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تقدمي

عدادي وىل من التعليم الثانوي الإ ال�سنة الأ

ر�ض الكفاية املهارات امل�ستهدفة من تدري�ض مادة علوم احلياة و الأ

 التغيريات املقرتحة ب�ساأن ت�سل�سل فقرات املقرر 

عدادي وىل من التعليم الثانوي الإ كفاية ال�سنة الأ

عدادية وىل الإ �سا�سية لل�سنةالأ �سبكة موارد الكفاية الأ

عدادي ال�سنة الثانية من التعليم الثانوي الإ

ر�ض الكفاية املهارات امل�ستهدفة من تدري�ض مادة علوم احلياة و الأ

 التغيريات املقرتحة ب�ساأن ت�سل�سل فقرات املقرر 

عدادي وىل من التعليم الثانوي الإ كفاية ال�سنة الأ

عدادية وىل الإ �سا�سية لل�سنةالأ �سبكة موارد الكفاية الأ

عدادي ال�سنة الثالثة من التعليم الثانوي الإ

ر�ض الكفاية املهارات امل�ستهدفة من تدري�ض مادة علوم احلياة و الأ

 التغيريات املقرتحة ب�ساأن ت�سل�سل فقرات املقرر 

عدادي وىل من التعليم الثانوي الإ كفاية ال�سنة الأ

عدادية وىل الإ �سا�سية لل�سنةالأ �سبكة موارد الكفاية الأ
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تقدمي

جراأة املقاربة بالكفايات.  دماج التي ُتعترب اإطارا منهجيا لأ هذا الدليل موجه للمدر�سني ق�سد ممار�سة بيداغوجيا الإ

 ت�ستهدف هذه البيداغوجيا جعل املتعلم يعبئ مكت�سباته وينظمها من اأجل ا�ستخدامها يف معاجلة و�سعيات مركبة 

دماج. ت�سمى و�سعيات الإ

ُروعي يف اإعداد هذه الو�سعيات متطلبات املتعلم يف جمايل ال�سحة والبيئة.

دماج ق�سد  دماج دعامة ديداكتيكية تروم م�ساعدة املدر�س )ة( على تدبري اأن�سطة الإ طار ي�سكل دليل الإ و يف هذا الإ

�سا�سية امل�ستهدفة لدى املتعلمني. تنمية الكفايات الأ

 يحتوي هذا الدليل على  :

�سا�سية  الأ للكفايات  �سياغة  ر�س،  والأ احلياة  علوم  مادة  يف  اجلدول  هذا  يت�سمن  �سا�سية:  الأ الكفايات  • جدول 
عدادي: اخلا�سة بكل م�ستوى درا�سي من التعليم الثانوي الإ

وىل؛ ـ كفاية واحدة بالن�سبة لل�سنة الأ

وىل باجليولوجيا والثانية بالبيولوجيا؛ ـ كفايتان بالن�سبة لل�سنة الثانية، تتعلق الأ

ـ كفاية واحدة بالن�سبة لل�سنة الثالثة.

وىل والثالثة، وعلى مرحلتني بالن�سبة لكفايتي  �سا�سية على اأربعة مراحل بالن�سبة لل�سنتني الأ يتم اإمناء الكفاية الأ

ال�سنة الثانية.

مراحل  من  مبرحلة  منها  جزء  كل  ويرتبط  الدرا�سية  املقررات  يف  الواردة  املعارف  يت�سمن  امل�سامني:  • جدول 
تدرج الكفاية.

منه. املطلوبة  املهام  اإجناز  يف  التلميذ  يوظفها  التي  املهارات  ي�سم  املهارات:  • جدول 
�ستاذ و�سعية  .يختارالأ التالميذ  مع  الف�سل  داخل  دماج  الإ و�سعيات  مترير  على  �ستاذ  الأ ت�ساعد  التمرير:  • بطاقات 

دماج و ذلك ح�سب ما يراه منا�سبا. دماج و و�سعية اأخرى لتقومي الإ من الو�سعيات الثالث لتعلم الإ

 • �سبكات التحقق: متكن املتعلمني من القيام بتقومي ذاتي وتباديل بينهم حتت اإ�سراف اأ�ستاذهم.

التالميذ. اإنتاجات  ت�سحيح  يف  �ستاذ  الأ يعتمدها  الت�سحيح:  • �سبكات 
دنى وهي : املالءمة  تت�سمن �سبكات التحقق و�سبكات الت�سحيح،  ثالثة معايري اأ�سا�سية ت�سمى معايري احلد الأ

دوات املادة والن�سجام التي ُتعتمد يف قيا�س مدى حتقق الكفاية امل�ستهدفة، اإ�سافة اإىل  وال�ستعمال ال�سليم لأ

تقان.  معيار الإ

طر التعليمية وعلى راأ�سهم  �سا�سي وامل�ستمر لكافة الأ ي�ستدعي ا�ستعمال وا�ستثمار هاته الو�سعيات مواكبة التكوين الأ

اأ�ساتذة املادة وفق هذه امل�ستجدات الرتبوية .

  

 

                                                                                  واهلل ويل املوفق

                                                                                     املوؤلفون
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وىل ال�سنة الأ

عدادي   من التعليم الثانوي الإ
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ر�ض  املهارات امل�ستهدفة من تدري�ض مادة علوم احلياة و الأ

عدادي بالتعليم الثانوي الإ

•  ال�سرتداد املنظم للمعارف .
املنا�سبة. املعارف  • اختيار 

املختارة. للمعارف  منطقي  • تنظيم 
باملو�سوع. املرتبطة  املعلومات  وتنظيم  • انتقاء 

علمي. م�سكل  و�سياغة  • حتديد 
املطروح. العلمي  امل�سكل  حلل  باملكت�سبات  املعلومات  • ربط 

للدرا�سة. املطروحة  الظاهرة  تف�سري  يف  اأو  املطروح  العلمي  امل�سكل  حل  يف  املعلومات  • توظيف 
العلمي. بامل�سكل  مرتبطة  فر�سيات  اأو  فر�سية  و�سياغة  • اقرتاح 

الفر�سيات. اأو  الفر�سية  لختبار  منا�سبة  اأدوات  • اقرتاج 
والتجريب. اليدوية  املهارة  • تنمية 

التعميم. ثم  با�سنتاجات  واخلروج  العلمية  املعطيات  وحتليل  • و�سف 
النتائج. تف�سري  و  املعطيات  • مقارنة 

العلمية. واملعطيات  الظواهر  لتف�سري  والنماذج  والقوانني  املبادئ  • توظيف 
.) تخطيطية.....  ر�سوم  ؛مبيانات؛  جداول   ( التعبري  اأ�سكال  خمتلف  • توظيف 

تخطيطية. ر�سوم  بوا�سطة  علمية  ظاهرة  اأو  بنبة  • متثيل 
ن�س. اأو  بياين  ر�سم  اأو  جدول  �سكل  على  عددية  معطيات  • ترجمة 

خطاطة. او  ن�س  �سكل  يف  واملعطيات  املعلومات  • تركيب 
عليه. والربهنة  راأي  • اإبداء 

وتر�سيخه(. املدين  ال�سلوك  تنمية   ( احل�ساري  الجتماعي  ال�سعور  • تنمية 
العمل. يف  ح�سنة  عادات  • اكت�ساب 
وامل�سوؤولة. يجابية  الإ املواقف  • تنمية 
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التغيريات املقرتحة ب�ساأن ت�سل�سل فقرات مقرر كل من ال�سنتني 

عداديتني الثانية والثالثة الإ

عدادي وكذا مراحل  ر�س بالتعليم الثانوي الإ �سا�سية اخلا�سة مبادة علوم احلياة والأ بعد �سياغة الكفايات الأ

طار اإرتاأى فريق تاأليف العدة  مناء الكفاية،ويف هذا الإ تدرج هذه الكفايات،ا�ستدعت كل مرحلة تعبئة املوارد الالزمة لإ

ر�س اإعادة تنظيم بع�س وحدات املقرر دون امل�سا�س مب�سامينه. البيداغوجية اخلا�سة بعلوم احلياة والأ

عدادية: الإ الثانية  لل�سنة  •بالن�سبة 
وىل؛وذلك للعالقة املبا�سرة لهذا املورد مع  وىل للكفاية الأ ر�سية �سمن موارد املرحلة الأ -مت اإدراج تركيب الكرة الأ

الزلزاية .

عدادية: الإ الثالثة  لل�سنة  •بالن�سبة 
وىل؛ -مت اإدراج وحدة الرتبية الغذائية �سمن موارد املرحلة الأ

ربعة لكفاية ال�سنة الثالثة حتى يتم تر�سيخ احلفاظ على  -مت توزيع م�سمون وحدة �سحة اجل�سم على املراحل الأ

�سالمة اجل�سم عند املتعلم،مع تدرج اإمناء الكفاية.

دماج. وللمزيد من التو�سيح،ميكن الرجوع اإىل جدول املوارد املوجود بدليل الإ
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عدادي وىل من التعليم الثانوي الإ كفاية ال�سنة الأ
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اأ�سناد امل من  عدادي،وانطالقاً  الإ الثانوي  التعليم   وىل من  الأ ال�سنة  وىل من  الأ املرحلة  ية  نها  يف 

بتنوع  متعلقة  دللة  ذات  و�سعية-م�سكلة  حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف   مالئمة، 

الكائنات احلية وتكيف اأمناط تنف�سها مع الو�سط.
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ة 
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ر
اأ�سناد امل من  عدادي،وانطالقاً  الإ الثانوي  التعليم   وىل من  الأ ال�سنة  الثانية من  املرحلة  ية  نها  يف 

بتكيف  متعلقة  دللة  ذات  و�سعية-م�سكلة  حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف   مالئمة، 

اجلهاز اله�سمي للكائنات احلية مع نظام تغذيتها وبالعالقات الغذائية فيما بينها وبالتوازنات 

الطبيعية داخل الو�سط.
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ر
اأ�سناد امل من  عدادي،وانطالقاً  الإ الثانوي  التعليم   وىل من  الأ ال�سنة  الثالثة من  املرحلة  ية  نها  يف 

بالدورة  متعلقة  دللة  ذات  و�سعية-م�سكلة  حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف   مالئمة، 

الر�سوبية واأهميتها يف تنويع املوارد الطبيعية.
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�سا�سيةامل الكفاية الأ

عدادي،وانطالقًا  وىل من التعليم  الثانوي الإ يف نهاية املرحلة الرابعة من ال�سنة الأ

و�سعية-م�سكلة  حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف   مالئمة،  اأ�سناد  من 

والر�سوبية  البيولوجية  ومبكوناته  طبيعي  و�سط  بتوازن  متعلقة  دللة  ذات 

واملائية.

ر�ض  �سا�سية  يف  علوم احلياة والأ الكفايات الأ
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املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة املرحلة الثانية وىل املرحلة الأ

يف نهاية املرحلة الرابعة 

وىل  من ال�سنة الأ

من التعليم الثانوي 

عدادي، وانطالقاً من  الإ

اأ�سناد مالئمة،يوظف 

التلميذ مكت�سباته حلل 

و�سعية م�سكلة ذات 

دللة متعلقة بتوازن 

و�سط طبيعي ومبكوناته 

البيولوجية والر�سوبية 

واملائية

يف نهاية املرحلة 

الثالثة من ال�سنة 

وىلمن التعليم  الأ

عدادي،  الثانوي الإ

وانطالقاً من اأ�سناد 

مالئمة،يوظف التلميذ 

مكت�سباته حلل 

و�سعية م�سكلة ذات 

دللة متعلقة بالدورة 

الر�سوبية واأهميتها يف 

تنويع املوارد الطبيعية. 

يف نهاية املرحلة الثانية من 

وىل من التعليم  ال�سنة الأ

عدادي، وانطالقاً  الثانوي الإ

من اأ�سناد مالئمة،يوظف 

التلميذ مكت�سباته حلل 

و�سعية م�سكلة ذات دللة 

متعلقة بتكيف اجلهاز 

اله�سمي عند الكائنات  

احلية مع نظام تغذيتها 

وبالعالقة الغذائية يف ما بينها 

وبالتوازنات الطبيعية داخل 

الو�سط.

وىل  يف نهاية املرحلة الأ

وىل من  من ال�سنة الأ

عدادي،  التعليم الثانوي الإ

وانطالقاً من اأ�سناد 

مالئمة،يوظف التلميذ 

مكت�سباته حلل و�سعية 

م�سكلة ذات دللة متعلقة 

بتنوع الكائنات احلية 

وتكيف اأمناط تنف�سها مع 

الو�سط.
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م

الظواهر اجليولوجية اخلارجية العالقات بني الكائنات احلية وو�سط عي�سها

املائية • املوارد 
 - مفهوم احلو�س املائي 

 - اأ�سكال تواجد املاء يف 

الطبيعة

 - تذكري بدورة املاء

خطار املهددة   - الأ

للموارد املائية

جراءات الوقائية   - الإ

والعالجية 

     للمحافظة على جودة 

املياه.

امليدانية  •اخلرجة 
ل�ستنتاج املفاهيم 

التالية:

- الدورة الر�سوبية 

) احلث والنقل 

والرت�سب والت�سخر(

 - امل�ستحاثات 

�ستحاثة والإ

 - ال�سلم 

�سرتاتيغرايف. الإ

مب�سط  • ت�سنيف 
لل�سخور الر�سوبية

الكائنات  عند  • التغذية 
احلية:

 -النظام الغذائي القارت 

ن�سان عند الإ

 - مقارنة النظام الغدائي 

العا�سب مع النظام الغذائي 

الالحم

وال�سبكات  • ال�سال�سل 
الغذائية

- ت�سنيف الكائنات احلية 

- التوازنات الطبيعية

الو�سط  مكونات  • تنوع 
 حيوانات ونباتات مع 

�سارة اإىل الكائنات  الإ

املجهرية مع اإعطاء فكرة 

عن اخللية كوحدة تركيبية 

للكائن احلي 

اأو�ساط  يف  • التنف�س 
خمتلفة

 تنوع الكائنات احلية 

وتكيفها مع و�سط عي�سها:

 - عند احليوانات

- عند النباتات 
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عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية
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عدادية وىل الإ �سا�سية لل�سنةالأ �سبكة موارد الكفاية الأ
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بطاقة التمرير العامة

ر�ض جميع الو�سعياتجميع املراحلجميع الكفاياتجميع امل�ستوياتعلوم احلياة والأ

التحقق الذاتي اأو الت�سحيح: فراد دماج عرب عمل املجموعات اأو الأ تعلم الإ

 ُت�ستعمل �سبكات التحقق و�سبكات 
الت�سحيح كالتايل:

ُتعتمد: دماج،  الإ لتعلم  • بالن�سبة 
حدى  - بطاقة التحقق بالن�سبة لإ

وىل والثانية  الو�سعيات من املرحلتني الأ

لكل كفاية؛

حدى  - بطاقة الت�سحيح بالن�سبة لإ

الو�سعيات  من املرحلتني الثالثة والرابعة 

لكل كفاية.

ُتعتمد: دماج،  الإ لتقومي  • بالن�سبة 
حدى  - بطاقة التحقق بالن�سبة  لإ

وىل والثانية  الو�سعيات من املرحلتني الأ

لكل كفاية؛

حدى  - بطاقة الت�سحيح بالن�سبة  لإ

الو�سعيات من املرحلتني الثالثة والرابعة 

لكل كفاية.

 يف جميع احلالت ُتعتمد املعايري التالية: 

- املالءمة:  اأن يكون منتوج التلميذ 

مالئما  لتعليمات الو�سعية حتى ولو كان 

جوابه خاطئا؛

دوات املادة:  - ال�ستعمال ال�سليم لأ

يوظف التلميذ الوثائق واملعلومات 

ومكت�سباته بكيفية �سحيحة؛

- الن�سجام:  يكون منتوج التلميذ  

مرتابطا ب�سكل منطقي . 

مبا  �ستاذ)ة(  الأ يقوم  الو�سعية،  فهم  التالميذ على  مل�ساعدة   .11
يلي:

�ستاذ و بع�س التالميذ(؛ • قراءة اأولية مل�سمون الو�سعية) من طرف الأ
التالميذ؛  على  امل�ستع�سية  املعطيات  و  امل�سطلحات  • ت�سجيل 

الو�سعية؛ حل  تعيق  قد  التي  والوثائق  امل�سطلحات  • �سرح 
املطلوبة؛ للمهمة  فهمهم  من  للتاأكد  التالميذ  على  اأ�سئلة  • طرح 

والوثائق(  ال�سياق  )من  املالئمة  �سا�سية  الأ املعطيات  لنتقاء  التالميذ  • توجيه 
من اأجل حتدبد املهمات املطلوبة؛

املطلوبة؛ املهمة  جناز  لإ املنا�سبة  املوارد  حقل  على  التالميذ  • اإحالة 

نتاج( الإ )بدء  املعلومات  2. معاجلة 
�ستاذ ب : - يقوم الأ

 • تذكريالتالميذ باأن حل الو�سعية يرتكز على توظيف املكت�سبات و توظيف 

املعطيات الواردة  يف ال�سياق والوثائق.

�سخ�سي؛ منتوج  بتحرير  يقوم  تلميذ  كل  اأن  • تذكريهم 

املتعرثين: التالميذ  3. دعم 
• تتبع عمل التالميذ.

التحكم  كعدم   ( متعرثة   متعرثاأوجمموعة  تلميذ  كل  عند  العوائق  • حتديد 
نتاج......(؛ يف املوارد اأوعدم فهم التعليمة  اأو بناء الإ

تخ�سي�س حيز زمني كاف لتجاوز العوائق.

يحاء باجلواب. ت�سهيل اإجناز املهمة املطلوبة بطرح اأ�سئلة توجيهية دون الإ

دماج و  �ستاذ و�سعية من الو�سعيات الثالث لتعلم الإ  ملحوظة : يختار الأ

دماج و ذلك ح�سب ما يراه منا�سبا. و�سعية اأخرى لتقومي الإ
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30 دقيقة  15 دقيقة املدة
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وىل بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الأ

ر�ض املرحلة:1الكفاية:1امل�ستوى:1علوم احلياة والأ
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الو�سعية 1: خرجة بيئية 

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية :
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

- مماه- �سراغيف- يرقة؛

- م�ساعدة التالميذ على فهم الوثيقة 2 دون �سرح طريقة التنف�س عند كل من عقرب 

املاء ويرقة البعو�س.

اأدت  التي  الظروف  املطلوبة:" تف�سري  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
خرى". اإىل موت بع�س احليوانات دون الأ

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
- حركات غطاء الغال�سم؛

ك�سيجني يف املاء؛ - كمية الأ

- �سلوك عقرب املاء و يرقة الباعو�س.

املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
- تنوع مكونات الو�سط؛

- تكيف اأجهزة التنف�س مع و�سط العي�س.
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الو�سعية 2:خرجة اإىل ال�ساية

30 د

  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:

الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 
مماه-رعا�س-ديتيك-خي�سم.

»تف�سري �سبب موت  املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
خرى" احللزون دون الكائنات الأ

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
 تنوع الكائنات احلية يف ال�ساية- اأجهزة التنف�س عند كل من ال�سمكة واحللزون.

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
- تكيف اأع�ساء التنف�س مع و�سط العي�س؛

- تنوع مكونات الو�سط.
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الو�سعية 3: لعبة �سيارة 

      

د  30

الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 
- الفقمة.

-  الربوتوكول التجريبي للوثيقة 3 ) بداية التجربة- نهاية التجربة-جتربة �ساهدة(
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الو�سعية 1

خرجة بيئية

قام ع�سام رفقة زمالئه واأ�ستاذهم املكلف بنادي البيئة بزيارة �ساية ل يتجدد ماوؤها با�ستمرار وبها جمموعة 

من الكائنات احلية )اأ�سماك �سغرية، �سراغيف، نباتات، عقارب املاء، يرقات...(، فالحظوا اأن:

�سماك ماتت؛ - بع�س الأ  

�سماك حترك غطاء غال�سمها باإيقاع �سريع؛ - بع�س الأ  

-عقرب املاء والريقات بقيت حية؛  

طلب منك اأ�ستاذك اأن تو�سح لزمالئك املالحظات امل�سجلة. 

اعتماداً على الوثائق  ومكت�سباتك :

�سماك بال�ساية؛ 1-بني )ي( لزمالئك، مع التعليل، �سبب موت بع�س الأ
2- و�سح)ي( لهم �سبب بقاء كل من عقرب املاء ويرقات الباعو�س حية بال�ساية؛

3- اقرتح )ي( عليهم حلول للحفاظ على تنوع الكائنات احلية بال�ساية. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

�سلوكه يف املاءاحليوان

ُتخرج عقرب املاء 

نبوب املوجود  الأ

مبوؤخرة ج�سمها عن 

�سطح املاء من حني 

خر.  لآ

توجه الريقة موؤخرة 

ج�سمها اإىل �سطح املاء 

خر من حني لآ

ك�سجني املذاب يف املاء حركات غطاء الغال�سم عند ال�سمكةكمية الأ

�سريعةقليلة

عاديةكافية

الوثيقة 1: حركات غطاء 

ك�سجني  الغال�سم ح�سب كمية الأ

يف املاء

فتحة

الوثيقة 2: جدول يو�سح �سلوك بع�ض احل�سرات

هواء

ماء

اأنبوب

ق�سبتان

�سورة لريقة بعو�سة )اأ(

 ور�سم تخطيطي جلزء 

من موؤخرتها)ب(

ماء

 �سورة لعقرب املاء

هواء        

)اأ(
)ب(
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

�سماك. قدمت �سببا ملوت بع�س الأ

اأ�سرت اإىل �سبب بقاء بع�س الكائنات 

حية.

اقرتحت حلول للحفاظ على تنوع 

الكائنات احلية.

•
•

•

�سماك. قدمت �سببا ملوت بع�س الأ

اأ�سرت اإىل  �سبب بقاء بع�س الكائنات حية.

اقرتحت حلول للحفاظ على تنوع الكائنات احلية.

ذكرت اأمناطا للتنف�س عند بع�س احليوانات.

•
•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

�سماك و ارتفاع اإيقاع  بينت موت بع�س الأ

حركات الغال�سم عند اأخرى يف و�سط 

ك�سجني. يفتقر لالأ

بينت اأن لعقرب املاء و لريقة الباعو�س 

تنف�س هوائي يتم بوا�سطة اأنبوب ينتهي 

بفتحة تنف�سية.

ذكرت �سرورة توفري الظروف املالئمة لعي�س 

احليوانات املائية كزرع نباتات مائية اأو 

جتنب التلوث...

•

•

•

�سماك و ارتفاع اإيقاع حركات الغال�سم  بينت موت بع�س الأ

ك�سجني. عند اأخرى يف و�سط يفتقر لالأ

بينت اأن لعقرب املاء و لريقة الباعو�س تنف�س هوائي يتم 

بوا�سطة اأنبوب ينتهي بفتحة تنف�سية.

�سماك تنف�س غل�سمي. بينت اأن لالأ

ذكرت �سرورة توفري الظروف املالئمة لعي�س احليوانات املائية 

كزرع نباتات مائية اأو جتنب التلوث...

•

•

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام : اأحتقق ما اإذا:

 موؤ�سران من بني ثالث موؤ�سرات من 

�سمنهما املوؤ�سررقم2

•  كانت الفر�سية التي قدمتها قابلة للتحقق. 

 ربطت،ب�سكل منطقي، بني بقاء احليوانات حية وظروف 

الو�سط.

كانت اقرتاحاتي خالية من التناق�سات و قابلة للتطبيق.

•
•

•
دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

خرجة بيئية

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية الأ
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الو�سعية 2

خرجة اإىل ال�ساية

جمع �سديقك عادل خالل خرجة درا�سية عددا من الكائنات احلية من �ساية )اأ�سماك �سغرية، حلزون، 

نباتات مائية...(، وو�سعها يف كي�س بال�ستيكي مملوء مباء ال�ساية. قبل نقل الكائنات احلية من الكي�س اإىل 

خرى. فطلب منك اأن تف�سر له ما وقع.  مماه، لحظ عادل موت احللزون دون الكائنات الأ

اعتماداً على الوثائق  ومكت�سباتك :

�سماك؛ 1- ف�سر )ي( لعادل �سبب موت احللزون دون الأ
2- و�سح )ي( لعادل كيفية تنف�س النباتات املتواجدة يف ال�ساية؛ 

3- بني )ي( له اأن تنوع الكائنات احلية يف ال�ساية مرتبط بتنوع اأمناط التنف�س. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة 2: ر�سم 

يبني اجلهاز 

التنف�سي عند 

احللزون

بع�ض الكائنات التي تعي�ض يف 

ال�ساية

نينوفر )نبات مائي له اأوراق على 

�سطح املاء(

بطةرعا�ض، ديتيك، باعو�سة

ثغور موجودة بالوجه العلوي البنيات امل�سوؤولة عن تنف�سها

وراق لالأ

رئتانق�سبات هوائية

الوثيقة 4: جدول يو�سح البنيات امل�سوؤولة عن التنف�ض عندبع�ض الكائنات احلية بال�ساية

الوثيقة1:

اأمثلة لكائنات حية تعي�ض 

يف ال�ساية

الوثيقة 3: ر�سم 

يظهرم�سار التيار 

املائي عند ال�سمكة

فم
تيار مائي

�سمكة

حلزون
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

ذكرت �سببا ملوت احللزون.

ذكرت عالقة بني اأمناط التنف�س وتنوع 

احلية. الكائنات 

ع�ساء  ربطت بني اأمناط التنف�س والأ

التنف�س. امل�سوؤولة عن 

•
•

•

ذكرت �سببا ملوت احللزون.

النباتات. لتنف�س  كيفية  بينت 

ذكرت عالقة بني اأمناط التنف�س وتنوع الكائنات احلية.

ع�ساء امل�سوؤولة عن التنف�س. ربطت بني اأمناط التنف�س والأ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

ذكرت اأن هناك عدة اأمناط للتنف�س يف 

ال�ساية ) رئوي- ق�سبي،عرب ثغور يف اأوراق 

النباتات...( عند الكائنات احلية.

ذكرت اأن اأجهزة التنف�س تتكيف مع منط 

التنف�س.

بينت اأن تنوع الكائنات احلية يف ال�ساية و 

التنف�س مرتبطان. اأمناط  تنوع 

•

•

•

اأن للحلزون تنف�سا رئويا. بينت 

ذكرت اأن هناك عدة اأمناط للتنف�س يف ال�ساية ) رئوي- 

ق�سبي،عرب ثغور يف اأوراق النباتات...( عند الكائنات احلية.

ذكرت اأن اأجهزة التنف�س تتكيف مع منط التنف�س.

بينت اأن تنوع الكائنات احلية يف ال�ساية و تنوع اأمناط التنف�س 

مرتبطان.

•
•

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام : اأحتقق ما اإذا:

دلة اأن هناك اأمناطا خمتلفة  ف�سرت بالأ

الكائنات احلية.  للتنف�س عند 

اأمناط التنف�س  بينت العالقة ال�سببية بني 

وتنوع الكائنات احلية.

•

•

دلة اأن هناك اأمناطا خمتلفة للتنف�س عند الكائنات  ف�سرت بالأ

احلية. 

اأمناط التنف�س وتنوع الكائنات  بينت العالقة ال�سببية بني 

احلية.

التنف�س. واأمناط  التنف�س  اأجهزة  ربطت، بطريقة منطقية،بني 

•

•

•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

خرجة اإىل ال�ساية

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية الأ
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الو�سعية 3

الغط�ض

تابع جمموعة من اأ�سدقائك برناجماً وثائقياً، فاأثار انتباههم اأن الفقمة وال�سفدعة ت�ستطيعان البقاء حتت املاء 

ن�سان رغم اأن لهما تنف�سا رئوياً. فطلبوا منك تو�سيحات يف املو�سوع.  ملدة اأطول مقارنة مع الإ

اعتماداً على الوثائق ومكت�سباتك :

ن�سان؛  �سدقائك ملاذا ت�ستطيع الفقمة الغط�س ملدة طويلة عك�س الإ 1- ف�سر )ي( لأ
وك�سجني املوجود باملاء وبالهواء؛ 2- اأبرز )ي( لهم مع التعليل اأن ال�سفدعة قادرة على ا�ستعمال الأ

3- اأبرز )ي( لهم اأهمية تكيف احليوانات مع اأو�ساط عي�سها. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

وك�سيجني يف ج�سم كل من الوثيقة1: �سورة لفقمة.  الوثيقة2: توزيع الأ

ن�سان.  الفقمةوالإ

هواء

ماء اجلري

هواء

هواء

تعكر ماء اجلري بعد مدةيبقى ماء اجلري �صافيًا

تعكر ماء اجلري بعد 

مدة

الوثيقة3: نتائج جتربة اأجريت على �سفدعة. 

ن�صانعند الفقمة عند الإ

ن�صبة 

ك�صجني  الأ

داخل الرئتني

5%36%

ن�صبة 

ك�صجني يف  الأ

ع�صاء باقي الأ

95%64%

الفقمة حيوان ثديي يغي�س يف البحر، له قدرة على الغط�س ملدة 

طويلة مما ميكنه من ا�سطياد فرائ�سه. 
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

قدمُت �سببا لبقاء الفقمة حتت املاء ملدة 

طويلة.

اأ�رشت اإىل كيفية ما للتنف�س عند 

ال�سفدعة.

 اأ�رشت اإىل تكيف للكائنات احلية مع 

اأو�ساط عي�سها

•

•

•

قدمُت �سببا لبقاء الفقمة حتت املاء ملدة طويلة.

اأ�رشُت اإىل كيفية ما للتنف�س عند ال�سفدعة.

ذكرت اأمناطا للتف�س عند احليوانات.

اأ�رشت اإىل تكيف للكائنات احلية مع اأو�ساط عي�سها.

•
•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

بينت اأن الفقمة حتتفظ بكمية 

وك�سيجني يف الدم  كبرية من الأ

والع�سالت.

اأبرزت اأن لل�سفدعة تنف�س جلدي يف 

املاء، وجلدي ورئوي يف الهواء.

الفقمة مكيفة على الغط�س بتخزين 

وك�سجني يف  كميات مهمة من الأ

دمها وع�سالتها

•

•

•

وك�سيجني  بينت اأن الفقمة حتتفظ بكمية كبرية من الأ

يف الدم والع�سالت.

وك�سيجني  ن�سان يحتفظ بكمية اأقل من الأ بينت اأن الإ

يف الدم والع�سالت وبكمية اأكرب يف الرئتني.

اأبرزت اأن لل�سفدعة تنف�س جلدي يف املاء،وجلدي 

ورئوي يف الهواء.

ذكرت اأن هناك اأمناطا خمتلفة من التنف�س يف نف�س 

الو�سط عند احليوانات

الفقمة مكيفة على الغط�س بتخزين كميات مهمة من 

الك�سجني يف دمها وع�سالتها .

•

•

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام : اأحتقق ما اإذا:

كان ال�سبب الذي قدمته حول غط�س 

الفقمة ملدة طويلة منطقيا.

ربطت بني تكيف  الكائنات احلية مع 

اأو�ساط عي�سها وخا�سياتها الع�سوية 

والفزيولوجية.

•

•

كان ال�سبب الذي قدمته حول غط�س الفقمة ملدة 

طويلة منطقيا.

قدمت تعليال عن قدرة ال�سفدعة على التنف�س يف املاء 

والهواء.

ربطت بني تكيف  الكائنات احلية مع اأو�ساط عي�سها 

وخا�سياتها الع�سوية والفزيولوجية.

•

•

•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق من اأنني: املعيار 4. الإ

• اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

الغط�ض

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 1الكفاية الأ



��

بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الثانية

ر�ض املرحلة:2الكفاية:1امل�ستوى:1علوم احلياة والأ
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الو�سعية 1: اجلراد املهاجر

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية :
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

-اأ�سراب- اأ�سروعات- فطريات- جردان.

م�ساعدة التالميذ على فهم الوثيقتني 1 و 2.

املطلوبة:" عواقب نزول اأ�سراب  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
اجلراد بال�سيعة" 

بالو�سعية:  املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
الهرم الغذائي- القطع الفموية للجراد- املبيدات.

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
 ال�سال�سل الغذائية- التوازنات الطبيعية

2- دعم املتعرثين:
املحاربة البيولوجية للجراد. املحتمل:  • العائق 

اأ�سئلة توجيهية مثل:  بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
ما هو دور الفطريات يف حماربة اجلراد؟
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الو�سعية 2: اإتالف الغابة

30 د

الو�سعية : فهم  التلميذ على  1-  م�ساعدة 
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  •�سرح 

 ال�سنوبر- اأ�سروع- يرقة- كا�سر- حملل- حا�سنات.

قرار  املطلوبة: "تف�سري �سبب �سدور  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
منع �سيد بع�ض الطيور"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
 - ال�سال�سل الغذائية.

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
 التغذية- والتوازنات الطبيعية.

2- دعم املتعرثين:
مالح املعدنية وال�سم�س الواردة يف الوثيقة1 املحتمل: املاء والأ • العائق 

اأ�سئلة توجيهية مثل:  بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
ما هو دور هذه العنا�سر يف ال�سبكة الغذائية؟
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ن�سان والبومة الو�سعية 3: الإ

      

د  30

الو�سعية : فهم  التلميذ على  1-  م�ساعدة 
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

اجلردان- مبيدات- م�سدر نح�س- ل تنحل ب�سرعة.
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الو�سعية 1

اجلراد املهاجر

تالف كبري و�سريع على اإثر مرور اأ�سراب اجلراد باملنطقة.  تعر�سْت اأ�سجار الليمون ب�سيعة اأبي �سلمى لإ

بعد مدة، لحظت �سلمى تناق�سا كبريا يف اأعداد بع�س احليوانات التي تعي�س بال�سيعة)جردان، 

اأ�سروعات...(؛ فطلبت منك تف�سريا ملا حدث. 

م�ستعينا بالوثائق  ومبكت�سباتك : 

1- و�سح )ي( ل�سلمى كيف ي�ستطيع اجلراد اإتالف عدد كبري من اأ�سجار الربتقال ب�سرعة؛ 
2- ف�سر )ي( لها �سبب تناق�س اأعداد بع�س احليوانات بال�سيعة؛

3-بني )ي( له اأن تنوع الكائنات احلية. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

القطع الفموية 

للجراد

دورها يف التغذية

قطع وطحن 

ع�ساب بال�سفيحة  الأ

امل�سننة

ع�ساب م�سغ الأ

الوثيقة 1:هرم غذائي

الناأ�صريان

الفكان

الوثيقة: 2: بع�ض اأجزاء اجلهاز الفموي عند اجلراد

 يتكون كل �رشب من اجلراد من مليار) 1000 مليون ( فرد تقريبا، 

 وت�ستهلك كل جرادة حوايل 2,5g من النباتات خالل يوم واحد. 

الوثيقة 3:

البيولوجيةالكيماويةاملبيدات

مفعولها

•تقتل اجلراد يف احلني. 
• تبقى يف الرتبة لعدة �سنوات 

وتوؤدي اإىل الق�ساء تدريجيا على 

املكونات احلية املوجودة يف الو�سط. 

•ُت�ستعمل فيها فطريات منتجة ملواد �سامة تقتل 
يرقة اجلراد. 

•يظهر مفعولها بعد اأ�سبوع اأ واأ�سبوعني. 

الوثيقة 4:طرق حماربة اجلراد

 م�صتهلك

 م�صتهلك

 م�صتهلك

مـنـتـج

كاسر

ثعبان
طائر الحم

جرذان
أسروع

جراد
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

تالف الكبري  ذكرت �سببا لالإ

�سجار الربتقال. وال�رشيع لأ

ذكرت �سببا لتناق�س عدد احليوانات 

يف هذه ال�سيعة.

تطرقت اإىل كيفية للمحافظة على 

البيئة.

•

•

•

�سجار  تالف الكبري وال�رشيع لأ ذكرُت �سببا لالإ

الربتقال.

ذكرت �سببا لتناق�س عدد احليوانات يف هذه 

ال�سيعة.

قدمُت تعليال حول حماربة اجلراد.

تطرقت اإىل كيفية للمحافظة على البيئة.

•

•

•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

بينُت اأن اجلراد يتوفر على قطع 

فموية مكيفة على التهام كميات 

كبرية من النباتات.

بينت اختالل توازن العالقات 

الغذائية بني اأ�سجار الليمون واجلراد 

�رشوعات واجلردان... والأ

جنع ملحاربة اجلراد  قدمت الطريقة الأ

البيئة. واملحافظة على 

•

•

•

ا�ستخرجُت اأن اجلراد يكت�سح ال�سيعات باأعداد 

كبرية جدا.

بينُت اأن اجلراد يتوفر على قطع فموية مكيفة على 

التهام كميات كبرية من النباتات.

بينت اختالل توازن العالقات الغذائية بني اأ�سجار 

�رشوعات واجلردان... الليمون واجلراد والأ

جنع ملحاربة اجلراد واملحافظة على  قدمت الطريقة الأ

البيئة.

•

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام : اأحتقق ما اإذا:

تالف  و�سحُت العالقة بني الإ

�سجار واجلراد. ال�رشيع لالأ

كانت اأ�سباب اختالل توازن 

العالقات الغذائية التي قدمتها 

منطقية.

كانت الطريقة التي اخرتتها 

للتطبيق. قابلة  البيئة  للمحافظة على 

•

•

•

�سجار  تالف ال�رشيع لالأ و�سحُت العالقة بني الإ

واجلراد.

كانت اأ�سباب اختالل توازن العالقات الغذائية التي 

منطقية. قدمتها 

قدمت تعليال منطقيا حول اأف�سل الطرق ملحاربة 

اجلراد دون ال�رشر بالبيئة.

كانت الطريقة التي اخرتتها للمحافظة على البيئة 

للتطبيق. قابلة 

•

•

•

•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

اجلراد املهاجر

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ
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الو�سعية 2

اإتالف الغابة

 �سدر قرار منع قن�س بع�س اأنواع الطيور بالغابات املغربية بعد اأن لوحظ انخفا�س اأعداد الطيور واإتالف 

غابة ال�سنوبر، فطلب منك زمالوؤك تف�سري �سبب �سدور قرار منع القن�س. 

اعتماداً على الوثائق  ومكت�سباتك :

1- ف�سر )ي( لزمالئك �سبب �سدور قرار منع قن�س بع�س الطيور؛ 
�سجار على باقي الكائنات احلية؛ 2- و�سح )ي( لهم تاأثري اإتالف الأ

3- ف�سر )ي( لهم اأهمية اإدخال بنت العيد للحفاظ على الغطاء النباتي. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

 الوثيقة1:

�سبكة غذائية يف غابة 

ال�سنوبر

�سروع.  الوثيقة2: ر�سم تخطيطي لأ

الوثيقة3: بنت العيد مت�سك اأرقة

2cm

+ ماء

طرف  من  خا�سة  حا�سنات  يف  العيد  بنت  ح�سرة  ُتربى 

ن�سان، ثم يتم اإدخالها اإىل املناطق اخل�سراء للحفاظ على  الإ

الغطاء النباتي

�رسوع على اأ�صجار ال�صنوبر الربي يتغذى الأ

يحللون المواد العضوية
حمللون
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

قدمُت �سببا ملنع �سيد بع�س اأنواع 

الطيور.

ذكرت وجود عالقات غذائية بني 

الكائنات احلية.

ف�رشت اأهمية اإدخال بع�س احل�رشات 

لل�سيعات.

•

•

•

قدمُت �سببا ملنع �سيد بع�س اأنواع الطيور.

ذكرت وجود عالقات غذائية بني الكائنات احلية.

ف�رشت اأهمية اإدخال بع�س احل�رشات لل�سيعات.

ذكرت �رشورة احلفاظ على التوازنات الطبيعية.

•
•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

بينت اختالل التوازن يف العالقات 

الغذائية بني الطيور واحل�رشات 

و�سجرة ال�سنوبر الربي.

اأ�رشت اإىل اأن ال�سنوبر الربي كائن 

منتج.

و�سحت اأن بنت العيد تتغذى على 

بع�س احل�رشات دون اإحلاق ال�رشر 

بالغطاء النباتي.

•

•

•

بينُت اختالل التوازن يف العالقات الغذائية بني الطيور 

واحل�رشات و�سجرة ال�سنوبر الربي.

اأ�رشُت اإىل اأن ال�سنوبر الربي كائن منتج.

خرى املكونة لل�سبكة  اأ�رشت اإىل اأن الكائنات احلية الأ

الغذائيةكائنات م�ستهلكة.

و�سحت اأن بنت العيد تتغذى على بع�س احل�رشات 

دون اإحلاق ال�رشر بالغطاء النباتي.

•

•
•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام : اأحتقق ما اإذا:

قدمُت تعليال ملنع �سيد بع�س الطيور.

اإذا كان ال�رشح الذي قدمته 

حول العالقات الغذائية خال من 

التناق�سات.

•
•

قدمُت تعليال ملنع �سيد بع�س الطيور.

كان ال�رشح الذي قدمته حول العالقات الغذائية خال 

من التناق�سات.

ربطت بني اإدخال بنت العيد اإىل ال�سيعة واحلفاظ على 

الغطاء النباتي.

•
•

•

دنى التحكم الأ تقان: اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

•  اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

اإتالف الغابة

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ
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الو�سعية 3

ن�سان والبومة الإ

ب�سبب العتقاد ال�سعبي ال�سائد الذي يعترباأن البومة م�سدر نح�س، قام �سكان قريتكم بقتل البومات 

وتخريب اأوكارها، فتفاجاأ ال�سكان بعد �سهور باإتالف كبري ملح�سولهم الزراعي، مما اأثار قلقهم، فطلبوا منك 

تو�سيحات يف املو�سوع. 

اعتماداً على الوثائق ومكت�سباتك :

خيك �سبب اإتالف املح�سول الزراعي؛  1- ف�سر )ي( لأ
2- بني )ي( له، مع التعليل، اأن قتل البومات وتخريب اأوكارها اإجراء غري �سليم؛

والبيئة  ن�سان  الإ تعري�س �سحة  الزراعي دون  املح�سول  قريتك حلماية  اقرتح )ي( حلني على �سكان   -3
لل�سرر. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة 1: بومة ت�سطاد جرداناالوثيقة 2 : حماربة احلياوانات ال�سارة

 

م�ستهلك ثاين

لواحم

منتج

نباتات

م�ستهلك اأول

عوا�سب

حمللون

ملحاربة احليوانات امل�سرة باملحا�سيل 

ن�سان مبيدات  الزراعية ي�ستعمل الإ

كيماوية حتتوي على مواد �سامة ل 

تنحل ب�سرعة، مما ي�سكل خطرا على 

ن�سان  البيئة  و�سحة الإ

الوثيقة 3: خطاطة لبع�ض مكونات �سبكة غذائية 
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

تالف املح�سول  قدمت �سببا لإ

الزراعي.

حتدثت عن عواقب قتل البومات.

اقرتحت حلني حلماية املح�سول 

الزراعي.

•

•
•

تالف املح�سول الزراعي. قدمُت �سببا لإ

حتدثت عن عواقب لقتل البومات.

اقرتحت حلني حلماية املح�سول الزراعي.

ذكرت اإجراءات للمحافظة على البيئة. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

  بينت اأن هناك ارتفاعا يف عدد 

اجلردان.

تطرقت اإىل اختالل العالقات الغذائية 

بني الكائنات احلية املتواجدة بالقرية.

اقرتحت عدم قتل البومات.

•

•

•

 بينت اأن هناك ارتفاعا يف عدد اجلردان.

تطرقت اإىل اختالل العالقات الغذائية بني الكائنات 

احلية املتواجدة بالقرية.

اقرتحت عدم قتل البومات.

اقرتحت اإدخال حيوانات تفرت�س اجلردان.

•
•

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام : اأحتقق ما اإذا:

ربطت بني عدد اجلردان واملح�سول 

الزراعي.

قدمت تعليال حول عواقب قتل 

البومات.

قدمت حلول قابلة للتطبيق حلماية 

املح�سول الزراعي.

•

•

•

ربطت بني عدد اجلردان واملح�سول الزراعي.

قدمت تعليال حول عواقب قتل البومات.

اأ�رشت اإىل العالقة بني ا�ستعمال املبيدات والبيئة.

قدمت حلول قابلة للتطبيق حلماية املح�سول 

الزراعي.

•
•
•
•

دنى التحكم الأ تقان:   اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

ن�سان والبومة الإ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 2الكفاية الأ



��

بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الثالثة

ر�ض املرحلة:3الكفاية:1امل�ستوى:1علوم احلياة والأ
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الو�سعية 1: رمال ال�ساطئ

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 �سور ة جوية- ا�ستنزاف- تر�سيد-  مورد - كثيبات رملية. 

م�ساعدة التلميذ على فهم الوثيقة1.

املطلوبة: املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
" تف�سري خطورة جرف الرمال على ال�سواطئ الرملية" 

بالو�سعية:  املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
الرت�سب- النقل- حجر رملي خ�سن.

الدورة الر�سوبية املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
2- دعم املتعرثين:

املحتملة: )التعليمتان 1 و2(. • العوائق 
اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 

- ماذا نق�سد بالتجديد امل�ستمر للرمال ال�ساطئية؟

�ستغالل غري املعقلن؟ - ما املق�سود بالإ
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الو�سعية 2: ال�سخور الفو�سفاطية

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية
الو�سعية: فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 منجم الفو�سفاط

تو�سيح الوثيقتني 1و 2

املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
الفو�سفاط" ت�سكل  وزمن  ظروف  "حتديد 

زمنة  امل�ستحاثات- بع�س الأ بالو�سعية:  املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
اجليولوجية- ال�سخور الفو�سفاطية- بع�س املناطق البحرية- مبداأ احلالية.

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
�سرتاتغرايف . �ستحاثة وال�سلم الإ  الإ

2- دعم املتعرثين:
املحتملة: الوثيقتني 1 و 3 • العوائق 

اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
- اإىل ماذا ترمز عالمات )*( الواردة يف اجلدول؟

- ما الفائدة من ا�ستغالل الوثيقة 3؟
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الو�سعية 3: اأحوا�ض امللح

      

د  30

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية :
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

جلب املاء- �سّخ املاء- �سّجيل.



��

الو�سعية 1

رمال ال�ساطئ

لحظ جمموعة من اأ�سدقائك �ساحنات حتمل الرمال، فعرب بع�سهم عن قلقهم ال�سديد ب�ساأن اخلطر الذي 

يهدد ال�سواطىء املغربية من جراء جرف الرمال. فطلبوا منك تقدمي تو�سيحات يف املو�سوع. 

اعتماداً على الوثائق ومكت�سباتك :

�سدقائك اأن الرمال ال�ساطئية تتجدد با�ستمرار رغم ا�ستغاللها؛  1- بني )ي( لأ
2- اأبرز )ي( لهم خطورة ال�ستغالل غري املعقلن للرمال ال�ساطئية؛

3- اإ�سرح )ي( لهم م�سري رمال ال�ساطىء يف حالة عدم ا�ستغاللها. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة 1: �سورة جوية مل�سب واد �سب وقرب مدينة القنيطرة

يت�ساعف الرت�سب يف امل�سب نتيجة انخفا�ض �سرعة 

مياه النهر عند اختالطها مبياه البحر. فترت�سب 

عموما العنا�سر الرملية قرب امل�سب. وحتت تاأثري 

مواج ترت�سب الرمال على �سكل كثيبات  حركة الأ

رملية حمادية للم�سب وموازية لل�ساطئ. 

اأ�سبحت الرمال ت�سكل موردا ا�سرتاتيجيا يف اإطار ت�سارع وترية التنمية القت�سادية 

والجتماعية، حيث �ستمثل كمية الرمال امل�ستهلكة 20 مليون مرت مكعب يف اأفق 2015. يعد 

ذلك ا�ستنزافا للرمال ال�ساطئية وللكثبان الرملية ويهدد باختفائها، وهوما دفع امل�سوؤولني اإىل 

التفكري يف تر�سيد ا�ستغالل الرمال ال�ساطئية. 

�ستغالل املفرط للرمال ال�ساطئية والكثبان الرملية الوثيقة 2:الإ

م�صب
نهر

بحر غطاء نباتي

مطار على كثيب رملي �ساطئي  الوثيقة 3 :تاأثري مياه الأ

مرحلة ثانيةمرحلة اأوىل
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني 

اإذا :

تطرق اإىلكيفية 

للتجديد 

امل�ستمر للرمال 

ال�ساطئية.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا 

ذكر:كال من احلت  والنقل 

بوا�سطة املياه ثم الرت�سب على 

ال�ساطئ.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا :

و�سح العالقة بني التجديد 

امل�ستمر للرمال ال�ساطئية  و 

   بع�س الظواهر اجليولوجية.

   يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا: - كان 

منتوجه 

خاليا من 

الو�سخ 

والت�سطيب.

 - كان خطه 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني 

اإذا:  

�سار اإىل خطورة 
 اأ

�ستغالل غري  لالإ

املعقلن للرمال 

ال�ساطئية.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا 

ذكر:

- اإختفاء ال�سواطىء نتيجة 

ا�ستنزاف رمالها.

- النعكا�س ال�سلبي على قطاع 

البناء.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا: 

 قدم اأفكارا غري متناق�سة 

خطار املهددة  بخ�سو�س الأ

لل�سواطىء. 

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني 

اإذا: حتدث 

عن  م�سري 

رمال ال�ساطىء 

يف حال عدم 

ا�ستغاللها.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا 

ف�سر: 

- كيفية ت�سخر الكثبان الرملية 

مطار  حتت تاأثري مياه الأ

احلم�سية .

- زحف الرمال وتاأثريها على 

الغطاء النباتي.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا:

  قدم تف�سريا فيه ت�سل�سل 

منطقي بخ�سو�س م�سري 

الرمال ال�ساطئية.

�سبكة الت�سحيح

رمال ال�ساطئ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية الأ
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الو�سعية 2

ال�سخور الفو�سفاطية

ت�ساءل اإ�سماعيل عن �سبب تواجد كمية كبرية من اأ�سنان اأ�سماك القر�س وبقايا كائنات حية اأخرى 

بال�سخور الفو�سفاطية خالل زيارته ملنجم الفو�سفاط مبدينة خريبكة. 

طلب منك اإ�سماعيل تو�سيحات يف املو�سوع. 

اعتماداً على الوثائق  ومكت�سباتك :

�سماعيل تواجد اأ�سنان اأ�سماك القر�س يف ال�سخور الفو�سفاطية بخريبكة؛  1- ف�ّسر )ي( لإ
2- و�سح )ي( له ظروف الو�سط الذي ت�سكلت فيها ال�سخور الفو�سفاطية؛

3- بنّي )ي( له مع التعليل الزمن اجليولوجي الذي ت�سكلْت فيه ال�سخور الفو�سفاطية. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية الأ

التعليمة:

IIIاحلقب IIاحلقب  Iاحلقب 

نيوجني باليوجني كريتا�سي جورا�سي تريا�ض

× Lamna biauriculata
× Trilobite

× Odontaspis
× × × × × × Nautile

× × Notidanus microdon

زمنة اجليولوجية الويقة 1: توزيع بع�ض امل�ستحاثات ح�سب الأ

trilobite

الوثيقة 2:بع�ض امل�ستحاثات

�سماك امل�ستحاثة مبناجم خريببكة  �سماك احلالية القريبة من الأ الوثيقة 3: خ�سائ�ض بع�ض الأ

 توجد جميع هذه امل�ستحاثات 

 يف املناجم الفو�سفاطية با�ستثناء 

)trilobite( ثالثية الف�سو�س

�سماك احلالية  الأ

وال�سبه احلالية

التوزيع ح�سب املناخالتوزيع ح�سب عمق املياه

املنطقة 

ال�ساحلية

منطقة متو�سطة 

العمق
منطقة عميقة

بحار معتدلة 

و�ساخنة
بحار باردةبحار معتدلة

Notidanus
++ -+ - -

Lamna
++ -++ -

Odontaspis
++ -++ -

- : غريموجودة +: موجودة

تدل عالمة × على وجود الكائن 

احلي. 
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املعيار1:التاأويل ال�سحيح 

للو�سعية

املعيار2:التوظيف 

دوات املادة ال�سليم لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا :

اأعطى �سببا لوجود  اأ�سنان 

اأ�سماك القر�س يف ال�سخور 

الفو�سفاطية بخريبكة.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر:

اأن منطقة خريبكة 

كانت تغمرها مياه 

البحر يف زمن 

ت�سكل ال�سخور 

الفو�سفاطية.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

 قدم �سببا علميا بخ�سو�س  

وجود اأ�سنان اأ�سماك 

القر�س يف ال�سخور 

الفو�سفاطية بخريبكة .

   

   يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا: - كان 

منتوجه 

خاليا من 

الو�سخ 

والت�سطيب.

 - كان خطه 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا :

�سار اإىل ظروف ت�سكل 
 اأ

ال�سخورالفو�سفاطية .

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا و�سح اأن 

ال�سخور الفو�سفاطية 

تت�سكل يف:

- بحار قليلة اأو متو�سطة 

العمق.

- مياه �ساخنة اأو 

معتدلة  احلرارة.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا:

قام با�ستغالل جيد 

للوثائق يف ا�ستنتاج 

ظروف ت�سكل 

ال�سخورالفو�سفاطية. 

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا:

�سار اإىل الزمن اجليولوجي 
 اأ

الذي ت�سكلت فيه ال�سخور 

الفو�سفاطية.  

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا: 

- بني اأن 

ال�سخورالفو�سفاطية 

ت�سكلت يف 

نهاية احلقب 

الثاين)كريتا�سي( 

وبداية احلقب 

الثالث )باليوجني( .

- علل ذلك معتمدا 

على امل�ستحاثات. 

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا:

ربط بني امل�ستحاثات 

وت�سكل ال�سخور 

الفو�سفاطية.

�سبكة الت�سحيح

ال�سخور الفو�سفاطية

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية الأ
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الو�سعية 3

اأحوا�ض امللح

خالل زيارة قامت بها زميلتك فاطمة ملنطقة حاحا)اإقليم ال�سويرة(، اأثار انتباهها وجود اأحوا�س مُتالأ مباء 

حوا�س ويتم ت�سويقه.  مالح يتم جلبه من اآبار جماورة، وبعد مدة، ُيْجَمُع امللح من الأ

�ساألتك فاطمة عن م�سدر املاء املالح بهذه املنطقة فاأجبتها. 

معتمدا على الوثائق ومكت�سباتك :

بار مبنطقة حاحا؛  1- ف�سر )ي( لفاطمة م�سدر ملوحة ماء الآ
حوا�س؛ 2- و�سح)ي( لها الظروف امل�سوؤولة عن ت�سكل امللح بالأ

3- اأبرز)ي( لها كيف حتولت الروا�سب امللحية القدمية مبنطقة حاحا اإىل طبقة �سخرية. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 3الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة2: حو�ض ملحي 

اأثناء ملئه مباء مالح. 

حوا�ض الوثيقة1: م�سدر املاء املالح الذي ُيفرغ بالأ

حوا�ض من اآبار جماورة.  - ُيْجلب املاء املالح اإىل الأ

بار مبياه عذبة يوؤتى بها من م�سادر مائية اأخرى، وبعد مدة ت�سبح  - يف فرتات اجلفاف مُتالأ الآ

مياهها ماحلة. 

اأنبوب ل�سخ املاء 

املالح

الوثيقة3:منظر 

جيولوجي يبني 

تواجد ملح 

�سخري بني 

طبقات ال�سجيل 

والطني يف منطقة 

حاحا

طبقة طينية

طبقة �سجيلية

طبقة ملحية
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املعيار1:التاأويل ال�سحيح 

للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

 حتدث عن م�سدر مللوحة 

بار مبنطقة حاحا. مياه الآ

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر:

-احلث الكيميائي للملح 

ال�سخري.

- ت�سرب املحاليل امللحية اإىل 

بار. عماق التي تغذي الآ الأ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

ربط ب�سكل مت�سل�سل 

بني ملوحة مياه 

بار وظاهرة  الآ

احلت.

   

  يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا: - كان 

منتوجه 

خاليا من 

الو�سخ 

والت�سطيب.

 - كان خطه 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

ذكر ظروفا لت�سكل امللح 

حوا�س  بالأ

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر:

- تبخر املاء. 

حوا�س اململوءة  - قلة عمق الأ

باملاء املالح.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا كان:

- جوابه مت�سل�سال 

حول ظروف 

ت�سكل امللح.

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا:

�سار اإىل كيفية لت�سكل 
اأ

امللح ال�سخري.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر: 

-�سغط الطبقات على 

الروا�سب امللحية. 

-ت�سخر الروا�سب.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا كان :

- منتوجه مرتابطا 

يف تف�سري كيفية 

ت�سكل ال�سخور 

امللحية.

�سبكة الت�سحيح

اأحوا�ض امللح

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 3الكفاية الأ
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بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الرابعة

ر�ض املرحلة:4الكفاية:1امل�ستوى:1علوم احلياة والأ

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
ج 

ما
د

لإ
 ا

م
عل

ت

الو�سعية 1: �سمك ال�سابل

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية :
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

مونيوم- عالية و�سافلة �سبو- معايري- م�ساعدة التلميذ على فهم الوثائق الثالث. الأ

نهار. �سارة اإىل اأن �سمك ال�سابل يعي�س يف البحر وي�سع بي�سه يف مياه الأ الإ

منع  قرار  �سدور  اأ�سباب  املطلوبة:" حتديد  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
�سيد اأ�سماك ال�سابل بواد �سبو" 

بالو�سعية:  املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
جودة املاء- تناق�س �سمك ال�سابل- قرار منع ال�سيد.

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
 املوارد املائية- التوازنات الطبيعية

2- دعم املتعرثين:
املحتمل: )التعليمة 1(. • العائق 

اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
- متى �سدر قرار منع ال�سيد بواد �سبو؟

ي
د
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ال
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ع
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الو�سعية 2: فاتورة املاء

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية :
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 التق�سي- اأ�سطر فاتورة املاء- مغ�سل- طرادة املاء للمرحا�س- تو�سيح الوثائق.

فاتورة  غالء  اأ�سباب  " تف�سري  املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
املاء"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
خر- اأ�سباب �سياع املاء يف املنزل- معطيات حول  اختالف اأثمنة املرت املكعب من �سطر لآ

اأحجام املاء امل�ستهلكة يوميا.

املوارد املائية. املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
2- دعم املتعرثين:

املحتملة: ربط العالقة بني الوثيقتني 2و 3. • العوائق 
اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 

عتماد عليها يف ح�ساب غالء الفاتورة؟ - ماهي املعطيات التي ميكن الإ

مي
و
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الو�سعية 3: البئر 

      

د  30

 1- م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:

الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 
طبقة �سيجلية- احلم�سية- النرتات- البكترييات- مدخرات مائية- املعايري.



��

الو�سعية 1

�سمك ال�سابل

يام التي كان ي�سطاد خاللها �سمك ال�سابل بواد �سبو   يحكي اإدري�س باأ�سف �سديد لبنه فوؤاد عن الأ

�سماك فت�ساءل عن �سبب ذلك.  لتغذية اإخوته. اإل اأنه يف الوقت الراهن، لحظ نذرة يف الأ

طلب منك فوؤاد تف�سريات يف املو�سوع. 

اإعتمادا على الوثائق ومكت�سباتك:

1- بنّي)ي( لفوؤاد �سبب �سدور قرار منع ال�سيد بواد �سبو؛
2- بني )ي( له اأ�سباب تناق�س �سمك ال�سابل يف �سافلة �سبو و�سب املتو�سط؛

3- اقرتح )ي( تدبريين اإجرائيني للمحافظة على احليوانات التي تعي�س يف املجاري املائية. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية الأ

التعليمة:

عالية �سبو 

)قرب املنبع(

�سبو املتو�سط

)بعد فا�ض(

�سافلة �سبو

)قرب القنيطرة(

ك�سجني  1,4اأقل من1اأكرث من5الأ
مونيوم 32,23اأقل من0,1الأ

مياه رديئةمياه متو�سطةمياه ممتازة

ك�سجني  الأ  mg/L7اأقل من 3بني3و5اأكرث من

مونيوم الأ  mg/L0,12بني 2 و8من0,5 و

الوثيقة3: الكميات ال�سنوية امل�سطادة من ال�سابل يف �سافلة �سبوو�سبواملتو�سط بدللة ال�سنوات. 

 الوثيقة2:

معايري ت�سنيف جودة 

املاء

 الوثيقة1:

مونيوم يف  ك�سجني والأ تركيز الأ

مناطق خمتلفة لواد �سبو. 

mg/L ب

اإن�ساء معمل لل�سكر

ول بعد ت�سييده ملء �سد اإدري�ض الأ

ت�سييد اآخر �سد على �سبو

         �سدور قرار منع

          ال�سيد بواد �سبو
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املعيار1:التاأويل ال�سحيح 

للو�سعية

املعيار2:التوظيف 

دوات املادة ال�سليم لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا :

�سار اإىل �سبٍب ملنع �سيد 
اأ

�سمك    ال�سابل.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر:

�سماك  -  اأن كمية الأ

امل�سطادة انخف�ست 

بحدة.

-  اأن ال�سابل اأ�سبح 

مهدداً بالنقرا�س.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني: 

 اإذا قدم �سبباً بخ�سو�س 

منع �سيد �سمك 

   ال�سابل.

 يح�سل التلميذ 

على نقطتني 

اإذا: - كان 

منتوجه خاليا 

من الو�سخ 

والت�سطيب.

 - كان خطه 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا :

�سار اإىل اأ�سباب لتناق�س 
 اأ

عدد �سمك ال�سابل يف واد 

�سبو.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر:

 - تلوث مياه الواد 

بنفايات معامل 

ال�سكر0

-  اإن�ساء ال�سدود.

فراط يف �سيد  - الإ

�سمك ال�سابل.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

بني  �سببية  عالقة  قدم 

�سمك  اأعداد  تغري 

والظروف  ال�سابل 

املتواجدة بواد �سبو. 

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا :

 ذكر تدابري اإجرائية 

للمحافظة على الكائنات 

التي تعي�س يف املجاري 

املائية .

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر تدابري 

اإجرائية �سحيحة 

مثل:

- معاجلة املياه العادمة 

قبل اإفراغها يف 

املجاري املائية.

- تر�سيد ال�سيد يف 

املجاري املائية.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

قابلة  اإجراءات  قدم 

للمحافظة  للتطبيق 

على الكائنات احلية .

�سبكة الت�سحيح

�سمك ال�سابل

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية الأ
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الو�سعية 2

فاتورة املاء

ُفوجيء اأبوح�سن بالقيمة املبالغ فيها لفاتورة املاء، فتقدم ب�سكاية لوكالة توزيع املاء والكهرباء. بعد قيام 

التقني بالتق�سي حول اأ�سباب هذا امل�سكل، حرر تقريرا بخ�سو�س هذه ال�سكاية، فطلب منك ح�سن اأن 

تقدم له تف�سريات يف املو�سوع. 

اعتمادا علىالوثائق ومكت�سباتك:

1- بني )ي( حل�سن كمية املاء امل�ستعملة من طرف العائلة يف حالة عدم حدوث ت�سربات؛ 
2- و�سح )ي( له بتف�سيل �سبب غالء فاتورة املاء على �سوء تقرير التقني؛

املنزيل.  املاء  على  للحفاظ  عملية  ن�سائح  له  )ي(  قدم   -  3

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية الأ

التعليمة:

 الوثيقة1:

ك�سجني  تركيز الأ

مونيوم يف  والأ

مناطق خمتلفة لواد 

�سبو. 

mg/L ب

مالحظاتيف كل ا�ستهالك

يف 

احلمام

طرادة املاء 

للمرحا�ض

10 لرت اإىل  من املاء ال�سروب يف 7 
 100m3

كل ت�سرب من الطرادة، يعني �سياع 

ال�سنة. 

مغ�سل

15 لرت اإىل   10
كل ت�سرب:

50m3 من املاء ال�سروب يف ال�سنة. 
- يف ال�سنبور قطرة قطرة يعني �سياع 

يف ال�سنة. 
 150m3

- عرب �سق يعني �سياع 

200 لرتحمام اإىل   75
 اإن التزايد ال�سريع لل�سكان وال�ستهالك املفرط للمياه يف املجالني ال�سناعي والفالحي وحت�سني نوعية احلياة 

فراد واجلماعات حيث ت�ساعف هذا الطلب 4  اأدى اإىل زيادة �سريعة يف احلاجيات اإىل املاء ال�سروب لدى الأ

مرات يف ظرف 30 �سنة. 

الوثيقة1: معطيات م�ستخرجة من فاتورة املاء

 بعد فح�س املنزل لحظُت ما يلي :

 - ت�سرب املاء قطرة قطرة من 3 �سنابر؛ 

مداد اخلارجي بعد العداد.   - ت�سرب من �سق يف قناة الإ

الوثيقة 2:

 تقرير التقني

ا�ستهالك املاءمن 2008-11-22 اإىل 24/12/2008

املاء

)m3
�ستهالك )  املبلغ بالدرهمثمن املرت املكعب بالدرهمالإ

ول   7,0 2,1314,91ال�سطر الأ
7,21108,15ال�سطر الثاين   15,0

10,83216,60ال�سطر الثالث  20
98,25التطهري

33,36القيمة امل�سافة
471,27الواجب اأداءه

الوثيقة 3: معلومات حول ا�ستعمال املاء. 
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

  قام مبحاولٍة حل�ساب 

كمية املاء امل�ستعملة 

يف احلالة العادية.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر:

- ت�سرب املاء من 3 �سنابر 

مداد  ومن �سق يف قناة الإ

بعد العداد.

- ح�سب الكمية امل�ستعملة 

)17 مرت مكعب( كالتايل: 

الكمية امل�ستعملة ت�ساوي 

الكمية امل�ستهلكة ناق�س 

املاء ال�سائع.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

  ح�سب بطريقة 

مت�سل�سلة كمية املاء 

   ال�سائعة وامل�ستعملة.

  يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا: - كان 

منتوجه 

خاليا من 

الو�سخ 

والت�سطيب.

 - كان خطه 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

�سار اإىل �سبٍب لغالء 
 اأ

الفاتورة.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا بني اأن:

ثمن ال�ستهالك يت�ساعف 

عدة مرات كلما انتقلنا من 

�سطر اإىل ال�سطر املوايل.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

- كان تف�سريه وا�سحا.

- كان الربط منطقيا بني 

كمية املاء امل�ستهلك 

وثمن الفاتورة.
ة3

م
لي

ع
لت

ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

 قدم ن�سائح للحفاظ 

على املاء .

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا قدم ن�سائح �سحيحة 

متكننا من احلفاظ على املاء:

- اإ�سالح اأعطاب القنوات 

وال�سنابر املنزلية.

- تر�سيد ا�ستهالك املاء.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

كانت ن�سائحه قابلة 

للتطبيق.

�سبكة الت�سحيح

فاتورة املاء

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية الأ
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الو�سعية 3

البئر

بار ب�سرورة تعميق البئر حتى 40 مرتا،    بعد اأن جف البئر ب�سيعة اأبي اأحمد، ن�سحه اأخ�سائي يف حفر الآ

ون�سحه اأي�سا بتحليل عينة من املاء قبل ا�ستغالله. 

  طلب منك اأحمد اأن تقدم له تو�سيحات يف املو�سوع. 

التعليمة:

اعتمادا على الوثائق  ومكت�سباتك:

حمد تربيرا ل�سرورة احلفر حتى عمق 40m؛ 1- قدم )ي( لأ
2- بني )ي( له، مع التعليل، ال�ستعمالت املمكنة ملاء البئر؛

3-اقرتح )ي( عليه حال لتح�سني جودة ماء البئر لكي ي�سبح �ساحلا لل�سرب. 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 4الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة1: ر�سم تخطيطي ملدخرات مائية داخل الكل�ض. 

رديئةمتو�سطةجيدة ممتازةجودة املاء

 pH5  .5-6  .85  .5-8  .69-65  .5-5  .9
mg/lك�سجني اأ�سغر من3من 3 اإىل5من 5 اإىل7اأكرب من 7الأ

 -NO3 النرتات

)mg/l(

اأ�سغر من44اأ�سغر من44اأ�سغر من44
من 44 

اإىل100

عدد البكترييات 

القلونية يف 

100ml
اأ�سغر 0

من5000

من 5000 

اإىل 50000

اأكرب 

من50000

درجة اجلودةال�ستعمال املمكن

ممتازة، وجيدةاملاء ال�سروب

�ستحمام والرتفيه  الإ

وال�ستعمال املنزيل

ممتازة، وجيدة

ممتازة، وجيدةتوريد املا�سية

ممتازة، وجيدةالري الزراعي

ومتو�سطة اجلودة

ال�سناعة :

- متازة، وجيدة-الغذائية 

خرى - جيدة ومتو�سطة- الأ

- رديئة- التربيد

الوثيقة3: بع�ض املعايري التي حتدد جودة املياه

t الوثيقة4: بع�ض ا�ستعمالت املياه

خ�سائ�ض ماء 

البئر
القيم امل�سجلة

7,5احلم�سية
ك�سجني  الأ

املذاب
4mg/l

40mg/lالنرتات

البكترييات
 49000 في 

100ml

الوثيقة2: نتائج حتليل عينة من 

ماء بئر اأحمد السطح

40m

موقع البئر ماء المطر

طبقة �سجيلية
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

�سار اإىل تربيٍر للحفر 
اأ

حتى

.40m

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر:

- وجود طبقة �سجيلية غري 

منفذة للماء يف عمق 

.40m
 - وجود �سقوق بالطبقة 

الكل�سية ت�سمح بت�سرب 

املاء.

على  التلميذ  يح�سل 

نقطتني:

مو�سوعيا  تربيرا  قدم  اإذا   

عمق   احلفرحتى  لعملية 

.40m   

   يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا: - كان 

منتوجه 

خاليا من 

الو�سخ 

والت�سطيب.

 - كان خطه 

مقروءا. ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

�سار اإىل ا�ستعمالني 
 اأ

ملاء البئر.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا:

قل ا�ستعمالني  - ذكر على الأ

من بني ال�ستعمالت 

التالية:

الزراعي. • الري 
• التربيد.

غري  ال�سناعات  • بع�س 
الغدائية.

- علل ذلك بكون ماء البئر 

متو�سط اجلودة.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني:

 اإذا ربط بني جودة املاء 

وال�ستعمالت املمكنة  

ملاء البئر.  

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا :

�سار اإىل حل على 
 اأ

قل لتح�سني  الأ

جودة مياه البئر.

يح�سل التلميذ على نقطتني:

 اإذا ذكر حال لتح�سني جودة 

املاء مثل: معاجلة ماء البئر 

للق�ساء على البكترييا.

 يح�سل التلميذ على 

نقطتني:

 اإذا قدم حال منطقيا وقابال 

للتنفيذ.

�سبكة الت�سحيح

البئر

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 1علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 4الكفاية الأ
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ال�سنة الثانية

عدادي   من التعليم الثانوي الإ



�0

ر�ض  املهارات امل�ستهدفة من تدري�ض مادة علوم احلياة و الأ

عدادي بالتعليم الثانوي الإ

•  ال�سرتداد املنظم للمعارف .
املنا�سبة. املعارف  • اختيار 

املختارة. للمعارف  منطقي  • تنظيم 
باملو�سوع. املرتبطة  املعلومات  وتنظيم  • انتقاء 

علمي. م�سكل  و�سياغة  • حتديد 
املطروح. العلمي  امل�سكل  حلل  باملكت�سبات  املعلومات  • ربط 

للدرا�سة. املطروحة  الظاهرة  تف�سري  يف  اأو  املطروح  العلمي  امل�سكل  حل  يف  املعلومات  • توظيف 
العلمي. بامل�سكل  مرتبطة  فر�سيات  اأو  فر�سية  و�سياغة  • اقرتاح 

الفر�سيات. اأو  الفر�سية  لختبار  منا�سبة  اأدوات  • اقرتاج 
والتجريب. اليدوية  املهارة  • تنمية 

التعميم. ثم  با�سنتاجات  واخلروج  العلمية  املعطيات  وحتليل  • و�سف 
النتائج. تف�سري  و  املعطيات  • مقارنة 

العلمية. واملعطيات  الظواهر  لتف�سري  والنماذج  والقوانني  املبادئ  • توظيف 
.) تخطيطية.....  ر�سوم  ؛مبيانات؛  جداول   ( التعبري  اأ�سكال  خمتلف  • توظيف 

تخطيطية. ر�سوم  بوا�سطة  علمية  ظاهرة  اأو  بنبة  • متثيل 
ن�س. اأو  بياين  ر�سم  اأو  جدول  �سكل  على  عددية  معطيات  • ترجمة 

خطاطة. او  ن�س  �سكل  يف  واملعطيات  املعلومات  • تركيب 
عليه. والربهنة  راأي  • اإبداء 

وتر�سيخه(. املدين  ال�سلوك  تنمية   ( احل�ساري  الجتماعي  ال�سعور  • تنمية 
العمل. يف  ح�سنة  عادات  • اكت�ساب 
وامل�سوؤولة. يجابية  الإ املواقف  • تنمية 
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التغيريات املقرتحة ب�ساأن ت�سل�سل فقرات مقرر 

عداديتني كل من ال�سنتني الثانية والثالثة الإ

عدادي وكذا مراحل  ر�س بالتعليم الثانوي الإ �سا�سية اخلا�سة مبادة علوم احلياة والأ بعد �سياغة الكفايات الأ

طار اإرتاأى فريق  مناء الكفاية،ويف هذا الإ تدرج هذه الكفايات،ا�ستدعت كل مرحلة تعبئة املوارد الالزمة لإ

ر�س اإعادة تنظيم بع�س وحدات املقرر دون امل�سا�س  تاأليف العدة البيداغوجية اخلا�سة بعلوم احلياة والأ

مب�سامينه.

عدادية: الإ الثانية  لل�سنة  •بالن�سبة 
وىل؛وذلك للعالقة املبا�سرة لهذا  وىل للكفاية الأ ر�سية �سمن موارد املرحلة الأ -مت اإدراج تركيب الكرة الأ

املورد مع الزلزالية .

عدادية: الإ الثالثة  لل�سنة  •بالن�سبة 
وىل؛ -مت اإدراج وحدة الرتبية الغذائية �سمن موارد املرحلة الأ

ربعة لكفاية ال�سنة الثالثة حتى يتم تر�سيخ احلفاظ على  -مت توزيع م�سمون �سحة اجل�سم على املراحل الأ

�سالمة اجل�سم عند املتعلم،مع تدرج اإمناء الكفاية.

دماج. وللمزيد من التو�سيح،ميكن الرجوع اإىل جدول املوارد املوجود بدليل الإ
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عدادي كفاية ال�سنة الثانية من التعليم الثانوي الإ

      

وىل الكفايةالثانيةالكفاية الأ

ىل
و

أ ل
ة ا

حل
ر

امل

وىل  الأ الكفاية  وىل من  الأ املرحلة  نهاية    يف 

الثانوي  التعليم   من  الثانية  لل�سنة 

مالئمة،  اأ�سناد  من  عدادي،وانطالقاً  الإ

حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف  

متعلقة  دللة  ذات  و�سعية-م�سكلة 

بانعكا�س حركية ال�سفائح على الربكانية 

ر�س . والزلزالية مع ا�ستنباط تركيب الأ

الثانية  الكفاية  من  وىل  الأ املرحلة  نهاية   يف   

الثانوي  التعليم   من  الثانية  لل�سنة 

اأ�سناد   من  عدادي،وانطالقاً  الإ

مكت�ساباته  التلميذ)ة(  مالئمة،يوظف 

متعلقة  دللة  ذات  و�سعية-م�سكلة  حلل 

بالتوالد عند احليوانات والنباتات .

ة
ني

ثا
ال

ة 
حل

ر
امل

وىل  الأ الكفاية  من  الثانية  املرحلة  نهاية  يف 

الثانوي  التعليم   من  الثانية  لل�سنة 

مالئمة،  اأ�سناد  من  عدادي،وانطالقاً  الإ

حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف  

و�سعية-م�سكلة ذات دللة متعلقة بتاأثري 

حركية ال�سفائح على الظواهر اجليولوجية 

والتكتونية  ال�سهارية  فيها  مبا  الباطنية 

وت�سكل ال�سال�سل اجلبلية.

الثانية  الكفاية  من  الثانية  املرحلة  نهاية  يف 

الثانوي  التعليم   من  الثانية  لل�سنة 

مالئمة،  اأ�سناد  من  عدادي،وانطالقاً  الإ

حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف  

متعلقة  دللة  ذات  و�سعية-م�سكلة 

فيها  مبا  احلية  الكائنات  عند  بالتوالد 

ن�سان. التوالد والوراثة عند الإ

ر�ض �سا�سية  يف علوم احلياة والأ الكفايات الأ
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وىل   )اجليولوجيا( �سا�سية الأ �سا�سية الثانية     )البيولوجيا( الكفاية الأ  الكفاية الأ

املرحلة الثانية وىل املرحلة الأ املرحلة الثانية وىل املرحلة الأ

يف نهاية املرحلة الثانية 

للكفاية الثانية من ال�سنة 

الثانية من التعليم الثانوي 

عدادي، وانطالقاً من  الإ

اأ�سناد مالئمة،يوظف 

التلميذ مكت�سباته حلل 

و�سعية م�سكلة ذات 

دللة متعلقة بالتوالد 

عند الكائنات احلية، مبا 

فيها التوالد والوراثة عند 

ن�سان. الإ

وىل  يف نهاية املرحلة الأ

للكفاية الثانية من ال�سنة 

الثانية من التعليم الثانوي 

عدادي، وانطالقاً من  الإ

اأ�سناد مالئمة،يوظف 

التلميذ مكت�سباته حلل 

و�سعية م�سكلة ذات 

دللة متعلقة بالتوالد عند 

احليوانات والنباتات.

يف نهاية املرحلة الثانية 

وىل من ال�سنة  للكفاية الأ

الثانية من التعليم الثانوي 

عدادي، وانطالقاً من  الإ

اأ�سناد مالئمة،يوظف التلميذ 

مكت�سباته حلل و�سعية م�سكلة 

ذات دللة متعلقة بتاأثري 

حركية ال�سفائح على الظواهر 

اجليولوجية الباطنية مبا فيها 

ال�سهارية والتكتونية وت�سكل 

ال�سال�سل اجلبلية.

وىل  يف نهاية املرحلة الأ

وىل من   للكفاية الأ

ال�سنة الثانية من التعليم 

عدادي،  الثانوي الإ

وانطالقاً من اأ�سناد 

مالئمة،يوظف التلميذ 

مكت�سباته حلل و�سعية 

م�سكلة ذات دللة 

متعلقة بانعكا�س حركية 

ال�سفائح على الربكانية 

والزلزالية مع ا�ستنباط 

ر�سية . تركيب الكرة الأ

ة
اي

ف
ك

ال
ل 

ح
را

م

التوالد عند الكائنات احلية  وانتقال ال�سفات 

ن�سان الوراثية عند الإ
الظواهر اجليولوجية الباطنية

ن�سان الإ • التوالد عند 
ع�ساء التنا�سلية   - الأ

ووظائفها

خ�ساب وم�سري   - الإ

البي�سة 

 - احلمل والولدة 

ر�ساع والإ

 - تنظيم الن�سل 

ن�سان الإ • الوراثة عند 
مرا�س   - انتقال بع�س الأ

وال�سفات الوراثية

قارب   - عواقب الزواج بالأ

�ستن�ساخ  - الإ

• التولد عند 
احليوانات 

نثى يف   -دور الذكر والأ

التوالد 

خ�ساب  - الإ

 - احليوان الولود واحليوان 

البيو�س

 - النمو غري املبا�سر والنمو 

املبا�سر، مفهوم دورة النمو

النباتات • التوالد عند 
  - التوالد اجلن�سي عند 

النباتات

  - التوالد لالجن�سي عند 

النباتات 

• التكتونية
 - الطيات

 - الفوالق 

ال�سخور   • تكون 
ال�سهارية

 - ال�سخور الربكانية) 

البازلت(

 - ال�سخور 

البلوتونية)الكرانيت(

• نشوء السالسل 
اجلبلة

 - �سال�سل الطمر 

 - �سال�سل ال�سطدام

• نظرية تكتونية 
ال�سفائح 

 - الربهنة على زحزحة 

القارات 

 -  مفهوم ال�سفيحة 

 

 • الزلزالية وعالقتها 

بتكتونية ال�سفائح 

ر�ض الأ • تركيب 
 • الربكانية وعالقتها 

بتكتونية ال�سفائح
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عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

)
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و
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أ )ا

ج 
ما

د
لإ

ا

عدادية �سا�سيتني من ال�سنة الثانية الإ �سبكة موارد الكفايتني الأ
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وىل بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الأ

ر�ض املرحلة:1الكفاية:1امل�ستوى:2علوم احلياة والأ

ي
د
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الو�سعية 1: اإفريقيا واأمريكا كتلة واحدة

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 جم�سم- التنقيبات- اخل�سف.

بخ�سو�س  تف�سريات  املطلوبة:" تقدمي  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
انف�سال اإفريقيا عن اأمريكا" 

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
 ات�ساع قعر املحيطات- الطمر.

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
 تكتونية ال�سفائح- الربكانية.

2- دعم املتعرثين:
رقام) من 1 اإىل 5 (الواردة يف الوثيقة 1 املحتمل:الأ • العائق 

اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
رقام ) من 1 اإىل 5( الواردة يف الوثيقة 1؟ - اإىل ماذا ترمز الأ
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الو�سعية 2: ن�ساط الكرة الر�سية

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 ح�سب متطلبات التلميذ.

الندفاعات  م�سدر  " حتديد  املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
الربكانية"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
ر�سية- املوجات الزلزالية- توزيع الرباكني يف العامل. تركيب الكرة الأ

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
 الربكانية- تكتونية ال�سفائح.

2- دعم املتعرثين:
• العائق املحتمل: الوثيقة 3.

اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
- حدد متو�سع الرباكني يف العامل انطالقا من الوثيقة 3.
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الو�سعية 3: الزلزل باملغرب 

      

د  30

 1- م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:

الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 
 جم�سم.

 تو�سيح الوثائق عند ال�سرورة.
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الو�سعية 1

اإفريقيا واأمريكا كتلة واحدة

ر�سية، قال اإدري�س ل�سديقه كمال لو مل تنف�سل اإفريقيا عن اأمريكا،  اأثناء مالحظة جم�سم للكرة الأ

مكان التجول يف دول اأمريكا اجلنوبية دون احلاجة اإىل ركوب الباخرة، فطلَب منك كمال تقدمي  لكان بالإ

بع�س التف�سريات يف املو�سوع.

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك:

1- قدم)ي( لكمال برهانني يدعمان مالحظة اإدري�س؛ 
طل�سي له عالقة بن�ساط الذروة)اخل�سف(؛ ن اإت�ساع قعر املحيط الأ

2- ف�سر )ي( له اأ
ر�سية ييقى ثابتا رغم ات�ساع قعر املحيطات. 3- بنّي )ي( له اأن حجم الكرة الأ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة 2: عمر البازلت من 

جهتي الذروة املحيطية

ر�سية الوثيقة 3:مقطع مب�سط للكرة الأ الوثيقة 1: ر�سم تخطيطي يو�سح مواقع التنقيبات املنجزة من 

جهتي الذروة الو�سط حميطية

 اأخذت عينات من البازلت

من جهتي الذروة وحدد عمرها

اأمريكا

اإفريقيا

اأورا�سيا



��

�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

قدمت برهانني حول مالحظة 

اإدري�س.

اأ�رشت اإىل ن�ساط الذروة وقعر املحيط 

طل�سي. الأ

اأ�رشت اإىل ثبات حجم الكرة 

ر�سية. الأ

•

•

•

قدمت برهانني حول مالحظة اإدري�س.

طل�سي. اأ�رشت اإىل ن�ساط الذروة وقعر املحيط الأ

اأ�رشت اإىل تغري لعمر البازالت من جهتي الذروة.

ر�سية. اأ�رشت اإىل ثبات حجم الكرة الأ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

ذكرت التكامل املرفولوجي بني 

اإفريقيا و اأمريكا اجلنوبية.

ذكرت اأن البازلت الذي يخرج من 

قدم منه اإىل  الذروة يدفع البازلت الأ

اجلوانب.

ذكرت اأن الق�رشة املحيطية تختفي 

على م�ستوى منطقة الطمر.

•

•

•

ذكرت التكامل املرفولوجي بني اإفريقيا و اأمريكا 

اجلنوبية.

ذكرت اأن البازلت الذي يخرج من الذروة اأقدم 

عمرا من البازلت املوجود يف اجلوانب.

ذكرت اأن البازلت الذي يخرج من الذروة يدفع 

قدم منه اإىل اجلوانب. البازلت الأ

طل�سي. اأ�رشت اإىل ات�ساع قعر املحيط الأ

ذكرت اأن الق�رشة املحيطية تختفي على م�ستوى 

منطقة الطمر.

•

•

•

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :  اأحتقق ما اإذا:

ربطت بني ن�ساط الذروة و ات�ساع قعر 

طل�سي. املحيط الأ

قدمت عالقة �سببية بني ثبات حجم  

ر�سية وحركية ال�سفائح  الكرة الأ

•

•

كان  الربهانان اللذان قدمتهما حول مالحظة اإدري�س 

ليحمالن تناق�سًا.

ربطت، ب�سكل منطقي، بني ن�ساط الذروة وقعر 

طل�سي. املحيط الأ

ر�سية  قدمت عالقة �سببية بني ثبات حجم  الكرة الأ

وحركية ال�سفائح

•

•

•

دنى التحكم الأ تقان:   اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

اإفريقيا واأمريكا كتلة واحدة

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية الأ



��

الو�سعية 2

ر�سية ن�ساط الكرة الأ

ندفاعات الربكانية، كتب اأن�س اأن ال�سهارة تنبعث من مركز  نرتنيت حول الإ  يف منتدى على �سبكة الأ

ر�سية، فردْت خديجة اأن الن�ساط الربكاين له عالقة بتكتونية ال�سفائح. دخلت املنتدى وقدمت  الكرة الأ

تف�سريات يف املو�سوع.

ومبكت�سباتك: بالوثائق  م�ستعيناً 

ر�س؛ ن�س اأن ال�سهارة املحررة اأثناء الندفاعات الربكانية ل تنبعث من مركز الأ 1- اأبرز )ي( لأ
2- و�سح )ي( له، مع التعليل، �سحة الت�سور الذي طرحته خديجة؛

3- ف�سر )ي( له اأن تنوع الندفاعات الربكانية مرتبط بحركة ال�سفائح؛

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

kmالعمق ب ر�سية اأغلفة الكرة الأ

ت�سل اإىل عمق 30 كلم ر�سية الق�سرة الأ

من 30 اإىل 2900 كلم الرداء

اإىل5100 كلم من 2900  النواة اخلارجية

اإىل6400 كلم من 5100  النواة الداخليةاأو البذرة

ر�سية الوثيقة2: اأعماق اأغلفة الكرة الأ

الوثيقة3: التوزيع احلايل للرباكني على ال�سعيد العاملي

2

4

3

1

مريكية الأ ال�سفيحة   :4 اأ�سرتاليا -الهند    2: �سفيحة  فريقية      الإ 3:ال�سفيحة  الهادي     املحيط  1:�سفيحة 
يف مناطق الطمر

الوثيقة1: تغري �سرعة املوجات الزلزالية P و S ح�سب 

و�ساط. الطبيعة الفيزيائية لالأ
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

غلفة  اأ�رشت اإىل احلالة الفيزيائية لأ

ر�سية. الكرة الأ

حتدثت عن ت�سور خديجة حول 

الربكانية.

اأ�رشت اإىل �سبب تنوع الندفاعات 

الربكانية.

•

•

•

ر�سية. غلفة الكرة الأ اأ�رشت اإىل احلالة الفيزيائية لأ

حتدثت عن ت�سور خديجة حول الربكانية.

اأ�رشت اإىل �سبب لتنوع الندفاعات الربكانية.

ر�سية. ذكرت مكونات الكرة الأ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

ذكرت اأن �رشعة املوجات الزلزالية 

تتغري يف اأربعة م�ستويات من الكرة 

ر�سية. الأ

ر�سية تتكون من  ذكرت اأن الكرة الأ

ر�سية والرداء )و�سطان  الق�رشة الأ

�سلبان( والنواة اخلارجية )�سائلة( 

والنواة الداخلية )�سلبة(.

بينت اأن الرباكني الن�سكابية تتمو�سع 

على م�ستوى الذروات )مناطق 

الت�ساع( والرباكني النفجارية على 

م�ستوى مناطق تقارب ال�سفائح 

)الطمر(.

•

•

•

و�ساط  ذكرت اأن املوجات s ل تنت�رش يف الأ

ال�سائلة.

ذكرت اأن �رشعة املوجات الزلزالية تتغري يف اأربعة 

ر�سية. م�ستويات من الكرة الأ

ر�سية  ر�سية تتكون من الق�رشة الأ ذكرت اأن الكرة الأ

والرداء )و�سطان �سلبان( والنواة اخلارجية )�سائلة( 

والنواة الداخلية )�سلبة(.

بينت اأن الن�ساط الربكاين متواجد يف حدود 

ال�سفائح.

بينت اأن الرباكني الن�سكابية تتمو�سع على م�ستوى 

الذروات )مناطق الت�ساع( والرباكني النفجارية على 

م�ستوى مناطق تقارب ال�سفائح )الطمر(.

•

•

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :   اأحتقق ما اإذا:

ربطت ب�سكل منطقي بني �رشعة 

املوجات الزلزالية واحلالة الفيزيائية 

ر�سية.. غلفة الكرة الأ لأ

ربطت بني تنوع الندفاعات الربكانية 

وحركية ال�سفائح

•

•

ربطت ب�سكل منطقي بني �رشعة املوجات الزلزالية 

ر�سية.. غلفة الكرة الأ واحلالة الفيزيائية لأ

ربطت بني تنوع الندفاعات الربكانية وحركية 

ال�سفائح.

كان التعليالن اللذان قدمتهما منطقيني

•

•

•
دنى التحكم الأ تقان:   اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

ر�سية ن�ساط الكرة الأ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية الأ
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الو�سعية 3

الزلزل باملغرب

�سدر قانون ين�س على تطبيق البناء امل�ساد للزلزل مبجموع الرتاب الوطني، ويحدد ال�سروط التي 

يجب توفرها يف البنايات للحفاظ على ال�سالمة.

�ساألتك مرمي اإن كان املغرب مهددا بالزلزل با�ستمرار، فاأجبتها. 

معتمداً على الوثائق و مبكت�سباتك:

1- قدم )ي( ملرمي تربيراً ل�سرورة احرتام البناء امل�ساد للزلزل باملغرب؛
 )ي( لها خطورة بناء امل�ساكن باملناطق املجاورة للفوالق؛

ْ
2- ف�سر

3- و�سح )ي( لها اأن حدوث الزلزل باملغرب له عالقة بتكتونية ال�سفائح.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

تقارب

الوثيقة4:خريطة تبني بع�ض �سفائح الغالف ال�سخري

تباعد

ورو-اآ�سيوية ب�سرعة  فريقية والأ يتم التقارب بني ال�سفيحتني الإ

تقريبا. ال�سنة  0,7cm يف  مرتفع +++

+

متو�سط++

�سعيف

الوثيقة3:خريطة تبني املناطق الزلزالية باملغرب

الوثيقة1:جم�سم يو�سح كيفية حدوث زلزال 

+++

+
++

الزلزل يف حدود  حتدث 

كوارث  ال�سفائح.وهي 

باطنية  �سغوط  عن  ناجتة 

ك�سر  اإىل  فجاأة  توؤدي 

�سكل  على  ال�سخور  يف 

فالق.

احتمال وقوع 

الزلزل

F

تدمري كبري ك�سر
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

قدمت تربيرا حول البناء امل�ساد 

للزلزل.

اأ�رشت اإىل خطور للبناء باملناطق 

املجاورة للفوالق.

اأ�رشت اإىل عالقة بني الزلزل باملغرب 

وتكتونية ال�سفائح.

•

•

•

قدمت تربيرا حول البناء امل�ساد للزلزل.

اأ�رشت اإىل خطورة للبناء باملناطق املجاورة للفوالق.

اأ�رشت اإىل عالقة بني الزلزل باملغرب وتكتونية 

ال�سفائح.

ذكرت تغريا للن�ساط الزلزايل باملغرب.

•
•
•

•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

بينت اأن املغرب مهدد بالزلزل .

ذكرت اأن بوؤر الزلزل توجد على 

م�ستوى الفوالق.

ذكرت  اأن مناطق تقارب ال�سفائح 

لها زلزالية عالية.

•
•

•

بينت اأن املغرب مهدد بالزلزل .

ذكرت اأن بوؤر الزلزل توجد على م�ستوى الفوالق.

ورو- فريقية والأ بينت اأن هناك تقارب ال�سفيحتني الإ

�سيوية. الآ

ذكرت  اأن مناطق تقارب ال�سفائح لها زلزالية عالية.

•
•
•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :   اأحتقق ما اإذا:

قدمت تربيرا بخ�سو�س البناء امل�ساد 

للزلزل.

ربطت بني بعد املكان عن البوؤرة 

ودرجة التدمري من جراء الزلزال

•

•

قدمت تربيرا بخ�سو�س البناء امل�ساد للزلزل.

ربطت بني بعد املكان عن البوؤرة ودرجة التدمري من 

جراء الزلزال.

قدمت عالقة بني الن�ساط الزلزايل باملغرب وتكتونية 

ال�سفائح

•
•

•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

الزلزل باملغرب

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 1الكفاية الأ
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بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الثانية

ر�ض املرحلة:2الكفاية:1امل�ستوى:2علوم احلياة والأ
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الو�سعية 1: �سقوق يف اجلدران

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

.)Alboran(سفيحة األبوران-بحراألبوران� 

اجلدران  �سقوق  ات�ساع  �سبب  املطلوبة:" تف�سري  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
مبنطقة كتامة" 

بالو�سعية:  املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
ورو-اآ�سيوية   - بوؤر الزلزل - الطمر. فريقية والأ ا�سطدام القارتني الإ

التيكتونية- الزلزالية- تكتونية  املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
ال�سفائح- ن�ساأة ال�سال�سل اجلبلية.

2- دعم املتعرثين:
• العوائق املحتملة:الوثيقتان 2 و 3.

• م�ساعدة التلميذ على جتاوز العائق بطرح اأ�سئلة توجيهية مثل:
- اإىل ماذا ترمز النقط ال�سوداء الواردة بالوثيقة 2؟

�سطدام الواردتني بالوثيقة 3؟ - على ماذا يدل الفارق الزمني بني مرحلتي الطمر والإ
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طل�ض الو�سعية 2: جبال الأ

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

زمنة اجليولوجية.  مقطع جيولوجي- تو�سيح الأ

طل�س  الأ �سل�سلة  ت�سكل  م�ساعدة التلميذ على حتديد املهمة املطلوبة: " تف�سريكيفية 

الكبري"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
طل�س الكبري- الت�سوهات التيكتونية- التوزيع اجلغرايف العاملي للذروات املحيطية و  جبال الأ

لل�سال�سل اجلبلية احلديثة.

املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
تكتونية ال�سفائح- ن�ساأة ال�سال�سل اجلبلية.

2- دعم املتعرثين:
• العوائق املحتملة: الوثيقتان1 و 3.

• م�ساعدة التلميذ على جتاوز العائق بطرح اأ�سئلة توجيهية مثل:
- ماهي الت�سوهات التيكتونية الواردة بالوثيقة 2؟

- اإىل ماذا ترمز املناطق ال�سوداء الواردة بالوثيقة 3؟
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الو�سعية 3: ت�سونامي 

      

د  30

املحتمل:  • العائق 
العالقة بني الوثائق الثالث

اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
ر�سية؟ - ماهي العالقة بني الفوالق و الهزات الأ

- على ماذا يدل ات�ساع النقط ال�سوداء )بوؤر الزلزل( كلما اجتهنا نحو �سومطرة؟
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الو�سعية 1

�سقوق يف اجلدران

لحظ ع�سام اأن ال�سقوق التي حتدث يف جدران منازل منطقة كتامة املتواجدة بجبال الريف تت�سع 

فريقية  با�ستمرار رغم ترميمها. �سرح له �سديقه اأن �سبب هذه الظاهرة مرتبط با�سطدام القارتني الإ

ورو-اأ�سيوية.فطلب منك ع�سام تو�سيحات يف املو�سوع. والأ

اعتماداً على الوثائق ومبكت�سباتك:

 )ي( لع�سام �سبب ات�ساع �سقوق جدران املنازل مبنطقة كتامة؛
ْ
1- ف�ّسر

2- اأبرز )ي( له اأ�سباب تعر�س منطقة كتامة للزلزل؛ 
3- ا�سرح )ي( له كيف ت�سكلت ال�سل�سلة اجلبلية يف هذه املنطقة.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة1: مقطع جيولوجي مبنطقة كتامة

الوثيقة 2: توزيع بوؤر الزلزل بجزء من املغرب

الوثيقة 3: ر�سوم تخطيطية مب�سطة لن�سوء �سل�سلة جبال الريف

كتلة قارية

جمال حميطي

�سفيحة األبوران
بحر األبوران

حافة القارة 

الفريقية

مرحلة الطمر)قبل 45 مليون �سنة(

�سمال القارة الفريقيةالبحر البي�ض املتو�سط

مرحلة ال�سطدام)قبل 5 مليون �سنة(
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�سقوق يف اجلدران

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ

املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

�سار اإىل 
نقطتني اإذا اأ

�سبب لظهور وات�ساع 

�سقوق املنازل 

بكتامة .

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر:

- متوقع كتامة مبنطقة ذات 

زلزالية مرتفعة.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم عالقة 

�سببية بني ات�ساع �سقوق 

املنازل والزلزل

     • يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا :

-كان تقدمي 

الورقة 

جيدا. 

- كان اخلط 

مقروءاً.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا اأ�سار 

اإىل �سبب حلدوث 

الزلزل مبنطقة 

كتامة.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر:

- وجود فوالق مبنطقة كتامة.

فريقية و  - تقارب القارتني الإ

وروبية. الأ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ربط بني 

حدوث الزلزل مبنطقة 

كتامة وتكتونية ال�سفائح

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا تطرق 

اإىل كيفية لتكون 

ال�سل�سلة اجلبلية 

للريف.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا بني اأن هناك:

 - وجود طمر يف املنطقة 

املوجودة بني الكتلة القارية 

و�سفيحة البوران قبل45

 مليون �سنة.

- ا�سطدام الكتلة القارية و 

�سفيحة البوران واختفاء 

املجال املحيطي وبحر 

البوران

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم عالقة 

�سببية بني ت�سكل 

�سل�سلة جبال الريف 

وحركية ال�سفائح.

�سبكة الت�سحيح
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الو�سعية 2

طل�ض جبال الأ

طل�س الكبري، فاأعجبت باملناظر اجليولوجية املوجودة   قامت رجاء بزيارة قرية اأجدادها املتواجدة بالأ

طل�س الكبري. باملنطقة.بعد عودتها، طلبت منك رجاء م�ساعدتها على فهم كيفية ن�سوء �سل�سلة الأ

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك:

طل�س الكبري؛ 1- اأبرز لرجاء، مع التعليل، كيف ت�سكل الكرانيت مبنطقة الأ
2- اأبرز لها مع التعليل نوع القوى التي اأدت اىل ت�سكل �سل�سلة الطل�س الكبري؛

ال�سفائح. بتكتونية  عالقة  له  العامل  يف  احلديثة  اجلبلية  ال�سال�سل  ن�سوء  اأن  لها  -اأبرز   3

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة2:

 مقطع جيولوجي مب�سط 

طل�ض الكبري ملنطقة يف الأ

طل�ض الكبري الوثيقة1: منظر جيولوجي بالأ

الوثيقة3:

خريطة توزيع ال�سال�سل اجلبلية 

احلديثة يف العامل

ذروة حميطية

فالق

فالق

احلقب الرابع

ما قبل الكمربي: كرانيتاجلورا�سي- ميو�سني

ول احلقب الأ

الوثيقة 2: �سفيحتني دقيقتني ل�سخرتي الكرانيت والبازلت 
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يج�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا اأ�سار 

اىل كيفية لت�سكل 

طل�س  الكرانيت بالأ

الكبري.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اذا:

- ذكر اأن الكرانيت �سخرة 

بلوتونية اأو �سخرة كاملة 

التبلور

- بني اأن ال�سهارة خ�سعت 

للتربيد البطيئ حتت �سطح 

ر�س. الأ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اذا ربط بني 

طل�س  بنية الكرانيت بالأ

الكبري وظروف ت�سكله.

   

   يح�سل 

التلميذ 

على نقطة 

اإذا:

 -كان تقدمي 

الورقة جيدا  

.

- كان اخلط 

مقروءا . ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا اأ�سار 

اإىل قوى اأدت اإىل 

طل�س  ت�سكل جبال الأ

الكبري.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا:

- ذكر القوى الن�سغاطية 

-ذكر وجود طيات و فوالق 

طل�س  معكو�سة بجبال الأ

الكبري.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ربط بني 

طل�س  ت�سكل جبال الأ

الكبري و القوى 

الن�سغاطية.

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا حتدث 

عن عالقة لن�سوء  

ال�سال�سل اجلبلية 

احلديثة بتكتونية 

ال�سفائح.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا: 

و�سح اأن ال�سال�سل اجلبلية 

احلديثة تتمو�سع يف مناطق 

تقارب ال�سفائح.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ربط بني  

ن�سوء ال�سال�سل 

اجلبلية احلديثة وحركية 

ال�سفائح.

�سبكة الت�سحيح

طل�ض جبال الأ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ
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الو�سعية 3

ت�سونامي

خبار عن تعر�س جزيرة �سومطرة لزلزال عنيف رافقته موجة  يف يوم 26 دجنرب 2004، اأُْعلَن يف ن�سرة الأ

بحرية عمالقة )tsunami(. اأثار هذا اخلرب ت�ساوؤلت اأختك، فتدخلَت لتو�سيح العالقة بني حدوث 

.)tsunami (الزلزال  وظاهرة ت�سونامي

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك:

ختك اأن زلزال �سومطرة هو امل�سوؤول عن ن�ساأة املوجة العمالقة باملنطقة؛ 1- ف�سر )ي( لأ
2- برهن )ي( لها اأن جزيرة �سومطرة توجد يف منطقة طمر؛

3- اأبرز )ي( لها العالقة بني حدوث الزلزل ب�سومطرة واجلزر املجاورة، وتكتونية ال�سفائح.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة2:

 توزيع البوؤر الزلزالية بجزيرة �سومطرة واجلزر املجاورة.

�سفيحة الفلبني

 ال�سفيحة

ورواآ�سيوية الأ
 �سفيحة املحيط

الهادي

�سفيحة الهند-اأ�سرتاليا

بوؤرة زلزال �سومطرة

الوثيقة3:

 ر�سم تف�سريي لكيفية ن�ساأة موجة ت�سونامي 

الوثيقة 1:موقع بوؤرة زلزال �سومطرة  

)26 دجنرب 2004 (

طرة
وم

حفرة �س

ورو-اأ�سيوية ال�سفيحة الأ

رتاليا
�س - اأ

د
هن

حة ال
�سفي

�سومطرة

• بوؤر �سطحية

• بوؤر متو�سطة العمق   
• بوؤر عميقة 

طرة
حفرة �سوم

املحيطيةالق�سرة 

الرداء العلوي

الفالق
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

�سار اإىل 
نقطتني اإذا اأ

عالقة بني زلزال 

�سومطرة وظاهرة 

ت�سونامي.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر:

- حدوث الزلزال خالل 

انزلق الكتلتني من جهتي 

الفالق.

- اإرتفاع م�ستوى املاء وحدوث 

املوجة العمالقة.

يح�سل التلميذ على  

نقطتني اإذا ف�سر وفق 

ت�سل�سل منطقي ن�سوء 

املوجة العمالقة.

   

    يح�سل 

التلميذ 

على نقطة 

اإذا:

 -كان تقدمي 

الورقة جيدا  

.

- كان اخلط 

مقروءا .

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا اأ�سار 

اإىل ظاهرة الطمر 

ب�سومطرة.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر تزايد عمق البوؤر 

الزلزالية من حفرة �سومطرة 

نحو جزيرة �سومطرة.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم برهانا 

عن حدوث الطمر 

مبنطقة �سومطرة.

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

�سار اإىل 
نقطتني اإذا اأ

عالقة بني حدوث 

الزلزل ب�سومطرة 

واجلزر املجاورة، 

وحركية ال�سفائح.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر:

- انغراز �سفيحة الهند-

اأ�سرتاليا حتت ال�سفيحة 

ورو-اأ�سيوية )اأو تقارب  الأ

ال�سفيحتني(.

- حدوث ان�سغاط يف حدود 

ال�سفيحتني.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم عالقة 

�سببية بني حدوث 

الزلزل ب�سومطرة 

وحركية ال�سفائح. 

�سبكة الت�سحيح

ت�سونامي

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 2الكفاية الأ
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وىل بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الأ

ر�ض املرحلة:1الكفاية:2امل�ستوى:2علوم احلياة والأ

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
ج 

ما
د

لإ
 ا

م
عل

ت

الو�سعية 1: زراعة احلوام�ض

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

نتاجية.  نافيل- نارجن- �سانغني- الإ

املطلوبة:" م�ساعدة �سعيد على فهم  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
ن�سائح التقني املتعلقة بتح�سني مردودية ال�سيعة" 

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
الفت�سال- التطعيم...

املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
التوالد عند النباتات.

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
ج 

ما
د

لإ
 ا

م
عل

ت

الو�سعية 2: التوالد عند احليوانات

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 نبذة عن Spallanzani - مماه- غري نفوذ- عّينتني- لزج- �سراغيف. 

تو�سيح الوثيقة 2.

التوالد عند  املطلوبة: " املقارنة بني  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
بقار" ال�سفادع والتوالد عند الأ

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
- جتارب Spallanzani ؛

- طرق التوالد عند بع�س احليوانات؛

املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
التوالد عند احليوانات.

مي
و

ق
لت

 ا
ة

عي
�س

و

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
�سطناعي  الو�سعية 3: التع�سري الإ

      

د  30

الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  •�سرح 
التع�سري.
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الو�سعية 1

زراعة احلوام�ض

.Navel باأ�سجار اأخرى من نوع sanguines يوّد اأبو �سعيد ا�ستبدال اأ�سجار حوام�س �سيعته من نوع 

ة. ن�سحه تقني فالحي 
ّ
حاول �سابقا اإنبات بذور هذه احلوام�س لكنه ح�سل على اأ�سجار ذات فواكه ُمر

باللجوء اإىل طرق اأخرى واإىل تربية النحل بجوار �سيعته. 

َطلَب منك �سعيد م�ساعدته على فهم ن�سائح التقني.

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك:

ف�سل لتجديد اأ�سجار �سيعتهم؛ 1- برهن )ي( ل�سعيد اأن تقنية التطعيم هي الأ
2- ف�سر )ي( له دور تربية النحل بجوار ال�سيعة؛

�سجار �سيعتهم. 3- قدم )ي( له ن�سيحة للح�سول على مردودية اأف�سل لأ

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

kg اإنتاج الثمار ب

يف غياب النحلبوجود النحل

10040�سجرة برتقال
10,50,15�سجرة لوز

300100نوار ال�سم�ض

خرية اأن النحل اأ�سبح معر�سا  يالحظ يف ال�سنني الأ

لالنقرا�ض نتيجة ال�ستعمال املفرط لبع�ض املواد 

.Gauchoالكيميائية يف املجال الفالحي مثل مبيد

الوثيقة 1: اإنتاجية الثمار بوجود اأو يف غياب النحل. 

االوثيقة3: تطعيم النارجن)فاكهة مرة( بجزء من غ�سن النافيل

)فاكهة حلوة(  navel
طعم= جزء من غ�سن 

  navel االربتقال

حامل الطعم= نارجن مقاوم 

مرا�ض ملعظم الأ

ربط الطعم مع حامل 

الطعم

الوثيقة4: اإفت�سال النافيل

نهاية غ�سن  1:قطع 
وتعريته من اأوراقه

الغ�سن يف  قاعدة  2:غمر 
حملول من الهرمونات

الف�سيلة  3:احلفاظ على 
يف جو رطب

�سل  ينتج عن افت�سال اأ�سجار احلوام�س ن�سخاً طبق الأ

م، ميكن اأن تعطي ثماراً يف ال�سنة املوالية، اإل  لل�سجرة الأ

اأن مدة عي�سها ق�سرية.

2 3

1

الوثيقة 2: تاأثري املواد الكيميائية على النحل



�0

زراعة احلوام�ض

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية الأ

�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

قدمت برهانا عن تقنية للتطعيم.

اأ�رشت اإىل تاأثري للنحل على �سيعة 

احلوام�س.

•
•

قدمت برهانا عن تقنية للتطعيم.

اأ�رشت اإىل تاأثري للنحل على �سيعة احلوام�س.

 ذكرت عوامل موؤثرة على اأ�سجار احلوام�س.

•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

و�سحت اأن تطعيم النارجن بربتقال 

النافيل يعطي نتائج اإيجابية.

بر املتقاطع. اأن النحل يقوم بدور الأ

يجابي لرتبية النحل  ذكرت التاأثري الإ

وا�ستعمال تقنية التطعيم وا�ستعمال 

مبيدات مالئمة على مردودية 

احلوام�س.

•

•
•

ذكرت ارتفاع اإنتاح احلوام�س بوجود النحل.

بر املتقاطع. اأن النحل يقوم بدور الأ

و�سحت اأن تطعيم النارجن بربتقال النافيل يعطي نتائج 

اإيجابية.

يجابي لرتبية النحل وا�ستعمال تقنية  ذكرت التاأثري الإ

التطعيم وا�ستعمال مبيدات مالئمة على مردودية 

احلوام�س.

بينت التاأثري ال�سلبي لبع�س املبيدات على النحل.

•
•
•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :   اأحتقق ما اإذا:

كان الربهان الذي قدمته منطقيا.

ربطت بني ارتفاع اإنتاج احلوام�س 

ووجود النحل.

•
•

كان الربهان الذي قدمته منطقيا.

ربطت بني ارتفاع اإنتاج احلوام�س ووجود النحل.

قدمت ن�سيحة قابلة للتطبيق للحفاظ على مردودية 

�سجار ال�سيعة. اأف�سل لأ

•
•
•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•
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الو�سعية 2

التوالد عند احليوانات

لحظ اإدري�س اأثناء فرتة عطلته الربيعية مبنطقة ريفية تزاوج �سفدعتني يف مرجة، ف�ساأل �سديقه جمال 

بقار، فطلب منك تقدمي تو�سيحات يف املو�سوع. اإن كانت ال�سفادع تلد مثل الأ

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك:

نثى يف عملية التوالد؛  دري�س عن �سرورة الذكر والأ 1- برهن لإ
2- قدم له جواباً مربراً لل�سوؤال الذي طرحه؛

3- اأبرز له اأهمية طرح عدد كبري من البوي�سات من طرف بع�س اإناث احليوانات.

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

 قام spallanzani يف القرن الثامن ع�سر 

 بتجربة حول التوالد عند ال�سفدعة، ح�سب 

 املراحل التالية:

 - املرحلة I: و�سع spallanzani �سفدعة  

 اأنثى يف مماه اأثناء فرتة التوالد، فالحظ اأنها 

 لحترر البوي�سات يف املاء.

 - املرحلة II: األب�س spallanzani ذكر 

 ال�سفدعة �سروال غري نفوذ وو�سعه مع اأنثى 

 ال�سفدعة يف مماه اأثناء فرتة التوالد. بعد التزاوج 

نثى بوي�سات يف املاء.  حررت الأ

 - املرحلةIII: قام spallanzani بنزع ال�سروال 

للذكر فوجد به �سائال لزجا اأبي�س ي�سمى املني. اأخد 

وىل باملني  عينتني من البوي�سات وقام بر�س العينة الأ

الذي اأنتجه الذكر، ومل ير�س العينة الثانية بهذا املني. 

فالحظ اأن البوي�سات التي مت ر�سها باملني هي وحدها 

التي اأعطت �سراغيف بعد 15 يوما.

عدد البوي�سات املحررة من طرف بع�ض اإناث احليوانات

يف امل�سالك التنا�سليةيف املاء

- - - - - - 5000 اإىل 10.000- ال�سفدعة

- - - - - - 4000000 اإىل 6000000- �سمك الغاد�ض

2 يف كل دورة جن�سية- - - - - -- البقرة اأو   1
اليوم- - - - - -- الدجاج 2 يف  اأو   1

الوثيقة 2: التوالد عند حيوانات خمتلفة.

الوثيقة 3: عدد 

البوي�سات املحررة 

من طرف بع�ض اإناث 

احليوانات.

spallanzani الوثيقة 1: جتربة
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

اأ�رشت اإىل دور كل من الذكر 

نثى يف التوالد. والأ

بقار  حتدثت عن التوالد عند الأ

وال�سفادع.

ذكرت اأهمية طرح عدد كبري من 

البوي�سات.

•

•

•

نثى يف التوالد. اأ�رشت اإىل دور كل من الذكر والأ

بقار وال�سفادع. حتدثت عن التوالد عند الأ

اأ�رشت اإىل اأمناط للتوالد عند احليوانات.

ذكرت اأهمية لطرح عدد كبري من البوي�سات.

•
•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

ذكرت �رشورة اإنتاج اأم�ساج ذكرية 

واأنثوية يف التوالد.

ميزت بني حيوانات بيو�سة واأخرى 

ولودة.

ذكرت ارتفاع احتمال حدوث 

خ�ساب بعد طرح عدد كبري من  الإ

البوي�سات.

•

•

•

ذكرت �رشورة اإنتاج اأم�ساج ذكرية واأنثوية يف 

التوالد.

ميزت بني حيوانات بيو�سة واأخرى ولودة.

بينت اأن بع�س احليوانات البيو�سة تطرح عددا كبريا 

من البوي�سات يف الو�سط اخلارجي.

خ�ساب  خ�ساب اخلارجي والإ ميزت بني الإ

الداخلي.

خ�ساب بعد طرح  ذكرت ارتفاع احتمال حدوث الإ

عدد كبري من البوي�سات.

•

•
•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :   اأحتقق ما اإذا:

 قدمت برهانا منطقيا على �رشورة 

نثى يف التوالد. الذكر والأ

 ربطت بني عدد البوي�سات املحررة 

خ�ساب عند احليوانات. والإ

•

•

نثى يف  قدمت برهانا منطقيا على �رشورة الذكر والأ

التوالد.

خ�ساب عند   ربطت بني عدد البوي�سات املحررة والإ

احليوانات.

كانت اإجاباتي عن �سوؤال جمال تت�سمن مقارنة التوالد 

بقار وال�سفادع. عند الأ

•

•

•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

التوالد عند احليوانات

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية الأ
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الو�سعية 3

التع�سري ال�سطناعي 

بقار من  ذهبت خولة لزيارة عمها يف القرية، فتزامن و�سولها مع اإجراء عملية الَتْع�سري ال�سطناعي لالأ

نتاج احليواين. طرف تقني خمت�س.�ساألتك خولة عن اأهمية هذه الطريقة يف حت�سني الإ

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك:

نتاج احليواين؛ 1- اأبرز )ي( خلولة، مع التعليل، مزايا التع�سري ال�سطناعي يف حت�سني الإ
2- بنّيْ )ي( لها اأن الطريقة التقليدية لتزاوج البقرتعطي نتائج حمدودة؛

قل للحفاظ على احليوانات املهددة بالنقرا�س مثل الغزال. 3- قدم )ي( لها اإجرائني عمليني على الأ

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة:

نتائجها املراحل

اإنتاج عدة بوي�سات يف اآن واحد 1- حقن مواد خا�سة يف دم بقرة

تخ�سيب البوي�سات وتكوين عدة م�سغات 2- حقن مني ثور يف امل�سالك التنا�سلية للبقرة ال�سابقة

ا�ستكمال منو امل�سغات عند البقرات امل�ستقبلة، ثم 

ولدة عجول عند نهاية احلمل.

3- ا�ستخال�ض امل�سغات من البقرة ال�سابقة ونقل كل 
واحدة منها اإىل رحم بقرة م�ستقبلة

بقار.  الوثيقة 2: مراحل ملخ�سة للتع�سري ال�سطناعي لالأ

بقار. الوثيقة 1: التزاوج عند الأ

•تتنتج البقرة بوي�ضةواحدة 
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

اأ�رشت ملزايا التع�سري ال�سطناعي.

اأ�رشت اإىل نتائج للطريقة التقليدية.

•
•

اأ�رشت ملزايا التع�سري ال�سطناعي.

اأ�رشت اإىل نتائج للطريقة التقليدية.

قدمت اإجرائني للحفاظ على احليوانات املهددة 

بالنقرا�س.

•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

بينت اأن هناك انتاج عددكبري من 

البوي�سات باتباع طريقة التع�سري 

ال�سطناعي.

بينت حمدودية الطريقة التقليدية يف 

ق�رش فرتة ال�سبق من جهة واإنتاج قليل 

للبوي�سات من جهة اأخرى.

اقرتحت التع�سري ال�سطناعي كتقنية 

للحفاظ على احليوانات املهددة 

بالنقرا�س.

•

•

•

بينت اأن هناك اإنتاج عددكبري من البوي�سات باتباع 

طريقة التع�سري ال�سطناعي.

بينت اأن التع�سري ال�سطناعي ي�سمن جناح عملية 

خ�ساب. الإ

بينت حمدودية الطريقة التقليدية يف ق�رش فرتة ال�سبق 

من جهة واإنتاج قليل للبوي�سات من جهة اأخرى.

اقرتحت التع�سري ال�سطناعي كتقنية للحفاظ على 

احليوانات املهددة بالنقرا�س.

•

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :   اأحتقق ما اإذا:

قدمت عالقة بني التع�سري ال�سطناعي 

والتوالد عند بع�س احليوانات.

ربطت بني الطريقة التقليدية 

ومردوديتها.

جراءان املقدمان قابلني   كان الإ

للتطبيق.

•

•

•

كان التعليل الذي قدمته منطقيا.

قدمت عالقة بني التع�سري ال�سطناعي والتوالد عند 

بع�س احليوانات.

ربطت بني الطريقة التقليدية ومردوديتها.

جراءان املقدمان قابلني للتطبيق.  كان الإ

•
•

•
•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

التع�سري ال�سطناعي 

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 1الكفاية الأ
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بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الثانية

املرحلة:2الكفاية:2امل�ستوى:2الفيزياء
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قارب الو�سعية 1: زواج الأ

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

فرازات املخاطية- م�ساعدة التلميذ على قراءة الوثيقتني 1 و 2.  ُع�سر التنف�س- الإ

فهم  على  خالد  املطلوبة:" م�ساعدة  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
Mucoviscidose كيفية اإ�سابته مبر�س

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
 �سجرة الن�سب- اإنتقال احلليالت.

ن�سان. الوراثة عند الإ املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
2- دعم املتعرثين:

املحتمل:الوثيقة 1. • العائق 
اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 

م�ساج يف انتقال ال�سفات الوراثية؟ - ماهو دور الأ
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الو�سعية 2: العقم

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:   فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  •  �سرح 

�سعة ال�سينية- مادة معتمة- دورات احلي�س- العقم.  الأ

 تو�سيح الوثائق الثالث

كرمية" عند  العقم  "تف�سري�سبب  املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 

الدورة اجلن�سية عند كرمية- الدورة اجلن�سية عند امراأة عادية- بنية اجلهاز التنا�سلي )عند 

كرمية وعند امراأة عادية(

املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
ن�سان. التوالد عند الإ

2- دعم املتعرثين:
الوثيقة 3. املحتمل:  • العائق 

اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
- حدد الفرق بني الوثيقة 3 )اأ( والوثيقة 3 )ب(.

مي
و

ق
لت

 ا
ة

عي
�س

و

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
 

الو�سعية 3: اخلريطة ال�سبغية

      

د  30

الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 
اخلريطة ال�سبغية- و�سط زرع- الت�سخي�س قبل الولدي.

الوثيقتان 1 و 2. املحتمل:  • العائق 
اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 

- ماهو الفرق بني اخلريطتني ال�سبغيتني؟

- مباذا يهتم الت�سخي�س قبل الولدي؟
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الو�سعية 1

قارب زاوج الأ

فرازات املخاطية  عر�س اإدري�س وكرمية ابنهما خالد، الذي يعاين من ع�سر يف التنف�س نتيجة كرثة الإ

.mucoviscidose بالق�سبات الرئوية، على الطبيب.فاأخربهما اأن خالد م�ساب مبر�س

طلب منك خالد اأن ت�ساعده على فهم حالته.

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك:

 خلالد)III3( كيفية اإ�سابته باملر�س؛
ْ
1- ف�ّسر

2- بنّيْ له اأن زواجه م�ستقبال بقريبته )III1 (ي�ساعف من احتمال اإ�سابة خلفهما بنف�س املر�س؛
3- بنّيْ له اأن زواج �سخ�سني �سليمني منحدرين من عائلة بع�س اأفرادها م�سابني قد يوؤدي اإىل اإجناب اأطفال 

م�سابني.

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

اإخ�ساب

اأ
اخالد خالد

خالد

الوثيقة2: �سجرة ن�سب لعائلة 

)II7(وكرمية )II6(اإدري�ض

الوثيقة1: انتقال مر�س

La mucoviscidose 

تبني الوثيقة جانبه 

التف�سري ال�سبغي 

لنتقال املر�س املذكور 

م�ساج  بوا�سطة الأ

من اأبوي خالد اإىل 

اأبنائهما.
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

دوات املادة املعيار4:املعيار3:الن�سجاماملعيار2:التوظيف ال�سليم لأ

جودة التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني اإذا 

�سار اإىل �سبب 
اأ

�سابة خالد  لإ

باملر�س.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا ذكر:

- اأن مر�س 

MUCOVISIDOSE مر�س 
بناء عرب  باء اإىل الأ وراثي ينتقل من الآ

م�ساج. الأ

- اأن  احلليل املمر�س انتقل من كال 

بوين اإىل خالد. الأ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا  قدم 

برهانا بخ�سو�س 

اإ�سابة خالد 

   باملر�س.

    يح�سل 

التلميذ 

على 

نقطتني 

اإذا:

 - قدم 

ورقته 

ب�سكل 

منظم

 - كان 

خطه 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني اإذا 

�سار اإىل ت�ساعف 
اأ

احتمال ظهور 

املر�س عند خلف 

خالد اإذا تزوج 

بقريبته.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا بني اأن:  

- خلالد حليلني م�سوؤولني عن املر�س.

- لقريبته حليال م�سوؤول عن املر�س. 

- اأم قريبته  م�سابة باملر�س.

يح�سل التلميذ 

على نقطتني اإذا 

كان ا�ستدلله 

منطقيا حول 

م�ساعفة احتمال 

اإ�سابة خلف خالد 

باملر�س.

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني  اإذا 

�سار اإىل عالقة 
اأ

قارب  بني زواج الأ

واحتمال اإ�سابة 

اخللف مبر�س 

وراثي .

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا ذكر اأن: 

- اأفراد نف�س العائلة امل�سابة باملر�س قد 

يحملون احلليل امل�سوؤول عن املر�س 

رغم �سالمتهم.

- اإلتقاء حليلني ممر�سني من اأبوين 

�سليمني يعطي �سخ�سا مري�سا. 

يح�سل التلميذ 

على نقطتني 

اإذا  قدم عالقة 

�سببية بني زواج 

قارب واحتمال  الأ

ظهور املر�س عند 

اخللف.

�سبكة الت�سحيح

قارب زاوج الأ

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ
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الو�سعية 2

العقم 

جناب رغم  عر�ست عليك اأمينة نتائج فحو�سات وحتاليل قامت بها اأختها كرمية بعد معاناتها من عدم الإ

مرور ثمان �سنوات على زواجها، فطلبت منك م�ساعدتها على فهم حالة اأختها.

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك: 

مينة، معلاًل اإجابتك، اإن كان اإجراء قيا�س تركيز الهرمونات �سروريا؛ 1- بنّيْ )ي( لأ
جناب؛  )ي( لها �سبب عدم قدرة اأختها على الإ

ْ
2- ف�ّسر

جناب. 3- اقرتح )ي( عليها حلنّي لتمكني اأختها من الإ

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

املرحلة املرحلة اجلريبية

اجل�سفرونية 

pg / mlسرتوجني� من50 اإىل 300 من34 اإىل68تركيز الأ

ng/ml من6 اإىل32من 0.2 اإىل 1.5تركيز اجل�سفرون

 فح�ض خالل:

الهرمونات

املرحلة املرحلة اجلريبية

اجل�سفرونية

pg / ml سرتاوجني� من60 اإىل170من 38 اإىل62تركيز الأ

ng/ml من7 اإىل 30من0.3 اإىل1.3تركيز اجل�سفرون

�سعة ال�سينية جلزء من اجلهاز التنا�سلي عند كرمية )اأ( وعند  �سورتان بالأ

�سعة داخل  املراأة العادية )ب( حم�سل عليهما بعد حقن مادة معتمة لالأ

امل�سالك التنا�سلية. 

 ر�سوم تخطيطية جلزء من اجلهاز التنا�سلي عند كرمية )اأ( 

وعند املراأة العادية )ب(. 

الوثيقة2.اأ: تركيز الهرمونات يف احلالة العادية

الوثيقة2.ب: تركيز الهرمونات عند كرمية

الوثيقة1: دورات احلي�ض عند كرمية

ب

اأ

الوثيقة3
مهبل

قناة ي�سرى
قناة مينى

�سوان

جوف الرحم

مهبل

جوف الرحم

مهبل
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املعيار1:التاأويل ال�سحيح 

للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم تعليال 

بخ�سو�س اإجراء قيا�س 

تركيز الهرمونات.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكراأن 

دورات احلي�س عند 

كرمية منتظمة.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا  قدم تعليال منطقيا  

بخ�سو�س اإجراء قيا�س 

   تركيز الهرمونات عند كرمية.

    يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا:

- كان تقدمي 

الورقة 

جيدا.

- كان اخلط 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر �سببا 

لعدم قدرة اأختها على 

جناب  . الإ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر:

- ان�سداد قناتي املبي�س 

عند كرمية؛

م�ساج. - عدم التقاء الأ

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا قدم عالقة  بني عدم 

جناب واإ�سابة اجلهاز  الإ

التنا�سلي عند كرمية.

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني  اإذا قدم حليني 

جناب . لالإ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم حلني 

مثل :

خ�ساب يف  - الإ

الزجاج؛

- عملية جراحية لفك 

ان�سداد قناتي املبي�س.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا قدم حلني قابلني 

للتطبيق.

�سبكة الت�سحيح

العقم 

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ
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الو�سعية 3

اخلريطة ال�سبغية 

ن ابنتها �سمرية تعاين من ت�سوه يف اجل�سم مع ق�سر  اأم علي حامل وتتخوف من اإجناب طفلة مري�سة لأ

القامة والعقم وغياب ال�سفات اجلن�سية الثانوية. فطلب منك علي م�ساعدته على فهم حالة اأخته �سمرية.

م�ستعينا بالوثائق ومكت�سباتك:

1- �ساعد )ي( علي على فهم �سبب ظهور املر�س لدى �سمرية؛
2- قّدم )ي( لعلي طريقة متكن الطبيب من التاأكد من �سالمة احلمل عند اأمه؛

3- بنّيْ )ي( له مع التعليل اأن هذا املر�س غري وراثي.

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة:

الوثيقة2: خريطة �سبغية لمراأة �سليمةالوثيقة1: خريطة �سبغية ل�سمرية

الوثيقة3: تلخي�ض ملراحل الت�سخي�ض قبل الولدي
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

املعيار2:التوظيف 

دوات املادة ال�سليم لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر 

�سببا لظهور املر�س 

عند �سمرية .

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر 

- غياب �سبغي x عند 

�سمرية.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا كان 

ال�سبب الذي قدمه لظهور املر�س 

عند �سمرية منطقيا.

   

    يح�سل 

التلميذ 

على 

نقطتني 

اإذا:

- كان تقدمي 

الورقة 

جيدا.

 - كان اخلط 

مقروءا.
ة2

م
لي

ع
لت

ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني اإذا 

ذكر طريقة متكن 

الطبيب من التاأكد 

من �سالمة احلمل.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا:

- علق على  طريقة 

الت�سخي�س قبل 

الولدي.

- قام بقراءة اخلريطة 

ال�سبغية املح�سل 

عليها.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا :

�سرح مراحل الت�سخي�س قبل 

الولدي ب�سكل مت�سل�سل.

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني  اإذا قدم 

تعليال عن كون 

املر�س غري وراثي.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا بني اأن:

-  هذا املر�س لينقل 

جيال. عرب الأ

-  كل امراأة م�سابة به 

تكون عقيمة.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا كان التعليل الذي قدمه 

بخ�سو�س انتقال املر�س خال من 

التناق�سات.

�سبكة الت�سحيح

اخلريطة ال�سبغية 

ر�ض �سا�سية 2الـم�ستوى 2علوم احلياة والأ الو�سعية 3الـمرحلة 2الكفاية الأ
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ال�سنة الثالثة

عدادي   من التعليم الثانوي الإ



��

ر�ض  املهارات امل�ستهدفة من تدري�ض مادة علوم احلياة و الأ

عدادي بالتعليم الثانوي الإ

•  ال�سرتداد املنظم للمعارف .
املنا�سبة. املعارف  • اختيار 

املختارة. للمعارف  منطقي  • تنظيم 
باملو�سوع. املرتبطة  املعلومات  وتنظيم  • انتقاء 

علمي. م�سكل  و�سياغة  • حتديد 
املطروح. العلمي  امل�سكل  حلل  باملكت�سبات  املعلومات  • ربط 

للدرا�سة. املطروحة  الظاهرة  تف�سري  يف  اأو  املطروح  العلمي  امل�سكل  حل  يف  املعلومات  • توظيف 
العلمي. بامل�سكل  مرتبطة  فر�سيات  اأو  فر�سية  و�سياغة  • اقرتاح 

الفر�سيات. اأو  الفر�سية  لختبار  منا�سبة  اأدوات  • اقرتاج 
والتجريب. اليدوية  املهارة  • تنمية 

التعميم. ثم  با�سنتاجات  واخلروج  العلمية  املعطيات  وحتليل  • و�سف 
النتائج. تف�سري  و  املعطيات  • مقارنة 

العلمية. واملعطيات  الظواهر  لتف�سري  والنماذج  والقوانني  املبادئ  • توظيف 
.) تخطيطية.....  ر�سوم  ؛مبيانات؛  جداول   ( التعبري  اأ�سكال  خمتلف  • توظيف 

تخطيطية. ر�سوم  بوا�سطة  علمية  ظاهرة  اأو  بنبة  • متثيل 
ن�س. اأو  بياين  ر�سم  اأو  جدول  �سكل  على  عددية  معطيات  • ترجمة 

خطاطة. او  ن�س  �سكل  يف  واملعطيات  املعلومات  • تركيب 
عليه. والربهنة  راأي  • اإبداء 

وتر�سيخه(. املدين  ال�سلوك  تنمية   ( احل�ساري  الجتماعي  ال�سعور  • تنمية 
العمل. يف  ح�سنة  عادات  • اكت�ساب 
وامل�سوؤولة. يجابية  الإ املواقف  • تنمية 
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التغيريات املقرتحة ب�ساأن ت�سل�سل فقرات مقرر كل من ال�سنتني 

عداديتني الثانية والثالثة الإ

عدادي وكذا مراحل  ر�س بالتعليم الثانوي الإ �سا�سية اخلا�سة مبادة علوم احلياة والأ بعد �سياغة الكفايات الأ

طار اإرتاأى فريق تاأليف العدة  مناء الكفاية،ويف هذا الإ تدرج هذه الكفايات،ا�ستدعت كل مرحلة تعبئة املوارد الالزمة لإ

ر�س اإعادة تنظيم بع�س وحدات املقرر دون امل�سا�س مب�سامينه. البيداغوجية اخلا�سة بعلوم احلياة والأ

عدادية: الإ الثانية  لل�سنة  •بالن�سبة 
وىل؛وذلك للعالقة املبا�سرة لهذا املورد مع  وىل للكفاية الأ ر�سية �سمن موارد املرحلة الأ -مت اإدراج تركيب الكرة الأ

الزلزاية .

عدادية: الإ الثالثة  لل�سنة  •بالن�سبة 
وىل؛ -مت اإدراج وحدة الرتبية الغذائية �سمن موارد املرحلة الأ

ربعة لكفاية ال�سنة الثالثة حتى يتم تر�سيخ احلفاظ على  -مت توزيع م�سمون وحدة �سحة اجل�سم على املراحل الأ

�سالمة اجل�سم عند املتعلم،مع تدرج اإمناء الكفاية.

دماج. وللمزيد من التو�سيح،ميكن الرجوع اإىل جدول املوارد املوجود بدليل الإ
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عدادي كفاية ال�سنة الثالثة من التعليم الثانوي الإ

      

ىل
و

أ ل
ة ا

حل
ر

عدادي،وانطالقاً من اأ�سناد امل وىل من ال�سنة الثالثة من التعليم  الثانوي الإ  يف نها ية املرحلة الأ

بالرتبية  متعلقة  دللة  ذات  و�سعية-م�سكلة  مكت�ساباته حلل  التلميذ)ة(  يوظف   مالئمة، 

الغذائية  وبوظيفة ووقاية اجلهاز اله�سمي.

ة
ني

ثا
ال

ة 
حل

ر
اأ�سناد  امل من  عدادي،وانطالقاً  الإ الثانوي  التعليم   الثالثة من  ال�سنة  الثانية من  املرحلة  ية  نها  يف 

بوظائف  متعلقة  التلميذ)ة( مكت�ساباته حلل و�سعية-م�سكلة ذات دللة  يوظف   مالئمة، 

براز البويل. ووقاية اجلهاز التنف�سي و اجلهاز الدوراين و الإ

ة
لث

ثا
ال

ة 
حل

ر
اأ�سناد  امل من  عدادي،وانطالقاً  الثانوي الإ التعليم   الثالثة من  ال�سنة  الثالثة من  املرحلة  ية  نها  يف 

بوظيفة  متعلقة  دللة  ذات  و�سعية-م�سكلة  حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف   مالئمة، 

ووقاية اجلهازين الع�سبي والع�سلي.

ة
ع

اب
ر

ال
ة 

حل
ر

عدادي،وانطالقًا امل يف نهاية املرحلة الرابعة من ال�سنة الثالثة من التعليم  الثانوي الإ

و�سعية-م�سكلة  حلل  مكت�ساباته  التلميذ)ة(  يوظف   مالئمة،  اأ�سناد   من 

ال�سحية  والرتبية  واملناعة  والربط  قتيات  الإ بوظائف  متعلقة  دللة  ذات 

ووقاية اجلهاز التنا�سلي.

ر�ض �سا�سية علوم احلياة والأ الكفايات الأ
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املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة املرحلة الثانية وىل املرحلة الأ

يف نهاية املرحلة الرابعة 

من ال�سنة الثالثة 

من التعليم الثانوي 

عدادي، وانطالقاً من  الإ

اأ�سناد مالئمة،يوظف 

التلميذ مكت�سباته حلل 

و�سعية م�سكلة ذات 

دللة متعلقة بوظائف 

القتيات والربط واملناعة 

وبالرتبية ال�سحية ووقاية 

اجلهاز التنا�سلي.

يف نهاية املرحلة 

الثالثة من ال�سنة 

الثالثة من التعليم 

عدادي،  الثانوي الإ

وانطالقاً من اأ�سناد 

مالئمة،يوظف التلميذ 

مكت�سباته حلل و�سعية 

م�سكلة ذات دللة 

متعلقة بوظيفة ووقاية 

كل من اجلهازين 

الع�سبي والع�سلي.

يف نهاية املرحلة الثانية من 

ال�سنة الثالثة من التعليم 

عدادي، وانطالقاً  الثانوي الإ

من اأ�سناد مالئمة،يوظف 

التلميذ مكت�سباته حلل 

و�سعية م�سكلة ذات دللة 

متعلقة بوظائف ووقاية كل 

من اجلهاز التنف�سي واجلهاز 

براز البويل. الدوراين والإ

وىل من  يف نهاية املرحلة الأ

ال�سنة الثالثة من التعليم 

عدادي،  الثانوي الإ

وانطالقاً من اأ�سناد 

مالئمة،يوظف التلميذ 

مكت�سباته حلل و�سعية 

م�سكلة ذات دللة متعلقة 

بالرتبية الغذائية وبوظيفة 

ووقاية اجلهاز اله�سمي.

ة
اي

ف
ك

ال
ل 

ح
را

م

املناعة  • علم 

 - اجلراثيم

 - املناعة الطبيعية

 - املناعة املكت�سبة

 - و�سائل الوقاية 

والعالج

 - ا�سطرابات جهاز 

املناعة

 - بع�س امل�ساكل 

املناعاتية

التنا�سلي اجلهاز  • وقاية 
 

الربط • وظائف 
  - اجلهاز الع�سبي

 - احل�سا�سية ال�سعورية 

رادية   - التحركية الإ

نعكا�سات   - الإ

ال�سوكية

 - وقاية اجلهاز 

الع�سبي

  - اجلهاز الع�سلي

  - بنية وخا�سيات 

الع�سلة الهيكلية

  - دور الع�سلة 

الهيكلية

  - وقاية اجلهاز 

الع�سلي

• التنف�س
ن�سان  - التنف�س عند الإ

 - وقاية اجلهاز التنف�سي

• الدوران
ن�سان  - الدوران عند الإ

 - وقاية اجلهاز الدوراين

البويل براز  • الإ
براز البويل عند   - الإ

ن�سان الإ

 - وقاية اجلهاز البويل

الغذائية  • الرتبية 
غذية  - الأ

 - الفاقات الغذائية

 - الكلتات الغذائية

 - ا�سكاليات الكائنات 

املعدلة وراتيا

• اله�سم
 - اله�سم امليكانيكي

 - اله�سم الكيميائي

مت�سا�س املعوي  - الإ

ع • وقاية اجلهاز اله�سمي
ي
اب

س
�
أ  ا
6(

  
ها

ؤ و
سا

�
ر

 ا
د

را
مل
 ا

ني
م

سا
�

مل
ا

دماج عرب  • تعلم الإ
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

دماج عرب  • تعلم الإ
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

واملعاجلة  • الدعم 
عرب و�سعيات 

اإدماجية

دماج عرب  • تعلم الإ
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تعلم 
و�سعيات اإدماجية

عرب  دماج  الإ • تقومي 
و�سعيات اإدماجية

عرب  واملعاجلة  • الدعم 
و�سعيات اإدماجية )

ن
عا

و
سب

�
أ )ا

ج 
ما

د
لإ

ا

عدادية �سا�سية من ال�سنة الثالثة الإ �سبكة موارد الكفاية الأ
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وىل بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الأ

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
ج 

ما
د

لإ
 ا

م
عل

ت

الو�سعية 1:زيارة مري�ض

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 نحافة- اإنعا�س- م�ستحلب- م�سل.

املطلوبة:" الغاية من حقن خالد  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
بامل�سل"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
مت�سا�س.  مكونات امل�سل- بنية جدار املعي الدقيق- الإ

املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
مت�سا�س. اله�سم والإ

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
ج 

ما
د

لإ
 ا

م
عل
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الو�سعية 2: الفطام

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

- ع�سيدة .

- تو�سيح الوثيقة 1؛

العالقة بني  " تفسير  املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
التغذية واحلالة الصحية عند حامت"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
-احلالة ال�سحية عند حامت؛

- التغذية عند حامت؛

غذية. - مكونات بع�س الأ

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
غذية الب�سيطة.  الفاقات الغذائية ودور الأ

2- دعم املتعرثين:
الوثيقة 1. املحتمل:  • العائق 

اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 
- حدد تغريات وزن حامت بدللة الزمن.
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الو�سعية 3: حالة علي 

      

د  30

الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 
بدين- ا�ستئ�سال.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الـمرحلة 1الكفاية الأ



��

الو�سعية 1

زيارة مري�ض

نعا�س فتم حقنه مب�سل)�سائل  اأ�سيب خالد مبر�س �سبب له نحافة وتعباً �سديداً، اأُدخل على اإثره لالإ

فيزيولوجي(.قامت خديجة رفقة زمالئها بزيارته يف امل�سحة، فاأخربهم الطبيب اأن خالد يعاين من خلل 

فرازات اله�سمية عادية، فطلبت منك خديجة تو�سيحات يف  يف وظيفة املعي الدقيق رغم اأن جميع الإ

املو�سوع.

م�ستعيناً بالوثائق ومبكت�سباتك: 

1- ف�سر )ي( خلديجة كيفية ح�سول اجل�سم طبيعيا على نف�س مكونات امل�سل الذي حقن به خالد، انطالقا 
غذية املتناولة؛  من الأ

2- و�سح )ي( لها العالقة بني مر�س خالد و بنية جدار معيه الدقيق؛ 
3- ف�سر لها )ي( عالقة نحافة ج�سم خالد مبر�سه.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 1 الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة: 

الوثيقة 1: مكونات امل�سل الذي حقن به خالد.

كل كلقبل الأ بعد الأ

من1.5اإىل1.8من0.8اإىل1الكليكوز

0.515اأحما�ض اأمينية
20من4اإىل7دهون ب�سيطة

الوثيقة 2: تركيز بع�ض مواد القيت ب g/l يف البالزما قبل وبعد 

تناول وجبة غذائية عند �سخ�ض �سليم.

الوثيقة 3: �سورة جلزء من مقطع عر�سي جلدار املعي الدقيق مالحظ باملجهر ال�سوئي.

- املاء

- الكليكوز

- الدهون )م�ستحلب(

- اأحما�ض اأمينية

- فيتامينات

جتويف املعي الدقيق 

حالة  يف  امل�ساحة  هذه  300m2.وتنخف�ض 
بحوايل  عادي  �سخ�ض  عند  مت�سا�ض  الإ م�ساحة  تقدر 

مرا�ض. الأ ببع�ض  �سابة  الإ

خمالت معوية



��

�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

ذكرُت كيفية حل�سول اجل�سم يف 

احلالة الطبيعية على مواد القيت.

اأ�رشُت اإىل �سبب لنحافة ج�سم خالد.

•

•

ذكرُت كيفية حل�سول اجل�سم يف احلالة الطبيعية على 

مواد القيت.

اأ�رشت اإىل عالقة بني املر�س و بنية جدار املعي 

الدقيق.

اأ�رشُت اإىل �سبب لنحافة ج�سم خالد.

•

•

•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

المت�سا�س املعوي يوفر مواد القيت 

للج�سم.

املحلول املغذي يحتوي على مواد 

القيت ال�رشورية للج�سم.

المت�سا�س املعوي لدى خالد 

�سعيف.

•

•

•

المت�سا�س املعوي يوفر مواد القيت للج�سم.

لعملية اله�سم دورا مهما يف احل�سول على مواد 

القيت. 

امل�سل يحتوي على مواد القيت ال�رشورية للج�سم.

المت�سا�س املعوي لدى خالد �سعيف.

يعاين خالد خلال يف وظيفة اأو عدد اخلمالت املعوية 

 .

•
•

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :  اأحتقق ما اإذا:

رتبت منطقيا العمليات املتدخلة يف 

احل�سول على مواد القيت.

ربطت بني احلالة ال�سحية خلالد 

والمت�سا�س املعوي.

•

•

رتبت منطقيا العمليات املتدخلة يف احل�سول على مواد 

القيت.

ربطت بني نحافة ج�سم خالد وبنية جدار معيه 

الدقيق.

ربطُت بني احلالة ال�سحية خلالد والمت�سا�س املعوي.

•

•

•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

زيارة مري�ض

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 1 الـمرحلة 1الكفاية الأ
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الو�سعية 2

الفطام

حامت طفل عمره �سنتان، حملته اأمه للم�ستو�سف لتتبع حالته ال�سحية، فن�سحها الطبيب بعد فح�سه، 

باإ�سافة حلوم اأو بي�س اأو �سمك لغذائه.

طلبت منك اأخت حامت م�ساعدتها على فهم حالة اأخيها وتطبيق ن�سائح الطبيب.

م�ستعينا بالوثائق ومبكت�سباتك: 

خيها قبل بلوغه �سن 13 �سهرا؛  خت حامت �سبب النمو العادي لأ  )ي( لأ
ْ
1- ف�سر

2- و�سح )ي( لها �سبب تدهور �سحة اأخيها بعد الفطام؛ 
3- قدم )ي( لها تف�سريا يعلل ن�سيحة الطبيب.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 2 الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة: 

       تركيبها

غذية الأ

الربوتينات

ال�سكرياتالدهون

نباتيةحيوانية

+ +++ +-الع�سيدة

م + ++ +-+ +حليب الأ

-+ +-+ +ال�سردين

-: غري موجود +: موجود

+ +: موجود بكرثة

غذية الوثيقة 2: الرتكيب الكيميائي لبع�ض الأ

الوثيقة1: م�ستخرج من الدفرت ال�سحي حلامت يو�سح تطور الوزن بدللة العمر

فطام حامت وتغذيته بع�سيدة احلبوب

تطبيق ن�سيحة الطبيب

- تدل املنحنيات 

املرموز اإليها بخط 

متوا�سل، على حدود 

مناطق النمو ح�سب 

التغذية.

- يدل اخلط املتقطع 

على تطور وزن حامت 

بدللة الزمن.
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

ذكرت �سببا للنمو العادي عند حامت 

قبل �سن 13 �سهرا.

اأ�رشت اإىل �سبب لتدهور �سحة حامت 

بعد الفطام.

حتدثُت عن ن�سيحة الطبيب.

•

•

•

ذكرُت �سببا للنمو العادي عند حامت قبل �سن 13 

�سهرا.

اأ�رشُت اإىل �سبب لتدهور �سحة حامت بعد الفطام 

حتدثُت عن ن�سيحة الطبيب.

اأ�رشت لتغري حاجيات الطفل ح�سب العمر

•

•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

م كاف كما وكيفا حلامت  حليب الأ

قبل 13 �سهرا.

الع�سيدة وحدها غري كافية لتلبية 

حاجبات حامت من الناحية الكيفية.

الربوتينات احليوانية �رشورية للنمو 

العادي للطفل.

•

•

•

م كاف كما و كيفا حلامت قبل 13 �سهرا. حليب الأ

الع�سيدة وحدها غري كافية لتلبية حاجيات حامت من 

الناحية الكيفية.

الع�سيدة ل تتوفر على بروتينات حيوانية.

الربوتينات احليوانية �رشورية للنمو العادي للطفل.

اللحوم والبي�س تتوفر على بروتينات حيوانية.

•
•

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام : اأحتقق ما اإذا:

ربطُت بني تغري وزن حامت و تغذيته 

قبل الفطام. 

قدمُت تعليال بخ�سو�س ن�سيحة 

الطبيب.

•

•

ربطُت بني تغري وزن حامت و تغذيته قبل الفطام.

ربطُت بني تغري وزن حامت و تغذيته بعد الفطام.

قدمُت تعليال بخ�سو�س ن�سيحة الطبيب.

•
•
•

دنى التحكم الأ تقان: اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

الفطام

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 2 الـمرحلة 1الكفاية الأ
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الو�سعية 3

حالة علي

زالة  غذية التي يتناولها. مت ا�ستئ�سال معدته جزئياً لإ علي �ساب بدين ل يهتم بنظافة ج�سمه ول بالأ

ورم اإل اأن ذلكٍ  مل يوؤثر كثرياً على عملية اله�سم عنده.

ت�ساءلت مرمي وزمالوؤها عن احلالة ال�سحية لعلي، فتدخلت لتقدمي تو�سيحات يف املو�سوع.

اعتماداً على الوثائق و على مكت�سباتك: 

1-بنّيْ )ي( لزمالئك ملاذا مل يوؤثركثريا ال�ستئ�سال اجلزئي للمعدة على اله�سم عند علي؛ 
 )ي( لهم �سبب البدانة عند علي؛ 

ْ
2- ف�سر

3- قدم )ي( لهم ن�سيحتني مربرتني للحفاظ على �سالمة اجلهاز اله�سمي.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 3 الـمرحلة 1الكفاية الأ

التعليمة: 

غذية الكميات امل�ستهلكة الأ

من طرف علي

احلاجيات اليومية ل�ساب 

عادي عمره 16 �سنة

الطاقة املحرر 

1g انطالقا من

108g74g38kjالدهنيات
450g330g17kjال�سكريات
96g85g17kjالربوتيدات

الع�سارات 

اله�سمية

نزميات  الآ

اله�سمية

اجلزيئات 

اخلا�سعة 

لله�سم

نواجت اله�سم

مالتوزالن�سان�سوازاللعاب

الع�سارة 

املعدية

بروتياز 

Hcl+

عديد الببتيدالربوتيدات

الع�سارة 

البنكريا�سية 

و الع�سارة 

املعوية

- ن�سواز

- مالتاز

- بروتياز

- ببتيداز

- ليباز

الن�سا

املالتوز

بروتيدات 

عديد الببتيد

دهنيات

مالتوز

كليكوز

عديد الببتيد

اأحما�ض اأمينية

اأحما�ض ذهنية+

غلي�سرول

نزميات املتدخلة يف ت�سكل القيت الوثيقة 2: الأ

الوتيقة 4: 

اأ�سنان م�سو�سة

الوثيقة 1: معدل كميات 

غذية التي كان يتناولها  الأ

علي يوميا قبل العملية

ن�سان مبجموعة متنوعة من    ي�ساب الإ

اجلراثيم ت�سبب له اأمرا�سا متفاوتة اخلطورة 

�سهال... بعد  كالكولريا وال�سلل والإ

غدية ملوثة اأو ماء غري �سالح  تناوله لأ

كل دون غ�سل اليدين باملاء  لل�سرب اأو الأ

وال�سابون. 

الوثيقة 3: 

غذية... مرا�ض املرتبطة بتلوث املاء والأ بع�ض الأ



��

�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

ذكرُت �سببا للبدانة عند علي.

ذكرت �سببا لقلة تاأثري ال�ستئ�سال 

اجلزئي للمعدة على وظيفة اله�سم.

•
•

ذكرُت �سببا للبدانة عند علي.

ذكرُت �سببا لقلة تاأثري ال�ستئ�سال اجلزئي للمعدة على 

وظيفة اله�سم.

قدمت ن�سيحتني للحفاظ على �سالمة اجلهاز 

اله�سمي.

•
•

•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

غذية امل�ستهلكة  ذكرت اأن كمية الأ

من طرف علي تفوق حاجيلته.

بينت اأن الع�سارتني البنكريا�سية 

واملعوية تت�سمنان اأنزميات الع�سارة 

املعدية.

ذكرت ن�سيحتني مربرتني من بني 

الن�سائح التالية:غ�سل اليدين قبل 

كل لتجنب اجلراثيم، تنظيف  الأ

كل لتجنب ت�سو�سها،  �سنان بعد الأ الأ

تناول اأغذية طرية وغري ملوثة.

•

•

•

غذية امل�ستهلكة من طرف علي  ذكرت اأن كمية الأ

تفوق حاجياته.

بينت اأن الع�سارتني البنكريا�سية واملعوية تت�سمنان 

اأنزميات الع�سارة املعدية.

ذكرت ن�سيحتني مربرتني من بني الن�سائح التالية:

كل لتجنب اجلراثيم، تنظيف  غ�سل اليدين قبل الأ

كل لتجنب ت�سو�سها، تناول اأغذية  �سنان بعد الأ الأ

طرية وغري ملوثة.

تطرقت اإىل اله�سم امليكانيكي والكميائي.

•

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :  اأحتقق ما اإذا:

قدمت تف�سريا منطقيا بخ�سو�س قلة 

تاأثري ال�ستئ�سال اجلزئي للمعدة على 

وظيفة اله�سم عند علي.

غذية  قدمت عالقة �سببية بني الأ

وال�سمنة.

•

•

قدمت تف�سريا منطقيا بخ�سو�س قلة تاأثري ال�ستئ�سال 

اجلزئي للمعدة على وظيفة اله�سم عند علي.

غذية وال�سمنة. قدمت عالقة �سببية بني الأ

كانت ن�سائحي قابلة للتطبيق.

•

•
•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

حالة علي

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 3 الـمرحلة 1الكفاية الأ
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بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الثانية

ر�ض املرحلة:2الكفاية:1امل�ستوى:3علوم احلياة والأ
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الو�سعية 1: فقر الدم

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 M/mm ) مليون يف امليليمرت املكعب(  
 3

 اإيقاع التنف�س- 

globules rouges-hemoglobine
التعب  املطلوبة:" تفسير سبب  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 

الذي تعاني منه سلمى"
بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 

- اخل�ساب الدموي؛

- اإيقاع التنف�س؛

غذية. - تركيب الأ

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
 التنف�س- الدوران- الرتبية الغذائية.
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الو�سعية 2: الق�سور الكلوي

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية: : فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 ال�سكري- ارتفاع �سغط الدم- ق�سور كلوي- حمية- البوتا�سيوم.

" تفسيرأسباب إصابة  املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
عبد اجمليد بالقصور الكلوي"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
- معطيات عددية تو�سح دور الكلية؛

غذية على امل�ساب بالق�سور الكلوي؛ - خطورة بع�س الأ

�سابة بالق�سور الكلوي.  - اأ�سباب الإ

املهمة: اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
براز البويل؛ - الإ

- الرتبية الغذائية و�سالمة اأجهزة اجل�سم.
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الو�سعية 3: املن�سطات

      

د  30
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

بتنائيات- حم�سرات بيطا.  EPO )هرمون تفرزه الكلية(- املنبهات- الإ
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الو�سعية 1

فقر الدم

تعاين �سلمى )22 �سنة( من التعب ال�سديد وارتفاع اإيقاع التنف�س و�سربات القلب عند قيامها مبجهود 

جراء حتاليل وفحو�سات. ع�سلي )�سعود الدرج، متارين ريا�سية...(، مما ا�ستلزم نقلها اإىل امل�ست�سفى لإ

.طلبت منك اأخت �سلمى قراءة التحاليل وتف�سري�سبب تعبها ال�سديد

اعتماداً على الوثائق و على مكت�سباتك: 

خت �سلمى �سبب ظهور التعب ال�سديد على �سلمى عند قيامها مبجهود ع�سلي؛   )ي( لأ
ْ
1- ف�سر

يقاعني التنف�سي والقلبي عند �سلمى خالل قيامها مبجهود ع�سلي؛  2- بنّيْ )ي( لها اأهمية اإرتفاع الإ
غذية املالئمة للتخفيف من معاناة �سلمى. 3- اقرتح )ي( عليها الأ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 1 الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة: 

احلاجيات اليومية ب العمر 

)mg(

من6 اإىل12 �سنة

مراهق

من 19 اإىل 30 �سنة

امراأة حامل

من 8 اإىل10

15
18
50

الكريات احلمراء خاليا دموية ت�ستمد لونها من 

اخل�ساب الدموي )Hb(، وهو بروتني يحتوي 

على احلديد.

غذية الكبداللوبيااخلبز الكاملالبي�ضالعد�ضالفولالأ

كمية احلديد )ب 

g 100 من  mg( يف 
غذية  بع�ض الأ

6.572.81.5713.3

غدية الوثيقة4: كمية احلديد ب )mg( يف بع�ض الأ

الوثيقة1: نتائج حتاليل �سلمى

HbO2Hb+O2
ع�ساء على م�ستوى الأ

على م�ستوى الرئتني

الوثيقة3: دور اخل�ساب الدموي الوثيقة2: احلاجيات اليومية من احلديد

كريات حمراء

)Hb(

التحاليل النتائج قيم عادية
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

ذكرت �سببا للتعب ال�سديد بعد 

جمهود ع�سلي.

اقرتحُت اأغذية مالئمة للتخفيف من 

معاناة �سلمى.

•

•

ذكرُت �سببا للتعب ال�سديد ل�سلمى بعد جمهود 

ع�سلي.

يقاعني التنف�سي والقلبي عند  بينُت اأهمية لرتفاع الإ

�سلمى.

اقرتحُت اأغذية مالئمة للتخفيف من معاناة �سلمى.

•

•

•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

بينت اأن ن�سبة الكريات احلمراء 

واخل�ساب الدموي عند �سلمى اأقل 

الن�سب العادية.

بينت اأن اخل�ساب الدموي ينقل 

وك�سجني من الرئتني اإىل  الأ

ع�ساء. الأ

اقرتحت على �سلمىاأن تتناول اأغذية 

قل  من لها على الأ ؤََََ غنية باحلديد تو

20mg من هذه املادة يوميا .

•

•

•

بينت اأن ن�سبة الكريات احلمراء واخل�ساب الدموي 

عند �سلمى اأقل من الن�سب العادية.

وك�سيجني من  بينت اأن اخل�ساب الدموي ينقل الأ

ع�ساء. الرئتني اإىل الأ

وك�سجني املوجودة يف ج�سم  بينت اأن كمية الأ

�سلمى اأقل من الكمية العادية.

اقرتحت على �سلمىاأن تتناول اأغذية غنية باحلديد 

قل 20mg من هذه املادة يوميا . من لها على الأ ؤََََ تو

•

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :  اأحتقق ما اإذا:

قدمُت تف�سريا منطقيا حول احلالة 

ال�سحية ل�سلمى. 

قدمُت اقرتاحا للتخفيف من معاناة 

�سلمى.

يقاعني التنف�سي  ربطُت بني ارتفاع الإ

والقلبي وبني ح�سول اجل�سم على 

الطاقة.

•

•

•

قدمُت تف�سريا منطقيا حول احلالة ال�سحية ل�سلمى.

وظفُت الوثائق ب�سكل �سليم ق�سد تقدمي اقرتاح 

للتخفيف من معانات �سلمى.

كانت اإجابتي خالية من التناق�سات.

يقاعني التنف�سي والقلبي وبني  ربطُت بني ارتفاع الإ

ح�سول اجل�سم على الطاقة.

•
•

•
•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

فقر الدم

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 1 الـمرحلة 2الكفاية الأ
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الو�سعية 2

الق�سور الكلوي

على اإثر تدهور احلالة ال�سحية لعبد املجيد، الذي يعاين من ال�سكري وارتفاع �سغط الدم، �سرح 

الطبيب لبنته �سعاد، على �سوء نتائج الفحو�سات والتحاليل، اأن اأباها م�ساب بق�سور كلوي، وتلزمه 

�سبوع واتباع حمية دقيقة. ت�سفية الدم ثالث مرات يف الأ

طلبْت منك �سعاد اأن تو�سح لها اأكرث حالة اأبيها.

اعتماداً على الوثائق و على مكت�سباتك: 

1- برهن )ي( ل�سعاد اأن اأباها م�ساب بق�سور كلوي؛ 
2- و�سْح )ي( لها عالقة الق�سور الكلوي عند اأبيها باإرتفاع �سغظ الدم وال�سكري؛ 

3- قدم )ي( لها ن�سائح ب�سرورة احرتام احلمية يف تغذية اأبيها.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 2 الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة: 

الوثيقة 2: مكونات البول والدم الداخل واخلارج من 

الكليتني عند �سخ�ض �سليم الوثيقة1: بع�ض نتائج حتليل الدم عند عبد املجيد

ي�سبب ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم وارتفاع ال�سغط الدموي 

نابيب البولية اإتالف ال�سعريات الدموية بالأ

نبوب بويل الوثيقة3: ر�سم تخطيطي لأ

غدية على  فراط يف تناول بع�ض الأ الوثيقة 4: خطورة الإ

امل�ساب بالق�سور الكلوي

غذية الأ

فراط يف تناولها على امل�ساب  خطورة الإ

بالق�سور الكلوي

- املاء

- تراكمه يف اجل�سم ي�سبب �سعوبة يف التنف�ض 

)النهجة(.

غذية الغنية  - الأ

بالربوتينات احليوانية

- هي م�سدر البولة التي توؤدي زيادة 

تركيزها يف الدم اإىل اإ�سطرابات ه�سمية، 

غماء. وميكن اأن ت�سبب الإ

غذية الغنية  - الأ

بالبوتا�سيوم )فواكه 

جافة، خ�سر، موز، 

�سوكولطة...(

- زيادة تركيز البوتا�سيوم يف الدم تهدد املري�ض 

بال�سكتة القلبية

املكونات 

g/ℓ ب

الدم الداخل 

للكلية

الدم اخلارج 

من الكلية

البول

920910950ماء
70700بروتينات

2دهنيات اإىل   12 اإىل   10
110كليكوز

30-0.3بولة اإىل   12
0.8-0.05حم�ض بويل اإىل   0.4

1.2-0.09كرياتينني اإىل   0.9

املوادنتيجة التحليلالقيم العادية

)الكليكوز( 1.45g/ℓ- glucoseمن 0.75 اإىل 1.05

)الكرياتينني( 21.1mg/ℓ- créatinineمن 7 اإىل 14

)احلم�ض البويل( 83mg/ℓ- acide uriqueمن 25 اإىل 70

) البولة( 0.58g/l- uréeمن 0.15 اإىل 0.45
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

حتدثُت عن اإ�سابة عبد املجيد بالق�سور 

الكلوي.

قدمُت ن�سائح حول احلمية الواجب 

اتباعها من طرف عبد املجيد.

•

•

حتدثُت عن اإ�سابة عبد املجيد بالق�سور الكلوي.

قدمُت ن�سائح حول احلمية الواجب اتباعها من طرف 

عبد املجيد.

اأ�رشت اإىل عالقة بني الق�سور الكلوي وارتفاع �سغط 

الدم من جهة، وال�سكري من جهة اأخرى.

•
•

•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

ذكرت اأن كمية بع�س املواد 

)كرياتنني...( املوجودة يف دم عبد 

املجيد تفوق القيم العادية.

و�سحت خطورة ال�سكري و�سغط 

الدم على الكليتني.

ن�سحت �سعاد ب�رشورة التقليل من 

غذية التي ت�رش ب�سحة اأبيها.  الأ

•

•

•

ذكرت اأن كمية بع�س املواد )كرياتنني...( 

املوجودة يف دم عبد املجيد تفوق القيم العادية.

نابيب  ذكرت اأن هناك اإتالف ال�سعريات الدموية لالأ

البولية.

و�سحت خطورة ال�سكري و�سغط الدم على 

الكليتني.

غذية التي ت�رش  ن�سحت �سعاد ب�رشورة التقليل من الأ

ب�سحة اأبيها. 

•

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام :  اأحتقق ما اإذا:

ذكرُت عالقة بني ال�سكري و�سغط 

الدم من جهة والق�سور الكلوي من 

جهة اأخرى.

قدمت ن�سائح قابلة للتطبيق.

•

•

�سابة بالق�سور  ربطت بني نتائج حتليل الدم والإ

الكلوي.

ذكرُت عالقة بني ال�سكري و�سغط الدم من جهة 

والق�سور الكلوي من جهة اأخرى.

قدمت ن�سائح قابلة للتطبيق.

•

•

•

دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• كان اخلط مقروءا. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

الق�سور الكلوي

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 2 الـمرحلة 2الكفاية الأ
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الو�سعية 3

املن�سطات

وملبية �ُسحبت امليدالية الذهبية والرقم القيا�سي  لعاب الأ قراأَْت خديجة يف جملة ريا�سية اأنه خالل الأ

ريرتوبوتني  العاملي من عداء بعد اأن اأثبتت التحاليل الطبية اأنه يتعاطى لهرمون من�سط م�سنع ي�سمى: الإ

.EPO
.EPO طلبت منك خديجة تو�سيحا حول مفعول 

اعتماداً على الوثائق و على مكت�سباتك: 

1- ف�سر )ي( خلديجة العالقة بني ا�ستعمال العداء لهرمون EPO وحت�سني اإجنازه الريا�سي؛ 
2- ف�سر )ي( لها �سبب ظهور امل�ساعفات نتيجة حقن الريا�سيني ب EPO امل�سنع؛ 

3- قدم )ي( ن�سائح مربرة لزمالئك من اأجل حتقيق نتائج جيدة خالل املناف�سات الريا�سية، ب�سكل نزيه 
دون تعري�س �سحتهم للخطر.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 3 الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة: 

الوثيقة1: خطاطة تبني مفعول EPO عند الن�سان

ع�سلة يف حالة ن�ساط  ع�سلة يف حالة راحة

8،44 g 2،04 g كمية الكليكوز املاأخوذ من الدم

5،20ℓ 0،30ℓ وك�سجني املاأخوذ  حجم الأ

5،95ℓ 0،22ℓ حجم ثنائي اأوك�سيد الكاربون املطروح

وك�سجني امل�ستعمالن من طرف ع�سلة الوثيقة: 2كمية كل من الكليكوز والأ

ا�ستعدادا للمناف�سات يتدرب اأبطال األعاب القوى 

وك�سجني يف  يف املرتفعات، حيث تنخف�س ن�سبة الأ

اجلو، مما يزيد من اإفراز هرمون EPO الطبيعي من طرف 

الكلية.

الوثيقة: 4 بع�ض م�ساعفات EPO امل�سنع على ج�سم الن�سان.الوثيقة 3: التدرب يف املرتفعات

افراز طبيعي ل 

 EPO

كلية

حقن EPO م�سنع

انتاج طبيعي 

للكريات احلمراء

انتاج مفرط 

للكريات احلمراء

تن�سيط

ط
تن�سي

نخاع عظمي

يوؤدي حقن EPO امل�سنع عند الن�سان اىل: 

- تكون جلطات دموية نتيجة ارتفاع لزوجة الدم 

- ان�سداد بع�س العروق الدموية الدماغية

- ارتفاع �سغط الدم
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�سبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق ما اإذا كنت قد: املعيار 1. مالءمة الإ

اأ�رشت اإىل تاأثري ا�ستعمال EPO على 

املردود الريا�سي.

حتدثُت عن خطر ل�ستعمال 

املن�سطات.

قدمت ن�سائح مربرة لتحقيق نتائج 

جيدة خالل املناف�سات الريا�سية.

•

•

•

اأ�رشت اإىل تاأثري ا�ستعمال EPO على املردود 

الريا�سي.

حتدثُت عن خطر ل�ستعمال املن�سطات.

ذكرت حاجيات اجل�سم خالل املجهود الع�سلي.

قدمت ن�سائح مربرة لتحقيق نتائج جيدة خالل 

املناف�سات الريا�سية.

•

•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا: املعيار 2. ال�ستخدام ال�سليم لأ

بينت ارتفاع عدد الكريات احلمراء 

عند ا�ستهالك EPO امل�سنع.

بينت ارتفاع كمية EPO الطبيعي 

عند التدرب يف املرتفعات.

بينت ارتفاع لزوجة الدم بعد ا�ستهالك 

EPO امل�سنع.

•

•

•

ذكرت ارتفاع املردود الريا�سي عند ا�ستهالك  

EPO امل�سنع.
بينُت ارتفاع عدد الكريات احلمراء عند ا�ستهالك  

EPO امل�سنع.
و�سحت التاأثري ال�سلبي ل�ستعمال EPO امل�سنع على 

ن�سان. �سحة الإ

بينت ارتفاع كمية EPO الطبيعي عند التدرب يف 

املرتفعات.

.EPO بينت ارتفاع لزوجة الدم بعد ا�ستهالك

•

•

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�سجام : اأحتقق ما اإذا:

قدمُت تف�سريا فيه ت�سل�سل منطقي 

ملفعول EPO عند الريا�سيني.

ربطت عالقة �سببية بني ا�ستعمال 

EPO امل�سنع وارتفاع لزوجة الدم 
قدمُت ن�سائح واقعية وقابلة للتطبيق.

•

•

•

قدمُت تف�سريا فيه ت�سل�سل منطقي ملفعول EPO عند 

الريا�سيني.

و�سحت العالقة بني ا�ستعمال EPO  و�سحة 

ن�سان. الإ

ربطت عالقة �سببية بني ا�ستعمال EPO امل�سنع 

وارتفاع لزوجة الدم .

قدمت ن�سائح واقعية وقابلة للتطبيق.  

•

•

•

•
دنى التحكم الأ تقان:  اأحتقق ما اإذا: املعيار 4. الإ

• اخلط مقروء. كان اخلط مقروءا.

و�ساخ والت�سطيب. كانت الورقة خالية من الأ

•
•

املن�سطات

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 3 الـمرحلة 2الكفاية الأ



��

بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الثالثة

ر�ض املرحلة:3الكفاية:1امل�ستوى:3علوم احلياة والأ
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الو�سعية 1: اجللطة الدموية

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

 جلطة دموية- تلف اخلاليا.

املطلوبة:" توضيح عالقة  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
التغدية بشلل الطرف العلوي األيسر عند أبي مصطفى".

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 
- �سلل- جلطة دموية - تركيب اللحوم - كولي�ستريول.

املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
قتيات ووظائف الربط - الرتبية الغذائية. - وظائف الإ

2- العائق املحتمل: الوثيقة1
العائق: التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 

�ستاذ على تو�سيح الر�سم التف�سريي ملقطع العرق الدموي . - يحر�س الأ
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دمان على الكحول الو�سعية 2: الإ

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية:  فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

- �سرح كلمة اإدمان.

- تف�سري الوثيقة 3 

التعاطي  اأخطار  " تو�سيح  املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
للكحول"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
- مقارنة دماغ اأحمد مع دماغ �سخ�س �سليم؛

 .Ricossay نتائج اختبار -

 •حتديد حقل املوارد القابلة للتوظيف يف اإجناز املهمة:

- وظائف الربط؛

- احلفاظ على �سالمة اجلهازين الع�سبي والع�سلي.

2- العائق املحتمل: الوثيقة)3( - ماذاينتج عن �سرب اخلمر؟
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الو�سعية 3: حادثة �سري 

      

د  30

1-�سرح الكلمات و العبارات و الوثائق التي قد تعيق فهم الو�سعية: 
�سياء - تقنية ا�ستك�ساف الدماغ. - العجز عن تعرف الأ

2- العائق املحتمل:الباحة الب�سرية الثانوية.
اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 

 حدد موقع الباحة الب�سرية الثانوية بالن�سبة للباحة الب�سرية.
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الو�سعية 1

اجللطة الدموية

ي�سر، فاأخرب الطبيب زوجته اأن امل�سكل راجع اإىل جلطة  اأ�سيب اأبو م�سطفى ب�سلل يف طرفه العلوي الأ

فراط يف تناول حلم اخلروف. دموية يف الدماغ، كما ذكرها باأنه حذر زوجها �سابقا من الإ

 طلب منك م�سطفىاأن تو�سح له اأكرث حالة اأبيه.

اعتماداً علىالوثائق وعلى مكت�سباتك: 

بيه؛  ي�سر لأ 1- ف�سر )ي( مل�سطفى العالقة بني ان�سداد العرق الدموي و�سلل الطرف الأ
2- و�سح )ي( له عالقة التغذية بان�سداد العرق الدموي؛ 

فراد عائلتك ن�سيحتني لتجنب مثل حالة اأبي م�سطفى. 3- قدم )ي( لأ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 1 الـمرحلة 3الكفاية الأ

التعليمة: 

القيم العاديةنتائج اأبو م�سطفىعنا�سر التحليل

  1mm3من 4 اإىل5 ماليني4.5 مليونكريات حمراء يف

1mm3 األفكريات بي�ساء يف من 4 اإىل 10 اآلف6.5 

)g/ℓ ( )من1.25 اإىل 2.451.10كول�سرتول)مادة دهنية

)g/ℓ ( من 0.80 اإىل 1.051.10الكليكوز

الوثيقة2: نتائج حتاليل الدم 

عند اأبي م�سطفى

غذية الرتكيب يف 100gالأ

)g(الربوتيدات)g(الدهون)g(ال�سكريات

18110حلم العجل
15300حلم اخلروف
2170حلم الدجاج

2050ال�سردين

غدية  الوثيقة3: كمية بع�ض الأ

الب�سيطة املوجودة باللحوم

الوثيقة1: ر�سم 

تخطيطي ملظهر جانبي 

للدماغ)ال�سكل1(وملقطع 

طويل للعرق الدموي املت�سل 

باملنطقةاأ) ال�سكل2(

تر�سب 

الكول�سرتول)مادة 

دهنية(

جلطة دموية 

وان�سداد كلي للعرق

�سق رولندواملنطقة)ا(

خميخ

الف�ض اجلبهي

�سريان دماغي

ال�سكل1ال�سكل2

يوؤدي ان�سداد عرق 

دموي يف الدماغ، ب�سبب 

جلطة دموية، اإىل تلف 

خاليا الدماغ املرتبطة بهذا 

العرق.
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املعيار1:التاأويل ال�سحيح 

للو�سعية

دوات  املعيار2:التوظيف ال�سليم لأ

املادة

املعيار4:املعيار3:الن�سجام

جودة التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطني اإذا حتدث عن 

�سبب ل�سلل الطرف 

بيه. ي�سر لأ الأ

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا 

ذكر: 

- حدوث تلف يف الباحة 

احلركية.

-  غياب ال�سيالة الع�سبية  

احلركية.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا كان 

اإنتاجه  مت�سل�سال 

بخ�سو�س العالقة 

بني ال�سلل وان�سداد 

العرق الدموي.

   

    يح�سل 

التلميذ 

على 

نقطتني 

اإذا:

- كان تقدمي 

الورقة 

جيدا.

 - كان 

اخلط 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا حتدث عن 

�سبب لن�سداد العرق 

الدموي.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا 

ذكر: 

فراط يف تناول حلم اخلروف  - الإ

الغني بالدهون.

-تر�سب الكول�ستريول وان�سداد 

العرق الدموي.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ربط  بني 

التغذية وان�سداد 

العرق الدموي .

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني  اإذا قدم 

ن�سيحتني لتجنب حالة 

اأبي م�سطفى.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا  

قدم التلميذ ن�سيحتني  :

-ن�سيحة ي�ستخرجها من الوثائق 

فراط  وتتجلى يف جتنب الإ

يف تناول الدهنيات احليوانية 

خا�سة املوجودةيف حلم 

اخلروف.

-ن�سيحة من مكت�سباته،تتعلق 

ب�سالمة اجلهاز 

الع�سبي،كممار�سة الريا�سة ...

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم 

ن�سيحتني قابلتني 

للتطبيق بخ�سو�س 

جتنب مثل حالة اأبي 

م�سطفى.

�سبكة الت�سحيح

اجللطة الدموية

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 1 الـمرحلة 3الكفاية الأ
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الو�سعية 2

دمان على الكحول الإ

ا عن ال�سياقة، لكنه   اأخو اأحمد مدمن على الكحول. اأجريت له فحو�سات، فن�سحه الطبيب بالتوقف نهائيًّ

مل يهتم بهذه الن�سائح.طلب منك اأحمد اإقناع اأخيه بالتوقف عن تناول الكحول. 

اعتمادا على الوثائق وعلى مكت�سباتك: 

خ اأحمد تاأثري الكحول على دماغه؛  1- اأبرز )ي( لأ
2- بنّي )ي( له انعكا�سات تناول الكحول على �سلوك ال�سائق؛ 

3- قدم )ي( لزمالئك ن�سيحتني للحفاظ على �سالمة اجلهازين الع�سبي والع�سلي.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 2 الـمرحلة 3الكفاية الأ

التعليمة: 

�سعة لدماغ �سخ�ض �سليم  �سعة لدماغ اأحمد الوثيقة2: �سورة بالأ الوثيقة 1: �سورة بالأ

RICOSSAY اختبار

1.الر�سم 1 اأجنز من طرف �سخ�س عادي.
.ABوCD تخطيط باليد اليمنى.

.BC تخطيط باليد الي�سرى

. DE تخطيط باليدين

عمره  �سخ�س  اأجنز من طرف   2 الر�سم   -2
�سكر. حالة  يف  وهو  �سنة   26

RICOSSAY الوثيقة3: اختبار
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املعيار1:التاأويل ال�سحيح 

للو�سعية

املعيار2:التوظيف 

دوات املادة ال�سليم لأ

املعيار4:املعيار3:الن�سجام

جودة التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

�سار اإىل 
نقطتني اإذا اأ

تاأثري للكحول على 

دماغ اأحمد.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكرتقل�س 

حجم دماغ اأحمد.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا 

ربط بني تناول الكحول واإ�سابة 

الدماغ.

   

 يح�سل 

التلميذ 

على 

نقطتني 

اإذا:

- كان تقدمي 

الورقة 

جيدا.

 - كان 

اخلط 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

�سار اإىل 
نقطتني اإذا اأ

تاأثري لتناول الكحول 

على ال�سياقة.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر 

اختالل احلركات 

رادية يف حالة  الإ

ْكر. ال�سُّ

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا كان 

يف جوابه ت�سل�سل منطقي بخ�سو�س 

تاأثري الكحول على �سلوك ال�سائق.

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا حتدث عن 

احلفاظ على �سالمة 

اجلهازين الع�سبي و 

الع�سلي.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا  قدم 

ن�سيحتني مثل:

- جتنب تناول اخلمور .

- جتنب تناول 

املخدرات.

- القيام بتمارين 

ريا�سية...

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا 

قدم ن�سائح قابلة للتطبيق لها 

عالقة ب�سالمة اجلهازين الع�سبي 

والع�سلي.

�سبكة الت�سحيح

دمان على الكحول الإ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 2 الـمرحلة 3الكفاية الأ



��

الو�سعية 3

حادثة �سري

�سياء رغم اأنه  تعر�س م�سطفى حلادثة �سري، فاأ�سيب ب�سلل يف يده اليمنى واأ�سبح عاجزا على َتَعرف الأ

يراها. اأطلع �سديقه كمال على حالته ال�سحية وعلى نتائج الفحو�سات التي اأجرَيْت له، فطلب منك كمال 

م�ساعدته على فهم حالة م�سطفى.

اعتمادا على الوثائق وعلى مكت�سباتك: 

1- بنّي )ي( لكمال العالقة بني اإ�سابة الدماغ و�سلل اليد اليمنى مل�سطفى؛ 
�سياء دون تعرفها؛  2- ف�ّسر )ي( له ملاذا يرى م�سطفى الأ

3- و�سح )ي( له ملاذا مل توؤثر احلادثة على رد فعل ال�ساق بعد ال�سرب مبطرقة على م�ستوى الركبة.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 3 الـمرحلة 3الكفاية الأ

التعليمة: 

بينت تقنية ا�ستك�ساف 

دماغ م�سطفى حدوث 

تلف كلي للمنطقة )اأ( 

وتلف جزئي للباحة 

الب�سرية الثانوية.

t الوثيقة 2: منظر جانبي

لدماغ اإن�سان

الوثيقة 3: نتيجة ال�سرب مبطرقة على م�ستوى 

ركبة م�سطفى.

 �سرب الطبيب بوا�سطة مطرقة 

علىم�ستوى ركبة م�سطفى، 

 فاندفعت �ساقه ل اإراديا اإىل 

مام.  الأ

الوثيقة 1: التقرير الطبي 

حلالة م�سطفى§

باحة ب�سرية

باحة ب�سرية ثانوية

باحة احل�سا�سية العامة

Rolandoسق�

املنطقة )اأ(
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املعيار1:التاأويل ال�سحيح 

للو�سعية

املعيار2:التوظيف 

دوات املادة ال�سليم لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا حتدث 

عن �سبب ل�سلل اليد 

اليمنى مل�سطفى.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر:  - 

تلف الباحة احلركية 

- غياب  ال�سيالة 

الع�سبية احلركية 

التي ت�سمن حركات 

اليد اليمنى.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ف�سر  �سبب �سلل اليد 

اليمنى مل�سطفى وفق 

ت�سل�سل منطقي.

   

  يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا:

- كان تقدمي 

الورقة 

جيدا.

 - كان اخلط 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

�سار اإىل 
نقطتني اإذا اأ

�سبب لعجز م�سطفى 

�سياء. عن تعرف الأ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا بني اأن 

الباحة الب�سرية 

الثانوية هي امل�سوؤولة 

�سياء. على تعرف الأ

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ربط بني عدم قدرة 

م�سطفى على تعرف 

�سياء و اإ�سابة الدماغ. الأ

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا حتدث عن 

�سبب لعدم تاأثري احلادثة 

على رد فعل ال�ساق.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا  و�سح اأن 

رد فعل ال�ساق 

حركة ل اإرادية         

)انعكا�س(.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا قدم تف�سريا منطقيا 

لتحرك الطرف ال�سفلي 

نتيجة ال�سرب مبطرقة على 

م�ستوى الركبة.

�سبكة الت�سحيح

حادثة �سري

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 3 الـمرحلة 3الكفاية الأ
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بطاقة مترير و�سعيات املرحلة الرابعة

ر�ض املرحلة:4الكفاية:1امل�ستوى:3علوم احلياة والأ
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�سهال الو�سعية 1: الإ

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
العالقة بني  املطلوبة:" تفسير  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 

احلالة الصحية ملروان وتعليمات الطبيب"
بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  •ا�ستخراج 

�سهال. ر�ساع واأ�سباب الإ مالح املعدنية - مكونات احلليب - الإ - فقدان اجل�سم للماء والأ

املهمة:  اإجناز  للتوظيف يف  القابلة  املوارد  •حتديد حقل 
- الرتبية الغذائية؛

- علم املناعة.

2- العائق املحتمل: الوثيقة1.
العائق: التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 

 ماذا متثل املواد التي تدخل يف تركيب بيو�سيل؟

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
ج 

ما
د

لإ
 ا

م
عل

ت

الو�سعية 2: تطهري اجلرح

30 د

1-  م�ساعدة التلميذ على فهم الو�سعية:
الو�سعية: : فهم  تعيق  قد  التي  الوثائق  و  العبارات  و  الكلمات  • �سرح 

�سارة اإىل اأن املواد املذكورةحتت الوثيقة)2( هي  املبيان احليوي- الزرع يف و�سط مالئم- الإ

م�سادات حيوية- IgE - هي�ستامني.

" تفسير سبب تعفن  املطلوبة:  املهمة  التلميذ على حتديد  • م�ساعدة 
ركبة علي- تفسير طريقة اختيار العالج املناسب"

بالو�سعية: املرتبطة  �سا�سية  الأ املعطيات  • ا�ستخراج 
رجية. - دور التطهري- امل�سادات احليوية- الأ

 •حتديد حقل املوارد القابلة للتوظيف يف اإجناز املهمة:

علم املناعة.

2- العائق املحتمل: الوثيقتان )1( و )2(
اأ�سئلة توجيهية مثل: بطرح  العائق  التلميذ على جتاوز  • م�ساعدة 

- ماذا يو�سح اإفراز الهي�ستمني بالوثيقة )1(؟

- اإىل ماذا ترمز البقع املحيطة بامل�سادات احليوية الواردة يف الوثيقة)2(؟

مي
و

ق
لت

 ا
ة

عي
�س

و

ي
د

ر
ف

ال
ل 

م
ع

ال
رب 

ع
الو�سعية 3: ال�سيدا 

      

د  30

1-�سرح الكلمات و العبارات و الوثائق التي قد تعيق فهم الو�سعية: 
- زكام واإ�سهال مزمنان؛

- قرحة الزهري.
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الو�سعية 1

�سهال  الإ

اأ�سيب مروان، الذي يبلغ عمره ثالثة اأ�سهر، باإ�سهال حاد م�سحوب بتقيء، ففقد ج�سمه كمية كبرية من 

مالح املعدنية.كتب له الطبيب و�سفة ت�سمنت اأكيا�س BIOSEL، كما ن�سح اأمه بال�ستمرار يف  املاء و الأ

اإر�ساعه من ثديها.

طلبْت منك اأخت مروان اأن تف�سر لها تعليمات الطبيب.

اعتمادا على الوثائق و على مكت�سباتك: 

1- �ساعد )ي( اأخت مروان على فهم مفعول دواء BIOSEL؛ 
2-قدم )ي( لها تربيرين لال�ستمرار يف اإر�ساع مروان حليب اأمه؛ 

�سهال م�ستقبال. 3- اقرتح)ي( عليها ن�سيحتني مربرتني، اإ�سافة لن�سيحة الطبيب، لوقاية مروان من الإ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 1 الـمرحلة 4الكفاية الأ

التعليمة: 

 :)27,9g(  BIOSEL تركيب كي�ض

 3.5gكلورور ال�سوديوم -

- ال�سرتات الثالثي ال�سوديوم املزدوج 

2.9gالتميه

1.5gكلورور البوتا�سيوم -

20gكليكوز -

م  يف 100g من احلليب املح�سريف 100g من حليب البقرةيف 100g من حليب الأ

g 87.587.226.0ماء ب
g 1.43.51.5بروتيدات ب

g 3.53.53.75دهنيات ب
g 6.94.97.0�سكريات ب
اأمالح معدنية: 

g كال�سيوم ب -

g فو�سفور ب -

0.03
0.019

0.12
0.09

0.057
0.044

،A، D،B1، B2، B3 فيتامينات: 

B6، C، E
 A، D،B1، B2، B3،

B6، C، E
 A، D،B1، B2، B3، B6،

C، E، B12
متغريةمتغريةC°37حرارة

ج�سام غري متوفرةغري متوفرةمتوفرةم�سادات الأ

الوثيقة1: تركيب دواء BIOSEL وكيفية حت�سريه

الوثيقة2: مكونات 

م وحليب  حليب الأ

البقر واحلليب 

ال�سطناعي

�سهال ب�سبب:  ميكن اأن ي�ساب الر�سيع بالإ

- حليب غري مالئم ل�سنه

- فريو�سات

- بكترييا

- ح�سا�سية جتاه بروتينات احلليب

الوثيقة3: بع�ض اأ�سباب 

�سهال عند الر�سيع الإ

املاء
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

دوات املادة املعيار4:املعيار3:الن�سجاماملعيار2:التوظيف ال�سليم لأ

جودة التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني اإذا 

�سار اإىل مفعول 
اأ

للبيو�سيل.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا و�سح 

اأن:

�سهال والتقيء يفقدان ج�سم  -  الإ

مالح املعدنية. الطفل املاء و الأ

مالح  - البيو�سيل يعو�س املاء و الأ

املعدنية املفقودين.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ربط بني 

�سهال  البيو�سيل و الإ

و التقيء.

   

   يح�سل 

التلميذ 

على 

نقطتني 

اإذا:

- كان تقدمي 

الورقة 

جيدا.

 - كان 

اخلط 

مقروءا.
ة2

م
لي

ع
لت

ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني اإذا 

�سار اإىل اأهمية 
اأ

م. حليب الأ

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا قدم 

ر�ساع الطفل  تربيرين �سحيحني لإ

من الثدي من بني ما يلي:

م على م�سادات  - توفر حليب الأ

ج�سام. الأ

م مالئمة. - حرارة حليب الأ

م كاف كما و كيفا يف هذا  - حليب الأ

ال�سن.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم 

تربيرين يتعلقان 

بخ�سائ�س حليب 

م. الأ

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني  اإذا 

�سار اإىل كيفية 
اأ

لوقاية الطفل من 

�سهال. الإ

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا قدم 

�سهال مثل: ن�سيحتني للوقاية من الإ

- نظافة الثدي لتجنب اجلراثيم.

- جتنب تناول حليب غري مالئم 

لتفادي تاأثريه ال�سلبي.

- غ�سل اأدوات اللعب .

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا: 

- كانت الن�سيحتان 

املقدمتان قابلتني 

للتطبيق.

�سبكة الت�سحيح

�سهال  الإ

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 1 الـمرحلة 4الكفاية الأ
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الو�سعية 2

تطهري اجلرح 

خالل مقابلة يف كرة القدم، اأُُ�سيَب م�سطفى وعلي بجروح يف ركبتيهما، فقامت اأم م�سطفى بتنظيف 

ركبة ابنها بالكحول اليودي.بعد ب�سعة اأيام �ُسفي م�سطفى، لكن ركبة علي انتفخت وتقّيحت، مما تطلب 

طالع على نتائج التحاليل الطبية. تدخل الطبيب، الذي ن�سحه با�ستعمال امل�ساد احليوي 3 بعد الإ

طلب منك علي م�ساعدته على فهم ما وقع.

اعتمادا على الوثائق وعلى مكت�سباتك: 

 )ي( الفرق يف تطور احلالة ال�سحية لكل من علي وم�سطفى،
ْ
1- ف�سر

2- بنّي )ي( لعلي املانع من ا�ستعمال امل�ساد احليوي 2،
3- بنّي )ي( له ملاذا و�سف له الطبيب امل�ساد احليوي 3 لعلي بدل امل�ساد احليوي 1 اأو امل�ساد احليوي 4.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 2 الـمرحلة 4الكفاية الأ

التعليمة: 

الوثيقة 2: املبيان احليوي امل�ساد

Pénicillineبن�سلني1
Tétracyclineتيرتا�سكلني2
-chloramphéniكلورانفينيكول3

col
érythromycineاإريرتومي�سني4

م�ساد حيوي2 

)انظر الوثيقة2(

IgEج�سام م�ساد الأ

كرية بي�ساء حم�س�سة

اإفراز اله�ستمني

الوثيقة 1: رد فعل ج�سم علي اإثر 

تعر�سه للم�ساد احليوي 2

 للح�سول على املبيان احليوي امل�ساد، مت زرع، 

جراثيم ماأخوذة من موقع اخلمج عند علي، يف 

و�سط مالئم. بعد ذلك ُو�سعت، يف نف�ض الو�سط 

اأقرا�ض مت�ساوية القطر )1، 2، 3، 4(، وُمبللة 

مب�سادات حيوية خمتلفة.
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املعيار1:التاأويل ال�سحيح 

للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

�سار اإىل 
نقطتني اإذا اأ

احلالة ال�سحية لكل من 

علي وم�سطفى.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا ذكر :

- �سفاء ركبة م�سطفى بعد 

تطهري اجلرح بالكحول .

- تاأثري اجلراثيم على ركبة 

علي.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا تطرق اإىل 

عالقة �سببية  بني 

احلالة ال�سحية لكل 

من علي و م�سطفى 

من جهة  و�سلوك 

كل منهما من جهة 

اأخرى.

   

   يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا:

- كان تقدمي 

الورقة 

جيدا.

 - كان اخلط 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

�سار اإىل 
نقطتني  اإذا اأ

مانع ل�ستعمال امل�ساد    

احليوي 2.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا بني : 

   -  اإفراز الهي�ستامني من 

طرف الكريات البي�ساء عند 

ات�سال امل�ساد احليوي 2 

ج�سام امللت�سقة  مب�سادات الأ

بها.

ـ اأن الهي�ستامني ي�سبب 

احل�سا�سية.

يح�سل التلميذ 

على نقطتني اإذا 

ربط بني ا�ستعمال 

امل�ساد احليوي 2    

وحدوث احل�سا�سية 

عند علي.

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر �سببا 

لو�سف الطبيب امل�ساد 

احليوي 3  لعلي.

يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا بني اأن للم�ساد احليوي 

3  فعالية اأكرب �سد اجلراثيم.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا كان 

منتوجه خاليا من 

التناق�سات بخ�سو�س 

ا�ستعمال امل�ساد 

احليوي 3.

�سبكة الت�سحيح

تطهري اجلرح 

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 2 الـمرحلة 4الكفاية الأ
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الو�سعية 3

ال�سيدا

اأُ�سيَب اإدري�س، الذي يتعاطى املخدرات عرب احلقن، بزكام واإ�سهال مزمنني اإ�سافة اإىل ظهور قرحة على 

ولية طلب منه الطبيب حتاليل اإ�سافية اأّكدْت  الق�سيب و بقع وردية على اجل�سم.بعد اإجراء التحاليل الأ

اإ�سابته بال�سيدا و الزهري.

َطلَب منك �سعيد م�ساعدته على فهم حالة اأخيه اإدري�س.

معتمدا على الوثائق وعلى معلوماتك: 

�سافية؛  1- بنّيْ )ي( ل�سعيد املعطيات التي ا�ستند عليها الطبيب لطلب التحاليل الإ
مرا�س النتهازية عند اأخيه؛  2- ا�سرْح )ي( له بتف�سيل اأ�سباب ظهور الأ

3- قدم )ي( لزمالئك ن�سائح لتفادي امل�ساكل ال�سحية التي يعاين منها اإدري�س.

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 3 الـمرحلة 4الكفاية الأ

التعليمة: 

بع�ض مكونات 

الدم

عند �سخ�س عند اإدري�س

�سليم

الكريات احلمراء 

1mm3
يف 

من 4500000 5000000

اىل6500000 

الكريات البي�ساء 

1mm3
يف

من4000 1000

اىل 10000

g / ℓ من 0.8 0.97الكليكوز

 اىل 1.05

دري�ض ولية لإ الوثيقة 1: نتائج التحاليل الأ

الوثيقة 3: 

تطور كمية VIH و كمية م�سادات 

ج�سام يف دم م�ساب بدللة الزمن الأ

الوثيقة 2: تطور تركيز اللمفاويات T4 يف دم �سخ�ض، 

VIH ت�سربت اإليه حمة

ق�سور مناعتي

كلي

خمج
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املعيار1:التاأويل 

ال�سحيح للو�سعية

املعيار2:التوظيف ال�سليم 

دوات املادة لأ

املعيار4:جودة املعيار3:الن�سجام

التقدمي

ة1
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر 

بع�س املالحظات 

التي اعتمد عليها 

الطبيب لطلب 

حتاليل اإ�سافية.

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكر :

- انخفا�س عدد الكريات 

البي�ساء.

�سهال والزكام  - الإ

املزمنني .

دمان على املخدرات  - الإ

باحلقن.

- بقعا وردية على اجل�سم.

يح�سل التلميذ على نقطتني اإذا 

قدم معطيات منطقية دفعت 

جراء حتاليل اإ�سافية. الطبيب لأ

   

   يح�سل 

التلميذ 

على نقطتني 

اإذا:

- كان تقدمي 

الورقة 

جيدا.

 - كان اخلط 

مقروءا.

ة2
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني اإذا 

�سابة  ذكر �سببا لإ

مرا�س  �سعيد بالأ

نتهازية. الأ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا ذكراأن:

- حمة VIH تق�سي 

.T4 على اللمفاويات

- عند و�سول �سعيد اإىل 

مرحلة ال�سيدا،تظهر 

مرا�س  عليه الأ

نتهازية. الإ

يح�سل التلميذ على نقطتني 

مرا�س  اإذا ربط بني  ظهور الأ

النتهازية عند اإدري�س ومفعول 

. VIH حمة

ة3
م

لي
ع

لت
ا

يح�سل التلميذ 

على نقطتني 

اإذا قدم ن�سائح 

لوقاية اجل�سم من 

مرا�س. الأ

يح�سل التلميذ على 

نقطتني اإذا قدم 

ن�سيحتني لتفادي:

�سابة بال�سيدا. - الإ

�سابة بالزهري. - الإ

  يح�سل التلميذ على نقطتني 

اإذا قدم ن�سائح مقنعة للوقاية 

من التعفنات املنقولة جن�سيا 

                         .

�سبكة الت�سحيح

ال�سيدا

ر�ض �سا�سية 1الـم�ستوى 3علوم احلياة والأ الو�سعية 3 الـمرحلة 4الكفاية الأ




