
https://www.facebook.com/pages/Bourrich-ahmed/487472144634644?ref=hl  1الصفحة 
 

II  -  السندات( للدعائماالستغالل المنهجي( : 

 تعريف االستغالل المنهجي : - أ

فادة منها و االنتفاع بها ألغراض محددة، فهي تستغل من اجل المقارنة، و تستتغل متن ستهو اإل دعائماالستغالل المنهجي لل

 …إلظهاراجل التحليل و تستغل للتفسير و تستغل من اجل ا

 أنواع األستغالل المنهجي: - ب
 و تعدد األغراض.   الدعائمتتعدد طرق االستغالل تبعا لتعدد 

 Exploiter une imageاستغالل صورة: .1
 إن استغالل صورة هو االستخراج من هذه الصورة و عنوانها لمعلومات محددة لغرض ما.

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

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

 .الربط بين الصورة و المعلومات المتعلقة بها 

 .وضعية الصورة في الفراغ و في الزمان 

 و المجموعات التي تؤلفها. تحديد مختلف العناصر 

 .تحديد مختلف العالقات و التفاعالت بين هذه العناصر و المجموعات 

  و أخيتترا بتحديتتد األستتملة الماتتارة بالمالمكتتة و اإلمكانيتتة متتن وضتتإل فرضتتيات تستتمل باإلجابتتة أو تحديتتد الغتترض متتن

 استغالل الصورة.

 Exploiter un schéma: استغالل رسم تخطيطي .2

ماتتل للمعلومتتات التتتي يقتتدمها الرستتم و ربطهتتا بالمعطيتتات التتتي يحتتددها الغتترض متتن استتتغالل الرستتم هتتو التوظيتتف األ

 التخطيطي.

 خطوات االستغالل:
  ،التعرف علتى البنيتة و استترجاع المعلومتات المتعلقتة بهتا و يتتم ذلتك بتحديتد مستتوع التمايل)ع،توية، خليتة، ع،تية

 ومات التي تسمل بالتعرف على البنية.،الوضإل في السياق البنائي، جمإل المعل…(جزيمة

 .جمإل المعلومات ال،رورية لفهم الوظيفة 

 .تحديد العناصر و العالقات المميزة للرسم التخطيطي 

 .و أخيرا ربط الرسم التخطيطي بالغرض من استغالله 

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

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

 خطوات االستغالل:

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

 التعرف على العنوان لحصر الكاهرة المدروسة. 

 على البيانات )مدلول المحاور(. التعرف 

 .التعرف على الومدات المستعملة 
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 التحضير:
 تقسيم المنحنى إلى مجاالت)مسب الزمن، مسب الكواهر، مسب التقسيم الطبيعي له.(. 

ت تحديد القيم المميزة للوظيفة و المايرة لالنتباه ماتل القيمتة القصتوع، القيمتة التدنيا،و القيمتة الوستطى و فتي  تل الحتاال 

المعلومتة الرئيستية.و فتتي مالتة وجتود أ اتتر متن منحنتتى تحتدد المعلومتة أو المعلومتتات الجديتدة التتي يحصتتل عليهتا متتن 

 مقارنة هذه المنحنيات.

 تحديد العالقات بين مختلف العناصر. 

 ربط التغيرات المالمكة بالمعارف و المعلومات التي يقدمها الموضوع المدروس ماال ما تقدمه التجربة. 

 Exploiter un tableau:غالل جدولاست .4

 هو التوظيف و االستعمال المنطقي و الفوري للمعطيات في معالجة الموضوع المحدد.

 خطوات االستغالل:
)شتتتتتتروط القيتتتتتتاس، الشتتتتتتروط  التعتتتتتترف علتتتتتتى المعلومتتتتتتات التتتتتتتي يقتتتتتتدمها الجتتتتتتدول متتتتتتن العنوان،الشتتتتتتروط 

 …،الومدات ، العوامل…(التجريبية

األفقيتتة و العموديتتة للجتتدول لتحديتتد المعلومتتات المكملتتة ، وتحديتتد القتتيم العكمتتى و القتتيم القتترا ة و تتتتم بتتالقرا ة  

 الصغرع  ما تحدد القيم الشاهدة و القيم المعبرة عن الكاهرة المدروسة.

التربط بتين مختلتف القتيم الستتخراج العالقتات وربطهتا بالمعتارف و المعلومتات التتي يقتدمها الموضتوع المتتدروس  

 من االستغالل. لتحقيق الغرض

 Exploiter un texte scientifique:استغالل نص علمي .5

 خطوات االستغالل:
 قرا ة أولى لتحديد الكلمات و الجمل المفتامية. 

 قرا ة ثانية لتحليل النص. 

 استغالل النص في الغرض المحدد. 

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

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

 (:2المرحلة)
 :التالية اإلجابة على التساؤالت ولمرامل التجربة   فهم محتوع التجربة:بتحليل

 هل يوجد شاهد في التجربة ؟ 

 ما هي مميزاته؟ 

 …الع،و أو الخلية أو  يف تم تح،ير الحيوان أو 

 ما هي المعامالت و التدخالت التي أجريت ؟ 

 و في أي ترتيب؟ 

 ما هي النتيجة ؟ 

 ها مإل الشاهد.تقارنم 

 (:3المرحلة)

 استغالل التجربة للغرض المحدد منها. 
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III - :طرق االستغالل المنهجي للوثائق 

 :من أجل التحليل دعائماستغالل ال .1
الموجودة بين تلك العناصر و الكيفيتة  اتالموضوع إلى جزئياته أو إلى عناصره و إدراك العالق التحليل على تفكيكيقوم    

 من أهم األهداف التي يسعون إلى تحقيقها. المعلمينالتي انتكمت وفقها.و تعد القدرة على التحليل في نكر بعض 

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

o  تفكيك أو تحليل البنية إلى عناصرها أو مكوناتها األساسية متى يتعرف عليها  األولفي المستوع 

 .و يتمكن من تصنيفها

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

o  دئ المنكمة أو الموجهة أي المبتادئ و األستا التتي من التحليل التعرف على المبا الثالثفي مين يتطلب المستوع

 انتكمت وفقها المادة أو الموضوع و البنية التي تؤلف عناصر تلك المادة وتمنحها ومدتها.

و يتخذ التحليل أشكاال مختلفة تبعا لطبيعة الموضوع الجاري دراسته و تعدد التحليالت شرط للمعرفة الشاملة بموضتوع متا 

 و من هذه األشكال:

o .تقسيم الموضوع إلى أجزائه المكونة له يكشف عن بنيانه 

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

o .تحويل المر ب إلى بسيط 

o .شف المرامل المختلفة لعملية ما و اتجاهاتها المتناق،ة  

 كيف نقرأ ونحلل منحنى
 Repèrage:  المعالمتحديد  -

 د منهجي للمنحنى المدروس:تحدي *

o :س(محورx المتغير ) .المعروف 

o :ع(محورy  ).المتغير المدروس 

 البحث عن معطيات أخرع: *

o .عنوان المنحنى 

o .بيانات المحاور 

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

 Préparation de l’analyse: تحضير التحليل .

 ى:على نفا المنحن

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

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

 Analyse:  التحليل.

 *دراسة  ل مجال على مدة:

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

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

 *عدم استعمال العبارات التالية: 

o المنحنى، المخطط 

o يصعد، ينزل أو هبوط 

 *يجب استعمال العبارات التالية: 

o المدروس. عاسم المتغير 

o ،ينزل عوضيرتفإل / ينقص، عوض يزيد. 
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 أمثلـة

 تحليل منحنى بياني بسيط -أ 

 كشاالية :اال

 ( ATP (ع،وية إلى طاقة على شكلآلية تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المواد ال

 نتائج عن دراسة تجريبية مدعمة بالحاسوب.

 ثم استنتج مادة االيض المستعملة من طرف المتو ندري التالية ملل منحنى الوثيقة:  التعليمة

 

 

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

 أي مادة يمكن مقنها ماال. التعرف علـى الوثيقـة

 .قـرا ة تغيرات الكاهرة مإل العامل المتغيـر -

 التعرف على العالقات الموجودة بين العناصر .2
 .)دراسة تغيرات الكاهرة وعالقتها مإل العامل المتغير(

 : التعرف على مبادئ التنظيـم.3

 تحديـد المعارف المبنيـة من خالل االستنتـاج

ا بإضافة الغلو وزو ذتبدأ هذه الدراسة بتعريف الوثيقـة : يمال المنحنى تغيرات األ سجين في الوسط بداللة الزمن وه

 ممض البيروفيك ثم بتقسيم المنحنى إلى فترات زمنية أو مرامل أو....

 مإل أخد بعين االعتبار:

 ثانية ......سم ةالومدات المستعمل 

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

 

 :هام

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

 .ظاهرة

 :المرحلة األولى
 قرار  مية األ سجين  في الوسط عند القيمة االبتدائيةدقيقة است 1=ز د إلى الزمن 0 من الزمن ز=

 ال تستهلك الميتو ندري اال سجين       في غياب مادة االيض ل\ملغ7

 :المرحلة الثانية
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مغ/ل  رغم إضافة 7تبقى  مية األ سجين في الوسط ثابتة عند قيمة د 2ز= إلىد 1ز=عند إضافة الغلو وز في الزمن 

 لميتو ندري ال تستهلك اال سيجينا            الغلو وز

 :المرحلة الثالثة
أي   ل\ملغ2.5الىل\ملغ7تناقص في تر يز األ سجين من د10ز= إلىد 2ز=عند إضافة ممض البيروفيك من الزمن 

 الميتو ندري تستهلك اال سيجين باستعمال ممض البيروفيك       د8ـ در بـوفي زمن يق ل\ملغ4.5بمقدار 

 :االستنتاج

 .البيروفيك  مادة ايض تعمل الميتو ندري الغلو وز  مادة ايض وإنما تستعمل ممضال تس 

 

 تحليل منحنى بياني يضم أكثر من متغير واحد -ب

هدم ممض البيروفيك من (ATP):آلية تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المواد الع،وية إلى طاقة على شكلاإلكشاالية

 .طرف المتو ندري

 تجريبية مدعمة بالحاسوب. نتائج عن دراسة

 ثم استخرج مرامل تفكك ممض البيروفيك في الميتو ندري التاليةة ق:ملل منحنى  الوثيالتعليمة

 

 
 

 :التعرف على العالقات الموجودة بين العناصرو .التعرف على العناصر1

 .إضافة ممض البيروفيكفي الوسط بداللة الزمن مإل  20C والـ  02 تمال الوثيقة منحنيات  تغيرات تر يز الـ

 

 :المرحلة األولى
 20Cل مإل ثبات  مية الـ مكرومول/ 200في الوسط عند قيمة  02ـ د  نسجل ثبات  مية ال1.5لى ز=إ 0 من الزمن ز= 

 20Cال تستهلك اال سيجين و ال تطرح الـ        ل  قبل اضافة ممض البيروفيك  مكرومول/ 50عند قيمة 

 :المرحلة الثانية

 200خالل الزمن  من  O2ـ تناقص في تر يز النسجل  د.10ميت تم مقن ممض البيروفيك الى  ز=  د1.5زمن ز=من ال

ل /مكرومول 210ل  الى /مكرومول 50من CO2ل  و في نفا الوقت زيادة في تر يز الـ /مكرومول70ل  الى/مكرومول

 CO2ـ لهدم مادة اآليض و ينتج عن دلك طرح الوتستعمله  20المتو ندري تمتص الـ        عند اضافة ممض البيروفيك

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

 تحليل عدة منحنيات في نفس المعلم -ج
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 باستغالل نتائج الدراسة.مبرمج محا اة  و تتم الدراسة باستخدام على نشاط اإلنزيم pHتأثير درجة الـ: اإلكشاالية 

 نتائج عن دراسة تجريبية مدعمة بالحاسوب.

 :ملل منحنيات الوثيقة  ماذا تستنتج ؟ التعليمة 

 

 

 

 

 

 :  التعرف على العناصر.1
ضافة و تبقى العوامل األخرع ثابتة  مإل إ pHتغير درجة الـ سببداللة الزمن م  O2ه الوثيقة تغيرات تر يز الـذتمال ه

 .اإلنزيم

 :المرحلة األولى

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

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

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

  عندpH=4  ثبات  مية الـO2 

 عندpH =6 02تناقص طفيف و بطي  لكمية الـ 

  عندpH=7 تناقص  بير وسريإل لكمية  الـO2 

 عندpH  =8 02تناقص طفيف و بطي  لكمية الـ 

 عندpH =10  ثبات  مية الـO2 

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

 يكون نشاط االنزيم أعكميا  pH=7في

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

 

 :االستنتاج

 .و لما ابتعدنا عنها بالزيادة أو بالنقصان يتناقص نشاط اإلنزيم ا،اإلنزيم أعكمي مالى يكون فيها نشاط pH لإلنزيم درجة

 

 تجربة((تحليل  وثيقة :  -د 

 : اإلكشاالية

 .ي  المادة الع،وية عند النبات األخ،ركربون الموجود فمصدرالـ

 تح،ير تر يب تجريبي

 : التعليمة
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 استنتج مصدر  ربون المادة الع،وية  التالية وملل الوثيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه الدراسة وفق المرامل التالية :ذتتم ه

 :معرفة الهدف من التجربة .1

 راألخ، عن النبات CO2زل الــالبحث عن تر يب المادة الع،وية بع

 فهم محتوى التجربة  بالتحليل : .2

o :التحليل 

 التعرف على العناصر :

  التي تحتوي على ما  الحنفية فيحتفظ بـ   1هوا  مر عبر القارورة رقم 1يصل الى الكياCO2 

  التي تحتوي على محلول البوتاس المابت الـ  2هوا  مر عبر القارورة رقم 2يصل إلى الكياCO2  ثم القارورة

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

  ظهرت أوراق الكيا األول بعد معالجتها بما  اليود باللون األزرق البنفسجي و أوراق الكيا الااني باللون

 .األصفر.لون ما  اليود

 

 التعرف على العالقات الموجودة بين  العناصر: .  3

 وصل الـ   إذاCO2 ت مإل ما  اليود باللون األزرق البنفسجي المعبر على وجود النشا  . صنعت الى األوراق تلون

 .تتركب المادة العضوية CO2 في وجود  يأالمادة الع،وية.

  لم يصل   إذاأماCO2  في  إلى األوراق فال تتلون باألزرق البنفسجي لعم قدرتها على تر يب المادة الع،وية أي

 .ال تتركب المادة العضوية  CO2غياب 

  يصنإل  النبات األخ،ر المادة الع،وية بوجود الـCO2 

o االستنتاج  : 

 .مصدرا لكربون المادة الع،وية  المصنوعة في النبات األخ،ر  CO2يعتبر الـ 
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 (استغالل جدول(تحليل جدول   -هـ 

 :1مثال  

 .:الجزيمات الغشائية التي تكسب الغشا   خاصية التعرف على  الذاتاإلكشاالية

 .ملل معطيات الجدول واستخرج العالقة بين رفض الطعم و معقد التوافق النسيجي للمانل والمستقبل:التعليمة

 

 المعطي المستقبل النتائج
 

 A A 1 قبول الطعم

 A B 2 رفض الطعم

 A C 3 رفض الطعم

 AB B 4 قبول الطعم

 B AB 5 رفض الطعم

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

 الومدات،العوامل....)التجريبية

 تتم بالقرا ة األفقية والعمودية للجدول لتحديد المعلومات المكملة وتحديد القيم العكمى والقيم  الصغرع ....... :القراءة. 2

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

 لتحقيق الغرض من االستغالل..

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

 Bو  Aنتج عن تصالب بين  ABميث 

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

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

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

  4التجربةCMH  الطعمقبول النتيجة  %100 أمد أبوي المستقبلماثل ي المعطي 

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

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

 المستقبل CMHالمعطي مماثل لـ   CMHالطعم عندما يكون قبلي .2

 :االستنتاج

 رها.وترفض غي CMHالع،وية تقبل الع،وية التي تماثلها من ميث الـ

 

 تحليل جدول يبين الحالة الكهربائية لغشا  قبل التنبيه : 2مثال  

 :البحت عن اآلليات األيونية المسمولة عن استقطاب الغشا  قبل التنبيهاإلكشاالية

انطالقا من الجدول  الوثيقة   الذي يوضل التر يب األيوني لشواردالتعليمة :
+

Na  و
+

 K 

 . استنتج  مصدر الكمون الغشائي الحي ،وراالسطواني للكلمارلمحلللوسطين الخارج و الداخل خلوي 
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 الوسط )التر يز (بالميلي مول / لتر

 

 سيتوبالزم وسط خارج الخلية الشوارد

20 400 K
+

 

440 50 Na
+

 

 

يمال الجدول قيم لترا يز  شوارد  .1
+

Na  و
+

. K  داخل و خارج المحوراالسطواني للكلمار مقدرة بالميلي مول/ل

 .ط تجريبي مالئمفي وس

نالمظ وجود  مية  بيرة من .2
+

Na و  مية قليلة من
+

K ـ لخارجي بينما يوجد  مية  بيرة من الا في الوسط
+

K 

و مية قليلة من الـ
+

Na في الوسط الداخلي 

الغشا  الحي يحافظ على التوازن غير المتساوي لشوارد .3
+

Na و
+

. K على جانبيه. 

 :  االستنتاج
للشوارد الـ متساويالعصبون عند الرامة عن ثبات التوزع غيرينتج الكمون الغشائي لل

+ 
Na  و

+
 K  بين الوسط الداخلي

 .والوسط الخارجي

  من أجل االستخراج: الدعائماستغالل  - 2

تعتداها إلتى أن ي نود التدعائماالستغالل على تحليتل في و بذلك يعتمد فهإن االستخراج مرملة أولية من مرامل التحليل 

 ج العالقات  أن يستخرج عناصر من معطيات معينة أو يستخرج عالقتات انطالقتا متن نفتا المعطيتاتمرملة استخرا

 .او يستخرج قيمة من منحنى

 :من أجل المقارنة الدعائماستغالل  - 3
المقارنة هي استخراج أوجه التشابه و االختالف بين مجموعتة متن العناصتر و ذلتك فتي إطتار إشتكالية مطرومتة، وبعمليتة 

ة يمكننا تنكتيم معطيتات و ا تستاب معلومتات منكمتة بغترض االمتفتاظ بهتا فتي التذا رة بستهولة، و المقارنتة عمليتة المقارن

 لتشكيل خالصة أو تر يب في النهاية. أعلى ذهنية تتطلب، الفرز، الترتيب، ثم التعميم و بالتالي المرور إلى مستويات أ بر

 ص، صور،  ائناتخطوات المقارنة:يمكن أن تجرع المقارنة بين نصو… 

 :إجرا  المقارنة 

o .تحديد إطار الدراسة 

o )القيام بفرز المعطيات لتح،ير المقارنة)يمكن أن يكون الفرز  تابيا أو شفويا 
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 :تحديد العناصر المختلفة إلجراء المقارنة 

o المظ  ل عنصر على مّدة ثم استخرج معلومات في إطار الموضوع )هذه العملية عبارة 

 للمعطيات المتوفرة و االمتفاظ بالتي لها عالقة باإلشكالية المطرومة(.عن تحليل و فرز 

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

 و نمط و طبيعة المعلومات المتوفرة ثم قم بجمإل  ل المعلومات بداللة المعايير المختارة.

 :ترجمة العمل 
 ريقتين لتسجيل المقارنة :و يمكن إتباع ط 

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

 في أعمدة. 

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

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

 و عبارات مناسبة 

علتى … ليا الحتال بالنستبة… بالنسبة ل… يساوي في مين…أقل من… أ ار من …  لما قل…  لما زاد مثل:

 …العكا من 

 .ير ز في النص المنجز على معايير المقارنة و ليا على العناصر 

 
 

 :هام

رنة في صورجدول مرحلة انتقالية إن المقارنة في صورة نص ضرورية إذا كان الغرض هو إنجاز خالصة، وتصبح المقا

 لتحقيق النص.
 

 :يستتمل هتتذا االستتتغالل بتتإثرا  المفهتتوم  التتذي أستتا عليتته العمتتل ميتتث يجيتتب علتتى المشتتكل  استتتغالل المقارنتتة

 المطروح.

 : Synthèse:التركيبمن أجل  الدعائماستغالل -4
 ة أو بنية لم تكن موجتودة و ال واضتحة متن قبتل،هو العملية العقلية التي ن،م بف،لها العناصر و األجزا  قصد تشكيل ومد

و في التر يب يكون لزاما استقرا  هذه العناصر من مصادر مختلفة.و فتي النشتاط التر يبتي يعمتل التلميتذ فتي نطتاق معتين 

تفرضه نوع اإلشكالية و  ذا المعطيات الخاصة و طبيعة الم،امين التي ستخ،إل للتر يب، ما أنته ينجتز فتي إطتار توجيته 

 نهجي و نكري محدد منذ البداية.م

إنجاز تلخيص –أ    
 التلخيص اصطالما: -

 هو تقرير موجز لتقرير مطول . - 1

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

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

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

 وسالمة األفكار دون إضافة أو تحريف أو نقد أو تعليق . 

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

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

 

 خصائص التلخيص: -
 عملية فكرية . - 1

 مهارة لغوية راقية . - 2

 صورة مصغرة ألصل مطول . - 3

 جاز يراعى فيه الحجم المطلوب .ضرب من اإلي - 4

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

 :المطلوب يعتمد على عناصر قاعدية ننطلق في اإلنجاز من مالة  ون التر يب

 ،من وثائق مختلفة 

  ،نتائج تجريبية متنوعة 

 .أو نشاطات منجزة خالل الحصة العملية 

 و تعطى تعليمات تحدد اإلطار الذي يوجه العمل.

 التركيب -ب 

 خطوات التركيب:

 :تحضير العمل 
 قرا ة متمعنة للتعليمات لتعيين دقيق للمشكل المطروح. -

 ختلف العناصر القاعدية الستخالص الكلمات المهمة و األفكار األساسية المختارة بداللة المشكل المطروح.تفحص م -  

 االستعانة بالمعارف المكتسبة. - 

البحث عن الروابط المنطقية بين  ل ما يمكن التوصل إليه، إنها روابط سببية متماثلة أو عكسية التي تسمل ببنا  األفكتار  - 

 الجديدة.

 نجاز:اإل 
 انطالقا من هذا التح،ير أنجز نصا قصيرا و مهيكال.

 وضل بقدر اإلمكان ذلك بمعارفك الخاصة و أمرص على استخراج مفاهيم جديدة.

 مثال:
(، ال  ADNانطالقا من المورثة ) الـ  ARNmالـ   سلسلةنسخ آلية مول  اعلمي اأ تب نصباالستعانة بالمعارف المبنية ، 

 .أسطر 08يتعدع 

 النص العلمي :بة كتا

 الخطوات:
 قرا ة متمعنة للتعليمات لتعيين دقيق للمشكل المطروح. -1

 التعليمات: 

 ، باالستعانة بالمعارف المبنية 

  الـ   سلسلةنسخ آلية أ تب نص علمي مولARNm  الـ ( انطالقا من المورثةADN ،) 

  أسطر 08ال يتعدع 

 : المشال المطروح

  الـ   سلسلةنسخ  آليةARNm  الـ ( انطالقا من المورثةADN ،) 

 تفحص مختلف العناصر القاعدية الستخالص الكلمات المهمة و األفكار األساسية المختارة بداللة المشكل المطروح. -2

 الـ   سلسلةARNm 

  الـ ( المورثةADN ) 

 األنزيمات 

 القواعد األزوتية 

 االستعانة بالمعارف المكتسبة. -3

نطقيتة بتين  تل متا يمكتن التوصتل إليته، إنهتا روابتط ستببية متماثلتة أو عكستية التتي تستمل ببنتا  البحث عتن التروابط الم -4

 األفكار الجديدة.

 اإلنجاز:-5

  ADN انطالقا من إمدع سلسلتي الـ  ARNحيوي لسلسلة الـ التصنيإل الالنواة ويتم خاللها  على مستوع النسختتم عملية 

بوليمراز ميث يعمل هذا اإلنزيم على  سر الروابط الهيدروجينية التي ARN ) أي السلسلة الناسخة ( في وجود إنزيم

 سلسلةتر يب تدريجي لثم يعمل على  ينجم عنه تباعد موضعي للسلسلتين،  ADN زوتية لسلسلتي الـآلتربط بين القواعد ا

  سلسلة الـ تيداتو لييون نبيالحرة و يكون ذلك نتيجة تكامل  تيداتو لييونالبإضافة على امتداد المورثة  ARNm الـ
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ARNm في الـ الناسخة لها تيداتو لييونو ADN في األخير تنفصل سلسلة الـ    .ARNm  عن جزيمه الـADN 

 لتهاجر إلى الهيولى ماملة نسخة طبق األصل للمعلومة الوراثية .

 إنجاز تركيب استخالصي:  -

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

 :خطوات اإلنجاز

 :تحضير العمل 

 .تحديد العناصر المراد وضعها في عالقة فيما بينها 

 .تحديد العناصر التي توضل العالقة 

 .تحديد العالقة نفسها 

 االستعانة بالمعارف المكتسبة إن أمكن ذلك.

 :تقنية اإلنجاز 
 يتين:لتمايل العناصر المراد وضإل العالقة بينها نستعمل إمدع الطريقتين اآلت

 سمه داخل إطار إتمايل  ل عنصر ب. 

  .استعمال دعامة تشريحية مشابهة للحقيقة 

 لتمايل العناصر التي توضل العالقة تستعمل طريقة األسهم و األلوان.

 :اإلنجاز 

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

 هضإل بوضوح وفي مكان بارز الرسم المراد إنجاز. 

   ضإل البيانات الكاملة الدالة على الرموز المختارة. 

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

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

 .التأ د من أن  ل العناصر المحددة و العالقات قد وظفت 

 

 :مثال
 تحصيلي للتنكيم الهرموني للمبيضمخطط 

 وضإل مخطط وظيفي يكهر العالقات الكائنة بين األع،ا  المتدخلة .

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

  :العناصر التي توضل العالقةLH  ،استروجينات ،GnRH 

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

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

 Réaliser un dessin:إنجاز رسم - أ
 

 يجب قبل  ل شي  التمييز بين : الرسم ، المخطط، الرسم التخطيطي.

 يقصد به الرسم المالمظ، و هو يشبه الواقإل.( :le dessinالرسم  ) -

يماتتل بصتتورة إجماليتة الشتتي  المالمتتظ دون تفاصتتيل فهتتو يهتدف إلتتى إي،تتاح فهمنتتا للبنيتتة ( :le croquisالمخطتط) -

 العامة للجسم ،فهو أقرب لما ننجزه بصورة تلقائية.

هو رسم مبسط يأخذ فيه بعين االعتبار النقاط التي يراها المنجتز أساستية ، فهتو فتي (:le schémaالرسم التخطيطي ) -

ة يماتتل مستتوع معتتين متن التجريتتد، و ال يمكتن إنجتازه إال بعتتد مالمكتة أشتتيا  عديتدة متتن نفتا الطبيعتتة و مالتة عامت
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تبرز ما يمكن أخذه بعين االعتبار و بتدون واقعيتة مختتارة و أميانتا بصتورة  اإلنجازه نستعمل في أغلب األميان ألوان

 اتفاقية.

 اإلنجاز:
o و وضتإل مخطتط إجمتالي  ستيط التذي يمالته الشتي  المتراد رستمه ،ارسم متا تالمكته متإل تحديتد الشتكل الهندستي الب

 تحترم فيه نسب األبعاد.

o .ضإل البيانات، مإل  تابة عنوان  امل 

o .استعمل في الرسم قلم الرصاص 

 التقديم:

o .ضإل خطا تحت العنوان 

o .أسهم البيانات تكون أفقية 

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

 construire une courbe: انيإنجاز رسم بي - ب

 .اختيار المحاور و تحديدها 

 .اختيار السلم و مقياس الرسم 

 إنجاز المحاور:

 .إن المبدأ ينطلق في أغلب األميان من نقطة الصفر لكال الومدتين المختارتين 

 .في مالة العكا يسجل بوضوح 

 .من األمسن استعمال ورقة مخططة  الورقة المليمترية 

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

  ا تب دوما بصورة أفقية تفاصيل الستلم التتي يمكتن أن تكتون متوجزة و  افيتة متإل تستجيل داللتة  تل محتور و عتدم

 نسيان الومدات.

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

 إنجاز المنحنى:

 .ضإل إمداثيات  ل نقطة على الورقة باستعمال قلم الرصاص 

  اربط نقاط اإلمداثيات يدويا و بدون استعمال المسطرة، على أن يكون المنحنى المنجز أ ار تماتيال للحقيقتة و أ اتر

 استقامة يمر بأ بر عدد ممكن من النقاط.

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

يقال شرح الشي  أي وسعه و بسطه و هو عمليتة تنكشتف خاللهتا محتويتات ومتدة متا و تصتبل مكوناتهتا مستتقلة و قتد 

يقة محل فكرة تتغاير الوامدة منها عن األخرع ، وهو منهج من مناهج البحث المنطقية يقوم على إمالل فكرة علمية دق

 أو رأي معروف و لكنه غير دقيق.

 دراسة دور بعض العضيات في تركيب البروتين.مثال:

 : اشرح تطور اإلشعاع في العضيات الموضحة في الوثيقة.مثال

 

 

 

 
 الشرح: 

ية عند وضإل خاليا بنكرياسية في وسط يحتوي على ممض أميني موسوم )لوسين مشإل(، يكهر اإلشعاع في الشبكة الهيول

 المحببة أوال وبنسبة  بيرة، البروتينات المر بة أدمجت اللوسين المشإل.

انخفاض في نسبة اإلشعاع في الشبكة وتزايده في جهاز  ولجي، ثم ينخفض اإلشعاع في جهاز بعد مدة زمنية نالمظ بعد 

 زايد في الحويصالت الكولجية.ي ولجي و

 التفسير: من أجل الدعائماستغالل  -6
القتدرة علتى التعترف علتى األفكتار الرئيستية و إدراك متا بينهتا متن عالقتات و تذا إمكانيتة استتخالص النتتائج  معناهالتفسير 

 الفعلية ومعرفة النتائج غير المبررة أو المتناقصة والتي يمكن استنتاجها من مجموع المعطيات الواردة في الدراسة.

اوالً عقلياً يرمي إلى ا تشاف أو تصتور العالقتات القائمتة بينهتا فنحن مطالبون في التفسير في تناول الكواهر والمشكالت تن

وبين غيرها من المتغيرات، والحكم على الشتواهد واألدلتة والتمييتز بتين النتتائج التتي تبررهتا األدلتة. وبالتتالي فتإن التفستير 

يتتم التفستير ضتمن إطتار فكتتري  يت،تمن تحليتل البيانتات التتي تتم جمعهتتا وترتيبهتا وتحديتد العالقتات فيمتا بينهتا، وغالبتتاً متا

 فنحن مطالبون باالجابة على التساؤلين لماذا و  يف؟معين.

 : يمكن العودة إلى المثال السابق في الشرح: مثال

 l’intérprètationالتفسير: 

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

لجمع وتخزين البروتينات، ثم إلى الحويصالت األفرازية حيث يتم إفراز محتوياتها إما في الدم مباشرة أو في قنوات 
 الغدد.
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 حالة موضوع موثق:

 الطريقة:
 تحديد اإلشكالية المطرومة.قرا ة للموضوع المقترح و  .1

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

 اختيار المعارف و ترتيبها . .3

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

 أو شموليتها. النتيجة :استخراج أهمية الكاهرة المدروسة .5

 انجاز النص : مقدمة ، عرض، خالصة .6

 :من أجل الوصف الدعائماستغالل  -8

مرملة في الدراسة العملية تقوم على تسجيل المعطيات الخاصة بتجربة أو مالمكة ما، بمساعدة نكام محدد متن التعليمتات 

خاصتتة التتتي تت،تتمنها لغتتة العلتتـم ) الرمتتوز، التتي يتقبلهتتا العلتتم.و يتتتم الوصتتف ستتوا  بوستتائل اللغتتة و األرقتتام أو الوستتائل ال

 و الوصف مرملة انتقال تمهيدية إلى دراسة نكرية لموضوع ما في العلم .…( الرسومات البيانية

و يتصتتل الوصتتف و التفستتير اتصتتاال وثيقتتا و ينتتدمج الوامتتد منهمتتا فتتي اآلختتر جتتدليا و متتن المستتتحيل تفستتير الوقتتائإل دون 

 لوصف بدون تفسير ال يكفي العلم.وصفها، ومن نامية أخرع فإن ا

مصطلحات تت،منها النشاطات  و هي و هذا جدول بين معاني بعض األفعال األدائية الموظفة في نشاطات المنهاج

المقترمة و التي يجب التفطن لداللتها  ما أن من واجب المعلمين تدريب التالميذ عليها و تنبيههم في  ل مناسبة إلى هذه 

 :الدالالت

 المعنى الفعل األدائي رقم 

 ابحث عن الصفات أوالخصائص التي تماثل بع،ها البعض وأ د أوجه التشابه واالختالف بينها. قارن 01

02 
 انتقد

بين رأيك في المزايا و الحقائق التي تتصف بها العوامل أو اآلرا  المذ ورة ، و أذ ر نتائج التحليل 

 الذي تقوم به.

03 
 عرف

ضحة الدقيقة الموثوق منها ، دون ذ ر التفاصيل، لكن تأ د من تبيان مدود أذ ر المعاني الوا

 التعريف مبينا  يف أن الشي  الذي تتناوله بالتعريف يختلف عن األشيا  األخرع.

04 
 صف

بين صور و خصائص الشي  المطلوب وصفه مر زا على جزئياته الدقيقة و ذلك في أسلوب 

 قصصي متسلسل.

05 
 ناقش

لل بحذر ما طلب منك مناقشته، و اعط براهين مابتة أو نافية ، مإل إعطا  الموضوع امتحن و م

 مقه من التوضيل و التفصيل.

 أ تب في قائمة على شكل نقاط أو تخطيطات ما يبيّن بإيجاز النقاط وامدة تلوا األخرع. عدد 06

 

07 
 قيّم

ان تقييم من سبقوك و بدرجة أقل قيم المشكلة بحذر و أذ ر مسناتها و مساوئها موضحا قدر اإلمك

 تقييمك الشخصي.

08 
 اكشرح

وضل و فسر بالتفصيل المادة التي تقدمها ، مإل اعطا  البراهين على االختالفات في الرأي أو في 

 النتائج.

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

 أوجد مال أو علّق على موضوع و أعرض رأيك فيه. أعط مااال أو فسر 10

11 
 برر

أثبت أو بيّن األسباب التي تحملك على اتخاذ قرار ما أو الوصول إلى نتيجة ما، و أ د على النقاط 

 التي تحملك على االقتناع.

 ة.أ تب بإيجاز وصفا يحتوي على النقاط الرئيسية و الاانوية و تجنب التفاصيل غير المهم لخص 12

 أعط النقاط الرئيسية و الحقائق الهامة في شكل ملخص و تجنب التفاصيل و اإلي،امات. أوجز 13

 بيّن  يف تنتمي األشيا  إلى لبع،ها ، أو  يف أن شيما آخر يالزم غيره أو يصامب سواه. أربط 14

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

 

 


