
مجموع الرسومات المطلوب انجازھا من طرف التالمیذ 

مستوى : الرابعة متوسط 

المجال األول : التغذیة عند االنسان
صفحتھ على الكتاب المدرسيعنوان الرسمالوحدة

تحویل االغذیة في االنبوب 
الھضمي

15إلنسانل: رسم تخطیطي للجھاز الھضمي 2الوثیقة 
16: نتائج الھضم التجریبي للنشاء بواسطة اللعاب 2و 1الوثیقتین 

17مخطط تأثیر أنزیم اللعابین على النشاء:4الوثیقة 
18التأثیر النوعي ألنزیم اللعابین:2و 1الوثیقتین 

تبسیط البروتینات بتأثیر أنزیم البروتیاز:3الوثیقة 
19تبسیط الدسم بتأثیر أنزیم اللیباز:4الوثیقة 

3و 2تعویضا عن الوثیقتین -جدول یوضح عمل االنزیمات في األنبوب الھضمي :الوثیقة
21- 21من الصفحة 

23الزغابة المعویة:8الوثیقة االمتصاص المعوي

ل المغذیات في الجسمقن

31رسم تخطیطي لطریقا االمتصاص:5الوثیقة 
رسم تخطیطي یوضح العالقة بین السائل البیني واللمف والدم:1الوثیقة 
32مكونات الدم :2الوثیقة 

33- مع اضافة الصفائح الدمویة للرسم -الرسم التفسیري لسحبة دمویة تحت المجھر :الوثیقة 
35تمثیل تخطیطي للمبادالت الغازیة بین ھواء األسناخ الرئویة والدم:3الوثیقة 

44-مع رسم المنحنى بدون عضلة مستقیما -نتائج القیاس :1الوثیقة استعمال المغذیات

التوازن الغذائي
54رسم تخطیطي لمقطع طولي في السن :4الوثیقة 
55مراحل النخر:5الوثیقة 



: التنسیق الوظیفي في العضویةالمجال الثاني 
صفحتھ على الكتاب المدرسيعنوان الرسمالوحدة

االتصال العصبي

6580الصفحة 4الوثیقة منبدال -مقطع في جلد االنسان - 3وثیقة التمرین 
66مقطع عرضي في العصب:2الوثیقة 
فصوص المخ وشقوقھ :4الوثیقة 
69ساحات المخ:6الوثیقة 

82: مخطط القوس االنعكاسیة4وثیقة التمرین 
/66الصفحة 1الوثیقة : مخطط الحس الشعوري عوض عن الوثیقة 

/75الصفحة 5: مخطط الحركة االرادیة عوض عن الوثیقة الوثیقة 

االستجابة المناعیة

89: دورة حیاة الفیروس7الوثیقة 
عند اختراق الجلد بشوكة:3الوثیقة 
90: بعد مدة من اختراق الجلد بشوكة4الوثیقة 

: 91الصفحة 6: مراحل البلعمة الخمس منفصلة ، عوض عن الوثیقة الوثیقة 
/الطرح  -الھضم -البلع -االحاطة - االنجذاب 

93: نوعیة االجسام المضادة3الوثیقة 

تطور انتاج االجسام المضادة:2الوثیقة 
VIHتطور مراحل االصابة بفیروس :3الوثیقة 

94

ABO: الزمر الدمویة في نظام 2الوثیقة 
: تفاعل التراص بین مولدات الضد مع االجسام المضادة3الوثیقة 
: مخطط نقل الدم بین الزمر  الوثیقة 

97

101مخطط تلخیصي لالستجابة المناعیة :الوثیقة 

االعتالالت المناعیة

107- الجزء أ -: الیات االستجابة المفرطة الوثیقة
: تجربة باستور على كولیرا الدجاج 1الوثیقة 
110: الذاكرة المناعیة مبدأ اللقاح2الوثیقة 

113: مخطط الحوصلة  الوثیقة 



عبد المجید صالحيمفتش المادة : 

انتقال الصفات الوراثیةالمجال الثالث : 

صفحتھ على الكتاب المدرسيعنوان الرسمالوحدة

من تشكل االمشاج الى االلقاح

120: مقطع تخطیطي لخصیة انسان1الوثیقة 
121: مخطط لمراحل تشكل النطاف 4الوثیقة 
122: رسم تخطیطي لمقطع في المبیض 2الوثیقة 
123مخطط لمراحل تشكل البویضات:5الوثیقة 
124: رسم تخطیطي لخلیة في دور انقسامي3الوثیقة 
125: بعض مراحل االنقسام المنصف4الوثیقة 
127: نمط نووي 4أو الوثیقة 3الوثیقة 
128: مسار االمشاج الذكریة داخل الجھاز التناسلي ألنثى االنسان1الوثیقة 

/129من الصفحة 2تعویضا للوثیقة -الوثیقة    : رسوم تخطیطیة للمراحل االساسیة لإللقاح 

الدعامة الوراثیة النتقال الصفات 
149الوثیقة    : شجرة النسب

152: النمط النووي لتناذر داون2الوثیقة 
155-154الوثیقة    : امراض تنتقل وراثیا 


