مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)01( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 01 :سـاعة.

احلصة التعلمية :مظاهر منو الكائنات احلية.

نوع احلصة :نظــري.

 -1املعارف املبنية :يتمثل النمو يف تزايد كتلة و قد العضوية.
 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 ترمجة منحنيات إىل نص علمي. -استقصاء املعلومات.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 شفافيات ،واثئق(حسب الوفرة) ،جهاز اإلسقاط ،السبورة ،الكتاب املدرسي.ب -1-وضعية االنطالق:

ب -2-طرح اإلشكالية:

 مراحل تطور اجلنني عند اإلنسان (إنطالقا من الواثئق). -تطور األشجار (إنطالقا من الواقع).

 مــا هـي مظــاهر النمــو عند الكــائن احلي؟ب -3-صياغة الفرضيات(:توقعات إجابة التالميذ).
 -الزايدة يف الطول و الوزن ،الزايدة يف العدد ،تغري يف املالمح.

 -4التقصي - :حتليل منحنيات تغريات القد و الوزن بداللة العمر عند اإلنسان.
 مقارنة بني صورتني إشعاعيتني ليد طفل و يد ابلغ. -إقرتاح تركيب جترييب إلظهار منو ساق نبات.

 -5اخلالصة - :النمو هو الزايدة يف كتلة و قد العضوية.
 -6التقومي - :حتليل وثيقة  4و  6الصفحة  13من الكتاب املدرسي.
 -7التعميم :حتديد مناطق النمو عند الكائنات احلية.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)02( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 02 :سـاعة.

احلصة التعلمية :مناطق النمو عند النبات.

نوع احلصة :عمــلي.

 -1املعارف املبنية - :املرستيم القمي هو املسؤول على النمو الطويل يف اجلذرو الساق.
 -2األهداف املنهجية - :اسرتجاع املعلومات.
 -إثبات فرضية.

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :بذور منتشة ،حرب ،جذور خمتلفة ،مكرب ،الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق - :عند تقليم األشجار ملاذا ال متوت؟

 و عند برت أحد األطراف عند اإلنسان ملاذا ال يتوقف هذا اإلنسان على النمو؟ب -2-طرح اإلشكالية:

 -أيــن تـوجد منــاطق النــمو عنـد النــبات؟

ب -3-صياغة الفرضيات:
 -4التقصي:

 يف اجلذر أو يف الساق ،يف اخلالاي أو يف أنويتها. يقارن بني نبااتت ابزالء منتشة يف أايم خمتلفة. يقارن بني نباتني للبازالء إحدامها عوجلت مببيد عشيب. -قياس طول جذر بذرة منتشة مع احلرب الصيين.

 -5اخلالصة:

 -املرستيم القمي هو املسؤول على النمو الطويل للجذور و السيقان.

 -6التقومي:
 -حتليل الوثيقة رقم  03الصفحة .15

 -7التعميم - :حتديد أو التساؤل على التضاعف اخللوي.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)03( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :التجديد اخللوي.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :عمر خالاي اجلسم حمدد يف الزمان و املكان لذلك تقوم العضوية بتجديدها.
 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. سرد املعلومات. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة ،صور (حسب الوفرة).

ب -1-وضعية االنطالق:

 عندما يفقد اإلنسان كمية من دمه على إثر جرح فكيف يتم تعويض الدم الضائع ،كيفيتطاول الشعر بعد قصه ،كيف تطول األظافر بعد تقليمها.

ب -2-طرح اإلشكالية:

 كيـ ـ ــف يتـم تعـويض اخلــالاي التـ ــالفة؟ب -3-صياغة الفرضيات:

 -عن طريق الربوتينات ،عن طريق الغذاء،عن طريق والدة خالاي جديدة.

 -4التقصي:
 -حتليل الواثئق  ،01و  02الصفحة ،16حتليل الوثيقة03

 -5اخلالصة:

الصفحة.17

 -التجديد اخللوي هو جتديد اخلالاي التالفة عن طريق اإلنقسام.

 -6التقومي:

 حتليل الوثيقة  04الصفحة .17 -7التعميم:

حتديد آليات النمو.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)04( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :آليات النمــو.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :ينتج النمو عن تكاثر عدد اخلالاي و تزايد أبعادها و تركيب املادة احلية.
 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات.

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات. سرد املعلومات. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:

 هل تتجدد كل اخلالاي املوجودة يف اجلذر؟ب -2-طرح اإلشكالية:

 -هل يزداد حجم اخلالاي املرستيمية؟

 مـ ــا هــي آليـ ـ ــات الن ــمو؟ب -3-صياغة الفرضيات:

 -عن طريق زايدة حجم اخلالاي ،عن طريق زايدة عدد اخلالاي.

 -4التقصي:
 -حتليل الوثيقتني  01و  02من الصفحة .18

 -5اخلالصة:
 -6التقومي:

 -النمو هو انتج عن تكاثر عدد اخلالاي و تزايد أبعادها و تركيب املادة احليوية.

 حل التطبيق رقم  03الصفحة .47 -7التعميم:

 -التساؤل على التضاعف اخللوي.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)05( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :التضاعف اخللوي.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية :التعرف على اإلنقسام اخللوي  ،و يتعرف على مراحل اإلنقسام اخليطي املتساوي عند
اخلالاي النباتية.

 -2األهداف املنهجية - :املعاجلة اليدوية.

 إستعمال تقنيات املالحظة. -إجياد عالقة منطقية بني املعطيات.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :اجملهر ،جذور البصل ،مقص أو شفرة حالقة ،حملول الكارمن اخللي ،صفائح ،ستائر ،الكتاب
املدرسي ،السبورة ،شفافيات ،جهاز اإلسقاط.
ب -1-وضعية االنطالق :ملاذا تتطاول اخلالاي و تقوم ببناء املادة احلية ،و ما هي العضية املسؤولة على تضاعف
اخلالاي.

ب -2-طرح اإلشكالية:

 -كـ ـ ـ ــيف يتم تضـ ــاعف اخلالاي؟

ب -3-صياغة الفرضيات:
 عن طريق التطاول ،عن طريق التزاوج ،عن طريق بناء املادة احلية إنطالقا من الغذاء. -4التقصي:

 إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة .20 -فحص احملضر جمهراي و رسم الصورة املالحظة مث مقارنة أشكال اخلالاي ،من أجل متييز مراحل االنقسام.

 -5اخلالصة - :االنقسام اخليطي هو ظاهرة حيوية مستمرة ميكن تقسيمها إىل  4مراحل حسب مظهر
الصبغيات :مرحلة متهيدية و مرحلة استوائية ،مرحلة انفصالية و أخرى هنائية.
 -6التقومي :حل التطبيق رقم  04الصفحة .47

 -7التعميم :إقرتاح فرضية ملصدر املادة الضرورية للبناء احليوي.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)06( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :مصدر املادة الضرورية للبناء احليوي عند النبات.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :تنمو النبيتات إعتمادا على املدخرات الغذائية بينما النبات املورق يعتمد على املغذايت اليت
ينقلها النسغ الكامل عرب اللحاء.

 -2األهداف املنهجية - :املعاجلة اليدوية.

 سرد املعلومات. -إثبات فرضية.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :درانت بطاطا منتشة ،بذور فاصولياء منتشة و أخرى جافة  ،كواشف (نرتات الفضة ،كلور
الباريوم ،مولبيدات األمونيوم ،محض الكربيت ،أكسالت األمونيوم ،كربيتات النحاس ،الصودا ،ماء اليود ،أمحر
السودان ،حملول فهلنغ) ،موقد ،مالقط.

ب -1-وضعية االنطالق - :من املعروف أن خالاي منطقة االستطالة تكون كبرية فكيف يزداد حجمها أو من أين
أتيت ابملواد من أجل مأل حمتواها؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما هو مـصدر املـواد الضـرورية للبنـاء احلـيوي للنبات؟ب -3-صياغة الفرضيات - :من بقااي احليواانت أو النبااتت ،من الرتبة ،مصدرها املياه املعدنية أو مياه السقي.
 -4التقصي - :اجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة ( 25الواثئق .)4 ،3 ،2 ،1
 حتليل الواثئق  5 ،4 ،3 ،2 ،1الصفحة .26 -حتليل الواثئق  7 ،6الصفحة .28

 -5اخلالصة - :النبات يستعمل املواد املعدنية املوجودة يف النسغ الناقص إلنتاج مواد عضوية (نسغ كامل).
 عند احليوان تنتقل املغذايت عن طريق الدم الذي يوزعها إىل كل األنسجة. -6التقومي - :حل التطبيق رقم  05الصفحة .48

 -7التعميم - :تفسري آليات انتقال النسغ الناقص و النسغ الكامل.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)07( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :الدعامة النسيجية لدوران النسغ الكامل.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :ينتقل النسغ الكامل عرب اللحاء(األانبيب الغرابلية).
 -2األهداف املنهجية - :املعاجلة اليدوية.

 استعمال تقنيات املالحظة. إجناز تركيب. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :جذور أو سيقان نبااتت خضراء ،شفرات حالقة ،أطباق بيرتي ،ماء جافيل ،محض اخلل املركز،
حملول الكارمن األخضر ،حملول غليسرييين ،صفائح زجاجية ،ستائر ،جماهر.

ب -1-وضعية االنطالق:
 -ما هي األعضاء املسؤولة عن تركيب املادة العضوية؟ لكن هذه املادة جنذها يف كل أعضاء النبات فكيف

تنتقل؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هي الـدعامة النسيجـية لنقـل النـسـغ الكـامل؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :ينتقل عرب السيقان ،عرب األوراق ،عن طريق ضغط من األوراق ،عرب اخلشب.
 -4التقصي:
 -اجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة .30

 رسم املالحظة اجملهرية للمقطع الطويل و العرضي و مقارنتهما ابلرسومات املوضحة يف الوثيقتني 3 ،2من الصفحة .31

 -5اخلالصة:

 ينتقل النسغ الكامل من األوراق إىل كل أعضاء النبات عرب اللحاء (األانبيب الغرابلية). -6التقومي - :مقارنة بني األانبيب الغرابلية و اخلالاي املرستيمية ،ما هو منشأ األانبيب الغرابلية؟
 -7التعميم - :مقارنة بني نقل املادة العضوية عند النبات و احليوان.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)08( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علــمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 01 :س ــاعة.

احلصة التعلمية :مصدر املادة الضرورية للبناء احليوي عند احليوان.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :حيتاج احليوان مواد بسيطة يتحصل عليها من مواد معقدة يتناوهلا يف غذائه.
 -2األهداف املنهجية - :استقصاء املعلومات.
 -إثبات فرضية.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:
 كيف يتغري وزن الطفل من  03كغ إىل  30كغ .....إىل غاية  90كغ. كيف يتغري طول اإلنسان أو حجم احليوان من األصغر إىل األكرب.ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هو مصدر املواد الضرورية للنمو و التجديد اخللوي عند احليوان؟

ب -3-صياغة الفرضيات:
 مصدره الغذاء ،مصدره حيواين ،مصدره نبايت. -4التقصي - :حتليل الوثيقة  3 ،2 ،1من الكتاب املدرسي الصفحة .32
 -حتليل الوثيقة 4ن  5الصفحة .33

 -5اخلالصة:

 -أيخذ احليوان املواد الالزمة من الغذاء مث يفككها و يستعملها بشكلها البسيط من أجل بناء مواد عضوية.

 -6التقومي:
 -حل التطبيق رقم  7الصفحة .48

 -7التعميم - :كيف يكون اجلسم مواد بسيطة و مواد معقدة إنطالقا من مواد كلها معقدة.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)09( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستعمال الطاقة و حتديد مصدرها.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :بناء املادة احلية (التمثيل الغذائي).

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :عملية بناء األغذية هي عملية عكسية لعملية تفكيك املواد املعقدة.
 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات.

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات. إبداء روح النقد. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق
 -نالحظ أن عضو أو بعض األعضاء يف اجلسم تقوم إبنتاج مادة معينة بدون مواد أخرى مثل

البنكرايس يقوم إبنتاج األنسولني دون بقية األعضاء فهل األعضاء األخرى ال حتتوي على املواد األولية إلنتاج هذه
املادة و ما هو مصدرها عند البنكرايس.

ب -2-طرح اإلشكالية:

 كيـف حيـدث تـركيـب مـواد عضـوية معـقدة؟ب -3-صياغة الفرضيات:
 -تصنع يف الدم ،حيتفظ هبا اجلسم كما هي من الغذاء ليستغلها أثناء احلاجة ،حيدث تركيبها يف األمعاء.

 -4التقصي:

 -حتليل الواثئق  3 ،2 ،1من الكتاب املدرسي الصفحة .34

 -5اخلالصة - :حتدث عملية البناء بشكل معاكس لعملية اهلدم لكن األوىل حتدث داخل اخلالاي و املسؤول
األول عليها هي النواة (أنوية اخلالاي).
 -6التقومي - :رسم حتليل الوثيقة رقم  1الصفحة .44
 -7التعميم - :حتليل الوثيقة املدجمة الصفحة .45

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)10( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :حتويل الطاقة الكيميائية يف األغذية.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :التنـ ـ ــفس.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :التنفس عبارة عن ظاهرة حيوية حتدث فيها مبادالت غازية حترتق على إثرها املادة العضوية
(طاقة كيميائية كامنة) إىل طاقة حرارية وأخرى حرة قابلة لالستعمال.

 -2األهداف املنهجية - :استعمال تقنيات املالحظة.
 -املعاجلة اليدوية.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 بذور جافة ،بذور منتشة ،مكربة ،حمرار ،ماء اجلري ،أوعية ،الكتاب املدرسي ،السبورة ،شفافيات(حسب الوفرة) ،جهاز العرض.

ب -1-وضعية االنطالق:

 -كم تكون حرارة جسم اإلنسان العادية؟ ،ابلرغم من أن درجة حرارة جسم اإلنسان مرتفعة نوعا ما لكنه

يستطيع العيش يف مناطق تنخفض فيها درجات احلرارة إىل أقل من  30درجة حتت الصفر ،فكيف يستطيع ذلك؟
ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما هي اآلليات اليت تسمح ابحلصول على الطاقة من املغذايت؟ ،كيف تتم عملية التنفس؟ب -3-صياغة الفرضيات - :هدم األغذية ،تفكيك الربوتينات ،عن طريق استنشاق األوكسجني و طرح اثين أوكسيد
الكربون.

 -4التقصي - :إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة .52
 -مالحظة بذرتني إحدامها منتشة و أخرى جافة بواسطة مكربة.

 -5اخلالصة - :التنفس عبارة عن مبادالت غازية تنفسية حترر طاقة حرة و حرارة.
 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  1الصفحة .59

 -7التعميم - :حتليل الوثيقة رقم  5الصفحة  53و رسم منحىن تغريات الوزن اجلاف للبذرة بداللة الزمن.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)11( :
اجملال املفاهيمي :إستعمال املادة و حتويل الطاقة.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :حتويل الطاقة الكيميائية يف األغذية.

املــدة 02 :ســاعة

احلصة التعلمية :التخـ ــمر.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :التخمر هو طريق الهوائي إلنتاج الطاقة من األغذية.
 -2األهداف املنهجية - :املعاجلة اليدوية.

 إستعمال املعارف. إثبات فرضية. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -دوارق ،مخرية ،ماء اجلري ،أمالح ،مانومرت مائي ،كمية من الغلوكوز ،جمهر ،الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:
 -التنفس هو مصدر للطاقة إنطالقا من أكسدة املواد العضوية و لكن هناك كائنات أخرى تعيش يف

أوساط ال حتتوي على األوكسجني فمن أين أتيت ابلطاقة.
ب -2-طرح اإلشكالية:

؟

 -كيف ميكن إنتاج الطاقة احلرارية من دون الـ O2

ب -3-صياغة الفرضيات:
 عن طريق التطفل ،عن طريق الطاقة املخزنة أثناء التنفس ،من اخلالاي اليت تقوم بتصنيع الطاقة. -4التقصي:

 إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة ( 54ابلوسائل املتوفرة). -حتليل الواثئق  6 ،5 ،4من الكتاب املدرسي الصفحة .55

 -5اخلالصة - :التخمر هو طريق الهوائي إلنتاج الطاقة (احلرارة و الطاقة احلرة الالزمة ملختلف النشاطات) ،و تقوم به
الكائنات يف غياب األوكسجني لكن انجتة الطاقوي أقل من الناتج الطاقوي للتنفس.
 -6التقومي :حل التطبيق رقم  5الصفحة .60

 -7التعميم :حتليل الواثئق  1و  2الصفحة .58

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)12( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :العناصر النسيجية لنقل النسغ اخلام.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :ينتقل املاء و األمالح املعدنية (النسغ اخلام) من الرتبة إىل األوابر املاصة مث إىل األوعية
اخلشبية (نقل أفقي) لينتقل عرب هذه األخرية إىل كل أعضاء النبات (نقل عمودي).

 -2األهداف املنهجية- :املعاجلة اليدوية.

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات. -إجناز تركيب.

 -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 جذور نبااتت أحادية الفلقة ،غصن نبات أخضر ،حملول اإليوزين ،شفرة حالقة ،صفائح ،ستائر،جماهر ،الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:

 -هل إبمكان أي نبات أن يعيش لوحده دون وجود بقية النبااتت؟ ،إذا كانت جذور النبااتت

تستمد غذائها من الرتبة اليت تعيش فيها فكيف تتغذى األجزاء العليا للنبات؟ ،كيف نسمي هذه املادة الغذائية؟
ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما هي العناصر التشرحيية املسؤولة على نقل النسغ اخلام؟ب -3-صياغة الفرضيات - :عرب لب الساق ،عرب األوعية الناقلة للنسغ ،األوراق متتصه من اجلذور...

 -4التقصي - :إجناز الرتكيبني التجريبيني املوضحني يف البطاقتني التقنيتني يف الصفحة  68و الصفحة  69لكن على
النبااتت املتوفرة يف حديقة الثانوية.

 -5اخلالصة:

 ينتقل النسغ اخلام عرب األوابر املاصة مث عرب األوعية اخلشبية وصوال إىل األجزاء اخلضراء للنبات -6التقومي - :إجناز تركيب جترييب خاص بكل تلميذ مماثل للرتكيب املمثل يف الوثيقة  3الصفحة .69

 -7التعميم - :رسم املالحظات اجملهرية ،حتليل الوثيقة رقم  5الصفحة  69مث مقارنتها ابملالحظات اجملهرية.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)13( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :مصدر الكربون يف املادة العضوية.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :الـ  CO2هو املصدر الوحيد للكربون يف املادة العضوية.
 -2األهداف املنهجية - :املعاجلة اليدوية.

 -إستعمال املعارف.

 إستقصاء املعلومات. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -أوراق نبات اجلريانيوم ،الكحول ،ماء اليود ،أغطية عامتة ،الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:
 -ما هي العناصر الكيميائية املوجودة يف املادة العضوية ،ما هي العناصر املوجودة يف الغلوكوز ،ما هو

مصدر هذه العناصر؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هو مصـدر الكـربون املـوجـود يف املـادة العضوية؟

ب -3-صياغة الفرضيات:
 من املاء ،من اهلواء ،من العناصر املعدنية (النسغ اخلام). -4التقصي:

 -5اخلالصة:

إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة  70ابلوسائل املتوفرة. -حتليل الواثئق  4و  5من الصفحة .71

 مصدر الكربون املوجود يف املادة العضوية هو اثين أكسيد الكربون. -6التقومي - :حل التطبيق رقم  8الصفحة .87

 -7التعميم - :حتديد مصدر الكربون يف املادة العضوية عند النبااتت املائية.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)14( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :دراسة الثغور الورقية.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :الثغور هي ثقوب توجد يف الورقة يدخل عربها الـ  CO2إىل خالاي النبااتت اخلضراء.
 -2األهداف املنهجية - :إستعمال املعارف.
 -املعاجلة اليدوية.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -أوراق نبات السلق ،جماهر ،صفائح ،ستائر ،الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:
 -إىل ماذا حيتاج النبات من أجل النمو؟ ،هل ميكن تعويض الكربون املعدين الذي حيتاجه ابلكربون

العضوي؟ ،من أين حيصل عليه النبات؟
ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هو املدخل الذي يعرب منه الـ  CO2إىل داخل األنسجة؟

ب -3-صياغة الفرضيات:
 يدخل عرب اجلذور ،عرب األوراق ،يدخل مع النسغ اخلام. -4التقصي:

 إجناز الرتكيب التجرييب املبني يف البطاقة التقنية الصفحة .72 فحص و رسم املالحظات اجملهرية مث مقارنتها مع صور الوثيقة  3من الصفحة .73 -حتليل الوثيقتني  4و  5الصفحة .73

 -5اخلالصة - :الثغور هي فتيحات يدخل منها الـ  CO2إىل النسج اخللوية اخلضراء.
 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  5الصفحة .84

 -7التعميم - :ما هي العملية اليت تقوم إبدخال الكربون املعدين ضمن املادة العضوية؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)15( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.
الوحدة التعلمية :دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي.

احلصة التعلمية :التـركيب الضـوئي.

املستوى :األوىل علـمي.
املــدة 02 :ســاعة.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :الرتكيب الضوئي هو عملية حيوية يقوم هبا النبات األخضر و ينتج خالهلا املادة العضوية إنطالقا
من الـ  H2Oو الـ .CO2

 -2األهداف املنهجية - :املعاجلة اليدوية.

 إستعمال املعارف. -إستقصاء املعلومات.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :نبات اجلريانيوم ،أوراق نبات الكوسى ،أوراق عامتة حلجب الضوء ،كحول ،ماء اليود ،بواتنون،
محض اخلل ،ميثانول ،برمنغنات البواتسيوم ،كربوانت الصوديوم ،أوراق وامتان ،سكروز ،غلوكوز ،الفركتوز ،الكتاب
املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق - :إذا قمنا حبرق ورقة نبات أخضر على ماذا حنصل؟ ،و ما هي مكوانت هذا الناتج؟ ،و
إذا قم نا بتجفيفها فقط ما هو الناتج ،ما هي مكوانت هذا الناتج؟ ،إذا قمنا بوزن ورقة جمففة يف الصباح و أخرى جمففة
يف املساء فأيهما تكون أكرب وزن و ملاذا؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 كيف تثبت أن النبات األخضر يقوم برتكيب املادة العضوية أثناء عملية الرتكيب الضوئي؟ب -3-صياغة الفرضيات - :جنففها مث نزهنا ،نقوم مبنع مرور املاء ،أو منع مرور الضوء و نالحظ إذا كانت تستطيع
العيش.

 -4التقصي - :إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة  ،74و الصفحة .75

 -إنشاء جزيئه غلوكوز  C6H12O6بواسطة الكرايت إنطالقا من  6جزيئات  H2Oو  6جزيئات .CO2

 -5اخلالصة - :الرتكيب الضوئي هو إنتاج النبات األخضر للمادة العضوية إنطالقا من الـ H2Oو الـ .CO2
 -6التقومي :كتابة معادلة كاملة للرتكيب الضوئي.

 -7التعميم - :هل تقوم كل النبااتت بعملية الرتكيب الضوئي؟ ،و النبااتت اليت ال تقوم هبذه العملية من أين حتصل
على املادة العضوية؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)16( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :دور اليخضور يف عملية الرتكيب الضوئي.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :الصانعات اليخضورية متتص بعض األشعة الضوئية و تعكس األشعة اخلضراء ،األشعة املمتصة
هي الفعالة يف عملية الرتكيب الضوئي.

 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 إستعمال تقنيات املالحظة. -التعبري العلمي و اللغوي الدقيق.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :موشور زجاجي ،منبع ضوئي ،حوض ،حملول خيضوري ،جماهر ،نبات اإليلوداي ،الكتاب املدرسي،
السبورة ،شفافيات ،جهاز العرض.
ب -1-وضعية االنطالق - :عند حتليل الضوء األبيض (أشعة الشمس) ما هو عدد األشعة اليت حنصل عليها؟ ،ملاذا
نالحظ األلوان على طبيعتها يف اإلضاءة الشديدة بينما تتغري ألواهنا يف اإلضاءة الضعيفة؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هو دور اليخـضور يف عمــلية التـركيب الضوئي؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :يقوم بتحليل الضوء ،يقوم إبمتصاص الضوء األبيض ،يقوم إبمتصاص األشعة اخلضراء.
 -4التقصي - :إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة .76
 مالحظة جمهرية للصانعات اخلضراء. -حتليل الواثئق  5و  6الصفحة .77

 -5اخلالصة - :الصبغات اليخضورية متتص أشعة الطيف كلها بدرجات متفاوتة و هذه األخرية هي الفعالة يف عملية
الرتكيب الضوئي و تعكس األشعة اخلضراء.

 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  6الصفحة .87
 -7التعميم - :ما هو الفرق بني اإلشعاع و الشدة الضوئية؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)17( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :دخول الطاقة الضوئية يف العامل احلي.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :أتثري اإلضاءة على شدة الرتكيب الضوئي.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :كلما تزداد شدة اإلضاءة تزداد شدة الرتكيب الضوئي إىل حد معني أين تصبح شدته اثبتة.
 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات.

 التمثيل اخلطي و البياين و إستعمال الرمز. التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -نبات اإليلوداي ،وعاء ،ماء ،منبع ضوئي ،الكتاب املدرسي ،السبورة ،شفافيات ،جهاز العرض.

ب -1-وضعية االنطالق:
الضوئي يف الليل؟

 -هل حيدث الرتكيب الضوئي يف الليل؟ ،ذكران شروط الرتكيب الضوئي ملاذا ال حيدث الرتكيب

ب -2-طرح االشكالية:

 -ما هو دور الضــوء يف عمــلية الـرتكيب الضوئي؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :تنشيط اليخضور ،ميتصله اليخضور ،يدخل يف تركيب املادة العضوية.
 -4التقصي:
 إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة .78 حتليل الواثئق  2و  3الصفحة .78 -5اخلالصة:

 -حتليل الواثئق  4و  5الصفحة .79

 زايدة شدة اإلضاءة تزيد من شدة الرتكيب الضوئي إىل حد معني تصبح شدة هذا األخري اثبتة -6التقومي - :حل التطبيق رقم  7الصفحة .87

 -7التعميم - :حتليل الوثيقة املدجمة الصفحة .84

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)18( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إنتقال املادة و الطاقة يف نظام بيئي

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :إنتقال املادة و الطاقة يف شبكة غذائية.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :النبااتت اخلضراء ذاتية التغذية ألهنا تركب مادهتا العضوية بنفسها فهي متثل املصدر الوحيد
للمادة و ابلتايل الطاقة الضرورية جلميع الكائنات غري ذاتية التغذية.

 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات.

 التمثيل اخلطي و البياين و استعمال الرمز. -التعبري العلمي و اللغوي الدقيق.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق:
-كل الكائنات حتتاج إىل مادة عضوية فمن أين أتيت احليواانت مبادهتا العضوية؟

 ملاذا تعيش بعض احليواانت يف مكان دون اآلخر؟ ،نفس الشيء حيدث عند النبااتت ملاذا؟ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ماذا متثل املادة العضوية اليت تنتجها األنظمة البيئية و كيف ميكن حساب كتلتها و متثيلها هرميا؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :ميكن حساهبا ابلثمار اليت تنتجها ،حتسب بوزن الكائن احلي ،عن طريق وزهنا بدون ماء.
 -4التقصي - :حتليل الواثئق  3 ،2 ،1الصفحة .90
 حتليل الوثيقتني  4و  5الصفحة  ،97و رسم أهرام الكتلة احليوية جلدول الوثيقة  6الصفحة .91 -حتليل الوثيقة رقم  7الصفحة  ،92حتليل الوثيقة رقم  8و  9الصفحة .93

 -5اخلالصة - :تنتج النبااتت اخلضراء مادهتا احليوية بنفسها انطالقا من العناصر املعدنية و الضوء (طاقة مشسية) ،و
تعترب هذه األخرية املصدر الوحيد للطاقة اليت تنتقل إىل كل عناصر السلسلة الغذائية.

 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  3الصفحة .113
 -7التعميم - :هل يكون إنتاج الطاقة بنفس الكمية يف كل األنظمة البيئية؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)19( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إنتقال املادة و الطاقة يف نظام بيئي.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :اإلنتاجية يف األنظمة البيئية و العوامل اليت حتددها.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :ميثل اإلنتاج األول اخلام مدخل الطاقة و املادة يف األنظمة البيئية و الذي ميكن حتسينه من طرف
اإلنسان ابلتأثري على العوامل املؤثرة يف اإلنتاج األويل.

 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات.

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات. -التمثيل اخلطي و البياين و إستعمال الرمز.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :شفافيات ،جهاز العرض ،الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق:
 -كل حلقة من السلسلة الغذائية تقوم إبنتاج مادة حية فأيهم تكون أكرب إنتاج و ملاذا؟ ،أحياان

تكون  PSأكرب من  PNملاذا يف رأيك؟
ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هي العوامل اليت تتحكم يف اإلنتاجية يف األنظمة البيئية؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :الطبيعة هي اليت تتحكم يف اإلنتاجية ،الظروف البيئية هي املتحكمة ،النوع النبايت هو
الذي يتحكم يف اإلنتاجية.
 -4التقصي:

 حتليل الواثئق  1و 2و  3الصفحة  ،94و رسم األهرام البيئية لألنظمة املوضحة يف الوثيقة رقم .2 -حتليل الواثئق  4و  5و  6الصفحة .95

 -5اخلالصة - :الطاقة الشمسية هي املصدر الوحيد للطاقة يف كل األنظمة البيئية ،تستهلكها النبااتت اخلضراء من
إنتاج أويل خام و هذا األخري يتأثر ابلعوامل املؤثرة يف الرتكيب الضوئي.
 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  6الصفحة .114

 -7التعميم - :الـ  CO2يستهلك إبستمرار خالل إنتاج الكتلة احليوية فكيف ال تنفذ كميته يف الطبيعة؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)20( :
اجملال املفاهيمي :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إنتقال املادة و الطاقة يف نظام بيئي.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :دورة الكربون يف النظام البيئي.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :يتحول الكربون املعدين إىل عضوي عن طريق الرتكيب الضوئي و يتحول يف اإلجتاه املعاكس عن
طريق التنفس و التخمر ،فكل كائن حي يعترب منتجا مبا يركبه و حملال بتنفسه و ختمره.

 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات.

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات. -التمثيل اخلطي و البياين و إستعمال الرمز.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :شفافيات ،جهاز العرض ،الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق:
 -يوجد الكربون يف الطبيعة بعدة أشكال ما هي هذه األشكال؟،كيف يتحول من شكل إىل آخر؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما هي مراحل إسرتجاع الكربون املعدين؟ ،و ماذا متثل جمموع هذه املراحل؟ب -3-صياغة الفرضيات:

 -عن طريق اإلحرتاق ،عن طريق الرتكيب الضوئي ،عن طريق التنفس.

 -4التقصي:
 حتليل الواثئق  1و  2و  3الصفحة .96 حتليل الواثئق  4و  5و  6الصفحة .97 -5اخلالصة:

 -يتمعدن الكربون عن طريق التنفس و التخمر و يتحول إىل عضوي بواسطة الرتكيب الضوئي و جمموع هذه

العمليات ميثل دورة الكربون.
 -6التقومي - :إنطالقا من ما الحظنا أرسم الدورة البيوجيوكيميائية للكربون.
 -7التعميم - :حتليلي الوثيقة املدجمة الصفحة .112

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)21( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل اخلارجية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :أتثري العوامل التـرابية على إنتـاج الكتلة احليوية.

نوع احلصة :نظــري.

 -1املعارف املبنية - :من أجل رفع إنتاج الكتلة احليوية جيب التأثري على نوعية الرتبة من انحية اخلصائص الفيزايئية و
اخلصائص الكيميائية.

 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 إستقصاء املعلومات. -التعبري العلمي و اللغوي الدقيق.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :شفافيات ،جهاز العرض ،الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق:
 -هل ميكن زرع احملاصيل الزراعية كالقمح يف الصحراء ،و ملاذا؟

 هل ميكن للنبااتت أن تنمو فوق سطح الرتبة أي ابإلستغناء عن الرتبة متاما؟ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هي العوامل اليت حتدد نوعية الرتبة و كيف نؤثر يف خواصها؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :عن طريق السقي ،عن طريق إضافة الدابل ،عن طريق التقليب.
 -4التقصي - :حتليل الواثئق  1و  2و  3و  4الصفحة .120
 -حتليل الواثئق  6 ،6 ،5الصفحة .121

 مالحظة الواثئق من  8إىل  13الصفحتني  122و .123 -5اخلالصة:

 -من أجل حتسني إنتاج الكتلة احليوية جيب التأثري على اخلواص الفيزايئية للرتبة ابحلرث و السقي و التأثري

على اخلواص الكيميائية ابلتسميد.
 -6التقومي:حل التطبيق رقم  1الصفحة .134

 -7التعميم - :هل يتغري تركيب الرتبة من فصل إىل آخر؟ ،و هل تتغري نوعية الرتبة من مكان إىل آخر؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)22( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل اخلارجية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :أتثري العوامل املنـاخية على إنتـاج الكتلة احليوية.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية- :لرفع إنتاج الكتلة احليوية يتم التأثري على العوامل املؤثرة على شدة الرتكيب الضوئي.
 -2األهداف املنهجية - :إستعمال تقنيات املالحظة.
 إستعمال املعارف. إثبات فرضية. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -نبات مائي ،وعاء ،ماء ،منبع ضوئي ،الكتاب املدرسي ،السبورة ،شفافيات ،جهاز العرض.

ب -1-وضعية االنطالق:
 -يتأثر كل كائن حي بوسط معيشته فكيف يتأقلم مع الظروف غري العادية أو اإلستثنائية؟

ب -2-طرح االشكالية:

 كيف تؤثر العوامل املناخية على اإلنتاج احليوي؟ و كيف يتم التحكم فيها؟ب -3-صياغة الفرضيات - :تؤثر بتحسني املردود ،تؤثر زايدة األمطار بزايدة املنتوج ،نتحكم فيها ابلبيوت
البالستكية.

 -4التقصي:
 -حتليل الواثئق  1و  2و  3الصفحة .124

 إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة  ،125و مأل اجلدولني املمثلني يف الوثيقتني 5و  6الصفحة .125
 -5اخلالصة:

 لرفع إنتاج الكتلة احليوية يتم التأثري على العوامل املؤثرة يف عملية الرتكيب الضوئي. -6التقومي - :حل التطبيق رقم  4الصفحة .135

 -7التعميم - :هل تؤثر هذه العوامل بنفس الشدة و أيها يكون أكثر أتثري؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)23( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل اخلارجية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :مفهوم العـامل احملــدد.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية:حيدد العامل البعيد عن حده األمثل شدة الرتكيب الضوئي و يدعى ابلعامل احملدد.
 -2األهداف املنهجية - :التحكم يف تكنولوجيا اإلعالم اآليل.
 -املعاجلة اليدوية.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -جهاز كمبيوتر ،جهاز اإلسقاط ،جهاز العرض ،شفافيات ،الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:
 -كل العوامل اخلارجية تؤثر على إنتاج الكتلة احليوية فما هو العامل األكثر أتثريا؟ ،و كيف نسمي هذا العامل؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما مـعىن العــامل احمل ــدد؟ب -3-صياغة الفرضيات:

 -هو العامل الذي يكون أكثر أتثريا ،هو العامل احملدد إلنتاج الكتلة احليوية.

 -4التقصي:
 مشاهدة شريط حول التحكم يف العوامل املؤثر يف اإلنتاجية عن طريق الربجمة بواسطة جهاز الكمبيوتر. حتليل الواثئق  2و  3الصفحة .127 -5اخلالصة:

 -حيدد العامل البعيد عن حده األمثل شدة الرتكيب الضوئي

 -6التقومي:
 -حتليل الوثيقة املدجمة الصفحة .133

 -7التعميم - :إجناز رسم أو جمسم حياكي العامل احملدد.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)24( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :مقــر العـوامل الوراثية.

نوع احلصة :عمــلي.

 -1املعارف املبنية :خيضع اإلنتاج النوعي و الكمي للنبااتت و احليواانت إىل عوامل وراثية ،و تقع هذه األخرية يف
النواة و ابلتحديد على الصبغيات بشكل قطع تدعى املوراثت.

 -2األهداف املنهجية:

 -إستقصاء املعلومات - .إستعمال تقنيات املالحظة -.التعبري العلمي و اللغوي الدقيق.

 -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة ،جهاز العرض ،شفافيات ،جماهر ،مقاطع حمضرة إن توفرت.

ب -1-وضعية االنطالق - :هناك مناطق تزرع ابلقمح و يوفر هلا كل الشروط إال أن حقل يعطي إنتاج أكثر من
حقل آخر يف نفس املنطقة فلماذا يف رأيك؟ ،ملاذا نستورد فواكه حبجم كبري بينما إنتاجنا احمللي يكون حبجم صغري؟،
نفس الشيء ابلنسبة للحيواانت و خاصة املوجهة إلنتاج اللحوم؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 أين تقــع الع ــوامل الوراثـ ــية؟ب -3-صياغة الفرضيات - :تقع يف اجلذور ابلنسبة للنبااتت ،تقع يف املخ ابلنسبة للحيواانت ،تقع يف اخللية األوىل.
 -4التقصي - :حتليل الواثئق 1و  2الصفحة .138

 مالحظة الواثئق  3و  4الصفحة  139و رسم الشكل العام للصبغي. -مناقشة الواثئق  7 ،6 ،5الصفحة  140و حتليل الطابع النووي.

 حتليل الواثئق  9و  10و مقارنة الطابعني للخالاي اجلسمية و اخلالاي اجلنسية. -5اخلالصة - :خيضع اإلنتاج النوعي و الكمي للنبااتت و احليواانت إىل العوامل الوراثية اليت حتدد كمية املادة
العضوية املنتجة من طرف الكائن احلي.

 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  01الصفحة .165
 -7التعميم - :كيف ميكننا احلصول على سالالت جيدة و كيف ميكننا معرفتها؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)25( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :إنتاج سالالت مرغوبة عن طريق التهجني.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :يسمح اإلقرتان العشوائي لصبغيا كل زوج و من مث شكال كل مورثة أثناء اإلنقسام املنصف

ابلتنوع الوراثي ألمشاج كل فرد و أثناء اإللقاح حيدث إحتاد عشوائي ألمشاج األبوين و يؤدي ذلك إىل تنوع األفراد

الناجتة.

 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات – إسرتجاع املعلومات – إستعمال املعارف السابقة.
 -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق - :الصفات تكون حممولة على الصبغيات و تظهر يف املظهر اخلارجي أو الفيزيولوجي
للكائن احلي فكيف ميكننا معرفة املوراثت املوجودة داخل خالاي الكائن احلي؟
ب -2-طرح اإلشكالية:

 -كيف ميكننا إنتقاء ساللة جيدة؟ ،و ما هو أتثريها على إنتاج الكتلة احليوية؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :ميكن إنتقاؤها عن طريق إنتقاء البذور أو أمهات اجلنني ،ميكن إنتقاؤها عن طريق زراعة
جتريبية.

 -4التقصي - :حتليل الواثئق  1و  2الصفحة .142
 حتليل الواثئق  3و  4الصفحة .143 -حتليل الوثيقة  5الصفحة  144و الوثيقة  6الصفحة .145

 -حتليل الواثئق  11 ،10 ،9 ،8 ،7الصفحة .146

 -5اخلالصة - :جيب البحث عن األفراد اجليدة الناشئة من التصالب العشوائي ألليلي األبوين و اليت حتمل صفات

جيدة.

 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  4الصفحة .165
 -7التعميم - :ما الذي يضمن أن السالالت املنتقاة تكون نقية أي ال حتتوي على صفات اثنوية رديئة تظهر يف أجياهلا
القادمة؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)26( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :إنتقاء السـالالت املـرغوبة.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :يتطلب حتسني إنتاج الكتلة احليوية البحث عن األفراد املرغوبة و إصطفائها من بني تلك الناشئة
عن التصالبات الطبيعية أو اإلصطناعية بشكل تدرجيي ،مث إكثارها فيما بعد.

 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات
– إسرتجاع املعلومات

– إستعمال املعارف السابقة.
 -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 الكتاب املدرسي ،السبورة.ب -1-وضعية االنطالق - :قلنا أن الصبغيات هي اليت تتحكم يف الصفات و ميكن تغيري هذه الصفات عن طريق
التهجني و لكن ما الذي يضمن أن هذه الصفات ال تتغري عرب األجيال.

ب -2-طرح اإلشكالية:

 -كيف ميكن متييز السالالت النقية احلاملة للصفات املرغوبة و إنتقاؤها من بني بقية األفراد؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :ميكن متييزها ابلصفات اخلارجية ،عن طريق حتليل صبغياهتا ،نرتكها تتكاثر لوحدها.
 -4التقصي:
 -حتليل الوثيقة رقم  01الصفحة .147

 -5اخلالصة:

 -ميكننا إنتقاء السالالت املرغوبة عن طريق إنتقاء السالالت اليت حتمل صفات مرغوبة ظاهراي و نرتكها

تتصالب ذاتيا و نعيد العملية عدة مرات حىت حنصل على جيل كله مرغوبة نقي.
 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  04الصفحة .166

 -7التعميم - :كيف ميكن احلصول على أفراد حتمل صفات مرغوبة إذا مل تتوفر أي ساللة حتمل هذه الصفة املراد
احلصول عليها.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)27( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :تكثري السالالت املرغوبة.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :من أجل إكثار النبااتت املرغوبة يلجأ املزارعون إىل إستعمال تقنيات التكاثر اخلضري ،التكاثر

ابللمة هو إنتاج عدد كبري من األفراد املشاهبة متاما لألب األصلي و يتم عند النبااتت إما ابإلفتسال أو زراعة املرستيم أو

زراعة الربتوبالزم.

 -2األهداف املنهجية - :إثبات فرضية.
 املعاجلة اليدوية. -3تنظيم سري الدرس:

 -إجياد عالقة منطقية بني املعطيات.

-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة ،أوساط للزرع ،شفرات حالقة ،مالقط ،موقد.
ب -1-وضعية االنطالق:

 -السالالت املرغوبة قد تكون كلها ذكور أو كلها إانث و ابلتايل نقع يف مشكلة لتزاوجها ،فكيف حنصل

على اجلنسني معا؟ ،و كيف نتصرف إذا مل نستطع ذلك؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 كـيف ميـكن تـكـثيـر األفـراد املـرغوبة؟ب -3-صياغة الفرضيات - :عن طريق التزاوج ،عن طريق التهجني ،عن طريق أخذ نواة و زرعها يف بيوض ملقحة.
 -4التقصي - :حتليل الوثيقة  01الصفحة .148

 -إجناز التجربة املوضحة يف البطاقة التقنية الصفحة .149

 -حتليل الواثئق  6 ،5 ،4 ،3الصفحة .150

 -5اخلالصة - :ميكن إكثار النبااتت عن طريق اللمة و ذلك عن طريق اإلفتسال أو زراعة الربتوبالزم أو زراعة املرستيم.
 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  3الصفحة .166
 -7التعميم - :إذا كانت هذه الطرق انجحة مع النبااتت فهل تكون انجحة مع احليواانت؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)28( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :تكثري احليواانت املرغوب فيها.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :يتم حتسني إنتاج الكتلة احليوية إبنتقاء سالالت مرغوبة انجتة من مصالبة سالالت طبيعية أو
مستحدثة مث اإلنتقاء التدرجيي لألفراد املرغوبة و إكثارها عن طريق اللمة (اإلستنساخ).

 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 إستقصاء املعلومات. -إجياد عالقة منطقية بني املعطيات.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق:
 -يتم تكثري النبااتت بطرق خمتلفة فهل نستطيع تطبيق هذه الطرق على احليواانت؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 كيـف ميـكن تكثـري احليـوانـات املـرغوبة؟ب -3-صياغة الفرضيات:

 -ميكن تكثريها عن طريق تلقيح أفراد كثري فيما بينها ،عن طريق قسم البويضة امللقحة إىل عدة خالاي.

 -4التقصي:
 -حتليل الواثئق  1و  2الصفحة .151

 -5اخلالصة:

 -ميكن إكثار احليواانت املرغوبة عن طريق إنتقاء األفراد املرغوبة و إكثارها عن طريق اإلستنساخ.

 -6التقومي:

 حل التطبيق رقم  06الصفحة .167 -7التعميم:

 -إذا كانت هذه الطرق مفيدة ملاذا ال تطبق على جمال واسع.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)29( :
اجملال املفاهيمي :حتسني إنتاج الكتلة احليوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :أتثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :خماطر اإلستعمال املفرط لألمسدة و إكثار السالالت املنتقاة.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :يؤدي اإلستعمال غري العقالين لألمسدة إىل التلوث الكيميائي للجيوب املائية و من مث تعريض
صحة اإلنسان إىل اخلطر.

 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 إستقصاء املعلومات. -التعبري العلمي و اللغوي الدقيق.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق - :ميكن التأثري على إنتاج الكتلة احليوية بتغيري العوامل الوراثية أو ابلتأثري على العوامل
اخلارجية فهل يكون هذا التأثري دائما إجيايب.

ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما هي خماطر اإلستعمال املفرط لألمسدة و إكثار السالالت املرغوبة؟ب -3-صياغة الفرضيات - :اإلستعمال املفرط لألمسدة يؤثر سلبا على النبات ،التهجني و التكثري عن طريق
اإلستنساخ ميكن أن يعطينا نبااتت أو حيواانت مصابة أبمراض خطرية قد تنتقل إىل األجيال املقبلة.

 -4التقصي:
 حتليل الواثئق  1و  2الصفحة .152 حتليل الواثئق  3و  4الصفحة .153 -5اخلالصة:

 -اإلستعمال املفرط لألمسدة يؤثر سلبا على البيئة و التكثري يؤثر سلبا على التنوع احليوي (البيولوجي).

 -6التقومي - :حتليل الوثيقة املدجمة الصفحة  ،164حل التطبيق رقم  6الصفحة .167
 -7التعميم - :كل هذه التغريات تؤثر على اإلنتاج احليوي ابلنسة للحيواانت والنبااتت و أحياان ميكن التحكم فيها،
فكيف يتأثر اإلنتاج احليوي عند اإلنسان هبذه الظروف الطبيعية و هل ميكن التحكم فيها.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)30( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :إستجابة العضوية للجهد العضلي.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :أتثري اجلهد العضلي على الوظيفة القلبية و التنفسية.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :يرافق اجلهد العضلي تسارع الوترية القلبية و التنفسية ،ترفع العضلة يف حالة النشاط إستهالكها
من الـ  O2و طرحها للـ  CO2و كذلك إستهالكها لألغذية و ابلتايل يزداد التدفق الدموي و اهلوائي يف نفس الوقت.

 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 -إثبات فرضية - .سرد املعلومات.

 -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:

 حيتاج النبات إىل مواد ضرورية للعيش و حيتاج اإلنسان كذلك إىل مواد فما هي هذه املواد؟ -من املواد اليت حيتاجها اإلنسان اهلواء فهل تكون الكمية اليت حيتاجها اثبتة دائما؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 كيف يتم التنسيق بني العضالت و كمية اهلواء املتبادل و النشاط القليب؟ب -3-صياغة الفرضيات - :يتم بفضل كمية األوكسجني الداخل إىل اجلسم ،يتم عن طريق نشاط اجلسم ،يتم التنسيق
بفعل العضالت اليت حتدد حجم نشاط اجلسم.

 -4التقصي - :حتليل الواثئق  1و  2الصفحة  ،172و مقارنة النشاط التنفسي و القليب لتلميذين أحدمها قام بنشاط
رايضي و آخر يف حالة راحة.

 -حتليل الواثئق  3و  4الصفحة .173

 -5اخلالصة - :اجلهد العضلي يزيد من الوترية القلبية و التنفسية بفعل حاجة العضلة إىل األوكسجني و اثين أكسيد
الكربون و املواد الغذائية.

 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  7الصفحة .178
 -7التعميم - :حتليل الوثيقة املدجمة الصفحة .175

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)31( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحك ــم العصيب.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :احل ــركة الذاتـية للقلب.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :للقلب وظيفة ذاتية يؤمنها نسيج قابل للتنبيه يدعى النسيج العقدي.
 -2األهداف املنهجية - :إجناز تركيب.

 -إثبات فرضية.

 إستقصاء املعلومات. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 -ضفدع ،شفرة حالقة ،جهاز تسجيل ضرابت القلب ،شفافيات ،جهاز العرض ،السبورة ،الكتاب املدرسي.

ب -1-وضعية االنطالق:
 -يزداد نشاط القلب بزايدة نشاط العضالت فمن يتحكم يف هذه الزايدة؟

 كل حركات اجلسم يتحكم فيها اجلهاز العصيب فهل يتحكم أيضا يف القلب؟ب -2-طرح اإلشكالية:

 -هل ميكنك التحكم يف نبضات قلبك؟ ،و ما هو مصدر احلركة الذاتية فيه؟

ب -3-صياغة الفرضيات:
 الدم هو الذي يتحكم يف نبضات القلب ،العضالت هي اليت تتحكم يف نبضات القلب. -4التقصي:

 إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة .182 -حتليل الواثئق  3و  4و  5الصفحة  183و إجناز رسم ختطيطي للقلب.

 -5اخلالصة:

 للقلب وظيفة ذاتية يؤمنها نسيج عقدي قابل لتنبيه و هذا التنبيه قد يرفع أو خيفض الوترية القلبية. -6التقومي - :حل التطبيق رقم  2الصفحة .201

 -7التعميم - :النشاط القليب غري اثبت فكيف يتغري هذا النشاط؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)32( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحك ــم العصيب.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :أتثري النظام العصيب اإلعاشي على الوترية القلبية.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :ينظم النظام العصيب اإلعاشي الوظيفة القلبية عن طريق النظام العصيب قرب الودي حيث املراكز
العصبية يف البصلة السيسائية و النظام العصيب الودي حيث املراكز العصبية يف املادة الرمادية للنخاع الشوكي.

 -2األهداف املنهجية - :إستقصاء املعلومات.

 -إجياد عالقة منطقية بني املعطيات.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق:
 -تتغري وترية القلب حسب النشاط العضلي ،فهل يكون هذا التغري مراقب عصبيا؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما هي اآلليات اليت تنظم النشاط القليب حسب حاجيات اجلسم؟ب -3-صياغة الفرضيات:

 -ينظم بكمية الـ  CO2و كمية الـ  ،O2ينظم عن طريق اجلهاز العصيب.

 -4التقصي:
 -حتليل الوثيقة  1و  2الصفحة .184

 حتليل الوثيقة  3و  4الصفحة  ،185و رسم خمطط آللية التنظيم. -5اخلالصة:

 -ينظم النظام العصيب اإلعاشي الوظيفة القلبية عن طريق أعصاب ودية مسرعة لضرابت القلب و أعصاب

أخرى قرب ودية مبطئة هلا.
 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  3الصفحة .201

 -7التعميم - :هل يتحكم هذا اجلهاز لعصيب اإلعاشي يف الوترية القلبية يف اجلسم فقط؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)33( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحك ــم العصيب.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :أتثري النظام العصيب اإلعاشي على النشاط التنفسي.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :يتحكم املركز التنفسي للنظام العصيب اإلعاشي للبصلة السيسائية يف النشاط اإليقاعي للعضالت
التنفسية.

 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات. -إستقصاء املعلومات.

 -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 الكتاب املدرسي ،السبورة.ب -1-وضعية االنطالق:

 -يتغري النشاط التنفسي حسب النشاط العضلي و أحياان بدون نشاط عضلي فهل يكون هذا النشاط مراقب عصبيا؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 -هل للجهاز العصيب عالقة بتغري النشاط التنفسي؟

ب -3-صياغة الفرضيات:
 ا جلهاز العصيب ال يتحكم يف النشاط التنفسي ،العضالت هي اليت تتحكم يف النشاط التنفسي. -4التقصي:

 حتليل الوثيقة  1و  2الصفحة .186 -حتليل الواثئق  3و  4الصفحة .187

 -5اخلالصة:

 املركز التنفسي للنظام العصيب اإلعاشي يف البصلة السيسائية هو املتحكم يف النشاط التنفسي. -6التقومي - :حل التطبيق رقم  8الصفحة .203

 -7التعميم - :كيف يتم نقل املعلومات من املراكز العصبية إىل هذه األعضاء مثل القلب و العضالت التنفسية.

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)34( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحك ــم العصيب.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :بنية العصب و الليف العصيب.

نوع احلصة :عم ــلي.

 -1املعارف املبنية - :العصب هو جمموعة من األلياف العصبية املكونة من حمور أسطواين و غمد خناعني زائد غمد شوان
احملتوي على أنوية ،و هبا جمموعة من االختناقات تدعى إختناق رانفر.

 -2األهداف املنهجية - :إستعمال تقنيات املالحظة.
 -إستعمال املعارف السابقة.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :جراد ،حملول رجنر ،مشرط ،أزرق املثيلني ،جمهر ،شفافيات ،جهاز العرض ،الكتاب املدرسي،
السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق - :يستطيع اإلنسان العاقل أن يتحكم يف حركاته عن طريق املخ لكن كيف تنتقل هذه
املعلومات إىل األطراف؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 -مما يتكــون العــصب؟ ،و ما هي أج ـزاؤه؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :يتكون العصب من خالاي عصبية ،يتكون العصب من ألياف عصبية.
 -4التقصي:
 -إجناز الرتكيب التجرييب املوضح يف البطاقة التقنية الصفحة .188

 حتليل الواثئق  3 ،2الصفحة  189و مقارنتها ابملالحظات اجملهرية ،رسم مقطع عرضي يف العصب و الليف العصيب. -رسم مقاطع طولية يف العصب و الليف العصيب.

 -5اخلالصة - :العصب هو جمموعة ألياف عصبية و هذه األخرية عبارة عن حماور أسطوانية مغطاة أبغماد خناعني و
شوان.
 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  6الصفحة .202

 -7التعميم - :الليف العصيب عبارة عن أنبوبة جموفة و مغطاة فكيف ميكنها نقل املعلومات إىل األعضاء؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)35( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحك ــم العصيب.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :مفهوم السيـالة العصبـية.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :تنقل الرسالة العصبية على طول الليف العصيب بشكل كمون عمل و تشفر بشكل تردد
لكموانت العمل.

 -2األهداف املنهجية - :التمثيل اخلطي و البياين.
 إستقصاء املعلومات. إثبات فرضية. -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق - :الليف العصيب هو الذي يؤمن نقل املعلومات من املركز العصيب إىل األعضاء فهل هناك
مواد كيميائية تنقل عرب الليف العصيب؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما هي طبيــعة السيـالة العصبية؟ ،و كـيف تنقل عرب األلياف؟ب -3-صياغة الفرضيات - :هي من طبيعة كيميائية فالليف العصيب ينقل مواد كيميائية ،السيالة العصبية عبارة سيالة
مواد كيميائية.

 -4التقصي:
 -حتليل الواثئق 1و  2و  3و  4الصفحة .190

 حتليل الواثئق  5و  6الصفحة  191و رسم منحنيات كمون الراحة و كمون العمل. -حتليل الوثيقتني  6و  7الصفحة .192

 -5اخلالصة

 تنقل السيالة العصبية على طول الليف العصيب بشكل كمون عمل. -6التقومي - :حل التطبيق رقم  7الصفحة .203

 -7التعميم - :ملاذا ال ختتلط هذه األلياف و ال تغري من مسارها أو وظيفتها؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)36( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحك ــم العصيب.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :اإلدمــاج العصــيب.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :تدمج املعلومات الواردة إىل البصلة السيسائية (نقص الـ  )CO2و يسمح ذلك ابلتنسيق
الوظيفي بني األعضاء.

 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 -إجياد عالقة منطقية بني املعطيات.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات:

 الكتاب املدرسي ،السبورة.ب -1-وضعية االنطالق:

 -هل تتصل البصلة السيسائية بعضو واحد فقط؟ ،هل تتصل هذه البصلة السيسائية بكل هذه األعضاء

بليف عصيب واحد فقط.

ب -2-طرح اإلشكالية:

 ما هي املراكز العصبية اليت تضمن التنسيق بني عمل األعضاء؟ ،و كيف يتم ذلك؟ب -3-صياغة الفرضيات:
 -يتم عن طريق املخ يتم عن طريق األعضاء مثل القلب و العضالت ....اخل.

 -4التقصي:

 -حتليل الوثيقة رقم  1الصفحة .193

 -5اخلالصة:

 تدمج املعلومات الواردة إىل البصلة السيسائية و يسمح ذلك ابلتنسيق بني األعضاء. -6التقومي - :حتليل الوثيقة املدجمة الصفحة .200

 -7التعميم - :هل تكون كل األلياف العصبية متشاهبة أم تكون خمتلفة؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)37( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحك ــم العصيب.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :الدعامة اخللوية للـرسالة العصـبية.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :الليف العصيب هو إمتداد للخلية العصبية أو العصبون يف العصب ،و يتكون العصبون من جسم
خلوي يقع يف املادة الرمادية للمراكز العصبية أو العقد العصبية و نوعني من اإلمتدادات واحد طويل يدعي احملو

األسطواين و أخرى قصرية تدعى الزوائد الشجريية.

 -2األهداف املنهجية - :إستعمال تقنيات املالحظة.
 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -إستعمال املعارف السابقة.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :خناع شوكي خلروف ،شفرة حالقة ،مكرب،أزرق املثيلني ،جماهر ،صفائح و ستائر ،شفافيات ،جهاز
العرض ،الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق - :مباذا ينتهي الليف العصيب الذي يصل إىل البصلة السيسائية أو النخاع الشوكي؟
ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هي األجزاء املكونة للعصبون و أين يقع على مستوى املراكز العصبية؟

ب -3-صياغة الفرضيات - :يتكون من ليف عصيب و أغماد ،يتكون من حمور أسطواين و جسم خلوي.
 -4التقصي - :إجناز التجربة املوضحة يف دليل اإلجناز العلمي الصفحة .194
 حتليل الواثئق  1و  2و  3الصفحة  ،194و رسم املنطقة الفاصلة بني املنطقة الرمادية و املنطقة البيضاء. -حتليل الواثئق  4و  5و  6الصفحة  ،195و إجناز رسم ختطيطي للعصبون.

 -5اخلالصة - :العصبون هو جسم خلوي موجود يف أحد املراكز العصبية و ينطلق منه حمور أسطواين طويل يشكل
الليف العصيب و زوائد قصرية تسمى الزوائد الشجريية.

 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  6الصفحة .202
 -7التعميم - :إذا كان اجلهاز العصيب هو املتحكم الرئيسي يف كل أنشطة اجلسم فمن يتكم فيها إذن عند توقف
نشاط اجلهاز العصيب (مثال حالة ختدير)؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)38( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحكـ ــم اهلرموين.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :مفهـوم اهلرمـون و الغـدة الصماء.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :الغدد الصماء هي عضو أو نسيج يلقي مبفرزاته يف الدم مباشرة (الدم) و اهلرمون هو مادة
كيميائية تفرز من طرف الغدة و تنقل عرب الدم حنو األعضاء املستهدفة و تغري من وظيفتها.

 -2األهداف املنهجية - :سرد املعلومات.

 إستعمال املعلومات السابقة. -التعبري العلمي و اللغوي الدقيق.

 -3تنظيم سري الدرس:

-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.
ب -1-وضعية االنطالق - :كيف ميكننا متييز الذكور من اإلانث عند األبقار و كيف ميكننا ذلك عند اإلنسان.
 -للذكور و اإلانث نفس املنشأ فكيف حيدث هذا التغري فجأة و من املسؤول عليه؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 ماذا نقـصد ابهلـرمون و مـا هو العنصر املسئول عن إفرازه؟ب -3-صياغة الفرضيات:

 -اهلرمون هو املادة اليت تنقلها السيالة العصبية ،اهلرمون هو املادة الربوتينية اليت تفرزها الغدة.

 -4التقصي:
 حتليل الوثيقتني  1و  2الصفحة  ،206و حتليل الوثيقتني  3و  4الصفحة .207 -حتليل الواثئق  8 ،7 ،6 ،5الصفحة .208

 -حتليل الواثئق 9ن  13 ،12 ،11 ،10الصفحة .209

 -5اخلالصة - :اهلرموانت هي مواد كيميائية تفرزها الغدة و الغدد الصماء هي أعضاء تلقي مبفرزاهتا يف الدم مباشرة.
 -6التقومي - :حل التطبيق رقم  2الصفحة .219
 -7التعميم - :إذا كان املبيض و اخلصية يتحكمان يف الصفات اجلنسية الثانوية و لكن من يتحكم يف إفرازاهتما؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)39( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحكـ ــم اهلرموين.

املــدة 02 :ســاعة.

احلصة التعلمية :أتثري حتت السرير و الغدة النخامية على وظيفة اخلصية.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :حتت أتثري حتت السرير البصري تفرز الغدة النخامية هرموانت تتحكم يف عمل اخلصية.
 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 -إستقصاء املعلومات.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق. -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:

 هل تتأثر الغدد الصماء بغدد أخرى؟ ،و هل تتأثر ابجلهاز العصيب؟ ،و من يتحكم يف إفرازاهتا؟ب -2-طرح اإلشكالية:

 -ما هي العالقة بني حتت السرير البصري و الغدة النخامية و اخلصية؟

ب -3-صياغة الفرضيات:
 -4التقصي:

 -اخلصية تتحكم يف إفرازات حتت السرير البصري ،الغدة النخامية تتحكم يف إفرازات اخلصية.

 حتليل الوثيقة رقم  1الصفحة  ،210و حتليل الواثئق  2و  3و  4الصفحة .211 -حتليل الواثئق  5و  6من الصفحة .212

 -5اخلالصة:

 -حتت السرير البصري يؤثر على الغدة النخامية إما سلبا أو إجيااب و هذه األخري تؤثر بنفس الطريقة على

اخلصية.

 -6التقومي:
 -حل التطبيق رقم  4الصفحة .220

 -7التعميم - :هل يكون هلذه الغدد أتثري على الغدد الذكرية فقط؟

مذك ـ ـ ــرة تربوية رقم.)40( :
اجملال املفاهيمي :وحدة العض ــوية.

املستوى :األوىل علـمي.

الوحدة التعلمية :التحكـ ــم اهلرموين.

املــدة 01 :ســاعة.

احلصة التعلمية :أتثري حتت السرير و الغدة النخامية على وظيفة املبيض.

نوع احلصة :نظ ــري.

 -1املعارف املبنية - :حتت أتثري حتت السرير البصري تفرز الغدة النخامية هرموانت تتحكم يف عمل املبيض.
 -2األهداف املنهجية - :إسرتجاع املعلومات.

 -إستقصاء املعلومات.

 التعبري العلمي و اللغوي الدقيق -3تنظيم سري الدرس:
-3أ -األدوات - :الكتاب املدرسي ،السبورة.

ب -1-وضعية االنطالق:

 هل يكون أتثري الغدة النخامية و حتت السري البصري على اخلصية فقط؟ ،و هل يكون له نفس التأثريعلى الغدد اجلنسية األنثوية؟

ب -2-طرح اإلشكالية:

 هل خيضـع املبـيض لتـأثري حتـت السـرير البـصري و الغـدة النـخامية؟ب -3-صياغة الفرضيات:

 -نعم خيضع لنفس التأثري و بنفس الطريقة مقارنة ابخلصية ،خيضع للتأثري لكن بطريقة مغايرة.

 -4التقصي:
 -حتليل الوثيقة  1الصفحة .213

 حتليل الوثيقتني  2و  3الصفحة .214 -5اخلالصة:

 -حتت السرير البصري يؤثر على الغدة النخامية إما سلبا أو إجيااب و هذه األخري تؤثر بنفس الطريقة على اخلصية.

 -6التقومي:
 -حتليل الوثيقة املدجمة الصفحة .218

 -7التعميم - :ما هي معظم األجهزة اليت تتحكم يف نشاطات اجلسم؟

