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  2018/2019: الموســـم الدراسي                     أسفي                                                                                         -مراكـــش: األكادیمیة                                

  الجدع مشترك علوم: المستوى الدراسي                                                                                                                     الرحامنـــة: المدیریـة                               

  نوال عائشة لحبابي: ذةاألستـــا                                                             ثانویة اإلمام البخاري التأھیلیة                                   : المؤسسة                              

 

 
  المراجــــع

  

 
  المــــدة

  
  األول الفصل

 
  األولى الوحدة

  
  المستوى  المادة

 التوجیھات الرسمیة
علوم الحیاة و األرض في المفید: الكتاب المدرسي  

المستنسخاتالوثائق   
 جدع مشترك علوم علوم الحیاة و األرض علم البیئة البیئیة الخرجة ساعة 12

 

الكفایـة األساسیـة: على المتعلم أن یكون قادرا على حل وضعیات - مشكلة دالة باستعمال معرفتھ و مھاراتھ المرتبطة بمختلف العوامل البیئیة المؤثرة في توزیع الكائنات الحیة  و طرق التحكم فیھا في 
مسؤولة اتجاه البیئة مواقفالمجال الفالحي و علیھ أن یكون قادرا على نشر   

 .أمكن إذا إنجازھا و البیئیة األوساط لدراسة المیدانیة التقنیاتترسیخ المعارف حول  :الكفایـة النوعیـة

  :الكفایــات الفرعیة

 باستعمال الشجرة علو قیاس النباتات، و الحیوانات حفظ و جمع( المیدانیة و المخبریة لألدوات الصحیح اإلستعمال و ور التقني للعدة التجریبیة المالئمةصالت: الكفایات التكنولوجیة 

 ....)خاص مثلث

  المیدانیة بالتقنیاتلترجمة معطیات متعلقة ) الكتابي و الشفوي و البیاني(استعمال مختلف أنواع التواصل  :التواصلیـةالكفایات. 

 استیعاب ثقافة بیولوجیة و بیئیة إجرائیة و مھیكلة  :الكفایــات الثقافیــة. 

 تخاذ مواقف مسؤولة اتجاه البیئةاو المجاني للثروات الطبیعیة التبذیرالوعي بضرورة تجنب   :الكفایات االستراتیجیة.  

 المیدانیة بالتقنیاتمتعلقة  تركیب المعطیات و صیاغة الفرضیات و طرح خالصات و إنجاز خطاطات و قراءة بیانات على و المالحظة العلمیة القدرة على -  :لكفایــات المنھجیةا       

  .االندماج ضمن مجموعات عمل و                               
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  .مالحظة وسط طبیعي -            :المكتسبات القبلیة

  .السالسل و الشبكات الغذائیة -                               

  .تصنیف الكائنات الحیة -                                

  .الجراثیم -                               

                                 

  .التأثیرات البیئیة و تحوالت المادة: في نفس السنة یمتد موضوع البیئة إلى علوم الفیزیاء و الكیمیاء       :اإلمتددات المرتقبة

  .ین التوازن و االختاللالبیئة ب: في مادة االجتماعیات                              

  .نصوص تھتم بالبیئة: في اللغات                              

 .موضوع المعرفة العلمیة: في الفلسفة                             
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 جدول التخصیص

 
 المیدانیة المعطیات استثمار  البیئیة الحمیلة  مفھوم

 
  المیدانیة التقنیات بعض

 

  المحتوى         
 

 القـــدرة

 .النسبیة الكثافة ثم الكثافة و التردد: من لكل الریاضیة الصیغة تعرف- .المحیا و اإلحیائیة الفونة،الفلورة،العشیرة مفھوم تعرف -
 

 .للجرد الدنیا المساحة تعرف مفھوم- 
 .معشبة إنجاز تقنیة تعرف- 
 .الحیوانات على الحفاظ طرق بعض تعرف- 

 

 تعرف

 .التربیع تقنیة مراحل وصف -  
 

 وصف

 .المؤسسة حدیقة في التربیع تقنیة تطبیق -  
 .المؤسسة حدیقة في شجرة علو قیاس تقنیة تطبیق -

 تطبیق

 .النباتیة الطبقات مختلف تصنیف-   
 

 تصنیف

 .النباتیة الطبقات مختلفتسمیة -   
 

 تسمیة

 بین الممكنة العالقات كل تمثل تركیبیة خطاطة إنجاز -
  إنجاز  النباتات لتوزیع مبسطة أفقیة مقاطع إنجاز-  .التردد منحنى و مدراج إنجاز-  .البیئیة الحمیلة مكونات مختلف

 الخرجة في المستعملة الوسائل بمختلف اإللمام -   
 .استعماالتھا بأوجھ و البیئیة

 

  اإللمام

 .التردد نسبة من انطالقا التردد معامل تحدید - 
 Du Rietz تقییم حسب للوسط الممیزة التردد لمعامالت البیئیة الداللة تحدید- 
 تقییم حسب للوسط الممیزة السیادة-الوفرة لمعامالت  البیئیة الداللة تحدید - 

Braun-Blanquet 
 التردد منحنى من انطالقا المدروس الوسط خاصیات تحدید - 

 

  تحدید

  
 
 .الالإحیائیة و اإلحیائیة العوامل بین التمییز -
 

 
  التمییز

     .البیئیة الحمیلة مفھوم عن الكشف -
  الكشف
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الدرس جذاذة  

المعینات  التقویم
التعلیمیةاألھداف  أنشطة المدرس أنشطة التلمیذ الدیداكتیكیة  تصمیم الدرس 

 :التشخیصي التقویم
 
 السابقة المكتسبات

  .البیئة موضوع في

 السبـــــــورة

  .البیئة التذكیر بالمفاھیم السابقة حول -
التساؤالت التي یقدمھا اإلجابة عن  -

  .مناقشتھااألستاذ و
 علم الوقوف على مختلف أوجھ دراسة -

  .البیئة
ووضع تساؤالت حولھا من أجل اإلجابة 

 .عنھا خالل الوحدة المقررة

التوجیھ إلى موضوع الوحدة المقررة و ھو البیئة وفتح  -  
 كیف و تتكون مما و البیئة ھي ماع التالمیذ حول نقاش م

 ندرسھا؟
  .وضع التالمیذ أمام إشكالیات انطالقا من إجاباتھم -
 . تحفیز التالمیذ على صیاغة تساؤالت حول الوحدة -

استرجاع أھم المكتسبات السابقة 
حول البیئة و ربطھا بالوحدة 

  .الجدیدة
الوقوف على اإلشكالیات و  -

مراد اإلجابة عنھا في التساؤالت ال
  .الوحدة

الوعي و امتالك الحافز و الحاجة 
 .لدراسة علم البیئة

 تمھید إشكالي

 :التكویني التقویم
 

 المساحة ھي ما-
 للجرد؟ الدنیا

 
 مراحل أھم ھي ما-

 التربیع؟ تقنیة
 

 مختلف ھي ما-
 ؟النباتیة الطبقات

 علو نقیس كیف-
 شجرة؟

 
 الخطوات ھي ما-

 إلنجاز المتبعة
 لتوزیع أفقیة مقاطع

 وسط في النباتات
 وسط في و غابوي

 ؟مائي
 

 الوسائل ھي ما -
 في المستعملي

 البیئیة؟ الخرجة
 

 السبـــــــورة-
 

 المسالط- 
 الضوئي

 
 صور-

 
 فیدیو شریط-

 
  الوثائق- 
  7إلى 1 من

 تعرف و 1 الوثیقة تحلیل المتعلمین على- 
 ثم مراحلھا التربیع،وصف تقنیة مبدأ

 .للجرد الدنیا المساحة مفھوم تعرف
 االلتحاق المتعلمین مجموعات على- 

 لتعلیمات اإلصغاء و المؤسسة بحدیقة
 حیث من متجانسا الختیار وسطا المدرس

 و للجرد األولى المساحة لتحدید و التنبث
 قصد التربیع تقنیة مراحل احترام علیھم
 .للجرد الدنیا المساحة تحدید

 المدرس لشرح اإلصغاء المتعلمین على- 
 تغیر على بیانیا یعبرون أن ذلك بعد و

 .المناولة نتائج من انطالقا الدنیا المساحة
 
 تسمیة و تصنیف ثم 2 الوثیقة مالحظة -

 بواسطة والتوصل النباتیة الطبقات مختلف
 ھو الطول معیار أن المدرس إرشادات
 .الطبقات ھذه بین التمییز في المعتمد

 
 و  3 الوثیقة مالحظة المتعلمین على

 بواسطةالشجرة  علو تقنیة قیاس وصف
 قائم الساقین متساوي مثلث عن عبارة أداة

 المؤسسة االلتحاق بحدیقةثم  الزاویة
 .لتطبیقھا

 

 و للمتعلمین  التربیع بتقنیة المتعلقة 1 الوثیقة تقدیم- 
 و التربیع تقنیة مبدأ تعرف أجل من بتحلیلھا مطالبتھم

 المساحة مفھوم عرفللت استدراجھم و مراحلھا أھم وصف
 .للجرد الدنیا

  تھمدعومتعلمین، 5 من مكونة عمل مجموعات تشكیل - 
 على التربیع تقنیة تطبیق قصد المؤسسة بحدیقة لاللتحاق

 من متجانسا وسطا اختیار أجل من توجیھم و الواقع أرض
 استدراجھم ثمللجرد  األولى المساحة وتحدید التنبث حیث
 في إلیھا التطرق تم التي التربیع تقنیة مراحل تتبع قصد

 .للجرد الدنیا المساحة لتحدید ذلك و الفصل
 المناولة نتائج استثمار كیفیة الفصل،شرح إلى العودة بعد -

 .بیانیا
 
 ثم بدقة بمالحظتھا مطالبتھم و للمتعلمین 2 الوثیقة تقدیم- 

 استدراجھم ثم النباتیة الطبقات مختلف تسمیة و تصنیف
 بین التمییز في المعتمد ھو الطول معیار أن إلى للتوصل

 .الطبقات ھذه
 
 علو قیاس بتقنیة المرتبطة للمتعلمین 3 الوثیقة تقدیم 

 قائم الساقین متساوي مثلث عن عبارة أداة بواسطة الشجرة
 . التقنیة بوصف مطالبتھم و الزاویة
 .السبورة في التقنیة شرح و المتعلمین إجابات متابعة

 .لتطبیقھا المؤسسة لاللتحاق بحدیقة المتعلمین دعوة -
 

 .التربیع تقنیة مراحل وصف - 
 .للجرد الدنیا المساحة تعرف مفھوم-

 حدیقة في التربیع تقنیة تطبیق -- 
 .المؤسسة

 الطبقات مختلفتسمیة  و تصنیف - 
 .النباتیة

 في شجرة علو قیاس تقنیة تطبیق -
 .المؤسسة حدیقة

 لتوزیع مبسطة أفقیة مقاطع إنجاز- 
 في و غابوي وسط في النباتات

 الجانبیة من انطالقا مائي وسط
 .الطبوغرافیة

 المستعملة الوسائل بمختلف اإللمام - 
 بأوجھ و البیئیة الخرجة في

 .استعماالتھا
 .معشبة إنجاز تقنیة تعرف- 
 على الحفاظ طرق بعض تعرف- 

 .الحیوانات
  
.  

I-المیدانیة التقنیات بعض: 
 
 التربیع تقنیة1-
 
 لتوزیع عمودیة مقاطع إنجاز2-

 : النباتات
 النباتیة الطبقات  ـ أ

 الشجرة علو قیاس تقنیة ـ ب
 
 لتوزیع أفقیة مقاطع إنجاز3-

 : النباتات
 غابوي وسط في ـ أ

 مائي وسط في ـ ب
 
 الخرجة في المستعملة األدوات4-

 البیئیة
 

 و الحیة الكائنات جمع تقنیات5- 
 :علیھا المحافظة

 النباتات عند - أ
 الحیوانات عند - ب
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 أھم ھي ما -
 إنجاز خطوات

 معشبة؟
 

 طرق ھي ما -
 على الحفاظ

 الحیوانات؟
  

 المدرس لشرح اإلصغاء المتعلمین على- 
 .التقنیة لھذه الریاضیة البرھنة حول

 
 تم التي المفاھیم بعض على التعرف -

وھي  اإلعدادي السلك في إلیھا التطرق
 المستوى الطبوغرافیة،منحنیات الخریطة

 .الطبوغرافیة الجانبیة و
 و 4 الوثیقة تحلیل المتعلمین على- 

 مقاطع إلنجاز المتبعة استخراج الخطوات
 غابوي وسط في النباتات لتوزیع أفقیة

 .الطبوغرافیة الجانبیة من انطالقا
 
 و 5 الوثیقة تحلیل المتعلمین على- 

 بین اإلختالف و التشابھ أوجھ استخراج
 النباتات لتوزیع  أفقیة مقاطع إنجاز تقنیة
 .مائي وسط في و غابوي وسط في
 

 و  6 الوثیقة مالحظة المتعلمین على
 التي التساؤالت عن اإلجابة و بدقة الصور
 إلى التوصل قصد  حولھا األستاذ یقدمھا

 .جدول في تدوینھا و استعماالتھا مختلف
 
 و المجموعة أفراد مع 7 الوثیقة مناقشة- 

 لتالوة متعلم تعیین ثم فقرة في تلخیصھا
 .الملخص

 
 
 
 
 
 
 
 بطرق المتعلق فیدیو الشریط مشاھدة- 

 القیام و الحیة الكائنات عل الحفاظ
 معشبة إنجاز وھو المنزلي بالواجب
  .مبسطة

 قیاس تقنیة ببرھنة المدرس ،یقومالفصل إلى العودة بعد -
 .ریاضیا شجرة علو

 
 الطبوغرافیة،منحنیات الخریطة: المفاھیم ببعض التذكیر - 

 .الطبوغرافیة الجانبیة و المستوى
 النباتات لتوزیع أفقي مقطع بإنجاز المتعلقة 4 الوثیقة تقدیم- 

 اقتراح و بتحلیلھا مطالبتھم و للمتعلمین غابوي وسط في
 في النباتات لتوزیع أفقیة مقاطع إلنجاز المتبعة الخطوات

 .الطبوغرافیة الجانبیة من انطالقا غابوي وسط
 
 
 
 النباتات لتوزیع أفقي مقطع بإنجاز المتعلقة 5 الوثیقة تقدیم- 

 استخراج و بتحلیلھا مطالبتھم و للمتعلمین مائیي وسط في
 في التقنیة ھذه استعمال مع اإلختالف و التشابھ أوجھ

 .الغابوي الوسط
 

 في المستعملة الوسائل ببعض المتعلقة 6 الوثیقة تقدیم
  لبعض الضوئي بالمسالط صور عرضو البیئیة الخرجة

 مختلف لتعرف المتعلمین مع نقاش فتح و الوسائلھذه 
 .جدول في تدوینھا و استعماالتھا أوجھ

 
 تقدیم و متعلمین 3 من مكونة عمل مجموعات تشكیل -

 الحفاظ طرق  یوضح نص عن عبارة ھي التي 7 الوثیقة
 و الوثیقة بمناقشة مطالبتھم و الحیوانات و النباتات على

 .فقرة في تلخیصھا
 دقیقة 15 في المحدد المجموعات عمل المدرس یراقب -
 لتقدیم مجموعة كل من متعلم بترشیح منھم یطلب ثم

 .الملخص
 ھو و عمل أحسن المدرس من بتوجیھ المتعلمون یختار ثم

 .الدروس دفتر في كتابتھ سیتم الذي
 
 عل الحفاظ طرق  یبین فیدیو شریط المدرس یعرض-

 .الحیة الكائنات
 معشبة منزلي كواجب بإنجاز المتعلمین من المدرس یطلب-

  .مبسطة
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 :التكویني التقویم

 
 التطبیقیة التمارین

  .والمنزلیة

 السبـــــــورة-
    الوثیقتین -

 9 و8 

 الصیغة لتعرف المدرس لشرح اإلصغاء -
 و مدراج إنجاز كیفیة و للتردد الریاضیة

 .التردد منحنى
 التردد بمعامل المرتبطة8   الوثیقة تحلیل -
 نسبة من انطالقا استخراجھ كیفیة تعرف و

 الداللة استخالص كیفیة كذلك و التردد
 . DuRietz حسب التردد لمعامالت البیئیة

 
 
 
 .التطبیقي التمرین إنجاز- 
 
 
 بمعامل المرتبطة 9 الوثیقة تحلیل -

 استخراجھ كیفیة تعرف و السیادة-الوفرة
 كیفیة كذلك و التغطیة نسبة من انطالقا

-الوفرة لمعامالت البیئیة الداللة استخالص
  Braun-blanquet حسب السیادة

 
 
 
 الصیغ لتعرف المدرس لشرح اإلصغاء -

 .النسبیة الكثافة و للكثافة الریاضیة
 یطلبھا التي التطبیقیة التمارین إنجاز-

 .المدرس
 
 .التطبیقي التمرین إنجاز-

 
 
 .المنزلیة التمارین إنجاز- 

 .السبورة في للتردد الریاضیة الصیغة شرح -
 و للمتعلمین  التردد بمعامل المرتبطة 8 الوثیقة تقدیم -

 و التردد نسبة من انطالقا استخراجھ كیفیة بتعرف مطالبتھم
 التردد لمعامالت البیئیة الداللة استخالص كیفیة كذلك
 . DuRietz حسب

 
 استخراج ثم التردد منحنى و مدراج إنجاز كیفیة شرح-

 .التردد منحنى من انطالقا المدروس الوسط خاصیات
 
 ،معاملالتردد  بحساب  متعلق تطبیقي تمرین تقدیم-

   تصحیحھ و إنجازه یتم التردد منحنى و التردد،مدراج
 .الفصل داخل

 
  السیادة- الوفرة بمعامل المرتبطة 9 الوثیقة تقدیم - 

 من انطالقا استخراجھ كیفیة بتعرف مطالبتھم و للمتعلمین
 البیئیة الداللة استخالص كیفیة كذلك و التغطیة نسبة

 Braun-blanquet حسب السیادة-الوفرة لمعامالت
 
 و للتردد الریاضیة بالصیغة بالتذكیر المتعلمین مطالبة -

 و النباتات عند الطرقة بنفس تحسب أنھا إلى اإلشارة
 .الحیوانات

 
 .النسبیة الكثافة و للكثافة الریاضیة الصیغة شرح -

 
 
 
 الكثافة و بالتردد،الكثافة متعلقة تطبیقي تمرین تقدیم -

 .الفصل داخل تصحیحھ و إنجازه یتم النسبیة
 
 داخل تصحیحھا یتم المنزلیة التمارین من سلسلة تقدیم- 

 .الفصل
 
 
 
 
 

: من لكل الریاضیة الصیغة تعرف- 
 .النسبیة الكثافة ثم الكثافة و التردد

 من انطالقا التردد معامل تحدید - 
 .التردد نسبة

 التردد لمعامالت البیئیة الداللة تحدید
 Du تقییم حسب للوسط الممیزة
Rietz 

 لمعامالت  البیئیة الداللة تحدید - 
 حسب للوسط الممیزة السیادة-الوفرة
 Braun-Blanquet تقییم

 .التردد منحنى و مدراج إنجاز - 
 المدروس الوسط خاصیات تحدید - 

 .التردد منحنى من انطالقا

II-المیدانیة المعطیات استثمار: 
 
 للنباتات اإلحصائیة الدراسة1-

 التردد معامل و التردد - أ
 التردد منحنى و مدراج - ب
 السیادة-الوفرة معامل - ج
 
 
 
 
 
 للحیوانات اإلحصائیة الدراسة2-

 التردد - أ
 الكثافة - ب
 النسبیة الكثافة - ج
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 :التكویني التقویم

 
 التركیبیة الخطاطة

 السبـــــــورة-
 

 المسالط- 
 الضوئي

 
 صور- 

 الحي استخراج الجزء و الصور مالحظة- 
 من و وسط كل في الحي غیر الجزء و

 الحمیلة لمفھوم تعریف اقتراح خاللھا
 .البیئیة

 بعض لتعرف المدرس لشرح اإلصغاء- 
 اإلحیائیة كالفونة،الفلورة،العشیرة المفاھیم

 .الالإحیائیة و اإلحیائیة المحیا،العوامل و
 
 العالقات كل تمثل تركیبیة خطاطة إنجاز- 

 الحمیلة مكونات مختلف بین الممكنة
 .البیئیة

  

 الضوئي بالمسالط مختلفة طبیعة ألوساط صور عرض -
 و بمالحظتھا المتعلمین مطالبة و) صحراء و بحر،غابة(

 .وسط كل في الحي غیر الجزء و الحي الجزء استخراج
 .البیئیة الحمیلة مفھوم إلى التوصل قصد المتعلمین توجیھ -
 و اإلحیائیة كالفونة،الفلورة،العشیرة المفاھیم بعض شرح -

 .الالإحیائیة و اإلحیائیة المحیا،العوامل
 
 
 كل تمثل تركیبیة خطاطة بإنجاز المتعلمین مطالبة -

  .البیئیة الحمیلة مكونات مختلف بین الممكنة العالقات

 مفھوم تعرف -
 و اإلحیائیة الفونة،الفلورة،العشیرة

 .المحیا
 .البیئیة الحمیلة مفھوم إلى التوصل -
 و اإلحیائیة العوامل بین التمییز -

 .الالإحیائیة
 كل تمثل تركیبیة خطاطة إنجاز -

 مختلف بین الممكنة العالقات
 .البیئیة الحمیلة مكونات

III- البیئیة الحمیلة  مفھوم 
 
 البیئیة الحمیالت لبعض أمثلة -أ

 الحمیالت خصائص بعض -ب
 البیئیة
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