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املهازاث املستهدفت خسب ألاطس املسجعيت لالمخدان الىطني للباكالىزٍا
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 عرض انًعارف تطرٌقح ينظًح وواضسح. استعًال أسهىب واضر وسهٍى نغىٌا وعهًٍا. االستعانح فً االستذالل ترسىو أو تٍاناخ يناسثح وسهًٍح انتقاء وتنظٍى انًعهىياخ انًرتثطح تانًىضىع. تسذٌذ وصٍاغح يشكم عهًً. رتط انًعهىياخ تانًكتسثاخ نسم انًشكم انعهًً انًطروذ. تىظٍف انًعهىياخ فً زم انًشكم انعهًً انًطروذ أو فً تفسٍر انظاهرج انًطروزحنهذراسح.
 اقتراذ وصٍاغح فرضٍحّ أو فرضٍاخ يرتثطح تانًشكم انعهًً. اقتراذ أدواخ يناسثح الختثار انفرضٍح أو انفرضٍاخ. وصف وتسهٍم انًعطٍاخ انعهًٍح وانخروج تاستنتاخاخ. يقارنح انًعطٍاخ وتفسٍر اننتائح. تىظٍف انًثادئ وانقىانٍن واننًارج نتفسٍر انظىاهر وانًعطٍاخ انعهًٍح. تىظٍف يختهف أشكال انتعثٍر (خذاول ،يثٍاناخ ،رسىو تخطٍطٍح.)... انرتط انًنطقً تٍن األفكار واختٍار انًنهدٍح انًناسثح نإلخاتح عهى انًشكم انًطروذ. تًثٍم تنٍح أو ظاهرج عهًٍح تىاسطح رسىو تخطٍطٍح. ترخًح يعطٍاخ عذدٌح عهى شكم خذول أو رسى تٍانً أو نص. تركٍة انًعهىياخ وانًعطٍاخ واألفكار تشكم واضر. -إتذاء رأي وانثرهنح عهٍه .

نسثح األهًٍح ) ( %
 20إنى 25

 75إنى 80

سىداول أن هبسط خالل الجصء ألاول مهازة:

تحديد وصياغة مشكل علمي.

 انتقاء وتنظٍى انًعهىياخ انًرتثطح تانًىضىع. تسذٌذ وصٍاغح يشكم عهًً. رتط انًعهىياخ تانًكتسثاخ نسم انًشكم انعهًً انًطروذ. تىظٍف انًعهىياخ فً زم انًشكم انعهًً انًطروذ أو فً تفسٍر انظاهرج انًطروزحنهذراسح.
 اقتراذ وصٍاغح فرضٍحّ أو فرضٍاخ يرتثطح تانًشكم انعهًً.استثًار
 اقتراذ أدواخ يناسثح الختثار انفرضٍح أو انفرضٍاخ.انًعطٍاخ
وتىظٍف
 وصف وتسهٍم انًعطٍاخ انعهًٍح وانخروج تاستنتاخاخ.انًعارف وفق  -يقارنح انًعطٍاخ وتفسٍر اننتائح.
ينهدٍح
 تىظٍف انًثادئ وانقىانٍن واننًارج نتفسٍر انظىاهر وانًعطٍاخ انعهًٍح.عهًٍح
 تىظٍف يختهف أشكال انتعثٍر (خذاول ،يثٍاناخ ،رسىو تخطٍطٍح.)... انرتط انًنطقً تٍن األفكار واختٍار انًنهدٍح انًناسثح نإلخاتح عهى انًشكم انًطروذ. تًثٍم تنٍح أو ظاهرج عهًٍح تىاسطح رسىو تخطٍطٍح. ترخًح يعطٍاخ عذدٌح عهى شكم خذول أو رسى تٍانً أو نص. تركٍة انًعهىياخ وانًعطٍاخ واألفكار تشكم واضر. -إتذاء رأي وانثرهنح عهٍه .

 75إنى
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 oماذا هلصد بصياغت مشكل علمي؟
حسليط الضىء على مشكل ال ًظهس مىر الىهلت ألاولى (مسبلا).
و ًخطلب ذلك:
املالخظت.
الاسخكشاف.
املجابهت.
زفض املظاهس.
جىليف وجهاث الىظس.
ًىلد املشكل العلمي مً خالل زبط العالكت و املجابهت بين:
معلىماجك السابلت.
معازفك الحاليت.
مً خالل زبط هره العالكت و املجابهتً ،خىلد إشكال ًخىجب صياغخه على شكل
حساؤل ًبدأ ب :كيف .........؟
املشكل العلمي في مجال البيىلىجيا عبازة عً حساؤل خىل البيياث و الىظيفت.
حساؤل عً العالكت بين البييت  /الىظيفت.
املشكل العلمي في مجال الجيىلىجيا عبازة عً حساؤل خىل البيياث و الظىاهس.
حساؤل عً العالكت بين الظاهسة  /البييت.

 oماذا هلصد بصياغت مشكل علمي؟ (جخمت).
ال ًجب أن ًكىن الجىاب على الدساؤل (إلاشكاليت ،املشكل) الري كمذ بصياغخه:

جىابا آهيا و جللائيا.
جىابا مً هىع «وعم» أو «ال».
ال ًجب أن ًلىد الجىاب إلى:
حعسٍف.
وصف.

مهازة :جددًد وصياغت مشكل علمي.
 oمثال:

بخىظيفك للمعطياث الىازدة في ألاسىاد الخاليت (هص علمي و وزائم مالئمت) و ملعلىماجك خىل
املىضىع ،كم بصياغت مشكل علمي مسجبط بخدعيم الجهاش املىاعي.

 oخطىاث صياغت مشكل علمي خىل جدعيم الجهاش :املىاعي
 -1خدد املعلىماث املهمت الىازدة في الىص العلمي و الىزائم امللترخت.
 -2ابدث عً السوابط و العالكاث املىجىدة بين هره املعلىماث.
 -3اسخدضس معازفك السابلت خىل مىضىع جدعيم الجهاش املىاعي.
 -4كم بمجابهت معازفك السابلت خىل املىضىع بخلك التي اسخخسجتها مً الىص العلمي و الىزائم.

 -5ما هى املشكل الري هخج عً هره املجابهت.
 -6كم بصياغت املشكل العلمي بطسح السؤال :كيف ...؟ إذا كان الدساؤل خىل آليت خدور
ظاهسة ما ،و بطسح السؤال :ما الري ...؟ إذا كان الدساؤل خىل بييت ما.

في الجصء الثاوي مً بسهامج جبسيط العلىم.
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كبل أن هخخم.
 oمالخظت في الصميم:
كثير مً الخالمير ال ًفسق بين:
 الخدليل و الىصف. الخفسير و الخبرًس و الخعليل. امللازهت و امللابلت. الخصييف و الخعسٍف........... -

 oالفسق بين الخفسير و الخبرًس:
 التفسير :مجمىعت مً العبازاث التي جصف مجمىعت مً الحلائم وجىضح أسباب هره الحلائموسياكها وهخائجها .
 الخبرًس :السبب وزاء صحت جمسك شخص ما باعخلاد أي أهه جفسير لصحت الاعخلاد أو حعليل ملعسفت ماٌعخلد به الشخص.

مع جدياث ألاسخاذ:
مدمد بىمان.

