انًجال انرؼهًٍI
آنُاخ انرُظُى ػهً يسرىي انؼضىَح
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ـ انًُؼكس انؼضـهٍ
إظٓبس يُؼكظ انسفبؾ ػهٗٔظؼٛخ اندغى اَؽاللب يٍ رسهٛم
ٔثبئك أٔ ردبسة ثغٛؽخ.
إعزثبسح يُؼكظ سظف: ٙ

انىحذج انرؼهًُح 1
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انرقىَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى انرشخُــــــــــــــــــــــــــصٍ

انزُظٛى انؼصجٙ
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انرؼهًُح
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1سا

رسهٛم ٔثبئك رظٓش رمهصب
ػعــهٛب َزٛدخ شذ انؼعهخ
َفغٓب ( ٔرش انؼعهخ ).

إظٓععبس انؽععشق انسغععٛخ ٔ* ـ انذػايح انرشرَحُح نهًُؼكس انؼضهٍ
 ٔظعععغ يخؽعععػ ٔظٛفععع ٙنًغعععبس انشععععبنخ انسشكٛخ اَؽاللب يٍ رسهٛمَزعععععبئح انمؽععععععغ ٔ انزُجٛععععععّ
انؼصجٛخ ف ٙاالعزدبثخ االَؼكبعٛخ.
نهدععزٔس اايبيٛععخ ٔانخهفٛععخ
انذٔس انًضدٔج نهؼعهخ ف ٙانًُؼكظنألػصععععععععععبة انشععععععععععٕكٛخ
انؼعه:ٙ
(انُخبػٛعععععخ).ردبسة ثعععععبل
 نهجُٛخ انزششٚسٛخ نهؼعهخ:ٔيبخُذ٘.
انًغضل انؼصج-ٙانؼعهٔ(ٙثبئك).انُقم انًشثكٍ
انزبخش انًشجك ٙٛف ٙاعزدبثخ انؼعهزٍٛانًزؼبكغز.ٍٛ
ٔصـف ثُـٛخ انًشـجك اَؽاللب يٍ رسهـٛمصٕس ثبنًدــٓش اإلنكــــزشَٔ ٙف ٙيغزٕٖ
انًشجك.

 انؼًم انًرضاد نؼضالخ:رسهٛم يُسُٛبد انزغدٛم
انكٓشثبئ ٙانؼعهٚ ٙظٓش
االعزدبثخ انًزضايُخ نهؼعالد
انجبعؽخ ٔانمبثعخ نهغبق
رسذٚذ رًٕظغ ااخغبو
انخهٕٚخ نألنٛبف انسغٛخ
ٔانسشكٛخ اَؽاللب يٍ َزبئح
االعزسبنخ(.ردبسة ٔانٛش)

رمٕٚى
إظٓبس انًشكض االَؼكبعٙ
اَؽاللب يٍ رسهٛم ردبسة ٔ
يالزظبد ؼجٛخ .
 -رمٕٚى.

 رشفٛش انشعبنخ انؼصجٛخ:* -يفهىو انًثهغ
 إظٓعععبس االردعععبِ أزعععبد٘يمبسَعععخ رعععٕرش كًَٕعععبد انؼًعععم
(انىسُظ)انؼصثٍ.
اندبَت فع ٙانُمعم انؼصعجٙ
اَؽاللعععععب يعععععٍ رغعععععدٛالد الزعععععشاذ فشظعععععٛبد نزفغعععععٛش أثُبء يُؼكظ انشذ انؼعه.ٙ
اَزمععبل انشععععبنخ انؼصععجٛخ فعععٔ ٙظغ يخؽعػ رسصعٛه ٙيغعبس
كًَٕبد انؼًم.
انشععععبنخ انؼصعععجٛخ (انًعععُؼكظ
يغزٕٖ انًشجك .
إثجبد انًمزشزعبد اَؽاللعب يعٍ انؼعه،)ٙ
َزعععبئح زمـعععـٍ ااععععزٛم كعععٕنٍٛ
ف ٙيغزٕٖ انشك انًشجك.ٙ

ا
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انىحذج انرؼهًُح 2
انرُظُى انهريىٍَ
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ـ اإلدياج انؼصثٍ
رثجٛػ انًُؼكظ انؼعه ٙإسادٚب.
رسهٛم رغدٛالد كٓشثبئٛخ ػعهٛخ ػُذ
شخص فٔ ٙظؼٛخ رسكى ف ٙانًُؼكظ
انؼعهٙ

 خصائص اإلدياج:إظٓعععععععععععبس انخصعععععععععععبئص
اإلديبخٛععععععخ نهؼصععععععجَٕبد
اَؽاللعب يعٍ رسهٛعم رغعدٛم
كٓشثععععبئ ٙنهؼصععععجٌٕ ثؼععععذ
يشعععععجكٚ ٙخععععععغ نزععع ع ثٛش إرًبو انًخؽػ انزسصٛهٙ
ػصعععجَٕ ٍٛلجعععم يشعععجكٍٛٛ
أزعععععذًْب يُجعععععّ ٔ اٜخعععععش
يثجػ.

* داء انسكر انرجرَثٍ
ربثغ َسثح انسكر فٍ انذو
* َسثح انسكر فٍ انذو (انرحهىٌ)
(اإلفراط انسكرٌ)
(انرحهىٌ)
 رسهٛم ٔثبئك رج ٍٛرؽٕس َغجخ انغكشاعزخشاج انؽجٛؼخ انٓشيَٕٛخ
ف ٙانذو ػُذ شخص عهٛى ثؼذ رُبٔل
نزُظٛى َغجخ انغكش ف ٙانذو،
أغزٚخ غُٛخ ثبنغكش.
اَؽاللب يٍ رسهٛم َزبئح
ردشٚجٛخ العزئصبل ثُكشٚبط،
ٔزمٍ يغزخهصبرّ نسٕٛاٌ
يغز صم انجُكشٚبط
*هريىٌ انقصـىر انسكرٌ :
يالزظخ يمؽغ فعَ ٙغعٛح  -إثشاص دٔس اندضس (:)ثُكشٚبع. ٙ
انزؼشف ػهٗ ْشيٌٕ :رسهٛم َزبئح ؼجٛخكهٕالػ زغبعخ.
 إَدبص سعى رخؽٛؽٙاألَسىنٍُ
ٔظغ ػاللخ ث ٍٛرغٛشاد
 يمش رشكٛت ااَغٕن: ٍٛرفغٛش٘ نهًمؽغ يغ رسذٚذ إفشاص ااَغٕن ٍٛيٍ ؼشف
نعجؼط
االَزمعبئٙ
انزخشٚت
إٚدبد ػاللخ ثٍٛ.

انخالٚب
انخالٚب ٔ ،رغٛش انششٔغ فٙ
يُععبؼك انجُكشٚععبط ٔ ر ع ثٛش رنععك ػهععٗ َغععجخ
أٔعبغ انضسع انز ٙرغٛش فٓٛب
انغكش ف ٙانذو.
رشكٛض اندهٕكٕص.

رمٕٚــــــــــــــــــــــى
انٕزذح 

*جهاز انرُظُى انخهطٍ
 ٔظععععععغ ًَععععععٕرج (ًَزخععععععخ)انزُظعٛى انٓشيعَٕ ٙاَؽاللعب يععٍ
انًكزغعععجبد انمجهٛعععخ فععع ٙانغعععُخ
اأنٗ ثبَٕ٘
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ػطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح انخرَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

فشض 1
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*ػًـم األَسىنٍُ
 رخض ٍٚانغكش:َزبئح يؼبٚشح انغكش ف ٙانذو انٕاسد إنٗانكجذ (انٕسٚذ انجبث ٔ )ٙانصبدس ػُّ
(انٕسٚذ فٕق انكجذ ) ،ثؼذ رُبٔل غزاء غُٙ
ثبنغكشٚبد.
رسهٛم ٔثبئك (صٕس) رج ٍٛيذخشادعكشٚخ ف ٙانخالٚب انؼعهٛخ.
رسهٛم ٔثبئك (صٕس) رظٓش رشاكى ثالثٙانغهٛغٛشٚذ انًشغ إثش زمٍ زٕٛاٌ ثذٙٚ
ثغهٕكٕص يشغ.

ذاتغ " ػًم األَسىنٍُ
إثجبد انًمزشزبد انًزؼهمخثضٚبدح َفبرٚخ انخالٚب
نهغهٕكٕص اَؽاللب يٍ رسهٛم
يُسُٛبد رٕظر انؼاللخ
ث ٍٛػذد َٕالم اندهٕكٕص
ػهٗ أغشٛخ انخالٚب انكجذٚخ
ٔ انذُْٛخ ٔٔخٕد
ااَغٕن ٍٛأٔ غٛبثّ فٙ
انٕعػ (َٕالــم اندهٕكٕص
يٕعٕيــخ ثبنفهٕسح انًُبػٛخ
immunofluorescen
.) ce
هريىٌ اإلفراط انسكرٌ
(انجهىكاغىٌ)
رسهٛم َزبئح انًؼبٚشح
انٓشيَٕٛخ نهجالصيب ػُذ
شخص ف ٙزبنخ لصٕس
عكش٘

ػًـــــم انجهىكاغىٌرسهٛم َزبئح يؼبٚشح َغجخ انغكش ف ٙانذوف ٙانٕسٚذ انجبث ٔ ٙف ٙانٕسٚذ فٕق كجذ٘
نشخص صبئى يٍ خٓخ
 َزبئح ردشثخ انكجذ انًغغٕل يٍ خٓخ ثبَٛخ.

* حهقح انرُظُى
إَدبص يخؽػ رسصٛهٙ
نسهمخ انزُظٛى ف ٙزبنخ
انمصٕس انغكش٘ اَؽاللب
يٍ انًؼبسف انًجُٛخ

انجهاز انًُظى نهقصىر انسكرٌ
 إظٓبس رُؽٛى انغكشٚخ ف ٙزبنخانصٛبو(رسهٛم َزبئح).
 ثُبء يخؽػ رُظٛى لبػذ٘انثبثذ انًشاد رُظًّٛ
ٔاندٓبصانًُظَى
 .اندٓبص انًُظِى  :يغزمجالد ـ َبلم ـ يُفز
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انىحذجانرؼهًُح

:3
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انرُسُق انؼصثـــٍ
انهريىٍَ

11
رمٕٚى رشخٛصٙ
 أعزشخبع نهًؼبسف زٕل انذٔسح اندُغٛخ(انغُخ اأنٗ

 انًراقثح ذحد انسرَرَحوانُخايُــــح نإلفــــرازاخ
انًثُضُح :
إَشبء سعى رخؽٛؽٔ ٙظٛفٚ ٙج ٍٛانؼاللخ انمبئًخ
ث ٍٛرؽٕس انجُٛبد اندشٚجٛخ
ٔ َشبغ انغذر ٍٛرسذ
انغشٚشٚخ ٔ انُخبيٛخ .

رصسٛر انفشض

يقر ذركُــة انغهىكاغىٌ
إٚدبد ػاللخ ث ٍٛانزخشٚتاالَزمبئ ٙانًُؽمخ انًسٛؽٛخ
ندضس الَدشْبَظ ٔ َغجخ
انغكش ف ٙانذو
 -.يالزظخ يمؽغ َغٛدٙ
نهجُكشٚبط (غذح صًبء )
.
* إَدبص ًَىرج شايمنزُظٛى َغجخ انغكش ف ٙانذو

* حهقح انرُظُى
إَدععبص يخؽععػ رسصععٛه ٙنسهمععخ
رُظععععٛى اإلفععععشاغ اَؽاللععععب يععععٍ
انًؼهٕيبد انًغزخهصخ.
( رغٛععشاد َغععجخ انغهٕكععٕص 
رُجٛعععععّ انخالٚعععععب   إفعععععشاص
يكٛعععف نألَغعععٕن  ٍٛانؼعععٕدح
إنٗ انمًٛخ انثبثزخ).
* رمٕٚى.

 إَدبص سعى رخؽٛؽٙرفغٛش٘ يٕظسب رًٕظغ
انخالٚب  ثبنُغجخ نهخالٚب 
 -رمٕٚى ركٕ.ُٙٚ

تقويم الوحدة 2

- 2انرُظُى انكًــــٍ
نههريىَــاخ انًثُضُح :
انًراقثح انرجؼُح:
أ -انسهثُح
 اعزخشاج رٕالذ اإلفشاصادانٓشيَٕٛخ ف ٙيخؽػ اػزًبدا -اإلفشاص انذٔس٘ نهًثٛشاد
ػهٗ يكزغجبد انغُخ اأنٗ انغذٚخ .
* رسهٛم ػٕالت اعزئصبل
ثبَٕ٘ .
انًجبٚط ػهٗ اإلفشاصاد رسذ
انغشٚشٚخ انُخبيٛخ .

إختـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الفــــــــــــــــــــــصـــــــــــل األول

11

ذصحُح اإلخرثار

11

11
11

انطثُؼح انذفقُح نإلفرازاخ
 رسهٛم َزبئح انسمٍ انًغزًش ٔ انذفمٙنٓشيٌٕ رسشٚش ْشيَٕبد يُشؽخ انًُبعم
 GnRHػُذ زٕٛاٌ يخشة انغذح رسذ
انغشٚشٚخ .
يؼبٚشح َغت ْزِ اإلفشاصاد ف ٙانذو خاللدٔسح خُغٛخ

* رسهٛم ر ثٛشاد زمٍ
انٓشيَٕبد انًجٛعٛخ ػهٗ
اإلفشاصاد رسذ انغشٚشٚخ
ٔ انُخبيٛخ :
ػهٗ كبئٍ يغ صم
انًجبٚط
ػهٗ كبئٍ عهٛى
 يمش ربثٛش اإلعزشادٕٚل:* يالزظخ انزصٕٚش
اإلشؼبػ ٙانزار ٙنهًُؽمخ
رسذ انغشٚشٚخ ػُذ زٕٛاٌ
ثؼذ زمٍ ااعزشادٕٚل
انًشغ.
 ٔظغ ػاللخ ثٍٛانزغٛشاد انكًٛخ نإلفشاصاد
انٓشيَٕٛخ ٔ ػٕالجٓب ػهٗ
انُشبغ اندشٚجٙ

ب -انًراقثح اإلَجاتُح
* رسهٛم ػٕالت زمٍ خشػبد
لٕٚخ يٍ ااعزشادٕٚل ػهٗ
إفشاص انٓشيَٕبد رسذ
انغشٚشٚخ ٔ انُخبيٛخ.

يخطظ حصُهح
ُٚدض سعى رسصٛه ٙنزُظٛى
انذٔسح انًجٛعٛخ اَؽاللب يٍ
انًؼبسف انًجُٛخ ٔ ثبالعزؼبَخ
ثًكزغجبد انغُخ اأنٗ ثبَٕ٘ :
خٓبص يُظى ( نٕالػ يشعم ...
يغزمجم ـ يُفز ) خٓبص يُظى

ػطهح انشرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

"تابع"
ب -انًراقثح اإلَجاتُح.
* ذقىَى.

رمٕٚى انٕزذح

األسبثُغ
انذراسُخ

انتبرَخ
يٍ...إنً..

انًجبل انتؼهًٍُ

انىدذح انتؼهًُُخ

1ـ دراسخ انخهُخ ثبنًجهر انضىئٍ
انفسض انًدهشٌ ألَغدخ وخالَب
زُىاَُخ
1ـ دساعخ انخهُخ ثبنًدهش انضىئٍ
انفسض انًدهشٌ ألَغدخ وخالَب
َجبرُخ

18

انىدذح : 1

انًجبل انتؼهًٍ : II
ودذح انكبئُبد انذُخ

21

انخهُخ ودذح ثُبئُخ

19

22

 2سب

انىدذح : 2

انىدذح انجُُىَـــخ نهـ
ADN

22

2ـ دراسخ انخهُخ ثبنًجهر اإلنكتروٍَ
:
ػشع وثبئك نًب فىق انجُُخ نخهُخ
زُىاَُخ و نخهُخ َجبرُخ.

 1سب

خالطخ :يكىَبد انخهُخ
ركًهخ :ػشع وثبئك
سعى
اَدبص
انسُىاَُخ.
يؼشفخ
نخالَب يخزهفخ ثهذف
تقىَى
أهى يكىَبد انخهُخ انسُىاَُخ رخغُغٍ
انًمبسَخ ثٍُ انخهُخ انسُىاَُخ
ركًهخ :ػشع وثبئك نخالَب دساعخ وزُذاد انخهُخ
و انخهُخ انُجبرُخ
ػشع وثبئك
يخزهفخ ثهذف يؼشفخ أهى
إَدبص سعى رخغُغٍ
يكىَبد انخهُخ انُجبرُخ +
خالطخ :يكىَبد انخهُخ
انُجبرُخ .اَدبص سعى
رخغُغٍ
يخغظ زظُهخ ثُُخ
دساعخ انخهُخ انجكزشَخ
انخهُخ
ػشع وثبئك
تقىَى
ثبنًدهش انضىئٍ
واإلنكزشوٍَ.

3ـ ودذح يكىَبد انذػبيخ انىراثُخ
ربثغ
أ ـ رزكُش:انظجغُبد كذػبيخ نهًؼهىيخ
انًؼبيهخ االَضًَُخ نهظجغٍ
انىساثُخ
ة ـ إظهبس انغجُؼخ انكًُُبئُخ نهظجغٍُ انخالطخ:ثُُخ انظجغٍ ػُذ
زمُمُبد انُىاح.
رمُُبد انزهىٍَ:رمُُخ ثشاشٍ.

 1انتركُت انكًُُبئٍ نهـ :ADN
أ ـ اعزخالص انـ ADN
ة ـ يكىَبد انـ  ADNاَغاللب يٍ
َزبئح االيبهخ

 1سب

 1سب

 2ثُُــخ جزَئـخ انـ :ADN
وطف ثُُخ خضَئخ انـ
 ADNإَغاللب يٍ أػًبل :
 .واعغىٌ و كشَك
 .شبسغبف

ثُُخ انظجغٍ انجكزشٌ
ػشع وثُمخ
يمبسَخانخُظ انظجغٍ
ػُذ زمُمُخ انُىاح .
يغ انغجُؼخ انكًُُبئُخ
نهخُغبنظجغٍ انجكزُشٌ
.
 3تًبثــم ثُُخ انـ
ADN
* اعزخشاج رًبثم
انزشكُت انكًُبئٍ و
انجُُىٌ ندضَئخ انـ
 ADNاَغاللب يٍ
يؼغُبد كًُُبئُخ
يغزًذح يٍ يخزهف
األًَبط انخهىَخ (
زمُمُخ انُىي و غُش
زمُمُخ انُىي ).

تقىَى

 4انطجُؼخ انكًُُبئُخ
نهًىرثخ
رسهُم َزبئح زمٍ لغؼخ
 ADNعالنخ فٍ خهُخ
يغزمجهخ يٍ عالنخ يخزهفخ.

انًجبل انتؼهًٍ :III

أسس انتُىع انجُىنىجٍ

انىدذح :2

25

26

:2اإلنقبح
أ ـ رسذَذ اززًبالد إػبدح راللٍ
انظجغُبد األثىَخ أثُبء اإلنمبذ.

-1انًُــط انظبهرٌ:

انتُىع انظبهرٌ و انًىرثٍ نألفراد

24

انىدذح :1
آنُــبد اَتقــــبل انصـــفبد انىراثُخ

23

:1االَقسبو انًُصف.
أ ـ انززكُش ثًكزغجبد ط 4يزىعظ
وط 1ثبَىٌ
ة ـ اعزخشاج أهى يشازم االَمغبو
انًُظف وخظىطُبد كم يشزهخ
اَغاللب يٍ يسضشاد يدهشَخ أو

 تؼرَفه يستىَبتهيؼبَُخ انًظبهش انغجُخ نألػشاع
انًشضُخ ػُذ فشد يظبة ثًشع
وساثٍ(انًثبل :فمش انذو انًُدهٍ
(دسَجبَىعُزىص)

ج ـ دوس االَمغبو
طىس.
*إَدبص سعىيبد رخغُغُخ انًُظف
 1دساعخ يخزهف
نًشازم االَمغبو
ززًبالد رىصع
ركًهخ :
انظجغُبد األثىَخ خالل
يشازم االَمغبو انًُظف
اإلَمغبو انًُظف
،واَدبص ًَىرج نًخزهف
أًَبط األيشبج انًشكهخ
ج ـ رغُش كًُخ انـADN
ة ـ إَدبص زىطهخ رغًر
وػاللزهب ثزغىس
ثششذ دوس االَمغبو
انًُظف واإلنمبذ فٍ انزُىع انظجغٍ خالل يشازم
اإلَمغبو انًُظف
انىساثٍ نألفشاد
واإلنمبذ..
- 2انًُــط انىراثٍ
أ ـ يمبسَخ رزبثغ األزًبع
اِيُُُخ فٍ HbS HbA
ة ـ إظهبس انؼاللخ ثٍُ:
وخىد رغهغم يسذد
نألزًبع األيُُُخ فٍ
انجشورٍُ ووخىد رغهغم
يسذد نهُُكهىرُذاد ػهً
يغزىي انـADN

2ـ إدساج انؼجىس اَغاللب يٍ
رسهُم َزبئح انزظبنت ثٍُ
عالنزٍُ رخزهفبٌ فٍ طفخ
وازذح ( عالنزبٌ نفغش
عىسداسَب

دـ رضبػف ADN
رسهُم ورفغُش َزبئح انزظىَش
اإلشؼبػٍ انزارٍ
ندضَئخ ADNفٍ انًشزهخ
انجُُُخ (ردشثخ ربَهىس

انىدذح : 3

تقىَــــــــــــــــــى

اختجـــــــــــــــــبراد انفصـــــــــــــــــــــــــــــم انثبٍَ

انطفراد وانتُـــىع
انجُىنىجٍ.
:انطفرح
أ ـ وضغ تؼرَف نهطفرح.
اَغاللب يٍ األيثهخ انغبثمخ.
ة ـ وضغ ػالقخ ثٍُ
انطفرح و تبثُر
انًذُط
رسهُم َزبئح ردشَجُخ(صسع
انخًُشح رسذ رأثُش األشؼخ
فىق انجُفغدُخ).

اندُىنىخُب

I

انجغرافُب انقذًَخ نًُطقخ

انىدذح ": 3تبثغ"

انًجبل انتؼهًٍ :III
أسس انتُىع انجُىنىجٍ
29
32

انىدذح انتؼهًُخ :1
انصخىر انرسىثُخ وانتطجق

28

انطفراد وانتُـــىع انجُىنىجٍ.

27

تصذُخ االختجبرانثبٍَ

ـ أصم انطفرح ػهً يستىي
انًىرثخ
ج ـ انزأثُشاد انُبردخ ػٍ
انغفشح
ـ انطفراد أصم ظهىر
انصُىَبد انجذَذح

استخالص دور انًذُط
فٍ اَتقبء األًَبط
اندذَذح انظبهشح خالل
انغفشاد (فشاشخ انذلُك
،انًالسَب.)..

* -ثُبء يخطط دصُهخ
َىضر اِنُبد انًؤدَخ إنً
لبثهُخ
رغُش األفشاد داخم انُىع..

* -تقىَـــــــــــــــــــــــــى

يمبسَخ انززبثغ انُكهُىرُذٌ
نًخزهف انظُىَبد (أنُالد )
َفظ انًىسثخ (فٍ
انهًُىغهىثٍُAو)S

ـ انطفرح انىراثُخ و انطفرح
غُر انىراثُخ

 رسهُم وثبئك (طىس  )...نًكبشفانظخىس انشعىثُخ نًُغمخ ثىعؼبدح أو
أٌ يُغمخ سعىثُخ أخشي يٍ
اندضائش.
*اَدبص سعًب َىضر رغجك انظخىس
انشعىثُخَ .سذد ػهً انشعى انزشرُت
انضيٍُ نزشعت انغجمبد و َؼٍُ زذود
انغجمبد (انغمف و انمبػذح ).
 خصبئص انصخىر انرسىثُخاَغاللب يٍ انذساعخ انظخشَخ نؼُُبد
طخشَخ  :انُغُح  ،انجُُخ ،
انخظبئض انفُضَبئُخ انكًُُبئُخ

 رزًًخ نًًُضاد انظخىسانشعىثُخ.
فبصم انتطجق
 َؼشف فىاطم انزغجكاَغاللب يٍ رسهُم وثبئك رجٍُ
عجمبد يزىافمخ.

* َمبسٌ ثٍُ انسدش
انشيهٍ وانكُغهىيُشاد
يٍ َبزُخ انسدى انسجُجٍ
اَغاللب يٍ يالزظخ
ػُُبد أو وثبئك.
* ًَزخخ (يسبكبد )
ًَط انتىضغ انًغزمش
وًَظ انزىضغ غُش
يغزمش(إيكبَُخ
اعزؼًبل هضاص).

.

ػـــــــــطـــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــخ انـــــــرثـــــُـــــــغ

*تؼرَف انترتُت انذجُجٍ :
اَغاللب يٍ رسهُم ػُُبد
نظخىس فزبرُخ أو يٍ وثبئك.
* انتذهُم انًقبرٌ نهترتُت
انذجُجٍ :
 زبنخ انغغُبٌ انجسشٌ . -زبنخ االَسغبس انجسشٌ..

الجيولوجيا

I

الجغرافيا القديمت لمنطقت

2

32

الوحدة التعلميت :1
الصخور الرسوبيت والتطبق

األسبثٍع انتبرٌخ
يٍ..إنى..
31

انًجبل انتعهًً

انوحدح
انتعهًٍخ

2سب

 رؾهُم وصبئك (صىس نًكبشف و يمبطععُىنىعُخ) رجٍُ يُطمخ عدو توافق.
 رعشَف و ًَزعخ عذو انزىافك ثبعزعًبلعغُُخ (أو أشُبء أخشي).

رعشَف انًغزؾضبد انًرشدح اَطاللب يٍ
يمبسَخ رىصعهب انغغشافٍ و يذح ؽُبرهب
(وصبئك).
رعشَف يغزؾضبد انسحُبد اَطاللب يٍ
يمبسَزهب يع األَىاع انؾبنُخ و أوعبط
ؽُبرهب العالقة بين وسط الترسيب وشكل
المستحاثة والتركيب الكيميائي للقواقع:
 إعشاء يمبسَخ ثٍُ يغزؾضبد انجؾبس انعًُمخ وانجؾبس لهُهخ انعًك يٍ ؽُش انشكم و انزشكُت
انكًُُبئٍ نهمىالع.

1سب
االَقطبع انجٍونوجً
واالَقطبع انجٍونوجً
َعشف االَمطبع انغُىنىعٍ
اَطاللب يٍ اعزغالل وصبئك
ؽىل عذو انزىافك.
َعشف االَمطبع انجُىنىعٍ
ثبَمشاض انذَُبصىساد و
اَزشبس يغًىعبد أخشي ثعذ
االَمطبع.

1سب

1سب

2

تقويم
للوحدة
1
3

الفرض 1

 تعرٌف انسحٍ.يمبسَخ ثٍُ
صخشٍَ سعىثٍُُ
َشئب فٍ وعطٍُ
يخزهفٍُ

انًغزؾضبد واالعزؾبصخ. سعى ثعط األيضهخ عٍانًغزؾضبد

أًَبط انسحٍ:
يمبسَخ انصخىس انزٍ
رُزًٍ إنً أوعبط انزىظع
انضالصخ:
وعط لبسٌ ـ وعط ثؾُشٌ
ـ وعط ثؾشٌ

33
تغٍر انسحٍ:
 -1انتغٍر األفقً:
انًمبسَخ ثٍُ عؾُزٍُ يخزهفزٍُ نهًب َفظ
انعًش ،األونً لبسَخ وانضبَُخ ثؾشَخ يٍ
خالل وصبئك.
 -2انتغٍر انشبقونً:
انًمبسَخ يٍ انُبؽُخ انًغزؾبصُخ وانصخشَخ
و اَطاللب يٍ وصبئك رطىس عؾُبد يُطمخ
يعُُخ فٍ عصش يؾذدح (يضم انغىساعٍ) .
رشعًخ انُزبئظ انًؾصم عهُهب فٍ سعى
رخطُطٍ َغغذ انزطىس انصخشٌ انشبلىنٍ
انًىافك

4

تشكم حوض رسوثً

34

إَغبص يخطط نؾىض سعىثٍ اَطاللب يٍ
دعبيخ رًُُزط نـ  3أعًذح طجمُخ و عهً
أعبط انًعبسف انًجُُخ ؽىل عهى
انًغزؾضبد و عهى انصخىس ،عهًب أٌ:
ـ انغؾُبد انزٍ نهب َفظ انزشكُت
انصخشٌ و رمع ثٍُ عؾُزٍُ يزًُضرٍُ
ثًغزؾضبرهًب انصخشَخ نهب َفظ انعًش.
ـ انغؾُبد انًزًبصهخ انًغزؾضبد انًششذح
نهب َفظ انعًش

تصحيح الفرض1
للثالثي الثالث

* -تطجٍق حول
انسحٍ
اعزخشاط ًَط رطىس
انغؾُخ اَطاللب يٍ
رؾهُم انًززبنُبد
انًؾصم عهُهب

.

II
.

تابع
تشكم حوض رسوثً

انوحدح
انتعهًٍخ1:

انسهى
انستراتٍغرافً
 َغزخشط أهىرمغًُبد انضيٍ
انغُىنىعٍ اَطاللب
يٍ دساعخ وصبئك

تعبقت انكبئُبد انحٍخ عجر
األزيُخ انجٍونوجٍخ
 دساعخ انزطىس انشبلىنٍنًغزؾضبد األيىَُذ فٍ
انطجبشُشٌ
 يمبسَخ هزا انزطىس يعرطىسهب فٍ انغىساعٍ

35

*انجؾش عٍ أعجبة هزا
االخزفبء اَطاللب يٍ َشبط
وصبئمٍ ثخصىص انؾىادس
انغُىنىعُخ و األصيبد
انجُىنىعُخ انكجشي

انوحدح انتعهًٍخ :1

تقويـــــــــــــم

ا

انوحدح انتعهًٍخ2

II

*-يًٍساد األزيبد االنجٍونوجٍخ انكجري:
يمبسَخ انًؾزىي انًغزؾبصٍ نُهبَخ انكشَزبعٍ
(انطجبشُشٌ) و ثذاَخ انغُُىصوَك (انضالصٍ)
اَطاللب يٍ رؾهُم وصبئك.
* أسجبة األزيبد انجٍونوجٍخ:
طشػ يشكم ؽىل أعجبة االَمشاض انًفبعئ
نهذَُصىساد فٍ َهبَخ انطجبشُشٌ ،واالخزفبء
انغًبعٍ ألَىاع أو يغًىعبد أَىاع أخشي
فٍ فزشاد يعُُخ.

III

.

III

1

36

33

انًشبكم انجٍئخ انحبنٍخ
إؽصبء ثعط انًشبكم انجُئُخ
انكجشي اَطاللب يٍ َشبط
وصبئمٍ(أششطخ،صىس،و
لصبصبد عشائذ).
* ًَزعخ رأصُش االؽزجبط
انؾشاسٌ

* رؾهُم يعطُبد ثخصىص رهىس انًُبِ.
* رؾهُم يُؾُُبد رىظؼ انزطىس انؾذَش
إلَزبط غبص انفؾى انًشرجط ثُشبطبد اإلَغبٌ .
ـ رىلع عىالت رنك عهً دوسح انكبسثىٌ
ـ رىلع انعىالت
إؽصبء ثعط انؾىادس راد انعىالت
انخطُشح عهً انجُئخ (غشق َبلالد انجزشول ،
ؽىادس انًفبعالد انُىوَخ) يٍ خالل ثؾش
وصبئمٍ .
يزبثعخ اَزشبس انًهىصبد وآصبسهب عهً انجُئخ
عهً انؾشاسح وطجمخ األوصوٌ

2
انجٍئــــخ وَشبطبد

اإلَسبٌ

مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة
عامــــــــــــــــــــــة
رعٍُُ عهً نىػ صيٍُ
ثعط انؾىادس انًًُضح
نزطىس انكبئُبد انؾُخ
خالل األصيُخ
انغُىنىعُخ.
وظع عهً هزا انهىػ
إَغبٌ انُىو فٍ انعصش
انصُبعٍ

اختبـــــــــــــــــاراث الفصـــــــــــــــــــــــــــــل الثالث

