقا من  -
 ، وثائق مالحظةانطالقا من  تحديد عوامل الحث -
 ،  وثائق دراسةانطالقا من  الحت الكيميائيتعرف مفهوم  -
 الكيميائي انطالقا من دراسة معطيات وثائق.التمييز بين الحت الميكانيكي و الحت  -
 ، وثائق مالحظةانطالقا من   تحديد كيفية تأثير عوامل الحث على الصخور -
 والبياني .والكتابي توظيف مختلف أشكال التعبير الشفهي  -

 ،وثائق دراسةانطالقا من االنتقال من الخاص إلى العام   •

  ، تحديد  خاصية الصخور الكلسية •

 تحديد مصدر حمضية  مياه األمطار و مياه البحر  •

  ،استنتاج مفهوم الحت الكيميائي •

 الوسائل التعليمية : •

  ، إيناء زجاجي.كلسيةالحجر الرملي عينة من صخرة  •

  ،حمض الكلوريدريك مخفف •

 ،معطيات عددية و نصوص علمية •

 الطريقة:  •

 ة. الحواريالطريقة  •

  النهج: •

 االستقصائي. •
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 السابقة 6مالحظة الوثيقة :3النشاط 

من صخور الحجر الرملي الكلسية. تتكون بهذه الصخور نتيجة اتصالها بمياه البحر   6يتشكل الساحل الصخري بالوثيقة 

 نتوءات  
 وحفر هذه األخيرة تسمى قدور العمالقة.            
 لمعرفة الكيفية التي تتكون بها قدور العمالقة بصخور الجرف  أنجز التجربة التالية:     

 ضع عينة من صخرة الحجر الرملي الخشن في إناء زجاجي، -

 أسكب عليها قطرات من حمض الكلوريدريك، -

 ما هي النتائج المحصل عليها؟  -1

 كيف نفسر النتائج السابقة؟  -2

 يك مقارنة مع ما يوجد في الطبيعة؟ ما الدور الذي لعبه حمض الكلوريدر -3

 

فتؤثر على الصخور إليك المعطيات  في الطبيعة لمعرفة وتفسير الكيفية التي تصبح بها مياه البحر ومياه األمطار حمضية  

 التالية: 

  هذا كمية فتزداد البحر لمياه بالنسبة أما  الكربون  أكسيد ثنائي بغاز الملوث الجو لطبقات  اختراقها عند األمطار تغتني 

 التالي:  التفاعل حسب وذلك  حمضية المياه فتصبح مع الماء الكربون الجوي أكسيد بها بتفاعل مع ثنائي الغاز 

 

 
                     

 

                                   

 

 انطالق مما سبق لخص كيف تؤثر مياه البحر على الصخور الكلسية؟  -4

 بأي نوع من الحث يتعلق األمر؟   -5

 

 : اإلنتاجات المنتظرة  •

 النتائج المحصل عليها: -1

 حدوث فوران وتصاعد دخان، -

 تكون وحل كلسي غني بفتات الصخرة  -

 الدخان عن تفاعل حمض الكلوريدريك مع الكلس بالصخرة وذوبان هذا األخيرينتج الفوران وتصاعد  - -2

 وذلك حسب التفاعل:

 

يتكون الوحل الكلسي نتيجة تفكك عناصر الصخرة الرملية و ذوبان الكلس بفعل حمض الكلوريدريك،  -

 الكلس كان يلعب دور اسمنت يجمع بين عناصر الصخرة،

 ه مياه البحر و مياه األمطار في الطبيعة ،لعب حمض الكلوريدريك الدور الذي تلعب -3

تصبح مياه البحر ومياه األمطار حمضية نتيجة التقائها بغاز ثنائي أكسيد الكربون الجوي فتزيد حموضة الماء  -4

 )أنظر التفاعل( الذي يتفاعل مع صخور الجرف الكلسية بالساحل فيؤدي إلى ذوبان عناصرها.

 

 
 . Erosion chimiqueالحت الكيميائي نتحدث عن  -5

 

    النشاطحصيلة     •

تتعرض الصخور الكلسية في الطبيعة للحث الكيميائي الذي يقع نتيجة تفاعل مياه األمطار ومياه البحر الحمضية مع 

الصخور مما يؤدي إلى ذوبان الكلس وتكون عناصر مذابة وحتاتات صخرية إضافة إلى تكون حفر ونتوءات 

 . مع مرور الزمن بالصخور

 

 

 

 

H2O  الماء  +  CO2   ثنائي أوكسيد الكاربون      H2CO3  الحمض 

 الكربوني    
 

 

Hcl   +  CaCO3       Cacl2 + H2O + CO2  

 كاربونات            حمض                                          الماء       كلورور    ثنائي طرح              
 الكالسيوم                                       الكالسيوم         الكلوريدريك                أوكسيد الكاربون        

 

H2CO3    الحمض الكربوني  
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  األول/الوحدة األولىمقطع التعليمي الحصيلة : 

 
 بفعل ظاهرة الحت تتغير المناظر الجيولوجية باستمرار ، و يمكن أن نميز بين نوعين من الحت :

 حت ميكانيكي : ينتج عن قوة )تالطم األمواج ، تغير درجة الحرارة ، تهاطل األمطار ...(

ور مما الصخمع  ء المطر و ماء البحر (الحمضية )مااألمطار ومياه البحر حت كيميائي : ينتج عن تفاعل المياه 

 يؤدي إلى ذوبانها وتفكك عناصرها.

 

 

 للوحدة األولى تقويم تكويني

 الوثيقةدراسة معطيات  :4النشاط 

جدوال تلخص فيه بالنسبة لكل نوع من التضاريس  السابقة ضعوثائق األنشطة  معطيات دراسة من انطالقا:  الوثيقة
)الكتل الكرانيتية، الصخور الكلسية، الصخور الشاطئية، منحدر جبلي في المناطق الجليدية الذي يعرف انجراف 

 .حدة على حالة كل في والنواتج الحت وطبيعة المتدخلة الحت عواملجالميد صخرية( 

 الحصيلة المنتظرة : 

المناظر 

 الجيولوجية
 نواتج الحت طبيعة الحت عوامل الحت

 الكتل الكرانيتية

  –تغير درجة الحرارة   -
تناوب فترات التجمد و 

 هتأثير الميا –الذوبان 
 الحمضية 

 الرملة الكرانيتية ميكانيكي و كيميائي

 مواد كلسية مذابة كيميائي مياه األمطار - الصخور الكلسية

 الصخور الشاطئية
 –قوة اصطدام األمواج  -

حمضية ماء البحر و 
 األمطار

 ميكانيكي و كيميائي

مواد كلسية مذابة ،عناصر  
 حتاتية

 ركامات الجرف

 الجبال
 
 ميكانيكي انجراف الجليد  -

 
 ركامات جليدية

 

 

 :  ملحوظة

 

 ، التعليمية التعلمية األنشطةمن الوثائق التي ستستعمل لبناء المهرات خالل في بداية الحصة يتم تمكين التالميذ *

 .)أنظر نموذج اللوحة( هذه الوثائق تكون مجتمعة في لوحة يتم تحضيرها من طرف األستاذ خالل التخطيط  

 يتم تخطيط تعلمات مختلف مقاطع الدرس األخرى بنفس المنهجية وفق التصميم المقترح.  *
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1اللوحة  
 
     تتنوع هذه المناظر و المغربية الطبيعةميز ت صخور الستسطاحات جيولوجية مناظر 4،3،2،1الوثائق  : تبين1نشاط

 التي تؤثر فيها. الطبيعية العوامل كذلك حسب نوعية التي تشكلها و الجيولوجية حسب طبيعة الصخور          
الطبيعة؟ في الجيولوجية  طرحها بخصوص صخور المناظركالتساؤالت التي يمكنمختلف ما هي السؤال:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  صورا لمناظر جيولوجية بمناطق مغربية مختلفة.6 والوثيقة 5 تبين الوثيقة :2النشاط

  ، حدد المؤشرات التي تدل على تعرض المناظر الجيولوجية للحت؟ 6 و 5انطالقا من مالحظة الوثيقتين  -1

 :5انطالقا من الوثيقة  -2

             أ - ما هي خصوصيات المناخ السائد بالمنطقة التي توجد بها صخور الكرانيت خاصة في فصل الشتاء؟
 ب - ما هي التأثيرات التي تنتج عن المناخ وتتعرض لها صخرة الكرانيت ؟ 

 ت - ما نوع الحث في هذه الحالة ؟ علل جوابك؟
  :6انطالقا من الوثيقة  -3

 ما هو العامل الذي يؤثر على الجرف الساحلي حيث تتكسر صخور الجرف؟  -أ

 بأي نوع من الحت يتعلق األمر؟ علل جوابك؟ -ب
 

  

 : منظر لصخور الكرانيت بمنطقة ميدلت.5الوثيقة  •
 

 : منظر لجرف ساحل صخري يبين اصطدام األمواج6الوثيقة 
               وتكسر صخور الجرف.
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 السابقة6 مالحظة الوثيقة:3النشاط  

  من صخور الحجر الرملي الكلسية. تتكون بهذه الصخور نتيجة اتصالها بمياه 6يتشكل الساحل الصخري بالوثيقة 

            البحر نتوءات وحفر هذه األخيرة تسمى قدور العمالقة.
     لمعرفة الكيفية التي تتكون بها قدور العمالقة بصخور الجرف  أنجز التجربة التالية:

 ضع عينة من صخرة الحجر الرملي الخشن في إناء زجاجي، -

 أسكب عليها قطرات من حمض الكلوريدريك، -

 ما هي النتائج المحصل عليها؟ -1

 كيف نفسر النتائج السابقة؟ -2

 ما الدور الذي لعبه حمض الكلوريدريك مقارنة مع ما يوجد في الطبيعة؟  -3

 

فتؤثر على الصخور إليك في الطبيعة لمعرفة وتفسير الكيفية التي تصبح بها مياه البحر ومياه األمطار حمضية  

المعطيات التالية: 

 هذا كمية فتزداد البحر لمياه بالنسبة أما  الكربون أكسيد ثنائي بغاز الملوث الجو لطبقات اختراقها عند األمطار  تغتني

 التالي: التفاعل حسب وذلك حمضية المياه فتصبح مع الماء الكربون الجوي أكسيد بها بتفاعل مع ثنائي الغاز

 

 
                    

 

                                  

 

 انطالق مما سبق لخص كيف تؤثر مياه البحر على الصخور الكلسية؟ -4

 بأي نوع من الحث يتعلق األمر؟  -5

 

 دراسة معطيات الوثيقة:4النشاط  

 جدوال تلخص فيه بالنسبة لكل نوع من السابقة ضعوثائق األنشطة  معطيات دراسة من انطالقا:  الوثيقة
التضاريس )الكتل الكرانيتية، الصخور الكلسية، الصخور الشاطئية، منحدر جبلي في المناطق الجليدية الذي 

 .حدة على حالة كل في والنواتج الحت وطبيعة المتدخلة الحت عوامليعرف انجراف جالميد صخرية( 

 

 

Hcl  +  CaCO3       Cacl2 + H2O + CO2  

              طرح ثنائي    الماء       كلورور                                        كاربونات            حمض 
         أوكسيد الكاربون              الكالسيوم                                       الكالسيوم         الكلوريدريك

 

H2CO3 الحمض الكربوني       
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 خاتمة: 

لمختلف  للكفاية األساسية للتخطيط ويعكس مدى امتالك األستاذ بعناية إن تخطيط التعلمات 

 والمتمثلة في: بها  مهارات التخطيط المرتبطة  

تمكنه من تحليل التوجيهات التربوية والمنهاج لتحديد الكفاية األساسية والكفايات النوعية   -

ته إضافة إلى تحديد كل ما يرتبط  أنشطالمتعلقة بالدرس أو المقطع الذي يريد أن يخطط 

 ، بالفئة المعنية بالتخطيط المراد إنجازه

 أنشطة التعلمات المناسبة لبناء المهارات المطلوبة، من اختيار تمكنه    -

تمكنه من تحديد وصياغة أهداف التعلمات بشكل سليم حيث تحدد القدرات والمهارات المراد  -

 اكتسابها من طرف المتعلم،

 ناء تدرج منطقي لألنشطة، تمكنه من ب -

 تمكنه من اختيار الوضعية الديداكتيكية لكل نشاط  -

 تمكنه من ضبط مراحل وخطوات تعلمات كل نشاط إعدادا، تنظيما، تدرجا،  -

 تمكنه من اختيار الطرائق البيداغوجية المالئمة التي تمكن من بلوغ أهداف تعلمات كل نشاط  -

 بلوغها والحصيلة المطلوبة لكل نشاط تمكنه من تحديد النتائج المطلوب  -

 تمكنه من اختيار المعينات التربوية المالئمة،   -

 تمكنه من تخطيط األنشطة التقويمية المناسبة، -

 

  كل ساعة داخل القسم تتطلب عدة ساعات من التحضير إلى أن كما جاء في التوجيهات التربوية ف

علوم الحياة  صفي آخر لحظة، ألن حص ينبغي أن يتم  فالتحضير ال . لتخطيط العمليات التعليمية التعلمية

ومنها ما  تخطيط األنشطة لوثائق متنّوعة الحصول على  في أغلب األحيانطلب متنوعة فمنها ما يت واألرض 

تحتاج إلى عدة أيام لتصبح قابلة  وأدوات وإجراء تجارب قد وتحضير مواد طرية تهييء عدد تجريبية يتطلب 

كما أن هذه الحصص قد تكون ميدانية لدراسة الظواهر الجيولوجية واألوساط الطبيعية تتطلب   لالستغالل

  إضافة إلى التخطيط الجيد للدرس الميداني إجراءات إدارية.

 

 


