
  
 

 

 

 

سنة أوىل الطبيعة و احلياة للالبطاقات التقنية ملادة علوم 

 جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا

 

 ألمتنا حنيا خُلقنا لنبذل ال لنذبل

معنـصري لبــــنى: من إعداد األستاذة   



   

 

 

 

 

وقعت عيين على مقولة قرأتها و أعدت  قبل مخس سنوات و بينما كنت أتصفح األنرتنت

نعم هزتين وبكيت ...هذه املقولة غريت حياتي .....قراءتها مرارا وكأنين ال استوعبها

 ..ن أكون أو ال أكونحينها أوقررت ...ألنها جتسد الواقع املر الذي مل أرد تقبله

هذه ....املقولة وضعتها على كل دفاتري حتى تنقش هنا يف قليب ويف ذاكرتي هذه

أال )عندما أعلن خطته لقيام دولة اسرائيل فسئل ( ملوشي ديان)املقولة كانت لليهودي

:               فكان رده هذه املقولة( ختافون أن يقرء العرب خطتكم فيعدون لكم العدة

واذا فهموا ...واذا قرؤوا ال يفهمون...وناطمئنوا فالعرب قوم ال يقرؤ) 

أمة اقرأ حينها تأسفت على نفسي وعلى أبناء اميت وقد صدق اليهودي يف  (ال يطبقون

 ....اليت ال تقرأ

 ***يا أمة اقرأ ما بال اليهود تضحك علينا وحنن يف نوم نغرق***

خلد أثرا قبل ولن....فلنرتك يف حياتنا بصمة .... لقد آن األوان لكي نستفيق وننهض

فلنتسابق ... احلياة بعلمهم وعملهم نابينما ينري غري كفانا عيشا يف الظل ....الرحيل

 ؤجرفنفتؤثر ولو جمرد كلمة تقرأ فتنقل  .... شيئا يبقى نالرصيد ونضيفحنو النجاح 

أحد   كحيث ال يعلم حبيات يف الظل ال متت.…ال متت دون أن تضيء مشعة ملن سيأتي بعدك

 .... أحد كيدري مبوت وال

 (خلقنا لبنذل ال لنذبل....ألمتنا حنيا )وليكن شعارنا 

 

 معنصري لبنى: األستاذة

 

 

 

 كلمة ال بد منها



   

 

 

 

 

 

 

 ......اىل كل أستاذ يطمح لألفضل و يؤمن بالتغيري  

             

 ....دروب اآلخرين اىل كل مدرس حيمل شعلة العلم لينري بها           

 

اىل كل مربي يريد أن يرتك بصمة يف حياته يف سبيل اهلل و يف سبيل العلم                  

 ....و يف سبيل الوطن

 

 املتواضع هذا العمل                    

 

 

 إهـــــداء



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلدف: - مقارنة بني مظهر  اخلاليا يف القمة النامية و يف منطقة االستطالة

التعرف على دور كل منطقة -            

 الوسائل املستعملة:نبتة بازالء منتشة,جماهر ضوئية, كارمن خلي ,شرائح زجاجية ,صفائح, شفرة حالقة

:دليل االجناز العملي   

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

حمضرة )

(سابقا  

و نسجل على سطح جذرها باستعمال قلم حرب نقاط متباعدة مبسافة منتشة نأخذ نبتة بازالء 

ترتك .سم يتم جتزئة املسافة األوىل بني خطني متتاليني اىل وحدات امليليمرت 1ثابتة تساوي 

 النبتة تنمو لعدة أيام

11 

د3 (أ)و يف املنطقة األسفل منها ( ب)اجنز مقاطع طولية يف منطقة نقاط احلرب املتباعدة     10 

د5 ضف عليه املقاطعاضع الكارمن اخللي للغليان ثم    10 

د 10  10 الحظ باجملهر الضوئيبعد ان يربد  

 املطلوب :

(ب)و املنطقة ( أ)أرسم شكل اخلاليا يف كل من املنطقة  -  

قارن بني مظهر اخلاليا -  

تعرف على كل منطقة حمددا دور كل واحدة منها -  

ماذا تستنتج؟-  

 

 

 

 

 

 

11بطاقة تقنية رقم   

استعمال املادة و حتويل الطاقة :11اجملال التعلمي   

استعمال املادة و حتديد مصدرها: 11الوحدة التعلمية   

آليات النمو و التجديد اخللوي عند الكائن  :: 11حتت وحدة 

 احلي

  مناطق النمو يف جذر نبات :10الدرس 

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 .............................:.القسم

 دقيقة 11:  زمن التجربة 

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 0 : مقارنة مظهر اخلاليا يف القمة النامية و يف منطقة االستطالة انطالقا من املالحظة اجملهرية

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   



 االجابة:  

:رسم اخلاليا -  

 

 

 

 

 

 

:املقارنة -  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................  

:التعرف على املنطقتني و دورهما -  

.....................................................................................هي ( أ)املنطقة   

..............................................................................................دورها  

....................................................................................هي ( ب)املنطقة   

..............................................................................................دورها  

:االستنتاج-  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................  

 

 

  

(أ)املنطقة   

(ب)املنطقة   

:ةمالحظات األستاذ  

.....................................................................................

...................................................................................  

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلدف: - مقارنة بني مظهر  اخلاليا يف القمة النامية و يف منطقة االستطالة

التعرف على دور كل منطقة -            

 الوسائل املستعملة:نبتة بازالء منتشة,جماهر ضوئية, كارمن خلي ,شرائح زجاجية ,صفائح, شفرة حالقة

:دليل االجناز العملي   

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

حمضرة )

(سابقا  

و نسجل على سطح جذرها باستعمال قلم حرب نقاط متباعدة مبسافة منتشة نأخذ نبتة بازالء 

ترتك .سم يتم جتزئة املسافة األوىل بني خطني متتاليني اىل وحدات امليليمرت 1ثابتة تساوي 

 النبتة تنمو لعدة أيام

11 

د3 (أ)و يف املنطقة األسفل منها ( ب)املتباعدة  اجنز مقاطع طولية يف منطقة نقاط احلرب    10 

د5 ضف عليه املقاطعاضع الكارمن اخللي للغليان ثم    10 

د 10  10 بعد ان يربد الحظ باجملهر الضوئي 

 املطلوب :

(ب)و املنطقة ( أ)أرسم شكل اخلاليا يف كل من املنطقة  -  

قارن بني مظهر اخلاليا -  

على كل منطقة حمددا دور كل واحدة منها تعرف -  

ماذا تستنتج؟-  

 

 

 

 

 

 

11بطاقة تقنية رقم   

استعمال املادة و حتويل الطاقة :11اجملال التعلمي   

استعمال املادة و حتديد مصدرها :11الوحدة التعلمية   

آليات النمو و التجديد اخللوي عند الكائن احلي :: 11حتت وحدة   

  مناطق النمو يف جذر نبات :10الدرس 

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 0 : مقارنة مظهر اخلاليا يف القمة النامية و يف منطقة االستطالة انطالقا من املالحظة اجملهرية

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   



  
 االجابة:

:رسم اخلاليا -  

 

 

 

 

 

 

:املقارنة -  

فهي قليلة العدد كبرية احلجم( ب)كثرية العدد صغرية احلجم أما اخلاليا يف املنطقة ( أ)اخلاليا يف املنطقة   

:التعرف على املنطقتني و دورهما -  

هي املنطقة املرستيمية ( أ)املنطقة   

 دورها تسمح بتكاثر اخلاليا

هي منطقة االستطالة  ( ب)املنطقة   

بزيادة أبعاد اخلاليادورها تسمح   

على مستوى املنطقة املرستيمية و منطقة االستطالة( منوه)يتم تطاول اجلذر  :االستنتاج-  

 

 

 

 

 

(أ)املنطقة  (ب)املنطقة    

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجناز مفاطع يف القمم جلذور البصل وفحصها باجملهر الضوئي - :اهلدف

 استخراج أهم مراحل االنقسام اخليطي املتساوي -          

 جماهر ضوئية,ساترات,صفائح,فلني,مصدر حراري,اخللي الكارمن,وعاء,أنابيب اختبار,ماء,بصلة  :الوسائل املستعملة

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

حمضرة )

 (سابقا

 11 سم 3اىل  1نزرع أبصال البصلة على فوهة وعاء به ماء حتى يبلغ اجلذور 

 10 سم من نهاية اجلذور 0.5نقطع قطع بطول  د 1

 10 نضعها يف أنابيب اختبار بها حملول الكارمن اخللي و نسخن حتى الغليان د 2

نضع بني صفيحة وساترة احدى قطع نهاية اجلذر  يف قطرة من حملول الكارمن  د 1

 اخللي البارد

10 

 05 نضغط بلطف على الساترة باستعمال قطعة فلني حتى تفصل اخلاليا عن بعضها د 1

 06 ئينالحظ باجملهر الضو د10

 :املطلوب 

 (:1)و الوثيقة  من خالل املالحظة اجملهرية

 صف مظهر الصبغيات و التغريات اخللوية يف كل مرحلة-1-

 ترتيبا زمنيا هلذه املراحل اقرتح -2-

 

 

 

 

 

10بطاقة تقنية رقم   

استعمال املادة و حتويل الطاقة :11اجملال التعلمي   

استعمال املادة و حتديد مصدرها: 11الوحدة التعلمية   

آليات النمو و التجديد اخللوي عند الكائن  :: 11حتت وحدة 

 احلي

االنقسام اخليطي املتساوي: 10الدرس   

  

  

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 .............................:.القسم

 دقيقة 11:  زمن التجربة 

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 11: متثيل بعض مظاهر االنقسام اخليطي املتساوي

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   



  
 االجابة:

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................  

-2-  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................   

 

 
(1)ّالوثيقة   

:ةمالحظات األستاذ  

.....................................................................................

...................................................................................  

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجناز مفاطع يف القمم جلذور البصل وفحصها باجملهر الضوئي - :اهلدف

 استخراج أهم مراحل االنقسام اخليطي املتساوي -          

 جماهر ضوئية,ساترات,صفائح,فلني,مصدر حراري,الكارمن اخللي,وعاء,أنابيب اختبار,ماء,بصلة  :الوسائل املستعملة

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

حمضرة )

 (سابقا

 11 سم 3اىل  1نزرع أبصال البصلة على فوهة وعاء به ماء حتى يبلغ اجلذور 

 10 سم من نهاية اجلذور 0.5بطول  نقطع قطع د 1

 10 نضعها يف أنابيب اختبار بها حملول الكارمن اخللي و نسخن حتى الغليان د 2

نضع بني صفيحة وساترة احدى قطع نهاية اجلذر  يف قطرة من حملول الكارمن  د 1

 اخللي البارد

10 

 05 نضغط بلطف على الساترة باستعمال قطعة فلني حتى تفصل اخلاليا عن بعضها د 1

 06 نالحظ باجملهر الضوئي د10

 :املطلوب 

 (:1)و الوثيقة  من خالل املالحظة اجملهرية

 صف مظهر الصبغيات و التغريات اخللوية يف كل مرحلة-1-

 ترتيبا زمنيا هلذه املراحل اقرتح -2-

 

 

 

 

 

10بطاقة تقنية رقم   

استعمال املادة و حتويل الطاقة :11اجملال التعلمي   

استعمال املادة و حتديد مصدرها: 11الوحدة التعلمية   

آليات النمو و التجديد اخللوي عند الكائن  :: 11حتت وحدة 

 احلي

االنقسام اخليطي املتساوي :10الدرس   

  

  

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 11: متثيل بعض مظاهر االنقسام اخليطي املتساوي

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   



  
 االجابة:

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- 

 صبغيات مضاعفة مستوية على خط واحد(: أ)الشكل 

 يف نواة كل خليةمبعثرة  الصبغيات.انقسام اخللية اىل خليتني أوليتني (: ب)الشكل 

 الصبغيات مضاعفة و مبعثرة                            (: جـ)الشكل 

 الصبغيات غري مضاعفة متوضعة على مستوى قطيب اخللية(: د)الشكل    

-2-  

:الرتتيب  

(ب)   ( د) ( أ)                (جـ)  

 

 

  

 
(1)ّالوثيقة   

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقارنة بني مظهر حبات الفاصولياء يف بداية و أثناء االنتاش - :اهلدف

 مالحظة تأكل جزيئات النشاء أثناء و يف بداية االنتاش -          

شرائح ,مشرط,جماهر ضوئية,حبات فاصولياء أثناء االنتاش ,فاصولياء يف بداية االنتاش حبات  :الوسائل املستعملة

 ماء اليود   , صفائح,زجاجية 

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 ابرد حبة فاصولياء مبشرط فوق شرحية زجاجية و ضع قطرة من ماء اليود د 2

 10 الضوئيالحظ باجملهر  د 10

، بعد خروج (جتهز مسبقا) اترك بعض بذور الفاصولياء تنبت على قطعة من القماش املبلل باملاء  د 2

 اجلذر ابرد حبة الفاصولياء فوق شرحية زجاجية و اضف قطرات ماء اليود
10 

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 10

 املطلوب :

:من خالل املالحظة اجملهرية  

 الفاصولياء قبل وأثناء اإلنتاشأرسم مظهر حبة -

  فسر املالحظات اليت حتصلت عليها-

ماذا تستنتج؟-  

 

 

 

 

 

 

 10بطاقة تقنية رقم 

استعمال املادة و حتويل الطاقة :11اجملال التعلمي   

استعمال املادة و حتديد مصدرها: 11الوحدة التعلمية   

الرتكيب احليوي:  10حتت وحدة   

مصدر املادة احلية عند النبات: 11الدرس   

  

  

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 :..............................القسم

 دقيقة 00:  زمن التجربة 

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 10: املالحظة اجملهرية ملظهر حبات النشاء يف بداية و أثناء االنتاش 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   



 االجابة:  

الفاصولياءمظهر حبة رسم  -  

 

 

 

 

 

 

 

:تفسري املالحظات املتحصل عليها  -  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................  

:االستنتاج-  

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................  

 

 

 

 

 
 مالحظات األستاذ:

.....................................................................................

................................................................................... 

  

 بعد االنتاش يف بداية االنتاش

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقارنة بني مظهر حبات الفاصولياء يف بداية و أثناء االنتاش - :اهلدف

مالحظة تأكل جزيئات النشاء أثناء و يف بداية االنتاش -            

الوسائل املستعملة: حبات فاصولياء يف بداية االنتاش ,حبات فاصولياء أثناء االنتاش ,جماهر ضوئية,مشرط,شرائح زجاجية 

ماء اليود   , صفائح,  

:دليل االجناز العملي   

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 فاصولياء مبشرط فوق شرحية زجاجية و ضع قطرة من ماء اليودابرد حبة  د 2

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 10

، بعد خروج (جتهز مسبقا) اترك بعض بذور الفاصولياء تنبت على قطعة من القماش املبلل باملاء  د 2

 اجلذر ابرد حبة الفاصولياء فوق شرحية زجاجية و اضف قطرات ماء اليود
10 

 10 ظ باجملهر الضوئيالح د 10

 املطلوب :

:من خالل املالحظة اجملهرية  

 أرسم مظهر حبة النشاء قبل وأثناء اإلنتاش-

  فسر املالحظات اليت حتصلت عليها-

ماذا تستنتج؟-  

 

 

 

 

 

 

 10بطاقة تقنية رقم 

استعمال املادة و حتويل الطاقة :11اجملال التعلمي   

استعمال املادة و حتديد مصدرها :11الوحدة التعلمية   

الرتكيب احليوي:  10حتت وحدة   

مصدر املادة احلية عند النبات: 11الدرس   

  

  

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 10: املالحظة اجملهرية ملظهر حبات النشاء يف بداية و أثناء االنتاش 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   



 االجابة:  

مظهر حبة الفاصولياءرسم  -  

 

 

 

 

 

 

 

:تفسري املالحظات املتحصل عليها  -  

بإماهتها وحتوهلا إىل غلوكوز حسب لتفككها  تبدو حية النشاء يف بداية االنتاش كاملة ثم تآكلت بعد االنتاش ونفسر ذلك 

:املعادلة التالية  

 

:االستنتاج-  

خالل تطورها اىل امداد منتظم باملغذيات الناجتة عن اهلضم لكي تنمو و تتطور حتتاج النبيتة  

 

 

 

 

  

 يف بداية االنتاش

 بعد االنتاش

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة عناصر اللحاء جمهريا و التعرف على عناصره -  :اهلدف

جماهر ضوئية ,محض اخلل املركز,ماء مقطر,ماء اجلافيل,شفرات حادة,اجلريانيوم ساق نبات  :الوسائل املستعملة

 ستائر.صفائح,

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 اجنز مقاطع رفيعة لساق أخضر لنبات اجلريانيوم بواسطة شفرات حادة د 4

 10 عاجل املقاطع مباء اجلافيل  د 15

 10 اغسل املقاطع باملاء إلزالة أثر اجلافيل د 2

 10 ضعها بعد ذلك يف محض اخلل املركز  د 5

 11 يف الكارمن األخضر ضعها  د 3 

 10 اغسل املقاطع باملاء د 2

د 10  10 الحظ باجملهر الضوئي 

 

 :املطلوب 

:من خالل املالحظة اجملهرية  

 أجنز مقاطع طولية-

(أ)أكمل الوثيقة  -  

(من الوثيقة أ)عناصر نقل النسغ الكامل على مكونات عرفت -  

ماذا تستنتج؟-  

 

 

 

 

استعمال املادة و حتويل الطاقة :11اجملال التعلمي   

استعمال املادة و حتديد مصدرها: 11الوحدة التعلمية   

الرتكيب احليوي:  10حتت وحدة   

مصدر املادة احلية عند النبات: 11الدرس   

  

  

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 :..............................القسم

 دقيقة 01:  زمن التجربة 

 

 نشاط 11: التعرف على عناصر اللحاء انطالقا من املالحظة اجملهرية

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

 10بطاقة تقنية رقم 

معنصري لبنى: األستاذة   



 االجابة:  

 مقاطع طولية يف اللحاءرسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)بيانات الوثيقة  -

1---                                               0---                                     0---          

0---                                             1---                                    0---                        0---                                     

مكونات عناصر نقل اللحاء هي  -

....................................................................:......................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 :االستنتاج

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

 

 

 
 مالحظات األستاذ:

.....................................................................................

................................................................................... 

 

(أ)الوثيقة   

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

 

اءحمقاطع طولية يف الل  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة عناصر اللحاء جمهريا و التعرف على عناصره -  :اهلدف

جماهر ضوئية ,املركزمحض اخلل ,ماء مقطر,ماء اجلافيل,شفرات حادة,ساق نبات اجلريانيوم  :الوسائل املستعملة

 ستائر.صفائح,

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 اجنز مقاطع رفيعة لساق أخضر لنبات اجلريانيوم بواسطة شفرات حادة د 4

 10 عاجل املقاطع مباء اجلافيل  د 15

 10 اغسل املقاطع باملاء إلزالة أثر اجلافيل د 2

 10 يف محض اخلل املركز ضعها بعد ذلك  د 5

 11 يف الكارمن األخضر ضعها  د 3 

 10 اغسل املقاطع باملاء د 2

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 10

 

 :املطلوب 

 :من خالل املالحظة اجملهرية

 أجنز مقاطع طولية-

 (أ)أكمل الوثيقة  -

 (من الوثيقة أ)عناصر نقل النسغ الكامل على مكونات عرفت -

 تستنتج؟ماذا -

 

 

 

 

 استعمال املادة و حتويل الطاقة :11اجملال التعلمي 

 استعمال املادة و حتديد مصدرها: 11الوحدة التعلمية 

 الرتكيب احليوي:  10حتت وحدة 

 مصدر املادة احلية عند النبات: 11الدرس 

 

  

 

 نشاط 11: التعرف على عناصر اللحاء انطالقا من املالحظة اجملهرية

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

 10بطاقة تقنية رقم 
معنصري لبنى: األستاذة   



  
 :االجابة

 مقاطع طولية يف اللحاءرسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)بيانات الوثيقة  -

خلية مرافقة                                         ---4جدار سيليلوزي        ---3غشاء الفجوة       ---2غربال      ---1

         نواة ---7                             هيوىل ---6فجوة                                  ---5

 :مكونات عناصر نقل اللحاء هي  -

تتخلل اجلدران العرضية لألنابيب الغربالية ثقوب كما انها ال .يتكون اللحاء من األنابيب الغربالية و من اخللية املرافقة

حتتوي اخللية املرافقة على نواة تسمح .الكامل اىل أجزاء النبات حتتوي على غشاء هيولي  و هذا ما يسمح بانتقال النسغ

 (ألنها ال حتتوي على نواة)بتجديد اخلاليا الغربالية عند موتها 

 :االستنتاج 

 .اللحاء ينقل النسغ الكامل إىل كافة أقسام النبات ألن خالياه مستمرة من الورقة إىل الساق فاجلذور

 

 

(أ)الوثيقة    

 لبـــنى معنصري: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

 

اءحمقاطع طولية يف الل  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة األوعية اخلشبية باجملهر الضوئي - :اهلدف

 التعرف على دورها  -          

كارمن ,حملول األيوزين املخفف ,صفائح,شرائح زجاجية ,شفرات حادة,جماهر ضوئية,,جذر نبات :  الوسائل املستعملة

 ماء  مقطر,ماء اجلافيل,محض اخلل,أخضر

 : دليل االجناز العملي

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 اجنز مقطعا عرضيا يف ساق نبات ُغمر سابقا يف حملول األيوزين املخفف د 0

 10 عاجل املقاطع مباء اجلافيل د 11

 10 اغسل املقاطع باملاء إلزالة أثر اجلافيل د 0

 10 ضعها بعد ذلك يف محض اخلل املركز  د 11

 11 يف الكارمن األخضر  ضعها  د 0

 10 باملاءاغسل املقاطع  د 0

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 11

 

 :املطلوب

 أرسم مقطع يف األوعية اخلشبية   -

 تعرف على مكونات األوعية اخلشبية( هـ)من خالل الوثيقة  -

 تعرف على دورها إذا علمت أن هذه البنية مستمرة من اجلذر إىل الساق فاألوراق و دون انقطاع -

 

 

 

 تعرف على دور األوعية اخلشبية  -2-           

 

حتويل املادة و تدفق الطاقة يف  :10 اجملال التعلمي

 نظام بيئي

دخول الطاقة الضوئية يف العامل : 11 الوحدة التعلمية 

 احلي

 تغذية النبات األخضر: الدرس 

 

 

  

  

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 .............................:.القسم

 دقيقة00:   زمن التجربة 

 

 نشاط 10: التعرف على األوعية اخلشبية من مالحظة مقطع عرضي يف جذر أو ساق

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

معنصري لبنى: األستاذة  11بطاقة تقنية رقم   



 :االجابة  

 مقطع عرضي يف ساقرسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مكونات األوعية اخلشبية 

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 :دور األوعية اخلشبية 

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 مالحظات األستاذ:

.....................................................................................

................................................................................... 

 

 

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

ساقمقطع عرضي يف   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة األوعية اخلشبية باجملهر الضوئي - :اهلدف

 التعرف على دورها  -          

كارمن ,حملول األيوزين املخفف ,صفائح,شرائح زجاجية ,شفرات حادة,جماهر ضوئية,,جذر نبات   :الوسائل املستعملة

 ماء  مقطر,ماء اجلافيل,محض اخلل,أخضر

 :دليل االجناز العملي

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 اجنز مقطعا عرضيا يف ساق نبات ُغمر سابقا يف حملول األيوزين املخفف د 0

 10 عاجل املقاطع مباء اجلافيل د 11

 10 اغسل املقاطع باملاء إلزالة أثر اجلافيل د 0

 10 ضعها بعد ذلك يف محض اخلل املركز  د 11

 11 يف الكارمن األخضر  ضعها  د 0

 10 اغسل املقاطع باملاء د 0

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 11

 

 :املطلوب

 عرضي يف ساقأرسم مقطع   -

 تعرف على مكونات األوعية اخلشبية( هـ)من خالل الوثيقة  -

 تعرف على دورها إذا علمت أن هذه البنية مستمرة من اجلذر إىل الساق فاألوراق و دون انقطاع -

 

 

 

 تعرف على دور األوعية اخلشبية  -2-           

 

 حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي :10 التعلمياجملال 

 دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي: 11 الوحدة التعلمية 

 تغذية النبات األخضر: الدرس 

 

 

  

  

 

 نشاط 10: التعرف على األوعية اخلشبية من مالحظة مقطع عرضي يف جذر أو ساق

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

معنصري لبنى: األستاذة  11بطاقة تقنية رقم   



 :االجابة  

 :مقطع عرضي يف ساقرسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مكونات األوعية اخلشبية -

و ال  تتكون األوعية اخلشبية من عدد كبري  من خاليا ميتة متطاولة عموديا ال حتتوي على جدران عرضية و ال على غشاء هيولي

 .على نواة

 

 :دور األوعية اخلشبية -

 من األسفل إىل األعلى( املاء و املالح املعدنية) نقل النسغ اخلام 

 

 

 

 

 

 
 

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

ساقمقطع عرضي يف   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باجملهر الضوئي مالحظة األوبار املاصة - :اهلدف

التعرف على دورها  -            

 الوسائل املستعملة:  جذر نبات ,,جماهر ضوئية,شفرات حادة,شرائح زجاجية ,صفائح

 دليل االجناز العملي

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 اجنز مقطعا عرضيا يف جذر نبات يف منطقة األوبار املاصة د 0

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 11

 

 :املطلوب

  ألوبار املاصةامنطقة أرسم مقطع يف   -

 .من حيث البنية ( ب)و( أ)قارن بني اخلليتني ( ص ) من خالل الوثيقة  -

 املاصة ؟ وبارـ ما هو دور األ  

 ؟ـ ما هو اجتاه نقل املواد املعدنية يف هذا املستوى من اجلذر  

 

 

 

            

 

 

 

حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام  :10 اجملال التعلمي

 بيئي

 دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي: 11 الوحدة التعلمية 

 تغذية النبات األخضر: الدرس 

 

 

  

  

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 :..............................القسم

 قيقةد 10 :   زمن التجربة 

 

 مالحظة األوبار املاصة: 0نشاط 

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

 معنصري لبنى: األستاذة  10بطاقة تقنية رقم 



  
 :االجابة

 مقطع يف منطقة األوبار املاصةرسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من حيث البنية (ب)و ( أ)املقارنة بني -

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 :دور األوبار املاصة  -

...................................................................................................

................................................................................................... 

 اجتاه نقل املواد املعدنية من اجلذر-

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

 
 مالحظات األستاذ:

.....................................................................................

................................................................................... 

 

 

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

(ص )الوثيقة يف األوبار منطقة املاصةمقطع    



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باجملهر الضوئي مالحظة األوبار املاصة - :اهلدف

 التعرف على دورها  -          

 صفائح,شرائح زجاجية ,شفرات حادة,جماهر ضوئية,,جذر نبات :  الوسائل املستعملة

 العمليدليل االجناز 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 اجنز مقطعا عرضيا يف جذر نبات يف منطقة األوبار املاصة د 0

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 11

 

 :املطلوب

  ألوبار املاصةامنطقة أرسم مقطع يف   -

 .من حيث البنية ( ب)و( أ)قارن بني اخلليتني ( ص ) من خالل الوثيقة  -

 املاصة ؟ وبارـ ما هو دور األ  

 ؟ـ ما هو اجتاه نقل املواد املعدنية يف هذا املستوى من اجلذر  

 

 

 

            

 

 

 

 حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي :10 اجملال التعلمي

 دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي: 11 الوحدة التعلمية 

 تغذية النبات األخضر: الدرس 

 

 

  

  

 
 نشاط 0: مالحظة األوبار املاصة

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

 معنصري لبنى: األستاذة  10بطاقة تقنية رقم 



  
 :االجابة

 مقطع يف منطقة األوبار املاصةرسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من حيث البنية( ب)و ( أ)املقارنة بني -

 هي خلية عادية سطحها املعرض لالمتصاص حمدود ( أ)

 .هي خلية امتدت يف شكل وبرة ماصة مما يزيد يف السطح املعرض لالمتصاص ( ب)

 :األوبار املاصة دور  -

 دور الوبرة املاصة هو إمتصاص املاء و األمالح املعدنية املذابة يف حملول الرتبة

 اجتاه نقل املواد املعدنية من اجلذر-

من اجلذور اىل الساق ثم ) يتم نقل املواد املعدنية يف هذا املستوى من اجلذر يف إجتاه أفقي من احمليط اىل املركز 

 (األوراق

 

 

 

 

  

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

(ص )وثيقةال يف منطقة األوبار املاصةمقطع    



  تنفتح و تنغلق الثغور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة الثغور الورقية باجملهر الضوئي  -  :اهلدف

 التعرف على بنيتها و دورها -          

 ستائر.صفائح,جماهر ضوئية ,أوراق السلق : الوسائل املستعملة

 دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 انزع بشرة نبات السلق د 0

 10 ضع البشرة بني الصفيحة و الساترة د 0

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 11

 

 :املطلوب 

 أجنز رمسا ختطيطيا لثغر ورقي-

 1،0أكمل بيانات الوثائق -

 تعرف على دور الثغور الورقية-

 بني متى تنفتح و تنغلق الثغور؟ (0)من خالل الوثيقة -

 ماذا تستنتج؟-

 

 

            

 

 

حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام  :10 اجملال التعلمي

 بيئي

 دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي: 11 الوحدة التعلمية 

 تغذية النبات األخضر: الدرس 

 

 

  

  

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 :..............................القسم

 قيقةد 10 :   زمن التجربة 

 

 نشاط  10 : مالحظة الثغور الورقية

 

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

 معنصري لبنى: األستاذة  10بطاقة تقنية رقم 



 

  

 :االجابة

 مقطع يف ثغر ورقي رسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البياتات  -

1---                                                          0---                                     0 ---

0---                                                          1--- 

 دور الثغور الورقية -

...................................................................................................

................................................................................................... 

 :انفتاح و انغالق الثغور-

...................................................................................................

................................................................................................... 

 :نتاج االست

...................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

 
 مالحظات األستاذ:

.....................................................................................

................................................................................... 

 

 

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

(1)الوثيقة  

يف ثغر ورقيمقطع   

 

(0)الوثيقة   

(0)الوثيقة    



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة الثغور الورقية باجملهر الضوئي  -  :اهلدف

 التعرف على بنيتها و دورها -          

 ستائر.صفائح,جماهر ضوئية ,أوراق السلق : الوسائل املستعملة

 دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 انزع بشرة نبات السلق د 0

 10 ضع البشرة بني الصفيحة و الساترة د 0

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 11

 

 :املطلوب 

 أجنز رمسا ختطيطيا لثغر ورقي-

 1،0أكمل بيانات الوثائق -

 تعرف على دور الثغور الورقية-

 بني متى تنفتح و تنغلق الثغور؟ (0)من خالل الوثيقة -

 

 

            

 

 

 

 حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي :10 اجملال التعلمي

 دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي: 11 الوحدة التعلمية 

 تغذية النبات األخضر: الدرس 

 

 

  

  

 نشاط  10 : مالحظة الثغور الورقية 

 

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

 معنصري لبنى: األستاذة  10بطاقة تقنية رقم 



  
 :االجابة

 مقطع يف ثغر ورقي رسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البياتات  -

 فتحة الثغر ---3                     خاليا ثغرية ---2                       خاليا برانشيمية  ---1

 خاليا برانشيمية خيضورية ---5                   حتت ثغريةغرفة    ---4

 :دور الثغور الورقية  -

 0COمقر امتصاص 

 :انفتاح و انغالق الثغور-

 مفتوحة خالل النهار و مغلقة بالليل الثغور الورقية  تكون

 

 

 

 

 

 

 لبـــنى معنصري: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

(1)الوثيقة  

يف ثغر ورقيمقطع   

 

(0)الوثيقة   

(0)الوثيقة    



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باجملهر الضوئي  مالحظة الصانعات اخلضراء -  :اهلدف

 دورهاعلى التعرف  -          

 ستائر.صفائح,ضوئية جماهر ,ريانيومأوراق اجل : الوسائل املستعملة

 دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 10 ة بني الصفيحة و الساترةورقضع ال د 0

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 11

 :املطلوب 

  هي عضيات ضع البيانات حسب تسلسل األرقام مع العلم أن العناصر .رسم ختطيطي لنسيج خيضوري( س)تبني الوثيقة  -

  ملونة طبيعيا باألخضر تعرف بالصانعات اخلضراء

 ـ استنتج مقر اليخضور يف النسيج اليخضوري

 ( .ب)و غيابه يف صانعات الشكل ( آ)يف صانعات الشكل  (م)من الوثيقة  علل وجود النشاء -

 : ميكن تلخيص تركيب السكر البسيط من طرف اليخضور باملعادلة التالية  

 

 ( 0+  1)يف هذا التفاعل و ما بني القوسني ( C)، (B)، (A)حدد اجلزيئات املناسبة  ـ  

 

 

 

            

 بيئيحتويل الطاقة و تدفق الطاقة يف نظام : 10اجملال التعلمي 

 دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي: 11الوحدة التعلمية 

 حتويل الطاقة الضوئية اىل طاقة كيميائية كامنة: 01الدرس 

 

  

  

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 :..............................القسم

 قيقةد 10 :   زمن التجربة 

 

 نشاط 0: مالحظة الصانعات اخلضراء باجملهر الضوئي

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

 11بطاقة تقنية رقم 
معنصري لبنى: األستاذة   



  
 :االجابة

 

 

 

 

 

 

 

 : ـ البيانات 

1---                                            2--- 

 :ـ مقر اليخضور   

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 

 (:ب)و غيابه يف ( أ)تفسري وجود النشاء يف ـ 

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 :مع التعرف على البيانات معادلة التفاعل اعادة كتابة  -

...................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 مالحظات األستاذ:

.....................................................................................

................................................................................... 

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باجملهر الضوئي  مالحظة الصانعات اخلضراء -  :اهلدف

 التعرف دورها -          

 ستائر.صفائح,جماهر ضوئية ,ريانيومأوراق اجل : الوسائل املستعملة

 دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 10 ة بني الصفيحة و الساترةورقضع ال د 0

 10 الحظ باجملهر الضوئي د 11

 :املطلوب 

هي عضيات   ضع البيانات حسب تسلسل األرقام مع العلم أن العناصر .رسم ختطيطي لنسيج خيضوري (س)تبني الوثيقة  -

  ملونة طبيعيا باألخضر تعرف بالصانعات اخلضراء

 ـ استنتج مقر اليخضور يف النسيج اليخضوري

 ( .ب)و غيابه يف صانعات الشكل ( آ)يف صانعات الشكل  (م)من الوثيقة  علل وجود النشاء -

 : ميكن تلخيص تركيب السكر البسيط من طرف اليخضور باملعادلة التالية  

 

 ( 0+  1)يف هذا التفاعل و ما بني القوسني ( C)، (B)، (A)حدد اجلزيئات املناسبة  ـ  

 

 

 

            

 حتويل الطاقة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي :10اجملال التعلمي 

 دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي: 11الوحدة التعلمية 

 حتويل الطاقة الضوئية اىل طاقة كيميائية كامنة: 01الدرس 

 

  

  

 
 نشاط 0: مالحظة الصانعات اخلضراء باجملهر الضوئي

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

 معنصري لبنى: األستاذة  11بطاقة تقنية رقم 



 :االجابة  

 

 

 

 

 

 

 

 : ـ البيانات 

  هيوىل ---2جدار سليلوزي        ---1

      ـ مقر اليخضور هو الصانعات اخلضراء   

يف ( بالتالي تركيب املادة العضوية)ألنها معرضة  إلضاءة كافية (أ)ـ يوجد النشاء يف الصانعات اخللية اليخضورية من الشكل 

 و بالتالي ال تتم عملية الرتكيب الضوئي و ال يصنع النشاء لغياب الضوء( ب)حني انه غائب يف الصانعات اخلضراء خلاليا الشكل 

 

 

 

 

 

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

  



  
 

 

 

 

 

 تقنية االفتسال الدقيق يف األنابيب :01نشاط 

 حتضري الفسائل و غرسها  - :اهلدف

 التعرف على بعض وسائل التعقيم  -            

 التعرف على مراحل هذه التقنية -          

 :الوسائل املستعملة

منبع ,قطن, برتي ةعلب,أنابيب اختبار ,ماء اجلافيل,ملقط ,ماء احلنفية , كنوب حملول, (فسائل) براعم بها بطاطا اتدرن

  حراري

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 عقم أنابيب االختبار باستعمال احلرارة وضع بداخلها قطن و حملول كنوب واغلقها جيدا حمضرة مسبقا

 10 عقم امللقط باحلرارة  1.1

 10 عقم فوهة انبوب االختبار بواسطة احلرارة 1.1

 10 ضع احدى الفسائل داخل انبوب االختبار واغلق جيدا 11

 :املطلوب

 (    7اىل  1من )تعرف  على املراحل األساسية هلذه التقنية  -1-

                                                                                                                                                                            ماهي فوائد االفتسال ؟ -2-

 .استنتج تعريفا دقيقا لالفتسال-3-

 

 

 09بطاقة تقنية رقم

 . حتسني إنتاج الكتلة احليوية: اجملال التعلمي

أثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة ت:الوحدة التعلمية

 .احليوية

 املرغوبةإكثار النباتات  :الدرس        

 

 

 ..............................:االسم ب

 .....:..........................اللقب

 .:..............................القسم

 قيقةد 02 :   زمن التجربة 

 

 معنصري لبنى: األستاذة 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   



 :االجابة  

 :الدقيقمراحل االفتسال  - 1-

 اخلطوة املراحل

 1 

 0 

 0 

       0 

 1 

 0 

 0 

 :أهمية االفتسال-2

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 :االستنتاج -3

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد األستاذة : معنصري لبـــنى

 : األستاذةمالحظات 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

....................................... 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

 



 

 

 

 

 

 الدقيق يف األنابيب تقنية االفتسال :01نشاط 

 حتضري الفسائل و غرسها  - :اهلدف

 التعرف على بعض وسائل التعقيم  -            

 التعرف على مراحل هذه التقنية -          

 :الوسائل املستعملة

منبع ,قطن ,برتي ةعلب,أنابيب اختبار ,ماء اجلافيل,ملقط ,ماء احلنفية , كنوب حملول, (فسائل)بها براعم  بطاطا اتدرن

  حراري

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 عقم أنابيب االختبار باستعمال احلرارة وضع بداخلها قطن و حملول كنوب واغلقها جيدا حمضرة مسبقا

 10 عقم امللقط باحلرارة  1.1

 10 عقم فوهة انبوب االختبار بواسطة احلرارة 1.1

 10 ضع احدى الفسائل داخل انبوب االختبار واغلق جيدا 11

 :املطلوب

 (    7اىل  1من )تعرف  على املراحل األساسية هلذه التقنية  -1-

                                                                                                                                                                            ماهي فوائد االفتسال ؟ -2-

 .استنتج تعريفا دقيقا لالفتسال-3-

 

 

 09بطاقة تقنية رقم

 . حتسني إنتاج الكتلة احليوية: اجملال التعلمي

أثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة ت:الوحدة التعلمية

 .احليوية

 املرغوبةإكثار النباتات  :الدرس        

 

 

 معنصري لبنى: األستاذة 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   



 :االجابة  

 :الدقيقمراحل االفتسال  - 1-

 املراحل تسميتها

 1 (فسائل)قطع الرباعم النامية لدرنة البطاطا 

 2 حتتوي على وسط زراعي مالئموضع الفسائل يف أنابيب اختبار معقمة 

 3 بعد شهر تتشكل تبتة صغرية كاملة

 4 (فسائل جديدة)قطع النبتة اجلديدة اىل أجزاء صغرية 

 5 اىل انابيب اختبار مرة اخرىنقل الفسائل اجلديدة 

 6 بعد شهر تتشكل عدة نبتات صغرية كاملة

 7 ثم نقلها اىل الدفيئة (ملة نباتية)كبرية بالغة  نبتاتالصغرية تتطور اىل  لنبتاتترك ا

 :فوائد االفتسال الدقيق-2

 (ملة نباتية) وجيزة ةاحلصول على عدد هائل من النباتات املتماثلة واملماثلة للنبات األم يف فرت -1

 (.خرب صغريــال تتطلب أراضي واسعة ويكفي م)قلة التكاليف -2

 جتنب العدوى اجلرثومية انيةامك-3

 :االستنـــــتاج3

ويسمح باستنساخ ملة كبرية جدا يف وقت  هو تكاثر خضري يتم انطالقا من أجزاء صغرية من النبات األم،االفتسال 

 .قياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد األستاذة : معنصري لبـــنى

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر احلركة القلبيةالتعرف على  - :اهلدف

 حبال مطاطية,طبق التشريح اخلشيب,علبة التشربح,فقازات,ابرة,كلوروفورم,أرنب:لوسائل املستعملةا 

:دليل االجناز العملي   

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 مل من الكلوروفورم ألرنب عن طريق الفم من أجل ختديره1حنقن  د 5

التشريح اخلشيب وربطه بواسطه احلبال  نضع االرنب على ظهره على طبق د2

 (اخللفي ربط االطراف االماميه واطراف) املطاطية 

10 

 10 الردفني قطع طولي يف اجللد ثم نقطع عرضيًا عند الكتفني وأمام نعمل د2

مشرطك ال حبافته  نفصل اجللد من جدار اجلسم العضلي مستعينًا بأصبعك أو مبقبض د5

 (احلادة

10 

 11 نعمل قطع وسطيًا يف جدار البطن د2

 10 نعزل القلب و نالحظ استمرار أو توقف حركته  د3

 املطلوب :

املالحظة املهمة اليت سجلتها؟ ماهي-1-  

ماذا تستنتج؟ -2-  

 

  10رقم  تقنيةالبطاقة ال

وحدة العضوية :10اجملال التعلمي   

التحكم العصيب: 11الوحدة التعلمية   

  

 

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 :..............................القسم

 قيقةد 11 :   زمن التجربة 

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 1 :توضيح احلركة الذاتية للقلب 

ةـــأقلب الصفح 0/ 1الصفحة   



 االجابة:  

 

-1-...................................................................................... 

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

 :االستنتاج-2-

...........................................................................................

........................................................................................... 

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مالحظات األستاذ:

.....................................................................................

................................................................................... 

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   



   

 

 

 

 

 

 

 مصدر احلركة القلبيةالتعرف على  - :اهلدف

 حبال مطاطية,طبق التشريح اخلشيب,علبة التشربح,فقازات,ابرة,كلوروفورم,أرنب:لوسائل املستعملةا 

:دليل االجناز العملي   

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 11 ألرنب عن طريق الفم من أجل ختديره مل من الكلوروفورم1حنقن  د 5

التشريح اخلشيب وربطه بواسطه احلبال  نضع االرنب على ظهره على طبق د2

 (اخللفي ربط االطراف االماميه واطراف) املطاطية 

10 

 10 الردفني نعمل قطع طولي يف اجللد ثم نقطع عرضيًا عند الكتفني وأمام د2

مشرطك ال حبافته  العضلي مستعينًا بأصبعك أو مبقبضنفصل اجللد من جدار اجلسم  د5

 (احلادة

10 

 11 نعمل قطع وسطيًا يف جدار البطن د2

 10 نعزل القلب و نالحظ استمرار أو توقف حركته  د3

 املطلوب :

ماهي املالحظة املهمة اليت سجلتها؟-1-  

ماذا تستنتج؟ -2-  

 

  10رقم  تقنيةالبطاقة ال

وحدة العضوية :10اجملال التعلمي   

التحكم العصيب: 11الوحدة التعلمية   

  

 

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 1 :توضيح احلركة الذاتية للقلب 

ةـــأقلب الصفح 0/ 1الصفحة   



 االجابة:  

 

 عن األرنب أنه معزولرغم  يستمر يف النبضان نالحظ أن القلب -1-

 

 :االستنتاج-2-

 نستنتج أن حركة القلب ذاتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنصري لبـــنى: األستاذة من إعداد 

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   



 

 

 

 

 

 

 

 -1-  بنية العصب :

 التعرف على بنية العصب انطالقا من املالحظة اجملهرية - :اهلدف

 أزرق امليثيلني, مشرط, صفائح,شرائح زجاجية ,فورمول , جماهر ضوئية,سرطان:لوسائل املستعملةا 

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

 حمضرة)

 (سابقا

 11 نقوم مبباعدة مفصال سرطان للحصول على العصب نضعه يف الفورمول مدة أسبوع

 10 مشط العصب طوليا حتى يتم فركه كليا,خذ قطعة من العصب باستعمال مشرط د2

 10 أضف قطرة من ازرف امليثيلني د1

 10 غطه بساترة و افحصه باجملهر د 10

 :املطلوب 

 اجملهرية إىل رسم ختطيطيترجم مالحظاتك  -1-

 تعرف على بنية العصب -2-

 

 :بنية اللبف العصيب -2-

 التعرف على بنية الليف العصيب انطالقا من املالحظة اجملهرية - :اهلدف

 قطرة ماء,مشرط, صفائح,شرائح زجاجية , ,جماهر ضوئية,(حمضر مسبقا)عصب :لوسائل املستعملةا 

 

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الالزمالزمن 

أضف عليها قطرة من املاء ( احملضر السابق)خذ قطعة من العصب احملفوظ يف الفورمول  د 1

 على صفيحة زجاجية

11 

 10 مشطها طوليا بواسطة إبرة حبيث تنفصل األلياف عن بعضها د2

 10 غطه بساترة و افحصه باجملهر د10

 :املطلوب 

الحظ ,ميز فيه احملور األسطواني احملاط بغمد التخاعني و الذي حييط به غمد شوان,فتش عن ليف عصيب واضح متاما  -1-

 وجود نوى ضخمة على طول غمد شوان

 ترجم مالحظاتك اجملهرية إىل رسم ختطيطي عليه كافة البيانات -2-

 

 

 

 

  11رقم  تقنيةالبطاقة ال

وحدة العضوية :10اجملال التعلمي   

التحكم العصيب: 11الوحدة التعلمية   

  

 

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 :..............................القسم

 قيقةد 00 :   زمن التجربة 

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 0 : بنية العصب و الليف العصيب

أقلب الصفحة  0/  1لصفحة ا  



  
 :االجابة 

 -1-  بنية العصب :

...........................يتكون العصب من   

......................................... 

......................................... 

 

 

 

 :بنية اللبف العصيب -2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد األستاذة : معنصري لبـــنى

:ةمالحظات األستاذ  

.....................................................................................

...................................................................................  

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

 

  الليف العصيب قطع يف رسم ختطيطي مل

 

 

 باجملهر الضوئيمقطع يف العصب كما يبدو 

 



 

   

 

 

 

 

 

 -1-  بنية العصب :

 التعرف على بنية العصب انطالقا من املالحظة اجملهرية - :اهلدف

 أزرق امليثيلني, مشرط, صفائح,شرائح زجاجية ,فورمول , جماهر ضوئية,سرطان:لوسائل املستعملةا 

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

حمضرة )

 (سابقا

 11 نقوم مبباعدة مفصال سرطان للحصول على العصب نضعه يف الفورمول مدة أسبوع

 10 مشط العصب طوليا حتى يتم فركه كليا,خذ قطعة من العصب باستعمال مشرط د2

 10 امليثيلنيأضف قطرة من ازرف  د1

 10 غطه بساترة و افحصه باجملهر د 10

 :املطلوب 

 ترجم مالحظاتك اجملهرية إىل رسم ختطيطي -1-

 تعرف على بنية العصب -2-

 

 :بنية اللبف العصيب -2-

 التعرف على بنية الليف العصيب انطالقا من املالحظة اجملهرية - :اهلدف

 قطرة ماء,مشرط, صفائح,شرائح زجاجية , ,جماهر ضوئية,(حمضر مسبقا)عصب :لوسائل املستعملةا 

 

 :دليل االجناز العملي 

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

أضف عليها قطرة من املاء ( احملضر السابق)خذ قطعة من العصب احملفوظ يف الفورمول  د 1

 على صفيحة زجاجية

11 

 10 بعضهامشطها طوليا بواسطة إبرة حبيث تنفصل األلياف عن  د2

 10 غطه بساترة و افحصه باجملهر د10

 :املطلوب 

الحظ ,ميز فيه احملور األسطواني احملاط بغمد التخاعني و الذي حييط به غمد شوان,فتش عن ليف عصيب واضح متاما  -1-

 وجود نوى ضخمة على طول غمد شوان

 ترجم مالحظاتك اجملهرية إىل رسم ختطيطي عليه كافة البيانات -2-

 

 

 

 

  11رقم  تقنيةالبطاقة ال

العضويةوحدة  :10اجملال التعلمي   

التحكم العصيب: 11الوحدة التعلمية   

  

 

 

معنصري لبنى: األستاذة   

 نشاط 0 : بنية العصب و الليف العصيب

أقلب الصفحة  0/  1لصفحة ا  



 :االجابة 

 -1-  بنية العصب :

حزمة من األلياف العصبيةيتكون العصب من   

 

 

 

 

 :بنية اللبف العصيب -2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد األستاذة : معنصري لبـــنى

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

 

  الليف العصيب قطع يف رسم ختطيطي مل

 

 مقطع يف العصب كما يبدو باجملهر الضوئي

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجناز مقطع يف النخاع الشوكي - :اهلدف

 املادة الرمادية مالحظة -          

 جمهر ضوئي,أزرق امليثيلني,صفيحة,ساترة,ابرة,مكربة,فورمول,خناع شوكي:  الوسائل املستعملة

 : دليل االجناز العملي

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

حمضرة )

 (مسبقا

 11 ضع قطعة من النخاع الشوكي يف الفورمول ملدة أسبوع

 10 الشوكياجنز مقطع عرضي يف النخاع  د 1

 10 افحص املقطع بالعني اجملردة ثم املكربة د 0

 10 ارفع عينة من القرن األمامي من املادة الرمادية بواسطة ابرة وضعها على صفيحة زجاجية د 1

 11 اضف قطرة من أزرق امليثيلني ثم غطها بساترة د 1

 10 افحص باجملهر الضوئي د 11

 :املطلوب

 الشوكي النخاعأرسم مقطع يف   -

 مما يتكون النخاع الشوكي-

 املادة الرماديةتعرف على مكونات  (أ)من خالل الوثيقة  -

 

 

 

            

 وحدة العضوية  :اجملال التعلمي

 التحكم العصيب: الوحدة التعلمية 

 (مفهوم العصبون )الدعامة اخللوية للرسالة العصبية: الدرس 

 

  

  

 

 :.......................االسم ب

 :..........................اللقب

 .............................:.القسم

 دقيقة 10:   زمن التجربة 

 

 بنية املادة الرمادية يف النخاع الشوكي: 01نشاط 

 

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

معنصري لبنى: األستاذة   12رقم  تقنيةالبطاقة ال 



 :االجابة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................يتكون النخاع الشوكي من  -  

 

- ...........................................................................................  

 

....................................................................تتكون املادة الرمادية من  -  

............................................................................................  

 

 

 

 

 

 من إعداد األستاذة : معنصري لبـــنى

:ةمالحظات األستاذ  

.....................................................................................

...................................................................................  

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

 

(أ)لشكل ا  

 

 رسم ختطيطي ملقطع عرضي يف النخاع الشوكي

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجناز مقطع يف النخاع الشوكي - :اهلدف

 مالحظة املادة الرمادية -          

 جمهر ضوئي,أزرق امليثيلني,صفيحة,ساترة,ابرة,مكربة,فورمول,خناع شوكي:  الوسائل املستعملة

 : دليل االجناز العملي

 الرقم خطوات العمل الزمن الالزم

حمضرة )

 (مسبقا

 11 ضع قطعة من النخاع الشوكي يف الفورمول ملدة أسبوع

 10 اجنز مقطع عرضي يف النخاع الشوكي د 1

 10 ثم املكربةافحص املقطع بالعني اجملردة  د 0

 10 ارفع عينة من القرن األمامي من املادة الرمادية بواسطة ابرة وضعها على صفيحة زجاجية د 1

 11 اضف قطرة من أزرق امليثيلني ثم غطها بساترة د 1

 10 افحص باجملهر الضوئي د 11

 :املطلوب

 النخاع الشوكيأرسم مقطع يف   -

 مما يتكون النخاع الشوكي-

 املادة الرماديةتعرف على مكونات  (أ)من خالل الوثيقة  -

 

 

 

            

 وحدة العضوية  :اجملال التعلمي

 التحكم العصيب: الوحدة التعلمية 

 (مفهوم العصبون )الدعامة اخللوية للرسالة العصبية: الدرس 

 

  

  

 

 بنية املادة الرمادية يف النخاع الشوكي: 01نشاط 

 

 

 

أقلب الصفحة  0/  1الصفحة   

معنصري لبنى: األستاذة   12رقم  تقنيةالبطاقة ال 



 :االجابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادتني مادة بيضاء حميطية و مادة رمادية مركزية يتكون النخاع الشوكي من -

 

 متشابكة فيما بينهامن أجسام اخلاليا العصبية تتكون املادة الرمادية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد األستاذة : معنصري لبـــنى

انتـــــــــهى 0/ 0الصفحة   

 

(أ)لشكل ا  

 

 ختطيطي ملقطع عرضي يف النخاع الشوكيرسم 

 



 ****ون اهللــانتهـــــــى بع****

هي عندما  , إن من أكثر اللحظات سعادة يف احلياة

  حتقق أشياء

 تستطيع حتقيقها الناس عنها أنك ال يقول

 
 

:لبنى على  ألستاذة معنصريللتواصل وإبداء آرائكم نرجو االتصال با  

Sciences05@hotmail.fr 

 للمزيد زوروني على مدونيت يف العلوم

http://prof2sciences.overblog.com 

 


