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 الموارد المعرفية و المصطلحات العلمية

    اإلّساُ و اىصحت : االوه (اىَجاه  )داُ اىٍَ                                    .ويتدخل ايجابيا لحماية محيطه يحافظ على صحته وصحة غيره :الكفاءة الشاملة
 للعضوية   أمام اختالالت وظيفية عند اإلنسان يقدم إرشادات وجيهة بتجنيد موارده المتعلقة  بالمقاربة األولية  للتنسيق الوظيفي :الكفاءات الختامية

 (سنقرتح وضعية انطالقية بداية السنة الدراسية املقبلة  ) ص دون تلميح للحل 120تعرض وتكتب بسنداهتا و تعليماهتا يف املنتصف دفرت احملاوالت الخاصة بالميدان األول  (االم )الوضعية االنطالقية 
مرّكبات 
الكفاءة 

 الموارد المعرفية
 

الزمن معايير ومؤشرات التقويم  أنماط من وضعيات تعلّمية

 
◄ 

تصنيف 
األغذية 
حسب 

المصدر 
والتركيب 

 

 

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                       
 التغذية عند اإلنسان : المقطع        

 ❶ األغذية مصدرو أصل:  الحصة                                       
 : أصل التً نتناولها  من Aliments  األغذيةـ   

 1 -عضوي organique ( ًنباتً أو حٌوان). 

 2 -ًمعدن minérale . 
 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                       
 اإلنسان عند التغذية : المقطع        

 ❷األغذية تركيب:  الحصة                                       
 : ـ  تحتوي األغذٌة العضوٌة على

 فٌتامٌنات *protéines بروتٌنات *lipides لٌبٌدات  *glucides غلو سٌدات*
vitamines 
 (ناقصة وكاملة )  complexe مركبة وأغذٌة simple بسٌطةـ نمٌز أغذٌة 

 ٌحتوي على كل األغذٌة البسٌطة   complet الكاملـ الغذاء 

وضعٌات تثٌر تساؤالت حول 
عواقب سوء التغذٌة   للتوصل إلى  

دور األغذٌة فً الجسم و بناء 
 مفهوم التوازن الغذائً 

 ❶﴾وضعية تعلمية مقترحة  ﴿

اىَيح واىسنش َبذواُ ٍتشابهاُ إال 

 .أّهَا ٍختيفا األصو واىَصذس 

 ❶﴾وضعية تعلمية مقترحة  ﴿

عرض أغذية مختلفة وطرح 

 التساؤالت

وضعية تعلمية مقترحة ﴿

﴾❷❶ 

 وتْىعها اإلّساُ أغزَتىنثشة 

 األصوصْفها عيَاء اىتغزَت حسب 

واىَصذس و اىتشمُب اعتَادا عيً 

 ٍخبشَا إثباتهاٍعاَُش ََنْْا 

 ❷﴾ وضعية تعلمية مقترحة ﴿

الحليب يضمن للرضيع كافة 

 .االحتياجات

ينظم األغذية حسب  : 1مع 
 معايير 

 ٌمٌز بٌن غذاء عضوي و -
غذاء معدنً  

 
 ٌعرف كال من الغذاء -

 .المركب و الغذاء الكامل
 
 ٌصنف األغذٌة المركبة -

حسب الغذاء البسٌط السائد 
 .فٌها

4 
 س

 

 

 

◄ 
الربط بين 

طبيعة 
الغذاء  

ودوره في 
. العضوية

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                        
 االغذية دور : المقطع                                        
 ❶ ألغذية في الجسمل  الرئيسدورال :  الحصة                                        

 النمو- 2-النشاط - 1- من أجل organisme العضوٌة ـ تستعمل األغذٌة من طرف 
،   الوقاٌة-3-  (البناء و الترمٌم ) والصيانة

:  إلىالرئٌس تصنف على أساس دورها -

يشخص أعراض   : 2مع
نقص أو غياب بعض األغذية   

 ٌذكر دور األغذٌة البسٌطة -
 .فً الجسم

 ٌربط بٌن أعراض مرضٌة -
. و نقص غذاء محدد

2 
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.                 كالغلوسٌدات والدسم  لٌبٌدات :(القدرة أو النشاط  ) أغذية الطاقة* 
 . البروتٌنات ، الماء واألمالح المعدنٌةمثل: و الترميمأغذية البناء * 
  الفٌتامٌناتوهً (المحافظة على الصحة  )  :أغذية الوقاية* 

﴾ وضعية تعلمية مقترحة  ﴿

تبذو أعشاض ّقصه أو غُابه أٌ 

 )غزاء بسُط عيً اىعضـىَت 

ألّه َسذ إحذي حاجُاث  (اىجسٌ 

  ❶.اىعضىَت اىثالث

 ❶﴾ وضعية تعلمية مقترحة ﴿

ٍثيَا َتقاضً أستارك ساتبا شهشَا 

 .ٍقابو عَيه مزىل ىيجسٌ ساتبا

 

 

 

 ❷﴾وضعية تعلمية مقترحة  ﴿

َختيف اىشاتب اىغزائٍ ٍِ شخص 

 .اىً اخش باختالف عىاٍو ٍعُْت

 

 

 

 ❸﴾ وضعية تعلمية مقترحة ﴿

تتعشض اىعضىَت إىً أضشاس 

َصعب إصالحها ىزا وَجب احتشاً 

 .اىتىاصُ اىغزائٍ

 

◄ 
تبني 

القواعد  
السليمة 
 للتغذية

 

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                       
 الغذائي التوازن و الغذائية الرواتب : المقطع                         

 ❶    الغذائي  الراتب:  الحصة                                       

هو كمٌة األغذٌة الالزمة لتلبٌة حاجٌات  : alimentaire   ration الراتب الغذائيـ 
.   ساعة24جسم شخص ما خالل مدة 

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                       
 الغذائي التوازن و الغذائية الرواتب : المقطع                          

   ❷  ة الغذائي اتبوالر انواع :  الحصة                                       

 حالة الجسم *4* العمر*3*الجنس * 2*النشاط  *1:*  تختلف الرواتب الغذائٌة حسب -
. (درجة الحرارة)الظروف المناخٌة *5*
. راتب العمل أو النشاط-  راتب الصٌانة -راتب النمو - هً: الرواتب الغذائية األساسية -

 .(للحامل والمرضعة )راتب االنتاج - 
 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                      
 الغذائي التوازن و الغذائية الرواتب : المقطع                       

  ❸   الغذائي  التوازن:  الحصة                                      

لسّد حاجات ومتنوعا و نظٌفا زنا وامتكافٌا وأن ٌكون الراتب الغذائً كامال و ٌجب -
 . العضوٌة

 .هً وجبة متنوعة وكافٌة لتلبٌة حاجات العضوٌة: الوجبة المتوازنة -

يطبق أسس التغذية  : 3مع
الصحية  

 
 

 
 ٌقدم النصائح التً تخص -

 .التغذٌة الصحٌة
 
 
 
 ٌقترح  وجبة غذائٌة  حسب -

الجنس العمر ، النشاط و 
 .الظروف المناخٌة

  س3

س1   1وضعية تعلم ادماج الموارد   

تمييز 
خصائص 
سطوح 
 التبادل

 

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                      
 االنسان عند الطاقة على حصلالت : المقطع                     

 التنفس مظاهر:  الحصة                                      
من الوسط وتطرح  (O2)  األكسٌجٌنيئانثـ تتنفس أغلبٌة الكائنات الحٌة حٌث تمتص 

و تعرف هذه العملٌة بالمبادالت الغازٌة . وبخار الماء (CO2)غاز ثانً أكسٌد الكربون
. التنفسٌة

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                      
 االنسان عند الطاقة على حصلالت : المقطع                                      

طرح وضعٌة تثٌر تساؤالت حول 

مقر المبادالت الغازٌة التنفسٌة عند 

اإلنسان للتوصل إلى بناء مفهوم 

. سطح التبادل

يقدم تفسيرا أوليا : 1مع
 للتنفس 

 ٌذكر طبٌعة المبادالت -
 الغازٌة التنفسٌة عند اإلنسان  

 ٌعلل تباٌن تركٌز الغازات -
بٌن الدم الداخل والخارج 

. من الرئة عند اإلنسان
  ٌصف األسنان كسطح تبادل -

  س4
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 التنفس مقر:  الحصة                                      
 alvéoles ـ تتم المبادالت الغازٌة التنفسٌة على مستوى األسناخ الرئوٌة 

pulmonaires  عند اإلنسان. 

تعريف 
التنفس 
كمصدر 
 للطاقة

 

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                    
 االنسان عند الطاقة على حصلالت : المقطع                 

  التنفس معنى:  الحصة                                    
 الالزمة لنشاط العضوٌة وذلك énergie هو إنتاج الطاقة: respiration التنفسـ 

 .dioxygène (O2)ثنانً األكسٌجٌنباستعمال العناصر الغذائٌة فً وجود 

 

طرح وضعٌات تثٌر تساؤالت 

حول زٌادة الشدة التنفسٌة و الحاجة 

إلى الغذاء أثناء ارتفاع نشاط 

العضوٌة للتوصل إلى بناء مفهوم 

 .التنفس كمصدر للطاقة 

يعرف التنفس كعملية : 2مع
 .إنتاج الطاقة

 ٌفسر زٌادة استهالك  -
الغذاء واألكسٌجٌن عند 

 .زٌادة الجهد العضلً
 ٌقدم تعرٌفا للتنفس -

  س2

تطبيق 
قواعد 
التنفس 
 الصحي

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                  
 االنسان عند الطاقة على حصلالت : المقطع                                  
  للتنفس الصحية القواعد:  الحصة                                  

 
 :ـ ٌتطلب الحفاظ على سالمة الوظٌفة التنفسٌة تطبٌق قواعد صحٌة منها

 -تهوٌة أماكن العمل والنوم  .
 -ممارسة الرٌاضة  .
 -تجنب التدخٌن والهواء الملوث  .

 

طرح وضعٌات مرتبطة  باختالل 

وظٌفة التنفس عند اإلنسان للتوصل 

 إلى إبراز أهمٌة التنفس الصحً

 

يحدد القواعد الصحية  : 3مع
 .للتنفس

ـ ٌربط بٌن بعض المشاكل 
الصحٌة التنفسٌة وبعض 

. السلوكات السلبٌة
ـ ٌبرر أهمٌة ممارسة 

 .الرٌاضة للتنفس الصحً 

  س2

س1   2وضعية تعلم ادماج الموارد   

ربط 
االطراح 
بثبات 
توازن 
الوسط 
 الداخلي

 

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                     
 االنسان عند طراحاال : المقطع                                     
 والعرق البول اطراح:  الحصة                                     

هو تخلص العضوٌة من فضالتها السامة الناتجة عن مختلف : Excretion االطراح ـ
 .نشاطاتها

 Selاألمالح المعدنٌة * H2O *2  الماء** 1هً urineـ المكونات األساسٌة للبول 
minéraux  *3*البولة  urée. 

.  تركٌب مماثل للبول بتركٌز أقل Sueurـ للعرق 
. sang توازن تركٌب الدم ـ ٌسمح االطراح بالحفاظ على ثبات
 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                     
 االنسان عند طراحاال : المقطع                                     

وضعٌات لمعاٌنة عواقب القصور 

الكلوي إلبراز دور الكلٌة فً ثبات 

 .تركٌب الوسط الداخلً

 

يعرف االطراح :  1مع
كظاهرة تؤمن للعضوية 

ثبات  توازن الوسط 
 الداخلي

 . ٌحدد مكونات البول والدم -
 ٌعلل تواجد الغدد العرقٌة -

. على مستوى الجلد
 ٌبرز دور الكلٌتٌن فً  -

. ثبات  توازن الوسط الداخلً
 ٌكتب البٌانات على رسم -

أصم لبنٌة كل من الكلٌة و 

  س2
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  االطراحي جهازال:  الحصة                                     
 

:  لإلنسان من appareille urinaire ـ ٌتكون الجهاز البولً
.  غنٌتٌن باألوعٌة الدموٌةreinsكلٌتٌن *

. المجاري البولٌة* 
. البشرة واألدمة بها مجموعة من الغدد العرقٌة: من طبقتٌن peauـ ٌتكون الجلد 

 

 الجلد

تطبيق 
القواعد 
الصحية 
 االطراح

 

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                     
 االنسان عند طراحاال : المقطع                                     
  الطراحل الصحية القواعد:  الحصة                                     

 
 :تتطلب سالمة الجهاز االطراحً اتباع قواعد صحٌةـ 
 ًاحترام التوازن الغذائ 
 .ًتسهٌل االطراح الطبٌع. 
 نظافة الجسم. 

 ممارسة الرٌاضة. 

عرض حاالت مرضٌة تخص 

اإلنتان البولً الستخراج القواعد 

 .الصحٌة االطراح

يحدد القواعد الصحية : مع 
 لالطراح

 ٌربط بٌن عرض مرضً -
متعلق  باالطراح و نمط 

 التغذٌة
 ٌذكر سلوكٌن صحٌٌن -

لسالمة االطراح 

  س1

س1   3وضعية تعلم ادماج الموارد   

التعرف 
على 

الدعامة 
التشريح

ية 
للتكاثر 
عند 

 اإلنسان
 
 

 

 

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                    
 االنسان عند الجنسي كاثرالت : المقطع                                    
 ودورها التكاثرية االجهزة:   الحصة                                    

 ـ التكـــاثر الجنسي عنـــد اإلنسان
 بوجود أعضاء تناسلٌة خاصة بكل femelle ♀  عن األنثىmal ♂ ـ نمٌز الذكر

. جنس
: من  appareille productive الجهاز التكاثريـ ٌتركب 

 المبٌضٌن بالنسبة للذكر و   testicules  الخصٌتٌن تتمثل فً  :gonades مناسل* 
overes بالنسبة لألنثى  .

 .المجاري التناسلٌة* 
 cellules sexuelles (التناسلٌة )الجنسٌة ـ ٌتمثل دور المناسل فً إنتاج الخالٌا 

:  وهً
.  بالنسبة للخصٌتٌن  spermatozoïdes  النطاف* 

طرح وضعٌات تثٌر تساؤالت 

بخصوص استمرار األنواع  

للتوصل إلى ممٌزات التكاثر 

 .الجنسً

  
 
 
 
 
 

يميز أهمية المناسل : 1مع
في التكاثر الجنسي عند كائن 

 .حي حيواني
 ٌقارن بٌن مكونات الجهاز -

التناسلً الذكري واألنثوي 
 .لحٌوان ثدًٌ

 ٌحدد دور المناسل فً -
. التكاثر الجنسً

 

  س2
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 .   بالنسبة للمبٌضٌنovocytesأو    ovules البوٌضات* 
 

تحديد 
مميزات 
التكاثر 
 الجنسي

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                  
 االنسان عند الجنسي كاثرالت : المقطع                                  
 االلقاح:   الحصة                                  

   باإللقاح reproduction sexuéeـ ٌتمٌز التكاثر الجنسً  
هو اتحاد الخلٌة التناسلٌة الذكرٌة مع الخلٌة التناسلٌة األنثوٌة : fécondation اإللقاحـ 

 .ٌنشأ منها كائن حً جدٌدبٌضة الناتجتٌن عن أبوٌن من نفس النوع وٌنتج عن ذلك 

يوضح ضرورة اإللقاح : 2مع
 .في التكاثر الجنسي

 ٌربط بٌن االلقاح وحدوث -
 .التكاثر الجنسً

.  ٌحدد شروط حدوث االلقاح-

 

  س2

تبني 
سلوكات 
جنسية 
 صحية

 الصحة و اإلنسان :  دانالمي                                  
 االنسان عند الجنسي كاثرالت : المقطع                                  
 القواعد الصحية الجنسية عند اإلنسان:   الحصة                                  

 ـ تتسبب العالقات الجنسٌة غٌر الشرعٌة فً أمراض مختلفة أخطرها مرض فقدان المناعة
. ولذا ٌجب الوقاٌة منها (SIDA: السٌدا ) 

 ملوث و استعمال أدوات أشخاص  دمنقلك العدوى بطرق أخرى ثكما ٌمكن أن تحد
. ملوثة

طرح وضعٌات  لسلوكات جنسٌة 
غٌر سوٌة قصد التوصل إلى 
  استخراج أهم القواعد الصحٌة

يستخرج القواعد : 3مع
 الصحية 

ٌذكر طرق العدوى بالسٌدا - 
ٌذكر طرق الوقاٌة من - 

. السٌدا
ٌبرز أخطار السٌدا من - 

خالل بحث 

  س2

س1    4وضعية تعلم ادماج الموارد   

 ؟  مركبات الكفاءة                                                                        وضعية إدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

  (األم  )حل الوضعية االنطالقية 

 
 مالحظات حول توزٌع الحصص................................................................................................................................................................: 

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

 ......................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................
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محيطاإلنسان و ال : دان الثانيالمي                                                          .ويتدخل ايجابيا لحماية محيطه يحافظ على صحته وصحة غيره :الكفاءة الشاملة  

 . يتصرف بوعي في الحفاظ على المحيط بتجنيد موارده حول الوظائف االساسية عند النبات األخضر :الكفاءات الختامية

تعريف النبات  

االخضر كمنتج 

 (وحيد)أولي 

للمادة 

 العضوية

 

 

 

 االنسان والمحيط: الميدان 
 التغذية عند النبات االخضر: المقطع            

 االغذية المعدنية:                                    الحصة 
  التغذية عند النبات األخضر

 . plante verte  النبات األخضرـ أغذية 
.  ـ ٌنمو النبات األخضر المعرض للضوء نموا جٌدا فً وجود مواد معدنٌة فقط

ماء وأمالح معدنٌة  من  الممتص  solution minérale  ـ ٌتركب المحلول المعدنً
 K- P -N  االزوت، الفسفور، و البوتاسٌوم: أساسية هيمنحلة 

. ـ أّي نقص أو إفراط فً األمالح المعدنٌة ٌؤثر سلبا على حٌاة النبات األخضر 
 االنسان والمحيط: الميدان 

 التغذية عند النبات االخضر: المقطع            
 مقر امتصاص المحلول المعدني:                  الحصة 

 poils  األوبار الماصةـ ٌمتص النبات األخضر المحلول المعدنً بواسطة 
absorbante الموجودة على جذوره   racines .

 االنسان والمحيط: الميدان 
 التغذية عند النبات االخضر: المقطع            

 االغذية الفحمية:                                    الحصة 

الموجود فً الوسط وذلك  (CO2)ـ ٌمتص النبات األخضر غاز ثانً أكسٌد الكربون 

وتتطلب هذه الظاهرة وجود الضوء وترفق بطرح غاز . feuilles  أوراقهعلى مستوى 

 .وتدعى هذه الظاهرة بالمبادالت الغازٌة البخضورٌة (O2)ثنائً األكسٌجٌن

وضعٌة تثٌر التساؤل عن 
إمكانٌة نمو النبات 

األخضر فً وسط معدنً 
صرف للتوصل إلى 

خصائص التغذٌة عند 
 .النبات األخضر

 

يتعرف على : 1مع
خصائص التغـذيـة عنـد 

 .النبـات األخضـر
 ٌذكر الحاجات الغذائٌة -

للنبات األخضر 
 ٌشخص عواقب نقص أو -

غٌاب عناصر معدنٌة 
 ٌشخص عواقب اإلفراط -

فً عناصر معدنٌة 
 

  س2

 االنسان والمحيط: الميدان 
 التغذية عند النبات االخضر: المقطع            

   التركيب الضوئي :                                    الحصة 
 photosynthèse  التركيب الضوئي

ـ ٌركب النبات األخضر المعرض للضوء مواد عضوٌة مثل  النشاء، البروتٌنات والدسم و 
. تدعى هذه العملٌة بالتركٌب الضوئً

 
 

 
طرح وضعٌة تثٌر 

تساؤالت عن تواجد مواد 
عضوٌة عند  النبات 

األخضر رغم اقتصار 
غذائه على المواد المعدنٌة 

فقط ، لبناء مفهوم  
. التركٌب الضوئً

يعرف النبات :: 2مع
األخضر كمصدر للمادة 

 .العضوية
 ٌبٌن  تجرٌبٌا أن النبات -

األخضر منتج وحٌد للمادة 
العضوٌة 

 ٌحدد شروط  حدوث -

  س2
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 االنسان والمحيط: الميدان 
 التغذية عند النبات االخضر: المقطع            

   التركيب الضوئيشروط  :                                    الحصة 
 الضوء 2و chlorophylle الٌخضور1: ا هً  شروط عملٌة التركٌب الضوئً تتطلبـ 
 .الماء واألمالح المعدنٌة 4و  (2CO)غاز ثانً أكسٌد الكربون 3و

عملٌة التركٌب الضوئً 

االعتناء 
بالنبات 

االخضر كمنتج 
 (وحيد)اولي 

للمادة 
 العضوية

 االنسان والمحيط: الميدان 
 العالقة بين االنسان والنبات: المقطع            

   والمستهلك المنتج :                                    الحصة 
 

 لعضوٌة اأولً للمادة   producteur  منتج  ك بٌن  النبات األخضر  حٌوٌةـ توجد عالقة 
 .مما ٌتطلب المحافظة علٌه   consommateur  مستهلككاإلنسان و

وضعٌات تظهر النضج 
المبكر للخضر إلبراز 

أهمٌة التحكم فً شروط 
 .التركٌب الضوئً

يحافظ على النبات : 3مع
 األخضر

ٌحدد سلوكات اٌجابٌة تجاه - 
األخضر  النبات

 ٌحدد سلوكات سلبٌة تجاه -
 النبات األخضر

 

وضع عالقة بين 
ظاهرة النتح و 

 (وتوزع)توزيع 
النسغ عبر 

اعضاء النبات 
االخضر 

 االنسان والمحيط: الميدان 
 انتقال النسغ: المقطع                                     

  صعود النسغ الناقص :                                    الحصة 
 النبات األخضر بواسطة هامتصا  هو ماء و امالح معدنٌة:  sève brut النسغ الناقص 

  .االوراق إلى خاصة به عبر أوعٌة صعودا وٌنتقلالجذور 
 االنسان والمحيط: الميدان 

 انتقال النسغ: المقطع                                     
 دوران النسغ الكامل :                                    الحصة 

 :sève élaborée دوران النسغ الكامل
من الماء و األمالح المعدنٌة والمواد العضوٌة الناتجة عن  المركب الكامل  ٌنتقل النسغ - 

و الفائض لٌغذي جمٌع أعضائه  اوعٌة أخرىفً عملٌة التركٌب الضوئً ، داخل النبات 
 .منه  ٌدخر 

 االنسان والمحيط: الميدان 
 انتقال النسغ: المقطع                                     

 النتح :                                    الحصة 
 

 :transpirationالنتح 
ـ ٌطرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص على شكل بخار وتعرف هذه الظاهرة 

 .بالنتح وهً المسؤولة عن انتقال النسغ

 
التساؤل عن توجد أغذٌة 
مدخرة فً أعضاء نباتٌة 

مختلفة للتوصل إلى أهمٌة  
النتح فً  انتقال النسغ نحو 

مختلف أعضاء النبات 
. األخضر

 

يربط بين النتح و  :1مع
 .انتقال النسغ

 ٌنمذج مسار النسغ فً -
. النبات األخضر

 ٌصف دور النتح فً انتقال -
النسغ 

ٌنجز حوصلة حول مصٌر - 
النسغ 

 

  س2
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تمييز خصائص 

سطوح التبادل 

عند النبات 

األخضر 

 االنسان والمحيط: الميدان 
التحصل على الطاقة عند النبات األخضر : المقطع                                     

 المبادالت الغازية التنفسية عند النبات االخضر :                                    الحصة 
من الوسط وطرح  (O2)ي األكسٌجٌنائ ثن تتمثل المبادالت الغازٌة التنفسٌة فً امتصاص

وبخار الماء  (CO2)غاز ثانً أكسٌد الكربون
 االنسان والمحيط:                         الميدان 

التحصل على الطاقة عند النبات األخضر : المقطع                         
 المبادالت الغازية التنفسية عند النبات االخضر مقر:                         الحصة 

 
 ـ تتم المبادالت الغازٌة التنفسٌة عند النباتات على مستوى كل األعضاء وخاصة على 

.   التً تمثل مساحات كبٌرة للتبادلاألوراقمستوى 

طرح وضعٌة تثٌر 

تساؤالت حول مقر 

المبادالت الغازٌة التنفسٌة 

عند النبات األخضر 

للتوصل إلى بناء مفهوم 

. سطح التبادل

يبرز مقر التنفس : 1مع 
األخضر  عند النبات

 ٌفسر زٌادة استهالك  -
الغذاء واألكسٌجٌن عند 

زٌادة النشاط الفٌزٌولوجً 
 للنبات

 ٌحدد مقر المبادالت -
الغازٌة التنفسٌة عند 

. النبات األخضر
 ٌظهر دور المسامات فً -

المبادالت الغازٌة التنفسٌة 
 عند النبات األخضر

  س2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تعريف التنفس 
كمصدر للطاقة 

عند النبات 
 األخضر

 االنسان والمحيط: الميدان 
التحصل على الطاقة عند النبات األخضر : المقطع                                     

 معنى التنفس :                                    الحصة 
 
وذلك الخضراء  اتالنبات   هو إنتاج الطاقة الالزمة لنشاط:Respiration التنفسـ 

 .(O2)باستعمال العناصر الغذائٌة فً وجود ثنانً األكسٌجٌن

 

طرح وضعٌات تثٌر 
تساؤالت حول زٌادة الشدة 

التنفسٌة و الحاجة إلى 
النشاط الغذاء أثناء ارتفاع 
 الفٌزٌولوجً للنبات

للتوصل إلى بناء مفهوم 
 .التنفس كمصدر للطاقة 

يعرف التنفس كعملية : 2مع
 .إنتاج الطاقة

 ٌفسر زٌادة استهالك  -
الغذاء واألكسٌجٌن عند 

زٌادة النشاط الفٌزٌولوجً 
 للنبات

 ٌقدم تعرٌفا للتنفس -

  س2

تمييز التخمر 
 كمصدر  للطاقة

 االنسان والمحيط: الميدان 
التحصل على الطاقة عند النبات األخضر : المقطع                                     

 التخمر :                                    الحصة 
  خاص وهو التخمرحٌاةبنمط   être vivant  بعض الكائنات الحٌة   تتمٌزـ 

fermentation العضوٌة  ، حٌث تستخرج الطاقة الالزمة لنشاطاتها بتحوٌل المواد
 . األكسجٌنثنائًوتحدث هذه الظاهرة فً غٌاب . الموجودة فً الوسط الذي تعٌش فٌه

طرح وضعٌات تثٌر 

تساؤالت حول مصدر 

الطاقة عند كائنات حٌة 

 .تعٌش فً وسط ال هوائً 

 

يعرف التخمر كنمط : 3مع
 .آخر إلنتاج الطاقة

 ٌعلل لجوء بعض الكائنات -
 .الحٌة للتخمر

 ن ٌستخرج الفرق بً-
 .التخمر والتنفس

  س2
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تمييز مظاهر 
النمو  والتطور 

 عند النبات

 
 
 
 
 
 

 االنسان والمحيط: الميدان 
 نمو و تطور النبات: المقطع                                     

 االنبات :                                    الحصة 
 

  ـ  إنتاش البذرة كمظهر لنمو وتطور النبات 
هو مختلف التغٌرات التً تطرأ على البذرة أثناء تحول :  germination  اإلنتاشـ 

  :  فً ماٌلًو تتمثل هذه التحوالت . plante   إلى نبتة embryon  الرشيم
. متجها نحو األسفل radicule الجذٌر انتفاخ البذرة و بروز -1-
نحو األعلى  tigette  السوٌقةنمو - 2 -
نمو الجذٌر نحو األسفل - 3 -
 مشكال ساقا علٌه األوراق األولٌة gemulle  نمو العجز- 4-
 . cotylédon   الفلقاتانكماش - 5 -

طرح وضعٌات  حول 

تحول العنصر الحً فً 

البذرة إلى كائن تام 

للتوصل إلى مظاهر النمو 

. والتطور

يتعرف على مراحل  :1مع
 .تطور الرشيم

 ٌذكر أقسام الرشٌم  -
 ٌصف المراحل األساسٌة -

الممٌزة لإلنتاش 
 

 
  س2

 
 
 

 

 

التعرف على 
الدعامة 

التشريحية 
للتكاثر عند 
النباتات ذات 

 األزهار

 االنسان والمحيط: الميدان 
 كاثر الجنسي عند النباتات الزهريةالت: المقطع                                     

 نركيب الزهرة :                                    الحصة 
 plantes عند النباتات الزهرٌة   التكاثري  الجهاز fleures   الزهرة تمثلـ 

fleurissantes 
:    ـ تتكون الزهرة الكاملة من القطع الزهرٌة اآلتٌة

 السبالت : اعضاء الحماية   sépales الكأس   التً تشكل  Calice    والبتالت 
pétales التوٌج   التً تشكل. 

 المناسلهً :اعضاء التكاثر: 
 .(الذكرٌة الجنسٌةالخالٌا )التً تنتج حبات الطلع  étamines   األسدٌة ـ 
 .(نثوٌةالجنسٌة األخالٌا ال) التً تنتج البوٌضات pistil  المدقة ـ 

ثنائٌة الجنس أو الكاملة او زهرة الـ عند تواجد المدقة و األسدٌة فً نفس الزهرة تدعى 
. خنثًال

  بوجود االسدٌة ـ عند تواجد أحد األعضاء التناسلٌة فقط تدعى زهرة أحادٌة الجنس  ذكرٌة
 بوجود المدقة أو أنثوٌة

 

 

طرح وضعٌة تثٌر 

 حول ثبات  تساؤالت

األنواع فً اوساطها 

للتوصل إلى ممٌزات 

التكاثر الجنسً عند 

 .النباتات

 

يميز أهمية المناسل في : مع
التكاثر الجنسي عند النباتات 

 .ذات األزهار
 ٌذكر مختلف أعضاء -

الجهاز التناسلً عند نبات 
 .زهري

 ٌحدد دور المناسل فً -
. التكاثر الجنسً

 ٌنمذج دورة حٌاة نبات -
 . زهري
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تحديد مميزات 
التكاثر الجنسي 
عند النباتات 
ذات األزهار 

 االنسان والمحيط: الميدان 
 كاثر الجنسي عند النباتات الزهريةالت: المقطع                                     

 االلقاح  :                                    الحصة 
. ٌتمٌز التكاثر الجنسً باإللقاح

ٌتمثل اإللقاح فً اتحاد الخلٌة التناسلٌة الذكرٌة مع الخلٌة التناسلٌة األنثوٌة الناتجتٌن عن 
. ٌنشأ منها كائن حً جدٌد (ملقحة بوٌضة  )أبوٌن من نفس النوع وٌنتج عن ذلك بٌضة 

يوضح ضرورة : 2مع
 .اإللقاح في التكاثر الجنسي

 ٌربط بٌن االلقاح وحدوث -
 .التكاثر الجنسً

 ٌحدد شروط حدوث -
. االلقاح

 2س  

تعريف الخلية 
 كوحدة بنائية

للكائنات الحية 

 االنسان والمحيط: الميدان 
 لوحدة الينائية للكائن الحيا: المقطع                                     

 الخلية :                                    الحصة 
 

 cellule  .الخلية
 .الخلٌة هً الوحدة االساسٌة فً بناء الكائن الحًـ 

  تسبح  cytoplasme  ٌحٌط بهٌولى  membrane  ـ تتكون معظم الخالٌا من غشاء 
.  noyau  فٌها نواة

طرح وضعٌة تثٌر 
تساؤالت حول وحدة بناء 

الكائنات الحٌة للتوصل إلى 
 بناء مفهوم الخلٌة

يعرف الخلية كوحدة : مع
 بناء

  ٌنجز رسما لخلٌة  حٌوانٌة-
 ٌنجز رسما لخلٌة  نباتٌة -
 ٌظهر الوحدة البنائٌة -

للخلٌة 

  س4
 

                  وضعية إدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

 تنمً الكفاءة ومركباتها و االدماجمدونة فً المذكرة التربوٌة شرٌطة أن تكون ذات داللة ال إطناب فٌها  , لألستاذ الحرٌة فً طرح وضعٌة علمٌة دقٌقة تثٌر سؤاال محددا . 
 فدون مالحظاتك لٌتسنى ضبطه مستقبال. الحجم الساعً المخصص للحصص التعلمٌة وللوضعٌات قد ٌكون غٌركاف لذا على األستاذ ترشٌده بما ٌتمشى و صٌرورة التعلٌم والتعلم 
  مالحظات..........................................................................................................................................................................................: 
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