
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التربیة الوطنیة 

المفتشیة العامة للبیداغوجیا

نشاطات األعمال التطبیقیة في مناھج التعلیم الثانوي

قائمة التجارب المدعمة للدرس التي یحضرھا األستاذ في المستویات الثالثة: الجداول األولى.

والمواد المطلوبة إلنجاز مختلف النشاطات التطبیقیة والعملیة  األدوات : الجداول الثانیة.
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و المنجزة من طرف التالمیذ . األستاذقائمة التجارب المدعمة للدرس التي یحضرھاالجلسات العملیة
السنة األولى ثانوي
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و المنجزة من طرف التالمیذ . األستاذقائمة التجارب المدعمة للدرس التي یحضرھاالجلسات العملیة
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التجارب و الوسائل المطلوبة إلنجاز مختلف النشاطات التطبیقیة والعملیة في الوحدات 
التعلیمیة للمستویات الثالثة 

:ثانويالسنة األولى

اقتراح حلول عقالنیة مبنیة على معطیات علمیة لتحسین نظام زراعي: 01الكفاءة القاعدیة
.استعمال المادة وتحویل الطاقة: Iمجال التعلم

.ـ یحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و مصدرھا :1الھدف التعلمي 
الوسائلالمقترح إنجازھاالنشاطات التطبیقیةمیةالوحدات التعل

و استعمال المادةـ 1
مصدرھا

یقترح تركیب تجریبي إلظھار نمو * 
.ساق نبات

+ ثقل + خیط + بكرة + ٭أصیص بھ نبات أخضر 
إبرة تسجیل+ اسطوانة تدور حول محور 

یحدد مناطق النمو في جذر نبات * 
نتائج وتركیب تجریبياعتمادا على 

.تجریبیة

مبید + ماء + تربة رملیة + أو الفول ٭بذور البازالء
قلم حبر + ورقة ملیمیتریة + طبق بتري + أعشاب 
غطاء علبة بتري + صیني 

یقارن مظھر الخالیا في القمة * 
النامیة و في منطقة االستطالة انطالقا 

من المالحظة المجھریة
یظھر آلیة التجدید الخلوي على *

.مستوى نسیج
لألنقسام یصف المراحل األساسیة 

اعتمادا على االنجاز .الخیطي
التجریبي

ینجز رسومات تخطیطیة

أداة إنجاز مقاطع )+ كأس(وعاء + بجذورھا ٭بصلة 
+ الخلي محلول الكارمن+ وعاء زجاجي بیریكس + 

ستائر + شرائح + مجاھر +ماء مقطر + حمام مائي 
قطعة فلین+ 

المادةمصدر- 2
مصدر المادة -

.عند النبات

یالحظ تطور مدخرات البذور أثناء *
.االنتاش

یالحظ بالمجھر مظھر حبات النشا * 
.في بدایة و أثناء  اإلنتاش

ینجز رسومات تخطیطیة-

أداة إنجاز + بذور منتشة + ٭بذور غیر منتشة 
ستائر+ شرائح + مجاھر +ماء مقطر + مقاطع 

الكامل انطالقا یستنتج دور النسغ* 
تجربة (من تفسیر نتائج تجریبیة 
).التقشیر الحلقي السطحي

أداة للتقشیر+ ٭نبات أخضر نامي في أصیص 
تحضیر نموج مسبق للتجربة+ 

یتعرف على عناصر اللحاء انطالقا *
من المالحظة المجھریة 

ینجز رسومات تخطیطیة-

+ )نبات نامي في محلول ملون( ٭ساق أو جذر
ستائر+ شرائح + مجاھر +الیوزین

یقتراح نموذج ملموس لبناء الخلیة *
اختر نموذج لبروتین ( لمادة جدیدة 

)افتراضي

)عجینة( ٭نماذج ألحماض أمینیة

.PTAلــتحدیدطرق تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنة في األغذیة إلى طاقة داخلیة قابلة للإلستعماال:2ي الھدف التعلم
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھاالوحدات التعلمیة



تحویل الطاقة الكیمیائیة 
الكامنة في األغذیة

التنفس

طرح إشكالیة مصدر الطاقة * 
.المادة أثناء النمو الضروریة لتركیب 

) التنفسى(النشاط األیضى یقارن* 
انخفاض ( لبذور جافة و بذور منتشة

ستھالك ازیادة الوزن الجاف للبذور و 
درجة  الحرارة ارتفاع األوكسیجین و 

.)داخل حیز مغلق

+ دورقین ذي حیزین +بذور جافة + بذور منتشة *  
وعاءین +أنبوبین زجاجیین + سدادتین بھما ثقب 

.ماء الجیر + ماء ملون +زجاجیین 
حافظتي حرارة + بذور جافة + بذور منتشة * 
.اس حراريمقی+

ما ھى الصورة : طرح إشكالیة * 
التى توجد علیھا الطاقة فى البذرة؟  

عنصر مغذى وكوزلغنشاء 
.طاقوى 

أداة إنجاز + بذور منتشة + ٭بذور غیر منتشة 
+ ستائر+ شرائح + مجاھر+ماء مقطر + مقاطع
.منبع حراري.+ محلول فھلنغ+ الیود 

مقارنة  نمو خمیرة الخبز * 
الھواء وجودمزرعتین إحداھما في 

.و األخرى بمعزل عنھ

غ 1+ أمالح  + خمیرة + دورق ( جھاز واربورغ ٭
مقیاس + كأس بھ بوتاس +ماء مقطر +غلوكوز

.سائل ملون +ضغط سائلي 
+ أنبوب انطالق خمیرة +سداد بھ ثقب + ٭  دورق
وعاء + أنبوب اختبار + ماء مقطر+ غلوكوز 
.زجاجي 

.تحویل  المادة وتدفق الطاقة فى نظام بیئى: 2التعلمىالمجال 

.إلى العالم الحيالضوئیة تحدید كیفیة دخول الطاقة :  1الھدف التعلمى 
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھاالوحدات التعلمیة

دخول الطاقة الضوئیة 
.فى العالم الحى

تعذیة النبات األخضر1

األوعیة الخشبیة من یتعرف على * 
فى جذر أو ي مالحظة مقطع عرض

.ساق
.ینجز رسما تخطیطیا-

نخاع + محلول األیوزین المخفف + نبات أخضر * 
حمض +ماء مقطر + ماء الجافیل + نبات البیلسان 

+ محلول غلیسیریني + الكارمن األخضر +الخل 
شرائح + مجاھر + زجاجات ساعة + شفرات حادة 

ستائر+ 

.یالحظ األوبار الماصة بالمجھر* 
ینجز رسما تخطیطیا-

شفرات + ماء مقطر +نبات أخضر أحادي الفلقة  * 
ستائر+ شرائح + مجاھر + زجاجات ساعة + حادة 

ـ تحویل الطاقة 2
الضوئیة إلى طاقة 

( كیمیائیة كامنة  
)التركیب الضوئي

تجریبى لشرح تركیبیقترح * 
أوالكربونمصدر غاز ثانى أوكسید

.یحلل وثائق تمثل نتائج تجریبیة

قارورات 3+ أصیص بھ نبات الجیرانیوم األخضر *
+ ماء + أنبوب السیروم+ سدادات ذات ثقبین 3+ 

ماء + الكحول + ماء الجیر + محلول البوتاس 
مضخة ھوائیة+ كیس بالستیكي  شفاف+الیود

طریقة (یالحظ مقرالدخول بالتلوین * 
)الكوبلتكلورید 

یالحظ بالمجھر الثغور  ویمثلھا * 
.بالرسم

نبات نامي في + ورق نشاف + كلورید الكوبلت * 
.أصیص

+ ماء مقطر)+ نبات السلق( أوراق نبات خضراء * 
ستائر+ شرائح + مجاھر + مالقط 

یظھر تركیب المادة العضویة * 
من طرف نبات ) النشاء ،السكروز(

الشوارد أخضر فى وجود الضوء و 
.المعدنیة

ورق مقوى + أصیص بھ نبات الجیرانیوم األخضر*
أطباق + لكحو+ حمام مائي + ماء مقطر +أسود 
محلو فھلنغ+ .ماء الیود الممدد+ بتري 

نبات قصب السكر+ 



لتركیب املموسایقترح نموذج* 
H2Oو CO2نطالقا من االسكر  

باستعمال وسائل بسیطة والشوارد
.) كرات، أعواد خشبیة (

)كرات ، أعواد خشبیة ( * 

یقترح دورا للیخضور فى العملیة * 
من مقارنة  طیف امتصاص الیخضور 

لإلشعاعات الضوئیة و طیف نشاط 
.التركیب الضوئى

حوض + زجاجي موشور+ مصباح كھربائي *
+ شاشة + محلول الیخضور الخام + زجاجي 

.المقیاس الطیفي 

یالحظ الصانعات الخضراء * 
.بالمجھر الضوئى

ینجز رسومات تخطیطیة

+ مجاھر + ماء مقطر +مالقط+ نبات مائي *
ستائر+ شرائح 

الق طیظھر العالقة الموجودة بین ان* 
و شدة اإلضاءة عند نبات O2الـ

.أخضر

+ بیشر + Co2ماء غني بـ + نبات مائي أحضر * 
+ مقیاس الحرارة + منبع ضوئي + ماء 

تحسین إنتاج الكتلة الحیویة: 3المجال التعلمي 

الخارجیة و إنتاج الكتلة الحیویةعالفة بین تأثیر العواملإیجاد : 1الھدف التعلمي
الوسائل النشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا الوحدات التعلمیة

حوض + ماء + أنبوب اختبار + نبات اإلیلودیا * 
مقیا الحرارة+ منبع ضوئي+زجاجي

تراكیز متزایدة من بیكربونات + نفس الوسائل * 
.البوتاسیوم 

حقق  دراسة تجریبیة أو یحلل ی
منحنیات تمثل تغیرات شدة التركیب 
الحیوي بداللة كل عامل من العومل

اإلضاءة و الحرارة و ( المناخیة 
.على حدة)CO2تركیز 

تأثیر العوامل * 
إنتاج الخارجیة على 

.الكتلة الحیویة
أثیر العوامل المناخیة ت* 

.على إنتاج الكتلة الحیویة
)EXAO(التجریب المدعم بالجاسوب *العامل المحددمفھوم* 

وثائق

یحلل منحنیات تمثل تغیرات شدة 
بداللة عدة عوامل، و حیوي التركیب ال

.یعرف العامل المحدد 

المتعلقة بوحدة العضویةحلول عقالنیة للمحافظة على الصحة على أساس المعارف اقتراح:02الكفاءة القاعدیة 
وحدة العضویة: 4المجال التعلمي

إیجاد عالفة بین تأثیر العوامل الداخلیة و إنتاج الكتلة الحیویة: 2الھدف التعلمي
الوسائل النشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا الوحدات التعلمیة

أخضر + اإلبرة السھمیة + مخدر+ یرقات الھاموش
+ مجاھر+ ماء مقطر+مالقط+ المیثیل الخلي

.ستائر+ شرائح 
.صور لصبغیات اإلنسان+ الحاسوب * 
أنابیب معقمة تحتوي وسطا +نبات البطاطا * 

. زراعیا 
قارورات + ماء مقطر + أوساط زراعیة مناسبة * 

كحول + غاسول األواني+ موقد ناري + معقمة 
.مالقط + ماء الجافیل+ 70°
.خلیة جنینیة بروتوبالزم+ وسط زراعي مناسب * 
...+وسط زراعي مناسب + القمة النامیة لبرعم * 

دور النواة و الصبغیات في یذكر ب* 
السنة الرابعة ( حمل العوامل الوراثیة 

)متوسط

یحدد مراحل التكاثر باللمة انطالقا _
وثائق لمخطط تجارب من تحلیل 

:الزراعة في أنابیب االختبار 
.بتقنیة االفتسال * 
نیة زراعة األنسجة المرستیمیة و بتق* 

.البروتوبالزم

تأثیر العوامل الداخلیة * 
على إنتاج الكتلة الحیویة 

إنتاج أفراد مرغوبة 
)performant ( عن

طریق التھجین
إكثار النباتات المرغوبة -



.تشخیص العالقات الموجودة بین الوظیفة القلبیة و التنفسیة أثناء بذل الجھد: 1الھدف التعلمي
الوسائل النشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا الوحدات التعلمیة

+ تالمیذ في راحة + كل الوسائل الممكنةاستعمال
أجھزة قیاس الوتیرة+ تالمیذ في نشاط ریاضي 

.استعمال تقنیات االعالم و االتصال

تحلیل : اختیار النشاطات المالئمة
قیاسات الوتیرة

استجابة العضویة للجھد 
العضلي

.ي للعضویةتحدید دور النظام العصبي في إعادة التوازن الوظیف:  2الھدف التعلمي
الوسائل النشاطات التطبیقیة المقترحإنجازھا الوحدات التعلمیة

لوحة تثبیت + إبرة + إیثر + قطن + ٭ ضفدع 
المسجل القلبي + ملقط + دبابیس التثبیت + الضفدع 

یوضح عملیا الحركة الذاتیة القلبیة 
.على قلب معزول 

تحدید مقر الحركة الذاتیة القلبیة 
.نتائج تنبیھانطالقا من 

التحكم العصبي
الحركة الذاتیة للقلب

بینة العصب و اللیف 
العصبي

مفھوم السیالة العصبیة
الدعامة الخلویة *

مفھوم = للرسالة العصبیة
العصبون

السرطان أو (٭ حیوان من مفصلیات األرجل 
مشرط + محلول رینجر + الفورمول ) + الجرادة

+ ماء مقطر +القطم+ أزرق المیثیلین + حاد 
.ستائر+ شرائح + مجاھر 

یصف بینة عصب انطالقا من 
.المالحظة المجھریة لعصب مفروك
یصف و یرسم بنیة اللیف العصبي 

.انطالقا من المالحظة المجھریة

٭ جھاز راسم الذبذبات المھبطي أو جھاز 
منبھ + لیف عصبي + الحاسوب + األوسیلوغراف 

.كھربائي

الستجابات عن یحلل تسجیالت 
.تنبیھات عصبیة

یحدد العالقة الموجودة بین شدة التنبیھ 
و تردد كمونات العمل 

أداة حادة إلنجاز + الفورمول + ٭ نخاع شوكي 
+مالقط+ أزرق المیثیلین + ماء مقطر + المقاطع 

.ستائر+ شرائح + مجاھر + ماء مقطر 

من المادة یحلل محضرات مجھریة
الرمادیة ، و رسوم تخطیطیة لألجسام 

.الخلویة

.تحدید دور النظام الھرموني في إعادة التوازن الوظیفي للعضویة:3الھدف التعلمي 
المعارف النشاطات المقترح إنجازھا الوحدات التعلمیة

استعمال كل الوسائل الممكنة
وسائل الفحص+ وسائل التشریح + غدة 

:النشاطات المالئمةاختیار
oیالحظ الصفات الجنسیة الثانویة
o یحلل مقطعا في غدة ذات افراز

داخلي

التحكم الھرموني
تأثیر تحت السریر 

البصري و الغدة النخامیة 



:ثانويالسنة الثانیة
1 :

1 :
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھاالوحدة التعلمیة

التنظیم العصبـي -01

المنعكس    -
المنعكس ممدد (العضـلي
)العضلة

إظھار منعكس الحفاظ على وضعیة الجسم *
منعكسات( انطالقا من تحلیل تجارب بسیطة 

)التوازن عند الضفدع أو تجارب اخرى

أرنب أو قط (ضفدع أو أي حیوان آخر 
(

استثارة منعكس رضفي -
إظھار منعكس الحفاظ على وضعیة الجسم 
( انطالقا من تحلیل وثائق أو تجارب بسیطة 
منعكسات التوازن عند الضفدع أو تجارب 

)اخرى
من فرضیات مقترحة انطالقا من تحلیل تحقق-

مقطع نسیجي للعضلة الذي یظھر نمطین من 
ألیاف عضلیة (األلیاف العصبیة العضلیة :الخالیا

).حسیةعلى عالقة مع ألیاف عصبیة 
على عالقة مع (ألیاف عضلیة تقلصیة -

) .النھایاالعصبیة للعصبونات المحركة

+ مطرقة مطاطیة + ٭كرسي جلوس 
.المیذأحد الت

+ عضلة طازجة و أخرى مطھیة 
أدوات التشریح و المالحظة

2 :
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة

التنظیم الھرموني انطالقا من نمذجة.التنظیــم الھرموني- 1
المكتسبات

.ـ مالحظة مقطع نسیج بنكریاسي 
ـ إنجاز رسم تخطیطي تفسیري للمقطع 

) صور(تحلیل وثائق محددا الخالیا 
تبین مدخرات سكریة في الخالیا العضلیة

تحلیل نتائج معایرة نسبة السكر في * 
الدم في الورید البابي و في الورید فوق 

ائم من جھة و نتائج كبدي لشخص ص
.تجربة الكبد المغسول من جھة ثانیة 

نمذجة تنظیم نسبة السكر في الدم

وسائل مختلفة للنمذجة

+ بیشر + ماء مقطر + غ كبد طازج 20٭ 
مصفاة + شریط الكشف عن الغلوكوز 

وسائل الفحص+ بنكریاس 

وسائل مختلفة للنمذجة
یبرز التنسیق العصبي الھرموني في لتنظیم الوظیفي للعضوي :3الھدف التعلمي 

الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.

استعمال كل الوسائل الممكنة-3



02 :.
تعریف الخلیة كوحدة بنیویة للكائنات الحیة : 1الھدف التعلمي

الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھاالوحدة التعلمیة
.وحدة بنیویة: الخلیة:01
دراسةالخلیة بالمجھـر 1.1

.الضوئي

إنجاز و فحص محضرات مجھریة -
لعینات أنسجة حیوانیة ونباتیة متنوعة 

بصل + ٭المادة الرمادیة المبطنة للفم
ماء الیود +ماءمقطر+اإلیلودیانبات+بنفسجي

األحمر +محلول ملح الطعام +أزرق المثیلین+
شرائح+ستائر+مجاھر+المعتدل

إنجاز وفحص محضرات مجھریة -
خمیرة ، كلوریال،(لكائنات وحیدة الخلیة 

...) برامسیوم 
مالحظة صور محضرات مجھریة-

و ترجمة ) كبكتیریا اللبن(لبكتیریا 
. المالحظات إلى رسومات 

إظھار أھم مكونات الخلیة الحیوانیة و -
النباتیة باستعمال ملونات نوعیة و أوساط 

. حلولیة 
ترجمة ھذه المالحظات  إلى رسومات -

. تبین تعضي خلیة حیوانیة و خلیة نباتیة 
أجراء مقارنة بین تعضي خلیة حیوانیة-

.و خلیة نباتیة 

أزرق+لبن+البرامسیوم+٭خمیره الخبز
شرائح+ستائر+مجاھر+ماءمقطر+المثیلین

.مختلف الملونات+ 

وحدة مكونات الدعامة 3ـ 1
إظھار الطبیعة الكیمیائیة للصبغین *الوراثیة

. باستعمال تقنیات التلوین 
.استنتاج الطبیعة الكیمیائیة للمورثة*

حمضكلورالما+شفرةحادة+ماء+بیشر+٭بصل
+  مجاھر+ كاشف شیف +مسخن+ء

شرائح+ستائر
عند الكائنات الحیة ADNة الـ بنیإثبات تماثل : 2الھدف التعلمي 

الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة
للـ الوحدة البنیویـة-2

ADN
التركیب الكیمیائي 2-1
:ADNلل

إنطالقا من ADNاستخالص الـ * 
... حراشف البصــل 

انطالقا ADNاستخراج أھم مكونات الـ * 
من نتائج االماھة الجزئیة و اإلماھة 

. الكاملة للجزیئ 
ADNنمذجة بنیة 

+ كحول + قطعة شاش+ملح+ھاون+٭بصلة
+كاشف شیف+زجاجة ساعة+سحاحة 

استعمال وسائل النمذجة

03 :

یشرح دور كل من االنقسام المنصف و اإللقاح في التفرد و التنوع الوراثي لألفراد: 1لھدف التعلیمي ا
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة

آلیات انتقال الصفات :01
.الوراثیة

االنقسام المنصف

االلقاح

مراحل االنقسام استخراج اھم-
-المنصف و خصوصیات كل مرحلة

نمذجة احتماالت توزع الصبغیات
نمذجة لظاھرة العبور-
نمذجة لاللقاح-

)الرجوع الى الملحق(خصیة جراد -

استعمال وسائل النمذجة او برمجیات-
استعمال وسائل النمذجة او برمجیات-
استعمال وسائل النمذجة او برمجیات-



)المورثي( یشرح  التنوع الظاھري و الجیني : 1الھدف التعلیمي 
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة

التنوع الظاھري و -2
لألفراد المورثي

مقارنة تتابع االحماض االمینیة في -
HBAوHBSكل من 

مالحظة اإلختالف في حمض آمیني -
على مستوى ) فالین/جلوتامین(واحد

.SوAبین الھیموغلوبین βالسلسلة
وجود تسلسل : إظھار العالقة بین-

محدد لألحماض األمینیة في البروتین 
ووجود تسلسل محدد للنیكلوتیدات على 

.ADNمستوى الـ
مقارنة تتابع النكلوتیدات على -

فرد ADNفرد سلیم وADNمستوى
.مصاب

ANAGENE: برمجیة االناجین 

یثبت دور الطفرات في التنوع البیولوجي: 2الھدف التعلیمي 
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة

الطفرات والتنـوع :03
.البیولوجي

اختیار كل النشاطات الممكنة
تحلیل مقارن انطالقا من أمثلة لقطع 

ADNنكلوتیدیة على مستوى  
المورثات العادیة ومختلف الصنویات 

.الطافرة

مقارنة التتابع النكلیوتیدي لمختلف *
في (نفس المورثة ) ألیالت (الصنویات 
).SوAنالھیموغلوبی

ANAGENE: برمجیة االناجین 

04:

.یحدد أھمیة الصخور الرسوبیة في معرفة شروط التوضع: 1الھدف التعلمي 
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة

الصخـور الرسوبیة و :01
التطبق

منشأ وخصائص -
ور الرسوبیةــالصخ

ـ  فاصل التطبق

التعرف على خصائص الصخور *
الرسوبیة انطالقا من الدراسة 

النسیج، :صخریةلعیناتالصخریة 
البنیة، الخصائص الفیزیائیة 

.الكیمیائیة

وسائل المالحظة و الكشف + ر وصخال٭ عینة من 
المجھر +الحجرالكلسي+الجرالرملي+الكونغلومیرات

المستقطب

یقارن بین الحجر الرملي * 
من ناحیة الحجم توالكنغلومیرا

الحبیبي انطالقا من مالحظة عینات 
. أو وثائق

وسائل المالحظة+ الكونغلومیرات+ ٭الجر الرملي 

توضع نمط ال) محاكات(نمذجة* 
(وضع غیر مستقرنمط التمستقر وال

.)إمكانیة استعمال ھزاز

زازھ+ماء + الرخام +رمل+٭حصى
)وسائل محلیة(نمذجة باستعمال 

تعریف الترتیب الحبیبي انطالقا من *
أو من صخور فتاتیةتحلیل عینات ل

.وثائق

٭عینات من صخور فتاتیة



التحلیل المقارن للترتیب الحبیبي * 
في حالة الطغیان البحري و في حالة 

.االنحسار البحري

حقیقیة من الواقع لحالة الطغیان ٭إحضار مقاطع
البحري و  حالة االنحسار البحري

)یمكن  اجراء خرجة میدانیة( 
عدم التوافق تعریف و نمذجة
).أوأشیاء أخرى(باستعمال عجینة 

......أو وسائل أخرى.٭ عجینة بألوان مختلفة

.یبرز دور المستحاثات في تحدید أنماط التوضع:2الھدف التعلمي 
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة

المستحثات وأوساط :02
.الترسب

مستحثات الاألمثلة عنرسم بعض *
شكل (نیت أمو:لـانطالقا من عینات 

،اتأوولیت،)عادي و شكل انحساري
محاریات، شوكیات الجلد،

.) نمیات(منخربات

نیت التطوري و أمو٭ مستحاثات 
محاریات، ،شوكیات الجلد،ات ولیتاأواإلنحساري،

.) نمیات(منخربات

انطالقا تعریف مستحثات السحنات
من مقارنتھا مع األنواع الحالیة و 

. أوساط حیاتھا

األنواع الحالیة و أوساط + مستحثات السحنات 
.حیاتھا

إجراء مقارنة بین مستحثات البحار *
و البحار قلیلة العمق من حیثالعمیقة 

.الشكل و التركیب الكیمیائي للقواقع

و البحار قلیلة العمقمستحثات البحار العمیقة 

.إیجاد العالقة بین تغیرات السحنات و تطور األوساط:3الھدف التعلمي
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھاالوحدات التعلمیة

.السحنـات وتغیراتھا:3
.تعریف السحن-

تغیر السحن أفقیا -
وشاقولیا

المقارنة من الناحیة الصخریة ، *
والمستحاثیة بین البتروغرافیة ،

صخرین رسوبیین نشئا في وسطین 
:مختلفین

) كلس أمونیتي(األول بحر عمیق 
كلس (والثاني بحري قلیل العمق 

).سرئي مرجاني

صخرین رسوبیین نشئا في وسطین ٭
) كلس سرئي مرجاني(، )كلس أمونیتي(مختلفین

مجھر+ مكبرة+

تحدد مختلف أنماط السحن انطالقا -
خور التي تنتمي إلى من مقارنة الص

:أوساط التوضع الثالثة
ري ـ وسط یوسط بحـ سط قاريو

.بحري

صخور +صخور فتاتیة رملیة+كونجلومیرات٭
صخور غضاریة +مبنیاتكلسیة+كلسیة یمیة

صخورسیلیسیة +صخور كلسیة رملیة+رملیة
..........+

المقارنة من الناحیة المستحاثیة-
والصخریة و انطالقا من وثائق تطور 
سحنات منطقة معینة في عصر محددة 

) .مثل الجوراسي(
ترجمة النتائج المحصل علیھا في رسم 

التطور الصخري تخطیطي یجسد 
.الموافقالشاقولي 

استخراج نمط تطور السحنة انطالقا 
من تحلیل  المتتالیات المحصل علیھا

عمود طبقي لمنطقة +٭ إضافة إلى العینات السابقة 
بوسعادة

یمكن االستعانة بوسائل المحاكاةـ 

.استثمار المعارف المبنیة حول تغیرات السحن إلعادة تشكیل حوض رسوبي: 4الھدف التعلمي 
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة

.تشكل حوض رسوبي
إنجاز مخطط لحوض رسوبي *

أعمدة 3لـ ةمجدمُ انطالقا من دعامة 
نمذجة باستعمال وسائل محلیة

او عجینة



طبقیة و على أساس المعارف المبنیة 
حول علم المستحثات و علم الصخور، 

:علما أن
ـ السحنات التي لھا نفس التركیب 

الصخري و تقع بین سحنتین متمیزتین 
.عمرلھا نفس البمستحثاتھما الصخریة

حثات ـ السحنات المتماثلة المست
.المرشدة لھا نفس العمر

05 :.

.تحدید تطور الكائنات الحیة عبر األزمنة الجیولوجیة: 1التعلمي 

الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھاالوحدة التعلمیة
التطور المتعاقب :01

.للكائنات الحیة
استعمال كل الوسائل الممكنةاختیار كل النشاطات الممكنة

وضع عالقة بین الحوادث الجیولوجیة واألزمات البیولوجیة الكبرى و التغیرات البیئیة خالل األزمنة :2الھدف التعلمي
.الجیولوجیة

الوسائلإنجازھاالنشاطات التطبیقیة المقترح الوحدة التعلمیة
الحوادث :02

.الجیولوجیةالكبرى
الحوادث الجیولوجیة و االزمات 

البیولوجیة الكبرى
استعمال كل الوسائل الممكنة

یمكن االستعانة بوسائل المحاكاة

06:.

1:.
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا.الوحدة التعلمیة

البیئة الحالیة مشاكل:01
.نمذجة تأثیر االحتباس الحراري * .وعواقبھا

إحصاء بعض الحوادث ذات العواقب *
غرق ناقالت (الخطیرة على البیئة 

من ) حوادث المفاعالت النوویةالبترول ،
.خالل بحث وثائقي 

ـ وعاء زجاجي كبیر مغطى
مصباح

مقیاس حراري 
اشرطة و وصور وقصاصات جرائدـ 

2 :.
الوسائلالنشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھاالوحدةالتعلمیة

البیئة ونشاطات :02
.اإلنسان

تقدیم حصیلة في جدول حول تأثیر * 
نشاطات اإلنسان على المحیط 

تعیین على لوح زمني بعض الحوادث 
الممیزة لتطور الكائنات الحیة خالل 

االزمنة الجیولوجیة
وضع على ھذا اللوح انسان الیوم في 

العصر الصناعي

استعمال كل الوسائل الممكنة
..الزمنياللوح 



:ثانويالسنة الثالثة
1 :.
1 :.

الوسائل النشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا الوحدات التعلمیة
+ غراء + مقص + ٭ ورق مقوى بألوان مختلفة 

+ ......أسالك + كرات بألوان مختلفة 
یُنمذج اصطناع جزیئة الـ * 

ARNmانطالقا من المعارف المتعلقة بـ:
.ARNوADNبنیة جزیئتا الـ° 
.ADNتضاعف الـ° 
تكامل القواعد اآلزوتیة° 

آلیات تركیب البروتین
ـ إستنساخ

المعلومة الوراثیة

ـ الترجمة

الشفرةالوراثیة*

مراحل * 
الترجمة

الحاسوب+ "anagène"٭ برنامج الـ

یقوم بتحلیل مقارن لقطعة متتالیة * 
مع متتالیة أحماض ARNmاتنیكلیوتید

في البیبتید ألربعة لھا أمینیة موافقة 
مورثات مختلفة باالعتماد

على مبرمج محاكاة
)."logiciel "anagène: مثل(

+ غراء + مقص + ٭ ورق مقوى بألوان مختلفة 
+...أسالك + كرات بألوان مختلفة 

ینمذج مرحلة الترجمة انطالقامن * 
.المعارف المبنیة

2 :.
الوسائل النشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا الوحدات التعلمیة

) + (rasmolمثل الرازمول٭مبرمج محاكاة
.الحاسوب

یقارن بین البنیات الفراغیة لبعض * 
أنزیمات ، ھرمونات (البروتینات الوظیفیة 

،(..

العالقة بین بنیة 
ووظیفة البروتین

.یظھر التخصص الوظیفي للبروتینات في التحفیز األنزیمي:3الھدف التعلمي
الوسائل النشاطات التطبیقیة المقترح إنجازھا  الوحداتالتعلمیة

+ )ExAO( ٭ التجریب المدعم بالحاسوب 
أنزیم + (Logiciel)برنامج خاص 

محلول (مادة التفاعل+ غلوكوزأوكسیداز 
تراكیز مختلفة من مادة ) + غلوكوزي

.مادة تفاعل أخرى) + محلول غلوكوزي(التفاعل

المزدوجیستنتج التخصص الوظیفي * 
للوسائط الحیویة انطالقا من تحلیل منحنیات

استھالك األوكسجین المحصل
)ExAO(الحاسوبالمدعم بعلیھ بالتجریب 

في حالة أكسدة الغلوكوز المحفز بأنزیم 
:غلوكوزأوكسیداز في حالتي

تغیرات السرعة االبتدائیة للتفاعل ° 
.األنزیمي بداللة تركیز مادة التفاعل

تغیرات الحركیة األنزیمیة بداللة طبیعة ° 
.مادة التفاعل

تغیرات الحركیة األنزیمیة بداللة نوع ° 
التفاعل

النشاطاألنزیمي

ـ العالقة بین بنیة و 
وظیفة البروتین

التكامل البنیوي
الحاسوب+ ٭ استخدام مبرمجات خاصة  یستنتج التكامل البنیوي بین شكل الموقع * 

الفعال لألنزیم وجزء من مادة التفاعل، 
استخدام ( انطالقا من نماذج جزیئیة 

) مبرمجات خاصة



+ )ExAO( ٭ التجریب المدعم بالحاسوب 
أنزیم + (Logiciel)برنامج خاص 

محلول (مادة التفاعل+ غلوكوزأوكسیداز 
.متزایدةPHدرجة ) + غلوكوزي

یستنتج تأثیر درجة الحموضة على نشاط * 
األنزیمات انطالقا من تحلیل منحنیات 

تغیرات الحركیة األنزیمیة بداللة درجة 
حالة أكسدة الغلوكوز .(pHالحموضة 

) غلوكوزأوكسیداز°بواسطة أنزیم 
المحصل علیھا بطریقة التجریب المدعم 

بالحاسوب 
pHـ تأثیر درجة

ـ تأثیر درجة الحرارة 

+ )ExAO( ٭ التجریب المدعم بالحاسوب 
أنزیم + (Logiciel)برنامج خاص 

محلول (مادة التفاعل+ غلوكوزأوكسیداز 
.درجة حرارة متزایدة) + غلوكوزي

یستنتج تأثیر درجة الحرارة على نشاط * 
األنزیمات انطالقا من  تحلیل منحنیات 
تغیرات الحركیة األنزیمیة بداللة درجة 

حالة أكسدة الغلوكوز بواسطة . (الحرارة
المحصل علیھا ) نزیم غلوكوزأوكسیدازأ

.الحاسوب ببطریقة التجریب المدعم 
.یظھر التخصص الوظیفي للبروتینات في الدفاع عن ألذات: 4الھدف التعلمي 

الوسائل طبیقیة المقترح إنجازھاتالنشاطات ال الوحدات التعلمیة
استعمال كل الوسائل التعلیمیة

الكاشف+الزمر الدمویة 
oالزمر الدمویةاختبار دور البروتینات في 

.الدفاع عن ألذات 

.االتصال العصبي التخصص الوظیفي للبروتینات في یظھر: 5الھدف التعلمي
الوسائل طبیقیة المقترح إنجازھاتالنشاطات ال الوحدة التعلمیة
استعمال كل الوسائل التعلیمیة اختیار النشاطات النافعة ـ آلیات النقل المشبكي

2 :.
.یُعرف آلیات تحویل الطاقة الضوئیة إلى طاقة كامنة في الجزیئات العضویة:1الھدف التعلمي

المعارف المبنیة طبیقیة المقترح إنجازھاتالنشاطات ال الوحدات التعلمیة

 التجریب المدعم بالحاسوب )EXAO (

 محلول الیخضور الخام + وعاء زجاجي
).تجربة التفلور(منبع الضوء األبیض  + 

oنتائج محصل : یستنتج انطالقا من تحلیل
علیھا بواسطة التجریب المدعم 

حول شروط عمل EXAOبالحاسوب 
أنھ على ...التیالكوئیدات المعزولة

:
٭ تؤدي األكسدة الضوئیة للیخضور إلى 

،تسمح أكسدة الماء الـى +Hكوین ناقل للـت
عودة الیخضور إلى الحالةالمرجعة  وبالتالي 

. عودة قابلیة تنبیھھ 
وانطالق +Hبتحریرتصاحب أكسدة الماء 

O2.
eو الـ+Hیؤدي نقل الـ▪ في وجود الضوء -

.ATPإلى تركیب الـ

آلیات تحویل الطاقة 
الضوئیة إلى طاقة 

.كیمیائیة كامنة

المرحلة 
الكیمیوالضوئیة

)لالستعمال یحدد آلیات تحویل الطاقة الكامنة في الجزیئات العضویة إلى طاقة قابلة: 02الھدف التعلمي ATP)
الوسائل طبیقیة المقترح إنجازھاتالنشاطات ال الوحدات التعلمیة

+ محلول سكري + إناءین + ٭خمیرة الخبز 
+ مجاھر + ماء مقطر +  محلول أخضر جانوس

+....ستائر + شرائح 

یستنتج مقر آلیات األكسدة التنفسیة  *  
خالیالمجھري الفحص انطالقا  من  ال

الجانوسالمعالجة  بأخضر الخمیرة

آلیات تحویل ـ 
الكامنةالطاقةالكیمیائیة

الھوائيفي الوسطـ1



في وسطین بھما الغلوكوز أحدھما  مزروعة
.ھوائي و اآلخر ال ھوائي 

.ینشىء مخطط تحصیلي للتحوالت الطاقویة على المستوى الخلوي : 03الھدف التعلمي
الوسائل طبیقیة المقترح إنجازھاتالنشاطات ال الوحدة التعلمیة

استعمال كل الوسائل الممكنة  اختیار كل النشاطات المالئمة حوصلة التحوالت 
الطاقویة على 

المستوى الخلوي 
3 :

.یقترح  تفسیًرا للنشاط التكتوني للصفائح:1الھدف التعلمي

المعارف المستھدفةطبیقیة المقترح إنجازھاتالنشاطات الالوحدة التعلمیة
الحركات التكتونیة
ـ تحدید الصفائح 

.التكتونیة

ـ حركات الصفائح 
.  التیكتونیة


حركة التباعد

حركات التقارب.

ـ الطاقة الداخلیة للكرة 
محرك : األرضیة

لحركات الصفائح 
التیكتونیة

یعاین على خریطة الصفائح التكتونیة * 
المختلفة و المشكلة للقشرة األرضیة مع رسم 

. حدودھا

٭ خریطة توزیع الزالزل والبراكین في العالم أو 
. قلمین بلونین مختلفین + مبرمج إعالمي

یعاین زحزحة القارات من خالل استغالل * 
).أمریكا الجنوبیة/مثل افریقیا(وثائق 

).أمریكا الجنوبیة /افریقیا(  ٭خریطة 

البازلت  یُبِرز مغناطیسیة مغنیتیت* 
باستعمال جھاز قیاس المغناطیس 

)magnétomètre(  و یستنتج مفھوم الحقل
.المغناطیسي األرضي

جھاز قیاس المغناطیس + ٭ مغنیتیت البازلت 
)magnétomètre(

یطرح إشكالیة عواقب التوسع المحیطي ◄
على مستوى الكرة األرضیة،علما أن 

فكیف نفسر . الصفیحة تتوسع من جانب
زیادة حجم الكرة األرضیة؟عدم
یقترح فرضیات، استجابة لإلشكالیة * 

.المطروحة مع  النمذجة

٭ الحاسوب

:یطرح اإلشكالیة العامة التالیة ◄
ـ ماھوالمحرك الدافع لزحزحة الصفائح؟

نمذجة ظاھرة الحمل باستعمال  زیتین * 
.مختلفي اللون والكثافة 

+ منبع حراري +نوعین من الزیت + ٭ بیشر 
.مبرمج لمحاكاة الظاھرة . + قطعتین من الخشب 

یظھر تجریبیا سوء ناقلیة الصخر للحرارة * 
من جھة مقارنة مع قطعة حدید و اختزانھ 

المطول للحرارة من جھة أخرى 

منبع + قطعة حدید + ٭ صحر ناري أو متحول 
محرار + حراري


