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  )*(الفصل األول

 اعتبارات عامة

   تمهيـــد-) أ (

  
 لوم الحياة واألرضتدريسي لمادة ع مقاربات بيداغوجية وديداكتيكية لمكونات الفعل الالتوجيهات هقترح هذت  

وفق االختيارات والتوجهات التربوية العامة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 
 وإجراءات تفعيلها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين ضمن مستجدات ـ قطاع التربية الوطنية ـوالبحث العلمي 
  :اورها إلى وتهدف من خالل مح. الكتاب األبيض

د تحيين معارفه العلمية  الذاتي، قصن على استدماج المستجدات التربوية وفق مبدأ التكويمساعدة األستاذ •
  . بما يضمن جودة وفعالية ممارساته الفصليةالمفاهيمي علميا وبيداغوجيا وتنمية جهازه والمهنية

 ، لمختلف وحدات برنامج علوم الحياة واألرض بمقاربات منهجية وديداكتيكية الستثمار أمثلإمداد األستاذ •
 مركز للمتعلمين، تعيد االعتبار للمتعلم بما يضمن تكوينا متوازنا  إعدادا وتدريسا وتقويماتساعده على إنجاز دروسه

 مما يكسبه أدوات التفكير العلمي؛ من مالحظة وحب ،تكوينه الذاتيالفعل التدريسي والمشارك الرئيسي في بناء 
وهي عناصر ستؤهله الكتشاف ميوالته .  وتجريب وتوثيق، ويتدرج به في امتالك القيم والكفاياتالع وتعبيرلالستط

  . اتخاذ قرارات صائبة على مستوى االختياربالتالي و،ومراكز اهتماماته
 فإنه عليا،يتوج بنيل شهادة البكالوريا التي ستؤهل المتعلم لمتابعة دراستة ال سلك البكالورياواعتبارا لكون   

، وإلى تزويده  معارف ومهارات ومواقف خالل المراحل السابقةيعمل على ترسيخ وتعميق ما اكتسبه المتعلم من
 ليكون قادرا على اتخاذ القرار الصائب في شأن توجيهه إلى مختلف بمعارف علمية تساهم في بداية تخصصه،

  . عادية وموفقة عليا، ضمانا لمتابعة دراسةالتخصصات
 تدريس علوم الحياة واألرض في من خاللبعا لذلك كان من الضروري تحديد الكفايات المراد تنميتها وت  

  .ارتباطها مع القيم والمقاييس االجتماعية
 األسس الفلسفية والتربوية طني للتربية والتكوين وكتاب أبيض، ميثاق ومن ،تضمنت الوثائق الرسميةلقد 

 التي تتأسس على ثــقت االختيارات والتوجهات العامةومن هذه األسس انب. ناهجوالثقافية الموجهة لمراجعة الم
 :مرتكزات رئيسية يمكن إجمالها في محاور ثالثة هي 

 
 

 . لقد اعتمد في تحرير هذه التوجيهات التربوية استعمال صيغة المذكر دون أي تمييز بين الجنسين(*)
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   بالتعليم الثانوي التأهيلي  واألرض أسس ومنطلقات بناء منهاج علوم الحياة - 1

قافية للمجتمع المغربي اإلسالمي  ث-تقوم هذه األسس والمنطلقات على اعتبار الخصوصيات السوسيو
  .التأهيلي الثانوي التعليم وميوالته، وكذا على وضوح مرامي وأهداف المتعلمواألسس النفسية المحددة لنضج ونمو 

ي بين المفاهيم عبر مختلف المستويات التعليمية، وتجنبا لالمتالك الفسيفسائي للمعرفة وتوخيا للتنسيق العمودي واألفق
الذي يحول دون الصياغة التركيبية واإلجمالية للمشاكل الحيائية والبيئية والجيولوجية، تمت هيكلة المحتوى المعرفي 

ـ النظرية الصبغية ـ نظرية الخلوية ال(ومحورته حول النظريات الكبرى التي تؤمن تماسك علوم الحياة واألرض  

كما تم ). المنظومة البيئية والمحيط اإلحيائي(وكذلك حول بعض المفاهيم المدمجة  ) ...نظرية تكتونية الصفائح 
اعتبار متطلبات المتعلم الفردية واالجتماعية في مجالي الصحة والبيئة واستعمال الموارد الطبيعية وحاجته للوعي 

 .ل الحالية المرتبطة بالحياة والصحة والمحيطالرشيد بالمشاك
   آليات بناء منهاج علوم الحياة واألرض - 2

التوازن والتنسيق والتكامل  تستحضر هذه اآلليات أهم خُالصات البحث التربوي الحديث، وتعتمد مبادئ  
 وفق  تربويا مستمراالمحتويات بما يضمن تجديداواالندماج، سواء على مستوى سيرورة التكوين أو على مستوى 

 المدرسة وسيلة لتحقيق نهضة وطنية اقتصادية وعلمية وتقنية، متطلبات التطور المعرفي والمجتمعي، وبما يجعل من
 .تستجيب لحاجيات المجتمع المغربي وتطلعاته

  عمليات تنفيذ منهاج علوم الحياة واألرض - 3

ستجدات العلمية  وفق الم لكافة األطر التعليمية والمستمرتستدعي هذه العمليات مواكبة التكوين األساسي
اعد على إقرار مجتمع  وللتربية على القيم، بما يسجاال حقيقيا للتنافسية اإليجابيةالتي تعتبر المدرسة موالتربوية 

  . مجتمع المردودية واإلنتاجية ومجتمع الجدارة واالستحقاقتكافؤ الفرص؛
 وبناء امة، تم اعتماد مجالي القيم والكفايات كمدخل بيداغوجي لمراجعةولتجسيد هذه االختيارات والتوجهات الع

 لما لهذا المدخل من مزايا على سيرورة التكوين باعتبار شمولية واندماج مختلف منهاج علوم الحياة واألرض
 تؤسس ةنشئة مدرسية، ثم اجتماعية متوازن ومختلف جوانب شخصيته، بما يضمن تالمتعلممكوناته وفق مراحل نمو 

 بتناسب مع روافد ومكونات الحضارة المغربية اإلسالمية والحضارات اطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسانلثقافة المو
 .اإلنسانية المعاصرة

  
    في مجال القيم والكفايات- 1.3

   مجاالت القيم والمقاييس االجتماعية- 1.1.3

 مجاالت للقيم تنسجم مع الحاجيات المتجددة حددت مرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين أربعة  
ويجمل . للمجتمع المغربي؛ اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من جهة، ومع الحاجيات الشخصية للمتعلمين من جهة أخرى

  .هذه المجاالت والغايات المراد بلوغها، وكذا الحاجيات الشخصية للمتعلمين الجدول التالي
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 الحاجيات الشخصية للمتعلمين  تحقيقهاالغايات المراد مجاالت القيم

قيم العقيدة 
 اإلسالمية السمحاء

قيم الهوية 

الحضارية ومبادئها 

 األخالقية والثقافية

مواطنةقيم ال  

قيم حقوق اإلنسان 

 ومبادئها الكونية

ترسيخ الهوية المغربية اإلسالمية + 
وعي بتنوع وتفاعل وتكامل والحضارية، وال

  روافدها
  
جزات الحضارة التفتح على مكاسب ومن+ 

  اإلنسانية المعاصرة
  
ب الوطن، وتعزيز الرغبة في تكريس ح+ 

  خدمته
  
فة، وطلب العلم والبحث المعرتكريس حب + 

  واالكتشاف
  
طوير العلوم والتكنلوجيا المساهمة في ت+ 

  الجديدة
  
  تنمية الوعي بالواجبات والحقوق+ 
  
لى المواطنة وممارسة التربية ع+ 

  الديمقراطية
  
ول التشبع بروح الحوار، والتسامح وقب+ 

  االختالف
  
  ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة+ 
  
واصل بمختلف أشكاله  التالتمكن من+ 

  وأساليبه
  
  تفتح على التكوين المهني المستمرال+ 
  
تنمية الذوق الجمالي، واإلنتاج الفني + 

في مجاالت الفنون والتكوين الِحر في
  والتقنيات

تنمية القدرة على المشاركة اإليجابية في + 
 الشأن المحلي والوطني

   الثقة بالنفس والتفتح على الغير+
  
  لية في التفكير والممارسةالستقالا+ 
  
ط االجتماعي التفاعل اإليجابي مع المحي+ 

  على اختالف مستوياته
  التحلي بروح المسؤولية واالنضباط+ 
  
  ممارسة المواطنة والديمقراطية+ 
  
  يإعمال العقل واعتماد الفكر النقد+ 
  
  اإلنتاجية والمردودية+ 
  
  تثمين العمل واالجتهاد والمثابرة+ 
  
  رة واالبتكار واإلبداعالمباد+ 
  
  التنافسية اإليجابية+ 
  
وقت كقيمة في الوعي بالزمان وال+ 

  المدرسة وفي الحياة
  
احترام البيئة الطبيعية، والتعامل اإليجابي + 

مع الثقافة الشعبية، والموروث الثقافي 
  الحضاري المغربيو

 
 

  
ا كان مبدأ التدرج البيداغوجي من بين العناصر المنظمة الستراتيجيات اكتساب مختلف مجاالت القيم بما ولم

 وجدولة للتربية لمؤسساتية تراتبية لمنظومة القيمأوردت هذه المرجعية المتعلم، معرفي ل -يتناسب والعمر السيكو
 :  وفق معطيات الجدول التالي الثانوي التأهيلي القيم بالتعليم على
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  السنـــة الثانيـــة  السنـــة األولـــى

  االختيارات  المسالك

 المقاييس االجتماعية
علوم 

  تجريبية

علوم 

  رياضية

آداب 

وعلوم 

  إنسانية

  آداب

التعليم 

  األصيل

علوم 

الحياة 

  واألرض

علوم 

  فيزيائية

علوم 

  زراعية

وم عل

رياضية 

  )أ(

 x x x x x x x x  الثقة بالنفس والتفتح على الغير

 x x x x x x x x  االستقاللية في التفكير والممارسة

التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي على 

  مختلف مستوياته
x x x x x x x x 

 x x x  x x x x x  التحلي بروح المسؤولية واالنضباط

 x x x x x x x x  يمقراطيةممارسة المواطنة والد

 x x x x x x x x  إعمال العقل واعتماد الفكر النقدي

 x x x x x x x x  االنتاجية والمردودية

 x x x x x x x x  تثمين العمل واالجتهاد والمثابرة

 x x x x x x x x  المبادرة واالبتكار واإلبداع

 x x x x x x x x  التنافسية االيجابية

ان والوقت كقيمة في المدرسة الوعي بالزم

  وفي الحياة
x x x x x x x x 

احترام البيئة الطبيعية والتعامل اإليجابي مع 

الثقافة الشعبية والموروث الثقافي 

  والحضاري المغربي
x x x x x x x x 

 

   الكفايات ومجاالتها- 2.1.3

  . لمراجعة وبناء المناهج التربويةا ثانيا بيداغوجامرتكز الكفايات تم اعتبار مدخل إلى جانب منظومة القيم،
  .اتكنولوجيأو  اثقافي ا أومنهجيأو  اتواصليأو  ااستراتيجيالتربوية طابعا  الكفاياتتتخذ  أن ويمكن

 : ةويمناهج التربال في  وتطويرهاالكفايات االستراتيجية تنميةتستوجب و
  .معرفة الذات والتعبير عنها ▪
  .نالتموقع في الزمان والمكا ▪
) األسرة، المؤسسة التعليمية، المجتمع(التموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة للمؤسسات المجتمعية  ▪

  .والتكيف معها ومع البيئة بصفة عامة
 ثقافةتعديل المنتظرات واالتجاهات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور المعرفة وال ▪
  .والمجتمع

  : ، ينبغي أن تؤدي إلىةيومناهج التربالكل شمولي في  بشالكفايات التواصليةوحتى تتم معالجة 
  .اللغة العربية والتمكن من اللغات األجنبيةإ��ن  ▪
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التمكن من مختلف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها في مختلف مجاالت تعلم  ▪
  .المواد الدراسية

المتداولة في المؤسسة التعليمية .) .. والفنياألدبي والعلمي(ن من مختلف أنواع الخطاب التمك ▪
  .وفي محيط المجتمع والبيئة

  :  من جانبها بالنسبة للمتعلم اكتسابالكفايات المنهجيةوتستهدف 
  .منهجية للتفكير وتطوير مدارجه العقلية ▪
  .منهجية للعمل في الفصل وخارجه ▪
  .ه الشخصية وتدبير تكوينه الذاتي ومشاريع،منهجية لتنظيم ذاته وشؤونه ووقته ▪

  :  شمولية في مناهج التربية والتكوين، ينبغي أن تشملالكفايات الثقافيةولكي تكون معالجة 
 وتوسيع دائرة إحساساته وتصوراته ،ط بتنمية الرصيد الثقافي للمتعلمشقهـا الرمزي المرتب ▪

هويته كمواطن مغربي وكإنسان ورؤيته للعالم وللحضارة البشرية بتناغم مع تفتح شخصيته بكل مكوناتها، وبترسيخ 
  .منسجم مع ذاته ومع بيئته ومع العالم

  .شقهـا الموسوعي المرتبط بالمعرفة بصفة عامة ▪
واعتبارا لكون التكنولوجيا قد أصبحت في ملتقى طرق كل التخصصات، ونظرا لكونها تشكل حقال خصبا 

مة ا والتنمية المستد،تهدف إلى تحقيق الخير العامبفضل تنوع وتداخل التقنيات والتطبيقات العلمية المختلفة التي 
  : تعتمد أساسا علىللمتعلم  الكفايات التكنولوجيةوجودة الحياة، فإن تنمية 

  .القدرة على تصور ورسم وإبداع وإنتاج المنتجات التقنية ▪
 والتقنيات ة، وتقنيات ومعايير مراقبة الجودالتمكن من تقنيات التحليل والتقدير والمعايرة والقياس ▪

  .المرتبطة بالتوقعات واالستشراف
التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطوير تلك المنتجات وتكييفها مع الحاجيات الجديدة والمتطلبات  ▪

  .المتجددة
 بارتباط والتكنولوجي العلمي بالتطور المرتبطة واألخالقيات ،والحرف المهن أخالقيات استدماج ▪

 .الكونية ومبادئها اإلنسان حقوق وقيم المواطنة وقيم ،والحضارية ةالديني القيم منظومة مع
  
  

 االرتباطات بين القيم والكفايات والمقاييس االجتماعية - 3.1.3

يات كمدخل للتجديد التربوي كفيل بتحقيق تكوين متوازن إلبراز التكامل واالندماج بين مجالي القيم والكفا
 عند نهاية كل طور دراسي، بما يضمن توجيهه الموضوعي ب درجة نموه المعرفية، وحس وفق حاجياتهللمتعلم

 وبين الكفايات قيم والكفايات من جهة أشارت االختيارات والتوجهات اإلطار إلى االرتباطات العامة بين ال
  ).أنظر جدول مجاالت القيم(والمقاييس االجتماعية المرتبطة بالقيم من جهة أخرى 
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  دريس مادة علوم الحياة واألرضفي مجال تنظيم ت - 2.3

  واختياراته حسب المقتضيات  مسالكهفي سلك البكالوريا بمختلفعلوم الحياة واألرض حصص س تدر 
  :الواردة في الجدول التالـــي 

  

  السنة الثانية  السنة األولى  المسالــك واالختيــارات

    *)2( س 4  مسلك العلوم التجريبية

    )1 ( س2  مسلك العلوم الرياضية

    )1( س1  مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية

    )1( س1  مسلك التعليم األصيل

  )2( س 6    مسلك العلوم التجريبية اختيار علوم الحياة واألرض

  )2( س 4    مسلك العلوم التجريبية اختيار علوم فيزيائية

  )2( س 3    مسلك العلوم التجريبية اختيار علوم زراعية

  )1( س 2    )أ ( علوم رياضيةة اختيارمسلك العلوم الرياضي
  

   الكفايات المستهدفة-) ب(
  :إلى تنمية الكفايات التالية بسلك البكالوريا سعى تدريس مادة علوم الحياة واألرض ي

  مسلك العلوم التجريبية ومسلك العلوم الرياضية - 1
   : الكفايات المنهجية  ـ 1.1  

  . العلمية المالحظة*    
  .صنيف والتركيب التنظيم والت*    
  .ومبسطة  العلمية بواسطة نماذج وظيفيةوالظواهر النمذجة لتمثيل الوضعيات *    
  . اإلشكاليات الرياضية والتجريبيةيراعي قياس الظواهر العلمية قياسا *    
  أو االحتمالية الحتمية  والظواهر انطالقا من النماذج العلميةبالنتائج التخمين العلمي والتكهن *    
  .وانطالقا من سيرورات وخطط مبتكرة                  

  .المطروحة اإلشكالية فه حسب معطيات وطبيعةي وتكياالستنتاجي استعمال النهج االفتراضي *    
  . والنقل والمعارضة والتعميمالتجريد بناء المفاهيم بواسطة *    
  . وفق فرضيات البحثالتجريبية تحديد وضبط المتغيرات *    
  . التجربةلمبادئلقبلي والنظري  التصور ا*    
  . مختلفة وفي وضعيات مستقلةمصادر المعلومات من عن البحث *    
  . ودقة وعنايةبنظام تقديم العمل واإلنتاجات *    
  . االندماج ضمن مجموعة عمل*    

  .يبين القوسان عدد الحصص التي يقسم خاللها المتعلمون إلى فوجين) *(
 ساعات من بينها ساعتان يقسم خاللها المتعلمون إلى فوجين، وبهذا يكون عدد الحصص بالنسبة 4 تعني )2( س 4الصيغة : مثــال 

  . ساعات6لألستاذ هو 
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  :  الكفايات اإلستراتيجية - 2.1  

  . والحركة والسرعةوالمسافة استقصاء واستخدام الشكل *    
  . والمكانالزمان موضعة الظواهر العلمية في *    
  . فردية أو جماعيةبصفةالستقصاءات والبحوث  إنجاز ا*    
  . والحضاريوالتكنولوجي التفتح على التقدم العلمي *    
  .االقتصادية  للثروات الطبيعية والطاقاتالمجاني الوعي بضرورة تجنب التبذير *    
  . المجال النظري والتطبيقيبين اإللمام بالتكامل والتفاعل *    
  .والنفسية والغذائية في مجاالت الصحة الجسمية بالذات واالهتمام احترام الحياة  *    
  . والقضايا السكانيةالبيئة اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه *    
   : الثقافية الكفايات - 3.1  

  . وجيولوجية إجرائية ومهيكلةوبيئية االستيعاب لثقافة بيولوجية *    
  فيةـالحديث ة، ولتطبيقاتهاـن جه للمادة وتكنولوجياتها مرـوالمثيور السريع ـ اإللمام بالتط*    

  . من جهة أخرىالمجاالت الطبية والزراعية واالقتصادية                       
   : التواصلية الكفايات ـ 4.1  

   . والكتابيالشفهي التواصل *    
  . الرسوم التخطيطية والرسوم البيانيةالرسوم،:  التعبير بمختلف أشكاله *    
   : نولوجيةالتك الكفايات ـ 5.1  

  . البصريةواألدوات المالحظة باستعمال الوسائل *    
  . المخبرية والميدانيةلألدوات االستعمال الصحيح والسليم *    
  . اإلشكاليات التكنولوجيةيراعي قياس الظواهر العلمية قياسا *    

  .التصور التقني للعدة التجريبية المالئمة *
   .يدة االستعمال السليم للتكنولوجيات الجد*

  

  مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية - 2

 :  الكفايات المنهجية ـ 1.2  

  . العلمية المالحظة*    
  . التنظيم والتصنيف والتركيب*    
  .المطروحة اإلشكالية فه حسب معطيات وطبيعةي وتكيتنباطياالس استعمال النهج االفتراضي *    
  . والنقلضة والمعار والتعميمالتجريد بناء المفاهيم بواسطة *    
  . مختلفة وفي وضعيات مستقلةمصادر المعلومات من عن البحث *    
  . ودقة وعنايةبنظام تقديم العمل واإلنتاجات *    
  . االندماج ضمن مجموعة عمل*    
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  :  الكفايات اإلستراتيجية ـ 2.2  

  . فردية أو جماعيةبصفة إنجاز االستقصاءات والبحوث *    
  . والحضاريوالتكنولوجيي  التفتح على التقدم العلم*    
  .االقتصادية  للثروات الطبيعية والطاقاتالمجاني الوعي بضرورة تجنب التبذير *    
  .والنفسية والغذائية في مجاالت الصحة الجسمية بالذات واالهتمام احترام الحياة  *    
  . والقضايا السكانيةالبيئة اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه *    

   : ةالثقافي الكفايات ـ 3.2

   فيةـالحديث ة، ولتطبيقاتهاـ للمادة وتكنولوجياتها من جهوالمثيرع ـور السريـ اإللمام بالتط*    
  .المجاالت الطبية والزراعية واالقتصادية                  

   :التواصلية الكفايات ـ 4.2  

  . والكتابيالشفهي التواصل *    
  .خطيطية والرسوم البيانية الرسوم التالرسوم،:  التعبير بمختلف أشكاله *    
   : التكنولوجية الكفايات ـ 5.2  

  . البصريةواألدوات المالحظة باستعمال الوسائل *    
  . المخبرية والميدانيةلألدوات االستعمال الصحيح والسليم *    

  . االستعمال السليم للتكنولوجيات الجديدة*
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  الثانيالفصل 

  البرامج

  
  لك البكالوريابس  مادة علوم الحياة واألرض- 1

  :لك البكالوريا في أربعة مسالك، هيسمادة علوم الحياة واألرض بتتواجد   
  علوم الحياة واألرض، علوم زراعية وعلوم( مسلك العلوم التجريبية واختياراته الثالثة *

  ).  فيزيائيــة
  ).أ( رياضية م مسلك العلوم الرياضية واختيار علو*    
  ). السنة األولى(نسانية  مسلك اآلداب والعلوم اإل*    

� ا������ ا���� *                ��  ).السنة األولى( �
  مسلك العلوم التجريبية - 1.1

 على تقدم حيث أحرزتة قفزة نوعية في السنين األخيرة حققت المعرفة العلمية في مجال العلوم التجريبي
ف ـلعلوم التجريبية تحتل موقعا متميزا في مختلوبذلك أصبحت ا.  ما حققته في باقي المجاالت األخرىفاق باهر

يات اهتمامات المجتمعات ة والبيئة والفضاء من أولوـأصبحت قضايا الصح خاصة بعد ما المنظومات التربوية
  . نتيجة مستلزمات العولمة وانعكاساتها، وخاصة منها التي تروم التربية على المواطنةالمعاصرة
دنى من األ حدال من نمتعلميالن مكّسلك البكالوريا حيث ي المتميز في بية موقعهعلوم التجري المسلكحتل هكذا ي

المعارف العلمية والمهارات التي تؤهلهم لالندماج في محيطهم والمساهمة في الحفاظ على بيئتهم، وتطوير 
 اإحدى مميزات هذمن ويعتبر احتكاك المتعلم بواقعه عن طريق المالحظة والتجريب والخبرة الميدانية . مجتمعهم
  . تزويده بمعارف علمية عامة من خالل مالحظة الظواهر وتحليلهاعن فضال المسلك،

 كعلوم تربط المتعلم بواقعه ربطا علميا الحياة واألرضعلوم ى الخصوصية التي تمتاز بها وبالنظر إل
وتحقيق توازنها وتمكينه من  بمجموعة من المعارف الداعمة المساهمة في تكوين شخصيته هدتزوتجريبيا، فإنها 

 ومن أدوات التفكير المختلفة في القضايا يعيشه ويالحظه ويقيم تجارب حوله،تكوين نظرة شمولية عن الواقع الذي 
  . تطبيق العلومتبطة بحدود األخالقية المر

ي تخصصات علمية ؤهله لولوج الدراسات العليا ف حيث يمتعلمال العلوم التجريبية في تنوع اختيارات مسلكساهم يو
 كالطب والصيدلة والعلوم البيئية والهندسة الزراعية وغيرها من ؛ذات االرتباط المباشر بالعلوم التجريبية

 بفضل ما ،ة األخرىـ العلميبالمسالكة ـ أو التي لها عالقبهذا المسلك، سواء تلك المرتبطة عضويا ،التخصصات
  .وبداية التخصص من إمكانيات التقوية والدعم االختياريتيحه 

  )1(مسلك العلوم التجريبيةمواصفات المتخرج من 

  :  قادرا علىالمتعلم في جعل المسلك اصفات المتوخاة عند التخرج من هذايمكن إجمال المو
  
)1 (  �!"#�ب ا�$�2، ا�01ء : ا�,,�-  ا�,+%$� ، وزارة ا��%$�  ا�-���89 ا���#م، ر$�6 ا�ول 7ا  :#$%��ه; ا!,� :#=�# - 1423، ا

  .3 ص. 2002
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  اكتساب تكوين متكامل ومتوازن في المواد األساسية بشكل يسمح له بمتابعة دراسته العليا في أكبر *

 :%�@A��م ا�Bا� C�F  إ�C إ�-=�  و�#DE إGH$ ، I��J� 8�K LFت و��-�هN وا�,�  .NQد �O ا

ل العلمي المناسب، واستعمال النهج االفتراضي  امتالك خطوات النهج العلمي من خالل اعتماد االستدال*
  .االستنباطي، وتكييفه حسب معطيات وطبيعة اإلشكالية المطروحة

 . االطالع على المستجدات ومسايرتها في مجاالت العلوم والتكنولوجيات*

 . التواصل بمختلف أشكاله*

ا المشتركـة ومنها المميـزة  وحدة، منه16يتكون منهاج مادة علوم الحياة واألرض بهذا المسلك من 
وتهتـم هذه الوحدات بالمجاالت البيئية والصحية والسكانية . موزعة على السنتين األولى والثانيـة) االختيار(

وتتمحور هذه الوحدات . والجيولوجية والبيوتكنولوجية في تناغـم تام مع حاجيات المتعلـم وتطلعاته واهتماماته
  :حـول المواضيع التالية 

  
  .الوحدة الوظيفية للجسم+ 
 .مفهوم الطاقة وتدفقها+ 

  .بعض المشاكل البيئية+ 
  .علم الوراثة+ 
  .علم المناعة+ 
 .المظاهر الدينامية للكرة األرضية+ 

  
  

   مسلك العلوم الرياضية- 2.1

  :يهدف هذا المسلك إلى 
واد العلمية واإلنسانية بشكل إكساب المتعلم تكوينا عميقا ومتكامال في الرياضيات، مع دعم تدريس الم+ 

يمكّنـه من متابعة دراسته العليا في المعاهـد والكليات وفي أغلب الشعب وخاصة التهيؤ الجيـد لدخول األقسام 
  .التحضيرية التي تمكّنه من ولوج مدارس المهندسين ومدارس التجارة والتسيير العالمية

اعتماد االستدالل الرياضي والتحاور المبني على جعل المتعلم متمكنا من خطوات النهج العلمي مع + 
  .االستدالل والبرهنة والمنطق والتجريد، وعلى تلقي الخطاب العلمي وفهمه وتبليغه والتواصل به

جعـل المتعلـم مياال إلى التقصي، ومهتما به على أساس الفضول المعرفـي والحكـم الموضوعي + 
  .وحب العمل الجماعي

  .ن االطالع على المستجدات ومسايرتها في مجاالت العلوم والتكنولوجياتتمكين المتعلم م+ 
جعـل المتعلـم قادرا على استدمـاج األبعاد العلميـة والتكنولوجيـة واالجتماعية للظواهر الطبيعية + 

  .وتفسيرهــا
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  )2(مسلك العلوم الرياضيةصفات المتخرج من امو

  :  في جعل المتخرج قادرا علىتتجلى المواصفات المتوخاة من هذا المسلك 
  .اكتساب معارف علمية وبنيات وخوارزميات وطرائق البرهان والتجريب *
  نهج العلمي في معالجة الظواهر وذلك بوضع الفرضيات والتحقق من صحتها تجريبيا استعمال ال*
 . وضع القوانين العامة واستعمالها ثم االنتقال إلى،أو نظريا

 .رية والتجريبية في مجاالت مختلفةارات النظتطبيق المعارف والمه *

  .ة، واإلسهام فيها إبداعا وابتكاراة أو التكنولوجيـالتمكن من متابعة الدراسة في أغلب الميادين العلمي *
  .قا من النماذج العلمية والرياضيةالتخمين العلمي وصياغة الفرضيات المحتملة لفهم الظواهر انطال *
 .دة مستقلة وكأداة إجرائية نفعيةمادة مجراستعمال الرياضيات ك *

 . التجريبية وأجهزة القياس بإتقانتوظيف تقنيات التجريب واستعمال المعدات *

 . اعتمادا على البرهنة واالستدالليسرـالتواصل كتابيا وشفهيا ب *

  .تحديد المصادر واستخدامها بفعالية للحصول على المعلومات *
ـوم الحياة واألرض بهذا المسلك يساهـم بقدر أوفـر في تحقيق هذه يتضح مما سبـق أن تدريس عل

المواصفات بتناوله لمواضيع علمية محينة ومسايرة للتقدم العلمي واالكتشافات الحديثة، وبتبنّيه منهجية تعتمد على 
  .النهوج العلمية وعلى البحث والتقصي

 وحدات موزعة على السنتين األولى 4سلك من وعليه، يتكون منهاج مادة علوم الحياة واألرض بهذا الم
والثانية، منها المشتركـة مع مسلك العلـوم التجريبيـة، ومنها المميـزة، تهتـم بالمجاالت الصحية والسكانية 

  :وتتمحور هذه الوحدات حول المواضيع التالية . والجيولوجية والبيوتكنولوجية
  .الظواهر الجيولوجية الخارجية+   

  .اثةعلم الور+ 
  )3(اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك - 3.1

منهاج مادة علوم الحياة يتضح مدى مساهمة ،  على مواصفات متخرجي هذا المسلكمن خالل االطالع  
  :ويمكن إجمالها على النحو التالي . واألرض إلى جانب المواد المميزة في تحقيق هذه المواصفات

  .ى التواصل باللغات األجنبية كتابيا وشفهياالتمكن من اللغة العربية والقدرة عل+   
  .القدرة على توظيف هذه اللغات توظيفا سليما في مختلف الوضعيات والمجاالت+   
تملك رصيـد معرفـي ثقافي وأدبـي يؤهـل المتعلمين للمساهمة في النهضة  الثقافية األدبية والفنية +   

  .واإلبداعية داخل المجتمع
ن المتعلم من التفكير في آليات اشتغال اللغة المستعملة بهدف اإلنتاج واإلبداع اكتساب حس نقدي يمك+   

  .باستعمال اللغة طبقا لمبدأ التفاعل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية
  
)2 (R$��    .2  ص .ا�,%6E ا

)3 (R$��ت5، ا�01ء ا�,%6E ا�=�=Hداب واT89 ا��  :#$%��ه; ا!,�    .2ص . ، ا
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  .ة على تحليل األفكار والقضايا اإلنسانية ونقدها وإنتاج خطابات خاصة حولهاالقدر+  
   +D�  V�!�$  :%�W,��Q  وا,�EXوا  �=�=Hا :@��ذ �#اYB إزاء $�2 اJا� O� O-,��  .ا

القدرة على موضعة الظواهر اإلنسانية في مختلف أبعادها االجتماعية والتاريخية والمجالية والفكرية +   
  .لقانونيــةوا

  .التمكن من امتالك أدوات تحليل الواقع االجتماعي+   
  .التمكن من اكتساب معارف متوازنة قابلة للتوظيف واالستثمار االيجابي في مجاالت الحياة والمجتمع+   

ومن أجل ذلك تم الحرص على انتقاء مواضيع تنتظم في وحدتين مميزتين، تتالءم وميوالت واهتمامات 
  ).التوالد البشري وعلم الوراثة البشرية(المتعلمين 

  علوم الحياة واألرضمنهاج مادة  توزيع وحدات - 2
  

   من سلك البكالوريا الثانيةالسنة  - 1.2
 

  و/ــ.ات ا	ـ.ورة ا	����ــ�  و/ــ.ات ا	ـ.ورة ا�و	ــ-  ا	,��	 وا+*(��رات

1  - B9�دة ا��@#:  و�RFN ا,�آ! ) Variation( ا��+�%– 4   ا^�[\ك ا��  و��Q وراa  ا

2  - ��bو Laرا#�   ����V" c%�Vــ  ا�VJــ% ا
    - �aرا#�   ا�[!N^  ا

Qــ  -  5!,� ا	��1م ا	(�"0���   �Qــ� ا���  
  ا*(��ر ���م ا	���ة وا�رض

  )2( س 6
3  -L�!1�   =�� ا�VJ% ا�#راVQ La% ا��#ا�N ا
    - :%dV�   ��Q ا�#راa  ا

6  -E#�#�1�Vf  ا�e#اهـــ% اW,�  �ـــ  ا
 ��V1��\^� ا��!d#ء ا       �=#�-�$ ]�B\Qو   

ghIW�       ا

��  ����V" c%�Vـ-  1bو Laرا#�  ـ  ا�VJــ% ا
    -L�!1�   =�� ا�VJ% ا�#راVQ La% ا��#ا�N ا

3   - :#@��   ا^��,ل ا�,#اد ا��@#:  و�i% ا
 ا	��1م ا	(0"�������  
  ا*(��ر ���م ��5��6�7

  )2( س 4
9B  ا- 2�دة ا��@#:  و�RFN ا,�  ^�[\ك ا

4  - VfW,�#�1�#�Eــ  ا�  ا�e#اهــ% ا
   ��V1��\^� ا��!d#ء ا     �=#�-�$ ]�B\Qو   

ghIW�       ا

 ا	��1م ا	(0"�������  
  ا*(��ر ���م زرا���

  )2( س 3

1  -c%�V��  ��bو Laرا#� ا�[!��V"   -  ^Nــ  ا�VJــ% ا
 �aرا#��L=�� ا�VJ% ا�#ر -  ا!1�  اVQ La% ا��#ا�N ا

2  - �h,�ج  و �N$�% ا�,#ارد ا�=Hا O��A� 
Lf\I�  .ا

 ا	��1م ا	"��:�����  
  )أ(ا*(��ر ���م ر��:�� 

  )1( س 2

1  -L�!1� ��Q -   =�� ا�VJ% ا�#راVQ La% ا��#ا�N ا
 :%dV�  ا�#راa  ا

2  - %�+��آ! ) Variation(ا��  و��Q وراa  ا



 ا	�
�	�ر����
��� ا	����� �� 

ض ـ ا	
���م ا	���ة وا�ر

! ��دة 
���"#
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2.2
 -

 
<=�>?

ج
�A�� ت

 و/.ا
ض

 ��دة ���م ا	���ة وا�ر
 

��� ا	����� �� 
	�#

 ا	�
�	�ر����
  

      

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

EF"	ا  
G��?")	ا 

  باستثناء علم الوراثة البشرية) :  2*(

Lf\I�ج ا�=Hا O��A� و  �h,� .�N$�% ا�,#ارد ا

�� .آ! ا��+�% و��Q وراa  ا

 ]�B\Qو  ��V1��\^� ا��!d#ء ا  VfW,�#�1�#�E  ا�ا�e#اه% ا
ghIW� .$�-�#=�  ا

 Q!,� ��Q ا

 L�!1�  ��Q ا�#راa  ا�dV%: -=�� ا�VJ% ا�#راVQ La% ا��#ا�N ا

 c%�V��  ��bو Laرا#�  ا�[!N^  ا�#را��V"- �a  ا�VJ% ا

 B9�دة ا��@#:  و�RFN ا,� ا^�[\ك ا

 العضوية وغير العضويةاستعمال المواد 

 ��ـــــــــــــ�ان ا	�/ـــــــــــــــــــ.ة

 

 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
 

ة �A��Q#م ا
 وا�رض

 

 
 

+ 
 

+  ) *1 ( 

+ 

+ 

  �Q#م
 �h:0�F 

 

+ 

 

 
 

  
  + ) *2 ( 

 

 

 

  �Q#م
 �Qزرا 

 

 .باستثناء علم الوراثة البشرية والهندسة الوراثية) : 1*(

 
+ 

 
 

+ 
 

 
 

  �Q#م
  �Gر:

 )أ(

 ا+*(�ـــــــــــــــــ�رات

 ا	��ــــــــ� ا	����ــــــــــــــــــ�


