
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.    :  Iانًغبل انزؼهًٙ 

 انزُظٛى انؼظجٙ   :01انٕؽذح انزؼهًٛخ

 انًُـؼـكــظ انؼـؼــهـٙ :  1انُشبؽ  

 رؼشٚق انًُؼكظ انؼؼهٙ ٔاعزخشاط خظبئظّ :  انكلبءاد انًغزٓذكخ

 : انًؼبسف انًجُٛخ

 ال إرادي مستمر لحالة تقلص العضالت القابضة والباسطة ٌتطلب الحفاظ على وضعٌة الجسم تعدٌل 

 .)المنعكس العضلً هو منعكس ناتج عن تقلص عضلة استجابة لمدها)شدها 

 )ٌصاحب تقلص العضلة المشدودة )الباسطة( استرخاء العضلة المضادة )القابضة 
 اَغبص رشكٛت )ؽٕطهخ( –انهـٕ٘ انذهٛن انزؼجٛش انؼهًٙ ٔ –رٕظٛق انًؼبسف  –اعزوظبء انًؼهٕيبد :  انكلبءاد انؼشػٛخ

 16، 15، 14اعزـالل ٔصبئن ٔرغبسة يٍ انكزبة انًذسعٙ ص      :انًغزؼًهخانٕعبئم 

 يشاؽم عٛش انذسط

 ٔػؼٛخ االَطالم -1

 

 

 اإلشكبنٛخ-2     

 

 طٛبؿخ انلشػٛبد -3     

 

 

 

 انزوظٙ -4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشؽهخ انجُبء -5    

 

 

 

 روٕٚى -6     

يخزهق ٔػؼٛبد انغغى يٍ هٛبو ٔعهٕط ... ػٍ صجبد يؤهذ نهًلبطم انزٙ رؾبكع ػهٗ رُزظ  -

 اعزوشاس انؼظبو ٔرنك ثًغبػذح انؼؼالد انزٙ رغًؼ ثبنؾلبظ ػهٗ صجبد انغغى كٙ ْزِ انٕػؼٛخ 

  

 كٛق رغبْى انؼؼالد كٙ انؾلبظ ػهٗ ٔػؼٛخ انغغى ؟ -

 

 سثًب ػٍ ؽشٚن انزًذد  -

 سثًب ػٍ ؽشٚن انزوهض  -

 سثًب ػٍ ؽشٚن انزًذد ٔانزوهض يؼب -

 

 ٚؾهم رغبسة يُؼكغبد انزٕاصٌ ػُذ انؼلذع. -   

 ٚؾهم رغبسة اعزضبسح يُؼكظ سػلٙ ٔيُؼكظ اخٛهٙ   -  

 ٚؾهم رغغٛم انًُؼكظ االخٛهٙ .  -   

 ٚغزُزظ كٛلٛخ انؾلبظ ػهٗ ٔػؼٛخ انغغى ٔرؼشٚق انًُؼكظ انؼؼهٙ . -

 زٛغخ شذ انؼؼهخ َلغٓب َ بٚؾهم ٔصبئن  رظٓش روهظب ػؼهٛ -

 ٚغزُزظ خظبئض يُؼكظ انشذ  -

 ٚؾهم يُؾُٛبد انزغغٛم انكٓشثبئٙ انؼؼهٙ نهؼؼالد انجبعطخ ٔانوبثؼخ نهغبم. -

 عزُزظ ػًم انؼؼالد انًزؼبدح انًزضايٍ ٔانًُغن.  -    

 

  ٚزطهت انؾلبظ ػهٗ  ٔػؼٛخ انغغى إنٗ رؼذٚم ال إساد٘  يغزًش نؾبنخ روهض انؼؼالد

ٔانجبعطخ ،رزـٛش ْزِ انٕػؼٛبد ثٕاعطخ يُؼكغبد َبرغخ ػٍ روهض انؼؼالد  انوبثؼخ

 اعزغبثخ نًذْب ٚظبؽت روهض انؼؼهخ انًشذٔدح اعزشخبء انؼؼهخ انًؼبدح نٓب

 

 كٙ انًُؼكظ انؼؼهٙ يُز ثذاٚخ انشذ إنٗ ؽذٔس انزوهض خاركش األػؼبء انًزذخه 

 

               

 

 

 :................................. األعزبر  :................................. نًؤعغخ ا

 ..........صب2َٕ٘انًغزٕٖ أٔ انوغى: ..

 ................ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...

 ...................عب2انًذح: ....

 
 

 

ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 ػٕء انًؼهٕيبد        انظؾخ ػهٗ  ٗاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ
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 .آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iًٙانًغبل انزؼه

 انزُظٛى انؼظجٙ.:   01انٕؽذح انزؼهًٛخ

 انذػبيخ انزششٚؾٛخ نهًُؼكظ انؼؼهٙ:  2نُشبؽ ا
 انزؼشف ػهٗ انؼُبطش انزششٚؾٛخ انًزذخهخ كٙ انًُؼكظ انؼؼهٙ ٔإثشاص انذٔس انًضدٔط نهؼؼهخ.:   انُشبؽانكلبءح انًغزٓذكخ  يٍ 

 :  خانًؼبسف انًجُٛ

مستقبل حسً :المغزل العصبً العضلً الذي ٌتواجد فً مركز العضلة  -ٌتطلب حدوث المنعكس العضلً تدخل البنٌات التالٌة  -
ناقل حسً فً األلٌاف العصبٌة  –وٌتشكل من ألٌاف عضلٌة متغٌرة حساسة لتمدد العضلة المرتبطة مع األلٌاف العصبٌة الحسٌة 

اعضاء منفذة :  -ناقل حركً :األلٌاف العصبٌة الحركٌة للعصب الشوكً –بً :النخاع الشوكً مركز عص –الحسٌة للعصب الشوكً 
 العضالت الباسطة و القابضة  

 اَغبص رشكٛت  -نزؼجٛش انؼهًٙ انهـٕ٘ انذهٛن -رٕظٛق انًؼبسف –عشد انًؼهٕيبد :   انكلبءاد انؼشػٛخ

 14،15،16عٙ ص اعزـالل ٔصبئن يٍ انكزبة انًذس:     انًغزؼًهخانٕعبئم 

 يشاؽم عٛش انذسط

 ٔػؼٛخ االَطالم 1-     

 

 اإلشكبنٛخ -2     

 طٛبؿخ انلشػٛبد -3     

 

 

 انزوظٙ -4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشؽهخ انجُبء -5    

 

 

 

 روٕٚى -6     

رؼزجش انؼؼهخ انًغؤٔنخ ػٍ انًُؼكظ انؼؼهٙ ػؼٕ يُلز ٔيغزوجم كٙ َلظ انٕهذ إر رشرجؾ ثؼذح  -

 ظهخ ثبنًشكض انؼظجٙ ) انُخبع انشٕكٙ(ػظجَٕبد يز

 يبْٙ انؼُبطش انزششٚؾٛخ انًزذخهخ كٙ انًُؼكظ انؼؼهٙ ؟ -

 سثًب انًـضل انؼظجٙ انؼؼهٙ  -

 سثًب يغزوجالد ؽغٛخ  -

 سثًب انٛبف ػظجٛخ ؽغٛخ ٔؽشكٛخ  -

 

 ٚؼغ يخطؾ ٔظٛلٙ نًغبس انشعبنخ انؼظجٛخ كٙ االعزغبثخ االَؼكبعٛخ  -

 ٔس انًضدٔط نهؼؼهخ )يغزوجم يُلز(ٚطشػ إشكبنٛخ انذ -

 ٚؾهم يوبؽغ َغٛغٛخ نهؼؼهخ  -

 ٚغزُزظ إَٔاع األنٛبف انًكَٕخ نهُغٛظ انؼؼهٙ ٔارظبالرٓب انؼظجٛخ  -

 ٚؾهم رغبسة ثبل ٔيبعُذ٘ انوطغ ٔانزُجّٛ نهغزٔس األيبيٛخ ٔانخهلٛخ نألػظبة انشٕكٛخ )انُخبػٛخ ( -

 خ انؼظجٛخ ٚغزُزظ انطشم انؾغٛخ ٔ انؾشكٛخ نهغٛبن -

 ٚؾذد رٕػغ األعغبو انخهٕٚخ نألنٛبف انؾغٛخ ٔانؾشكٛخ اَطالهب يٍ َزبئظ االعزؾبنخ  -

 ٚؾهم رغبسة هطغ انًُطوخ انؼهٕٚخ نهُخبع انشٕكٙ )انًشاكض انؼظجٛخ انؼهٛب ( -

 يالؽظبد ؽجٛخ ؽٕل إطبثخ انُخبع انشٕكٙ  -

 انغغى ٚغزُزظ انًشاكض انًغؤٔنخ ػٍ يُؼكظ انؾلبظ ػهٗ ٔػؼٛخ  -

  ٚزذخم كٙ ؽذٔس انًُؼكظ انؼؼهٙ ػذح ػُبطش رششٚؾٛخ :يغزوجالد ؽغٛخ رزًضم

كٙ انًـبصل انؼظجٛخ انؼؼهٛخ ،أنٛبف ػظجٛخ ؽغٛخ عبثزح ،َخبع شٕكٙ ،أنٛبف ػظجٛخ 

 ؽشكٛخ َبثزح ،نٕؽخ يؾشكخ رزًضم كٙ انؼؼالد انوبثؼخ ٔانجبعطخ .

 ض انًغؤٔل ػٍ انؾلبظ ػهٗ ٔػؼٛخ انغغى رًضم ثُٛبد انغزع انًخٙ ٔانًشاكض انُخبػٛخ انًشك

  أَغض سعى رخطٛطٙ يغ كبكخ انجٛبَبد رجٍٛ كّٛ األػؼبء انًزذخهخ أصُبء اَزوبل

 انشعبنخ انؼظجٛخ كٙ انًُؼكظ انؼؼهٙ

 

 

 

 

 

 :................................. األعزبر  :................................. انًؤعغخ 

 ...صب2َٕ٘انًغزٕٖ أٔ انوغى: .

 .ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...

 ....عب2انًذح: ........
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػهاهزشاػ ؽ:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iانًغبل انزؼهًٙ 

 ٛى انؼظجٙانزُظ:   01انٕؽذح انزؼهًٛخ

 .انُوم انًشجكٙ    : 3انُشبؽ 

 انزؼشف ػهٗ ثُٛخ انًشجك ٔرؾذٚذ انٛخ اَزوبل انغٛبنخ انؼظجٛخ.   انكلبءح انًغزٓذكخ يٍ انُشبؽ:

 ثًُٛٓب كشاؽ ٚذػٗ انشن انًشجكٙ. ٚزًضم انًشجك كٙ رًلظم ثٍٛ ػظجٍَٕٛ أٔ ثٍٛ ػظجٌٕ ٔخهٛخ يُلزح: انًؼبسف انًجُٛخ

 ًشجكٛخ ػهٗ ؽٕٚظالد ثٓب ٔعٛؾ كًٛٛبئٙ ػظجٙ.رؾزٕ٘ انُٓبٚخ هجم ان -

 رُزوم انشعبنخ انؼظجٛخ ثلؼم انًشبثك كٙ ارغبِ ٔاؽذ يٍ ػظجٌٕ الخش أٔ يٍ ػظجٌٕ انٗ خهٛخ يُلزح. -

 انشعبنخ انؼظجٛخ انًشلشح ثزٕارشاد كًٌٕ انؼًم رزؾٕل انىشعبنخ ػظجٛخ يشلشح ثزشكٛض انٕعٛؾ انكًٛٛبئٙ -

 اَغبص رشكٛت  -نزؼجٛش انؼهًٙ انهـٕ٘ انذهٛن -رٕظٛق انًؼبسف –ؼهٕيبد عشد انً - : انكلبءاد انؼشػٛخ

 ـ عٓبص االػالو االنٙ انغجٕسح  -اعزـالل ٔصبئن يٍ انكزبة انًذسعٙ :انٕعبئم انًغزؼًهخ

 

 

 

 

 

 

 مراحل سير الدرس 
انتقال الرسائل تعتبر المشابك مناطق اتصال بٌن الخالٌا العصبٌة أوخلٌة عصبٌة وعضلٌة تنظم  ٔػؼٛخ االَطالم -1 

 العصبٌةوتعالجها.
 

ماهً الخصائص البنٌوٌة والوظٌفٌة لهذه المشابك ؟وكٌف ٌتم بٌن العضلتٌن المتضادتٌن ؟ - اإلشكبنٛخ -2    

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : طٛبؿخ انلشػٛبد  -3 

.نقل كهربائً ،نقل كٌمٌائً ،تتقلص عضلة وتسترخً االخرى -     

ـ اظهار وجود نقل مشبكً.  انزوظٙ  -4   
ـ قٌاس سرعة انتشار الرسالة العصبٌة فً لٌف عصبً وضمن سلسلة عصبونٌة.01  
(واالستنتاج مدعم برسم تخطٌطً.6و5،4ـ بنٌة المشبك :تحلٌل الوثائق )02  
ـ  اظهار اتجاه انتشار الرسالة العصبٌة فً لٌف عصبً وضمن سلسلة عصبونٌة. تحلٌل الوثٌقة 03
تنتاج.(واالس7)  

ـ انتقال السٌالة العصبٌة على مستوى المشابك.04  
ـ المراقبة المنسقة للعضالت المتضادة.05  

   

اهيشبتم ُٕ يٌبعق اخضبل تًٖ خوٖخًٖ ؽضتٖخًٖ أّتًٖ خوٖج ؽضتٖج ّؽظوٖج خخحّل ؽوٓ يشخّاُب  - يشؽهخ انجُبء -5 
ج يشفرث تخرنٖز اهّشٖع اهنٖيٖبئٕ اهؾضتٕ اهرشبهج اهؾضتٖجاهيشفرث تخّاخر نيٌّبح اهؾيل اهٓ رشبهج ؽضتٖ

 يً اهحّٖضالح اهيشتنٖج ييب ٖخشتة فٕ غِّر نيٌّبح ؽيل تؾد يشتنٖج .

 

من الكتاب المدرسً . 32صفحة  03حل التمرٌن  - انزوٕٚى  -6   

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٖٙ أٔ انوغى: ....انًغزٕ  

........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ....  

.........عب3انًذح: ....  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ انكلبءح انخزبيٛخ

  وخ ثٓب .                                    انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼه

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iانًغبل انزؼهًٙ 

 انزُظٛى انؼظجٙ:   01انزؼهًٛخ انٕؽذح

 االديبط انؼظجٙ    : 4انُشبؽ 

 اظٓبس انخظبئض االديبعٛخ نهؼظجَٕبد -   انكلبءح انًغزٓذكخ يٍ انُشبؽ:

 انًؼبسف انًجُٛخ: 

 انٕرشٚخ  ٚؤيٍ انًشكض انُخبػٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد انًؼوذح ثذيظ انشعبئم انٕاسدح يٍ انذيبؽ)رؾكى اساد٘(ٔيٍ يغزوجالد اخشٖ)االعغبو

 انكٕنغٛخ(.

 .ٙـ ٚؤد٘ يؼبنغخ انشعبئم انؼظجٛخ يٍ هجم انًشكض انؼظجٙ انُخبػٙ انٗ رؼخٛى أٔ رضجٛؾ انًوٕٚخ انؼؼهٛخ ٔثبنزبنٙ انًُؼكظ انؼؼه 

  ٍـ ٚذيظ انؼظجٌٕ ثبعزًشاسيغًٕػخ يٍ انكًَٕبد ثؼذ انًشجكٛخ عٕاء كبَذ يضجطخ أٔيُجٓخ كٛشعم كًٌٕ ػًم اراكبٌ انُبرظ أكجش ي

 زجخ صٔال االعزوطبة ، ٔالٚشعم كًٌٕ ػًم اراكبٌ انُبرظ دٌٔ انؼزجخػ

 انكلبءح انًغزؼشػخ:  

 – رغُٛذ انًكزغجبد انوجهٛخ 

 –  (إصجبد كشػٛخ   ثُبء خالطخ )يخطؾ –ٚؾهم طٕس 
 انغجٕسح    ـ عٓبص االػالو االنٙ -انٕصبئن    يٍ انكزبة انًذسعٙ . -  :انٕعبئم انًغزؼًهخ 

 

 
 
 
 

 رسمراحل سير الد 
 نهاٌات مشبكٌة)أزرار نهائٌة( 10000ٌتلقى العصبون المحرك النخاعً حوالً  ٔػؼٛخ االَطالم -1 

 كٌف ٌقوم العصبون بدمج مختلف الرسائل العصبٌةالتً تصله فً ان واحد. - اإلشكبنٛخ -2  

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : طٛبؿخ انلشػٛبد  -3 
 عن طرٌق جمع جبري للرسائل. -

 (01ـ تأثٌر المراكز العصبٌة العلٌا على العصبونات الحركٌة )تحلٌل وشرح نتائج التسجٌلٌن للوثٌقة 01 انزوظٙ  -4 
 (3و2ـ اظهار الخصائص االدماجٌةللعصبونات)تحلٌل وتفسٌر نتائج الوثٌقتٌن 02

ّاء نبٌح يذتعج أّيٌتِج فبذانبً خؾيل اهؾضتٌّبح تبشخيرارؽوٓ ديز نيٌّبح اهؾيل تؾد اهيشتنٖج ش يشؽهخ انجُبء -5 
اهٌبخز االسيبهٕ هزّال االشخلعبتنبف ٖرشل اهؾضتًّ نيٌّبح ؽيل ،ّاذا نبً اهٌبخز االسيبهٕ دًّ اهؾختج 

 فال ٖرشل اهؾضتًّ نيٌّبح ؽيل.

 من الكتاب المدرسً . 32صفحة  04حل التمرٌن  - انزوٕٚى  -6 

....................:............. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

..........ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: ...  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.........عب1انًذح: ......  
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ئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل ػهٗ انظؾخ ٔانجٛ ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 م يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخانًزؼهوخ ثذٔس ك

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.    :  Iانًغبل انزؼهًٙ

  

                                                                          ٛى انٓشيَٕٙظانزُ  : 2انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 َغجخ انغكش كٙ انذو    :01انؾظخ انزؼهًٛخ 

 

 ػُذ شخض عهٛىرؾذٚذ انوًٛخ انؼبدٚخ نالعهٕكٕص   :انكلبئخ انًغزٓذكخ يٍ انُشبؽ  

  رؾذٚذ اعجبة رـٛش ْز ا انضبثذ انلضٕٚنٕعٙ                                     

  ًٚضم انزؾهٌٕ رشكٛض انغهٕكٕص كٙ ثالصيب انذو: انًؼبسف انًجُٛخ  

    اعزوظبء انؼهٕيبد  :انكقءاد انًغزؼشػخ   

  ٛبداٚغبد ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼط                               

 .                           انزؾهٛم انغهٛى ٔ انًُطوٙ                              

  انكزبة انًذسعٙ    ثطبههذ رؾهٛم انذو نًغًٕػخ يٍ االكشاد    :انٕعبئم     

 

 يشاؽم عٛش انذسط 

   اٌ رُبٔل انـزاء نٛظ يزغبٔ٘ ػُذ كم اكشاد انًغزًغ ٔػؼٛخ االَطالم -1 

  ?كًب ْٙ انوًٛخ انؼبدٚخ نهزؾهٌٕ  - الشكبنٛخا -2  

   ?ٔ يب ْٙ انزـٛبسد  انـٛش انؼبدٚخ  -

   ؽ/ل ٔ ًٚكٍ اٌ رشرلغ ػٍ ْزِ انوًٛخ أ رُخلغ 1انوًٛخ انؼبدٚخ ْٙ طٛبؿخ انلشػٛبد  -3 

 يالؽؼخ يخزهق اؽٓضح هٛبط َغجخ انغكش كٙ انذو  - انزوظٙ  -4 

   34-35خ رؾهٛم ٔربئن انكزبة انًذسعٙ انظلؾ -

ؽ/ل ٔ ًٚكٍ نٓزِ انوًٛخ اٌ 1ٚؼزجش رشكٛض انـهٕكٕص كٙ انذو أ انزؾهٌٕ ػبيال ربثذ رزشأػ هًٛزّ كٙ ؽذٔد  يشؽهخ انجُبء -5 

  رزـٛش خالل عبػبد انٕٛو انٕاؽذ كٙ ؽذٔد هشٚجخ يٍ انوًٛخ انًشعؼٛخ 

 54طلؾخ   01ؽم انزًشٍٚ  انزوٕٚى -6 

 
 
 
 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

.......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: ..  

...........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ..  

..........عب2انًذح: ...  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ بيٛخانكلبءح انخز

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػهاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أ:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iبل انزؼهًٙانًغ

                    

                                                                          ٛى انٓشيَٕٙظانزُ  : 2انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 داءانغكش٘ انزغشٚجٙ  :2انُشـبؽ 

 
 كشٚبط ٔ ؽشٚوخ ربصٛشِ كٙ انزُظٛى انزؾهٌٕ                                                          رؾذٚذ دٔس انجُ    :انكلبءح انًغزٓذكــخ   

                                ًٚضم انزؾهٌٕ رشكٛش انـهٕكٕص كٙ ثالصيب انذو                                                       : انًؼبسف انًجُٛخ  

                اعزوظبء انًؼهٕيبد                                                                                                            :  ًغزؼشػخاألْذاف ان

                                          ٔػغ ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد                                                                            

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ  :    األدٔاد)انٕعبئم(    

                                                                                                               

 يشاؽم عٛش انذسط 

 هٙ نهجُكشٚبط انٙ اسرلبع َغجخ انغكش كٙ انذو ٔ ػٕٓس اػطشاثبد ْؼًٛخ خطٛشح ٚؤد٘ االعزئظبل انك ٔػؼٛخ االَطالم -1 

 كٛق ٚزذخم انجُكشٚبط كٙ يشاهجخ َغجخ انغكش كٙ انذو  االشكبنٛخ -2  

 ثٕاعطخ ارظبل ػظجٙ ثٍٛ انغٓبصٍٚ أ ثٕاعطخ يٕاد كًٛبئٛخ رلشصْب انجُكشٚبط  طٛبؿخ انلشػٛبد  -3 

 36انظلؾخ  1-2خ رؾهٛم انٕصٛو انزوظٙ  -4 

 37رؾهٛم انٕصبئن طلؾخ 

رؼزجش انجُكشٚبط ؿذح يضدٔعخ االكشاص ؽٛش اَضًٚبد ْبػًخ ٔ راد اكشاص داخهٙ خٛش رلشص كٙ انذو ْشيَٕبد  يشؽهخ انجُبء -5 

 رؼًم ػهٙ رُؼٛى َغجخ انغكش كٙ انذو انزٙ رزى ثبنٛخ خهطٛخ 

 54طلؾخ2ؽم انزًشٍٚ  انزوٕٚى -6 

 

 

 

 

 

 

 

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

..........ًٙػه2انًغزٕٖ أٔ انوغى: ....  

.........َظشًَ٘ؾ انؾظخ: ...  

........عب2انًذح: ....  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

                            انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .          

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 .آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iانًغبل انزؼهًٙ

  

                                                                          ٛى انٓشيَٕٙظانزُ  : 2انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 

 عٓبص انزُظٛى انخهطٙ   : 03نُشبؽ ا

 
 اص انٛخ انزُظٛى انزارٙ نهزؾهٌٕ  ٔػغ ًَٕرط الثش    :انكلبءح انًغزٓذكــخ

ٚزظى عٓبص انزُظٛى انخهطٙ عٓبص يُظى ٔ ْٕ انٕعؾ انذاخهٙ ؽٛش انؼبيم انًذسٔط ْٕ َغجخ انغكش كٙ انذو  انذ٘ ٚغت    : انًؼبسف انًجُٛخ

 اٌ ٚؾبكع ػهٗ َغجخ صبثزخ 

                                                                                      اعزوظبء انًؼهٕيبد                                    :  األْذاف انًغزؼشػخ

 ٔػغ ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد                                                                                                                       

 صبئن انكزبة انًذسعٙٔ:   األدٔاد)انٕعبئم(

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ٕٚعذ كٙ انؼؼٕٚخ صٕاثذ كٛضٕٚنٕعٛخ ػذٚذح يُٓب انزؾهٌٕ انذ٘ ٚزى يشاهجزّ ثبعزًشاس  وضعية االنطالق10

 يب ْٙ االنٛخ انزٙ رؼًم ػهٗ رُظٛى َغجخ انغكش كٙ انذو؟ اإلشكالية10

 عٓبص انزُظٛى انخهطٙ ٚؼًم ثزذخم ْشيَٕبد رؼًم ػهٗ رُظٛى َغجخ انغكش كٙ انذو  تصياغة الفرضيا10

 38ص  1رؾهٛم انٕصٛوخ  التقصي10

 -عٓبص يُظى َغجخ انغكش كٙ انذو  –ٚزطهت انؾلبظ  ػهٗ  َغجخ انغكش كٙ انذو  رذخم عٓبص انزُظٛى انخهطٙ  يشؽهخ انجُبء05

 55ص  3ؽم انزًشٍٚ  انزوٕٚى

 

 

 

 

 

 

 

 

:................................. انًؤعغخ  .....:............................ األعزبر    

 انًغزٕٖ أٔ انوغى: ........................

 ًَؾ انؾظخ: ........................

 انًذح: .......................
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نجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل ػهٗ انظؾخ ٔا ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 س كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخانًزؼهوخ ثذٔ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iانًغبل انزؼهًٙ

  

                                                                          ٛى انٓشيَٕٙظانزُ  : 2انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 

 االَغٕنٍٛ -ْشيٌٕ انكغٕس انغكش٘   : 04نُشبؽ ا

 
 انزؼشف ػهٗ ْشيٌٕ انوظٕس انغكش٘  ٔ رؾذٚذ يوش رشكٛجّ     :انكلبءح انًغزٓذكــخ

ثبنًُطوخ انًشكضٚخ نغضس الَغشْبَظ كٙ ثُكشٚبط ْشيٌٕ االَغٕنٍٛ انذ٘ ٚخلغ َغجخ انغكش كٙ انذو كًب Bرلشص انخهٛخ    : انًؼبسف انًجُٛخ

 رؼزجش ْذِ انخالٚب اٚؼب ؽغبعخ نزـٛشارّ 

 ثٍٛ انًؼطٛبد ٔػغ ػالهخ يُطوٛخ :  األْذاف انًغزؼشػخ

 رًضٛم ثشعى رخطٛطٙ 

 انكزبة انًذسعٙ:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

رشرلغ َغجخ انغكش كٙ انذو ػُذ رُبٔل ٔعجخ ؿُٛخ ثبنغكشٚبد ٔ عشػبٌ يب رؼٕد نوًٛزٓب انًشعؼٛخ ثزذخم  وضعية االنطالق10

 ذ٘ ٚلشص ْشيٌٕ ٚخلغ َغجخ انغكش كٙ  انذو ْشيٌٕ انجُكشٚبط ان

 يبْٕ ْشيٌٕ انوظٕس انغكش٘ ٔ يبْٕ يوش رشكٛجّ  اإلشكالية10

 انٓشيٌٕ ْٕ انُغٕنٍٛ ٔ ٚزى رشكٛجّ ػهٗ يغزٕٖ ثؼغ خالٚب انجُكشٚبط صياغة الفرضيات10

 40ص  5.  4ٔ انٕصٛوخ  39ص  3 .2. 1رؾهٛم انٕصبئن  التقصي10

خالٚب ػُوٕدٚخ ٔ عضس الَغشْبَظ انُٙ رزكٌٕ يٍ  –ٌ انجُكشٚبط يٍ خالٚب يلشصح نالَضًٚبد انٓبػًخ ٚزكٕ يشؽهخ انجُبء05

انزٙ رلشص ْشيٌٕ االَغٕنٍٛ انذ٘ ٚؼًم ػهٗ خلغ َغجخ انغكش  Bخالٚب يؾٛطٛخ انلب ٔ خالٚب يشكضٚخ طـٛشح 

 كٙ انذو ٔ رؼزجش خالٚب ؽغبعخ  نزـٛشاد َغجخ انغكش 

 56طلؾخ   5 ؽم انزًشٍٚ  انزوٕٚى

 

 

 

 

 

 

 

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

 انًغزٕٖ أٔ انوغى: ........................

 ًَؾ انؾظخ: ........................

..........انًذح: .............  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػهاهز:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iانًغبل انزؼهًٙ

  

                                                                          ٛى انٓشيَٕٙظانزُ  : 2انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 

 ػًم األَغٕنٍٛ   : 05نُشبؽ ا

 
 رؾذٚذ دٔس انكجذ كٙ رُظٛى َغجخ انغكش كٙ انذو -   :خانكلبءح انًغزٓذكــ

           إظٓبس األػؼبء انًغزٓذكخ يٍ ؽشف األَغٕنٍٛ يغ إَغبص يخطؾ رؾظٛهٙ نزُظٛى َغجخ انغكش كٙ انذو.                                        : انًؼبسف انًجُٛخ

                                                 ــ إصجبد كشػٛخ.               : األْذاف انًغزؼشػخ

 إٚغبد انؼالهخ انًُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد                                        – 

 (ثُبء خالطخ  )يخطؾ –ٚؾهم طٕس          –                        

 

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 ل ســـــــــــــير الــــــــــدرسمـــــــراحـــــــــ 

 ٌعتمد األستاذ على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : وضعية االنطالق10

 ( اهٌشبعًٖ االّل ّاهذبٌٕ ّاهذبهد يً اهّحدث* ) مكتسبات 

 نسبة السكر فً الدم .° 
 اإلفراط السكري. ° 
 هرمون اإلفراط السكري . ° 

 لٌن؟ ماهً األعضاء التً ٌستهدفهاكٌف ٌعمل األنسو - اإلشكالية10

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 تحفٌز األعضاء المستهدفة على تخزٌن الفائض من السكر.    -   

 تخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد من صحتها . التقصي10
 قا من:* ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطال

عن المجهرلألعضاء المستهدفة و معالجة بتقنٌة التصوٌر اإلشعاعً الذاتً لخالٌا  ةٌحلل صور مأخوذ -أ  
 مزروعة فً وسط ٌحتوي أنسولٌن مشع إلظهار تأثٌره على الخالٌا المستهدفة. 

 

ن الذي ٌعمل على خفضه بتحفٌز عند ارتفاع نسبة السكر فً الدم تفرز خالٌا  لجزر النجرهانس األنسولٌ - يشؽهخ انجُبء05
 الخالٌا المستهدفة على تخزٌن الفائض منه.

 إنجاز مخطط تحصٌلً لجهاز التنظٌم الخلطً فً حالة اإلفراط السكري - انزوٕٚى

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

 انًغزٕٖ أٔ انوغى: ........................

 ًَؾ انؾظخ: ........................

 انًذح: .......................
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  بػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغً

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 ؼٕٚخانًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iانًغبل انزؼهًٙ

  

                                                                          ٛى انٓشيَٕٙظانزُ  : 2انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 

                                                           انغٓبص انًُظى نهوظٕس انغكش٘   : 06نُشبؽ ا

 
 انزؼشف ػهٗ رأصٛش انظٛبو انطٕٚم ػهٗ َغجخ انغكش كٙ انذو  -   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 إثشاص ػُبطش انغٓبص انًُظى نهوظٕس انغكش٘ - 

 انجؾش ػٍ ػُبطش عٓبص انزُظٛى انخهطٙ كٙ ؽبنخ انوظٕس انغكش٘ .   : انًؼبسف انًجُٛخ

                                                رأصٛش رـٛش َغجخ انغكش كٙ انذو ػهٗ إكشاص األَغٕنٍٛ ٔانـهٕكبعٌٕ. -

 ـ إصجبد كشػٛخ.ـ  : األْذاف انًغزؼشػخ

 إٚغبد انؼالهخ انًُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد  – 

 ثُبء خالطخ  )يخطؾ( –ٚؾهم طٕس    – 

 

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

:ٌعتمد األستاذ على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول  وضعية االنطالق10  

( اهٌشبعًٖ االّل ّ اهخبيس يً اهّحدث* ) مكتسبات   

نسبة السكر فً الدم .°   
 اإلفراط السكري. ° 

ماهً اآللٌة التً تتدخل فً حالة القصور السكري؟ - اإلشكالية10  

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
سكر .إفراز الغلوكاجون الذي ٌحفز الخالٌا على تخزٌن ال -     

 تخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد من صحتها . التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

(.01/44تحلٌل نتائج معاٌرة نسبة السكر فً الدم عند شخص صائم من خالل الوثٌقة )  –أ    
(.02/44فً الدمز ) الوثٌقة إظهار العناصر المتدخلة فً تنظٌم نسبة السكر  –ب   
(.45/ 04و03تحدٌد مقر إنتاج الغلوكاجون باستعمال تقنٌة التألق المناعً الممثلة بالوثٌقتٌن ) –ج   

عند انخفاض نسبة السكر فً الدم تفرز خالٌا  جزر النجرهانس الغلوكاجون الذي ٌعمل على رفع نسبة  - يشؽهخ انجُبء05
 السكر إلى القٌمة المرجعٌة.

إنجاز مخطط تحصٌلً لجهاز التنظٌم الخلطً فً حالة اإلفراط السكري - انزوٕٚى  

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

 انًغزٕٖ أٔ انوغى: ........................

 ًَؾ انؾظخ: ........................

 انًذح: .......................
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  هٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗػهاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ :  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .آنٛبد انزُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.:      Iانًغبل انزؼهًٙ

  

                                                                          ٛى انٓشيَٕٙظانزُ  : 2انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 

                                                         ػًم انـهٕكبعٌٕ   : 07نُشبؽ ا

 
 إظٓبس كٛلٛخ رأصٛش انـهٕكبعٌٕ ػهٗ انؼؼٕ انًغزٓذف -   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 رؾذٚذ انؼؼٕ انًغزٓذف يٍ هجم انـهٕكبعٌٕ. -  : انًؼبسف انًجُٛخ

                                                ٕس انغكش٘ـ رًضم انخالٚب  نٕاهؾ ؽغبعخ نهوظ

 رغُٛذ انًكزغجبد انوجهٛخ  : األْذاف انًغزؼشػخ

 إٚغبد انؼالهخ انًُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد  – 

 ثُبء خالطخ )يخطؾ( –إصجبد كشػٛخ    –ٚؾهم طٕس  –

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 ـــــــــــــير الــــــــــدرسمـــــــراحـــــــــل س 

 ٌعتمد األستاذ على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول :  وضعية االنطالق10
 * ) نشاطات سابقة فً الوحدة( 

الجهاز المنظم للقصور السكري .°   
 

كٌف ٌعمل الغلوكاجون؟ وماالعضو المستهدف من طرفه ؟ - اإلشكالية10  

  صياغة الفرضيات10
الصحٌحة المتوقعة هً : * الفرضٌات  

خحرٖر اهيخزًّ اهشنرٔ ؽٌد اهحبسج إهَٖ.تحفٌز الكبدعلى -     

 تخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات لتأكد من صحتها . التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 ـ إغِبر دّر اهنتد فٕ اهخٌغٖى اهشنرٔ .
ّنّز يً عرف اهنتد.  ـ إغِبر خحرٖر اهغو  

ؽٌد اٌخفبط ٌشتج اهغوّنّز فٕ اهدى خفرز  اهخالٖب   هسزر الٌسرُبٌس اهغوّنبسًّ  - يشؽهخ انجُبء05  
 اهذٔ ٖحفز اهنتد ؽوٓ خحرٖر اهغوّنّز اهيخزً ّخؾدٖل ٌشتخَ .

  انزوٕٚى
55صفحة  04حل التمرٌن  -  

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

 انًغزٕٖ أٔ انوغى: ........................

ظخ: ........................ًَؾ انؾ  

 انًذح: .......................
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

                        انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .              

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 .زُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.آنٛبد ان:      Iانًغبل انزؼهًٙ

 انزُغٛن انؼظجٙ انٓشيَٕٙ  : 3انٕؽذح انزؼهًٛخ     

 

 انًشاهجخ رؾذ انغشٚشٚخ ٔ انُخبيٛخ نإلكشاصاد انًجٛؼٛخ   : 01نُشبؽ ا

 
 انزؼشف ػهٗ رطٕس انغشٚجبد انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ انؼشٔط األَضٕ٘.   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 انًجٛؼٛخ ٔ انُخبيٛخ خالل انذٔسح انغُغٛخ.اعزخشاط رٕاهذ اإلكشاصاد انٓشيَٕٛخ  -

 إظٓبس انؼالهخ ثٍٛ يخزهق انذٔساد. -

رزًٛض انذٔسح انًجٛؼٛخ ثًشؽهخ عشٚجٛخ رزطٕس خالنٓب انجٕٚؼخ ٔ رُزٓٙ ثبإلثبػخ ٔ ثؼذْب رهٛٓب انًشؽهخ انهٕرٛئُٛٛخ ٔ    : انًؼبسف انًجُٛخ

                                                خالل انًشؽهزٍٛ ثزى إكشاص ْشيَٕبد يجٛؼٛخ.

 انزؼجٛش انؼهًٙ ٔ انهـٕ٘ انغهٛى –انشثؾ ثٍٛ انًؼطٛبد  –اعزوظبء انًؼهٕيبد  –رؾهٛم ٔصبئن   : األْذاف انًغزؼشػخ

 انؼبكظ انشهًٙ  –انكًجٕٛرش انًؾًٕل  –انغجٕسح  -انكزبة انًذسعٙ  :    األدٔاد)انٕعبئم( -

 

 ـــــــــير الــــــــــدرسمـــــــراحـــــــــل ســــ 

النخامٌة، تكون  –ٌخضع عمل المبٌضٌن و الخصٌتٌن إلى مراقبة هرمونٌة آتٌة من المنطقة تحت السرٌرٌة  وضعية االنطالق10
آلٌات المراقبة عند اإلناث أكثر تعقٌدا مما هً علٌه عند الذكور حٌث تتغٌر اإلفرازات باستمرار و بالتالً ال 

 تكون ثابتة.

 ماهو مصدر الهرمونات الجنسٌة؟ و ماهو تأثٌرها خالل الدورة الجنسٌة؟ اإلشكالية10

 

 .ربما تحفز الرحم على النمو. –ربما تنظم الدورات الجنسٌة  –ربما المبٌضٌن  صياغة الفرضيات10

ة باستغالل إظهار العالقة الوظٌفٌة بٌن تطور الجرٌبات ونشاط الغدتٌن  تحت السرٌرٌة و النخامٌ - التقصي10
 .58ص  1الوثٌقة 

 إنشاء رسم تخطٌطً ٌوضح ذلك. -

 إظهار تواقت اإلفرازات الهرمونٌة األنثوٌة خالل الدورة الجنسٌة. -

تتمثل الدورة المبٌضٌة من جهة فً تطور جرٌب ٌتحول إلى جسم أصفر بعد اإلباضة، ومن جهة أخرى،  يشؽهخ انجُبء05
التً تحث على نمو بطانة الرحم، األستروجٌنات فً الجرٌبٌة و فً إفرازات دورٌة للهرمونات المبٌضٌة 

 األستروجٌنات و البروجسترون فً المرحلة اللوتٌئنٌة.
.ٌخضع إنتاج الهرمونات المبٌضٌة إلى مراقبة المعقد تحت السرٌري النخامً  

71حل التمرٌن رقم انزوٕٚى  

 

 

 

 

:................................. انًؤعغخ  .:................................ األعزبر    

 انًغزٕٖ أٔ انوغى: ........................

 ًَؾ انؾظخ: ........................

 انًذح: .......................
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خ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئ ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗاهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ انًزؼهوخ ثذٔس كم

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 .ُظٛى ػهٗ يغزٕٖ انؼؼٕٚخ.آنٛبد انز:      Iانًغبل انزؼهًٙ

                                                     

 انزُغٛن انؼظجٙ انٓشيَٕٙ  : 3انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 انزظٛى انكًٙ نهٓشيَٕبد انًجٛؼٛخ: انًشاهجخ انشعؼٛخ   : 02نُشبؽ ا

 اعزخشاط يلٕٓو انًشاهجخ انشعؼٛخ   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

رزؾغظ نٕاهؾ رؾذ انغشٚش انجظش٘ نزـٛشاد كًٛخ اإلعزشادٕٚل انًجٛؼٙ كزلشص ثذٔسْب ْشيَٕبد رزؾغظ نٓب انـذح    : انًؼبسف انًجُٛخ

 انُخبيٛخ كزلشص ْزِ األخٛشح ْشيَٕبد رُظى ثٕاعطزٓى إكشاصاد انًجٛغ

 اعزشعبع انًؼهٕيبد  : األْذاف انًغزؼشػخ -

 رؾهٛم انًُؾُٛبد ٔرلغٛشْب -

 ؼجٛش انهـٕ٘ ٔ انؼهًٙ انغهٛىانز –اعزوظبء انًؼهٕيبد  -

 انؼبكظ انشهًٙ –انكٕيجٕٛرش انًؾًٕل  –نٕؽبد  –انغجٕسح  –انكزبة انًذسعٙ :    األدٔاد)انٕعبئم(

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

الغدة النخامٌة، تعمل هذه األخٌرة  ٌتم إثارة الغدد التناسلٌة األنثوٌة من طرف الهرمونات التً تفرزها وضعية االنطالق10
 بدورها تحت تأثٌر المراقبة تحت السرٌرٌة.

النخامً باستمرار حٌث ٌغٌر من وظٌفته حسب تغٌرات نسبة  –ٌتطلب ذلك إثارة المعقد تحت السرٌري 
 الهرمونات األنثوٌة فً الدم مقارنة قٌمتها المرجعٌة ، مما ٌدل على وجود مراقبة رجعٌة.

كٌف تتم المراقبة الرجعٌة - يةاإلشكال10  

 ربما بتأثٌر الهرمونات المبٌضٌة على نشاط المعقد تحت السرٌري النخامً صياغة الفرضيات10

 ربما ٌكون هذا التأثٌر موجبا

 .ربما ٌكون هذا التأثٌر سالبا

 تحلٌل عواقب استئصال المباٌض على اإلفرازات تحت السرٌرٌة النخامٌة. التقصي10

ٌرات حقن الهرمونات المبٌضٌة على اإلفرازات تحت السرٌرٌة و النخامٌة: على كائن مستأصل تحلٌل تأث
 المباٌض و اآلخر سلٌم.

 مالحظة التصوٌر اإلشعاعً الذاتً للمنطقة تحت السرٌرٌة عند حٌوان بعد حقن األسترادٌول المشع.

 تحت السرٌرٌة و النخامٌة.تحلٌل عواقب حقن جرعات قوٌة من األسترادٌول على إفراز الهرمونات 

 إبراز الطبٌعة الدفقٌة لإلفرازات تحت السرٌرٌة النخامٌة إنطالقا من: 

 عند حٌوان مخرب الغدة تحت السرٌرٌة. GnRHتحلٌل نتائج الحقن المستمر و الدفقً لهرمون 

 معاٌرة نسب هذه اإلفرازات فً الدم خالل دورة جنسٌة.

 .فرازات الهرمونٌة و عواقبها على النشاط الجرٌبًوضع عالقة بٌن التغٌرات الكمٌة لإل

ٌخضع العمل الدوري للجهاز التناسلً األنثوي إلى مراقبة الغدد التناسلٌة و المعقد تحت السرٌري  يشؽهخ انجُبء05
النخامً ، حٌث ٌتم تنظٌم التراكٌز البالسمٌة للهرمونات المبٌضٌة بتتالً آلٌات المراقبة الرجعٌة السلبٌة 

 .اإلٌجابٌةو 

71ص  1حل التمرٌن رقم  - انزوٕٚى  

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

 انًغزٕٖ أٔ انوغى: ........................

 ًَؾ انؾظخ: ........................

.......انًذح: ................  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انظؾخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد         ٗؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يٍ اعم انًؾبكظخ ػه اهزشاػ:  01انكلبءح انوبػذٚخ

 انًزؼهوخ ثذٔس كم يٍ انُظبو انؼظجٙ ٔانٓشيَٕٙ كٙ انزُظٛى انٕظٛلٙ نهؼؼٕٚخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 وحدة الكائنات الحٌة. ׃IIالمجال التعلمً
 الخلٌة وحدة بناء الكائن الحً. ׃01الوحدة التعلمٌة

 دراسة الخلٌة بالمجهر الضوئً. ׃01النشاط
 النباتٌة والبكتٌرٌا.التعرف على تعضً الخلٌة الحٌوانٌة و  - ׃الكفاءة المستهدفة من النشاط 

 لى رسومات تخطٌطٌة.إنجاز محضرات مجهرٌة و تحلٌل وثائق ثم ترجمة المالحظات إختالف باالعتماد على إلاستخراج أوجه التشابه و ا -
 ׃المعارف المبنٌة

 الخلٌة وحدة بناء الكائن الحً. -
 تحدد الخلٌة بغشاء ٌحٌط بهٌولى )السٌتوبالزم( نصف هالمٌة. -
 ا عضٌة كبٌرة)النواة( أو خٌطا صبغٌا )كما فً حالة البكتٌرٌا(.م  إهٌولى تضم ال -
 تضم الخلٌة الحٌوانٌة هٌولى أساسٌة شفافة )هٌالوبالزم( تمثل الجزء السائل للهٌولى تحتوي عضٌة كبٌرة الحجم تتمثل فً النواة. -
 الخارجً. تتحدد الهٌولى األساسٌة بغشاء هٌولً ٌفصل الخلٌة النباتٌة عن الوسط -
 ׃بتتمٌز الخلٌة النباتٌة عن الخلٌة الحٌوانٌة  -

 غشاء هٌولً مدعم من الخارج بجدار هٌكلً بكتوسٌلٌلوزي، وجود صانعات، فجوة متطورة غالبا.
 نجاز تركٌب.إاستقصاء معارف، التمثٌل البٌانً، التعبٌر العلمً و اللغوي الدقٌق، ׃الكفاءات المستعرضة

 (.84-80تاب المدرسً ص)وثائق الك الوسائل :

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ما الفرق بٌن الكائنات الحٌة الحٌوانٌة و النباتٌة؟ وضعية االنطالق10
 ه الكائنات فً وحدتها البنائٌة؟زههل تشترك 

 و ما هً تقنٌات دراستها؟

 ما هً بنٌة الخلٌة؟ اإلشكالية10

 ربما تتكون من غشاء سٌتوبالزمً. رضياتصياغة الف10
 ربما تتكون من نواة و فجوة.

 ربما تتكون من هٌولى و عضٌات تسبح فٌها.

 نٌة و ٌحلل النتائج .ٌتعرف على كٌفٌة تحضٌر و فحص محضرات مجهرٌة لعٌنات من أنسجة حٌوا - التقصي10
ة البنائٌة للكائنات الحٌة الحٌوانٌة ٌالحظ صور لمقاطع فً أنسجة حٌوانٌة ملونة ، و ٌستنتج الوحد -

 وٌتعرف على مكوناتها.
ٌالحظ صور لحرشفة بصل ملونة ، و ٌستنتج الوحدة البنائٌة للكائنات الحٌة النباتٌة و ٌتعرف على  -

 مكوناتها.
 لى رسومات تبٌن تعضً الخلٌة الحٌوانٌة و النباتٌة.إٌترجم المالحظات  -
 للبن بالمجهر الضوئً.ٌحلل نتائج مالحظة قطرة من ا -
 ٌستنتج مكونات الكائنات وحٌدة الخلٌة. -
 لى حقٌقٌات و بدائٌات النوى.إٌصنف خالٌا الكائنات  -

الخلٌة هً الوحدة البنٌوٌة لجمٌع الكائنات سواءا كانت حٌوانٌة أو نباتٌة. تتمٌز الخلٌة النباتٌة عن الخلٌة  يشؽهخ انجُبء05
اء هٌولً مدعم من الخارج بجدار هٌكلً بكتوسٌلٌلوزي، وجود صانعات، الحٌوانٌة باحتوائها على غش

 فجوة متطورة غالبا. 

 أنجز مقارنة بٌن الخلٌة النباتٌة و الخلٌة الحٌوانٌة. انزوٕٚى

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

........ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: ....  

.......رشكٛجٛخًَؾ انؾظخ: ...  

......عب2انًذح: ......  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًزؼهوخ ثٓب .                                    انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم 

 اهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يؤعغخ ػهٗ يؼطٛبد ػهًٛخ يٍ أعم رؼشٚق انخهٛخ كٕؽذح ثُٕٛٚخ نهكبئُبد    :  01انكلبءح انوبػذٚخ

 صجبد رًبصهٓب ػُذ انكبئُبد انؾٛخإانؾٛخ ٔ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔؽذح انكبئُبد انؾٛخ. ׃IIانًغبل انزؼهًٙ

 انخهٛخ ٔؽذح ثُبء انكبئٍ انؾٙ. ׃01انٕؽذح انزؼهًٛخ

 نكزشَٔٙ.إلدساعخ انخهٛخ ثبنًغٓش ا ׃02ؽانُشب

 
 .انزؼشف ػهٗ  انجُٛخ انذهٛوخ نهخهٛخ انؾٕٛاَٛخ ٔ انُجبرٛخ ٔانجكزٛشٚب ثبالػزًبد ػهٗ ٔصبئن صى اعزخالص يخطؾ ػبو   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 رجذ٘ عًٛغ انخالٚب َلظ يخطؾ انزُظٛى ،عٛزٕثالصو يؾذد ثـشبء ْٕٛنٙ. -   : انًؼبسف انًجُٛخ

 ׃ًَٛض ػهٗ أعبط ٔعٕد أٔ ؿٛبة شجكخ ؿشبئٛخ داخهٛخ كٙ انٕٓٛنٗ األعبعٛخ ًَطٍٛ يٍ انخالٚب -

 خالٚب ؽوٛوٛخ انُٕٖ رؾزٕ٘ شجكخ ؿشبئٛخ داخهٛخ. -     

 ِ انشجكخ.ْزخالٚب ؿٛش ؽوٛوٛخ انُٕٖ ال رؾزٕ٘ ػهٗ  -     

 -انظبَؼبد(، أٔ ثـشبء ثغٛؾ )انشجكخ انٕٓٛنٛخ -يٛزٕكَٕذسٚبد -يب ثـشبء ْٕٛنٙ يضدٔط )انُٕاحإرؾذد انؼؼٛبد انًزؼًُخ كٙ انٕٓٛنٗ  -

 انلغٕاد(. -األعغبو انوبػذٚخ

 روزؼٙ انؼؼٛبد انًؾذدح ثـشبء ثغٛؾ أٔ يضدٔط كٙ ْٕٛنٗ انخالٚب ؽوٛوٛخ انُٕٖ ثُٛخ يغضأح) يُلظهخ(. -

 َغبص رشكٛت.إ٘ انذهٛن،اعزوظبء يؼبسف، انزًضٛم انجٛبَٙ، انزؼجٛش انؼهًٙ ٔ انهـٕ  : األْذاف انًغزؼشػخ

 (.87-85ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ ص):    األدٔاد)انٕعبئم(

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

لكترونً إلالخلٌة هً الوحدة البنٌوٌة لكل الكائنات الحٌة تسمح الدراسة باستعمال المجهر الضوئً و ا وضعية االنطالق10
 ناتها. بالتعرف على مكو

 لكترونً؟إلكٌف تبدو الخلٌة بالمجهر ا اإلشكالية10

 ربما تتكون من شبكة هٌولٌة. - صياغة الفرضيات10
 ربما تتكون من جهاز غولجً. -
 ربما تتكون من جسٌم مركزي. -

 لكترونً لخلٌة حٌوانٌة.إلة عن الفحص بالمجهر ازٌالحظ صورة مأخو- التقصي10
 ة الحٌوانٌة.ٌستنتج جمٌع مكونات الخلٌ -
 لكترونً لخلٌة نباتٌة.إلة عن الفحص بالمجهر ازٌالحظ صورة مأخو-
 ٌستنتج جمٌع مكونات الخلٌة النباتٌة. -
 ٌنجز رسما تخطٌطٌا لكل من الخلٌة النباتٌة و الحٌوانٌة. -
 لكترونً لخلٌة بكتٌرٌة.إلٌالحظ صورة بالمجهر ا-
 ٌستنتج مكونات الخلٌة البكتٌرٌة. -
 ختالف بٌن الخالٌا الحٌوانٌة و النباتٌة و البكتٌرٌة.إلوجه التشابه و اٌستخرج أ -

تحتوي الخلٌة حقٌقٌة النواة على نواة حقٌقٌة محاطة بغالف ، تضم بداخلها المادة الوراثٌة. تحتوي  يشؽهخ انجُبء05
 .الهٌولى المحاطة بغشاء هٌولً على عدد كبٌر من العضٌات التً تحدد بنٌات مختلفة مجزأة

 تحتوي الخلٌة غٌر حقٌقٌة النواة على مادة وراثٌة و هٌولى و لكنها غٌر مجزأة و ال تحتوي على نواة.

 ختالف.إلأنجز رسما مقارنا لكل من الخلٌة النباتٌة و الخلٌة الحٌوانٌة مع توضٌح أوجه التشابه و أوجه ا انزوٕٚى

:................................. ًؤعغخ ان :................................. األعزبر    

.......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: ....  

..........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ....  

........عب2انًذح: ....  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 اهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يؤعغخ ػهٗ يؼطٛبد ػهًٛخ يٍ أعم رؼشٚق انخهٛخ كٕؽذح ثُٕٛٚخ نهكبئُبد    :  نكلبءح انوبػذٚخا

 صجبد رًبصهٓب ػُذ انكبئُبد انؾٛخإانؾٛخ ٔ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٛخ.ٔؽذح انكبئُبد انؾ ׃IIانًغبل انزؼهًٙ

 .ADNانٕؽذح انجُٕٛٚخ نم  ׃02انٕؽذح انزؼهًٛخ

 ADN انزشكٛت انكًٛٛبئٙ نم ׃01انُشبؽ

 
 ٔ رؾذٚذ انزشكٛت انكًٛٛبئٙ نٓب .  ADNاعزخالص عضٚئبد ال   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

    : انًؼبسف انًجُٛخ

 يٍ رزبنٙ ػذد كجٛش يٍ رؾذ ٔؽذاد رذػٗ انُكهٕٛرٛذاد . ADNرزشكت عضٚئخ ال  -

 كم َكهٕٛرٛذح يٍ هبػذح اصٔرٛخ ، عكش خًبعٙ )ثُزٕص يزًضم كٙ انشٚجٕص يُوٕص االٔكغغٍٛ ( ٔ ؽًغ انلٕعلٕس .  رزشكت -

 (A ,T ,G,Cاسثؼخ اًَبؽ يٍ انُكهٕٛرٛذاد ؽغت انوٕاػذ االصٔرٛخ )   ADNرزؼًٍ عضٚئخ ال  -

 

   : األْذاف انًغزؼشػخ

 اعزوظبء ٔ رٕظٛق انًؼبسف . -

 انذهٛن .  انزؼجٛش انؼهًٙ ٔ انهـٕ٘ -

 اَغبص رشكٛت -

 ثظم ، ْبٌٔ ، يهؼ خشٍ ، اٚضبَٕل ، كبشق شٛق ، شبػ ، اَبثٛت اخزجبس .  -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 ( 105انٗ 104اعزـالل ٔصبئن يٍ انكزبة انًذسعٙ )ص-            

 سعٕيبد ػهٗ انغجٕسح -            

 

 ـــدرسمـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الـــــــ 

 ماهو التركٌب الكٌمٌائً للصبغٌات ؟  - وضعية االنطالق10
 ؟  ADNماذا تمثل جزٌئة ال  -

   ADN ماهو التركٌب الكٌمٌائً لجزٌئة ال اإلشكالية10

  ربما تتكون من نكلٌوتٌدات . - صياغة الفرضيات10
 ربما تتكون من سكر رٌبوز و قواعد ازوتٌة -

 ن حراشف البصل . م ADNٌستخلص ال  - التقصي10
 .ADN، و ٌستنتج التركٌب الكٌمٌائً لل  ADNٌحلل وثائق تبٌن نتائج االماهة الكلٌة و الجزئٌة لل  -

 ٌنجز رسومات تخطٌطٌة لنواتج االماهة الجزئٌة .  -

 . ADNٌستنتج انواع النٌكلٌوتٌدات المكونة لجزٌئة ال  -

من النٌكلٌوتٌدات ، تتكون كل نٌكلٌوتٌدة من قاعدة ازوتٌة ، من تتالً عدد كبٌر  ADN تتركب جزٌئة  يشؽهخ انجُبء05
اربعة انماط من   ADNسكر رٌبوز منقوص االوكسجٌن و حمض الفوسفور ، تتضمن جزٌئة ال 

 .  (A,G,C,T النكلٌوتٌدات حسب نوع القاعدة االزوتٌة ) 
 

 ADNانجز خالصة توضح فٌها التركٌب الكٌمٌائً لل  انزوٕٚى

:................................. انًؤعغخ  :................................. عزبر األ   

.......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: ....  

رؾهٛهٛخ رشكٛجٛخًَؾ انؾظخ: .....  

......عب1انًذح: ....  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 : اهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ اعظ ػهًٛخ نهًؾبكظخ ػهٗ انزُٕع انؾٕٛ٘ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل ٔؽذح نكلبءح انوبػذٚخا

 انكبئُبد انؾٛخ ٔ انٛبد َوم انزخٛشح انٕساصٛخ .



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔؽذح انكبئُبد انؾٛخ. ׃IIانًغبل انزؼهًٙ

 .ADNانٕؽذح انجُٕٛٚخ نم  ׃02انٕؽذح انزؼهًٛخ

                                                            ADNثُٛخ عضٚئخ  ׃02انُشبؽ

 
                                                       ADNرؾذٚذ ثُٛخ عضٚئخ    :انكلبءح انًغزٓذكــخ

    : انًؼبسف انًجُٛخ

يٍ عهغهزٍٛ يٍ انُكهٕٛرٛذاد يهزلزٍٛ انزلبكب ؽهضَٔٛب يؼؼلب ٔ رغزوش ثٕاعطخ سٔاثؾ ْذسٔعُٛٛخ ثٍٛ انوٕاػذ  ADNرزشكذ عضٚئخ ال 

 االصٔرٛخ انًزكبيهخ 

 

   : األْذاف انًغزؼشػخ

 اعزوظبء انًؼهٕيبد

 ٔػغ ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد 

 انؼهًٙ ٔ انهـٕ٘ انذهٛنانزؼجٛش 

 ٔ انؼبكظ انشهًٙ ADNيغغى نغضٚئخ ال :    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 من ترتٌب معٌن من النكلٌوتٌدات  ADNتتكون جزٌئة ال  وضعية االنطالق10

 ة الفراغٌة لهذه الجزٌئة و كٌف تكون البنٌ ADNكٌف تنتضم جزٌئة ال  اإلشكالية10

 تنتضم على شكل خط طوٌل  صياغة الفرضيات10
 تنتضم بشكل حلزون مزدوج 

 107..106الصفحة  2و1انطالقا من تحلٌل الوثٌقتٌن   ADNوصف بنٌة جزٌئة ال  التقصي10

ازوتٌة وفق ترتٌب  من سلسلتٌن من النملٌوتٌدلت ترتبط ببعضها بواسطة قواع ADNتتكون جزٌئة ال  يشؽهخ انجُبء05
 معٌن و تلتفان حول بعضهما بشكل حلزونً بحٌث تكونان متوازٌتٌن و مٌعاكستٌن فً االتجاه

 117الصفحة  03حل التمرٌن  انزوٕٚى

 
 
 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

........ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: ..  

.....َظشًَ٘ؾ انؾظخ: .....  

.......عب2انًذح: ....  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  زهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظٚكٌٕ ان:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

كظخ ػهٗ انزُٕع انؾٕٛ٘ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل ٔؽذح اهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ اعظ ػهًٛخ نهًؾب:  نكلبءح انوبػذٚخا

 انكبئُبد انؾٛخ ٔ انٛبد َوم انزخٛشح انٕساصٛخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ٔؽذح انكبئُبد انؾٛخ. ׃IIانًغبل انزؼهًٙ

 .ADNانٕؽذح انجُٕٛٚخ نم  ׃02انٕؽذح انزؼهًٛخ

                                                           ADNٛخ عضٚئخ ال رًبصم ثُ :03انُشبؽ

 
 ػُذ عًٛغ انكبئُبد انؾٛخ ADNاظٓبس رًبصم ثُٛخ عضٚئخ ال   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 ُغجٛخ كٙ انوٕاػذ االصٔرٛخثُٛخ يزًبصهخ ػُذ عًٛغ انكبئُبد انؾٛخ ٔ رخزهق كٙ يب ثُٛٓب كٙ انؼالهخ ان ADNرشكم عضٚئخ    : انًؼبسف انًجُٛخ

 اعزوظبء انًؼهٕيبد  : األْذاف انًغزؼشػخ

 ٔػغ ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد                         

 انزؼجٛش انؼهًٙ ٔ انهـٕ٘ انذهٛن                        

 

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 ير الــــــــــدرسمـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــ 

 احدى الجزيءات االساسٌة للحٌاة لكونها الدعامة الجزٌئٌة للمعلومة الوراثٌة  ADNتعتبر جزٌئة ال  وضعية االنطالق10

 نفس البنٌة عند مختلف الكائنات الحٌة  ADNهل لل  اإلشكالية10

 نعم ٌكون لها نفس البنٌة  صياغة الفرضيات10
 سب نوع الكائن الحً ٌكون لها تراكٌب مختلفة ح

 108الصفحة  2و 1تحلٌل الوثٌقة  التقصي10

فً تسلسل القواعد االزوتٌة و عدعها على طول السلسلتٌن غٌر ان جمٌع  ADNتختلف انواع ال  يشؽهخ انجُبء05
 تتشابه فً مكوناتها و تنضٌمها الجزٌئى عند جمٌع الكائنات الحٌة مهما كان نوعها  ADNجزٌئات ال

  118الصفحة  02حل التمرٌن  ىانزوٕٚ

 
 
 
 
 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: ....  

...........ػًهًَٙؾ انؾظخ: .....  

...عبػخانًذح: .....  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

اهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ اعظ ػهًٛخ نهًؾبكظخ ػهٗ انزُٕع انؾٕٛ٘ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل ٔؽذح :  ذٚخنكلبءح انوبػا

 انكبئُبد انؾٛخ ٔ انٛبد َوم انزخٛشح انٕساصٛخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ٔؽذح انكبئُبد انؾٛخ. ׃IIانًغبل انزؼهًٙ

 .ADNانٕؽذح انجُٕٛٚخ نم  ׃02انٕؽذح انزؼهًٛخ

 انطجٛؼخ انكًٛبئٛخ نهًٕسصخ                                                  : 04انُشبؽ

 
 خ انكًٛبئٛخ نهًؼهٕيخ انٕساصٛخرؾذٚذ انطجٛؼ   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 ػُذ عًٛغ  انكبئُبح انؾٛخ  ADNاظٓبس رًبصم ثُٛخ عضٚئخ                                      

 ٔ رٕاكن انًٕسصخ رزبثغ دهٛن نُكهٕٛرٛذاد يؼُٛخ ADN  رٕعذ انظلبح انٕساصٛخ ػهٗ شكم يٕسصبد كٙ عضٚئخ ال    : انًؼبسف انًجُٛخ

 اعزوظبء انًؼهٕيبد   : األْذاف انًغزؼشػخ

 ٔػؾ ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد                        

 انزؼجٛش انؼهًٙ ٔ انهـٕ٘ انذهٛن                        

 

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

من عدة عناصر التً تنتضم فً بنٌة فراغٌة هً المسؤولة عن التعبٌر  ADN  جزئة ال تتكون  وضعية االنطالق10
 المورثً 

 

 ما هً الطبٌعة الكمٌائٌة للمورثة اإلشكالية10
 

 من مجموعة النكتٌوتٌدات  ADNتتكون جزيءة ال صياغة الفرضيات10

105صفحة 2-3تحلٌل الوثائق التقصي10  

 

يٍ رزبثغ انُكهٕٛ رٛذاد ٔ رزكٌٕ كم يُّ يٍ ؽًغ انلظلٕس ٔ عكش انشٚجٕص ٔ هبػذح   ADNرزكٌٕ ال يشؽهخ انجُبء05

 اصٔرٛخ يٍ االسثؼخ 

 119طلؾخ  4ؽم انزًشٍٚ  انزوٕٚى

 
 
 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙوغى: .....انًغزٕٖ أٔ ان  

......َظشًَ٘ؾ انؾظخ: .....  

......عب2انًذح: ......  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

                                    انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .  

اهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ اعظ ػهًٛخ نهًؾبكظخ ػهٗ انزُٕع انؾٕٛ٘ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل ٔؽذح :  نكلبءح انوبػذٚخا

 انكبئُبد انؾٛخ ٔ انٛبد َوم انزخٛشح انٕساصٛخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..اعظ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ : IIIانًغبل انزؼهًٙ

               ٕعٙٔ انزُٕع انجٕٛننٛخ اَزوبل انظلبد انٕساصٛخ آ  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 االَوغبو انًُظق   : 01نُشبؽ ا

 رؾذٚذ انًًٛضاد انخهٕٚخ نالَوغبو انًُظق    :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 اثشاص رطٕس ػذد انظجـٛبد خالل االَوغبو انًُظق                               

 انٕساصٙ نالكشاد اثشاص اًْٛخ  االَوغبو انًُظق كٙ انزُٕع                               

االَوغبو انًُظق انٛخ رغًؼ ثبَزبط اػشاط اَطالهب يٍ خهٛخ او صُبئٛخ انظٛـخ انظجـٛخ  ْٕٔ ٚزؼًٍ اَوغبيٍٛ يززبنٍٛٛ     : انًؼبسف انًجُٛخ

 اَوغبو اخزضانٙ ٚزجغ ثبَوغبو خٛطٙ يزغبٔ٘ -

 اعزوظبء انًؼهٕيبد -  : األْذاف انًغزؼشػخ

 زؼًبل روُٛخ انًالؽؼخ اع-                       

 اٚغبد ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد-                       

 انؼبكظ انشهًٙ -ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

ٌة والٌمكن تفسٌر ذالك اال اذا كانت تكون خالٌا النوع الواحد متشابهة الذخٌرة الوراث وضعية االنطالق10
 االعراس احادٌة الصٌغة الصبغٌة التً تتشكل خالل االنقسام المنصف 

   
 

ماهً ممٌزات االنقسام المنصف وماهً التغٌرات التً تطراء على الصبغٌات خالل  اإلشكالية10
 االنقسام المنصف

بغً ن ص1ن ال 2اختزال الصٌغة الصبغٌة من  صياغة الفرضيات10  

125-124ص  1تحلٌل الوثٌقة  التقصي10  
127-126ص  3- 2تحلٌل الوثٌقة   

ٌتضمن االنقسام المنصف انقسامٌن متتالٌٌن هما االختزالً و الخطً المتساوي حٌث تنتج  يشؽهخ انجُبء05
 اربعة خالٌا احادٌة الصٌغة الصبغٌة 

  138ص  1حل التمرٌن  انزوٕٚى

 
 

...............................:.. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

.......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.......ػًهًَٙؾ انؾظخ: ....  

.....عب2انًذح: .....  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  دٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    انًغؤٔنٛخ انلش

 انكلبءح انوبػذٚخ



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..اعظ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ : IIIل انزؼهًٙانًغب

             ٔ انزُٕع انجٕٛنٕعٙنٛخ اَزوبل انظلبد انٕساصٛخ   آ  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 اإلنوـــبػ                                           : 02نُشبؽ ا

 

 ُبء اإلنوبػ ٔدٔسِ كٙ انزُٕع انٕساصٙ نألكشاد ٔانزلشدرؾذٚذ اؽزًبالد إػبدح رالهٙ انظجـٛبد األثٕٚخ أص   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 أصُبء رشكم األيشبط رلزشم انظجـٛبد ػشٕائٛب يًب ٚؤد٘ إنٗ صٚبدح انزشاكٛت األنٛهٛخ. -   : انًؼبسف انًجُٛخ

 ٚذػى اإلنوبػ اإلخزالؽ داخم طجـٙ ثلؼم ظبْشح انؼجٕس. -

                                                .ػق َظق انًؾبكع انز٘ ٚؾبكع ػهٗ انؼذد انظجـٙ خالل األعٛبلػهٗ يغزٕٖ انكشٔيبرٛذح ػٍ انزؼب ADNُٚزظ عضٚئب ال -

 رغُٛذ انًكزغجبد انوجهٛخ  : األْذاف انًغزؼشػخ

 إٚغبد انؼالهخ انًُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد  – 

 ثُبء خالطخ –إصجبد كشػٛخ    –ٚؾهم طٕس  –

 ن انكزبة انًذسعٙ .ٔصبئ -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 عٓبص انؼشع + هشص يؼـٕؽ -

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ٌعتمد على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : وضعية االنطالق10

 اهٌشبعبح اهشبتلج(* ) مكتسبات 

 اإللقاح . ° 
 اإلختالط بٌن وداخل صبغً .° 

 اإللقاح فً تنوع التراكٌب األلٌلٌة؟ماهو دور  - اإلشكالية10

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 تنوع التراكٌب األلٌلٌة -   
 زٌادة عدد التراكٌب األلٌلٌة.  -   

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 ذ انطالقا من:* ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌ

 ( 129/ 01تحلٌل نتائج التصالب بٌن سالالتٌن نقٌتٌن إلبراز تنوع التراكٌب األلٌلٌة ) وثٌقة  –أ  
 (130/ 02 ةخالل اإلنقسام المنصف إنطالقا من تحلٌل المنحنى)وثٌق ADNمتابعة تطور كمٌة ال –ب 
 (131و 130ائق)من خالل استغالل الوث ADNإظهار آلٌة التضاعف نصف المحافظ لل –ج 
 

ٌسمح اإللقاح باإللتقاء العشوائً لألعراس وهذا ٌدعم التنوع الوراثً لألفراد بزٌادة عدد التراكٌب األلٌلٌة  - يشؽهخ انجُبء05
 الممكنة.

 

  انزوٕٚى

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب2انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 نوبػذٚخانكلبءح ا

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..اعظ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ : IIIانًغبل انزؼهًٙ

              ٔ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ.د انٕساصٛخ  نٛخ اَزوبل انظلبآ  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

                                                 انًُــؾ انظبْش٘        : 03نُشبؽ ا

 

 رؾذٚذ انؼالهخ ثٍٛ يخزهق يغزٕٚبد انًُؾ انظبْش٘ -   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 ظبْشح ػهٗ كشد يب .ًٚضم انًُؾ انظبْش٘ يغًٕع انظلبد ان -   : انًؼبسف انًجُٛخ

                                                .ٚزغهٗ انًُؾ انظبْش٘ ػهٗ انًغزٕٚبد انضالصخ : انغشٚئٙ، انخهٕ٘، انؼؼٕ٘ -

 إٚغبد انؼالهخ انًُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد  –  : األْذاف انًغزؼشػخ

 إصجبد كشػٛخ  . –

 ٔصبئن . لاعزـال –

 ثُبء خالطخ    -    

 انغجٕسح.-ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ  -:    انٕعبئم(األدٔاد)

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ٌعتمد على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : وضعية االنطالق10

 اهشٌج األّهٓ ( * ) مكتسبات 

 النمط الظاهري .° 

 لظاهري؟ماهً العالقة بٌن مستوٌات النمط ا - اإلشكالية10

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
   -  

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 المستوى :  ـ مقارنة النمط الظاهري بٌن فرد مصاب بفقر الدم المنجلً وآخــر سلٌم على 
 (01/142العضوي ) وثٌقة  –أ    
 (02/143الخلوي ) وثٌقة  –ب    
 (03/143الجزٌئً ) وثٌقة  –ج    

ٌمثل النمط الظاهري مجموع الصفات الظاهرة على فرد ما ، وٌتجلى على المستوٌات الثالثة : العضوي، - يشؽهخ انجُبء05
 الخلوي والجزٌئً.

 

 150ة صفح 1حال التمرٌن  انزوٕٚى

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

......َظش٘ ...ًَؾ انؾظخ:  

.......عب2انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  انؾلبظٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم :  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انكلبءح انوبػذٚخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..اعظ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ : IIIانًغبل انزؼهًٙ

               ٔ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ. نٛخ اَزوبل انظلبد انٕساصٛخ آ  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

                                        انًُؾ انٕساصٙ                                      : 04نُشبؽ ا

 

 رؾذٚذ انؼالهخ ثٍٛ انًُؾ انظبْش٘ ٔانًُؾ انٕساصٙ .   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

    : انًؼبسف انًجُٛخ

 ًٚضم انًُؾ انٕساصٙ يغًٕع انًٕسصبد ٔرؼجٛشْب ٚؾذد انًُؾ انظبْش٘ . -

 ٚزشعى رؼجٛش انًٕسصخ ػهٗ انًغزٕٖ انغضٚئٙ ثزشكٛت ثشٔرٍٛ ْٕ أطم انًُؾ انظبْش٘. -

 إٚغبد انؼالهخ انًُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد  –  : األْذاف انًغزؼشػخ

 إصجبد كشػٛخ  . –

 ٔصبئن . لاعزـال –

  ثُبء خالطخ –

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ . -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 عٓبص انؼشع + هشص يؼـٕؽ -

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ٌة للتلمٌذ حول :ٌعتمد على المكتسبات القبل وضعية االنطالق10

 اهشٌج األّهٓ ذبٌّٔ(* ) مكتسبات 

 المورثة. ° 
 العوامل الوراثٌة .° 

 مكتسبات النشاط السابق ) النمط الظاهري(

 ماهً العالقة بٌن النمط الوراثً والنمط الظاهري؟ - اإلشكالية10

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 كم فً النمط الظاهري   النمط الوراثً ٌتح -   

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 . Hbsوغٌر عادي   Hbaمقارنة بٌن جزٌئة هٌموغلوبٌن عادي –أ  
وتٌن محدد بتسلسل النكلٌوتٌدات فً المورثة إظهار أن التسلسل المحدد  لألحماض األمٌنٌة فً البر –ب  

 .ANDعلى مستوى ال 

 ٌترجم تعبٌر المورثةعلى المستوى الجزٌئً بتركٌب بروتٌن هو أصل النمط الظاهري للفرد- يشؽهخ انجُبء05

 ضع مخططا بسٌطا للعالقة بٌن مستوٌات النمط الظاهري والنمط الوراثً - انزوٕٚى

....:............................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

َظش٘...ًَؾ انؾظخ: ...  

.......عب2انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  زؼهوخ ثٓب .                                    انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انً

 انكلبءح انوبػذٚخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..اعظ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ : IIIانزؼهًٙ انًغبل

                            ٔ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ.نٛخ اَزوبل انظلبد انٕساصٛخ  آ  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

                                        انطلــشح             : 02نُشبؽ ا

ٔرأصٛش انًؾٛؾ، ٔإظٓبس دٔس انطلشاد كٙ ظٕٓس أنٛالد عذٚذح ٔثٛبٌ رأصٛش انطلشح ػهٗ رؾذٚذ انؼالهخ ثٍٛ انطلشح -   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 انخهٛزٍٛ انغُغٛخ ٔانغغًٛخ

 رًضم انطلشح رـٛشا كٙ انزغهغم انُكهٕٛرٛذ٘ ًٔٚكٍ أٌ ركٌٕ يغزؾذصخ أٔ رهوبئٛخ .-   : انًؼبسف انًجُٛخ

 نغُغٛخ ٔرُزوم ػجش األعٛبل  ًٔٚكٍ أٌ ركٌٕ اعزجذال ، ؽزف أٔ إػبكخ .انطلشح رظٛت انخهٛزٍٛ انغغًٛخ ٔرظٓش ػُذ ؽبيهٓب كوؾ أٔا -

 ٚزذخم انًؾٛؾ كٙ إَزوبء انطلشاد انًلٛذح نلشد يب كٙ ٔهذ يؼٛــٍ -

 إصجبد كشػٛخ ـ إعزوظبء انًؼهٕيبد .  : األْذاف انًغزؼشػخ

 ٔصبئن ـ ثُبء خالطــخ . لاعزـال –

 عٙ .ٔصبئن انكزبة انًذس -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 عٓبص انؼشع + هشص يؼـٕؽ -

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ٌعتمد على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : وضعية االنطالق10

 اهٌشبعبح اهشبتلج(* ) مكتسبات 

 النمط الوراثً .° 
 وضع مفهوم للطفرة .

 البٌولوجً؟ما أهمٌة الطفرات فً التنوع  - اإلشكالية10

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 ظهور أنواع بٌولوجٌة جدٌدة. -

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 (152/153لٌل نتائج تجرٌبٌة  )صفحة وضع عالقة بٌن الطفرة وتأثٌر المحٌط من تح –أ 
 (04/154تحلٌل مقارن إنطالقا من أمثلة لقطع نكلٌوتٌدٌة على مستوى مورثات عادٌة ) وثٌقة –ب 
 مقارنة التتابع النكلٌوتٌدي أللٌالت من هٌموغلوبٌن عادي وغٌر عادي. –ج 
 (07/155وثٌقة  مقارنة بٌن عواقب الطفرات التً مست الخالٌا الجنسٌة والجسمٌة . ) –د 
 10و09و08استخالص دور المحٌط فً انتقاء األنماط الظاهرٌة من خالل دراسة حاالت مستهدفة) وثٌقة  –ه 
/157) 

ٌمكن للطفرات أن تغٌر تتالً المورثات كما ٌمكنها أن تنتقل عبر األجٌال وبالتالً تتشكل مختلف ألٌالت - يشؽهخ انجُبء05
 نوع الوراثً ألفراد النوع الواحد .المورثات التً تعتبر أساس الت

 ٌمكن لبعض الطفرات أن تكون مفٌدة لحاملها حٌث تلعب دورا فً اإلنتقاء الطبٌعً له. -

 (03/163حل التمرٌن )  - انزوٕٚى

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب2انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  خانكلبءح انخزبيٛ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

 انكلبءح انوبػذٚخ

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        نًُطوخ يب انغـشاكٛخ انوذًٚخ  : 04انًغبل انزؼهًٙ

 خ ٔانزطجنانظخٕس انشعٕثٛ  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

                                         يُشأ انظخٕس انشعٕثٛخ   : 1نُشبؽ ا

 ٚؾذد أًْٛخ انظخٕس انشعٕثٛخ كٙ يؼشكخ ششٔؽ انزٕػغ -   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 يؼبُٚخ شكم انطجوبد ؽذٔدْب ٔرشرٛجٓب انضيُٙ. -   : انًؼبسف انًجُٛخ

 س انشعٕثٛخرؾذٚذ انخظبئض انجزشٔؿشاكٛخ نهظخٕ -

 رغُٛذ انًكزغجبد انوجهٛخ  : األْذاف انًغزؼشػخ

 ثُبء خالطخ –إَغبص ًَٕرط    –دهخانًالؽظخ  –

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ . -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 عٓبص انؼشع + هشص يؼـٕؽ-

 ػُٛبد يٍ انظخٕس انشعٕثٛخ -

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ٌعتمد على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : ضعية االنطالقو10

 اهعّر اهيخّشع(* ) مكتسبات 

 الصخورالرسوبٌة .° 
 طبقات األرض .° 

 ماهً بنٌة وممٌزات الصخور الرسوبٌة؟ - اإلشكالية10

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 ذات بنٌة كٌمٌائٌة أو قتاتٌة -
 تتمٌز بالتطبق. -

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

تحلٌل وثائق ـ صورـ لمكاشف الصخور الرسوبٌة لمنطقة بوسعادة أ و منطقة أخرى من الجزائر)  –أ 
 (171ص 02و01وثٌقة 

لى خصائص الصخور الرسوبٌة من خالل الدراسة الصخرٌة لعٌنات من التعرف ع –ب 
 الكنغلومٌرات،الحجر الرملً والحجر الكلسً .

 نمذجة التوضع المستقر وغٌر المستقر باستعمال الهزاز. –ج 
 تعرٌف الترتٌب الحبٌبً انطالقا من تحلٌل وثائق . -د  
 (176ص13ان ثم فً حالة انحساربحري ) وثٌقة التحلٌل المقارن للترتٌب الحبٌبً فً حالة طغٌ -ه  

 تتمٌز الصخور الرسوبٌة بالتطبق وتتكون من عناصر حبٌبٌة ٌربطها مالط. - يشؽهخ انجُبء05
تتوضع الصخور الرسوبٌة فً أحواض ترسٌبٌة ، وٌكون التوضع مستقرا فً حالة الحبٌبات الدقٌقة  -

 وغٌر مستقر إذا كانت الحبٌبات خشنة .

 (168ص 01التمرٌن رقم )   - ىانزوٕٚ

:................................. انًؤعغخ  ............:..................... األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب....انًذح:   
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ؽٕاساد ؽٕل  ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

إهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل انغـشاكٛب  : انكلبءح انوبػذٚخ

 خ ٔرطٕس انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخانوذًٚخ ٔاألٔعبؽ انوذًٚ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انغـشاكٛخ انوذًٚخ         : 04انًغبل انزؼهًٙ

 انظخٕس انشعٕثٛخ ٔانزطجن  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 كبطم انزطجن   : 2نُشبؽ ا

 

 ٚزؼشف ػهٗ كبطم انزطجن .   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 .  اعزخشاط يلٕٓو كبطم انزطجن   : انًؼبسف انًجُٛخ

                                             أًْٛخ كبطم انزطجن كٙ انزًٛٛض ثٍٛ عوق ٔهبػذح انطجوبد. -

 إٚغبد انؼالهخ انًُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد –  : األْذاف انًغزؼشػخ

 ٔصبئن . لاعزـال –

 ثُبء خالطخ . –

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ . -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 ـــل ســـــــــــــير الــــــــــدرسمـــــــراحــــــ 

 ٌعتمد على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : وضعية االنطالق10

 ( * ) النشاط السابق
 الصخور الرسوبٌة والتطبق .° 
 

  اإلشكالية10
 ماهو فاصل التطبق؟وكٌف نمٌز بٌن سقف وقاعدة الطبقة؟ -
 

 قعة هً :* الفرضٌات الصحٌحة المتو صياغة الفرضيات10
 فاصل التطبق هو تركٌب صخري ٌفصل بٌن الطبقات. -

 

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 (177ص  02و01ـ مالحظة وتحلٌل صور لطبقات صخرٌة تظهر فٌها فواصل التطبق ) وثٌقة 
 ٌنجز رسما تخطٌطٌا باإلستعانة بالوثٌقة الممثلة فً الحصٌلة المعرفٌة.ـ 

ٌحد الطبقات الرسوبٌة  فواصل متوافقة ذات طبٌعة بتروغرافٌة ذات سمك ضعٌف وتركٌب - يشؽهخ انجُبء05
 مختلف عن الطبقات تدل على تغٌر بتروغرافً ومستحاثً.

 
 ٌل مع كتابة البٌانات المناسبــة.رسم طبقة رسوبٌة معزولة بكل التفاص - انزوٕٚى

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب.....انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظٚك:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل انغـشاكٛب إهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ  : انكلبءح انوبػذٚخ

 انوذًٚخ ٔاألٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انغـشاكٛخ انوذًٚخ         : 04انًغبل انزؼهًٙ

 انظخٕس انشعٕثٛخ ٔانزطجن  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

                                         اإلَوطبػبد انجٕٛنٕعٛخ ٔانغٕٛنٕعٛخ   : 03نُشبؽ ا

 

 انزؼشف ػهٗ اإلَوطبػبد انكجشٖ ٔإثشاص أًْٛزٓب انجٕٛنٕعٛخ ٔانغٕٛنٕعٛخ   :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 صؼشٚخ(-ؽٙ-ُٚزظ عطؼ ػذو انزٕاكن ػٍ يغًٕػخ يٍ انؾٕادس) رٕػغ -   : انًؼبسف انًجُٛخ

 ًٚضم االَوطبع انجٕٛنٕعٙ إَوشاع يغًٕػخ يٍ انكبئُبد انؾٛخ يضم انضذٚبد-

 ُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد إٚغبد انؼالهخ انً –  : األْذاف انًغزؼشػخ

 ٔصبئن . لاعزـال –

 ًَزعخ رشكٛت . –

 ثُبء خالطخ –

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ . -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ٌعتمد على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : وضعية االنطالق10

 (* ) النشاط األول والثانً
 ور الرسوبٌة والتطبق.الصخ° 
 فاصل التطبق. 

 كٌف ٌمكن تحدٌد اإلنقطاعات البٌولوجٌة والجٌولوجٌة؟ - اإلشكالية10

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 من خالل وضعٌة الطبقات األفقٌة والمائلة.     -   

 صحتها . نتأكد متخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات لل التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 (178تحلٌل وثائق تبٌن منطقة عدم التوافق )صورة لمكشف جٌولوجً ص  –أ  
 
 استغالل وثائق حول عدم التوافق واستخالص تعرٌف ثم نمذجة عدم التوافق باستعمال عجٌنة مثال.–ب  

توافق بٌن طبقات مطوٌة سفلى وطبقات أفقٌة علٌا،وٌنتج عن عملٌة طً وتعرٌة ٌفصل سطح عدم ال- يشؽهخ انجُبء05
 الطبقات )دورة بانٌة للجبال(.

 (184ص 04التمرٌن ) - انزوٕٚى

 
 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب.....انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

                         انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .             

إهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل انغـشاكٛب  : انكلبءح انوبػذٚخ

 انوذًٚخ ٔاألٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انغـشاكٛخ انوذًٚخ         : 04انًغبل انزؼهًٙ

 انًغزؾبصبد ٔأٔعبؽ انزشعٛت  : 02انٕؽذح انزؼهًٛخ 

                                         نًغزؾبصبد ٔأٔعبؽ انزشعٛتا   : 01نُشبؽ ا

 رؼشٚق اإلعزؾبصخ ٔرظُٛق انًغزؾبصبد.-  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 رؾذٚذ إَٔاع انًغزؾبصبد اػزًبدا ػهٗ أًْٛزٓب انطجوٛخ. -

 رؾذٚذ ٔعؾ رٕػغ انظخٕس اػزًبدا ػهٗ يؼشكخ ثُٛخ انًغزؾبصبد. -

 انًغزؾبصبد ثوبٚب ٔآصبس كبئُبد ؽٛخ يؾلٕظخ كٙ انظخٕس انشعٕثٛخ. -   : انًؼبسف انًجُٛخ

رزًٛض انًغزؾبصبد انًششذح ثزٕصع عـشاكٙ ٔاعغ ٔرطٕس عشٚغ ػجش انضيٍ، ثًُٛب رًكٍ انًغزؾبصبد انغؾُبد يٍ رؾذٚذ ظشٔف ٔعؾ  -

 انزٕػغ

 انًغزؾبصبد انكهغٛخ رًٛض األٔعبؽ انًٛٛخ ثًُٛب انغٛهغٛخ رًٛض انهظ . -

 يالؽظخ ٔيوبسَخ ػُٛبد . –إعزوظبء انًؼهٕيبد   : ْذاف انًغزؼشػخاأل

 ٔصبئن ـ ثُبء خالطــخ لاعزـال

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ . -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 عٓبص انؼشع + هشص يؼـٕؽ -

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 لقبلٌة للتلمٌذ حول :ٌعتمد على المكتسبات ا وضعية االنطالق10

 اهشٌج اهذبٌٖج يخّشع(* ) مكتسبات 

 المستحاثات وأوساط التوضع .° 

 ماهً أنواع المستحاثات ؟وكٌف ٌتم تصنٌفها؟- اإلشكالية10
 كٌف ٌمكن استعمال المستحاثات فً تحدٌد عمر الطبقات؟ -
 كٌف نستنتج وسط الترسٌب من خالل معاٌرة مستحاثة؟ -

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 أنواع المستحاثات هً المرشدة والسحنات -   
 تصنف حسب الحجم.    -   

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 (191ص06اإلستحاثة)وثٌقة استخالص مفهوم المستحاثة وعملٌة –أ  
 ( 05/191إلى01تصنٌف المستحاثات حسب الحجم) وثٌقة  –ب 
ص 10ألى07استخالص ممٌزات المستحاثات المرشدة والسحنات من خالل مقارنتها)و  –ج 

 (.193و192
 ( 195و194ص15إلى 11تحدٌد أوساط التوضع من خالل معاٌنة شكل وتركٌب المستحاثات. ) وثٌقة –د 

المستحاثات بقاٌا كائنات حٌة عاشت منذ القدٌم ودفنت بقاٌاها فً الصخور الرسوبٌة.تنقسم إلى  - انجُبء يشؽهخ05
 مستحاثات مرشدة ذات انتشار واسع وأخرى سحنات.

تدل المستحاثات النباتٌة على الوسط القاري،وتدل القواقع الكلسٌة على الوسط الٌمً ، بٌنما  - 
 عمٌق )اللج(   السٌلٌسٌة تدل على البحر ال

 (201ص01حل التمرٌن ) - انزوٕٚى

:................................. انًؤعغخ  ..........:....................... األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب......انًذح:   
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ؽٕاساد ؽٕل  ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

إهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل انغـشاكٛب  : انكلبءح انوبػذٚخ

 خ ٔرطٕس انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخانوذًٚخ ٔاألٔعبؽ انوذًٚ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انغـشاكٛخ انوذًٚخ         : 04انًغبل انزؼهًٙ

 انغؾٍ ٔرـٛشارٓب                         : 03انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 رؼشٚق انغؾــٍ   : 01نُشبؽ ا

 اعزُزبط رؼشٚق انغؾُخ.  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 نزٕػغ يؼٍٛ ٔانزٙ رشٖ ثبنؼٍٛ انًغشدح. انًغزؾبصٛخ ٔ  انغؾُخ ْٙ يغًٕػخ انخظبئض انجزشٔؿشاكٛخ-   : خانًؼبسف انًجُٛ

 ثؾشٚخ. ٔ  اَزوبنٛخ رظُق انغؾٍ إنٗ هبسٚخ،-

 رغُٛذ انًكزغجبد انوجهٛخ  : األْذاف انًغزؼشػخ

 ثُبء خالطخ -اعزُزبط رؼشٚق –انًالؽظخ ٔانًوبسَخ دهخ –   

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ . -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 عٓبص انؼشع + هشص يؼـٕؽ -

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 ٌعتمد على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : وضعية االنطالق10

 (01يً اهّحدث 01اهٌشبع * ) مكتسبات 
 الصخورالرسوبٌة والتطبق . ° 
 ٌب.المستحاثات وأوساط الترس°
 

  اإلشكالية10
 كٌف نعرف السحنة؟ -
 

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 هً التركٌب الصخري والمستحاثً.  -   
       

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 02و01تحلٌل وثائق ـ صورـ ومقارنة التراكٌب البتروغرافٌة المختلفة التركٌب المستحاثً ) وثٌقة  – أ 
 ( 203ص
 (204ص04و03مقارنة بٌن صخرٌن متشابهٌن بتروغرافٌا ومختلفٌن فً المنشأ) وثٌقة –ب 
 

تً ترى بالعٌن المجردة أو السحنة هً مجموعة الخصائص البتروغرافٌة والمستحاثٌة والطبقة ال - يشؽهخ انجُبء05
 بالمجهــر.

  
 

 بناءا على تعرٌف السحنة وأنواع األوساط الترسٌبٌة، ماهً أنواع السحن المتواجدة فً الطبٌعة. - انزوٕٚى
 

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب......انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  كٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظٚ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل انغـشاكٛب  إهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ : انكلبءح انوبػذٚخ

 انوذًٚخ ٔاألٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انغـشاكٛخ انوذًٚخ         : 04انًغبل انزؼهًٙ

        انغؾٍ ٔرـٛشارٓب                  : 03انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 رـٛشاد انغؾٍ أكوٛب ٔشبهٕنٛب   : 02نُشبؽ ا

 .اظٓبس انؼالهخ ثٍٛ رـٛش انجٛئخ ٔرـٛش انغؾٍ كٙ صيٍ يؼٍٛ يٍ عٓخ ٔػجش األصيُخ يٍ عٓخ أخشٖ -  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 رغًؼ انزـٛشاد األكوٛخ نهغؾٍ يٍ رؾذٚذ أٔعبؽ رشكم انظخٕس.-   : انًؼبسف انًجُٛخ

 ٕدٚخ نغؾٍ يُطوخ يؼُٛخػهٗ رؼبهت أٔعبؽ يخزهلخٔرطٕس انكبئُبد انؾٛخ كٙ َلظ انٕهذ.رذل انزـٛشاد انؼً-

 يالؽظخ ٔيوبسَخ ػُٛبد . –إعزوظبء انًؼهٕيبد   : األْذاف انًغزؼشػخ

 ٔصبئن ـ ثُبء خالطــخ لاعزـال

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ . -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 ر الــــــــــدرسمـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــي 

 ٌعتمد على المكتسبات القبلٌة للتلمٌذ حول : وضعية االنطالق10

 (  * ) النشاط السابق

 تعرٌف السحنة .° 
 

  اإلشكالية10
 كٌف تتغٌر السحــن؟ -
 

 * الفرضٌات الصحٌحة المتوقعة هً : صياغة الفرضيات10
 تتغٌر بتغٌر األوساط واألزمنة الجٌولوجٌة.   -   

       

 صحتها . نتخطٌط ثم تطبٌق تجارب الختبار عواقب الفرضٌات للتأكد م التقصي10
 * ٌقوم األستاذ بمتابعة نشاط التالمٌذ انطالقا من:

 ( 204ص 01ـ مالحظة وتحلٌل الوثائق المقارنة لسحن لها نفس العمر) وثٌقة 
 ( 204ص  02ـ المقارنة بٌن السحن من الناحٌة المستحاثٌة ) وثٌقة  

( الستخالص  205ـ حوصلة النشاطٌن السابقٌن )دراسة التغٌرات األفقٌة والشاقولٌة للسحن ص
 نمط تطور المستحاثات

تتغٌر السحن أفقٌا مبدٌة اإلنتقال الجانبً من بٌئة ألخرى وتتغٌر شاقولٌا مبدٌة تطور الكائنات - يشؽهخ انجُبء05
 عبر الزمن الجٌولوجً.

 
 .211ص  01التمرٌن رقم  - انزوٕٚى

 

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب......انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

                           انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .           

إهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل انغـشاكٛب  : انكلبءح انوبػذٚخ

 انوذًٚخ ٔاألٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انغـشاكٛخ انوذًٚخ         : 04انًغبل انزؼهًٙ

 انغؾٍ ٔرـٛشارٓب  : 03انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 رشكم ؽٕع سعٕثٙ   : 03نُشبؽ ا

 .يؼبْبح انغؾٍ انزٙ نٓب َلظ انخظبئض انًغزؾبصٛخ ٔ انجزشٔؿشاكٛخ  -  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 ٍ إػبدح رشكٛم ؽٕع سعٕثٙ ػهٗ أعبط انًؼهٕيبد انًغزخهظخ يٍ انزـٛشاد انؼًٕدٚخ ٔاألكوٛخ نهغؾُبدًٚك -       : انًؼبسف انًجُٛخ

 ٚزًٛض انغضء انؼًٛن يٍ انؾٕع انشعٕثٙ ثطجوبد عًٛكخ راد ؽجٛؼخ كًٛٛبئٛخ. -

 ٚزًٛض انغضء انوبس٘ يٍ انؾٕع انشعٕثٙ ثطجوبد أهم عًكب ٔرشكٛت كزبرٙ

 يالؽظخ ٔيوبسَخ ػُٛبد . –ًؼهٕيبد إعزوظبء ان  : األْذاف انًغزؼشػخ

 ٔصبئن ـ ثُبء خالطــخ لاعزـال

 ٔصبئن انكزبة انًذسعٙ . -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 عٓبص انؼشع + هشص يؼـٕؽ -

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

 نس اهركيٕ.اهؾب –سِبز اهنيتّٖخر  –اهنخبة اهيدرشٕ  –اهشتّرث   وضعية االنطالق10

خخّظؼ اهضخّر اهرشّتٖج ؽوٓ شنل عتلبح أفلٖج فٕ أحّاط رشّتٖج، خؾخيد األحّاط اهرشّتٖج  اإلشكالية10
فٕ خشنوِب ؽوٓ اهخغٖراح األفلٖج ّ اهشبكّهٖج هوشحً يً سِج ّ يضدر اهيّاد اهيخرشتج اهخٕ خخحنى 

 فٕ خشنل اهحّط اهرشّتٕ يً سِج أخرْ.

 اهخضبئص اهخٕ خؾخيد ؽوِٖب فٕ خشنل حّط رشّتٕ فٕ فخرث زيٌٖج يؾٌٖج؟يبُٕ  - صياغة الفرضيات10

 رتيب ٖؾخيد ؽوٓ اهخغٖراح األفلٖج ّ اهشبكّهٖج هوشحً. التقصي10

       رتيب ٖؾخيد ؽوٓ شيم اهعتلبح اهرشّتٖج.

 اهيظبُبح يشؽهخ انجُبء05

 018اشخغالل اهّذٖلج ص  

اهيشخحبذٖج ّ اهتخرّغرافٖج ّ خؾًٖٖ اخسبٍ اٌخلبل خعتٖق يظبُبح اهشحً اهخٕ هِب ٌفس اهخضبئص 
 اهرشّتٖبح ّ اشخٌخبر ّشع اهخّظؼ.

ٖؾخيد خشنل حّط رشّتٕ ؽوٓ اهخغٖراح األفلٖج ّ اهشبكّهٖج هوشحً ّ شيم اهعتلبح، خحدد اهشحٌج  انزوٕٚى
اهيّسة تبهّٖسغرافٖج يٌعلج فٕ فخرث زيٌٖج يؾٌٖج ٖؾخيد خعّرُب ؽوٓ اهيشخحذبح. ٖخّافق اهخعّر 

 هويشخحذبح يؼ فخح األحّاط اهرشّتٖج ّ ٖخّافق اهخعّر اهشبهة يؼ غوق األحّاط اهرشّتٖج.

.........:........................ انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

.......عب1انًذح:   
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اساد ؽٕل ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕ ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

إهزشاػ ؽهٕل ػوالَٛخ يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء انًؼهٕيبد ؽٕل انغـشاكٛب  : انكلبءح انوبػذٚخ

 رطٕس انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخانوذًٚخ ٔاألٔعبؽ انوذًٚخ ٔ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 رطٕس انكبئُبد انؾٛخ ػجش انضيٍ انغٕٛنٕعٙ : 05انًغبل انزؼهًٙ

 انزطٕس انًزؼبهت نهكبئُبد انؾٛخ  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

         انغـهى انغزشارٛـشاكٙ   : 01نُشبؽ ا

                                               

 انزؼشف ػهٗ انغهى انغزشارٛـشاكٙ ٔ أْى روغًٛبرّ. -  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

ٚوغى انغهى انغزشارٛـشاكٙ إنٗ أؽوبة ، أَظًخ ٔ ؽٕاثن. األؽوبة رؾذد يٍ خالل األصيبد انجٕٛنٕعٛخ ٔ انؾٕادس  -   : انًؼبسف انًجُٛخ

 ٛخ انكجشٖ، األَظًخ رؼى ػذح ؽٕاثن ، انطٕاثن رٕاكن رشاكٛت عٕٛنٕعٛخ يًٛضح ٔيؾذدح ثطجٛؼخ طخشٚخ ٔيغزؾبصبدانغٕٛنٕع

  انزؼجٛش انهـٕ٘ ٔ انؼهًٙ –رؾهٛم ٔصبئن  –إٚغبد ػالهبد يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد  –اعزوظبء انًؼهٕيبد  -  : األْذاف انًغزؼشػخ

 نغجٕسح. عٓبص اإلػالو اٜنٙ. عٓبص اإلعوبؽ انشهًٙ.انكزبة انًذسعٙ. ا:    األدٔاد)انٕعبئم(

 

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

شسوح اهنرث األرظٖج يسيّؽج يً األزيبح خيذوح فٕ فخراح اٌلراظٖج خوخِب يراحل خسدٖدٖج هوؾبهيًٖ  وضعية االنطالق10
هخشنٖالح اهرشّتٖج ّفضوِب تبٌلعبؽبح ّاشخٌخبر شوى اهٌتبخٕ ّ اهحّٖإٌ، ينً اهؾويبء يً خرخٖة ا

 زيٌٕ.

 ؽوٓ يبذا خؾخيد خلشٖيبح اهشوى اهزيٌٕ؟ اإلشكالية10

 رتيب ؽوٓ خعّر اهنبئٌبح اهحٖج. -0 صياغة الفرضيات10

 رتيب ؽوٓ غِّر ّاخخفبء اهيشخحبذبح اهيرشدث  -0

                                      خؾرٖف اهشوى اهسّٖهّسٕ                              التقصي10
 ٕخؾرٖف اهشوى اهشخراخٖغراف 

 .ٕخلشٖى اهشوى اهشخراخٖغراف 

 اهحلة. -

 اهٌغبى. -

 اهعبتق -

 اهٌعبق اهحّٖٔ) اهتّٖزًّ( -

 .ٕخلشٖيبح اهشوى اهسّٖهّس 

 يلبرٌج ضخّر اهيرحوج األّهٓ ّ اهذبٌٖج يً اهشوى اهسّٖهّسٕ.

شخراخٖغرافٕ ؽوٓ خعّر اهنبئٌبح اهحٖج ؽتر األزيٌج اهسّٖهّسٖج، ٖأخذ ُذا اهشوى ٖؾخيد خلشٖى اهشوى اه يشؽهخ انجُبء05
 تؾًٖ االؽختبر اهيشخحذبح اهيرشدث يً سِج ّ االٌلعبؽبح اهسّٖهّسٖج اهنترْ يً سِج أخرْ.

 222ص  1حل اهخيرًٖ ركى  انزوٕٚى

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

..........انًذح:   

 
 

 

32 

ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظٚكٌٕ انزه:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

ء يؼهٕيبرّ ؽٕل انغـشاكٛب انوذًٚخ ٔ األٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس اهزشاػ ؽهٕل يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػم ػٕ : انكلبءح انوبػذٚخ

 انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انغٕٛنٕعٙ رطٕس انكبئُبد انؾٛخ ػجش انضيٍ : 05انًغبل انزؼهًٙ

 انزطٕس انًزؼبهت نهكبئُبد انؾٛخ  :01انٕؽذح انزؼهًٛخ

 رؼبهت انكبئُبد انؾٛخ ػجش األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ          : 02نُشبؽ ا

                                             

 روغٛى انضيٍ انغٕٛنٕعٙ انزؼشف ػهٗ إَٔاع انًغزؾبصبد انًزطٕسح ٔ اإلَوشاػٛخ ٔدٔسْب كٙ --  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

رزطٕس انًغزؾبصبد ػجش األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ ، كوذ ٚكٌٕ ْزا انزطٕس يٕعجب كًب ْٕ انؾبل ثبنُغجخ أليَٕٛذ انغٕساعٙ    : انًؼبسف انًجُٛخ

 ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ عبنجب كًب ْٕ انؾبل ثبنُغجخ نهطجبشٛش٘.

 ع(ٚزٕاكن انطـٛبٌ يغ انزطٕس انًٕعت نهكبئُبد انؾٛخ ) كزؼ ؽٕ -

 ٚزٕاكن االَؾغبس يغ انزطٕس انغبنت نّ ) ؿهن ؽٕع(. -

 إٚغبد ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد –إعشاء يوبسَخ  –اعزوظبء انًؼهٕيبد :  األْذاف انًغزؼشػخ

 انؼبكظ انشهًٙ ) دربشٕ(. –كٕيجٕٛرش يؾًٕل  –انغجٕسح  –انكزبة انًشعٙ :    األدٔاد)انٕعبئم(

 ـــــــير الــــــــــدرسمـــــــراحـــــــــل ســــــ 

 تٌٖح اهدراشبح اهيشخحبذٖج أً اهنبئٌبح اهحٖج خعّرح ؽتر األزيٌج اهسّٖهّسٖج إٖسبتب أّ شوتب. وضعية االنطالق10

يخٓ ٖنًّ خعّر اهنبئٌبح اهحٖج يّستب ّيخٓ ٖنًّ شبهتب؟ ّيب ؽالكج ُذا اهخعّر تبهدّرث اهتبٌٖج  اإلشكالية10
 هوستبل؟

 رتيب ٖنًّ يّستب يؼ األٌّاػ اهخعّرٖج ّشبهتب يؼ األٌّاػ اإلٌلراظٖج. ياتصياغة الفرض10

 رتيب ٖخّافق اهعغٖبً يؼ اهخعّر اهيّسة هونبئٌبح اهحٖج ّ اإلٌحشبر يؼ اهخعّر اهشبهة هِب. -

 اهيلبرٌج تًٖ يشخحبذج األيٌّٖح اهسّراشٕ ّ اهتويٌٖح اهعتبشٖرٔ. التقصي10

 هفضّص يً خعّرٔ ّ األخرْ يً إٌحشبرٔ.اهيلبرٌج تًٖ يشخحبذج ذالذٕ ا

 اهخؾرف ؽوٓ أٌّاػ اهيشخحبذبح اهيخعّرث ّ اإلٌلراظٖج.

 اشخخالص اهؾالكج تًٖ أٌّاػ اهيشخحبذبح ّ اهدّرث اهتبٌٖج هوستبل.

 إتراز أُيٖج ُذٍ األٌّاػ فٕ خلشٖى اهشوى اهشخراخٖغرافٕ.

ج، كد ٖنًّ ُذا اهخعّر يّستب أّ شبهتب حٖد خير يخخوف خخعّر اهيشخحذبح ؽتر األزيٌج اهسّٖهّسٖ يشؽهخ انجُبء05
اهخعّر: ييذوج تأٌّاػ  -2اهغِّر: ييذوج تأٌّاػ تدائٖج،  -1اهنبئٌبح اهحٖج تذالد يراحل ّ ُٕ: 

االٌلراط: ييذوج تأٌّػ يفخّحج االهخفبف أّ يشخلٖيج. خّافق األسٌبس  -3يؾلدث نذٖرث االهخفبف 
ّاط اهرشّتٖج أيب األسٌبس االٌحشبرٖج فخخّافق يؼ غوق األحّاط اهيخعّرث يؼ اهفخح اهنوٕ هألح

 .اهرشّتٖج

 222اهضفحج  22حل اهخيرًٖ ركى  انزوٕٚى

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

................انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

اهزشاػ ؽهٕل يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػم ػٕء يؼهٕيبرّ ؽٕل انغـشاكٛب انوذًٚخ ٔ األٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس  : انوبػذٚخانكلبءح 

 انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 رطٕس انكبئُبد انؾٛخ ػجش انضيٍ انغٕٛنٕعٙ : 05انًغبل انزؼهًٙ

 انجٛئٛخ انؾٕادس انغٕٛنٕعٙ ٔ األصيبد انجٕٛنٕعٛخ ٔ انزـٛشاد  : 02انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 انؾٕادس انغٕٛنٕعٛخ انكجشٖ   : 01نُشبؽ ا

  إظٓبس أعجبة إَوشاع انكبئُبد انؾٛخ كٙ َٓبٚخ انطجبشٛش٘ ٔ ثذاٚخ انغُٕٛصٔ٘  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

بد كبيهخ يٍ رٕاكن األصيبد انغٕٛنٕعٛخ ٔ انجٕٛنٕعٛخ انكجشٖ كزشاد رًٛضد ثبخزلبء عًبػٙ ٔ كغبئٙ ألَٕاع ٔ يغًٕػ   : انًؼبسف انًجُٛخ

 األكشاد.

خ هذ رشرجؾ األصيبد انجٕٛنٕعٛخ ثـ:* رـٛشاد انزٕاصَبد انجٛئٛخ انًشرجطخ ثذٔساد االَؾغبس ٔ انطـٛبٌ انجؾش٘.  * رـٛشاد انظشٔف انًُبخٛ

 انًشرجطخ ثزُوم انوبساد ٔ ظٕاْش ؽجٛؼٛخ أخشٖ.

 ثُبء انخالطخ –ٍ انًؼطٛبد ٔػغ ػالهخ يُطوٛخ ثٛ -رٕظٛق انًؼبسف انغبثوخ   : األْذاف انًغزؼشػخ

 انؼبكظ انشهًٙ –عٓبص انكًجٕٛرش  –انكزبة انًذسعٙ  –انغجٕسح  -:    األدٔاد)انٕعبئم(

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

بؽٕ يوًّٖ شٌج هخيس أزيبح نترْ خيذوح فٕ االٌلراط اهسي 540خؾرط اهيسبل اهحّٖٔ يٌذ  وضعية االنطالق10
هونبئٌبح اهحٖج، أُيِب أزيج اهعتبشٖرٔ اهخٕ أدح إهٓ اٌلراط نل يً اهدٌٖبضّراح، اهرأشلديٖبح ّ 

 اهيٌخرتبح.

 يبُٕ أشتبة اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج؟   - اإلشكالية10

 رتيب اهحّادد اهسّٖهّسٖج اهنترْ صياغة الفرضيات10

 رتيب اهترانًٖ 

 اهلبراح. رتيب اهغرّف اهيٌبخٖج اهيخؾولج تزحزحج

ّ  000ص  0ّ  0ّ 0إغِبر األشتبة اهنٌّٖج اهداهج ؽوٓ اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج اٌعالكب يً اهّذبئق  التقصي10
002 

 002ص  0إغِبر اهشّاُد األرظٖج اهداهج ؽوٓ اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج اٌعالكب يً اهّذٖلج 

 إغِبر اهشّاُد اهعتٖؾٖج اهداهج ؽوٓ اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج.

 اشخٌخبر أشتبة اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج فٕ ٌِبٖج اهعتبشٖرٔ ّ تداٖج اهشٌّٖزّٔ. -

خّافق األزيبح اهسّٖهّسٖج اهنترْ فخراح خيٖزح تبخخفبء سيبؽٕ ّ فسبئٕ ألٌّاػ ّ يسيّؽبح نبيوج  يشؽهخ انجُبء05
 يً األفراد

رط ّ خرختع تبألشتبة خرختع األزيبح تبألشتبة اهنٌّٖج اهيخيذوج فٕ اضعداى حسر ٌٖزنٕ تبأل -
األرظٖج اهخٕ خرسؼ إهٓ ضة اهترانًٖ اهغٌٖج تأنشٖد اهنترٖح ّ اهخغٖراح اهتٖئٖج اهيرختعج تبالٌحشبر 

 اهتحرٔ، نيب خرسؼ ُذٍ اهخغٖراح إهٓ اهغرّف اهيٌبخٖج اهيخؾولج تزحزحج اهلبراح.

 228ص  2ّ 1حل اهخعتٖق ركى  انزوٕٚى

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًًٙغزٕٖ أٔ انوغى: .....ان  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

...........انًذح:  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  ثٓب .                                    انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ 

اهزشاػ ؽهٕل يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء يؼهٕيبرّ ؽٕل انغـشاكٛب انوذًٚخ ٔ األٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس  : انكلبءح انوبػذٚخ

 انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 َشبؽبد اإلَغبٌ ٔ انجٛئخ انؾبنٛخ                     : 06انًغبل انزؼهًٙ

            يشبكم انجٛئخ انؾبنٛخ ٔ ػٕاهجٓب  : 01انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 يشبكم انجٛئخ انؾبنٛخ ٔ ػٕاهجٓب.   : 01نُشبؽ ا

 إؽظبء ثؼغ انًشبكم انجٛئٛخ انؾبنٛخ ٔ إػطبء أيضهخ ػُٓب يٍ انغضائش.  -  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 ًَزعخ رأصٛش االؽزجبط انؾشاس٘.  

رزًضم انًشبكم انكجشٖ انؾبنٛخ انًزؼهوخ ثبنًؾٛؾ كٙ: انزُبهض انًهؾٕظ كٙ عًك ؽجوخ األصٌٔ ٔ ػٕاهجّ ػهٗ انظؾخ،  انًؼبسف انًجُٛخ :

انجؾش، رذْٕس انـطبء  االؽزجبط انؾشاس٘ )يلؼٕل انذكٛئخ( ٔ ػٕاهجّ ػهٗ اسرلبع دسعخ انؾشاسح يضم انزٔثبٌ انغهٛذ٘ ٔ اسرلبع يغزٕٖ

 انُجبرٙ،....إنخ.

      انزؼجٛش انهـٕ٘ ٔ انؼهًٙ انذهٛن. –رؾهٛم ٔصبئن  –إٚغبد ػالهبد يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد  –اعزوظبء انًؼهٕيبد  -انكلبءاد انًغزؼشػخ:

 كٕيجٕٛرش يؾًٕل -طٕس رجٍٛ ثؼغ إَٔاع انزهٕس  -انغجٕسح –انكزبة انًذسعٙ :    األدٔاد)انٕعبئم(

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

ؽرفح اهنرث األرظٖج خالل اهلرً األخٖر خغٖراح تٖئٖج نتٖرث، ٌبخسج ؽً اهٌشبع اهيفرع هإلٌشبً ّ  وضعية االنطالق10
 اهيخيذوج فٕ اهخعّر اهضٌبؽٕ.

  اإلشكالية10

 ؽوٓ اهنبئٌبح اهحٖج؟يبُٕ أشتبة اهخغٖراح اهتٖئٖج اهحبهٖج؟ ّيبُٕ ؽّاكتِب 

 رتيب ٌبخسج ؽً اهيوّذبح اهغبزٖج اهٌبخسج ؽً اهضٌبؽج صياغة الفرضيات10

 رتيب ٌبخسج ؽً االشخؾيبل اهيفرع هوعبكج اهفحيٖج ّ األشيدث اهنٖيبّٖج.

       ٌٖخز ؽٌِب اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج ّ غِّر أزيج تّٖهّسٖج شبدشج.

 000ص  0ّ  0ّ  0ّ 0اهحبهٖج اٌعالكب يً اهّذبئق  إحضبء تؾط اهيشبنل اهتٖئٖج التقصي10

 000ص  2ٌيذسج االحختبس اهحرارٔ تبشخغالل اهّذٖلج 

خحدٖد اهغبزاح اهيخشتتج فٕ االحختبس اهحرارٔ ّخعّرُب يؼ يرّر اهزيً ّ ذنر ؽالكخِب يؼ ذلة 
 .002ّ  000ص  01ّ  9ّ  8ّ  7ّ  6عتلج األزًّ اٌعالكب يً ّذبئق 

ص  00ّ  00ٖبٍ ّ األشتبة اهيؤدٖج هَ يؼ اهؾّاكة اهٌبخسج ؽٌَ تبشخغالل اهّذٖلج دراشج خوّد اهي
006 

 االشخِالم اهؾبهيٕ هوعبكج ّؽّاكتَ ؽل اهتٖئج فٕ حبهج يب إذا أشخير ؽوٓ ٌفس اهّخٖرث اهحبهٖج.

خؾيل اهيوّذبح اهغبزٖج خخيذل اهيشبنل اهتٖئٖج فٕ غِّر اهيوّذبح اهغبزٖج، اهشبئوج، اإلشؾبؽٖج، حٖد  يشؽهخ انجُبء05
ؽوٓ زٖبدث ؽيوٖج االحختبس اهحرارٔ ّ درسج حرارث األرط تٌيب خؾيل اهيوّذبح اهشبئوج ؽوٓ 

 اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج، ّ اإلشؾبؽٖج ؽوٓ خفشٕ األيراط اهسودٖج.

 000ّ  001خحوٖل اهّذبئق اهيديسج ص  - انزوٕٚى

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. ألعزبر ا   

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

................انًذح:  
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ل ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕ ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

اهزشاػ ؽهٕل يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء يؼهٕيبرّ ؽٕل انغـشاكٛب انوذًٚخ ٔ األٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس  : انكلبءح انوبػذٚخ

 غٕٛنٕعٛخانكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ ان

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلَغبٌ ٔ انجٛئخ انؾبنٛخ                    َشبؽبد  : 06انًغبل انزؼهًٙ

 انجٛئخ َٔشبؽ اإلَغبٌ  : 02انٕؽذح انزؼهًٛخ 

 .انجٛئخ َٔشبؽ اإلَغبٌ   : 02نُشبؽ ا

 

 يوبسَخ ثٍٛ انزذْٕس انجٛئٙ انؾبنٙ ٔيب ؽذس نهكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ.  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

 غ َشبؽبد اإلَغبٌ ػٕاهت يُٓب:رُغى ػٍ ثؼ انًؼبسف انًجُٛخ :

 اسرلبع َغجخ ؿبص انلؾى كٙ انغٕ.

 اٜصبس انٕخًٛخ نهؾٕادس انُٕٔٚخ.

 ًٚهك اإلَغبٌ انؾذٚش انُبرظ ػٍ انزطٕس ٔعبئم ْبيخ ًٚكُٓب أٌ رٕعّ يغزوجم انكشح األسػٛخ.

                 إٚغبد ػالهبد يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد.      –اعزوظبء انًؼهٕيبد  -انكلبءاد انًغزؼشػخ:

 انؼبكظ انشهًٙ –انكٕيجٕٛرش انًؾًٕل  –انغجٕسح  -انكزبة انًذسعٙ:    األدٔاد)انٕعبئم(

 مـــــــراحـــــــــل ســـــــــــــير الــــــــــدرس 

ٌشبً ّ ؽرفح اهنرث األرظٖج خالل اهلرً األخٖر خغٖراح تٖئٖج نتٖرث، ٌبخسج ؽً اهٌشبع اهيفرع هإل وضعية االنطالق10
 اهيخيذوج فٕ اهخعّر اهضٌبؽٕ.

  اإلشكالية10

 يبُّ يضٖر اإلٌشبً ّتبكٕ اهنبئٌبح اهحٖج إذا اشخير ٌشبعَ ؽوٓ ٌفس اهّخٖرث؟

 رتيب ٖؤدٔ إهٓ اٌلراظَ ّ اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج  - صياغة الفرضيات10

 رتيب ٖؤدٔ إهٓ حدّد أزيج تّٖهّسٖج شبدشج. -

 006ص  0يبح اهتّٖهّسٖج اهلدٖيج اٌعالكب يً اهّذٖلج ركى اهخؾرف ؽل يخخوف األز - التقصي10

دراشج األزيج اهتّٖهّسٖج  اهحدٖذج ّ اهيخيذوج فٕ ذلة األّزًّ ّ أُى أشتبتَ  -
 .007ص  0ّؽّاكتَ تبشخؾبٌج تبهّذٖلج 

 .007ص  0اهخعرق إهٓ يشنل خٌبكص اهعبكج اهيشخحبذٖج تبشخغالل اهّذٖلج  -

هيخخوفج اهخٕ يرح تِب األرط يٌذ غِّر اهحٖبث ؽوِٖب إهٓ اٌلراط اهنبئٌبح اهحٖج،           أدح األزيبح ا يشؽهخ انجُبء05
خخّافق اهيشبنل اهتٖئٖج اهحبهٖج )االحختبس اهحرارٔ، ذلة األزًّ،...( ّ اهٌخبئز اهيٌتذلج ؽٌِب يؼ يب 

 حدد           خالل ُذٍ األزيبح.

        252ص  2حل اهخيرًٖ ركى  انزوٕٚى

 

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

................انًذح:  
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٛخ يٍ اعم انؾلبظٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

ًٚخ ٔ األٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس اهزشاػ ؽهٕل يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػهٗ ػٕء يؼهٕيبرّ ؽٕل انغـشاكٛب انوذ : انكلبءح انوبػذٚخ

 انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

 


