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 تقديم

بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تم لمهنة التدريس تكوين أساتذة التعليم الثانوي  من أجل

. إطارا مهيكال بالمجزوءات منهجيا والمقاربةإطارا المقاربة بالكفايات  تخذاعتماد منهاج للتكوين ي

أي وفق مجزوءات متكاملة تراعي الكفايات المهنية المراد أن يكتسبها األستاذ المتدرب  التكوين يتمف

 . التعلمات كفاية التخطيط من بينهافي أربع كفايات  هاتم تحديد لديه والتي بنائهاالمراد 

المنهاج ضمن رئيسية كمجزوءة تندرج تعلمات مادة علوم الحياة واألرض مجزوءة تخطيط إن 

تمكين األساتذة الذي يروم الخاص بمسالك تكوين أساتذة التعليم اإلعدادي والثانوي والسالف الذكر 

جودة من  ذات بعد مهني وتهدف الرفعأساسية وفالمجزوءة  ،هذه المادةمن مهنة تدريس المتدربين 

 . يساعد على نماء الكفايات لدى المتعلمينمما  والتعلم يمالتعلعمليات 

كفاية مهنية تتجلى في أن يخطط هذا األخير تقتضي اكتساب األستاذ تعلمات مجزوءة تخطيط إن 

مجزوءة تستقي الف .تعليم وتعلم مادة علوم الحياة واألرض وكذلك التقويم والمعالجة والدعم ألنشطة

  .الوضعيات المهنيةمن األنشطة الممهننة ووديداكتيك المادة ومواردها من علوم التربية 

 التي ء الكفايةنماتمكنه من توظيف عدة موارد ليتطلب التخطيط كفاية إن تمكن األستاذ من 

تقويم كفاية تدبير التعلمات وكفاية باقي الكفايات المهنية األخرى ونخص بالذكر برتبط بشكل وطيد ت

  التعلمات.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020-2019الموسم التكويني   
 مجزوءة تخطيط التعلمات

 علوم الحياة واألرض
 ذ. الهاشمي

 القنيطرةسال المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الرباط 
 فرع القنيطرة

 الثانوي تكوين أساتذة التعليم مسلك  

  

 

2 

 
I- توصيف المجزوءة 
 

تساعد إلى تمكين األستاذ)ة( المتدرب من اكتساب كفاية مهنية التعلمات  تخطيط مجزوءة  سعىت

  .ي إطار تدريس علوم الحياة واألرضإعداد وبناء تخطيطات للتعلمات ولتقويمها ف على

المعارف )ة( بإرساء  )ة( المتدرب إن تصريف مجزوءة التخطيط لتحقيق تكوين االستاذ

 اتمقارباعتماد لنماء الكفاية المهنية يتم بالالزمة  ومعارف الفعل والمواقف والسلوكات المستهدفة

الوضعيات إضافة إلى مداخالت نظرية مهيكلة، أنشطة تكوينية، أنشطة ممهننة مختلفة : بيداغوجية 

 لجعل المجزوءة في خدمة الكفاية المهنية المستهدفة. كل ذلك المهنية 

 
 

 :التخطيط مجزوءةمن خالل  الكفاية المهنية المستهدفة .1

 من خالل المجزوءة المراد اكتسابها من طرف األستاذ المتدربالمستهدفة لقد تم توصيف الكفاية 

 أعدته الوحدة المركزية لتكوين األطر كما يلي:للتكوين وذلك ضمن منهاج 

  ويحلل ويطور مادة علوم الحياة واألرض  فيوالتقويمات يخطط األستاذ المتدرب للتعلمات
  باألخذ بعين االعتبار: مخططه ومخططات أخرى

 خصوصيات النظام التربوي المغربي، -

 المقاربات البيداغوجية والديدكتيكية المعتمدة، -

 خصوصيات البرامج والتوجيهات التربوية والبيداغوجية بالسلك الثانوي اإلعدادي، -

 متمدرسين المستهدفين،الوسط السوسيوثقافي وفئة ال -

 التشريع المدرسي، -

 .(TICEواستعمال المناسب لتطبيق تقنيات اإلعالم والتواصل التربوي ) -

 

  المجزوءة:من  األهداف المتوخاة .2
والتي تحدد القدرات  رامية إلى تحقيق ذلكتم تحديد األهداف الإلنماء كفاية تخطيط التعلمات 

 يلي: فيمااألستاذ المتدرب وتتجلى  والمهارات المراد إنمائها لدى
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 في تدريس علوم الحياة واألرض والتقويمات  إنماء القدرة على تأسيس تخطيط التعلمات -
تحليل بو)ابتدائي، إعدادي، تأهيلي( باعتماد المرتكزات المرجعية باألسالك التعليمية الثالث 

والتعلم ومنطوق الكفايات  وتوظيف نظريات النمولكل سلك منهاج علوم الحياة واألرض 
 المستهدفة.

باحترام خصوصيات  مهارات بناء المقاربات المعتمدة في تدريس علوم الحياة واألرض تنمية -
 المادة وتقسيمها إلى مجاالت ومضامين وفق سيرورة إنماء الكفاية المستهدفة.

في  وفق المقاربة المعتمدةالقدرة على بناء مقاطع للوحدات الدراسية بوسائلها وأدواتها إنماء  -
تدريسها باحترام مكونات المقاطع وتمفصلها مع مجاالت المادة الدراسية وإعداد أنشطة تتالءم 

 وسيرورة إنماء الكفاية المستهدفة.

وتخصيص فترات إلنجاز تشخيص المستلزمات  إنماء القدرة على تخطيط تقويم التعلمات -
هادية مع اقتراح أنشطة للمعالجة والدعم في ضوء نتائج والمراقبة المستمرة واالمتحانات اإلش

 مختلف التقويمات.

إرساء لدى األستاذ)ة( المتدرب)ة( سلوكا تبصريا لتطوير مخططاته ومخططات زمالئه  -
 لالرتقاء بجودتها وفق المستجدات البيداغوجية والديدكتيكية.

 التخطيط:مجزوءة  محاور-3

 ،الدراسي بمختلف مكوناته: تحليل المنهاج  1المحور 

 ،تخطيط على المدى البعيد: ال 2المحور 

 تخطيط على المدى المتوسط،: ال 3المحور 

  ،التخطيط على المدى القريب : 4المحور 
  .: تخطيط مختلف محطات التقويم 5 المحور

 تقويم المجزوءة : -4

 : المتاحة  يتم تقويم المجزوءة وتقويم نماء الكفاية بمختلف أنواع التقويم

      مسارهم الدراسي وتكوينهملرصد تمثالت ومستوى األساتذة المتدربين اعتمادا على   لتقويم القبلي:ا

السابق وكذلك على ما اكتسبوه خالل تحضيرهم لمباراة التوظيف المنظمة من طرف األكاديمية لوج 
 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
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تتبع مدى تمكن األستاذ المتدرب من امتالك مختلف المعارف والقدرات ل: /المستمرالتقويم التكويني
من خالل المشاركة في مختلفة تقويمية باعتماد وضعيات والمهارات والمواقف الخاصة ببناء الكفاية 

، وعرض إنتاجات ورشات اإلنتاج والعروضالتطبيقية، مختلف األنشطة التكوينية، واألعمال 
  .الديدكتيكي،..

يتم باعتماد التقويم المستمر من خالل تقويم إنجازات األساتذة المتدربين أثناء  اإلشهادي: التقويم
الورشات وعرض اإلنجازات،... وكذلك باعتماد التقويم النهائي للكفاية المهنية لدى األساتذة المتدربين 

ية مركبة واعتماد شبكة التقويم تتضمن عبر وضعساعات  3مدته عبر إنتاج كتابي تطبيقي للتخطيط 
 معايير ومؤشرات. تمنح فرصة استدراكية لبعض االساتذة المتدربين بعد معالجة التعثر.

 

II-  ثانويلبالسلك اعلوم الحياة واألرض منهاج تحليل: 
 

بالسلك  ادة علوم الحياة واألرضتم تصميم وثيقة "التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بم
الثانوي في ضوء اختيار منهجي يواكب المستجدات المرتبطة بتجديد المناهج التربوية في سياق إصالح 

وذلك إلمداد األستاذ بمقاربات منهجية وديداكتيكية تساعده على تخطيط  منظومة التربية والتكوين ببالدنا
 .ينوإنجاز الدروس وأنشطة التقويم بما يضمن تكوينا متوازنا للمتعلم

 منهاج علوم الحياة واألرض بالثانوي: مكونات-1
 التالية: يتضمن منهاج علوم الحياة واألرض مختلف ما هو وارد بالخطاطة
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  بالسلك الثانوي التأهيلي ومنطلقات بناء منهاج علوم الحياة واألرض أسس-2
 

ومراجعة المناهج انطالقا من العامة إلصالح النظام التربوي والتوجهات تم تحديد االختيارات 

وفي  (1999الفلسفة التربوية والمرتكزات األساسية المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين )

وكذا في المداخل الواردة في الوثيقة اإلطار الصادرة عن لجنة االختيارات والتوجهات  األبيض،الكتاب 

 مجاالتعلى ثالثة المنهاج بناء لأسس ومنطلقات كدها التي تم اعتما(، وتتوزع هذه االختيارات 2002)

بيداغوجي لمراجعة وبناء  كمدخلاعتمادها تم  فقد مجال القيم، ومجال الكفايات، ومجال المضامين. هي

لما لهذا المدخل من مزايا على بمختلف أسالك التعليم ومنها السلك الثانوي منهاج علوم الحياة واألرض 

باعتبار شمولية واندماج مختلف مكوناته وفق مراحل نمو المتعلم ومختلف جوانب سيرورة التكوين 

شخصيته، بما يضمن تنشئة مدرسية، ثم اجتماعية متوازنة تؤسس لثقافة المواطنة والديمقراطية وحقوق 

 اإلنسان بتناسب مع روافد ومكونات الحضارة المغربية اإلسالمية والحضارات اإلنسانية المعاصرة.

 

تيارات وتوجهات اخ
 في مجال القيـم

اختيارات وتوجهات في مجال تنمية 
مع تحديد  الكفاياتوتطوير 

 المهارات المستهدفة

اختيارات وتوجهات في مجال 
 المضامين ومجال تنظيم الدراسة

قيم العقيدة  -
 اإلسالمية؛

قيم الهوية   -
الحضارية ومبادئها 
 األخالقية والثقافية؛

 قيم المواطنة؛  -
اإلنسان قيم حقوق  -

 الكونيـة ومبادئها

يمكن أن تتخذ الكفايات التربوية 
أو  تواصلياأو  طابعا استراتيجيا

 تكنولوجيا.أو  ثقافيا منهجيا أو
وقد تم تحديد الكفايات النوعية 

المستهدفة من برنامج كل مستوى 
 دراسي حسب الشعب والمسالك كما

تم جرد مجموعة من المهارات 
ى المادة إلى تحقيقها األساسية تسع

 ترمي إلى تنمية الكفايات.

اعتماد مضامين معينة وفق 
اختيارات وتوجهات محددة، 

وتنظيمها داخل كل سلك ومن 
سلك آلخر بما يخدم المواصفات 

المحددة للمتعلم في نهاية كل 
تم تنظيم توزيع حصص  سلك.

المادة إلى عدد من الحصص 
األسبوعية حسب الشعب 

والمسالك تكون مفوجة أو غير 
 مفوجة.

 

 وللمتعلم ألستاذبالنسبة لأهمية منهاج علوم الحياة واألرض -3

مادة علوم الحياة واألرض مقاربات بيداغوجية وديداكتيكية لمكونات الفعل منهاج قدم ي

التدريسي، وفق االختيارات والتوجهات التربوية العامة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، ضمن 

ويهدف من خالل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإجراءات تفعيلها في الكتاب األبيض. 

 ى:إل محاوره
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 قصد تحيين معارفه العلمية والمهنية وتنمية على استدماج المستجدات التربوية مساعدة األستاذ ،

 رصيده المفاهيمي بما يضمن جودة وفعالية ممارساته الفصلية.

 بمقاربات منهجية وديداكتيكية الستثمار أمثل لمختلف وحدات برنامج علوم الحياة  إمداد األستاذ

واألرض، تساعده على تخطيط وإنجاز الدروس وأنشطة التقويم بما يضمن تكوينا متوازنا 

للمتعلمين، تعيد االعتبار للمتعلم مركز الفعل التدريسي والمشارك الرئيسي في بناء تكوينه 

أدوات التفكير العلمي؛ من مالحظة وحب لالستطالع وتعبير وتجريب الذاتي، مما يكسبه 

وتوثيق، ويتدرج به في امتالك القيم والكفايات. وهي عناصر ستؤهله الكتشاف ميوالته ومراكز 

 اهتماماته، وبالتالي اتخاذ قرارات صائبة على مستوى االختيار.

 

 تدريس علوم الحياة واألرض منهجية-4
 

 اتالمقاربة بالكفاي 

 

جاء االهتمام بالكفايات بهدف جعل المتعلم مركز عملية التدريس مع االهتمام ببناء قدراته 

 ومهاراته وجعله يعبئها إلنجاز مهمات مختلف بشكل جيد بدل تكديس معلومات ال طائل منها.

ببناء خاللها يتم االهتمام تساهم في التكوين الفعلي للمتعلم إذ فحصص علوم الحياة واألرض 

، االستراتيجيةالكفايات  :(بسلك الثانوي التأهيلي التوجيهات التربوية 7ص )بمختلف أصنافها ته اكفاي

يتم ألجل ذلك و ،الكفايات المنهجية، الكفايات التواصلي، الكفايات الثقافية، الكفايات التكنولوجية

 بدأ االهتمام بمايلي: حيثهذه الكفايات التخطيط لبناء 

o  به والمفاهيم المرتبطةمفهوم الكفاية، 

o ،القدرة والهدف 

o ،الوضعية المسألة  

o األهداف التعلمية، 

o ،كيفية التدريس بالكفايات 

o ،أنشطة التعلم  

o ،النهوج التربوية 

o ،المفاهيم العلمية 

o اريعبيداغوجية المش. 
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 حصة علوم الحياة واألرض 

o تحضير حصة علوم الحياة واألرض: 

 

تخطيط في يتجلى تحضير حصة علوم الحياة واألرض ( أن 61تشير التوجيهات التربوية )ص
  .جذاذةعليمية التعلمية في تالعمليات ال

III    - اإلطار المفاهيمي والمنهجي للتخطيط 

 تعاريف -1
 وأهميته التعلمات تخطيط:  

تخطيط  أي تحضير قبلي لنشاط تعلمي، وضع تصور واضح لمراحل النشاط التعلمي،هو

عداد وتصميم إي إ إعداد بطاقة/جذاذة فهو يتجلى في ،وتنظيم وتصميم النشاط التعلمي

تترجم إلى أنشطة ووسائل تعليمية  متوخاة،الهدا  األانطالقا من النشاط التعلمي مكونات 

  .والتصحيح تعلمية، وإجراءات للتقويم

تحقيق لضمان أي تنفيذ التعاقد حول أهدا  ومضامين محددة مسبقا، لضمان إن التخطيط 

ضمان و لتنظيم التكوين بخصوص المعدات واألدوات،كما أنه ضمان  جودة التعلمات،

 .بالنسبة للمتعلم أو بالنسبة للمدرس ءسوا اإلنجازالراحة واألمان خالل 

  

 جذاذة الدرس 

وثيقة تربوية تعكس المقاربة البيداغوجية (: الجذاذة 70حسب التوجيهات التربوية )ص

لذلك يجدر باألستاذ أن يعيرها اهتماما  والمجهودات المستمرة لألستاذ خالل إعداد الدرس.

بالغا كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية الصادرة في شأنها، حيث ينبغي تخصيص 

ة وغير خا  على الوقت الكافي للتحضير والتوثيق وتهييء الوسائل التعليمية الالزم

، لذا يتعين عليه أال ينتظر اللحظات األخيرة الطوياألستاذ أن إعداد الجذاذة يتطلب وقتا 

 .إعداد ملخص الدرسإعداد جذاذة الدرس ال يعني أبدا ف النجازها.

لجذاذة لوحة قيادة يتم من خاللها ضبط العمليات التعليمية والتعلمية والتفاعالت بينها اإن 

 .أنشطة التعلم المدرجة بالدرس وبالمقاطع التعليمية من خالل ضبط
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 كفاية 

 هي إمكانية تجنيد )تعبئة( مجموعة مندمجة من المعار   /Compétence كفاية:

الموارد(، بكيفية مستبطنة بهد  حل فئة من = و القدرات والمهارات والمواقف )

 الشخصية.الكفاية معطى داخلي يرتبط بجوانب تكوين  الوضعيات المشكلة.

 

 

 قدرة 

تستعمل لفظة  نشاط ذهني مستقر وقابل لإلعادة في مجاالت مختلفة، /Capacitéالقدرة: 
 ال تتمظهر وتتجسد القدرة إال من خالل تطبيقها على محتوى.  .القدرة كمراد  للمهارة

، التأويل، التفسير، البرهنة، االستنتاج أمثلة لقدرات: المالحظة، التحليل، المقارنة،

 التمثيل... الفهم، التحويل، التعميم، التطبيق، التركيب، التصنيف،

قدرات  .../ ،معرفة، تحليل، تأويل، تصنيف قدرات معرفية )معار (: يمكن التمييز بين:

 قدرات سوسيو وجدانية: .../ ،تركيب عدة تجريبية، تمثيل بياني حس حركية )مهارات(:

 ... ،إنصات، تعبير، تنظيم العمل

 مهارة 

التمكن من أداء  ترتبط بالمجال الحسي الحركي )قدرة حس حركية( /Habiletéمهارة: 

 يتسم األداء بالتناسق، النجاعة، الثبات، وسرعة في التنفيذ. مهمة محددة بدقة متناهية

المهارة مهارة إلنجاز تشريح، ال ،أو شكل هندسي المهارة اليدوية إلنجاز رسم تخطيطيك

 .... ،إلنجاز تجربة

  تعلمي: هدف 

ممارسة قدرة على محتوى معين يعتبر هو  /Objectif d'apprentissage هد  التعليمي:

يكتب )قدرة( التلميذ صيغة الحاصل المطر حراري ألمبرجي أمثلة: موضوع تعلم. 

 .)محتوى( يحدد )قدرة( التلميذ مراحل الدورة الرسوبية/ )محتوى(
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  وضعية التعلم:=  ديداكتيكيةوضعية  
  Situation d’apprentissageية التعلم: عوض/ Situation didactique ديداكتيكيةوضعية 

سيكولوجيا  مجموعة من الظرو  التي يوجد فيها المتعلم وجود المتعلم في مجال يعده 

الوضعية التعلمية سبيل  .حقيقيا تمثل المجال الذي تأخذ فيه التعلمات معنى/وماديا للتعلم 

 لبناء الكفايات.

  :وضعية مشكلة 

ضمن تقدّم مجموعة من المعلومات والبيانات، /  Situation problèmeوضعية مشكلة: 

ة  سياق ما، لتوظيفها، بطريقة مدمجة، من قبل المتعلّم،  من أجل إنجاز َمَهمَّ

 .غير معلوم ُمْسبَقًامنتوجها مرّكبة، 

  بيداغوجية: طريقة 

 –وسيلة إلدارة العالقات بين األستاذ  /Méthode pédagogiqueبيداغوجية: طريقة 

 ... ،طريقة حل المشكالت، الطريقة الحوارية الطريقة اإللقائية،/المعار  –المتعلم 

 نقل ديداكتيكي: 
هو التحوالت التي تطرأ على معرفة معينة في / Transfert didactiqueنقل ديداكتيكي: 

مجالها العالم عند تحويلها إلى معرفة قابلة للتدريس ومنها إلى معرفة مدرسة. فهو عمل 

انتقائي يهد  تحويل المعرفة من مجالها العالم إلى المجال التعليمي المدرسي مع مراعاة 

 التغيرات على مستوى الشكل والمضمون 

  تربوي: نهج 

 الكيفية التي يختارها المدرس لتقديم مقطع تعليمي،/ Démarcheنهج التربوي: 

 النهج التاريخي/ النهج اإلفتراضي االستنتاجي، النهج التجريبي
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 التخطيط البيداغوجي مراحل -2

 

 االمراد بلوغهمن أجل التخطيط يجب وضع األسئلة المناسبة المتعلقة بأهدا  التعلمات 

  تحقيقها:والمرتبطة بالكفايات المراد 

o  ما هي أهداف التعلمات المراد بلوغها؟ 

 أهداف معرفية/ أهداف الفعل/أهداف الكينونة 

o  ما القدرات والمهارات المراد تنميتها لدى المتعلمين؟ 

o  ما المضامين المراد معالجتها مع المتعلمين؟ 

o  ما الطرائق البيداغوجية والنهوج لبلوغ األهداف؟ 

o  ما الوسائل واإلمكانات المتاحة لبلوغ األهداف؟ 

o  ما المدة الزمنية لتحقيق األهداف ؟ 

o  ،ما طرائق التقويم للتحقق من مدى نماء المهارات والقدرات 

o  ما المكان/ ما الحصة؟ 

 

 :فمراحل التخطيط هي كاآلتي 

 

o االنطالق من الكفايات المستهدفة من وحدة المنهاج الدراسي 

o التعلمية للدرس تحديد المقاطع 

o :القدرات/المهارات صياغة أهدا  التعلم لكل مقطع تعلمي 

o للتحفيز عند التقديم( صياغة مشكل اختيار وضعية االنطالق( 

o اختيار المضامين المالئمة لكل مقطع تعلمي اختيار األنشطة التعليمية 

o ،اختيار الوضعيات التعليمية المناسبة لكل مقطع تعلمي 

o  التعليمية المناسبة لكل مقطع تعلمي،اختيار الوسائل 

o مناسبة لكل مقطع تعلمي/ والنهج البيداغوجي اختيار طريقة بيداغوجية 

o  التكويني. النهائي( المناسبة، وأنشطة التقويماختيار أدوات( 
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 مكونات الجذاذة: -3

أن يكون مفصال ويعطي بدقة ووضوح  فالتخطيط يمكنأشكاال مختلفة  تأخذ الجذاذةيمكن أن 

أفقي، يمكن أن يكون عبارة عن جدول،  تخطيطعمودي،  تخطيطتسلسل مقاطع/أنشطة الدرس : 

 .يمكن أن يكون حرا

 تشير التوجيهات التربوية أن تحضير حصة علوم الحياة واألرض يتجلى في وضع جذاذة تتضمن

  :العناصر التالية

o  الوحدة، تحديد الكفايات المستهدفة من 

o  المكتسبات الضرورية، تحديد 

o  ،صياغة المشكل 

o  نشطة التعليميةاألتتحقق من خالل  ومهاراتمضامين، قدرات  منالتعلم أهدا  تحديد 

 ،المختارة

o التعليمية،الوسائل و تحديد الدعامات الديدكتيكية  

o وأشكال التنشيط إضافة إلى الطرائقة البيداغوجية  تحديد األنشطة ، 

o  ،بناء وضعيات التقويم 

o  ،توقع أنشطة الدعم 

إسم المؤسسة، إسم األستاذ، المادة، بشكل تقني  كذلكتتضمن الجذاذة  يمكن أنإضافة إلى ما سبق 

والمستوى والفئة، عنوان الوحدة، عنوان الدرس، المدة المنية المخصصة للدرس، عدد الحصص 

 المخصصة لإلنجاز، تاريخ اإلنجاز.

منهاج علوم الحياة واألرض للمستوى  الرسمية:يتم اإلعتماد لوضع الجذاذة على المراجع 

والشعبة المعنية والبرنامج الدراسي للمسلك المعني، الكتاب المدرسي الخاص بالمسلك، كتب 

 .اإلطار المرجعي بالنسبة للمستويات اإلشهاديةمذكرات تربوية رسمية إضافة إلى  تمارين،
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IV-  التخطيط: بطاقات األنشطةأنشطة 

 
 تعرف التوجيهات التربوية والمناهج المتعلقة بتدريس مادة علوم الحياة  األول:النشاط 

 واألرض.                 

 :النشاطبطاقة 
 األستاذ المتدرب للتعلمات والتقويم والمعالجة والدعم، يخطط - الكفاية:

 الهدف:
 

 الخطوات: 

 

 

 المراجع:

التوجيهات التربوية والمناهج المتعلقة بتدريس مادة علوم الحياة تعرف  -

 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 واألرضالخاصة بتدريس والبرامج التوجيهات التربوية العامة  -

 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، 

 كتب مدرسية،  -

 

 
 
 
 
 

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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 تخطيط على المدى البعيد إنجاز النشاط الثاني: 

 التعليم الثانوي التأهيلي. بسلك البعيدوضع 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

 والمذكرات الخاصة بالتقويم للمستوى المقرر الوزيري لتنظيم السنة الدراسية

 .استخراج بعض مبادئ التخطيط على المدى البعيد انطالقا من تحليل الوثائق 

  

 
 تخطيط على المدى المتوسطإنجاز 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:

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

 الخاصة بالتقويم للمستوىالمقرر الوزيري لتنظيم السنة الدراسية والمذكرات 

  استخراج بعض مبادئ التخطيط على المدى المتوسط انطالقا من تحليل

 الوثائق.
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 التخطيط على المدى القريب النشاط الرابع: 
 /تخطيط درستعليمية تعلمية  طعامقإنجاز جذاذات ل                   

 بطاقة النشاط
 األستاذ المتدرب للتعلمات والتقويم والمعالجة والدعم، يخطط - الكفاية:

التعليم الثانوي  بسلك القصيرلتعلمات والتقويمات على المدى لوضع تخطيط  - الهدف:

 التأهيلي.

منهاج علوم الحياة واألرض للمستوى والشعبة المعنية والبرنامج تحليل   الخطوات:
 الخاص بالمسلك، كتب تمارين،الدراسي للمسلك المعني، الكتاب المدرسي 

  ،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 مدة الزمنيةتحديد ال، 

  ،تحضير وضعية التقويم المناسبة للتأكد من تحقق األهداف 

 استخراج بعض مبادئ التخطيط على المدى القصير. 

  تخطيط مختلف محطات التقويمالنشاط الخامس: 

 بطاقة النشاط
 األستاذ المتدرب للتعلمات والتقويم والمعالجة والدعم، يخطط - الكفاية:

 .تخطيط لمختلف محطات التقويم )تشخيصي/تكويني/إجمالي(وضع  - الهدف:

 الخطوات:
 
 
 
 
 
 

 المراجع:

  والمغزى منه،تخطيطه المراد التقويم تحديد نوع 

 غة الوضعية التقويمية،االموارد المالئمة لصي اختيار 

  ،صياغة الوضعية التقويمية 

  ،تحديد المهام المطلوب إنجازها 

 ،وضع شبكة لتصحيح اإلنجازات 

 .استخراج بعض مبادئ تخطيط الوضعية التقويمية 

 

 ،التخطيط السنوي والتخطيط الدوري، مقرر تنظيم السنة الدراسية 

 اإلطار المرجعي بالنسبة للمستويات اإلشهادية، تخطيط الدرس المنجز،

منهاج علوم الحياة واألرض للمستوى والشعبة المعنية والبرنامج الدراسي 
 المدرسي الخاص بالمسلك، كتب تمارين.للمسلك المعني، الكتاب 
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 خاتمة:

كل ساعة داخل القسم تتطلب عدة ساعات إلى أن وكما جاء في التوجيهات التربوية في الختام نشير 

 صفي آخر لحظة، ألن حصينبغي أن يتم  فالتحضير ال. لتخطيط العمليات التعليمية التعلمية من التحضير

تخطيط لوثائق متنّوعة الحصول على  في أغلب األحيانطلب فمنها ما يتمتنوعة علوم الحياة واألرض 

وأدوات وإجراء تجارب قد تحتاج إلى عدة وتحضير مواد طرية تهييء عدد تجريبية ومنها ما يتطلب األنشطة 

كما أن هذه الحصص قد تكون ميدانية لدراسة الظواهر الجيولوجية واألوساط  أيام لتصبح قابلة لالستغالل

  بيعية تتطلب إضافة إلى التخطيط الجيد للدرس الميداني إجراءات إدارية.الط

 مدرسةونظرا لكون دروس مادة علوم الحياة واألرض تندرج ضمن مجموع المواد المن جهة أخرى 

أن يلم ببرامج التعليم الثانوي اإلعدادي من أجل التخطيط الجيد ، فعلى األستاذ المتعلم تمدرسخالل فترة 

كما أنه  يطلع على برامج المواد األخرى وخاصة العلمية منهاكما عليه أن لي في مادة تخصصه، والتأهي

 .راء بحوث في تخصصات أخرى تتقاطع مع مواد تخصصهجمطالب بإ
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