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ـــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ذسوســـــــــــــــــــــــــ

ت                             ت                                               حصت جطبيقيت                                                                             حصت هظٍش  حصت هظٍش

خ   سقم الخاٍس

ل الطاقت1املجال   7 1 12 : اشخعمال اإلاادة وجحٍى

شبخمبر
 

 : مظاهس الىمى.1اليشاط

 ملازهت بين ًد ظفل ًد وبالغ. -

 مظاهس الىمى عىد الىباث. -

  ف الخالميز بخطىاث دساشت  .وثيقتحعٍش

 : مظاهس الىمى1اليشاط

 جدليل مىدىياث حغيراث اللامت والىشن عىد الاوظان -

  ف الخالميز باإلاىحىياث واكصابهم مهاسة حعٍش

 منزلي(، )+ اعطاءهم واحب جحليلها وسشمها

م حشخيص ي  جقٍى
 جقذًم البرهامج. -

 .كيفيت شير الذسوس -

ف  -  .مادة علىم الطبيعت والحياةحعٍش

  14 2 19 .: مىاظم الىمى2اليشاط .: الخجدًد الخلىي 3اليشاط .: آلياث الىمى4اليشاط

 : الاهلظام الخلىي 5اليشاط

 والحيىاهيت.امللازهت بين الاهلظام عىد الخليت الىباجيت  -

 حغرًت زاجعت. -

 : الاهلظام الخلىي 5اليشاط

 .آليت اهفصال هسوماجيدجين -

 .جمثيل مساخل الاهلظام بسطىماث جخعيعيت -

 : الاهقصام الخلىي 5اليشاط

 الىاميت.مالخظت مجهسيت لللمت وصف مساخل الاهلظام مً  -

 .الخعشف على املجهش الضىئي وكيفيت اشخخذامه 

26  21 3 

 املادة عىد الىباث : مصدز6اليشاط

 مصدز املادة عىد الىبيخت -
 دماج مشحليإ

 : مصذس اإلاادة عىذ الىباث6اليشاط

 .الكشف عً املىاد العضىيت واملعدهيت -

  ف الخالميز ش العلمي وكيفيت جقذًمه. بحعٍش  الخقٍش

 .الخعشف على الزحاحياث وعملها 

2  28 4 

أكخىبش
 

 أول  فشض فجائيحغزًت ساحعت/ جصحيح الفشض ألاول 
 : مصذس اإلاادة عىذ الىباث6اليشاط

 ججازب الخلشير الحللي+  مالخظت خبيباث اليشاء -

9  5 5 

  12 6 16 .: الدعامت اليظيجيت الهخلال اليظغ الكامل7اليشاط .: مصدز املادة الضسوزيت عىد الحيىان8اليشاط .: الترهيب الحيىي 9اليشاط

 حغزًت ساحعت (1الىحذة )إدماج 
 املظاهس الخازجيت للخىفع :1اليشاط

 .ب ججسيبي ًبين املبادالث الغاشيتجسهي -

23  19 7 

  26 8 30 .: الخخمس2اليشاط حغزًت ساحعت (2الىحذة )إدماج 

هىفمبر  2 9 6 عطلت الخٍشف
 

ل الطاقت الكيميائيت في ألاغزًت2املجال    9 10 13 : جحٍى

 .لعىاصش اليصيجيت لىقل اليصغ الىاقصا: 1االيشاط : مصس الكسبىن املىجىد في املادة العضىيت 2اليشاط : مصس الكسبىن املىجىد في املادة العضىيت 2اليشاط
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 صت باملجهس.األاوباز املمالخظت  - دزاطت جسهيب ججسيبي لخددًد مصدز الكسبىن. - اطخعساض ججسبت الكسبىن املشع. -

. مالخظت الاوعيت -
ً
 الخشبيت مجهسيا

 إدماج: حصيلت الخغزًت عىذ الىباث ألاخضش. جصحيح الفشض الثاوي
 : الثغىس الىسقيت 3اليشاط

 هباث أخضس. مالخظت مجهسيت لىزكت

20  16 11 

 : جأثير الاضاءة على شدة الترهيب الضىئي.6اليشاط

 وشدة الاضاءة. O2إظهاز العالكت بين اهعالق الـ 

 جأثير الاضاءة على شدة الترهيب الضىئي.: 6اليشاط

 وشدة الاضاءة. O2إظهاز العالكت بين اهعالق الـ 

 : التركيب الضىئي4اليشاط

 إلاظهاز الخجسيبي لترهيب اليشاء عىد الىباجاث اليخضىزيت. -

 اكتراح همىذج ملمىض لترهيب الظكسوش.

27  23 12 

  30 13 4 الفصل ألاول  إخخباساث

صمبر
دٌ

 

 جصحيح الاخخباس ألاول. جصحيح همىرجي.جقذًم 

 : دوس اليخضىس في عمليت التركيب الضىئي5اليشاط

 إلاظهاز الخجسيبي لعيف امخصاص اليخضىز الخام. -

 ظيف وشاط الترهيب الضىئي. - -

11  7 14 

ت3املجال    14 15 18 : جحصين اهخاج الكخلت الحيٍى

إدماج: حصيلت جلخص آلالياث اإلاخذخلت في إهخاج اإلاادة  جأثير العىامل الترابيت :1اليشاط : جأثير العىامل الترابيت1اليشاط

ت عىذ الىباث ألاخضش.  العضٍى

 16 21  25 عطلت الشخاء

  28 17 1 عطلت الشخاء

  4 18 8 : جأثير العىامل الترابيت 1اليشاط  : جأثير العىامل املىاخيت2اليشاط : جأثير العىامل املىاخيت2اليشاط

حاهفي
 

  11 19 15 : جأثير العىامل املىاخيت + إدماج مسخلي2اليشاط : مفهىم العامل املحدد3اليشاط إدماج

  18 20 22 : ملس العىامل الىزاثيه1اليشاط : ملس العىامل الىزاثيه1اليشاط جصحيح الفشض ألاول 

  25 21 29 : اهخاج افساد مسغىبت2اليشاط : اهخاج افساد مسغىبت2اليشاط : اهخلاء طالالث مسغىبت3اليشاط

فيفشي   1 22 5 حغزًت ساحعت : اهخلاء طالالث مسغىبت3اليشاط إدماج
 

  8 23 12 : جكثير الىباجاث مسغىبت )دزاطت املسطديم(4اليشاط  : جكثير الىباجاث مسغىبت )الافدظال الدكيم(4اليشاط : جكثير الىباجاث مسغىبت )الصزاعت في ألاهابيب(4اليشاط

  15 24 19 : اهثاز الحيىاهاث املسغىبت5اليشاط إدماج: حىصلت حىل اكثاس الصالالث اإلاشغىبت لألطمدة: مخاظس الاطخعمال املفسط 6اليشاط
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  22 25 26 غزًت ساحعت.ح الفشض الثاوي الثاويجصحيح الفشض 

  1 26 5 الفصل الثاوي  ؤلاخخباساث

س
س ما

  8 27 12 جصحيح الاخخباس الثاوي لألطمدة: مخاظس الاطخعمال املفسط 6اليشاط حىل املجال الصابق إدماج 

ت 4املجال    15 28 19 : وحذة العضٍى

 : الحشكت الزاجيت للقلب1اليشاط جأثير الىظام العصبي إلاعاش ي على الىجيرة الللبيت: 2اليشاط جأثير الىظام العصبي إلاعاش ي على الىجيرة الللبيت: 2اليشاط

  ح.الخعشف على  جقىياث الدشٍش

  22 29 26 عطلت الشبيع

 30 29  2 عطلت الشبيع

ل
أفٍش

 

جأثير الىظام العصبي إلاعاش ي على الىجيرة : 3اليشاط

 الخىفظيت

جأثير الىظام العصبي إلاعاش ي على الىجيرة : 3اليشاط

 الخىفظيت

  5 31 9 : بييت العصب4اليشاط

  12 32 16 الظيالت العصبيت: 5اليشاط : الظيالت العصبيت5اليشاط : الادماج العصبي6اليشاط

  19 33 23 إدماج حغزًت ساحعت جصحيح الفشض ألاول 

 والغدة الصماء : مفهىم الهسمىن 1اليشاط

على ظهىز الصفاث  الخص يجدليل هخائج اطدئصال   -

على هفع  الخص يالجيظيت الثاهىيت ، وخلً مظخخلصاث 

 الحيىان.

 والغدة الصماء : مفهىم الهسمىن 1اليشاط

على ظهىز الصفاث  الخص يجدليل هخائج اطدئصال   -

على هفع  الخص يالجيظيت الثاهىيت ، وخلً مظخخلصاث 

 الحيىان.

 : مفهىم الهشمىن والغذة الصماء1اليشاط

 جدليل ملاظع في غدة ذاث إفساش داخلي ، واهجاش زطم جفظيري. -

30  26 34 

: جأثير جدذ الظسيس البصسي والغدة الىخاميت على 2اليشاط

 وظيفت الخصيت.

الغدة الىخاميت على : جأثير جدذ الظسيس البصسي و 2اليشاط

 .وظيفت الخصيت

 : مفهىم الهسمىن والغدة الصماء1اليشاط

جدليل هخائج اطدئصال املبيض على الدوزة الشهسيت، وخلً   -

 على هفع الحيىان املبيضمظخخلصاث 

7  3 35 

ي
ما

 

والغدة الىخاميت على : جأثير جدذ الظسيس البصسي 3اليشاط

 وظيفت املبيض.

: جأثير جدذ الظسيس البصسي والغدة الىخاميت على 3اليشاط

 وظيفت املبيض.
  10 36 14 ادماج مشحلي

  17 37 21 دماجا حغزًت ساحعت جصحيح الفشض الثاوي.

  24 38 28 الفصل الثالث اخخباساث
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 مدونة تم تحمٌل الملف من 

  "علوم الطبٌعة والحٌاةالدلٌل القٌم فً تعلٌم وتعلم "

 " اإللكترونٌة للعلوم.قّومالتابعة لمدرسة "

 اضٌة خباشر :األستاذة

 لمزٌد من الملفات أو األسئلة واالستفسار زوروا موقع المدونة على الرابط التالً:

http://www.ecole-dz.com/blog 

http://www.ecole-dz.com/blog

