
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التربیة الوطنیة

للبیداغوجیاالعامة المفتشیة

)2م ت و سعدون أحمد مقاطعة الشلف (الشكر الجزیل للزمالء الذین سھروا على ھذا اإلنجاز وبارك هللا فیھم 

البطاقات 
التقنیة لألعمال 

التطبیقیة
:الزمالءمن إعدادھذا العمل 

وابل الطاھریة     لمادة العلوم الطبیعمفتش التربیة الوطنیة-
-عین الدفلى–أساتذة العلوم الطبیعة لثانویة عبدالقادر واضحة بالعبادیة -



مقدمة
نظرا لما للحصص العملیة من أھمیة في تحقیق األھداف التعلیمیة 

التعلمیة
ونظرا للمفاھیم التي تقدمھا على طبق من ذھب لبناء المعارف وصقل 

المھارات
ونظرا ألننا عاجزون عن انجازھا ألعذار متعددة وغیر قادرین على 

تقییمھا
نأمل أن یھون علیھ نقدم لعزیزنا أستاذ المادة ھذا العمل المتواضع والذي

ما صعب علینا سنوات خلت



استعمال المادة وتحویل الطاقة:المجال التعلمي

وتحدید مصیرھادة استعمال الما: الوحدة التعلمیة

:النشاط العملي

المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

التمثیل البیاني-
التعبیرالعلمي واللغوي الدقیق-

یعتبر النمو أحد آلیات التشكل عند الحیوان و النبات، حیث تطرأ علیھ تغیرات أثناء حیاتھ: وضعیة االنطالق

؟ا مظاھر النمو عند الكائنات الحیةم: االشكالیة العلمیة

إبرة تسجیل+ اسطوانة تدور حول محور + ثقل + خیط + بكرة + أصیص بھ نبات أخضر : الوسائل المستعملة

:  طریقة العمل

زرع نبات أخضر في إصیص
حورربط ساق النبات بخیط یمر عبر بكرة، وینتھي بثقل متصل بإبرة تسجیل المتصلة باسطوانة تدور حول الم
 یمكن انجاز تجربة أخرى و ذلك بوضع عالمات بالحبر الصیني على السویقة لبذور منتشة ضمن أنابیب اختبار

ضیقة و مدرجة
:المطلوب إنجازه

ثم قم برسم منحنى النمولمدة أسبوعقم بقیاس طول النبة كل یوم ،
حلل المنحنى
ماذا تستنتج؟

سنة األولىبطاقة التقنیة للال
:تاریخ:ثانویة



دة وتحویل الطاقةالمالاستعما:المجال التعلمي

وتحدید مصیرھااستعمال المادة : الوحدة التعلمیة

:النشاط العملي

المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

التمثیل التخطیطي-
إیجاد العالقة بین المعطیات-

یعتبر النمو أحد آلیات التشكل عند الحیوان و النبات: وضعیة االنطالق

وأین تتموضع ھذه المناطق؟ وكیف یتم النمو؟؟ما مقر مناطق النمو الطولي عند النبات: العلمیةاالشكالیة

تیرب، مبید األعشاب، علب بیتري، ورق ملیمتري+بذور فاصولیاء أوفول أو بازالء، رمل: الوسائل المستعملة

:  طریقة العمل

زرع بذور البازالء في وسط بھ رمل وتیرب
 بقیاس طول الجذر و الساق في فترات زمنیة مختلفةبعد االنتاش نقوم
 أیام نرش مبید األعشاب على نھایات الجذر و الساق4نزرع بذور بازالء في وسط معدني و بعد

:ب إنجازهوالمطل

مثل برسومات تخطیطیة تنامي المجموع الجذري في فترات زمنیة مختلفة
 بقا بالنبیتات الشاھدأیام نقارن تطور االلنبیتات المعالجة سا10بعد
 ضع نبیتات البازالء في طبق بیتري بعد انتاشھا مباشرة، الصق ورقة ملیمتریة أسفل الطبق البیتري ثم

ساعة قدر 48ساعة إلى 24ارسم انطالقا من قمة الجذر خطوط متقاربة باستعمال الحبر الصیني، بعد 
نة بالورقة الملیمتریةالمسافة التي تفصل بین الخطوط التي رسمتھا سابقاباالستعا

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة



استعمال المادة وتحویل الطاقة: المجال التعلمي

استعمال الطاقة وتحدید مصدرھا: الوحدة التعلمیة

ـــــــ:النشاط العملي
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

استقصاء المعلومات-
التمثیل التخطیطي-

عضویة الكائن الحي من عدد كبیر من الخالیا الناشئة عن خلیة واحدة تدعى البویضة تتكون: وضعیة االنطالق
الملقحة عن طریق التضاعف الخلوي 

كیف یتم التضاعف الخلوي؟:االشكالیة العلمیة

تحدید مراحل التضاعف الخلوي:    الھدف من النشاط

وممن ثم مقارنتھا بالخلیة الحیوانیةخصائص كل مرحلة في الخلیة النباتیة 

ثوم أو بصل، بیشر، مقص، أنابیب اختبار، محلول الكارمن الخلي، موقد بنزن، ملقط، مجھر : الوسائل المستعملة
ضوئي 

: طریقة العمل
 نقتلع نبات البصل (یتم تحضیر التجربة مسبقا وذلك بزرع أبصال نبات الثوم أو البصل على فوھة وعاء بھ ماء

)الثوم ونغسل الجذور بالماءأو
 نقوم بالتسخین حتى وسم ونضعھا في أنابیب اختبار بھ محلول الكارمن الخلي 0.5نقطع نھایات الجذور بطول

د2الغلیان لمدة 
بواسطة ملقط نضع ھذه الجذور على صفیحة زجاجیة نظیفة في قطرة من محلول الكارمن الخلي البارد ونشرھا
حتى تفصل الخالیا عن بعضھا البعضنضغط بلطف على الساترة
نفحص العینة بالمجھر الضوئي و بتكبیرات مختلفة

:ب إنجازهوالمطل
یقارن مظھر الخالیا في القمة النامیة و في منطقة االستطالة انطالقا من المالحظة المجھریة
نات الالزمةانجز رسما تخطیطیا توضح فیھ القمة النامیة للجذر وفي مراحل مختلفة مع وضع البیا

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة

:ثانویة



استعمال المادة وتحویل الطاقة: المجال التعلمي

استعمال الطاقة وتحدید مصدرھا: الوحدة التعلمیة

:النشاط العملي

المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

استقصاء المعلومات-

اثر الخالیا و تزاید أبعادھا وھذا ال یتحقق إال إذا توفرت المواد الضروریة ینتج النمو عن تك: وضعیة االنطالق
لبناء ھذه الخالیا الجدیدة وتطور أبعادھا

؟من أین تحصل العضویة على ھاتھ المواد:االشكالیة العلمیة

ترشیحورقة ال-مـــاء مقطر -موقد بنــــزن-)منتشة وغیر منتشة(بذور الفاصولیاء: الوسائل المستعملة

، ماء الیود، CuSo ،NaOHنترات الفضة، كلورور، الباریوم، مولیبدات األمونیوم، (الكواشف -أنابیب اختبار -
)، محلول فھلنكIIIأكسالت األمونیوم، أحمر السودان 

:  طریقة العمل
 غ من بذور الفاصولیاء بعد تقشیرھا أو أعضاء إدخاریة أخرى100اسحق
ق موقد بنزن حتى یحترق بالكاملقم بوضع المسحوق فو
 د15ملل من الماء المقطر  ودعھ یغلي مدة 200ضع الرماد النباتي في
قم بترشیح الرماد النباتي بعد أن یبرد، واستعمل الرشاحة في الكشف عن المواد المراد البحث عنھا
المالحظة المجھریة لحبیبات النشا عند البذور المنتشة وغیر المنتشة

:إنجازهالمطلوب
 وسجل مالحظاتك24ص3اكشف عن المواد المعدنیة حسب الجدول المشار إلیھ في الوثیقة
وسجل مالحظاتك24ص4الوثیقة حسب الجدول المشار إلیھ في اكشف عن المواد العضویة
ماذا تالحظ؟ قم بانجازرسوماتتخطیطیة

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
hhdkdidipoثانو
dmpdيk :ة

:تاریخ



استعمال المادة و تحویل الطاقة: المجال التعلمي

استعمال المادة والطاقة وتحدید مصدرھا: وحدة التعلمیةال

كامللغ: النشاط العملي
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

التمثیل التخطیطي-
استقصاء المعلومات-

روریة لنشاط الخالیا یدور النسخ الكامل في جمیع أجزاء النبات لیوزع العناصر المغذیة الض: وضعیة االنطالق
النباتیة

ماھي البنیات المسؤولة عن ھذا الدوران؟: االشكالیة العلمیة

سیقان نباتات أو جذور، شفرة حالقة، زجاجات ساعة، ماء جافیل، حمض الخل المركز، :الوسائل المستعملة
أخضر الكارمن، مجھر، محلول غلیسرین

:  طریقة العمل

مقاطع عرضیة+مقاطع طولیة(رة الحالقة تنجز مقاطع رفیعة باستعمال شف(
تعالج المقاطع باتباع الخطوات التالیة:

 د10- 15توضع في زجاجة ساعة بھا ماء جافیل لمدة
تغسل بالماء إلزالة أثر ماء جافیل
 د10-5توضع في زجاججة ساعة بھا حمض الخ االمركز لمدة
 د3توضع في زجاجة ساعة بھا أخضر الكارمن لمدة
قاطع بالماء و تحفظ في محلول غلیسرینتغسل الم
تفحص بالمجھر الضوئي باستعمال عدسات مختلفة

:ب إنجازهوالمطل

رسم تخطیطي لمقطع طولي في الساق أو الجذر
رسم تخطیطي لمقطع عرضي في ساق أو جذر

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة:ثانویة :ثانویة



استعمال المادة وتحویل الطاقة: المجال التعلمي

یائیة الكامنة في الغذیةتحویل الطاقة الكیم: الوحدة التعلمیة

ســــــــــ: النشاط العملي
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

استعمال تقنیات المالحظة-
إیجاد العالقة بین المعطیات-
قیقدالتعبیر العلمي واللغوي ال-

اء باإلضافة إلى انتاج والمCO2وطرح الـ O2التنفس ظاھرة حیویة یتم من خاللھا امتصاص الـ: وضعیة االنطالق
الطاقة الضروریة للتخمر والتركیب الحیوي

ماھي مظاھر التنفس؟: االشكالیة العلمیة

بذور فاصولیاء جافة ومنتشة، بیشر، ماء ملون، أنابیب معقوفة، دورق، ماء الجیر، ترموس، : الوسائل المستعملة
محرار، مجھر ضوئي 

:  طریقة العمل

52ص2و1كما توضحھ الوثیقتین ینجز التراكیب التجریبیة
تشفط فلقة بذرة فاصولیاء منتشة وأخرى جافة وتفحص كل عینة على حدى بالمجھر الضوئي

:ب إنجازهوالمطل
تسجیل المالحظات وتفسیرھا في كل تركیب تجریبي، وماذا تستنتج؟
رسم تخطیطي لصانعة النشویة لبذور الفاصولیاء المنتشة والجافة
ین وماذا تستنتج؟قارن بین الرسم

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



استعمال المادة وتحویل الطاقة: المجال التعلمي

تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنة في األغذیة: الوحدة التعلمیة

مرــــــــــ: النشاط العملي
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

التمثیل التخطیطي-
استغالل المعارف-
حظةاستعمال تقنیات المال-
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-

تتمیز بعض الكائنات الدقیقة وبعض األنسجة لبعض الكائنات متعددة الخالیا بقدرتھا على : وضعیة االنطالق
الحصول على الطاقة في وسط الھوائي بظاھرة التخمر 

ماھي ظاھرة التخمر؟: االشكالیة العلمیة

، أنبوب معقوف، جلوكوز، أنابیب اختبار، مجھرخمیرة خبز، دورق، حوض: الوسائل المستعملة

:  طریقة العمل

 غ من خمیرة الخبز في دورق یحتوي 2وذلك بوضع 55ص3تحضیر التركیب التجریبي الموضح في الوثیقة
غ جلوكوز1و) °30- °35(على ماء دافئ 

 تفحص عینة من محلول الخمیرة بالمجھر الضوئي
:مالحظة

:باستخدام جھاز وارلبورغ ویتألف منیمكن اظھار التنفس 

في Manometreباالضافة إلى مقیاس ضغط سائلي KOHدورق یحتوي على مستنبت للخمیرة وعلى بیشر بھ 
54ص 1سائل ملون كما توضحھ الوثیقة 

:ب إنجازهوالمطل

تسجیل المالحظات
طبیعة الغاز  المطروح
تحلیل نتائج الجدول المرفق
كتابة معادلة التخمر

رسم لبعض خالیا الخمیرة كما تبدو بالمجھر الضوئي

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة:ثانویة :ثانویة



تحویل المادة وتدفق في نظام بیئي: المجال التعلمي

ول الطاقة الضوئیة دخ: الوحدة التعلمیة

: النشاط العملي

المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

التمثیل التخطیطي-

عن طریق الجذور بفضل األوبار ) النسخ الخام(تمتص معظم النباتات الماء و األمالح المعدنیة : قوضعیة االنطال
الماصة وینتقل بعد ذلك إلى األجزاء الھوائیة عبر األوعیة الخشبیة

ماھي بنیة الوبار الماصة؟ وماھي بنیة األوعیة الخشبیة؟: االشكالیة العلمیة

، شفرة حالقة، مجھر ضوئي، غصن نبات مورق، )السوسن مثال(ي الفلقة جذر نبات أحاد: الوسائل المستعملة
دورق، محلول األیوزین

:  طریقة العمل

 انجز مقاطع عرضیة في المنطقة الوبریة لجذر النبات أحادي الفلقة
أغمر غصن النبات المورق في محلول األیوزین المخفف ثم أنجز مقطعا في ساق وأفحصھ بالمجھر الضوئي

:ب إنجازهوالمطل

رسم تخطیطي لوبرة ماصة كما تبدو بالمجھر الضوئي وأرفقھ بجمیع البیانات الممكنة
رسم تخطیطي لمقطع عرضي في جذر و ساق نبات أحادي الفلقة

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



استعمال المادة و تحویل الطاقة: المجال التعلمي

دخول الطاقة في النظام البیئي: الوحدة التعلمیة

ويةـــ: يالنشاط العمل
استعمال تقنیات المالحظة-:الكفاءة العرضیة

التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-

یوجد الكربون في الطبیعة في صورة عضویة وصورة معدنیة ویتوتجد في أماكن مختلفة : وضعیة االنطالق
..)....التربة، الھواء، الماء، عضویات األحیاء(

مامصدر الكربون الموجود في المادة العضویة التي یركبھا النبات األخضر؟: االشكالیة العلمیة

نبات أخضر مزروع في إصیص، كیس بالستیكي شفاف، دورق بسدداتھا، مضخة ھوائیة، : الوسائل المستعملة
KOHأنابیب توصیل بالستیكیة، ماء الجیر، 

:  طریقة العمل

70صانظر الدلیل التجریبي
:ب إنجازهوالمطل

سجل مالحظاتك
قدم تفسیرا لما تالحظھ
ماذا تستنتج؟

تقنیة للسنة األولىالبطاقة ال
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



تحویل المادة وتدفق الطاقة في نظان بیئي: المجال التعلمي

دخول الطاقة الضوئیة في العالم الحي: الوحدة التعلمیة

ةـــــــــــــــــــ: النشاط العملي
المعالجة الیدویة--:لعرضیةالكفاءة ا

استخذام تقنیات المالحظة-
التمثیل التخطیطي-
إیجاد العالقة بین المعطیات-

مصدر الكربون في المادة العضویة عند النباتات الیخضوریة والتي یتم تركیبھا CO2یشكل الـ : وضعیة االنطالق
في أنسجة یخضوریة داخلیة

؟إلى ھذه األنسجةCO2كیف یصل الـ: االشكالیة العلمیة

NaCl، مجھر ضوئي، محلول سكروز أو ...)لوف، سلق، كراث،(أوراق نبات أخضر : الوسائل المستعملة
مركز، ماصة، أشرطة ورق الترشیح، ملقط

:  طریقة العمل
 انزع بشرة الورقة الخضراء ثم ضعھا على صفیحة زجاجیة نظیفة، ثم بعد وضع قطرة ماء نضع الساترة

)الفقاعات الھوائیةتجنب (
افحص بالعدسة الشیئیة ثم أنقل تدریجیا إلى عدسات ذات تكیبر أكبر
 بواطة ماصة على جانب من الساترة أضف قطرة من الجانب اآلخر من الساترة باستخدام شریط ورقة التریشح

ثم أعد الفحص من جدید
:ب إنجازهوالمطل

ئي مع كتابة جمیع البیاناترسم تخطیطي لبنیة الثغر كما یبدو بالمجھر الضو
رسم تخطیطي لبنیة الثغر في المحلول المركز مرفقا بجمیع البیانات

قارن بین بنیتي الثغر

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



بیئيمتحویل المادة وتدفق الطاقة في نظا: المجال التعلمي

دخول الطاقة الضوئیة في العالم الحي: الوحدة التعلمیة

وئيـــــــــــ:ط العمليالنشا
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

استخدام تقنیات المالحظة-
استقصاء المعلومات-
استغالل المعارف-
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-

)CO2أمالح ، ماء، (تركیب النباتات الیخضوریة المادة العضویة انطالقا من المواد المعدنیة : وضعیة االنطالق

ل للضوء دور في عملیة التركیب ھذه؟ھ: االشكالیة العلمیة

نبات أخضر مزروع في أصیص، أوراق سوداء، حوجلة، ماء، موقد بنزن، كحول، علبة : الوسائل المستعملة
بیتري، ماء الیود

:  طریقة العمل

 ساعة قبل إجرائھا وذلك بتغطیة ورقة كاملة بغطاء أسود، وتترك بقیة األوراق دون تغطیتھا، 24تحضر التجربة
)ساعة24بعد وضعھا في الظالم لمدة (معرضة للضوء عدة ساعات 

 توقیف النشاط الحیوي(د 5انزع الورقتین وضعھما في ماء ساخن لمدة (
 إلزالة صبغة الیخضور(د 20- د15أقل الورقتین إلى كحول مغلي لمدة(
ضع الورقتین في طبقي بیتري بھما ماء الیود ممدد

:ب إنجازهوالمطل

حول تفاعل الورقتین مع ماء الیودسجل مالحظات
قدم تفسیرا لمالحظاتك
ماذا تستنتج؟

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



استعمال المادة و تحویل الطاقة في نظام بیئي: المجال التعلمي

دخول الطاقة الضوئیة في العالم الحي: الوحدة التعلمیة

ب ـــــعمليـــ: النشاط العملي
يـــ

المعالجة الیدویة-:العرضیةالكفاءة

التمثیل التخطیطي-
إیجاد العالقة بین المعطیات-
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-

وماء ووفي وجود الضوء، والتتم إال عند النباتات CO2إن تركیب المادة العضویة انطالقا من : وضعیة االنطالق
الیخضوریة

عملیة التركیب الضوئي؟ماھو دور الیخضور في: االشكالیة العلمیة

أورق خضراء، ھاون، رمل، كحول، ورق الترشیح، أنابیب اختبار، محلل ضوئي، منبع : الوسائل المستعملة
ضوئي، مجھر ضوئي، ملقط

:  طریقة العمل

نقوم باستخالص الیخضور وذلك بـ:
تجزئة األوراق الخراء ثم سحقھا في ھاون بالرمل و الكحول
تحصل على محلول أخضر متحانس عبارة عن محلول الیخضور الخام نجري عملیة ترشیح فن

)نتخلص من الرشاحة  األولى ألنھا تحتوي على نسبة عالیة من دسم األغشیة(
 قبل وبعد وضع الیخضور الخام(نضع محلول الیخضور أمام منبع ضوئي ثم تقارن الطیف(
يبواسطة ملقط ننزع بشرة ورقة خضراء ونفحصھا بالمجھر الضوئ

:ب إنجازهوالمطل

 شاھد(مقارنة طیف االمتصاص بطیف الضوء األبیض المرئي(
تفسیر النتائج ثم االستنتاج
رسم خلیة من بشرة الورقة كما تبدو بالمجھر الضوئي

بطاقة التقنیة للسنة األولىال
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



الطاقةتحویل المادة و تدفق:المجال التعلمي

تأثیر العوامل الخارجیة على انتاج الكتلة الحیة: الوحدة التعلمیة

ـــــــــــــمفه:النشاط العملي
التمثیل البیاني-:الكفاءة العرضیة

تنمیة الفكر التركیبي-
إیجاد العالقة بین المعطیات-
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-

ذه تختلف العوامل البیئیة من منطقة ألخرى، یتفاعل النبات في جمیع الحاالت مع جمیع ھ: وضعیة االنطالق
العوامل

؟ماھو العامل األكثر أھمیة في تحدید االنتاج النباتي: االشكالیة العلمیة

ExAOالتجریب المدعم بالحاسوب : الوسائل المستعملة

:  طریقة العمل

126انظر الدلیل التجریبي ص
:ب إنجازهوالمطل

 ارسم منحنیي تطور شدة التركیب الضوئي بداللة تركیز الوسط منKHCO3 عند شدة إضاءة مساویة األول
2م/واط1100والثاني عند شدة إضاءة تقارب لـ 2م/واط250لـ 

 حلل ثم فسر منحنى تطور شدة التركیب الضوئي بداللة تركیز الـCO2 127ص3الوثیقة (في الوسط(
حلل المنحنیین تحلیال مقارنا واستخرج مفھوم العامل المحدد

البطاقة التقنیة للسنة األولى
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



ج الكتلة الحیویةتحسین انتا:المجال التعلمي

تأثیر العوامل الداخلیة على انتاج الكتلة الحیة: الوحدة التعلمیة

:النشاط العملي

استعمال تكنولوجیا االعالم اآللي-:الكفاءة العرضیة

إیجاد العالقة بین المعطیات-
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-
استقصاء المعلومات-
قنیات المالحظةام تاستخد-

إذا كان تكثیر بعض النباتات المرغوبة یتم عن طریق زرع بذورھا كما ھو الحال عند : وضعیة االنطالق
النجیلیات فإن التكاثر الخضري یشكل الوسیلة المفضلة عند الكثیر من النباتات، حیث یسمح بانتاج نباتات مماثلة 

تماما لنبات األم المرغوب

؟یف یتم تكثیر النباتات المرغوبة بھذه الوسیلةك: االشكالیة العلمیة

محاكاة+  الحاسوب   : الوسائل المستعملة

150إلى 148انظر الدلیل التجریبي ص:  طریقة العمل

:ب إنجازهوالمطل

استخرج مراحل االفتسال الدقیق
استخلص فوائد التكاثر بھذه الطریقة
قارن بین زراعة المرستیم والبروتوبالزم

البطاقة التقنیة للسنة األولى
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



وحدة العضویة:المجال التعلمي

التحكم العصبي: الوحدة التعلمیة

لبـــية للقـــــ: النشاط العملي
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

استقصاء المعلومات-
إیجاد العالقة بین المعطیات-
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-
لفعل التعلیمي التعلميتوظیف تكنولوجیا اإلعالم اآللي في ا-

الجسم، وإنقباضھ بصفة دوریة یؤكد القلب عضو عضلي یقوم بضخ الدم إلى كل أنحاء : وضعیة االنطالق
استمراریة دوران الدم في الجسم

وما مصدر االحركة الذاتیة فیھ؟؟ھل یمكن التحكم في نبضات القلب: االشكالیة العلمیة

، أو المحاكاة باستخدام جھاز الحاسوبة، المسجل القلبيضفدع، إیثر، إبر: الوسائل المستعملة

:  طریقة العمل

182انظر الدلیل التجریبي ص
:ب إنجازهوالمطل

أنجز التجربة ذاتیا
تأكد أن القلب المعزول ینبض ذاتیا
حلل التسجیل المحصل علیھ
 و صف التجربة، ماھي المعلومة التي تقدمھا الوثیقة؟182ص 2استعن بالوثیقة
 و183ص3أنجز مقطع طولي في قلب مع االستعانة بالوثیقة:

حدد أقسام القلب ومكوناتھ
حدد عناصر النسیج العقدي
حدد مقر تواجد ھذا النسیج

البطاقة التقنیة للسنة األولى
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



وحدة العضویة:المجال التعلمي

التحكم العصبي: الوحدة التعلمیة

ــــــــــــــــبني: النشاط العملي
التمثیل التخطیطي-:اءة العرضیةالكف

استعمال تقنیات المالحظة-

تنظم المراكز العصبیة نشاط أعضاء الجسم حیث تتصل بھا عن طریق أعصاب تختلف : وضعیة االنطالق
وظائفھا من عضو آلخر

مما تتكون األعصاب وفیما تتمثل مكوناتھا؟: االشكالیة العلمیة

، مشرط أو شفرات حالقة، مجھر ضوئي، محلول رینجر، فورمول، أو سرطانجراد البحر: الوسائل المستعملة
أزرق المثیلین

:  طریقة العمل

نحضر حیوان من مفصلیات األرجل
قسم مفصل السرطان بین آخر قطعتین، ثم باعد بینھما فتالحظ حبل أبیض نصف شفاف
 قطرة من محلول رینجرضع العصب ففي الفورمول لمدة اسبوع، ثم ضعھ على صفیحة زجاجیة مع
حضر مقطعا عرضیا یاستخذام المشرط، ثم افحصھا بالمجھر الضوئي
قم بإجراء مقاطع طولیة، ثم إفحصھا بالمجھر الضوئي
 ضف للعصب قطرة من أزرق المثلیین، ثم غطھ بساترة، وأفحصھ بالمجھر الضوئي، بالتكبیر الضعیف ثم

القوي 
:ب إنجازهوالمطل

مجھر الضوئي للمقطع العرضي للعصب مع وضع كافة البیاناتارسم ما تالحظھ بال
ارسم لیف عصبي وحدد مكوناتھ

البطاقة التقنیة للسنة األولى
:تاریخ:ثانویة :ثانویة



وحدة العضویة:المجال التعلمي

التحكم العصبي: الوحدة التعلمیة

يةـــــة للرســـــ:النشاط العملي
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

ات المالحظةاستعمال تقنی-
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-
التمثیل التخطیطي-

من وحدات بنائیة تدعى بالعصبونات) الدماغ والنخاع الشوكي(تتكون المراكز العصبیة : وضعیة االنطالق

ماھي األجزاء المكونة للعصبون وأین تقع على مستوى المراكز العصبیة؟: االشكالیة العلمیة

أزرق ، يضوئمجھر، مكبرة، نخاع شوكي لحیوان ثدیي وضع في الفورمول لمدة أسبوع: الوسائل المستعملة
المثیلین

:  طریقة العمل

نقوم بوضع نخاع الشوكي لحیوان في الفورمول لمدة أسبوع
ننجز مقاطع عرضیة في قطعة من النخاع الشوكي
افحص المقاطع بالعین المجردة ثم بالمكبرة
ومدده على صفیحة زجاجیة ثم أضف قطرة من أزرق المثلیین، وضع الساترة و انزع جزء من القرن األمامي

قم بفحصھا مجھریا
:ب إنجازهوالمطل

 ثم ارسمھ مرفقا بكافة البیانات) المقطع العرضي(صف بنیة النخاع الشوكي
ارسمھ، ثم )المادة الرمادیة(ذ من القرن األمامي للنخاع الشوكي وحدد الشكل الغالب في الجزء المأخ
خذ عینة من المادة البیضاء، ماھو المكون األساسي لھا؟ مثلھ برسم تخطیطي
اربط بین الشكل المالحظ في المادة الرمادیة و الشكل المالحظ في المادة البیضاء، وقم برسم تخطیطي لھ

البطاقة التقنیة للسنة األولى
:تاریخ:ثانویة



آلیات التنظیم على مستوى العضویة: المجال التعلمي

التظیم العصبي: الوحدة التعلمیة

ليـــــــــ: النشاط العملي
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-:الكفاءة العرضیة

بالحفاظ المؤقت ) تقلص بعض العضالت واسترخاء البعض اآلخر(یسمح المنعكس العضلي : وضعیة االنطالق
على ثبات وضعیة الجسم

؟ضعیة الجسم عن طریق تقلصھا واسترخائھاكیف تساھم العضلة في المحافظة على و: االشكالیة العلمیة

، إثارة منعكس، دراسة تجریبیة لالستجابة المتزامنة ExAOالتجریب المدعم بالحاسوب : الوسائل المستعملة
للعضالت المتضادة

:  طریقة العمل

 13-11انظر الدلیل التجریبي في الكتاب المدرسي ص
:ب إنجازهوالمطل
تحلیل استجابة استثارة المنعكس الرضفي
 11ص6الوثیقة ( تحلیل تسجیل لمنعكس أخیلي(
 تحلیل نتائج تجربةSherringtom) 13ص9الوثیقة(

بطاقة التقنیة للسنة الثانیةال
:تاریخ:ثانویة



آلیات التنظیم على مستوى العضویة: المجال التعلمي

التنظیم الھرموني: الوحدة التعلمیة

ــــــــعم: النشاط العملي
استقصاء المعلومات-:الكفاءة العرضیة

التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-

یفرز البنكریاس خالل تنظیم التحلون ھرمون الغلوكاغون الذي یعمل على رفع نسبة السكر في : وضعیة االنطالق
)ھرمون اإلفراط السكري(الدم 

لمستھدف؟وماھو العضو ا؟كیف یعمل الغلوكاغون: االشكالیة العلمیة

كبد طازج، مشرط حاد، ماء مقطر، شري الكشف عن الغلوكوز، بیشر: الوسائل المستعملة

:  طریقة العمل

 47-46انظر الدلیل التجریبي من الكتاب المدرسي ص
:ب إنجازهوالمطل

 46ص1استخلص المعلومة من تحلیل الوثیقة
دراسة تغیرات تركیز الغلوكاغون بداللة التحلون
نتائج المحصل علیھافي تجربة الكبد المغسول، ثم فسرھاتسجیل ال

بطاقة التقنیة للسنة الثانیةال
:تاریخ:ثانویة



وحدة الكائنات الحیة: المجال التعلمي

الخلیة وحدة بناء الكائن الحي: الوحدة التعلمیة

وئيـــــــــــ:النشاط العملي
لمالحظةاستعمال تقنیات ا- المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

إیجاد عالقة بین المعطیات- التمثیل التخطیطي-

یختلف الحیوان عن النبات وال یشبھ الفطریات وال البكتیریا، تختلف في مظھرھا و تشترك في : وضعیة االنطالق
كونھا كائنات حیة تستمد من وسط معیشتھا المادة الضروریة لنموھا وتكاثرھا

لكلئنات الحیة على وحدة بناء مماثلة؟ھل تحتوي ھذه ا: االشكالیة العلمیة

مجھر ضوئي، ماء الیود، أزرق المثلین، بصل ملون طبیعیا بالبنفسجي، مشرط، ملقط، : الوسائل المستعملة
مركزNaClمحلول سكروز أو 

:  طریقة العمل

 1المرحلة:
ة للفم، ثم نضعھا على بواسطة الظفر المنظف حك الجھة الداخلیة للخد للحصول على جزء من المادة الرمادی

:صفیحة زجاجیة نظیفة ثم نضیف قطرة من
الماء وقم بفحصھا بالمجھر
ماء الیود وقم بفحصھا بالمجھر
أزرق المثلین وقم بفحصھا بالمجھر

 2المرحلة:
قطع البصل إلى أجزاء ثم أفصل الحراشف عن بعضھا البعض
 طبیعیا ثم أفحصھابالمجھر الضوئيمن البشرة الخارجیة للحرشفة الملونة2سم1انزع حوالي
 عوض قطرة الماء بمحلول السكروز أو محلولNaClالمركز
:ب إنجازهوالمطل

ارسم ما شاھدتھ في المرحلة األولى عند وضع قطرة الماء مع كافة البیانات
ارسم ما شاھدتھ في المرحلة األولى عند وضع ماء الیود مع كافة البیانات
مرحلة األولى عند وضع أزرق المثلین مع كافة البیاناتارسم ما شاھدتھ في ال
مثل برسم تخطیطي لما أظھره الفحص المجھریللبشرة في قطرة الماء
أعد رسم خلیة واحدة بعد استبدال الماء بالمحلول المركز وأرفقھ بجمیع البیانات
قارن في جدول بین الخلیتین

بطاقة التقنیة للسنة الثانیةال
:تاریخ:ثانویة



وحدة الكائنات الحیة: المجال التعلمي

الخلیة وحدة بناء الكائن الحي: دة التعلمیةالوح

يةـــــــــــنكوــ: النشاط العملي
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

التمثیل التخطیطي-
استعمال تقنیات المالحظة-
إیجاد عالقة بین المعطیات-

اتھا وتكون محمولة على الصبغیاتتتواجد المادة الوراثیة للخلیة في نو: وضعیة االنطالق

؟كیف یمكن الكشف عنھا في الخلیة: االشكالیة العلمیة

، موقد بنزن، كاشف شیف، HCLبصل، بیشر، مشرط حاد، مجھر ضوئي، : الوسائل المستعملة

:  طریقة العمل

 من الكتاب المدرسي88انظر البطاقة الفنیة ص
:ب إنجازهوالمطل

 رشفة البصل بعد معالجتھا بكاشف شیفجزء من نسیج بشرة حارسم
تعرف على البنیات الملونة باألحمر البنفسجي
قارن بین ھاتھ البنیات في الخالیا المختلفة
ماذا تستنتج؟
استعن بالنتائج السابقة واستنتج الطبیعة الكیمیائیة للصبغي

بطاقة التقنیة للسنة الثانیةال
:تاریخ:ثانویة



وحدة الكائنات الحیة: المجال التعلمي

ADNدة البنیویة للـ الوح: الوحدة التعلمیة

ADNائي للـ ـــــــــ:النشاط العملي

المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

في ایجلد العالقة بین االستدالل المنطقي-المعالجة الیدویة-استقصاء المعلومات-
المعطیات

أحد المكونات األساسیة للصبغيADNیعتبر الـ : وضعیة االنطالق

؟ADNماھي ممیزات جزیئة الـ : العلمیةاالشكالیة

بصل أو كبد، إیثانول، ھاون، سحاحة، ملح خشن، زجاجة ساعة،شاش، كاشف شیف، أنابیب : الوسائل المستعملة
اختبار، قمع، ورق الترشیح

:  طریقة العمل

من الكتاب المدرسي104انظر البطاقة الفنیة ص
:ب إنجازهوالمطل

متبعة في استخالص الـ علل كل خطوة من الخطوات الAND
 معارفك حول بینة الخلیة، فسر لماذا یكون استخالص الـ اعتمادا علىADN من الخلیة النباتیة أصبع منھ

في الخلیة الحیوانیة

بطاقة التقنیة للسنة الثانیةال
:تاریخ:ثانویة



التخصص الوظیفي للبروتینات: المجال التعلمي

تركیب البروتین:الوحدة التعلمیة

حصة (:النشاط التعلمي
Anagene(

استعمال تكنولوجیا االعالم اآللي-:الكفاءة العرضیة

:تعریف
ھو برنامج دراسة تتابع القواعد واألحماض األمینیة لغرض فھم تنظیم المعلومات الوراثیة Anageneبرنامج 

في عملیة االستنساخ وتحویلھا إلى ARNالـ إلى ADNعلى مستوى المورثة وطریقة تحویل المعلومات من الـ 
على ) الطفرات(ADNأحماض أمینیة في الترجمة، كما یمكن دراسة تأثیر تغیر المعلومات الوراثیة على مستوى الـ 

.عملیة الترجمة

Anageneأجھزة حواسیب، برنامج الـ : الوسائل المستعملة

:طریقة العمل
ة فارغة وھي محتویة على شریط األدوات في أعلى النافذة، یسمح شریط األدوات یتكون البرنامج من النافذة الرئیسی

بتنفیذ األوامر المطلوبة حسب ما تتطلبھ الدراسة كما ھو موضح في الشكل الموالي، كما یحتوي على بنك لتتابع 
القواعد في عدد من المورثات مرتبة حسب موضوع الدراسة

یتم فتح البرنامج من خالل النقر على األیقونة:Anageneفتح برنامج الـ -1

ةالبطاقة التقنیة للسنة الثالث
:تاریخ:ثانویة

شریط القوائم



الذي banques de sequencesینطلق استعمال البرنامج من خالل فتح ملف ضمن بنك التتابعات -2
، وتتابع األحماض األمینیة في سلسلة ببتیدیة كما یمكن االنطالق ARNوالـ ADNیضم ملفات تتابع القواعد للـ 

themes d’etudesموضوعات الدراسة من خالل فتح أحد
:تكون الملفات مرتبة بطریقتین-3

حسب نوع المورثات
حسب موضوع الدراسة

) extension(نوع تتابع في الملف من خالل الحروف الثالثة األخیرة في اسم الملف فكل الحاالت یمكن التمییز 
pro.أو arn.أو adn.التي تكون إما 

:المطلوب انجازه
 موضوع الدراسة افتحthemes d’etude             على مستوى شریط األدواتExpression de la

formation génétique فتح ملفGlobine αSéquence RNAm codant
ماھو عدد القواعد في كل تتابع؟-1
ماھي العالقة بین التتابعات السابقة؟-2
؟ لمعرفة ذلك قم أوال بتحدید التابعین ARNmسلة المسؤولة عن الـ ھل یمكن من خالل البرنامج استنتاج السل-3

brin1وbrin2ثم اضغ على األیقونةConvesion ثم للمقارنة بین الـARNmة اضغط على الناتج
Comparaisonاألیقونة 

ماذا تالحظ؟-4
من ھي السلسلة المشفرة؟-5
ARNmقم بترجمة الـ -6
ة في ھذا التتابع؟ ھل تتوافق مع عدد النیكلیوتیدات؟ وضح ذلكاحسب عدد األحماض األمینیة المتواجد-7
ھل یتوافق مع ، ماھو عدد القواعد في كل ملف؟alphadnc.adnو alphacod.adnافتح الملفین -8

السابقة؟ إذا كان الجواب ال فإلى ماذا یعود االختالف؟الحسابات



التخصص الوظیفي للبروتینات:المجال التعلمي

العالقة بین بنیة ووظیفة البروتین:وحدة التعلمیةال

(: النشاط التعلمي
RasTop(

.في الفعل التعلیمي التعلمياستعمال تكنولوجیا االعالم اآللي-:الكفاءة العرضیة

:تعریف
ینات من ناحیة البینة  وترتیب ونوع وعدد األحماض األمینیةیسمح بدراسة المفصلة للبروتRasTopبرنامج الـ 

أجھزة الحاسوب، برنامج الراستوب:الوسائل المستعملة

:طریقة العمل
الموجود على سطح المكتبRasTopافتح برنامج الراستوب -1
على الواجھة الرئیسیة للبرنامج یظھر شریط القوائم، شریط األدوات، ونافذة العرض-2

:لقوائم على مجموعة من النوافذ منھایحوي شریط ا

Fichier : نجد فیھouvrirلفتح الملفات، وfermeلغلقھا
Edite : یحوي علىcopie ،sélectionner ،commande....
Molecule : یحوي علىinformation ،sequance
ن بین یمكن كتابة جملة من األوامر من أجل تحدید بعض الخصائص مcommandeعلى مستوى نافذة -3

:ھذه األوامر
Selectمثل.....وذلك من أجل تحدید موضع ذرة، حمض امیني، تتابع بروتیني :select pro لتحدید نوع الحمض

pro ،في البروتینselect 30 في السلسلة، 30لتحدید موضع الحمضselect*100 لتحدید كل األحماض األمینیة
select 1، 100ذات الترتیب  لتحدید موضع الحماض من select 2-10، 1،5،15ع األحماض لتحدید موض5,15,

2-10 ،select*a تحدید كل الحماض األمینیة للسلسلةa
Centre من أجل تغییر مركز الدوران وفق مركز معین مثلcentre leu10
Select mainchainلتحدید السلسلة الرئیسیة
Hbonds ،لتحدید الرابطة الھیدروجینیةSSbondsر الرابطة الكبریتیةإلظھا
Restrictنتبع نفس الطریقة مع األمر ....(حمض، ذرة، تتابع،: وذلك من أجل اظھار الشيء المحدد فقطselect(

ةالبطاقة التقنیة للسنة الثالث
:تاریخ:ثانویة



:المطلوب انجازه
ماذا یمثل ھذا الجزيء؟ تعرف على تركیبھ الكیمائي حسب األلوان، تعرف على المجموعات : 1افتح الملف -1

الوظیفیة فیھ؟
ماذا یمثل ھذا الجزيء؟ تعرف على نموذج شكلھ الفراغي: 2افتح الملف -2
حدد عدد األحماض األمینیة، وحدد عدد وموضع الروابط الببتیدیة: 3افتح الملف -3
وضح غیر نمط العرض، ماھو الغرض من استخدام مختلف النماذج لتمثیل بنیة ھذا الجزيء؟ : 4افتح الملف -4

ذلك



التحوالت الطاقویة: ميالمجال التعل

تحویل الطاقة الضوئیة إلى طاقة كیمیائیة كامنة: الوحدة التعلمیة

ـــة لليخــــــ: النشاط العملي
المعالجة الیدویة-:الكفاءة العرضیة

استعمال تقنیات المالحظة -
التعبیر العلمي واللغوي الدقیق-
إیجاد عالقة بین المعطیات-

تطلب تركیب المادة العضویة من قبل النبات وجود الضوء و الیخضور معای: وضعیة االنطالق

وكیف یؤثر الضوء على الیخضور؟؟ما عالقة الیخضور بالضوء: االشكالیة العلمیة

أوراق خضراء، قمع، ھاون، منبع ضوئي، رمل، محلل ضوئي، كحول، ورق الترشیح، : الوسائل المستعملة
دورق

:  العملطریقة 

من الكتاب المدرسي181انظر البطاقة الفنیة ص
:المطلوب إنجازه

تحلیل منحنى طیف االمتصاص ومقارنتھ بمنحنى طیف النشاط
ماذا تستنتج؟
 قم تعریض رشاحة الیخضور الخام للضوء، سجل ما تالحظھ، فسر ذلك

ةالبطاقة التقنیة للسنة الثالث
:تاریخ:ثانویة



التقییم



:مالحظة
نقاط األخر لتقییم أداء 10لتبقى ال10/20ملیة على یقترح تقییم الحصة الع

.ونشاط التلمیذ أثناء الحصة 

المطلوب انجازه ھي المھام الواجب انجازھا من قبل المتعلم إعتمادا على -
التعلیمات التي یقدمھا ألستاذ ضمن البطاقة التقنیة وأثناء الحصة العملیة

، وكذا القیام بالتعدیالت یبقى لألستاذ حق تقدیر سیر العمل التطبیق-
.الضروریة التي یتطلبھا المرقف وفق الظروف المحیطة بھ

التنقیطالمطلوب انجازهالنشاط العملي
تقییم األعمال التطبیقیة للسنة األولى

قم بقیاس طول النبة كل یوم لمدة أسبوع، ثم قم برسم منحنى مظاهر منو 
النمو
حلل المنحنى
 تستنتج؟ماذا

5

3
2

 مثل برسومات تخطیطیة تنامي المجموع الجذري في فترات
زمنیة مختلفة

 أیام نقارن تطور االلنبیتات المعالجة سابقا بالنبیتات 10بعد
الشاھد

 ،ضع نبیتات البازالء في طبق بیتري بعد انتاشھا مباشرة
تري ثم ارسم انطالقا الصق ورقة ملیمتریة أسفل الطبق البی

من قمة الجذر خطوط متقاربة باستعمال الحبر الصیني، بعد 
ساعة قدر المسافة التي تفصل بین الخطوط 48ساعة إلى 24

التي رسمتھا سابقاباالستعانة بالورقة الملیمتریة 

3*1.5

3

2.5

ي انجز رسما تخطیطیا توضح فیھ القمة النامیة للجذر وف
مراحل مختلفة مع وضع البیانات الالزمة

یرسم المرحلة التمھیدیة
یرسم المرحلة اإلستوائیة
یرسم المرحلة االنفصالیة
یرسم المرحلة النھائیة

2

1
1
1
1



 اكشف عن المواد المعدنیة حسب الجدول المشار إلیھ في
مالحظاتكوسجل24ص3الوثیقة 

 اكشف عن المواد العضویة حسب الجدول المشار إلیھ في
وسجل مالحظاتك24ص4الوثیقة 

6

4

كاملل

رسم تخطیطي لمقطع طولي في الساق أو الجذر
)األوعیة الخشبیة واألوعیة اللحائیة(یتم التركیز على الوعیة الناقلة 

رضي في ساق أو جذررسم تخطیطي لمقطع ع
تستخدم العدسات الشیئیة ذات (یتم التركیز على األنابیب الغربالیة 

)التكبیر العالي لمالحظتھا

3+2

3+2

ســــ

 تسجیل المالحظات وتفسیرھا في كل تركیب تجریبي، وماذا
تستنتج؟

 رسم تخطیطي لصانعة النشویة لبذور الفاصولیاء المنتشة
والجافة

بین الرسمین وماذا تستنتج؟قارن

2+2+1

1.5*2

1+1

مرـــــ
تسجیل المالحظات
طبیعة الغاز  المطروح
تحلیل نتائج الجدول المرفق
كتابة معادلة التخمر
رسم لبعض خالیا الخمیرة كما تبدو بالمجھر الضوئي

2
1
2
2
3

صة كما تبدو بالمجھر الضوئي رسم تخطیطي لوبرة ما
استعن بالرسم التفسیري (وأرفقھ بجمیع البیانات الممكنة 

)80ص
 رسم تخطیطي لمقطع عرضي في جذر و ساق نبات أحادي

الفلقة

2+2

3+3

سجل مالحظاتك
قدم تفسیرا لما تالحظھ
ماذا تستنتج؟

2+2
2+2
2



 رسم تخطیطي لبنیة الثغر كما یبدو بالمجھر الضوئي مع
)81استعن بالرسم التفسیري ص(كتابة جمیع البیانات

 رسم تخطیطي لبنیة الثغر في المحلول المركز مرفقا بجمیع
البیانات

قارن بین بنیتي الثغر

2+2

2+2

2

ء الیودسجل مالحظات حول تفاعل الورقتین مع ما
قدم تفسیرا لمالحظاتك
ماذا تستنتج؟

2+2
2+2
1

 مقارنة طیف االمتصاص بطیف الضوء األبیض المرئي
)شاھد(
تفسیر النتائج ثم االستنتاج
رسم خلیة من بشرة الورقة كما تبدو بالمجھر الضوئي

2

3+2
3

 ارسم ما شاھدتھ في المرحلة األولى عند وضع قطرة الماء
مع كافة البیانات

 ارسم ما شاھدتھ في المرحلة األولى عند وضع ماء الیود مع
كافة البیانات

 ارسم ما شاھدتھ في المرحلة األولى عند وضع أزرق المثلین
مع كافة البیانات

ي مثل برسم تخطیطي لما أظھره الفحص المجھریللبشرة ف
قطرة الماء

 أعد رسم خلیة واحدة بعد استبدال الماء بالمحلول المركز
وأرفقھ بجمیع البیانات

قارن في جدول بین الخلیتین

3

3

3

4

4
3

 ارسم منحنیي تطور شدة التركیب الضوئي بداللة تركیز
250األول عند شدة إضاءة مساویة لـ KHCO3الوسط من 

2م/واط1100والثاني عند شدة إضاءة تقارب لـ 2م/واط

 حلل ثم فسر منحنى تطور شدة التركیب الضوئي بداللة
)127ص3الوثیقة (في الوسط CO2تركیز الـ 

حلل المنحنیین تحلیال مقارنا واستخرج مفھوم العامل المحدد

2

2+2

2+2

استخرج مراحل االفتسال الدقیق
استخلص فوائد التكاثر بھذه الطریقة
قارن بین زراعة المرستیم والبروتوبالزم

3
3
4



للقلب

أنجز التجربة ذاتیا
تأكد أن القلب المعزول ینبض ذاتیا
حلل التسجیل المحصل علیھ
 و صف التجربة، ماھي المعلومة 182ص 2استعن بالوثیقة

التي تقدمھا الوثیقة؟
183ص3مقطع طولي في قلب مع االستعانة بالوثیقة أنجز

:و
حدد أقسام القلب ومكوناتھ
حدد عناصر النسیج العقدي
حدد مقر تواجد ھذا النسیج

2
1
1
2+1

2
1
1

 ارسم ما تالحظھ بالمجھر الضوئي للمقطع العرضي للعصب
مع وضع كافة البیانات

حدد مكوناتھارسم لیف عصبي و

5

5

للرسالة 

 ثم ارسمھ ) المقطع العرضي(صف بنیة النخاع الشوكي
مرفقا بكافة البیانات

ذ من القرن األمامي حدد الشكل الغالب في الجزء المأخو
، ثم ارسمھ)المادة الرمادیة(للنخاع الشوكي 

 األساسي لھا؟ مثلھ خذ عینة من المادة البیضاء، ماھو المكون
برسم تخطیطي

 اربط بین الشكل المالحظ في المادة الرمادیة و الشكل
المالحظ في المادة البیضاء، وقم برسم تخطیطي لھ

1+1.5

0.5+2

1+2

1+1

تقییم األعمال التطبیقیة للسنة الثانیة
تحلیل استجابة استثارة المنعكس الرضفي
 11ص6الوثیقة ( لمنعكس أخیلي تحلیل تسجیل(
 تحلیل نتائج تجربةSherringtom) 13ص9الوثیقة(

3
3
4

46ص1استخلص المعلومة من تحلیل الوثیقة عمل 
دراسة تغیرات تركیز الغلوكاغون بداللة التحلون
 تسجیل النتائج المحصل علیھافي تجربة الكبد المغسول، ثم

فسرھا

2
3
2+3

 ارسم ما شاھدتھ في المرحلة األولى عند وضع قطرة الماء
مع كافة البیانات

1.5



 ارسم ما شاھدتھ في المرحلة األولى عند وضع ماء الیود مع
كافة البیانات

 ارسم ما شاھدتھ في المرحلة األولى عند وضع أزرق المثلین
مع كافة البیانات

ھره الفحص المجھریللبشرة في مثل برسم تخطیطي لما أظ
قطرة الماء

 أعد رسم خلیة واحدة بعد استبدال الماء بالمحلول المركز
وأرفقھ بجمیع البیانات

قارن في جدول بین الخلیتین

1.5

1.5

2

2

1.5
 جزء من نسیج بشرة حرشفة البصل بعد معالجتھا ارسم

بكاشف شیف
ف على البنیات الملونة باألحمر البنفسجيتعر
قارن بین ھاتھ البنیات في الخالیا المختلفة
ماذا تستنتج؟
استعن بالنتائج السابقة واستنتج الطبیعة الكیمیائیة للصبغي

2+2

1
2
1
2

ADN

 علل كل خطوة من الخطوات المتبعة في استخالص الـAND
عارفك حول بینة الخلیة، فسر لماذا یكون اعتمادا على م

من الخلیة النباتیة أصبع منھ في الخلیة ADNاستخالص الـ 
الحیوانیة

1.5*5

2.5

تقییم األعمال التطبیقیة للسنة الثالثة

حصة (

Anagene(

ماھو عدد القواعد في كل تتابع؟-1
لتتابعات السابقة؟ماھي العالقة بین ا-2
ھل یمكن من خالل البرنامج استنتاج السلسلة المسؤولة عن -3

brin1؟ لمعرفة ذلك قم أوال بتحدید التابعین ARNmالـ 
Convesionثم اضغ على األیقونةbrin2و

الناتجة اضغط على األیقونة ARNmثم للمقارنة بین الـ 
Comparaison

ماذا تالحظ؟-4
السلسلة المشفرة؟من ھي-5
ARNmقم بترجمة الـ -6
احسب عدد األحماض األمینیة المتواجدة في ھذا التتابع؟ ھل -7

تتوافق مع عدد النیكلیوتیدات؟ وضح ذلك
، ماھو alphadnc.adnو alphacod.adnافتح الملفین -8

عدد القواعد في كل ملف؟ ھل یتوافق مع الحسابات السابقة؟ 

1
1
0.5

0.5
1
1
1+0.5+1

1+0.5+1



ذا یعود االختالف؟ إذا كان الجواب ال فإلى ما

)

RasTop(

ماذا یمثل ھذا الجزيء؟ تعرف على تركیبھ : 1افتح الملف -1
الكیمائي حسب األلوان، تعرف على المجموعات الوظیفیة 

فیھ؟
الجزيء؟ تعرف على نموذج ماذا یمثل ھذا : 2افتح الملف -2

شكلھ الفراغي
حدد عدد األحماض األمینیة، وحدد عدد : 3افتح الملف -3

وموضع الروابط الببتیدیة
غیر نمط العرض، ماھو الغرض من استخدام : 4افتح الملف -4

مختلف النماذج لتمثیل بنیة ھذا الجزيء؟ وضح ذلك 

2

2

2

2+2

یل منحنى طیف االمتصاص ومقارنتھ بمنحنى طیف تحل
النشاط

ماذا تستنتج؟
 قم تعریض رشاحة الیخضور الخام للضوء، سجل ما

تالحظھ، فسر ذلك 

2+2

1
2+3


