
 األستاذ: محمود� خالد المادة : علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�
 الكفاءة الشاملة:

 �حاف� على صحته وصحة غيره و�تدخل ايجاب�ا لحما�ة مح�طه.
 : اإلنسان والصحةالكفاءة الختام�ة

أمام اختالالت وظ�ف�ة عند اإلنسان، �قدم إرشادات وجيهة 
ر4ة األول�ة للتنسي2 الوظ�في بتجنيد موارده المتعلقة /المقا

 للعضو�ة.

 الكفاءة الختام�ة: اإلنسان والمح��
يتصرف بوعي في الحفا8 على المح�7 بتجنيد موارده حول 

 الوظائف األساس�ة عند الن/ات األخضر

نص الوضع�ة 
االنطالق�ة األم 

للميدانيين : 
اإلنسان والصحة، 
 اإلنسان والمح��

اإلنسان في ح�اته اليوم�ة >سوء التغذ�ة، التدخين وتناول المشرو/ات  السلو>ات السيئة التي يت/عها

الكحول�ة، العالقات الغير مشروعة، عدم االعتناء /الن/ات وسوء معرفة احت�اجاته ودوره في توفير 

الغذاء والهواء. فرضت مجموعة من اختالالت صح�ة و4يئ�ة انع>ست بدورها على صحة اإلنسان 

  .التي تشار>ه الع�ش على األرض و >ل الكائنات الح�ة

.كيف يحافظ اإلنسان على صحته وصحة غيره، وكيف يتدخل ايجابيا لحماية محيطه؟ المشكل

  السندات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القصور الكلوي رئة لمدخن وأخرى سليمة عواقب سوء التغذية

تستمر الحياة في األرض  السيدا
باستمرار وجود النبات 

 األخضر

به والثاني دون عناية حقلين متجاورين األول معتنى   



 األستاذ: محمود� خالدالمادة : علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�
 اإلنسان والصحة الميدان 

 �ة : الكفاءة الختام
أمام اختالالت وظ�ف�ة عند اإلنسان، �قدم إرشادات وجيهة بتجنيد موارده المتعلقة /المقار4ة 

 األول�ة للتنسي2 الوظ�في للعضو�ة.

نص الوضع�ة 
االنطالق�ة 
 للميدان األول

 نها بوظ�فة أساس�ة وضرور2ةيتكون جسم اإلنسان من عدة أجهزة حيو�ة �قوم -ل م
تع�ش وتحيى العضو�ة بواسطة إتمام مختلف  راح والتكاثر.ط-التغذ�ة، التنفس، اإل

 في هذه الوظائف يؤثر سل?ا على سالمة وصحة اإلنسان. خللأ� الوظائف الحيو�ة.

 ؟مة هذه الوظائف لتنعم /صحة جيدة>يف تحاف� على سال المش-ل

  السندات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 التنفساختالل في  اختالل في التغذية

 التكاثراختالل في  اختالل في االطراح



 ت تعلم�ةأنماF من وضع�ا الموارد المعرف�ة مر-?ات الكفاءة
تصنيف األغذ�ة حسب 

 المصدر والتر-يب 
 
 
 
 
 
 
 
 

الر�I بين طب�عة الغذاء 
 ودوره في العضو�ة

 
 
 
 
 
 
 
 

تبني القواعد السل�مة 
 للتغذ�ة

 التغذ�ة عند اإلنسان  �
 مصدر وتر-يب األغذ�ة  -1
األغذ�ة التي نتناولها من أصل عضوH ( ن/اتي  -

 او حيواني ) أو معدني.
ة في : غلوسيدات، تحتوH األغذ�ة العضو� -

 ليبيدات، بروتينات وفيتامينات.
 نميز أغذ�ة /س�طة وأغذ�ة مر>/ة. -
 الغذاء الكامل �حتوH على >ل األغذ�ة ال/س�طة -

 
 

 دور األغذ�ة في الجسم -2
تستعمل األغذ�ة من طرف العضو�ة من أجل  �

النشاM والنمو والص�انة، وتصنف على أساس 
 دورها إلى :

 والدسم (ليبيدات) أغذ�ة الطاقة >الغلوسيدات -
أغذ�ة البناء (النمو) مثل البروتينات، الماء و  -

 األمالح المعدن�ة والفيتامينات.
 
 

 الرواتب الغذائ�ة والتوازن الغذائي -3
الراتب الغذائي هو >م�ة األغذ�ة الالزمة لتلب�ة  �

 ساعة. 24حاج�ات جسم شخص ما خالل مدة 
تختلف الرواتب الغذائ�ة حسب النشاM، الجنس،  -

عمر، حالة الجسم والظروف المناخ�ة ( درجة ال
 الحرارة ).

الرواتب الغذائ�ة األساس�ة هي : راتب النمو،  -
.Mراتب الص�انة وراتب العمل أو النشا 

يجب أن �>ون الراتب الغذائي >امال ومتزنا لسد  -
 حاجات العضو�ة >ّما ونوعا.

الوج/ة المتوازنة هي وج/ة متنوعة و>اف�ة لتلب�ة  -
 و�ة.حاجات العض

وضع�ات تثير تساؤالت 
حول عواقب سوء التغذ�ة 
للتوصل إلى دور األغذ�ة 
في الجسم وIناء مفهوم 

 التوازن الغذائي

 



 األستاذ: محمود� خالد المادة : علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�

 اإلنسان والصحة: الميدان 
 

 التغذ�ة عند اإلنسان:  األولالمقطع 
 

 مر-?ات الكفاءة
 تصنيف األغذ�ة حسب المصدر والتر-يب �
 الر�I بين طب�عة الغذاء ودوره في العضو�ة �
 تبني القواعد السل�مة للتغذ�ة �

نص الوضع�ة 
االنطالق�ة للمقطع 

 األول

لتجنب عواقب سوء التغذ�ة -ــ (ضعف النمو، السمنة، التعرض للمرض ) يجب تحديد 
 حافظة على الصحة والح�اة.أسس (قواعد)التغذ�ة السل�مة وااللتزام بها للم

 فكيف تحدد وتلتزم ?أسس (قواعد) التغذ�ة السل�مة؟   المش-ل
  السندات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرض الكواشيور>ور

 

 شخص مصاب /السلعة الدرق�ة

 السمنة أطفال �عانون من سوء التغذ�ة



 ساعات  4المدة:  المستوU: أولى متوس� المادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

 المقطع األول: التغذ�ة عند اإلنسان
 األغذ�ة مصدر وتر-يب-1

 
 ود� خالدـحمـــــــــــــم :اذـــاألست

 مر-?ات الكفاءة
 تصنيف األغذ�ة حسب المصدر والتر-يب

: �ميز بين األغذ�ة من حيث  المورد المعرفي
 المصدر والتر-يب
 : �طبX المسعى التجر2بي المورد المنهجي

أن �حدد التلميذ مصدر غذاء ما حسب خاص�ة  �
 التفحم

 /استعمال ال/س�طة األغذ�ة عض/ التلميذ يوضح أن �
 >واشف

 معايير ومؤشرات التقو�م 
 : ينظم األغذ�ة حسب معايير1مع

 �ميز بين غذاء عضوH وغذاء معدني  �
�عرف >ال من الغذاء المر>ب والغذاء الكامل �
�صنف األغذ�ة المر>/ة حسب الغذاء ال/س�7  �

 السائد فيها

ابيب اخت/ار، ماسك خشبي، موقد حرارH، ورق، الكواشف ( محلول وث�قة ل/عض األغذ�ة، /عض األغذ�ة، أن الوسائل:
  فهلنك، حمض األزوت، نترات الفضة، اكسالت األمونيوم )

 

 النشاFسير  المراحل
وضع�ة تعلم 

 :01المورد 
مصدر األغذ�ة 

ها من تستمّد العضو�ة األغذ�ة التي تحتاجها من الوس7 الذH تع�ش ف�ه، وتتنوع هذه األغذ�ة التي نتاول
 خضر وفواكه، لحوم، حبوب وغيرها..

 >يف نميز بين هذه األغذ�ة ؟ المش>ل
 حسب المصدر، األصل. الفرض�ات 
 ( إجراء تجارب ).: ال?حث عن مصادر األغذ�ة  1النشاF   النشاطات 

 ( المنشأ ): األصلحسب  -أ
 أذ>ر /عض األغذ�ة التي تتغذ] عليها؟ �

 خبز، حليب، س>ر، ماء، ز�ت، /طاطس، ب�ض، عنب، ملح.
 هذه األغذ�ة عن /عضها؟ ف�ما تختلف �

 تختلف في اللون، الش>ل، الرائحة، الذوق.
 اذا تختلف عن /عضها؟متساؤل: ل �

 ألنها ذات مصادر مختلفة 
 >ل غذاء من هذه األغذ�ة؟ أصلول حدد في جد �

 األصل الغذاء
 نباتي خبز
 حيواني حليب
 نباتي سكر
 معدني ماء
 حيواني بيض

 نباتي بطاطس
 معدني ملح
 نباتي زيت



 حسب التر>يب الك�م�ائي: (ميزة التفحم ) -ب
 األغذ�ة التي نتناولها نقوم /الدراسة التجر�ب�ة التال�ة:  مصدرن أجل التعرف على م

 خطوات التجرIة: 
لث ، الثاللحمانأخذ أر4عة أنابيب اخت/ار ونضع فيها على التوالي : األول قطعة خبز، الثاني قطعة من 

 >م�ة من الس>ر، الرا/ع >م�ة من الملح.
 للتسخين ( الحرارة الشديدة )تعر�ض األنابيب األر4عة  �
 المالحظة :

 تفحم الخبز بز + حرارة شديدة               قطعة من الخ
 اللحم+ حرارة شديدة                تفحم  اللحمقطعة من 

 تفحم الس>ر>م�ة من الس>ر + حرارة شديدة                
 عدم تفحم الملح         >م�ة من الملح + حرارة شديدة       

 
 
 
 
 
 
 

 :التفحم خاص�ةلألغذ�ة اعتمادا على  مصدر�ن�م>ن التمييز بين  إرساء الموارد
 ا.هي أغذ�ة تترك أثرا أسودا عند احتراقها لوجود عنصر الفحم فيه عضو�: مصدر ذات أغذ�ة �
 للحم , الز4دة , الس>ر....الخ.الخبز, الحليب, ا أمثلة:
 هي أغذ�ة غير قابلة للتفحم(االحتراق). معدني: مصدر أغذ�ة ذات �
 الماء , األمالح المعدن�ة. أمثلة:

ة أغذ�و  الخبز مثل ن?اتي من أصل أغذ�ةالعضوH إلى  مصدرتصنف األغذ�ة ذات  مالحظة: �
 .اللحم مثل حيوانيمن أصل 

 ة:المناس/ الخانات في األغذ�ة وضع ليالتا الجدول أكمل � تقو�م الموارد
 س>ر-ب�ض– عسل – طماطم – سعيدة ماء 

 – ز4دة – الكالسيوم ملح – فول – مارغار�ن
  -خبز  –لحم  -فلفل – مرط/ات – سردين

 
 
 
 
 

 اإلستنتاج : 

مادة  الملحبينما  عضوي مصدرمن  اللتفحم (لإلحتراق) ألنهغذائية قابلة  وادم الخبز واللحم السكر
 .معدني مصدر للتفحم ألنه من غير قابلةغذائية 

 المصدر األصل الغذاء
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وضع�ة تعلم 
 :02المورد 

تر-يب األغذ�ة

ليب، ثم �ضاف في األشهر تقتصر تغذ�ة الّطفل في األشهر األولى /عد والدته على غذاء واحد هو الح
 الموال�ة للحليب مواد غذائ�ة أخر] >الخضروات والحبوب والفواكه.

 
 مما يتر>ب الحليب، و>يف تفسر أن الحليب وحده �سمح بتغذ�ة الرض�ع في األشهر األولى من ح�اته؟ المش>ل

 ر4ما �حتوH الحليب على العناصر الضرور�ة لنمو الرض�ع. الفرض�ات
 (إجراء تجارب) تحليل الحليب :1اF نش النشاطات

 االستنتاج المالحظة خطوات التجرIة الرقم

 األولى
أنبوب اخت?ار+حليب مع     

 التسخين

تصاعد بخار الماء وتش>ل 

قطرات على الجوانب الداخل�ة 

 لألنبوب

 �حتوH الحليب على
 الماء

 الثان�ة
أنبوب اخت/ار+ قشدة  حليب 

  + حمض اآلزوت  

HNO3 

�حتوH  الحليب  على  لون األصفرظهور ال

 البروتين

 الثالثة
أنبوب اخت/ار+مصل الحليب 

+ محلول نترات 

       AgNO3الفضةَ 

تش>ل راسب اب�ض �سود عند 

 تعرضه  للضوء

�حتوH  الحليب  على 

 الكلورور ملح

 الرا?عة
أنبوب اخت/ار+مصل الحليب 

+محلول اكسالت األمونيوم   

�حتوH  الحليب  على  تش>ل راسب اب�ض

 الكالسيوم ملح

الخامسة
أنبوب اخت/ار+مصل الحليب 

 +محلول فهلنك مع التسخين

 Hالحليب  على  تش>ل راسب أحمر آجر  Hحتو�

 (س>ر الحليب)الس-ر

السادسة
ورقة ب�ضاء+قطعة ز4دة مع 

 السح2(الحك)

تش>ل  /قعة  شفافة  ال  تزول 

 /التسخين

 �حتوH  الحليب  على
 الدسم

 

و  المعدن�ة األمالحو  الماءيتر>ب الحليب من عدة م>ونات غذائ�ة /س�طة هي  االستنتاج:

 . مر-ب غذاءفهو  الفيتامينات(الالكتوز) /اإلضافة إلى الس-ر2اتو  والدسم البروتينات
 

 



F2 نشا:  U(إجراء تجارب) تحليل أغذ�ة أخر 
 

 االستنتاج المالحظة خطوات التجرIة الرقم

 قطعة خبز + ماء اليود األولى
 ظهور لون أزرق بنفسجي

الخبز �حتوH على 

 النشاء

 الز�تون �حتوH الدسم /قعة شفافة ال تزول /التسخينح/ة ز�تون + حك على ورقة الثان�ة

 /قعة زرقاء بنفسج�ة ح/ة فاصول�ا + ماء اليود الثالثة
الفاصول�ا تحتوH على 

 النشاء

 را?عةال
ح/ة فاصول�ا + حمض 

 األزوت
 /قعة صفراء

الفاصول�ا تحتوH على 

 البروتين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االستنتاج:

 .النشاءيحتوي الخبز على 

 .الدسميحتوي الزيتون على 

 البروتينو النشاءتحتوي الفاصوليا على 



 F( تحليل جدول ): المقارنة بين تر-يب غذائين  3نشا 
 عرض جدول لتر>يب /عض األغذ�ة 

 �ستخرج من الجدول :
األغذ�ة التي تحتوH على نوع واحد من  �

 المواد العضو�ة.
 >يف تسمي هذا الصنف من األغذ�ة؟

توH على نوعين أو األغذ�ة التي تح �
 أكثر من المواد العضو�ة.

 سّم هذا الصنف من األغذ�ة ؟
صنف >ال من الز4دة وال/طاطا حسب   �

 الغذاء ال/س�7 السائد فيها ؟
حدد م>ونات الحليب، ثم قدم تعر�فا  �

 للغذاء الكامل ؟
 .مر>/ة وأغذ�ة /س�طة أغذ�ة إلى األغذ�ة تمييز إلى المتعلمين يدفع المعلم -
 :العضو�ة المر>/ات من واحد نوع على تحتوH  لتيا األغذ�ة �

 .الز4دة النحل، عسل أب�ض، س>ر مطبوخ، الب�ض زالل
 ./س�طة أغذ�ة :األغذ�ة هذه تدعى �
 :العضو�ة المر>/ات من أكثر أو نوعين على تحتوH  التي األغذ�ة �
 .الرض�ع حليب الماعز، حليب الذرة، بذور الب�ض، الماء، في /طاطا
 .مر>/ة أغذ�ة :ةاألغذ� هذه تدعى �
 :ال/س�7 الغذاء نوع حسب األغذ�ة تسم�ة �
  ./الدسم غني >امل غير غذاء :الز4دة -
 ال/طاطا: غذاء غير >امل غني /الغلوسيدات. -
 .البروتينات غني >امل غذاء :الماعز حليب �
 ./البروتينات غني >امل غذاء :الرض�ع حليب �
 .ال/س�طة األغذ�ة >ل ىعل �حتوH  غذاء الكامل، الغذاء :الكامل الغذاء تعر�ف �

 

 ليبيداتغلوسيداتبروتينات الغذاء 
زالل الب�ض 

 مطبوخ
10.3 00 00 

 10.03 0.7 12.3 ب�ض
 0.06 76 1 عسل النحل 
 00 99.8 0 س>ر أب�ض

 82 1 0.7 ز4دة
 0.22 15.2 2 /طاطا

 4 15.8 2.5 ذرة
 3.2 4.01 3.22 حليب الماعز
 11 10 15حليب الرض�ع



 ا?س��غذاء  مادة واحدةيدعى الغذاء الم>ون من  - إرساء الموارد
 . مر-?افيدعى غذاء  مادتين أو أكثرأما الغذاء الم>ون من  -

 و�م>ن تصنيف األغذ�ة المر>/ة إلى: 
  : �>ون فيها الس>ر أكبر من نس/ة /اقي المواد >ال/طاطس، العنبأغذ�ة س-ر2ة .1
  : تكون فيها البروتينات أكثر من /اقي الم>ونات: اللحم، الب�ض�ةأغذ�ة بروتين .2
  : تكون فيها الدسم أعلى نس/ة من /اقي الم>ونات >الز4دة وز�ت الز�تون أغذ�ة دسمة .3
إضافة إلى مواد معدن�ة  ?-م�ات متقارIة�حتوH الحليب على أغذ�ة /س�طة عضو�ة /س�طة  �

 األولى من عمره. �>في لتغذ�ة الرض�ع في األشهر، مر-?ا -امالوفيتامينات مما يجعله غذاء 
 حيواني ) أو معدني. أواألغذ�ة التي نتناولها من مصدر عضوH ( ن/اتي  � الحوصلة

 تتمثل األغذ�ة العضو�ة في : غلوسيدات، ليبيدات، بروتينات وفيتامينات. �

 نميز أغذ�ة /س�طة وأغذ�ة مر>/ة. �

 �طة.الغذاء الكامل �حتوH على >ل األغذ�ة ال/س �
 لخص في مخط7 مصدر وتر>يب األغذ�ة. -1 تقو�م الموارد

 ترجم هذا المخط7 في فقرة علم�ة /س�طة -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-  Hتتنّوع األغذ�ة التي يتناولها اإلنسان من حيث المصدر. فنجد األغذ�ة ذات المصدر العضو

ا األغذ�ة ذات التي يتدخل في تر>يبها عنصر الكر4ون >البروتينات والس>ر�ات والدسم، أمّ 
 المصدر المعدني فهي التي ال يتدخل في تر>يبها عنصر الكر4ون >الماء واألمالح المعدن�ة.

 رسم التجارب المخططات

 أغذية بسيطة

 ةــــــــــاألغذي

أغذية ذات 
 مصدر عضوي

أغذية ذات 
 مصدر معدني

من أصل 
 نباتي

من أصل 
 حيواني

 أغذية مركبة أغذية مركبة كاملة

 السكر     الحليب        الخبز

من 
حيث 
المصدر

من 
حيث 
التركيب

 لةأمث



 األستاذ محمودH خالد       ملح2 مصدر األغذ�ة، وث�قة خاصة /التلميذ

 الميدان: اإلنسان والصحة 

 المقطع األول: التغذ�ة عند اإلنسان

 مصدر األغذ�ة -1

 العمل مخط7
 .غذاء >ل أصل جدول في حدد ثم التال�ة الصور في الممثلة األغذ�ة الح�

 

 

 

 

 

 

 



 األستاذ محمودH خالد       األغذ�ة، وث�قة خاصة /التلميذ تر>يبملح2 

 الميدان: اإلنسان والصحة 

 المقطع األول: التغذ�ة عند اإلنسان

 �ةتر>يب األغذ -2

 Uتحليل الحليب وأغذ�ة أخر :Fنشا 

 انقل الجدول التالي على >راس المحاولة وأنجز التجارب المسجلة ف�ه مع >تا/ة المالحظات واالستنتاجات.

 االستنتاج المالحظة خطوات التجرIة

   أنبوب اخت?ار+حليب مع     التسخين

أنبوب اخت/ار+ قشدة  حليب + حمض 

 HNO3  اآلزوت  

  

خت/ار+مصل الحليب + محلول أنبوب ا

       AgNO3نترات الفضةَ 

  

أنبوب اخت/ار+مصل الحليب +محلول 

 اكسالت األمونيوم     

  

أنبوب اخت/ار+مصل الحليب +محلول 

 فهلنك مع التسخين

  

ورقة ب�ضاء+قطعة ز4دة مع 

 السح2(الحك)

  

   قطعة خبز + ماء اليود

   ح/ة ز�تون + حك على ورقة

   ول�ا + ماء اليودح/ة فاص

   ح/ة فاصول�ا + حمض األزوت

 



 
 االستنتاج المالحظة خطوات التجرIة

نضع كمية من الحليب في 
 أنبوب اختبار ونقوم بالتسخين

  

ختبار+ قشدة  حليب + أنبوب ا
 حمض اآلزوت

  

نضع كمية من مصل الحليب 
في أنبوب اختبار ونضيف 

 نترات الفضة

  

حليب نضع كمية من مصل ال
في أنبوب اختبار ونضيف 

 أكسالت األمونيوم

  

نضع كمية من مصل الحليب 
في أنبوب اختبار ونضيف 

ثم نقوم  A+B محلول فهلنك 
 بالتسخين

  

نحك قشدة الحليب على ورقة 
 كراس

  

   ماء اليودقطعة خبز + 

   حبة زيتون + حك على ورقة

   ماء اليودحبة فاصوليا + 

ض حمحبة فاصوليا + 
 األزوت

  



 المقارنة بين تر-يب غذائين: نشاط
 .تر>يب /عض األغذ�ةالتالي جدول  �مثل 
 ستخرج من الجدول :ا

 األغذ�ة التي تحتوH على نوع واحد من المواد العضو�ة. �
 >يف تسمي هذا الصنف من األغذ�ة؟

األغذ�ة التي تحتوH على نوعين أو أكثر من المواد  �
 العضو�ة.

 سّم هذا الصنف من األغذ�ة ؟
ل/طاطا حسب الغذاء ال/س�7 صنف >ال من الز4دة وا  �

 السائد فيها ؟
 حدد م>ونات الحليب، ثم قدم تعر�فا للغذاء الكامل ؟ �

  

 

 

 ليبيداتغلوسيداتبروتينات الغذاء 
زالل الب�ض 

 مطبوخ
10.3 00 00 

 10.03 0.7 12.3 ب�ض
 0.06 76 1 عسل النحل 
 00 99.8 0 س>ر أب�ض

 82 1 0.7 ز4دة
 0.22 15.2 2 /طاطا

 4 15.8 2.5 ذرة
 3.2 4.01 3.22 حليب الماعز

 11 10 15ض�عحليب الر 



 ساعات  3المدة:  المستو�: أولى متوس� المادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

 المقطع األول: التغذ�ة عند اإلنسان
 دور األغذ�ة في الجسم-2

 
 ود, خالدـحمـــــــــــــم :اذـــاألست

 مر14ات الكفاءة
 الر�7 بين طب�عة الغذاء ودوره في العضو�ة

 �عرف وظائف األغذ�ة في الجسم : المورد المعرفي
  استقصاء المعلومات: المورد المنهجي

 الجسم في والبروتينات الغلوسيدات دور �ستنتج أن �
 .جدول تحليل خالل من

 معايير ومؤشرات التقو�م 
�شخص أعراض نقص أو غ�اب 1عض : 1مع

 األغذ�ة
 يذ%ر دور األغذ�ة ال!س�طة في الجسم �
اء محددير,+ بين أعراض مرض�ة ونقص غذ �

 
  مطبوعة  الوسائل:

 

 النشاEسير  المراحل
وضع�ة تعلم 

 :01المورد 
مصدر األغذ�ة 

 األغذ�ة %ثيرة ومتنوعة حسب مصادرها وأصلها. أنرأينا 
 !عد األشهر األولى �ص!ح الحليب غير %افي للرض�ع فيتطلب تدع�مه !أغذ�ة أخر5.

 ؟. فها على أساس أدوارها في الجسمصنفما هو دور األغذ�ة في الجسم؟ و%يف ن المشى4ل
  النشاB، النمو الفرض�ات
 : إبراز الحاج�ات الغذائ�ة حسب طب�عة النشا1EنشاE  النشاطات 

.Bاضي حسب طب�عة النشاCيوضح الحاج�ات الغذائ�ة اليوم�ة لر Eإل�ك الجدول التالي الذ 

 المواد الغذائ�ة اليوم�ة           

Eطب�عة النشا 
 الغلوسيدات الدسم البروتينات

 70g 50g 415g نشاE 1س�� ( راحة )

 90g 80g 680g تدر1Mات م4ثفة(نشاE 4ثيف)

 
 
 



 راحة. حالة في شخص مع مقارنة الرCاضي عليها يتغذ5 التي الغلوسيدات %م�ة هي %يف -1
 – الغلوسيدات؟ من %بيرة لكم�ة الرCاضي �حتاج لماذا -2
 - إذن؟ الجسم في الغلوسيدات دور هو ما -3
 لماذا؟ .راحة حالة في والشخص الرCاضي عند متساو�ة البروتينات %م�ة -4

 شخص �ستهلكها التي الكم�ة من التدرCب أكثر خالل رCاضي �ستهلكها التي الغلوسيدات %م�ة -1
 .راحة حالة في

 .الطاقة تنتج الغلوسيدات -2
 .متساو�ة البروتينات %م�ة -3
 .الطاقة إلنتاج تستعمل ال البروتينات أن نستنتج -4

 

 

 

 Eالحاج�ات الغذائ�ة حسب العمر2نشا : 

 إل�ك الجدول التالي الذE يوضح !طاقات تر%يب أغذ�ة الكتاكيت في مختلف مراحل العمر.

المادة 
 الغذائ�ة

 3ال1طاقة 2ال1طاقة 1ال1طاقة

 1المرحلة

إلى  1من االسبوع
 3االسبوع

 2المرحلة

إلى  4من االسبوع
 6االسبوع

 3المرحلة

إلى  7من االسبوع
 8االسبوع

 %19 %20 %21 بروتين

 %11 %10 %9دسم+غلوسيد

 %7 %7 %7أمالح معدن�ة

 ماء ماء ماء ماء

 فيتامينات فيتامينات فيتامينات فيتامينات

 

 االستنتاج:

 وٕالى !الدرجة األولى( خاصة ) الغلوسيداتتزCد حاجة العضو�ة عند الق�ام بنشاB م%ثف إلى  

 .النشاEفي الدرجة الثان�ة وتستعملها من اجل  الدسم



 3-2-1 المراحل خالل للبروتينات الكتاكيت احت�اجات عن تالح[ ماذا -1
 – ى؟األول المرحلة في %بيرة البروتينات %م�ة تكون  لماذا -2
 – األخيرة؟ المرحلة في قليلة البروتينات %م�ة تكون  لماذا -3
 – إذن؟ الجسم في البروتينات دور ما -4
  .النمو مراحل خالل والدسم للغلوسيدات الكتاكيت احت�اجات عن تالحظه ما قل -5
 ذلك؟ تفسر %يف -6

 .الكتاكيت نمو مراحل خالل تتناقص البروتينات %م�ة -1
 .الكتاكيت بنمو ألنها تسمح األولى المرحلة في %بيرة تكون  البروتينات %م�ة -2
 .انتهى ألن النمو األخيرة المرحلة في قليلة البروتينات %م�ة تكون   -3
 .الجسم بناء هو البروتينات دور -4
 .النمو خالل مراحل الكتاكيت �ستهلكها التي الغلوسيدات %م�ة تزCد -5
 .تنموا التي الكتاكيت نشاB بزCادة الزCادة هذه نفسر -6

 

 

 

 

 

  رساء المواردإ

 تستعمل األغذ�ة من طرف العضو�ة من أجل النشاB والنمو والص�انة. �

 تصنف األغذ�ة من حيث دورها في العضو�ة إلى مايلي. �

!اإلضافة  البروتيناتهي أغذ�ة تدخل في نمو و ص�انة العضو�ة و تتمثل في  أغذ�ة البناء: �

 .الفيتامينات و المعدن�ة الماء واألمالحإلى 

الغلوسيدات و هي أغذ�ة توفر الطاقة الضرورCة لنشاB العضو�ة و تتمثل في  طاقة:أغذ�ة ال �
 ( ليبيدات ). الدسم

 

  االستنتاج:

المرحلة األولى من عمر الكتاكيت هي مرحلة نمو و بناء الجسم. �عني ذلك أن للبروتينات دورا  -

 .البناءأساس�ا في 

أن الغلوسيدات والدسم تستعمل  المرحلتين األخرCين تميزهما %ثرة نشاB الكتاكيت . �عني ذلك  -

 النشاE.من اجل 



 أنجز مخططا لتصنيف األغذية حسب الدور مع تقديم أمثلة من األغذية المتناولة -1 تقو�م الموارد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أE نوع من األغذ�ة تقترحها لكل حالة من الحاالت اآلت�ة: -2

- .Bاضي قبل لحظة االنطالق في نشاCر 

 مرCض !عد إجراء عمل�ة جراح�ة. -

 امرأة !عد وضع حملها. -

 شخص تبرع !قليل من دمه -

 نوع األغذ�ة التي أقترحها لكل حالة: �

- :Bاضي قبل لحظة االنطالق في نشاCات والدسم رCحتاج ألغذ�ة الطاقة التي تتمثل في الس%ر� 

ج ألغذ�ة البناء والص�انة وتتمثل في البروتينات �حتا مرCض !عد إجراء عمل�ة جراح�ة: -

 !اإلضافة للماء واألمالح المعدن�ة والفيتامينات.

 : تحتاج ألغذ�ة البناء والص�انة.امرأة !عد وضع حملها -

 �حتاج ألغذ�ة البناء والص�انة. :شخص تبرع !قليل من دمه -

 

الفيتامينا البروتينات الماء واألمالح المعدن�ة   الغلوسيدات الدسم

 أغذ�ة الطاقة أغذ�ة البناء

 

نمو العضوية 
 وصيانتها

 توفير الطاقة 

 الضرورية لنشاط

 العضوية



وضع�ة تعلم 
 إدماج الموارد

ن من عدة مواد منها العنصر ( س)، للكشف عن هذا العنصر ال!طاطا غذاء شائع االستعمال يتكو 

 نضع قطرات من ماء اليود على قطعة !طاطا ف�ظهر لون أزرق بنفسجي.
 غ ) 100م4ونات ال1طاطا ( 

 المواد ( ب ) المواد ( أ )
 البروتين المادة ( س ) الدسم أمالح معدن�ة ماء
 غ 2.2 غ 73 غ 0.6 غ 0.2 غ 24

 س ) ؟.ما هي المادة (  -1
 صنف المادة ( س ) حسب دورها في الجسم. -2
 سّم المواد ( أ )، والمواد ( ب ). -3
 %يف نميز بين المواد ( أ ) والمواد ( ب ) ؟ -4

 
 المادة ( س ): غلوسيدات ( نشاء ). -1
2- ( Eطاقو ) تصنيف الغلوسيدات حسب دورها في الجسم: إنتاج الطاقة 
 المواد ( أ ): مواد معدن�ة -3

 د عضو�ة.المواد ( ب ): موا
نميز بين المواد ( أ ) والمواد ( ب ) بتعرCض المادة للتسخين فإذا حدث تفحم فهي مادة  -4

 عضو�ة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األستاذ: محمودي خالد     مطبوعة خاصة بالتلميذ  ( دور األغذية ).

 دور األغذية في الجسم :المورد المعرفي  : التغذية عند اإلنسان المقطع األول    والصحة  اإلنسان: الميدان

 : إبراز الحاجيات الغذائية حسب طبيعة النشاط1نشاط 

 إليك الجدول التالي الذي يوضح الحاجيات الغذائية اليومية لرياضي حسب طبيعة النشاط.

 المواد الغذائية اليومية           

 طبيعة النشاط
 الغلوسيدات الدسم البروتينات

 70g 50g 415g نشاط بسيط ( راحة )

 90g 80g 680g تدريبات مكثفة(نشاط كثيف)

 راحة. حالة في شخص مع مقارنة الرياضي عليها يتغذى التي الغلوسيدات كمية هي كيف -1
 – الغلوسيدات؟ من كبيرة لكمية الرياضي يحتاج لماذا -2
 - إذن؟ الجسم في الغلوسيدات دور هو ما -3
 لماذا؟ .راحة حالة في والشخص الرياضي عند متساوية البروتينات كمية -4

 : الحاجيات الغذائية حسب العمر2نشاط 

 ة الكتاكيت في مختلف مراحل العمرإليك الجدول التالي الذي يوضح بطاقات تركيب أغذي

المادة الغذائية

 3البطاقة 2البطاقة 1البطاقة

 1المرحلة

 3إلى االسبوع 1من االسبوع

 2المرحلة

 6إلى االسبوع 4من االسبوع

 3المرحلة

 8إلى االسبوع 7سبوعمن اال
 %19 %20 %21 بروتين

 %11 %10 %9 دغلوسي+دسم

 %7 %7 %7 أمالح معدنية

 ماء ماء ماء ماء

 فيتامينات فيتامينات فيتامينات فيتامينات

 
 3-2-1 المراحل خالل للبروتينات الكتاكيت احتياجات عن تالحظ ماذا -1
 – األولى؟ رحلةالم في كبيرة البروتينات كمية تكون لماذا -2
 – األخيرة؟ المرحلة في قليلة البروتينات كمية تكون لماذا -3
 – إذن؟ الجسم في البروتينات دور ما -4
  .النمو مراحل خالل والدسم للغلوسيدات الكتاكيت احتياجات عن تالحظه ما قل -5
 ذلك؟ تفسر كيف -6



 
 

 النشاFسير  المراحل

هل يتناول أفراد العائلة نفس الكم�ة من الغذاء في اليوم؟، و>م ، تقو�م تشخ�صي متعل2 /الوج/ات الغذائ�ة تقو�م تشخ�صي
 هو عدد الوج/ات في اليوم؟، ووقتها؟

وضع�ة تعلم 
 :01الموارد 

 الرواتب الغذائ�ة

 ساعة) 24في وج/ات مختلفة ومحددة من اليوم(ات الجسم �تلف األغذ�ة لتلب�ة حاجاألشخاص مخ يتناول 
 والشك أن الحاج�ات الغذائ�ة اليوم�ة تختلف من شخص ألخر.

 و>يف تحدد حاجاتك اليوم�ة؟ماذا تش>ل هذه الوج/ات؟  المش-ل
 ت حسب النشاM، العمر، المناخ ....ات الغذائ�ة اليوم�ة، تحدد الحاجا�تش>ل الوج/ات الحاج الفرض�ات

 ساعات  4المدة:  المستوU: أولى متوس� المادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

 المقطع األول: التغذ�ة عند اإلنسان
 الرواتب الغذائ�ة والتوازن الغذائي: 3المورد

 معايير ومؤشرات التقو�م 
 : �طبX أسس التغذ�ة السل�مة1مع

 ة�قدم النصائح التي تخص التغذ�ة الصح� �
�قترح وج/ة غذائ�ة حسب الجنس، العمر،  �

 النشاM والظروف المناخ�ة
 القواعد السل�مة للتغذ�ة تبني: الكفاءةمر-?ات 

 موارد بناء الكفاءة:
 : الموارد المعرف�ة-1
 .�صنف الرواتب الغذائ�ةو  �عرف الراتب الغذائي �
 �حدد شروF الراتب الغذائي. �
 : الموارد المنهج�ة-2
 استقصاء المعلومات  �
 المناسب من خالل تحليل جداول الغذائي والراتب الشخص حالة بين التلميذ ير74 أن �
 وضع عالقة منطق�ة بين معلومات �
 مصورة وثائ2 دراسة على اعتمادا تجنبها وطرق  التغذ�ة سوء أمراض أس/اب التلميذ �حدد أن �

ى عل التغذ�ة سوء ثيراتتأ توضح وجداول صورا تحمل لوحة أو الداتاشو على وث�قة، مطبوعة الوسائل:
  اإلنسان صحة

 األستاذ: محمودي خالد



 )21-20ص جداول( تحليل و المناخ ت الغذائ�ة حسب العمر، الجنس، النشاM ا�: إبراز الحاج1نشاM النشاطات
 الراتب الغذائيتعر2ف  -أ

 :1الوث�قة
 واللعب الدراسة �حب ناش7 طفل طارق  -أ

 الكرة ولعب المراجعة الحف�، بين وقته �قضي
 وج/ة عن �ستغني بدأ األ�ام من وفي يوم
 ضعف وه>ذا شيء تناول دون  و�نام العشاء
 ./استمرار /التعب وأص/ح �حس جسمه
 ولكن دواء ه�عط لم الذH الطبيب إلى أبوه أخذه
إال  �عمل ال العامل مثل جسمه /أن له قال

 ما لجسمه �قدم أن إذن وعل�ه راتب مقابل
 لكي وج/اته >ل يتناول أن و أغذ�ة من �حتاجه
 �شفى.

 
 
 

Xتعل�مات استغالل الوثائ: 
 .قدم تعر�فا للراتب الغذائي �
 /استمرار؟ /التعب �حس وأص/ح طارق  جسم ضعف لماذا -1
 ساعة ). 24يوم ( أH  >ل طارق  جسم �حتاجها التي األغذ�ة مجموع الطبيب قارن  /م -2
 .الغذاء في /استمرار لنقص /الفشل �حس وأص/ح طارق  جسم ضعف .1
 ( راتب غذائي ). براتب يوم طارق >ل جسم �حتاجها التي األغذ�ة وعمجم الطبيب قارن  .2
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راتب غذائي 
 بنت ذ-ر 

 84g 58-63g-79 البروتينات
 98g 68-73g-93 الدسم

365g260-265g-360 الغلوسيدات
 2.5L 2.2L الماء

 1200mg 1200mg -السيوم
 10mg 10mg حديد
 C 77mg 77mg فيتامين
 B 1.5mg 1.3mgفيتامين 
 A 600μg 550μgفيتامين 

 )سنة13-10الراتب الغذائي الموصى ?ه لطفل(-ب

 االستنتاج:
 ساعة. 24هو >م�ة األغذ�ة الالزمة لتلب�ة حاج�ات جسم شخص ما خالل مدة  الراتب الغذائي 



 أنواع الرواتب الغذائ�ة:-ب
 أمالح معدن�ة ماء غلوسيدات دسم بروتينات فئة األشخاص

 50g 30g 60g 1L 1.5g سنوات 3إلى  1طفل من 
 60g 34g 200g 1.5L 1.8g سنوات 6إلى  4طفل من 

 70g 36g 310g 2L 2g سنوات 10طفل 
 X100 سنة 15مراهg 580g 75g 2L 2g 

 70g 50g 400g 2L 2g رجل في راحة
F70 رجل قليل النشاg 50g 415g 2L 2.3g 
F90 رجل -ثير النشاg 80g 680g 2.5L 3g 

 60g 45g 330g 1.5L 1.8g امرأة في راحة
 85g 75g 545g 2L 3g امرأة حامل

 95g 95g 540g 2L 3.2g امرأة مرضعة
 ساعة 24: >م�ة األغذ�ة التي �حتاجها الجسم خالل  1الوث�قة 

 الحاجات الغذائ�ة 
 األمالح المعدن�ة الماء الدسم الغلوسيدات البروتينات 

 الحاجة تقل تقل الحاجة تز2د الحاجة حسب النشاF تقل الحاجة في المناخ ال?ارد
 تز2د الحاجة تز2د الحاجة تقل الحاجة حسب النشاF تز2د الحاجة في المناخ الحار
 : تحديد الحاجات الغذائ�ة بين س>ان المناط2 الحارة وس>ان المناط2 ال/اردة 2الوث�قة 

Xتعل�مات استغالل الوثائ: 
 واستنتج أنواع الرواتب الغذائ�ة حدد العوامل التي تتح>م في تغير الحاجة الغذائ�ة لإلنسان �
 تستنتجه؟ ل ماوق و شخص /الغ لطفلقارن بين حاجات الجسم  -1
 تستنتجه؟ وقل ما M وشخص في حالة راحة قارن بين حاجات الجسم لشخص /الغ >ثير النشا -2
 وقل ما تستنتجه؟ قارن بين حاجات الجسم المرأة حامل أو مرضع وامرأة في حالة راحة -3
 وقل ما تستنتجه؟ والحار ال/ارد المناخين في الجسم اتحاج بين قارن  -4

 المناقشة
 1الوث�قة 

سنة تكون الحاجة للبروتينات >بيرة أكثر من األشخاص ال/الغين،  20على  1ألشخاص من عند ا �
 ات الغذائ�ة تتغيرإذن الحاج >ما تتزايد الحاجة للبروتينات >لما زاد العمر عند هؤالء األشخاص.

 حسب العمر.
عندما قليلة  ، وتكون لدسم >لما زاد النشاMعند فئة األشخاص ال/الغين تز�د الحاجة للغلوسيدات وا �

 حسب النشاM تتغيرالغذائ�ة  اتإذن الحاج �>ون الشخص في حالة راحة.
إذن  للبروتينات والماء و األمالح المعدن�ة في حالة الحمل والرضاعة.عند المرأة تز�د الحاجة  �

 حسب اإلنتاج. الحاجات تتغير
 حسب الجنس. �ة تتغيرالغذائ اتإذن الحاج لألغذ�ة عند الرجل منها عند المرأة.تز�د الحاجة  �



 : 2الوث�قة 
 الحر. في بينما تنقص ال/ارد المناخ في مالدس إلى الجسم اتحاج تز�د �
 البرد. في بينما تنقص الحر في المعدن�ةواألمالح  الماءالبروتينات،  إلى الجسم اتجحا تز�د �
 .النشاM حسب تتغير للغلوسيدات الجسم احت�اجات �

 المناخ إذن الحاجات الغذائ�ة تتغير حسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعر2ف الراتب الغذائي إرساء الموارد
  ساعة. 24هو >م�ة األغذ�ة الالزمة لتلب�ة حاج�ات جسم شخص ما خالل مدة  الراتب الغذائي

 الجسم حالة ،النشاF طب�عة ،الجنس، العمرالعوامل التال�ة حسب لكل شخص يتغير الراتب الغذائي 
 ) والظروف المناخ�ة ( درجة الحرارة

 يلي: إلى ما الغذائ�ة لذلك تصنف الرواتب ،تعدد الرواتب إن تعدد العوامل �عني أنواع الرواتب الغذائ�ة:
 

 هو الحاج�ات الغذائ�ة اليوم�ة لشخص /الغ في حالة راحة. راتب الص�انة: -1
 هو الحاج�ات الغذائ�ة اليوم�ة لطفل في مرحلة النمو. :راتب النمو -2
3- :(Fالنشا)ثيف.هو ال راتب العمل< Mحاج�ات الغذائ�ة اليوم�ة لشخص �قوم بنشا 
 .حامل أو مرضعة المرأةهو الحاج�ات الغذائ�ة اليوم�ة  راتب اإلنتاج: -4

 .ار74 بين مجموعة أشخاص مختلفي الجنس والنشاM والعمر والراتب المواف2 -1 تقو�م الموارد
 
 
 
 
 
 
 
 

 :االستنتاج
 ة عوامل وهي: عد للغذاء حسبات الجسم �تتغير حاج

1- Fتز�د الحاجة إلى الغذاء خاصة أغذ�ة الطاقة.ل: >النشا Mما زاد النشا 
 ما تقدم العمر تقل الحاجة إلى مواد البناء وتزداد >م�ة الغذاءل: >العمر -2
 : تز�د الكتلة الحجم�ة للذ>ر عن األنثى فتز�د الحاجة لكم�ة األغذ�ة.الجنس -3
 لى مواد البناء في حالة الحمل والرضاعةعند المرأة تز�د الحاجة إ :حالة الجسم -4
لى الماء و األمالح وتقل إفي الحرارة المرتفعة تزداد الحاجة  درجة حرارة الوس� ( المناخ ): -5

 الحاجة ألغذ�ة الطاقة

 امرأة حامل

 طفل رضيع

 راجل في راحة

 رجل عامل

 راتب اإلنتاج

 راتب العمل(النشاط)

 راتب الصيانة

 راتب النمو

 
الراتب 
 الغذائي



من  450gمن البروتين،  70gذائ�ا �حتوH على رجل /الغ في حالة راحة يتناول يوم�ا رات/ا غ -2
من األمالح وآثار من الفيتامينات، وٕاذا علمت  0.25gماء و 2Lمن الدسم و 50gالس>ر�ات و

 حر�رة. 2530أن هذا الراتب �حرز طاقة قدرها 
 ما نوع هذا الراتب؟ -أ

 قام هذا الرجل /عد ذلك /مجهود عضلي >بير.-ب
 ى الراتب الغذائي؟ما هي األغذ�ة التي يجب إضافتها إل -1
 ما نوع الراتب الغذائي في هذه الحالة؟ -2

 
 نوع هذا الراتب هو: راتب الص�انة -أ

 قام هذا الرجل /عد ذلك /مجهود عضلي >بير.-ب
 األغذ�ة التي يجب إضافتها إلى الراتب الغذائي هي: -1

 أغذ�ة طاقو�ة (الغلوسيدات والدسم ) ألنه يبذل مجهود >بير.
 ه الحالة هو: راتب العمل ( النشاM ).نوع الراتب الغذائي في هذ -2

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وضع�ة تعلم 
 :02الموارد 

التوازن الغذائي

 �عاني الكثير من الناس في العالم من االستهالك غير الكافي أو الزائد لألغذ�ة، فتزداد لديهم مخاطر 
 اإلصا/ة /األمراض

 ى صحة اإلنسان؟ و>يف نتفاد] اإلصا/ة /أمراض سوء التغذ�ةما هي مخاطر نقص أو ز�ادة التغذ�ة عل المش-ل
 اإلصا/ة /أمراض: السمنة المجاعة ، إت/اع نظام غذائي سل�م. الفرض�ات
من الكتاب المدرسي ) 17-16( استغالل وثائX صفحة  : عواقب سوء التغذ�ة عند اإلنسان 1نشاF  النشاطات

 

لتخلص من ا التفسير المرض + أعراضه النظام الغذائي
 المرض(العالج)

�عتمد على 
تناول: األرز، 
 ال?طاطا، الذرة

-واشيور-ور 
)Kwashiorkor( 

وْذمة (بروز في ال?طن)، 
تأخر في النمو العضلي 

 والعقلي.

البروتين نقص 
 الحيواني

في  واللحم الحليب توفير
 الغذائي الراتب

�عتمد على 
 أغذ�ةتناول: 

معل?ات خال�ة 
Cمن الفيتامين 

الحفر األسقرIوF  داء
)Scorbut نز2ف دمو� (

في  اللثة يؤد� إلى تعر� 
 األسنان وتآكلها

 Cالفيتامين نقص 
الموجود في 

 الحمض�ات ?-ثرة

تناول الخضر والفواكه 
خاصة الحمض�ات (البرتقال 

 والل�مون)

عدم تناول 
 السمك

 لعة الدرق�ةالسّ 
� والسمكتناول الملح اليود اليودنقص  تضخم في الغدة الدرق�ة

تأخير الفطام 
عند األطفال 

 الرضع

فقر الدم: تعب، ?شرة 
 تناول اللحم والسمك الحديدنقص  شاح?ة، ضيX في التنفس

تناول وج?ات 
سر2عة دسمة 
Fمع قلة النشا 

السمنة وانسداد األوع�ة 
 الدمو�ة

-ثرة الدسم 
والس-ر2ات، وقلة 

Fالنشا 

عدم اإلكثار من الدسم 
 .الغلوسيدات، الر2اضةو 

 في ت?اع أغذ�ة
أغذ�ة قد�مة، غير  إسهال -تسمم  الشارع

 ونظ�فة طازجة أغذ�ة أكل مغسولة

 الراتب تناول
 -امال الغذائي

 واحدة في وج?ة
 عسر في الهضم –تخمة 

 الراتب تناول
في  -امال الغذائي
 واحدة وج?ة

توز2ع الراتب الغذائي إلى 
 وج?ات

 ائد لألغذ�ة يؤد� إلى أمراض.: االستهالك غير الكافي أو الز  1وث�قة 



 سوء /أمراض أشخاص مصابين حاالت توضح (لوحة الداتاشو أو على صورا التالميذ �الح� �

 ).التغذ�ة

 .األول) العمود فق� معلومات �حمل للتلميذ �قدم الذ� (الجدول
Xتعل�مات استغالل الوثائ: 

 شخص لكل الغذائي بالرات تز�د في أو تنقص التي األغذ�ة الخانات المناس/ة في حدد -1

 .غذاء >ل أو ز�ادة نقص عن ما ينتج الثاني العمود خانات في حدد -2

 .حالة لكل العالج المناسب الرا/ع العمود خانات في ضع -3
4-  Mالتغذ�ة السل�مة.( قواعد ) استنتج شرو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرت/طة /عدة شروM هي  الغذاء المتوازن وأن ق�مة ، يؤدH إلى أمراض مختلفةإن أH خلل في التغذ�ة  إرساء الموارد
 :>ما يلي

 أH �حتوH على >ل األغذ�ة ال/س�طة.  أن �-ون -امال: -1

 أH هناك تناسب بين م>وناته العضو�ة وف2 النسب التال�ة:   :ازنأن �-ون مت -2

 غلوسيدات %60 دسم  %25بروتينات   15%    
 غذ�ة من مصدر حيواني.أH �حتوH على أغذ�ة من مصدر ن/اتي و أ  :أن �-ون متنوعا -3

 أH خالي من األوساخ والجراث�م. :أن �-ون نظ�فا  -4

 العشاء.-الغداء -هي فطور الص/اح :أن �-ون موزع في وج?ات منتظمة -5

 .تعتبر هذه الشروM قواعد صح�ة أساس�ة يجب العمل بها لسد حاج�ات العضو�ة >ما و نوعا �

 االستنتاج:
 لتفادH أمراض سوء التغذ�ة علينا احترام قواعد التغذ�ة السل�مة ومنها:

 تناول أغذ�ة متنوعة و>اف�ة. �
 رام أوقات الوج/ات الغذائ�ة.احت �
 تنظيف األغذ�ة. �
 ممارسة الر�اضة. �
 تنظيف األسنان. �



 الميدان: اإلنسان والصحة
 عند اإلنسانالمقطع األول: التغذ�ة 

 المواردوضع�ة تعلم إدماج 
 تصنيف األغذية حسب المصدر والتركيب. � مركبات الكفاءة

 الربط بين طبيعة الغذاء ودوره في العضوية �

 القواعد السل�مة للتغذ�ة تبني �

 موارد ذات طابع معرفي : �ماذا ندمج ؟ 

 دور األغذية في الجسم.  -ية مصدر وتركيب األغذ -

 هجي :موارد ذات طابع من �

 ربط بينالربط بين الغذاء ودوره في العضوية، تصنيف األغذية حسب المصدر والتركيب، ال -

  تجنبها وطرق أس/ابها  التغذ�ة سوء أمراض

 موارد ذات طابع سلوكي :  �

 تطبيق القواعد الصحية للتغذية  -

نص الوضعية 
المشكلة لتعلم 

 اإلدماج

أمر�>ا /عد سن الفطام أمراضا عديدة منها مرض فقر الدم �عاني أطفال الدول الفقيرة في إفر�ق�ا وجنوب 
) ومرض األسقر4وM ( التهاب اللثة ) علما أن المنظمة   Kwashiorkorومرض الكواشيور>ور ( 

العالم�ة للطفولة تقدم لهذه البلدان مساعدات سنو�ة تتمثل في األرز ومشتقات القمح >العجائن. بينما 
ت المتحدة األمر�>�ة �عانون السمنة خاصة قاطني المدن الذين �ميلون >ثيرا أطفال الدول الغن�ة >الوال�ا

 للوج/ات السر�عة واألكالت الدسمة.
الموارد المجندة 

من طرف 
 المتعلم

، وعواقب سوء ( مصدرها تركيبها ودورها ) نتناولهاية التي : متعلقة باألغذ موارد معرفية -
 التغذية.

 :  موارد منهجية -

 استقصاء المعلومات.تحليل وثائق و �

 ينجز أعماله ويقدم عمال متقنا األسلوب العلمي،التبليغ ب �

 

 

 

 



السندات 
 المستعملة للحل

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتمادا على السندات ومواردك الم>تس/ة : تعليمات للمتعلم
 حدد سبب >ل مرض -1
 قدم نصائح للوقا�ة من هذه األمراض -2

منوحة المدة الم
 للحل 

 دق�قة لحل الوضع�ة. 40

 

 
 

 مرض األسقربوط

 كواشيوركورمرض ال

 السمنة وانسداد األوعية الدموية



 اعتمادا على الس�اق والسندات والموارد الم>تس/ة: الحل 
 تحديد سبب >ل مرض -1
 أو نقص التغذ�ة /سبب سوء التغذ�ةعند الفطام، عاني أطفال الدول الفقيرة من عدة أمراض � �
مة العالم�ة تعاني فئة من مرض فقر الدم /سبب نقص الحديد في الغذاء الذH تقدمه المنظ -أ

 للطفولة
 تعاني فئة من مرض الكواشيور>ور /سبب نقص البروتين الحيواني في الغذاء-ب
 في الغذاء. C /سبب نقص الفيتامين( التهاب اللثة ) تعاني فئة من مرض األسقر4وM -ت
�عاني أطفال الدول الغن�ة من السمنة الناتجة عن اإلفراM في تناول األغذ�ة الغلوسيد�ة والدسمة  �

 قلة النشاM.مع 
 النصائح -2

 للوقا�ة من هذه األمراض:
 يجب أن �>ون الغذاء >امال، متزنا، متنوعا و نظ�فا. �
 يجب أن �>ون موزعا على وج/ات منتظمة. �

 
 
 
 
 



 األستاذ محمودH خالد        مطبوعة خاصة /التلميذ ( الرواتب الغذائ�ة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمالح معدن�ة ماء غلوسيدات مدس بروتينات فئة األشخاص
 50g 30g 60g 1L 1.5g سنوات 3إلى  1طفل من 
 60g 34g 200g 1.5L 1.8g سنوات 6إلى  4طفل من 

 70g 36g 310g 2L 2g سنوات 10طفل 
 X100 سنة 15مراهg 580g 75g 2L 2g 

 70g 50g 400g 2L 2g رجل في راحة
F70 رجل قليل النشاg 50g 415g 2L 2.3g 

 90g 80g 680g 2.5L 3g ل -ثير النشاFرج
 60g 45g 330g 1.5L 1.8g امرأة في راحة

 85g 75g 545g 2L 3g امرأة حامل
 95g 95g 540g 2L 3.2g امرأة مرضعة

 
 ساعة 24: كمية األغذية التي يحتاجها الجسم خالل  1الوثيقة 

 
 الحاجات الغذائ�ة .

مالح المعدن�ةاأل الماء الدسم الغلوسيدات البروتينات 
 تز2د الحاجة تقل الحاجة تز2د الحاجة حسب النشاF تقل الحاجة في المناخ ال?ارد
 تز2د الحاجة تز2د الحاجة تقل الحاجة حسب النشاF تز2د الحاجة في المناخ الحار

 
 : تحديد الحاجات الغذائية بين سكان المناطق الحارة وسكان المناطق الباردة 2الوثيقة 

 راتب غذائي 
 بنت ذ-ر 

 84g 58-63g-79 البروتينات
 98g 68-73g-93 الدسم

 365g 260-265g-360 الغلوسيدات
 2.5L 2.2L الماء

 1200mg 1200mg -السيوم
 10mg 10mg حديد
 C 77mg 77mg فيتامين
 B 1.5mg 1.3mgفيتامين 
 A 600μg 550μgفيتامين 

 )سنة13-10الراتب الغذائي الموصى ?ه لطفل(-ب

Xتعل�مات استغالل الوثائ: 
حدد العوامل التي تتح>م في تغير  �

 الحاجة الغذائ�ة لإلنسان
قارن بين حاجات الجسم لطفل وشخص  -1

 /الغ
قارن بين حاجات الجسم لشخص /الغ  -2

 >ثير النشاM وشخص في حالة راحة
قارن بين حاجات الجسم المرأة حامل  -3

 مرضع وامرأة في حالة راحة. أو
 المناخين في الجسم اتحاج بين قارن -4

 .والحار ال/ارد

 �قضي واللعب الدراسة �حب ناش7 طفل طارق  -أ: 1الوث�قة
 بدأ األ�ام من وفي يوم كرةال ولعب المراجعة الحف�، بين وقته

 ضعف وه>ذا شيء تناول دون  و�نام العشاء وج/ة عن �ستغني
 ./استمرار /التعب وأص/ح �حس جسمه
 /أن له قال ولكن دواء ه�عط لم الذH الطبيب إلى أبوه أخذه

 �قدم أن إذن وعل�ه راتب إال مقابل �عمل ال العامل مثل جسمه
 لكي وج/اته >ل وليتنا أن و أغذ�ة من �حتاجه ما لجسمه
 �شفى.

Xتعل�مات استغالل الوثائ: 
 .قدم تعر�فا للراتب الغذائي �
 /التعب �حس وأص/ح طارق  جسم ضعف لماذا -1

 /استمرار؟
 جسم �حتاجها التي األغذ�ة مجموع الطبيب قارن  /م -2

 ساعة ). 24يوم ( أH  >ل طارق 



 األستاذ محمودH خالد      صة /التلميذ (عواقب سوء التغذ�ة عند اإلنسان)مطبوعة خا
 التخلص من المرض(العالج) التفسير المرض + أعراضه النظام الغذائي

يعتمد على تناول: 
األرز، البطاطا، 

 الذرة

 )Kwashiorkorكواشيوركور (
وْذمة (بروز في البطن)، تأخر في النمو 

 العضلي والعقلي.
  

د على تناول: يعتم
أغذية معلبات 

خالية من الفيتامين 
C 

) Scorbutداء الحفر األسقربوط (
نزيف دموي في  اللثة يؤدي إلى تعري 

 األسنان وتآكلها
  

 الّسلعة الدرقية عدم تناول السمك
   تضخم في الغدة الدرقية

تأخير الفطام عند 
 األطفال الرضع

فقر الدم: تعب، بشرة شاحبة، ضيق في 
   فسالتن

تناول وجبات 
سريعة دسمة مع 

 قلة النشاط
   السمنة وانسداد األوعية الدموية

 في تباع أغذية
   إسهال -تسمم  الشارع

 الراتب تناول
في  كامال الغذائي
 واحدة وجبة

   عسر في الهضم –تخمة 

 

 

 مرض الكواشيوركو
 

 السلعة الدرقية األسقربوطمرض 

 

  السمنة وانسداد األوعية الدموية

  

 مــتسم
 ـــــالإسه

 

 تخمة



 األستاذ: محمود� خالد المادة : علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�
 اإلنسان والصحة: الميدان 

 
 عند اإلنسان التحصل على الطاقة:  الثانيالمقطع 

 

 مر-?ات الكفاءة
 تمييز خصائص سطوح الت?ادل �
 تعر2ف التنفس -مصدر للطاقة �
 تطبيX قواعد التنفس الصحي �

نص الوضع�ة 
  اإلنطالق�ة

للتنفس أهم�ة -برU في ح�اة اإلنسان، وهذه العمل�ة تتم عن طرX2 الجهاز التنفسي الذ� يزود 
خال�ا جسم اإلنسان ?األكسجين الضرور� ألنشطتها و2خلصها من ثاني أكسيد الكرIون، وهو 

 -سائر الوظائف في الجسم معرض للتلف 
 -يف وأين تتم الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة � المش-ل

 تعر2ف التنفسما هو  �
 -يف تحاف� على سالمة الوظ�فة التنفس�ة �

  السندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 الجهاز التنفسي

 حنجرة

   

 ممارسة الرياضة التدخين التلوث

رسم تخطيطي يمثل األسناخ الرئوية وعالقتها 

الطاقة المستهلكة  
)K/j( 

الغلوكوز المستهلك من 
 )g/hطرف العضالت (

ثنائي األكسجين المستهلك من 
 )L/hطرف العضالت (

 24 3 420 الفرد جالس
 48 12 800 الفرد يمشي
 84 18 1500 الفرد يجري
 210 30 1900 الفرد يسبح



 ساعات 4: المدة المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

 المقطع الثاني: التحصل على الطاقة عند اإلنسان
 عند اإلنسان: الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة 1المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 مر-?ات الكفاءة: تمييز خصائص سطوح الت?ادل
 موارد بناء الكفاءة:

: يتعرف على عمل�ة التنفس ومقرها المورد المعرفي
 عند اإلنسان

 صاء المعلوماتاستق: المورد المنهجي
أن �ستنتج ظاهرة الم/ادالت التنفس�ة من  �

 خالل تحليل جدول.
في ش>ل صور لتحديد مقر أن يوظف وثائ2  �

 الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة عند اإلنسان

 معايير ومؤشرات التقو�م
 : �قدم تفسيرا أول�ا للتنفس 1مع

يذ>ر طب�عة الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة عند  �
 اإلنسان

�علل ت/اين تر>يز الغازات بين الدم الداخل  �
 والخارج من الرئة عند اإلنسان

 ل�صف األسناخ >سطح ت/اد �

 مطبوعة الوسائل:
 

 سير النشاF المراحل
تقو�م 

 تشخ�صي
 ما مظهر التنفس عند اإلنسان؟ الشهيX والزفير

 ) 61صور أتذ-ر وأتساءل ص ؟ (استغاللما الفرق بين هواء الشهيX والزفير
 

 الزفير الشهيX وجه المقارنة
 تن?س� لألعلى تتقلص لألسفل عضلة الحجاب الحاجز

 قاربتت تت?اعد األضالع
 يخرج يدخل حر-ة الهواء

 
 

وضع�ة تعلم 
 الموارد 

الحظت أن مظاهر عمل�ة التنفس ( حر-ة الزفير والشهيX ) ترفX بدخول الهواء وخروجه من الجهاز 
 التنفسي

 وأين تتم هذه العمل�ة؟ما هي التغيرات التي تحدث بين تر-يب هواء الشهيX والزفير،  المش-ل 
 تتم على مستوU الرئتين ن وخروج ثاني أكسيد الكرIون،دخول األكسجي الفرض�ات



 )62ص 1(تحليل وث�قة: مقارنة تر-يب هواء الشهيX وهواء الزفير 1نشاF النشاطات
Xم>نت التجارب المدعمة /الحاسوب من ق�اس م>ونات هواء الشهي2 وهواء الزفير عند اإلنسان.: 1الوثي

 لي:النتائج المحصل عليها يلخصها الجدول الموا
 التفسير%هواء الزفير %هواء الشهيX  الغاز

 78.10 78.10 غاز األزوت
لم �ستعمل/ينتج من طرف 

 العضو�ة
 استعمل في عمل�ة التنفس 2O 21 16ثاني األكسجين 

 أنتج /عمل�ة التنفس 2CO0.03 4ثاني أكسيد الكر4ون 
 أنتج /عمل�ة التنفس مش/ع متغير  O2H بخار الماء

 الغازات في هواء الشهيX وهواء الزفير: حجم 1جدول
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 ، حدد طب�عة الغازات في الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة1قدم تفسيرا لكل من النتائج المسجلة على الجدول
 عند اإلنسان.

 في هواء الزفير مقارنة مع هواء الشهيق؟ 2O>يف هي نس/ة  -1
 في هواء الزفير 2Oفسر نقص  -2
 في هواء الزفير مقارنة مع هواء الشهيق؟ 2COسبة كيف هي ن -3
 فسر هذه المالحظة؟ -4
 قارن بين نسبة بخار الماء في هواء الشهيق وهواء الزفير وقل ما تستنتجه؟ -5
 ماذا تستنتج من كل هذه المالحظات؟ -6
 في هواء الزفير أقل من نسبته في هواء الشهيق 2Oنس/ة  -1
 م له ( استعمل في عملية التنفس )في هواء الزفير باحتفاظ الجس 2Oنفسر نقص  -2
 في هواء الزفير أكثر من نسبته في هواء الشهيق 2COنسبة  -3
أنتج في عمل�ة (  2COفي هواء الزفير تدل على أن الجسم طرح كمية من  2COزيادة نسبة  -4

 ). التنفس

في  طرح >م�ة من الماء ( أنتجنس/ة بخار الماء في هواء الزفير تكون أكثر ونستنتج أن الجسم  -5
 عمل�ة التنفس ).

 
 
 
 
 
 

 االستنتاج:
 و>م�ة بخار الماء مقارنة بهواء الشهي2CO .2وزادت نس/ة  2Oنس/ة  في هواء الزفير قلت

 .تعني هذه التغيرات حدوث م/ادالت غاز�ة تنفس�ة بين الكائن الحي والوس7 الذH �ع�ش ف�ه



M63ص: تب�ان مقر الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة عند اإلنسان ( تحليل وثائ2 2نشا ( 
 ساس�ة للجهاز التنفسيالم>ونات األ -1
 ن البن�ة النسيج�ة للرئة تنتهي ببن�ات مجهر�ة تدعى األسناخ الرئو�ة.الفحص المجهرH /أ : ُيبِرز1الوث�قة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2200mسصحها الكلي=   مليون  700اخ في الرئتين= عدد األسن �

Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 ؟ما هي م>ونات الجهاز التنفسي -1
 استخرج أر4ع مميزات تتصف بها األسناخ الرئو�ة >سطح ت/ادل. -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 رسم تخط�طي �مثل األسناخ الرئو�ة وعالقتها /الشعيرات الدمو�ة

 الإلستنتاج
 م-ونات الجهاز التنفسي عند اإلنسان: -1

 من قسمين : التنفسي يتكون الجهاز

عي/ات الش-شعبتان هوائيتان -القص/ة الهوائ�ة -الحنجرة -يدخل الهواء من األنف المجار� التنفسي:

 الحو�صالت الرئو�ة التي تتكون من عدة أسناخ رئو�ة.-الهوائ�ة

 أعضاء إسفنج�ة ورد�ة اللون  الرئتين :

 مميزات األسناخ الرئو�ة: -2
 عددها >بير جدا �

 سطحها >بير جدا �

 جدرانها رف�عة تح�7 بها ط/قة رط/ة �

 محاطة /عدد >بير من الشعيرات الدمو�ة. �

 الجهاز التنفسي

 حنجرة



 الرئتين والخارج منها: إلىمقارنة بين تر-يب الدم الداخل  -2
 للجهاز التنفسي /حدوث م/ادالت غاز�ة تنفس�ة مثلى.: تسمح البن�ة النسيج�ة 2الوث�قة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 علل ت/اين تر>يز الغازات بين الدم الداخل والدم الخارج من الرئة. -1
�  H2قارن >م�ة غازO  2وCO .في الدم الخارج من الرئتين /النس/ة على الدم الداخل إلى الرئتين 

 ما هي وظ�فة السنخ إذن؟ -2
 
 
 
 
 
 

غاز ثاني  تطرحمن الوس7 و 2Oثاني األكسجين تمتصتتنفس أغلب�ة الكائنات الح�ة حيث  � إرساء الموارد
 .بالمبادالت الغازية التنفسية. وتعرف هذه العملية وبخار الماء 2CO أكسيد الكر4ون 

 عند اإلنسان. األسناخ الرئويةتتم المبادالت الغازية التنفسية على مستوى  �

  71ص  01تمر�ن  مواردتقو�م ال

 
 
 
 
 
 

 اإلستنتاج: 
أكثر و  2O>ثير, أما الّدم الخارج من الرئتين ف�ه  2COقليل و   2Oالّدم الداخل إلى الّرئتين /ه 

2CO 2 أقل. وهذا �عني الدم يدخل إلى الرئتين ليتزود بـO  2/عد تخلصه منCO حدوث Hأ ,
 4ين الدم.م/ادالت بين الهواء الداخل إليها و 

 H2غشاء السنخ رقي2 مما �سمح /حدوث ت/ادل سهل لغازO  2وCO بين الدم والهواء 

 

 غاز2ة التنفس�ة على مستوU السنخ الرئو� نموذج يوضح الم?ادالت ال

 سنخ رئوي



 : ساعتينالمدة المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

 المقطع الثاني: التحصل على الطاقة عند اإلنسان
 تعر2ف التنفس: 2المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 تعر2ف التنفس -مصدر للطاقةمر-?ات الكفاءة: 
 الكفاءة:موارد بناء 

�عّرف التنفس /أنه عمل�ة إنتاج : المورد المعرفي
 الطاقة.

 استقصاء المعلومات: المورد المنهجي
�ستنتج العالقة بين الغذاء األكسجين والطاقة  �

 من خالل تحليل معط�ات في ش>ل جداول

 معايير ومؤشرات التقو�م
  �عرف التنفس -عمل�ة إنتاج الطاقة: 2مع

غذاء واألكسجين عند �فسر ز�ادة استهالك ال �
 ز�ادة الجهد العضلي

 �قدم تعر�فا للتنفس �
 

 مطبوعةالوسائل:
 

 سير النشاF المراحل
وضع�ة تعلم 

 الموارد
 , (Mالنشا)الغلوسيدات والدسم هي أغذ�ة الطاقة, وأن الحاجة إلى الغلوسيدات خاصة تز�د بز�ادة الجهد

 فإذا >ان الق�ام بنشاM م>ثف يرف2 /التنفس السر�ع.
 فما العالقة الموجودة بين التنفس واستعمال الغذاء المش-ل

 >لما زادت شدة التنفس زادت الحاجة إلى الغذاء. الفرض�ات
 )64ص  1والنشاF ( وث�قة قة بين التنفس والتغذ�ة العال:1نشاF  النشاطات

 قته /التنفس.�مثل الجدول ( أ ) معط�ات حول تغير نشاM اإلنسان ( سرعة المشي ) وعال: 1الوث�قة
 

 الوتيرة التنفس�ة في الدق�قة )L/hاستهالك ثنائي األكسجين ( ) km/hسرعة المشي ( 
2 27 15 
4 42 19 
6 61 22 
8 112 27 

 جدول ( أ )
 
 
 
 



 األكسجين�مثل الجدول ( ب ) نتائج ق�اس االستهالك العضلي من حيث الطاقة و>م�ة الغلو>وز وثنائي 
 مختلفة. لد] فرد �مارس نشاطات

الطاقة المستهلكة  
)K/j( 

الغلو-وز المستهلك من 
 )g/hطرف العضالت (

ثنائي األكسجين المستهلك من 
 )L/hطرف العضالت (

 24 3 420 الفرد جالس
 48 12 800 الفرد �مشي
 84 18 1500 الفرد يجر� 
 210 30 1900 الفرد �س?ح

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 بين سرعة المشي والوتيرة التنفس�ة العالقةاستخرج من الجدول ( أ )  -1
 الشدة التنفس�ة والحاجة للغذاء وتزايد الجهد العضلياستخرج من الجدول ( ب ) العالقة بين  -2
 .التنفس�ة الشدة زادت >لما المشي سرعة زادت >لما -1

 زادت الحاجة الغلو>وز وزاد استهالك ثنائي األكسجين >لما العضلي الجهد زاد >لما -2

 
 
 

 ) 65ص  2إبراز مصدر الطاقة ( وث�قة : F2نشا
: ُيَترَجُم اختالف استهالك األغذ�ة ال/س�طة ( غلو>وز) وثنائي األكسجين في عضلة أثناء الراحة 2الوث�قة

 وعضلة أثناء النشاM على النحو التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي حالة الراحة استهالك الغلو>وز وثنائي األكسجين في الدم الداخل والدم الخارج من عضلة ف �
Mوحالة النشا 

 االستنتاج: 
 جهد العضلي زادت الحاجة إلى غاز األكسجين والغذاء خاصة الس>ر.>لما زاد ال

عضلة في حالة 
 راحة

عضلة في حالة 
Fنشا

  

 100mlالدم الداخل من أجل 
90 mg غلوكوز : 

ml 20  :2O 
ml 49  :2CO 

 100mlالدم الخارج من أجل 
80 mg غلوكوز : 

ml 15  :2O 
ml 54  :2CO 

 100mlالدم الداخل من أجل 
90 mg غلوكوز : 

ml 20  :2O 
ml 49  :2CO 

 100mlالدم الخارج من أجل 
50 mg غلوكوز : 

ml 11  :2O 
ml 58  :2CO 



:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 اقترح تفسيرا للنتائج المسجلة عند ز�ادة الجهد العضلي.

 من خالل دراستك السا/قة استنتج تعر�فا للتنفس. �
 حسب تتغير م/ادالت والعضلة الدم بين الدمو�ة، تحدث الشعيرات من >بير /عدد متصلة العضلة
Mالكر4ون  أكسيد ثاني مثل فضالت ف�ه وتطرح األكسجين وثنائي الغلو>وز العضالت تأخذ  :النشا. 

 والعضلة، الدم بين الم/ادالت حجم يزداد لذلك للعضلة، الطاقو�ة الحاجة تزداد العضلي الجهد ز�ادة عند
 .العضلة لعمل الالزمة الطاقة فتزداد األكسجين، وثنائي الغلو>وز حيث من
 
 
 
 
 
 
 
 

لنشاM العضو�ة وذلك /استعمال العناصر الغذائ�ة في وجود ثنائي  الالزمةهو إنتاج الطاقة  تنفسال إرساء الموارد
 2Oاألكسجين 

 72ص  3تمر�ن  تقو�م الموارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاج:
ثنائي و  ?الغلو-وزلكي تتم>ن العضالت من بذل مجهود والق�ام /حر>ات فإن الجسم يزودها 

 .األكسجين
و�رف2 ذلك  ثنائي األكسجينفي وجود  -وزالغلو الالزمة للعضالت من استعمال  الطاقةيتم إنتاج 

 و4خار الماء 2CO/طرح غاز ثاني اكسيد الكر4ون 
 بخار الماء + CO2 + طاقة                    O2 + غلو-وز



 : ساعتينالمدة المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

 طاقة عند اإلنسانالمقطع الثاني: التحصل على ال
 القواعد الصح�ة للتنفس: 3المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 تطبيX قواعد التنفس الصحيمر-?ات الكفاءة: 
 موارد بناء الكفاءة:

 �ستخلص القواعد الصح�ة للتنفس: المورد المعرفي
 استقصاء المعلومات: المورد المنهجي

 دراسة خالل من للتنفس الصح�ة القواعد �حصي أن �
 جدول في ومعط�ات رصو 

 معايير ومؤشرات التقو�م
  �حدد القواعد الصح�ة للتنفس: 3مع

ير74 بين /عض المشاكل الصح�ة التنفس�ة  �
 و/عض السلو>ات السلب�ة

يبرر أهم�ة ممارسة الر�اضة للتنفس الصحي �
 

 مطبوعةالوسائل:
 

 سير النشاF المراحل
تقو�م 

 تشخ�صي
 ير األكسجين للجسم إلنتاج الطاقةما دور الجهاز التنفسي؟ �سمح بتوف

 تساؤل: ماذا لو تعطل الجهاز التنفسي على الق�ام بوظ�فته؟ ينقص األكسجين في الجسم ف�قل نشاطه
وضع�ة 
رد اتعلم المو 

 تؤثر الكثير من العوامل والسلو>ات السلب�ة على سالمة الوظ�فة التنفس�ة

 .اهي القواعد التي �م>ن إت/اعها من أجل المحافظة على سالمة الوظ�فة التنفس�ةماهي العوامل الضارة /الجهاز التنفسي؟ م المش-ل

 التدخين، التلوث، تجنب التدخين، تجنب أماكن التلوث الفرض�ات
 ) 66ص  1: العوامل الضارة ?الجهاز التنفسي ( وث�قة  1نشاF النشاطات

 ?طة ?الهواء المح��.: يتأثر الجهاز التنفسي ?مجموعة من العوامل المرت1وث�قة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



:Xتعل�مات استغالل الوثائ  
 استخرج العوامل الضارة /الجهاز التنفسي. �

 
 
 
 
 

 Fالعالقة بين األمراض والمشاكل الصح�ة والسلو-ات السلب�ة المختلفة ( وث�قة2نشا �I66ص  2: ر ( 
 ن العوامل الممرضة: �صاب الجهاز التنفسي ?عدة أمراض تسبهها مجموعة م 2وث�قةال
 

 األعراض أمراض ومشاكل صح�ة سلو-ات سلب�ة

التواجد في أماكن األفراد 
المصابين ?الز-ام أو األنفلونزا 
أو السل أو استعمال أدوات 

 المرضى

 برودة في الجسم، حمى، عطس، س�الن أنفي الز-ام

سعال جاف، ضيX التنفس، إفراز مخاطي، حمى،  التهاب القص?ات الرئو�ة
 ضيX في التنفس.

ارتفاع حرارة الجسم، آالم في المفاصل والعمود  األنفلونزا
 الفقر�، صداع، سعال شديد، تعب.

التهاب رئو� مع ظهور درنات، سعال جاف  السل الرئو� 
 مدمي، تلف في أنسجة الرئة

التواجد في هواء ملوث، 
التماس ?عوامل تحدث 

 الحساس�ة
كرر، س�الن األنف، حك، صعو?ة عطس متالرIو، أمراض الحساس�ة

 التنفس، التهاب العين والحنجرة...

سعال حاد، آالم في الصدر والكتف، صعو?ة في  سرطان الرئة التدخين
 التنفس، فقدان الشه�ة، فقدان الوزن...

عدم تجديد هواء البيت وم-ان 
العمل، وهواء القسم، ترك 

النوم ل�ال الن?اتات في غرفة 
 والموقد الحرار� مشتعل

  االختناقات

� X2الهواء، االتصال الم/اشر /المرضى �صاب الجهاز التنفسي ?العوامل الممرضة عن طر :
 و/استعمال أدوات الشخص المصاب.

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 استخرج عالقة بين المشاكل الصح�ة و/عض السلو>ات السلب�ة لإلنسان �
 .والحساس�ة االختناق �حدث ملوث هواء في التواجد سرطان؛ال �حدث التدخين �

 
 
 

 :العوامل الضارة ?الجهاز التنفسي االستنتاج:
 >ال/>تير�ا الجراث�م)،  سامة غازات غ/ار،( لهواءل ملوثة أماكن في التواجد >التدخين، سيئة سلو>ات

 .الطلع حبوب الطيور،القراد�ات، ر�ش الحيوانات، و4ر والفيروسات،



F67ص  3: القواعد الصح�ة للتنفس ( وث�قة 3نشا ( 
 : للوقا�ة من أمراض الجهاز التنفسي تقترح عل�ك الصور التال�ة:3الوث�قة

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
مرفقة /التعليل، متعلقة /القواعد الصح�ة التي تحف�  قدم لزمالئك نصائح 3-2-1/استغالل الوثائ2  �

 سالمة الوظ�فة التنفس�ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 االستنتاج:
 تهو�ة أماكن العمل والنوم  لتجديد الهواء وتجنب االختناقات. �
 تجنب التدخين والمخدرات لحما�ة الجهاز التنفسي من السرطان.  �
 ممرضة. سامة زاتغا تستنش2 ال حتى ،المدخنين عن االبتعاد �
 إلى األكسجين ثنائي تدف2 وتحسن ،والرئتين الصدرH  القفص عضالت تقوH  ألنها الر�اضة ممارسة �

 العضو�ة.
 الحنجرة. والتهاب الصدر�ة والنزالت الرشح تسبب ألنها والبرد للرطو/ة التعرض عدم �
 الممرضة. والفيروسات ال/>تير�ا بنفس اإلصا/ة لتجنب المرضى عن االبتعاد �
 العدو]. وتجنب الممرضة الجراث�م من للتخلص /الصابون  اليدين سلغ �
 المجارH  في مخاط�ات ومزعجة حادة التها/ات تحث ألنها للحساس�ة المسب/ة العوامل >ل تجنب �

 التنفس�ة.
 األمراض. ضد حصانة الكتساب التلق�ح �
 أفراد آخر�ن. ىإل العدو]  تنتقل ال >ي المهمالت، سلة في المنديل رمي ثم منديل، في العطس �
 ...التنفسي الجهاز إصا/ة ظهور عند الطبي الفحص �



إرساء 
 الموارد

 يتطلب الحفا� على سالمة الوظ�فة التنفس�ة تطبيX قواعد صح�ة منها:
 تهو�ة اماكن العمل والنوم �
 ممارسة الر�اضة  �
 تجنب التدخين والهواء الملوث �

تقو�م 
 واردالم

 لخص في مخط7 التنفس عند اإلنسان. �
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 رسم تخط�طي تحصيلي: التنفس عند اإلنسان
وضع�ة 
تعلم 
إدماج 
 الموارد

 73أدمج تعلماتي صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األستاذ: محمود� خالد     مطبوعة خاصة ?التلميذ ( الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xجارب المدعمة /الحاسوب من ق�اس م>ونات هواء الشهي2 وهواء الزفير عند اإلنسان.م>نت الت: 1الوثي 
 النتائج المحصل عليها يلخصها الجدول الموالي:

 التفسير%هواء الزفير %هواء الشهيX  الغاز
  78.10 78.10 غاز األزوت
  2O 21 16ثاني األكسجين 

  2CO0.03 4ثاني أكسيد الكر4ون 
  مش/ع متغير  O2Hبخار الماء 

 : حجم الغازات في هواء الشهيX وهواء الزفير1جدول
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 ، حدد طب�عة الغازات في الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة عند اإلنسان.1قدم تفسيرا لكل من النتائج المسجلة على الجدول
 في هواء الزفير مقارنة مع هواء الشهيق؟ 2O>يف هي نس/ة  -1
 في هواء الزفير 2Oص فسر نق -2
 في هواء الزفير مقارنة مع هواء الشهيق؟ 2COكيف هي نسبة  -3
 فسر هذه المالحظة؟ -4
 قارن بين نسبة بخار الماء في هواء الشهيق وهواء الزفير وقل ما تستنتجه؟ -5
 ماذا تستنتج من كل هذه المالحظات؟ -6

 
 

 

تقلص العضالت 
 البين ضلعية

1-  Xما الفرق بين هواء الشهي
 والزفير.
الح� الصور التي أمامك  �

 وامأل الجدول التالي

 الزفير الشهيX وجه المقارنة
   عضلة الحجاب الحاجز

   األضالع
   حر-ة الهواء



 ألستاذ: محمود� خالدا    الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة ) مقر مطبوعة خاصة ?التلميذ (
 الم>ونات األساس�ة للجهاز التنفسي -1
 : ُيبِرز الفحص المجهرH /أن البن�ة النسيج�ة للرئة تنتهي ببن�ات مجهر�ة تدعى األسناخ الرئو�ة.1الوث�قة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2200mسصحها الكلي=   مليون  700عدد األسناخ في الرئتين=  �

Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 لجهاز التنفسي؟ما هي م>ونات ا -1
 استخرج أر4ع مميزات تتصف بها األسناخ الرئو�ة >سطح ت/ادل. -2
 مقارنة بين تر-يب الدم الداخل إلى الرئتين والخارج منها: -3
 : تسمح البن�ة النسيج�ة للجهاز التنفسي /حدوث م/ادالت غاز�ة تنفس�ة مثلى.2الوث�قة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 لغازات بين الدم الداخل والدم الخارج من الرئة.علل ت/اين تر>يز ا -1
�  H2قارن >م�ة غازO  2وCO .في الدم الخارج من الرئتين /النس/ة على الدم الداخل إلى الرئتين 

 ما هي وظ�فة السنخ إذن؟ -2

 

 الجهاز التنفسي رسم تخط�طي �مثل األسناخ الرئو�ة وعالقتها /الشعيرات الدمو�ة

 حنجرة

 

 نموذج يوضح المبادالت الغازية التنفسية على مستوى السنخ الرئوي

 سنخ رئوي



 األستاذ: محمود� خالد       )  تعر2ف التنفسمطبوعة خاصة ?التلميذ (
 حول تغير نشاF اإلنسان ( سرعة المشي ) وعالقته ?التنفس. : �مثل الجدول ( أ ) معط�ات1الوث�قة

 الوتيرة التنفس�ة في الدق�قة )L/hاستهالك ثنائي األكسجين ( ) km/hسرعة المشي ( 
2 27 15 
4 42 19 
6 61 22 
8 112 27 

 جدول ( أ )
 وثنائي األكسجين لدU فرد �مارس نشاطات مختلفة.�مثل الجدول ( ب ) نتائج ق�اس االستهالك العضلي من حيث الطاقة و-م�ة الغلو-وز 

الغلو-وز المستهلك من طرف  )K/jالطاقة المستهلكة ( 
 )g/hالعضالت (

ثنائي األكسجين المستهلك من طرف 
 )L/hالعضالت (

 24 3 420 الفرد جالس
 48 12 800 الفرد �مشي
 84 18 1500 الفرد يجر� 
 210 30 1900 الفرد �س?ح

 /االعتماد على معلوماتك ومعط�ات الجدولين أ َو ب : الل الوثائX:تعل�مات استغ
 استخرج من الجدول ( أ ) العالقة بين سرعة المشي والوتيرة التنفس�ة -1
 استخرج من الجدول ( ب ) العالقة بين الشدة التنفس�ة والحاجة للغذاء وتزايد الجهد العضلي -2

 
ل?س�طة ( غلو-وز) وثنائي األكسجين في عضلة أثناء الراحة وعضلة أثناء النشاF على النحو : ُيَترَجُم اختالف استهالك األغذ�ة ا2الوث�قة
 التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Mاستهالك الغلو>وز وثنائي األكسجين في الدم الداخل والدم الخارج من عضلة في حالة الراحة وحالة النشا 
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 عند ز�ادة الجهد العضلي.اقترح تفسيرا للنتائج المسجلة 
 من خالل دراستك السا/قة استنتج تعر�فا للتنفس. �

لة عضلة في حا
 راحة

عضلة في حالة 
Fنشا 

  

 100mlالدم الداخل من أجل 
90 mg غلوكوز : 

ml 20  :2O 
ml 49  :2CO 

 100mlالدم الخارج من أجل 
80 mg غلوكوز : 

ml 15  :2O 
ml 54  :2CO 

 100mlالدم الداخل من أجل 
90 mg غلوكوز : 

ml 20  :2O 
ml 49  :2CO 

 100mlالدم الخارج من أجل 
50 mg غلوكوز : 

ml 11  :2O 
ml 58  :2CO 



 داألستاذ: محمود� خال     )  القواعد الصح�ة للتنفسمطبوعة خاصة ?التلميذ ( 
 : يتأثر الجهاز التنفسي ?مجموعة من العوامل المرت?طة ?الهواء المح��.1الوث�قة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنفسي ?عدة أمراض تسبهها مجموعة من العوامل الممرضة: �صاب الجهاز  2الوث�قة
 األعراض أمراض ومشاكل صحية سلوكات سلبية

التواجد في أماكن األفراد المصابين بالزكام 
أو األنفلونزا أو السل أو استعمال أدوات 

 المرضى

 برودة في الجسم، حمى، عطس، سيالن أنفي الزكام

ف، ضيق التنفس، إفراز مخاطي، حمى، ضيق في سعال جا التهاب القصبات الرئوية
 التنفس.

ارتفاع حرارة الجسم، آالم في المفاصل والعمود الفقري،  األنفلونزا
 صداع، سعال شديد، تعب.

التهاب رئوي مع ظهور درنات، سعال جاف مدمي، تلف في  السل الرئوي
 أنسجة الرئة

التواجد في هواء ملوث، التماس بعوامل 
عطس متكرر، سيالن األنف، حك، صعوبة التنفس، التهاب  الربو، أمراض الحساسية اسيةتحدث الحس

 العين والحنجرة...
سعال حاد، آالم في الصدر والكتف، صعوبة في التنفس،  سرطان الرئة التدخين

 فقدان الشهية، فقدان الوزن...
عدم تجديد هواء البيت ومكان العمل، 

غرفة النوم  وهواء القسم، ترك النباتات في
 ليال والموقد الحراري مشتعل

  االختناقات

� X2الهواء، االتصال الم/اشر /المرضى و/استعمال أدوات الشخص المصاب.�صاب الجهاز التنفسي ?العوامل الممرضة عن طر : 
 للوقا�ة من أمراض الجهاز التنفسي تقترح عل�ك الصور التال�ة: :3الوث�قة

 
 استخرج العوامل الضارة /الجهاز التنفسي. :1الوث�قة
 استخرج عالقة بين المشاكل الصح�ة و/عض السلو>ات السلب�ة لإلنسان: 2الوث�قة

 قدم لزمالئك نصائح مرفقة /التعليل، متعلقة /القواعد الصح�ة التي تحف� سالمة الوظ�فة التنفس�ة 3-2-1الوثائX /استغالل  



 األستاذ: محمود� خالد المادة: علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�

 المقطع الثالث: اإلطراح وث?ات الوس� الداخلي عند اإلنسان الميدان: اإلنسان والصحة

 مر-?ات الكفاءة
 ر�I اإلطراح بث?ات توازن الوس� الداخلي �
 تطبيX القواعد الصح�ة لإلطراح �
نص الوضع�ة 

 اإلنطالق�ة
حيو�ة عديدة تنتج عنها فضالت تكون ضارة وسامة إذا  وظائفذU اإلنسان و2تنفس و�قوم بيتغ

حتى ُيَؤمن  ت توازن الوس� الداخلي. �قوم الجسم ?المحافظة على ث?االوس� الداخليتراكمت في 
  .األداء المستمر والمتوازن لكل الوظائف الحيو�ة

 لدم)الحفا� على ث?ات توازن تر-يب ا(لوس� الداخلي؟في ث?ات توازن ا م اإلطراحهِ -يف ُ�سْ  - المش-ل 
 ما هي القواعد الصح�ة للحفا� على سالمة وظ�فة اإلطراح  -

 الم-ونات األساس�ة للدم والبول :1الوث�قة  السندات 
 مواد عضو�ة مواد معدن�ة 

األمالح  الماء 
 المعدن�ة

س-ر العنب 
بولة  دسم بروتينات (الغلو-وز)

 (اليور2ا)
 g/L( 910 3.5 1 80 5 0.3(الدم 

 g/L(950 6 0 0 0 20البول (
 :2وث�قةال

يوضح الجدول الموالي /عض م>ونات >ل 
�ة سل�مة والدم الخارج من الدم الداخل إلى >ل

 منها
 
 

 : 3الوث�قة
 بينت الدراسات الطب�ة أن تراكم البولة

 (مادة عضو�ة أزوت�ة سامة ناتجة 
 عن استعمال األغذ�ة ) في الدم 
 ،Hعني اإلصا/ة /قصور >لو� 
 تدفع الشخص المصاب إلى 
 التصف�ة االصطناع�ة للدم 
 
 
 

الدم الداخل إلى  الم-ونات
 )g/Lالكل�ة (

الدم الخارج من 
 )g/Lالكل�ة (

 910 920 ماء
 86 86 أغذ�ة عضو�ة

 0 0.3 بولة
 U0 0.05 فضالت أزوت�ة أخر 

 تصفية اصطناعية للدم لشخص مصاب بالقصور الكلوي



 من وضع�ات تعلم�ةأنماF  الموارد المعرف�ة مر-?ات الكفاءة
 
 

ر�I االطراح بث?ات توازن 
 الوس� الداخلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطبيX القواعد الصح�ة 
 لالطراح

 اإلطراح وث?ات توازن الوس� الداخلي عند اإلنسان
 عند االنسان االطراح -1
االطراح هو تخلص العضو�ة من فضالتها السامة  �

 الناتجة من مختلف نشاطاتها.
لبول هي: الماء، األمالح ساس�ة لالم-ونات األ �

 المعدن�ة والبولة.
 تر-يب مماثل للبول بتر-يز أقل.للعرق  �
�سمح االطراح ?الحفا� على ث?ات توازن تر-يب  �

 الدم.
 يتكون الجهاز البولي لإلنسان من:  �

 -ليتين غنيتين ?األوع�ة الدمو�ة. �
 المجار� البول�ة. �

يتكون الجلد من ط?قتين: ال?شرة واألدمة بها  �
 من الغدد العرق�ة مجموعة

 
 
 
 
 
 القواعد الصح�ة لإلطراح عند اإلنسان -2
تتطلب سالمة الكليتين السهر على نظافة الجسم  �

 واحترام أسس التغذ�ة الصح�ة

 
 

وضع�ات لمعاينة عواقب 
القصور الكلو� إلبراز دور 

الكل�ة في ث?ات تر-يب الوس� 
 الداخلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرض حاالت مرض�ة تخص 
ولي الستخراج اإلنتان الب

 القواعد الصح�ة لالطراح
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ساعات 2: المدة المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

اإلطراح وث?ات توازن الوس� الداخلي عند : المقطع الثالث
 اإلنسان
 اإلطراح عند اإلنسان : 1المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 : ر�I االطراح بث?ات توازن الوس� الداخليكفاءةمر-?ات ال
 موارد بناء الكفاءة

: �عرف االطراح -ظاهرة تسمح للعضو�ة المورد المعرفي
 ?التخلص من الفضالت

 : استقصاء المعلوماتالمورد المنهجي
 تر-يب جدولي تحليل خالل من البولة سم�ة �ستخلص �

 والعرق  البول
 الجهاز ستوU م على طراحاإل عمل�ة تتم -يف �شرح �

 والجلد البولي

 معايير ومؤشرات التقو�م
: �عرف اإلطراح -ظاهرة تؤمن للعضو�ة ث?ات توازن 1مع

 الوس� الداخلي.
 �حدد م-ونات البول والدم. �
 �علل تواجد الغدد العرق�ة على مستوU الجلد �
 يبرز دور الكليتين في ث?ات توازن الوس� الداخلي. �
ة -ل من الكل�ة �-تب الب�انات على رسم أصم لبن� �

 والجلد.

 الوسائل: مطبوعات
 

 سير النشاF المراحل
تقو�م 

 تشخ�صي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الع?ارات التال�ة: أكمل
 /الغذاء ليزودها األعضاء >ل إلى الدم القلب يدفع

من  و�خلصها حاجاتهالتلب�ة  األكسجين ثنائي و
 .فضالتها

 شر�انيدم  يدعى العضو يدخل إلى الذH الدم
 .ور�دH دم دعىالعضو ي من الذH يخرج والدم

العناصر الغذائ�ة وثنائي �ستعمل الجسم 
 فضالتو�تنج عن ذلك  إلنتاج الطاقةاألكسجين 

إذا تراكمت  ضارة وسامةيجب طرحها ألنها تكون 
 في الجسم.

  



وضع�ة تعلم 
 مورد

) في الدم  ناتجة عن استعمال األغذ�ة عضو�ة أزوت�ة سامة(مادة بينت الدراسات الطب�ة أن تراكم البولة 
 تصف�ة االصطناع�ة للدم�عني اإلصا?ة ?قصور -لو�، تدفع الشخص المصاب إلى ال

 تصف�ة الدم ضرور�ة للعضو�ة، فسر ذلك المش-ل 
 تصف�ة الدم ضرور�ة لتخل�صه من الفضالت السامة وطرحها خارج الجسم. الفرض�ات 
 تر-يب البول والعرق:: 1نشاF   النشاطات

 ) 96ص  1( تحليل جدول الوث�قةالبول: مقارنة بين تر-يب البول ?النس?ة لتر-يب الدم.  -1
 الم-ونات األساس�ة للدم والبول. :1الوث�قة 

 مواد عضو�ة مواد معدن�ة 

األمالح  الماء 
 المعدن�ة

س-ر العنب 
 بولة دسم بروتينات (الغلو-وز)

 (اليور2ا)
 g/L( 910 3.5 1 80 5 0.3الدم (
 g/L( 950 6 0 0 0 20البول (

 تعل�مات استغالل الوث�قة:
 قارن بين م>ونات الدم والبول �
 البول دون  الدم في توجد التي العناصرما هي  .1
 البول؟ في العناصر هذه توجد ال لم .2
 الدم؟ في البولة تمثل ماذا .3
 البول؟ في البولة مصدر ما .4
 ، ثم عرف اإلطراح.ساس�ة للبولاستنتج الم>ونات األ �
 .الدسم البروتين، ،الغلو>وز :هي البول دون  الدم في الموجودة العناصر .1
 .البول في �طرحها فال الجسم �حتاجها اتمغذ� العناصر هذه .2
 .الدم في سامة مادة البولة .3
 مصدر البولة في البول هو الدم. .4
 
 
 

 العرق: إظهار ش-ل آخر لطرح الفضالت السائلة -2
 الم-ونات األساس�ة للبول والعرق.  : 1الوث�قة 

Xتعل�مات استغالل الوثائ: 
 ، ماذا تستنتج؟قارن بين م>ونات البول والعرق  �
 ما مصدر البولة في العرق. .1
 >يف هي >م�ة البولة في العرق مقارنة مع البول .2
 

 العرق  البول الم-ونات
 g/L ( 950 900الماء ( 

 g/L ( 6 4األمالح المعدن�ة ( 
 g/L ( 20 0.7البولة ( 

 .والبولة المعدن�ة واألمالح الماء : هي للبول األساس�ة الم-ونات - االستنتاج:
 .نشاطاتها مختلف عن الناتجة السامة تهافضال  من العضو�ة تخلص هو اإلطراح -



 مصدر البولة في العرق هو الدم .1
 >م�ة البولة في العرق قليلة مقارنة مع البول .2
 
 

Fودور الكليتين:  بوليالجهاز ال: 2نشا 
 البن�ة التشر2ح�ة للجهاز البولي والكل�ة  :1الوث�قة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :2وث�قةال

م-ونات -ل من  يوضح الجدول الموالي ?عض
  الدم الداخل إلى -ل�ة سل�مة والدم الخارج منها

 الوثائX: ت استغاللتعل�ما
 ؟ا هي م>ونات الجهاز البوليم -1
 تؤدH اإلصا/ة /القصور الكلوH إلى تراكم مادة البولة في الدم. -2

 ماذا �عني تواجد البولة />ثرة في البول إذن؟. �
على اإلصا/ة /قصور >لوH، فما العالقة بين الكل�ة وهذه إذا >ان تراكم هذه المادة في الدم دل�ال  �

 الفضالت؟
 
 
 
 
 
 
 
 

الدم الداخل إلى  الم-ونات
 )g/Lالكل�ة (

الدم الخارج من 
 )g/Lالكل�ة (

 910 920 ماء
 86 86 أغذ�ة عضو�ة

 0 0.3 بولة
 U0 0.05 فضالت أزوت�ة أخر 

 التال�ةيتر-ب الجهاز البولي من األعضاء  :االستنتاج
 عضوان �شبهان بذرة الفاصول�اء ، غن�ة ?الشعيرات الدمو�ة. الكليتان: -
  .قناتان تنقالن البول من الكليتين الى المثانة البول�ة الحال?ان: -
  .بول وعندما تمتلئ تظهر الحاجة الى التبول-�س عضلي يتجمع ف�ه ال المثانة البول�ة: -
 .ضوعذا الهالقة بين الدم و عني وجود ع�ة الدمو�ة  مما �عو الكل�ة مزودة ?ش?-ة من األ  �
تقوم الكل�ة بتصف�ة الدم بتخل�صه من الفضالت األزوت�ة السامة وتش-يل البول من أجل ث?ات  �

  توازن الوس� الداخلي.

 .ة تش?ه البول، �ميزه تر-يز اقل للبولة، فهو بذلك بول مخففالعرق فضالت سائل: االستنتاج

وريد أجوف سفلي   

شريان كلوي 

كلية 

حالب 

مثانة 

شريان أبهر 

وريد كلوي 

إحليل 

 البنية التشريحية العامة للجهاز البولي البنية التشريحية للكلية

 

 

شعيرات 

هرم نخاعي

شريان 

وريد كلوي

 حالب

محفظة
مادة قشرية

حويض



Fدراسة الجلد3نشا : 
 :1الوث�قة

 التعرق عمل�ة هامة تقوم بها العضو�ة 
 عن طرX2 غدد عرق�ة نشطة متواجدة ?-ثرة في الجلد
 وذلك من أجل التخلص من الحرارة الزائدة والفضالت.

 
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 ف البن�ة النسيج�ة للجلدص -1
 ما هو دور الغدد العرق�ة؟ -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إرساء 
 الموارد

 االطراح هو تخلص العضو�ة من فضالتها السامة الناتجة من مختلف نشاطاتها. �
 الم-ونات األساس�ة للبول هي: الماء، األمالح المعدن�ة والبولة. �
 للعرق تر-يب مماثل للبول بتر-يز أقل. �
 حفا� على ث?ات توازن تر-يب الدم.�سمح االطراح ?ال �
 يتكون الجهاز البولي لإلنسان من:  �

 -ليتين غنيتين ?األوع�ة الدمو�ة. -
 المجار� البول�ة. -

 يتكون الجلد من ط?قتين: ال?شرة واألدمة بها مجموعة من الغدد العرق�ة �
تقو�م 
 الموارد

 103صفحة  2، 1تمر2ن 

 
 
 
 
 

 

 االستنتاج
 يتكون الجلد من ط?قيتين :  �
 ط?قة خارج�ة بها عدد -بير من المسامات . ال?شرة: -
 ط?قة سم�-ة بها غدد عرق�ة غن�ة ?الشعيرات الدمو�ة . األدمة : -
في األدمة، و�طرح تطرح الفضالت السائلة -ذلك على ش-ل عرق تفرزه الغدد العرق�ة الموجودة  �

 عبر مسامات الجلد.



 ساعات 1: المدة : أولى متوس�المستوU  مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

اإلطراح وث?ات توازن الوس� الداخلي عند : المقطع الثالث
 اإلنسان
 القواعد الصح�ة لإلطراح عند اإلنسان : 2المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 تطبيX القواعد الصح�ة لإلطراح: مر-?ات الكفاءة
 موارد بناء الكفاءة

 �ستخلص القواعد الصح�ة لالطراح: رفيالمورد المع
 وضع عالقة منطق�ة بين معلومات:: المورد المنهجي

 صور دراسة خالل من لالطراح الصح�ة القواعد �حصي �
 جدول في ومعط�ات

 معايير ومؤشرات التقو�م
 : �حدد القواعد الصح�ة لإلطراح1مع
 طراح ونم� التغذ�ةير�I بين عرض مرضي متعلX ?اإل �
 صح�ة لسالمة اإلطراح. يذ-ر سلو-ات �

 الوسائل: مطبوعة
 

 سير النشاF المراحل 
وضع�ة تعلم 

 المورد
يتعرض الجهاز البولي عند اإلنسان إلى عدة أمراض ( مثل اإلنتان ) نتيجة ات?اع سلو-ات غير سوّ�ة، 

 . قد تتطور في صمت إلى عجز -لو� 
 الوقا�ة منها؟ ما هي األمراض التي تصيب الجهاز البولي؟ ما سبل المش-ل

 ( سلو-ات سو�ة ) اإلنتان البولي، القصور الكلو�، إت?اع قواعد صح�ة الفرض�ات
 إبراز أهم القواعد الصح�ة لإلطراح: 1نشاF النشاطات

 : إل�ك القائمة اآلت�ة لمجموعة من السلو-ات غير السوّ�ة المتعلقة ?اإلطراح وما يترتب عنها.1الوث�قة 
 التفسير األضرار المترت?ة عنها السلو-ات غير السوّ�ة

 انسداد المسالك البول�ة قلة شرب الماء، احت?اس البول
تش-ل الحصى ( تراكم األمالح 

) في الكلى والمجار� المعدن�ة 
 البول�ة

تخلف فضالت سامة تتعب  القصور الكلو�  اإلفراF في تناول ?عض األغذ�ة
 الكليتين مثل البروتينات

 قلة النظافة

 البولي اإلنتان
 إلتهاب اإلحليل، المثانة، الحالب

دخول ب�-تير2ا أو طفيل�ات عبر 
 المسالك البول�ة السفلى

انسداد المسامات مما �قلل طرح  أمراض جلد�ة
 العرق 

التدخين والمشرو?ات الكحول�ة 
 تسبب أمراض الكبد والجهاز البولي و?عض األجهزة األخرU  والمخدرات

 خمول دوران الدم واستخالص الفضالت في الكليتين والجلد عدم ممارسة الر2اضة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 اقترح حال وقائ�ا مناس/ا لكل حالة -1
 ماذا تمثل هذه الحلول الوقائ�ة -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إرساء 
 الموارد

 تتطلب سالمة الكليتين السهر على نظافة الجسم واحترام أسس التغذ�ة الصح�ة

م تقو�
 الموارد

 104صفحة  03تمر2ن 

 101رسم تخط�طي تحصيلي صفحة المخططات 
 
 
 

 

قصور كلوي 

التهاب الحالب 

التهاب المثانة 
التهاب اإلحليل 

 انسداد المسالك البولية بالحصى
 تطور افنتان في الجهاز البولي

 من األسفل إلى العلى.

 االستنتاج:
 ب هذه السلو>ات السيئة هي:الحلول الوقائ�ة المناس/ة لتجنب عواق -1

 شرب الكم�ة الكاف�ة من الماء �
 طرح البول عند الشعور /الحاجة  �
 التغذ�ة المتوازنة. �
 نظافة الجسم لحما�ة األجهزة االطراح�ة وتسهيل عمل�ة طرح العرق. �
 االمتناع عن التدخين والمشرو/ات الكحول�ة و>ل أش>ال المخدرات. �
 مممارسة الر�اضة لتنش�7 أجهزة الجس �

 تمثل هذه الحلول مجموعة من القواعد الصح�ة لسالمة األجهزة اإلطراح�ة وعمل�ة اإلطراح -2



 الميدان: اإلنسان والصحة
اإلطراح وث?ات توازن : الثالثالمقطع 

 الوس� الداخلي عند اإلنسان
 الموارد وضع�ة تعلم إدماج

 األستاذ: محمود� خالد

 مر-?ات الكفاءة
ر�I اإلطراح بث?ات توازن الوس�  �

 الداخلي
 تطبيX القواعد الصح�ة لإلطراح �

 موارد اإلدماج

 .ربط االطراح بثبات توازن الوسط الداخلي:  موارد معرفية

  عرضيةموارد 

 تحليل وثائق واستقصاء المعلومات. �

 ينجز أعماله ويقدم عمال متقنا التبليغ باألسلوب العلمي، �

تبطة : يعي بصحة جسمه ويحس بالمسؤولية تجاه القضايا المرموارد قيمية
 بالصحة.

نص 
الوضع�ة 

المش>لة لتعلم 
 اإلدماج

تغيرت الحالة الصح�ة لصد�قك سمير حيث ظهرت عدة أعراض -التعب والضعف العام، انق?اض 
العضالت، انخفاض -م�ة البول والتقيؤ. زار الطبيب الذ� فحصه وطلب منه إجراء تحاليل طب�ة. -ما تبين 

 تناول األغذ�ة البروتين�ة -اللحم.للطبيب ?عد استجواب سمير انه �فرF في 

: ?طاقة معلومات 1وث�قة السندات 
 للشخص المصاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحالة الطب�ع�ة عند سمير  تحليل البول
 3g/L 2g/L نس?ة البولة

 1L 2.5L ساعة 24-م�ة البول المطروحة في 

تعل�مات 
 للمتعلم

 لبولة.الدم وا لموجودة بين البروتينات فيبين العالقة ا -1
 فسر األعراض المرض عند سمير. -2
 قدم نص�حتين لسمير تضمن صحة جهاز اإلطراح. -3
 

 



الدم والبولة: تتش>ل البولة في البول من استعمال البروتينات في العالقة الموجودة بين البروتينات في  -1 الحل
 خال�ا الجسم.

جعل >م�ة الفضالت تفسير أعراض المرض عند سمير: �فرM سمير في تناول البروتينات وهذا ي -2
األزوت�ة وهي سامة />م�ات >بيرة، يجب التخلص منها فتصاب الكليتين بإرهاق، إذا امتد لمدة طو�لة 

.Hتصاب الكليتين /القصور الكلو 
 نص�حتان لسمير تضمن صحة جهاز اإلطراح: -3

 ممارسة الر�اضة لتنش�7 الدورة الدمو�ة والتخلص من الفضالت السامة -
 ول البروتينات أH ضرورة ات/اع التغذ�ة الكتوازنة.عدم اإلفراM في تنا -

 
 
 

 



 األستاذ: محمودH خالد                  )  اإلطراح عند اإلنسانمطبوعة خاصة /التلميذ ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم-ونات األساس�ة للدم والبول. :1الوث�قة 
 مواد عضو�ة مواد معدن�ة 

األمالح  الماء 
 المعدن�ة

س-ر العنب 
بولة  دسم بروتينات و-وز)(الغل

 (اليور2ا)
 g/L( 910 3.5 1 80 5 0.3الدم (
 g/L( 950 6 0 0 0 20البول (

 تعل�مات استغالل الوث�قة:
 قارن بين م>ونات الدم والبول �

 البول دون  الدم في توجد ما هي العناصر التي .1
 البول؟ في العناصر هذه توجد ال لم .2
 الدم؟ في البولة تمثل ماذا .3
 البول؟ في البولة مصدر ما .4

 ، ثم عرف اإلطراح.استنتج الم>ونات األساس�ة للبول
 

 الم-ونات األساس�ة للبول والعرق.  : 2الوث�قة 
Xتعل�مات استغالل الوثائ: 

 والعرق، ماذا تستنتج؟قارن بين م>ونات البول  �
 ما مصدر البولة في العرق. .1
 >يف هي >م�ة البولة في العرق مقارنة مع البول .2

 
 
 
 

 العرق  البول الم-ونات
 g/L ( 950 900الماء ( 

 g/L ( 6 4األمالح المعدن�ة ( 
 g/L ( 20 0.7البولة ( 

 أكمل الع?ارات التال�ة:
 ...............و  ....... ليزودها عضاءاأل >ل إلى.......القلب يدفع

 ...................من  و�خلصها ............لتلب�ة 
 الذH يخرج والدم ...........دم  يدعى العضو يدخل إلى الذH الدم
 ............... دم العضو يدعى من

و�تنج  ............�ستعمل الجسم العناصر الغذائ�ة وثنائي األكسجين 
إذا  .................يجب طرحها ألنها تكون  .............عن ذلك 

  تراكمت في الجسم.



 األستاذ: محمودH خالد               )  اإلطراح عند اإلنسانة خاصة /التلميذ ( مطبوع
 البن�ة التشر2ح�ة للجهاز البولي والكل�ة  :1الوث�قة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :2وث�قةال

يوضح الجدول الموالي ?عض م-ونات -ل من الدم الداخل إلى 
  -ل�ة سل�مة والدم الخارج منها

 الوثائX: تعل�مات استغالل
 از البولي؟ما هي م>ونات الجه -1
 تؤدH اإلصا/ة /القصور الكلوH إلى تراكم مادة البولة في الدم. -2
 ماذا �عني تواجد البولة />ثرة في البول إذن؟. �
 إذا >ان تراكم هذه المادة في الدم دل�ال على اإلصا/ة /قصور >لوH، فما العالقة بين الكل�ة وهذه الفضالت؟ �
 

 :3الوث�قة
 عضو�ةالتعرق عمل�ة هامة تقوم بها ال 

 عن طرX2 غدد عرق�ة نشطة متواجدة ?-ثرة في الجلد
 وذلك من أجل التخلص من الحرارة الزائدة والفضالت.

 
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 صف البن�ة النسيج�ة للجلد -1
 ما هو دور الغدد العرق�ة؟ -2

 
 

اخل إلى الدم الد الم-ونات
 )g/Lالكل�ة (

الدم الخارج من 
 )g/Lالكل�ة (

 910 920 ماء
 86 86 أغذ�ة عضو�ة

 0 0.3 بولة
 U0 0.05 فضالت أزوت�ة أخر 

وريد أجوف سفلي   

شريان كلوي 

كلية 

حالب 

مثانة 

شريان أبهر 

وريد كلوي 

إحليل 

 البنية التشريحية العامة للجهاز البولي البنية التشريحية للكلية

 

 

شعيرات 

هرم نخاعي

شريان 

وريد كلوي

 حالب

محفظة
مادة قشرية

حويض

 

 



 ذ: محمودH خالداألستا           )  القواعد الصح�ة لإلطراح عند اإلنسانة خاصة /التلميذ ( مطبوع
Fإبراز أهم القواعد الصح�ة لإلطراح1نشا : 

 : إل�ك القائمة اآلت�ة لمجموعة من السلو-ات غير السوّ�ة المتعلقة ?اإلطراح وما يترتب عنها.1الوث�قة 
 التفسير األضرار المترت?ة عنها السلو-ات غير السوّ�ة

 انسداد المسالك البول�ة قلة شرب الماء، احت?اس البول
ش-ل الحصى ( تراكم األمالح ت

المعدن�ة ) في الكلى والمجار� 
 البول�ة

تخلف فضالت سامة تتعب  القصور الكلو�  اإلفراF في تناول ?عض األغذ�ة
 الكليتين مثل البروتينات

 قلة النظافة

 اإلنتان البولي
 إلتهاب اإلحليل، المثانة، الحالب

دخول ب�-تير2ا أو طفيل�ات عبر 
 السفلى المسالك البول�ة

انسداد المسامات مما �قلل طرح  أمراض جلد�ة
 العرق 

التدخين والمشرو?ات الكحول�ة 
 تسبب أمراض الكبد والجهاز البولي و?عض األجهزة األخرU  والمخدرات

 خمول دوران الدم واستخالص الفضالت في الكليتين والجلد عدم ممارسة الر2اضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئX:تعل�مات استغالل الوثا
 اقترح حال وقائ�ا مناس/ا لكل حالة -3
 ماذا تمثل هذه الحلول الوقائ�ة -4
 

 

قصور كلوي 

التهاب الحالب 

التهاب المثانة 
التهاب اإلحليل 

 انسداد المسالك البولية بالحصى
 تطور افنتان في الجهاز البولي

 من األسفل إلى العلى.



 األستاذ: محمود� خالد المادة: علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�

 التكاثر الجنسي عند اإلنسان: الرا?عالمقطع  الميدان: اإلنسان والصحة

 مر-?ات الكفاءة
 التعرف على الدعامة التشر2ح�ة للتكاثر عند اإلنسان �
 تحديد مميزات التكاثر الجنسي �
 تبني سلو-ات جنس�ة صح�ة �

وضع�ة نص ال
 اإلنطالق�ة 

2ة ( التناسل�ة )، ?قاء بواسطة األجهزة التكاثر  جنس�ا ( تزاوج�ا بين ذ-ر و أنثى ) يتكاثر اإلنسان
 اإلنسان مرت?� ?سالمة هذه األجهزة.واستمرار 

 ما هي مميزات التكاثر الجنسي عند اإلنسان؟ -1 المش-ل
 ؟إلنسان على سالمة الجهاز التكاثر� -يف �حاف� ا -2

  السندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 تزاوج

 خلية تناسلية أنثوية  خاليا تناسلية ذكرية

 إلتقاء

تطور 

 جنين في رحم أمه بيضة ملقحة

 تكاثر

 : دورة تكاثر اإلنسان1وث�قة



 أنماF من وضع�ات تعلم�ة الموارد المعرف�ة مر-?ات الكفاءة
التعرف على الدعامة 
التشر2ح�ة للتكاثر عند 

 اإلنسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التكاثر الجنسي عند اإلنسان
 جهاز التكاثر الجنسي عند اإلنسان. -1
ناسل�ة نميز بين الذ-ر واألنثى بوجود أعضاء ت �

 خاصة ?-ل جنس.
 يتر-ب الجهاز التكاثر� منك �

مناسل تتمثل في الخصيتين ?النس?ة للذ-ر  �
 والمب�ضين ?النس?ة لألنثى

 المجار� التناسل�ة. �
يتمثل دور المناسل في إنتاج الخال�ا التناسل�ة  �

 وهي:
 النطاف ?النس?ة للخصيتين. �
 البو�ضات ?النس?ة للمب�ض. �

طرح وضع�ات تثير تساؤالت 
وص استمرار األنواع بخص

للتوصل إلى مميزات التكاثر 
 الجنسي

 
 
 
 
 
 
تحديد مميزات التكاثر  

 الجنسي
 

 اإللقاح -2
 يتميز التكاثر الجنسي ?اإللقاح. �
اإللقاح هو اتحاد الخل�ة التناسل�ة الذ-ر2ة مع  �

الخل�ة التناسل�ة األنثو�ة الناتجتين عن أبو2ن من 
نشأ منها نفس النوع و2نتج عن ذلك ب�ضة ملقحة ي

 د.-ائن حي جدي

تبني سلو-ات جنس�ة 
 صح�ة

 القواعد الصح�ة الجنس�ة عند اإلنسان -3
تتسبب العالقات الجنس�ة غير الشرع�ة في أمراض  �

مختلفة أخطرها مرض فقدان المناعة ( السيدا 
SIDA .ولذا يجب الوقا�ة منها ( 

-  Uطرق أخر? Uما �م-ن أن تحدث العدو-
 -االتصاالت الدمو�ة.

وضع�ات لسلو-ات جنس�ة طرح 
غير سو�ة قصد التوصل إلى 
 استخراج أهم القواعد الصح�ة.

 
 



 ساعات 2: المدة المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

 عند اإلنسان التكاثر الجنسي: الرا?عالمقطع 
  جهاز التكاثر الجنسي عند اإلنسان: 1المورد

 محمود� خالداألستاذ: 

التعرف على الدعامة التشر2ح�ة للتكاثر : مر-?ات الكفاءة
 عند اإلنسان.

 موارد بناء الكفاءة
�ستخلص أهم�ة المناسل في التكاثر  :المورد المعرفي
 -ائن حي حيواني.الجنسي عند 

 : استقصاء المعلوماتالمورد المنهجي
 التناسلي والجهاز الذ-ر�  التناسلي الجهاز بين �ميز �

 من خالل دراسة صور. األنثو� 
� Xاستخراج دور المناسل انطالقا من تحليل وثائ 

 معايير ومؤشرات التقو�م
�ميز أهم�ة المناسل في التكاثر الجنسي عند -ائن : 1مع

 .حي حيواني
�قارن بين م-ونات الجهاز التناسلي الذ-ر� واألنثو�  �

 لحيوان ثد�.
 �حدد دور المناسل في التكاثر الجنسي. �
 

 وسائل: مطبوعاتال
 

 سير النشاF المراحل
 وضع�ة تعلم

  1مورد
 .شاَءت ِح-مة هللا أن �-ون ال?شر من ذ-ر وأنثى

 ى.-يف نميز الذ-ر عن األنث المش-ل 
 .للذ-ر خصائص جسم�ة تختلف عن األنثى الفرض�ات
 ) 124صور ص  التناسليين الذ-ر� واألنثو� عند الحيوان.( دراسة: وصف الجهاز2ن 1نشاF النشاطات

 تبين صورة للعناصر التشر�ح�ة المش>لة للجهاز�ن التكاثر�ين لد] الفأر مرفقة برسميين تخط�طيين لهما.: 1الوث�قة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صورة للجهاز التكاثري الذكري لفأر -أ التكاثري الذكري لفأررسم تخطيطي للجهاز  -ب



 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
حيث أكتب ب�انات الوث�قتين ب َو د ثم قارن في جدول بين الجهاز التكاثرH الذ>رH واألنثوH، من  -1

 .المناسل والمجارH التناسل�ة
2- .Hاستنتج البن�ة التشر�ح�ة للجهاز التكاثر 

 الجهاز التكاثري األنثوي الجهاز التكاثري الذكري وجه المقارنة
 المبيضان الخصيتان المناسل

 لنطافتان الناقلتان لقناال المجاري التناسلية
 اإلحليل، البربخ

 القناتان الناقلتان للبويضات
 المهبل، الرحم

 
 
 
 
 
 
 

Fص 2نشا X127-126: إبراز دور المناسل. ( تحليل وثائ ( 
 يؤدH استئصال الخصيتين لد] ذ>ور الثدي�ات إلى العقم. :1الوث�قة 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 رسم تخطيطي للجهاز التكاثري األنثوي لفأر -د لفأر صورة للجهاز التكاثري األنثوي -ج

 االستنتاج:
 نثى بوجود أعضاء تناسل�ة خاصة />ل جنس.نميز بين الذ>ر واأل �
 يتر>ب الجهاز التكاثرH من: �

 خصيتين /النس/ة للذ>ر والمب�ضين /النس/ة لألنثى.تتمثل في ال  المناسل: -
وتتمثل في القناتان الناقلتان للنطاف عند الذ>ر والقناتان الناقلتان : المجار� التناسل�ة -

 للبو�ضات والرحم والمهبل عند األنثى.

 

 



 يؤدH استئصال المب�ضين لد] إناث الثدي�ات إلى العقم. :2الوث�قة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 حدد دور >ل منسل. 2و  �1ات والرسومات التخط�ط�ة في الوث�قتين اعتمادا على المعط �
 
 
 
 

 
إرساء 
 الموارد

 نميز بين الذ-ر واألنثى بوجود أعضاء تناسل�ة خاصة ?-ل جنس. �
 يتر-ب الجهاز التكاثر� من: �

 مناسل تتمثل في الخصيتين ?النس?ة للذ-ر والمب�ضين ?النس?ة لألنثى �
 المجار� التناسل�ة. �

 المناسل في إنتاج الخال�ا التناسل�ة وهي:يتمثل دور  �
 النطاف ?النس?ة للخصيتين. �
 البو�ضات ?النس?ة للمب�ض �

تقو�م 
 الموارد

 :أمأل الفراغات في الفقرة التال�ة
 نثى بوجود أعضاء تناسل�ة خاصة />ل جنس.نميز بين الذ>ر واأل �

/النس/ة لألنثى.  المب�ضينذ>ر و/النس/ة لل الخصيتينتتمثل في  ،المناسليتر>ب الجهاز التكاثرH من 
الرحم و والقناتان الناقلتان للبو�ضات عند الذ>ر  القناتان الناقلتان للنطافوتتمثل في  ،المجار� التناسل�ة

( خال�ا تناسل�ة ذ>ر�ة )  النطاففي إنتاج الخال�ا التناسل�ة وهي  المناسليتمثل دور  عند األنثى. المهبلو 
 .للمب�ضين( خال�ا تناسل�ة أنثو�ة ) /النس/ة  تالبو�ضا، للخصيتين/النس/ة 

 

 المب�ض ينتج بو�ضات. �

 االستنتاج:
 وهي:يتمثل دور المناسل في إنتاج الخال�ا التناسل�ة 

 ( خال�ا تناسل�ة ذ-ر2ة ) ?النس?ة للخصيتين. النطاف -
 ( خال�ا تناسل�ة أنثو�ة ) ?النس?ة للمب�ضين. البو�ضات -



 ساعات 2: المدة المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والصحة

 التكاثر الجنسي عند اإلنسان: المقطع الرا?ع
 اإللقاح: 2المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 سيتحديد مميزات التكاثر الجن: مر-?ات الكفاءة
 موارد بناء الكفاءة

 يوضح ضرورة اإللقاح في التكاثر الجنسي :المورد المعرفي
 : استقصاء المعلوماتالمورد المنهجي

 من خالل تحليل نتائج تجارب اإللقاح �حدد مفهوم �
�  Fااللقاح من خالل تحليل صور.حدوث �حدد شرو 

 معايير ومؤشرات التقو�م
 جنسي.: يوضح ضرورة اإللقاح في التكاثر ال2مع
 ير�I بين اإللقاح وحدوث التكاثر الجنسي �
 �حدد شروF حدوث اإللقاح. �
 

 الوسائل: مطبوعات
 

 سير النشاF المراحل
وضع�ة تعلم 

  2مورد
 اإلنسان من أجل الحفا� على وجوده �أكل و�شرب، ومن أجل الحفا� على الّنوع يتزّوج.

 ل�حاف� اإلنسان على نوعه يتزّوج، فسر ذلك المش-ل 
 يتزوج الذ-ر ?األنثى إلنجاب أفراد جديدة تضمن ?قاء واستمرار الّنوع.  لفرض�اتا

 : مفهوم اإللقاح ( تحليل نتائج تجارب ).1نشاF النشاطات 
سلسلة من التجارب حول تكاثر  SPALLANZANIالعالم س?االنزاني  أنجزم  1870في عام : 1وث�قة

 الضفادع.
وج ( االقتران )، أثناء ض مائي، فحدث التزاذ>ر وأنثى الضفدع في حو وضع العالم س/االنزاني  :1 التجرIة

ذلك الح� سائال أب�ض اللون �طرحه الذ>ر و�توضع على الكر�ات السوداء لحظة خروجها من الجهاز 
 التناسلي لألنثى، و/عد مدة أعطت هذه الكر�ات شراغيف.( صغار الضفدع )

نثى الضفدع ثم وضعها في حوض مائي، فالح� أنها ال تحصل على الكر�ات السوداء من أ :2 التجرIة
 .شراغيف يتعط

الكر�ات السوداء التي وضعتها  أنأل/س العالم ذ>ر الضفدع ت/انا غير نفوذ قبل االقتران، فالح�  :3 التجرIة
 األنثى لم تع7 شراغيف.

سائل األب�ض ووضعها نزع الت/ان من ذ>ر الضفدع /عد االقتران، ثم جمع قطرات صغيرة من ال :4التجرIة 
 فوق المجموعة األولى من الكر�ات السوداء، فالح� /عد مدة أنها أعطت شراغيف

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 �ات السوداء المذ>ورة في التجارب؟ماذا تمثل الكر  -1
 ر.قتران، و4ين دوره في التكاثسّم السائل األب�ض الذH ينتجه الذ>ر خالل اال -2
 استنتج مفهوم اإللقاح. -3
 تنتجها األنثى. ( خال�ا تناسل�ة أنثو�ة ) البو�ضاتتمثل الكر�ات السوداء  -1
السائل األب�ض الذH ينتجه الذ>ر خالل االقتران هو النطاف ( خال�ا تناسل�ة ذ>ر�ة )، أثناء التكاثر  -2

 البو�ضات.�قوم النطاف بتلق�ح 
 
 
 
 

Fص  :2نشا Xحدوث اإللقاح عند اإلنسان.( تحليل وثائ F129-128شرو (. 
 : 1وث�قة

عند االقتران �حرر الذ>ر أعدادا >بيرة ( ماليين ) من الحيوانات المنو�ة تنتقل من المهبل إلى الرحم  �
  منه إلى القناة الناقلة للبو�ضات ( قناة فالوب ).و 
 .تقل إلى الرحم عبر قناة فالوبوتن >ل شهر، تخرج من احد المب�ضين بو�ضة واحدة �
 تهاجم الحيوانات المنو�ة البو�ضة في بدا�ة قناة فالوب �
 يتم>ن حيوان منوH واحد من تلق�ح البو�ضة.  �
   .م>ونة جنينا تتطورتنتقل الب�ضة الملقحة إلى الرحم حيث تنغرس و  �

 االستنتاج:
اإللقاح هو اتحاد الخل�ة التناسل�ة الذ-ر2ة مع الخل�ة التناسل�ة األنثو�ة الناتجتين عن أبو2ن من نفس 

 منها -ائن حي جديد.النوع و2نتج عن ذلك ب�ضة ملقحة ينشأ 

 اإللقاح عند الضفادع

 

تزاوج بين 
 ذ-ر وأنثى

بو�ضات 
 ملقحة

 شراغيف

 

 

بو�ضات  
غير 
 ملقحة

تزاوج بين 
مرتد�  ذ-ر

 ت?ان وأنثى

 

 تضابو� األنثى تضع

سائل من ت?ان 
الذ-ر عند محاولته 

 التزاوج مع األنثى

 

 
 شراغيف بو�ضات ملقحة

 وضع السائل على البو�ضات

 لم تع� شراغيف



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقاح في بو�ضة اإلنساناإل : 2وث�قة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :استغالل الوثائXتعل�مات 
1-  Hاألنثو Hحدد حر>ة >ل من النطاف والبو�ضة في الجهاز التكاثر 
2- .Hاألنثو Hحدد موقع اإللقاح في الجهاز التكاثر 
 استخرج شروM اإللقاح وأهميته في التكاثر الجنسي. -3

 لخص بنص علمي مميزات التكاثر الجنسي حصيلة :
 
 
 

 

 مسار الحيوانات المنوية في 
الجهاز التكاثري األنثوي 

 مسار البويضة في الجهاز 
األنثوي التكاثري

مبيض

 بيضة ملقحة

 مكان اإللقاح

 قناة فالوب

 جنين
 رحم

جنين في الرحم = فرد جديد

 

مسار الحيوانات المنوية في  
 الجهاز التكاثري األنثوي

مسار البويضة في الجهاز  
 التكاثري األنثوي.

   

 

 بويضة ( نطاف )حيوانات منوية 
حيوانات منوية تهاجم 

 نطفة تخترق البويضة البويضة

اختراق رأس النطفة 
 جنين في رحم األم بيضة ملقحة للبويضة

تطور



 
 
 
 
 
 
 
 
 

إرساء 
 الموارد

 نسي ?اإللقاح.يتميز التكاثر الج �
اإللقاح هو اتحاد الخل�ة التناسل�ة الذ-ر2ة مع الخل�ة التناسل�ة األنثو�ة الناتجتين عن أبو2ن من  �

 نفس النوع و2نتج عن ذلك ب�ضة ملقحة ينشأ منها -ائن حي جديد
تقو�م 
 الموارد

 .135ص  01تمر�ن 
 .136ص  03تمر�ن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاج:
البو�ضة  التقاءبو�ضة ونطفة من نفس النوع، أعداد هائلة من الحيوانات المنو�ة،  شروF اإللقاح :

 بدا�ة قناة فالوب في الوقت المناسب. والنطفة في 
 .النوع على /المحافظة �سمح جديد فرد بتش>ل �سمح  :الجنسي التكاثر في أهميته

 مميزات التكاثر الجنسي:
  .المناسل طرف من ا تناسل�ةخال� انتاج �
  .اإللقاح :األنثو�ة التناسل�ة الخل�ة مع الذ>ر�ة التناسل�ة الخل�ة اتحاد �
 .الجديد للفرد أصل�ة >خل�ة ملقحة ب�ضة تش>ل �



 ساعات 2: المدة المستوU: أولى متوس� اةمادة: علوم الطب�عة والح�
 الميدان: اإلنسان والصحة

 التكاثر الجنسي عند اإلنسان: المقطع الرا?ع
 القواعد الصح�ة الجنس�ة عند اإلنسان: 3المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 تبني سلو-ات جنس�ة صح�ة: مر-?ات الكفاءة
 موارد بناء الكفاءة

اعد الصح�ة للجهاز التناسلي �ستخرج القو  :المورد المعرفي
 عند اإلنسان

 : استقصاء المعلوماتالمورد المنهجي
        .نص تحليل خالل من للتناسل الصح�ة القواعد �ستخلص �

 ( انجاز ?حوث )

 معايير ومؤشرات التقو�م
 : �ستخرج القواعد الصح�ة3مع
 يذ-ر طرق العدوU ?السيدا. �
 يذ-ر طرق الوقا�ة من السيدا. �
 السيدا من خالل ?حث. يبرز أخطار �
 

 الوسائل: مطبوعات
 

 سير النشاF المراحل
وضع�ة تعلم 

 3مورد
يتعرض الجهاز التكاثر� سلو-ات جنس�ة غير سو�ة -العالقات الجنس�ة غير المضبوطة،  نتيجة إت?اع

 تتسبب في معظم األحوال في القعم وقد تنتهي ?الموت.خطيرة  ة أمراضعند اإلنسان إلى عد
 ؟-يف �حاف� اإلنسان على سالمة الجهاز التكاثر� من األمراض المش-ل

 إت?اع قواعد صح�ة مناس?ة. الفرض�ات
 إنجاز ?حوث الستخراج القواعد الصح�ة الجنس�ة عند اإلنسان.نشاF:  النشاطات

  : 1وث�قة
 . رخطيرة تنتقل /العدو] من شخص إلى آخ ثرH للرجل والمرأة /أمراض�صاب الجهاز التكا �
، لذلك �طل2 عليها اسم غير المشروع االتصال الجنسي العدو] >ثيرة إال أن أهمها عن طر�2طرق  �

 Hاألمراض المنقولة جنس�ا بين فردين أحدهما مصاب /المرض.األمراض الجنس�ة أ 
 العوامل المسب/ة لألمراض الجنس�ة تعود إلى جراث�م تغزو الجهاز التكاثرH، ومن بين هذه األمراض:   �

 H والس�الن وااللتها/ات، وأخطرها السيدا أو اإليدز وهو مرض فقدان المناعة الم>تس/ة.مرض الزهر 
 لهذه األمراض مضاعفات خطيرة مثل: �

 العقم عند النساء والرجال. -
 اإلصا/ة /السرطان. -
 تقرحات جلد�ة  -
 تدمير الجهاز العصبي أو المناعي...  -
 الموت. -
في أثناء الحمل أو الوالدة أو /عد الوالدة وقد تؤد] إلى  وقد تنتقل العدو] من األم المصا/ة إلى الجنين �

 . وفاة الجنين أو إصابته /مضاعفات خطيرة أو إعاقة مزمنة



سب/ه فيروس فقدان ال �عرف له عالج تام حتى اآلن،  مرض فّتاكاإليدز  أو)  SIDAالسيدا (  :2وث�قة 
في مقاومة أH مرض  عي للجسم و�فقده مناعتهجهاز المنا) الذH يهاجم و�خرب ال VIHالمناعة ال/شر�ة ( 
  مهما >ان /س�طا.

 طرق انتقال مرض السيدا ( اإليدز ): �
 سل�م /شخص مصابلشخص  غير المشروع  االتصال الجنسي  -1
 /السيدا. 
 التعرض للدم الملوث إّما عن طر�2: -2

 نقل دم غير مراقب طب�ا �
 استعمال حقن ملوثة وغير معقمة ( مستعملة ). �
 أدوات حالقة لشخص آخر قد �>ون مصا/ا.استعمال  �
 ينتقل من األم المصا/ة إلى جنينها عبر الدم. �

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 من النص األمراض المتنقلة جنس�ا مع تحديد العوامل المسب/ة لها. استخرج -1
 اذ>ر مضاعفات هذه األمراض. -2
 . �>ون أخطر وعلل ذلك قل أH األمراض -3
 دا واستنتج طرق الوقا�ة منه.استخرج طرق العدو] /السي -4
 األمراض المتنقلة جنس�ا هي: الزهرH الس�الن االلتها/ات والسيدا. -1
 العقم، اإلصا/ة /السرطان، تقرحات جلد�ة، الجنون والموت.مضاعفات هذه األمراض هي :  -2
 أخطر هذه األمراض هو السيدا ألنه مرض فّتاك ال �عرف له عالج تام حتى األن. -3
 طرق العدو] /السيدا: االتصال الجنسي غير المشروع  لشخص سل�م /شخص مصاب -4

 طر�2: /السيدا. التعرض للدم الملوث إّما عن 
 نقل دم غير مراقب طب�ا �
 استعمال حقن ملوثة وغير معقمة ( مستعملة ). �
 استعمال أدوات حالقة لشخص آخر قد �>ون مصا/ا. �
 الدم. ينتقل من األم المصا/ة إلى جنينها عبر �

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يدمر الجهاز المناعي VIHفيروس 

 االستنتاج:
تتسبب العالقات الجنسية غير الشرعية في أمراض مختلفة أخطرها مرض فقدان المناعة المكتسبة 

 القواعد الصحية التالية:) ,لذا يجب الوقاية منها وذلك باحترام SIDA -AIDS(السيدا 
 االبتعاد عن االتصال الجنسي غير المشروع. ،التمسك باألخالق الفاضلة -
 التأكد من سالمة الدم المنقول واألدوات المستعملة لنقله. -
 تجنب إستعمال أدوات الشخص المصاب كأدوات الحالقة. -
 استعمال ُحقن معقمة. -
 إجراء فحوص المراقبة. -
 لنظافة الدائمة للجسم واألعضاء التناسلية خاصة.الحرص على ا -
 المساهمة في نشر الوعي الصحي في المجتمع. -

 



إرساء 
 الموارد 

تتسبب العالقات الجنس�ة غير الشرع�ة في أمراض مختلفة أخطرها مرض فقدان المناعة ( السيدا  �
SIDA .ولذا يجب الوقا�ة منها ( 

 -ما �م-ن أن تحدث العدوU ?طرق أخرU -االتصاالت الدمو�ة. -
تقو�م 
 الموارد

 136ص  04تمر2ن 

  133ي ص رسم تخط�طي تحصيل المخططات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الميدان: اإلنسان والصحة
التكاثر الجنسي عند : الرا?عالمقطع 

 اإلنسان
 الموارد وضع�ة تعلم إدماج

 األستاذ: محمود� خالد

 مر-?ات الكفاءة
التعرف على الدعامة التشر2ح�ة  �

 للتكاثر عند اإلنسان
 تحديد مميزات التكاثر الجنسي �
 س�ة صح�ةتبني سلو-ات جن �

 موارد اإلدماج

 ضرورة اإللقاح في التكاثر الجنسي وتبني سلوكات سليمة:  موارد معرفية

  موارد عرضية

 تحليل وثائق واستقصاء المعلومات. �

 ينجز أعماله ويقدم عمال متقنا التبليغ باألسلوب العلمي، �

: يعي بصحة جسمه ويحس بالمسؤولية تجاه القضايا المرتبطة موارد قيمية
 صحة.بال

نص الوضع�ة 
المش>لة لتعلم 

 اإلدماج

منذ س?ع سنوات تزوج العم السمير من السيدة عائشة، لم ينج?ا أطفال خالل هذه الفترة. زار الزوجان 
الطبيب المختص حيث طلب منهما إجراء فحوصات وتحاليل طب�ة، -ما اقترح الطبيب على الزوجين حال 

 يتمثل في إجراء عمل�ة إلقاح اصطناعي.
  السندات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائج تحليل دم ونطاف الزوج
لكحول الذ� �سبب يبّين تناول الزوج ل

نقص في إنتاج النطاف في الخصيتين 
وضعف حر-ة اإلنتقال في المجار� 

  التناسل�ة للوصول للبو�ضة.

 زرع بويضة ملقحة في رحم األنثى ( الزوجة )

 صورة إشعاعية تبين سالمة المبيضين والقناتين والرحم



 حسب ما درست وم-تس?اتك: التعل�مات
 فّسر اس/اب العقم عند الزوجين. -1
 فّسر الحل الذH اقترحه الطبيب لعالج حالة الزوج. -2
 قّدم ثالث نصائح للمحافظة على صّحة وظ�فة التكاثر. -3

تجها الخصيتين عند الذ>ر تفسير أس/اب العقم عند الزوجين: �عود إلى نقص النطاف التي تن -1 الحل
وضعفها، حيث انها غير قادرة على الوصول إلى القناة الناقلة للبو�ضات ( قناة فالوب ) أين توجد 

 سبب �عود إلى تناول الزوج للكحول.البو�ضة إللقاحها وهي ضرور�ة لتكو�ن الجنين والمولود. وال
ف خارج الجسم ليتم اإللقاح ثم الحل هو اإللقاح اإلصطناعي الذH يتمثل في نقل بو�ضة ونطا -2

 زرع البو�ضة الملقحة في رحم األم.
 ثالث نصائح للمحافظة على صحة وظ�فة التكاثر: -3

 عدم تناول المواد الضارة مثل الكحول التي تسبب نقص في إنتاج النطاف عند الذ>ر. �
 النظافة المستمرة لألعضاء التناسل�ة. �
 الفحص الطبي المستمر عند الطبيب المختص. �

 



 األستاذ: محمودH خالد                 )  التكاثر الجنسي عند اإلنسانمطبوعة خاصة /التلميذ ( 
 تبين صورة للعناصر التشر�ح�ة المش>لة للجهاز�ن التكاثر�ين لد] الفأر مرفقة برسميين تخط�طيين لهما.: 1الوث�قة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
ات الوث�قتين ب َو د ثم قارن في جدول بين الجهاز التكاثرH الذ>رH واألنثوH، من حيث المناسل أكتب ب�ان -1

 والمجارH التناسل�ة.
2-  Hاستنتج البن�ة التشر�ح�ة للجهاز التكاثر. 
 
 اث الثدي�ات إلى العقم.يؤدH استئصال المب�ضين لد] إن :2الوث�قة     يؤدH استئصال الخصيتين لد] ذ>ور الثدي�ات إلى العقم. :1الوث�قة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 حدد دور >ل منسل. 2و  1اعتمادا على المعط�ات والرسومات التخط�ط�ة في الوث�قتين  �

  
 صورة للجهاز التكاثري الذكري لفأر -ب رسم تخطيطي للجهاز التكاثري الذكري لفأر -ب

 
 رسم تخطيطي للجهاز التكاثري األنثوي لفأر -د لفأر صورة للجهاز التكاثري األنثوي -ح

 

 

 
 المب�ض ينتج بو�ضات. �

 



 األستاذ: محمودH خالد                 )  التكاثر الجنسي عند اإلنسانمطبوعة خاصة /التلميذ ( 
 سلسلة من التجارب حول تكاثر الضفادع. SPALLANZANIالعالم س?االنزاني  م أنجز 1870: في عام 1وث�قة

وج ( االقتران )، أثناء ذلك الح� ض مائي، فحدث التزاوضع العالم س/االنزاني ذ>ر وأنثى الضفدع في حو  :1التجرIة 
لي لألنثى، و/عد مدة سائال أب�ض اللون �طرحه الذ>ر و�توضع على الكر�ات السوداء لحظة خروجها من الجهاز التناس

 أعطت هذه الكر�ات شراغيف.( صغار الضفدع )
 شراغيف. يتحصل على الكر�ات السوداء من أنثى الضفدع ثم وضعها في حوض مائي، فالح� أنها ال تعط :2التجرIة 
تها األنثى لم أل/س العالم ذ>ر الضفدع ت/انا غير نفوذ قبل االقتران، فالح� أن الكر�ات السوداء التي وضع :3التجرIة 

 تع7 شراغيف.
نزع الت/ان من ذ>ر الضفدع /عد االقتران، ثم جمع قطرات صغيرة من السائل األب�ض ووضعها فوق  :4التجرIة 

 المجموعة األولى من الكر�ات السوداء، فالح� /عد مدة أنها أعطت شراغيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوثائX:تعل�مات استغالل 
 ماذا تمثل الكر�ات السوداء المذ>ورة في التجارب؟ -1
 سّم السائل األب�ض الذH ينتجه الذ>ر خالل االقتران، و4ين دوره في التكاثر. -2
 استنتج مفهوم اإللقاح. -3

 

 اإللقاح عند الضفادع

 

 

 

تزاوج بين 
 ذ-ر وأنثى

بو�ضات 
 ملقحة

 شراغيف

 

 

بو�ضات  
غير 
 ملقحة

تزاوج بين 
مرتد�  ذ-ر

 ت?ان وأنثى

 

 

 تضااألنثى تضع بو�

سائل من ت?ان 
الذ-ر عند محاولته 

 التزاوج مع األنثى

 

 
 شراغيف بو�ضات ملقحة

 وضع السائل على البو�ضات

 لم تع� شراغيف



 األستاذ: محمودH خالد                 )  التكاثر الجنسي عند اإلنسانمطبوعة خاصة /التلميذ ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقاح في بو�ضة اإلنساناإل : 2وث�قة
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
1-  Hاألنثو Hحدد حر>ة >ل من النطاف والبو�ضة في الجهاز التكاثر 
2- .Hاألنثو Hحدد موقع اإللقاح في الجهاز التكاثر 
 استخرج شروM اإللقاح وأهميته في التكاثر الجنسي. -3

 التكاثر الجنسي.لخص بنص علمي مميزات  حصيلة :

 

 مسار الحيوانات المنوية في 
الجهاز التكاثري األنثوي 

 مسار البويضة في الجهاز 
األنثوي التكاثري

مبيض

 بيضة ملقحة

 مكان اإللقاح

 قناة فالوب

 جنين
 رحم

جنين في الرحم = فرد جديد

 

مسار الحيوانات المنوية في  
 الجهاز التكاثري األنثوي

مسار البويضة في الجهاز  
 ألنثوي.التكاثري ا

   

 
 

 بويضة حيوانات منوية ( نطاف )
حيوانات منوية تهاجم 

 نطفة تخترق البويضة البويضة

اختراق رأس النطفة 
 جنين في رحم األم بيضة ملقحة للبويضة

 تطور

 1وث�قة
(     عند االقتران �حرر الذ>ر أعدادا >بيرة  �

قل من ماليين ) من الحيوانات المنو�ة تنت
المهبل إلى الرحم ومنه إلى القناة الناقلة 

  للبو�ضات ( قناة فالوب ).
>ل  تخرج من احد المب�ضين بو�ضة واحدة �

 .وتنتقل إلى الرحم عبر قناة فالوب شهر،
تهاجم الحيوانات المنو�ة البو�ضة في بدا�ة  �

 قناة فالوب
يتم>ن حيوان منوH واحد من تلق�ح  �

 البو�ضة. 
لقحة إلى الرحم حيث تنتقل الب�ضة الم �

   .م>ونة جنينا تتطورتنغرس و 



 األستاذ: محمودH خالد                 )  التكاثر الجنسي عند اإلنسانمطبوعة خاصة /التلميذ ( 
 :  1وث�قة

 �صاب الجهاز التكاثرH للرجل والمرأة /أمراض خطيرة تنتقل /العدو] من شخص إلى آخر.  �
مشروع، لذلك �طل2 عليها اسم األمراض الجنس�ة طرق العدو] >ثيرة إال أن أهمها عن طر�2 االتصال الجنسي غير ال �

 أH األمراض المنقولة جنس�ا بين فردين أحدهما مصاب /المرض.
 العوامل المسب/ة لألمراض الجنس�ة تعود إلى جراث�م تغزو الجهاز التكاثرH، ومن بين هذه األمراض:   �

 ض فقدان المناعة الم>تس/ة.مرض الزهرH والس�الن وااللتها/ات، وأخطرها السيدا أو اإليدز وهو مر 
 لهذه األمراض مضاعفات خطيرة مثل: �

 العقم عند النساء والرجال. -
 اإلصا/ة /السرطان. -
 تقرحات جلد�ة  -
 تدمير الجهاز العصبي أو المناعي...  -
 الموت. -
وفاة الجنين أو وقد تنتقل العدو] من األم المصا/ة إلى الجنين في أثناء الحمل أو الوالدة أو /عد الوالدة وقد تؤد] إلى  �

 . إصابته /مضاعفات خطيرة أو إعاقة مزمنة
مرض فّتاك ال �عرف له عالج تام حتى اآلن، سب/ه فيروس فقدان المناعة ال/شر�ة اإليدز  أو)  SIDAالسيدا (  :2وث�قة 

 )VIH  .مرض مهما >ان /س�طا Hيهاجم و�خرب الجهاز المناعي للجسم و�فقده مناعته في مقاومة أ Hالذ ( 
 طرق انتقال مرض السيدا ( اإليدز ): �
 االتصال الجنسي غير المشروع  لشخص سل�م /شخص مصاب /السيدا.  -1
 التعرض للدم الملوث إّما عن طر�2: -2

 نقل دم غير مراقب طب�ا �
 استعمال حقن ملوثة وغير معقمة ( مستعملة ). �
 استعمال أدوات حالقة لشخص آخر قد �>ون مصا/ا. �
 إلى جنينها عبر الدم. ينتقل من األم المصا/ة �

 
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 استخرج من النص األمراض المتنقلة جنس�ا مع تحديد العوامل المسب/ة لها. -1
 اذ>ر مضاعفات هذه األمراض. -2
 قل أH األمراض �>ون أخطر وعلل ذلك.  -3
 استخرج طرق العدو] /السيدا واستنتج طرق الوقا�ة منه. -4

 

 
 يدمر الجهاز المناعي VIHفيروس 



 األستاذ: محمود� خالد المادة : علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�

 : اإلنسان والمح��الميدان
 الكفاءة الختام�ة : 

 يتصرف بوعي في الحفا� على المح�� بتجنيد موارده حول الوظائف األساس�ة عند الن?ات األخضر
نص الوضع�ة 
االنطالق�ة 

للميدان الثاني

اإلهمال الذ� يتعرض له الغطاء الن?اتي أدU إلى تقلص مساحته و-ثافته، مما تيجة االعتداءات و ن
يهدد انقراض العديد من الن?اتات والحيوانات واختالل توازن المح��. فالن?ات أصل الغذاء واألكسجين 

وهو -ائن حي يتغذU و2تنفس و2نمو و2تكاثر. اإلنسان مطالب ?االعتناء ?الوس� الذ� �ع�ش ف�ه رفقة 
 .?اتات الخضراء والكائنات األخرU ل�ضمن ?قاءه واستمراره على وجه الكرة األرض�ةالن

 .-يف يتصرف اإلنسان ل�حاف� على مح�طه و2جعله متنوعا ومتوازنا المش-ل

  السندات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تستمر الحياة في 
ألرض باستمرار ا

 وجود النبات األخضر

 

 حقل نباتي غير معتنى به حرق الغابات قطع األشجار

 

  

 األكسجين

ثاني أكسيد 
 الكربون

 

 
 حقل نباتي معتنى به



 األستاذ: محمود� خالد المادة: علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�

المح��الميدان: اإلنسان و  التغذ�ة عند الن?ات األخضر: األولالمقطع    

 مر-?ات الكفاءة
 تعر2ف الن?ات األخضر -منتج أولي للمادة العضو�ة. �
 للمادة العضو�ة أولياالعتناء ?الن?ات األخضر -منتج  �
 وضع عالقة بين ظاهرة النتح وتوزع النسغ عبر أعضاء الن?ات األخضر �

نص الوضع�ة 
  نطالق�ةاال 

ؤد� إلى إنتاج�ة موسم�ة محدودة، بينما اعتماد األساليب معرفة الفالح ?احت�اجات الن?ات ت سوء
الزراع�ة الحديثة والمعرفة الجيدة ?احت�اجات الن?ات �م-ن من توفير محاصيل زراع�ة معتبرة ومتنوعة 

 على مدار السنة.
 ما هي خصائص التغذ�ة عند الن?ات األخضر. المش-ل

لسنداتا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 أنماF من وضع�ات تعلم�ة الموارد المعرف�ة مر-?ات الكفاءة

تعر2ف الن?ات األخضر -منتج 
 أولي للمادة العضو�ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغذ�ة عند الن?ات األخضر
 أغذ�ة الن?ات األخضر 

ينمو الن/ات األخضر المعرض للضوء نموا جيدا في وجود  �
 ق7.مواد معدن�ة ف

يتر>ب المحلول المعدني الممتص من عناصر أساس�ة هي:  �
 .N-P-Kالماء، األزوت، الفسفور والبوتاسيوم 

أH نقص أو إفراM في األمالح المعدن�ة يؤثر سل/ا على ح�اة  �
 الن/ات األخضر.

�متص الن/ات األخضر المحلول المعدني بواسطة األو/ار  �
 الماصة الموجودة على جذوره.

) CO2خضر غاز ثاني أكسيد الكر4ون (�متص الن/ات األ �
الموجود في الوس7 وذلك على مستو] أوراقه. وتتطلب هذه 

الظاهرة وجود الضوء وترف2 /طرح غاز ثنائي 
 ).O2األكسجين(

وضع�ة تثير التساؤل عن إم>ان�ة نمو 

الن/ات األخضر في وس7 معدني 

صرف للتوصل إلى خصائص التغذ�ة 

 عند الن/ات األخضر.

 

 

 

 

 

 لتر-يب الضوئيا -2
ير>ب الن/ات األخضر المعرض للضوء مواد عضو�ة مثل  �

النشاء، البروتينات والدسم و تدعى هذه العمل�ة /التر>يب 
 الضوئي.

تتطلب عمل�ة التر>يب الضوئي وجود اليخضور والضوء وغاز  �
 ) والماء والمالح المعدن�ة.CO2ثاني أكسيد الكر4ون (

 طرح وضع�ة تثير تساؤالت عن تواجد

مواد عضو�ة عند الن/ات األخضر 

رغم اقتصار غذائه على المواد 

المعدن�ة فق7، لبناء مفهوم التر>يب 

 الضوئي. 

االعتناء ?الن?ات األخضر -منج 
 أولي للمادة العضو�ة

 أهم�ة التح-م في شروF التر-يب الضوئي -3
توجد عالقة حيو�ة بين اإلنسان والن/ات األخضر >منتج اولي  �

 مما يتطلب المحافظة عل�ه. للمادة العضو�ة

وضع�ات تظهر النضج الم/>ر 

للخضر إلبراز أهم�ة التح>م في 

 شروM التر>يب الضوئي.

وضع عالقة بين ظاهرة النتح 
وتوزع النسغ عبر أعضاء 

 الن?ات األخضر

 انتقال النسغ عبر أعضاء الن?ات األخضر -4
�متص الن/ات األخضر المحلول المعدني بواسطة الجذور  �

 عبر األوع�ة إلى جم�ع أعضاء الن/ات. و�نتقل
ينتقل النسغ المر>ب من الماء واألمالح المعدن�ة والمواد  �

العضو�ة الناتجة عن عمل�ة التر>يب الضوئي، داخل الن/ات 
 ل�غذH جم�ع أعضائه و�دخر جزءا منه.

�طرح الن/ات األخضر جزءا من الماء الممتص على ش>ل  �
هي المسؤولة عن انتقال بخار وتعرف هذه الظاهرة /النتح و 

  النسغ.
 

 

التساؤل عن تواجد أغذ�ة مدخرة في 

أعضاء ن/ات�ة مختلفة للتوصل إلى 

أهم�ة النتح في انتقال النسغ نحو 

 مختلف أعضاء الن/ات األخضر.



 ساعات 6 المدة: المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والمح��

 التغذ�ة عند الن?ات األخضر المقطع األول:
 : أغذ�ة الن?ات األخضر1المورد

 األستاذ: محمود� خالد

تعر2ف الن?ات األخضر -منتج أولي للمادة  مر-?ات الكفاءة:
 العضو�ة.

 موارد بناء الكفاءة
�حدد ضرورة المواد المعدن�ة فق� لتغذ�ة الن?ات  المورد المعرفي:

 األخضر.
 ى التجر2بيتطبيX المسع المورد المنهجي:

 نتائج تحليل خالل من األخضر الن?ات نمو شروF �ستنتج �
 .تجارب

 من خالل تحليل تجرIة  االمتصاص الجذر�  ظاهرة �حدد �
 تحليل خالل من وظ�فة الم?ادالت الغاز2ة اليخضور2ة �ستنتج �

 تجرIة. نتائج

 معايير ومؤشرات التقو�م
: يتعرف على خصائص التغذ�ة عند الن?ات 1مع

 األخضر
 -ر الحاجات الغذائ�ة للن?ات األخضريذ �
�شخص عواقب نقص أو غ�اب عناصر  �

 معدن�ة
 �شخص عواقب اإلفراF في عناصر معدن�ة �

 ز�ت، الكلس، ماء، ماء مقطر، رائ2 - طحلب أخضر) أويلود�ا إ/ات اخضر ( القمح )، ن/ات مائي (عينات لنالوسائل: 

 ناقوس زجاجي، أنابيب اخت/ار، مخبرات زجاج�ة، - �>ر4ونات الصوديومب الفوسفور )، األزوت، البوتاسيوم،(معدن�ة أمالح

   ملق7 و مجهر ضوئي. مشرM، صف�حة زجاج�ة، قمع زجاجي، غطاء �حجب الضوء،
 

 سير النشاF المراحل
الوضع�ة 
 االنطالق�ة

ئه بنفسه من الن?ات األخضر ابتداء ?البذرة وانتهاء ?الثمرة أصل غذاء اإلنسان والحيوان، �حصل على غذا
 الوس� الذ� �ع�ش ف�ه.

 ما هي العناصر الغذائ�ة التي �حتاجها الن?ات األخضر و-يف �حصل عليها. المش-ل
 �متصها من الترIة  ماء، أمالح معدن�ة. الفرض�ات
 األخضر )  الن?ات تغذ�ةل المواد المعدن�ة إظهار ضرورةشروF نمو الن?ات األخضر ( :1نشاF  النشاطات

 )37-36ص نتائج تجارب(تحليل 

 : من أجل اكتشاف العناصر الضرور2ة لنمو الن?ات األخضر إل�ك التجارب التال�ة:1الوث�قة
 



 

التركيب 
 التجريبي

 األول

 

 

 

 

 

 

 

 +ضوء 2CO ما يوفره الوسط
 توقف النمو وموت النبات النتائج

 

التركيب 
 التجريبي
 الثاني

 

 

 

 

 

 

 +ضوء 2CO يحتوي األمالح )+ماء مقطر ( ال ما يوفره الوسط
 توقف النمو وموت النبات النتائج

 

التركيب 
التجريبي 

 الثالث

 

 

 

 

 

 

ما يوفره 
 الوسط

 ماء+أمالح معدنية+ضوء
 رائق الكلس ثبتهفقد    2COأما 

 توقف النمو وموت النبات النتائج
 

 

 ضوء

2CO 

 ضوء

 ماء مقطر
 

 

2CO 

 مقطرماء 

 ضوء

 أيام 6بعد 

 ضوء

رائق 
 الكلس
 متعكر

محلول 
 معدني

 ناقوس زجاجي

 

 ضوء

رائق 
 الكلس

محلول 
 معدني

 يناقوس زجاج

 

 أيام 6بعد 

 

2CO 

2CO ضوء 

 

 أيام 6بعد 



 

التركيب 
التجريبي 

 الرابع

 

 

 

 

 

 

 

  2COدنية+ماء+أمالح مع ما يوفره الوسط
 توقف النمو وموت النبات النتائج

 

التركيب 
 التجريبي
 الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) + ضوء  2CO( ماء+أمالح معدنية+مواد معدنية ما يوفره الوسط
 نمو جيد للنبات األخضر النتائج

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 استخرج من >ل تجر4ة عنصرا ضرور�ا لنمو الن/ات األخضر. -1

 حاجات الغذائ�ة للن/ات األخضر.استنتج ال -2

 

 

 

 

 

 

 

 

2CO ضوء 

محلول 
 معدني

غطاء 
يحجب 
 الضوء

 

2CO 2CO ضوء 

محلول 
 معدني

 

2CO

 

 أيام 6بعد 

 

2CO 

 محلول 
 معدني

 ضوء

 

2CO 

 محلول 
 معدني

 ضوء

 أيام 6بعد 



 
 االستنتاج التفسير المالحظة خطوات العملالتجربة

نبات أخضر+مخبرة  األولى
 +ضوء 2CO+زجاجية

ذبول و موت 
النبات األخضر

 عدم توفر الماء
 

 لنمو ضروري الماء
 األخضر النبات

 الثانية
نبات أخضر+مخبرة 

 +زجاجية+ماء مقطر
2COضوء+ 

وت ذبول و م
النبات األخضر

عدم توفر األمالح 
 المعدنية

 المعدنية األمالح
 النبات لنمو ضرورية

 األخضر

 الثالثة

نبات أخضر+مخبرة 
زجاجية+محلول معدني+ 

رائق الكلس+ ناقوس 
 +ضوءزجاجي

ذبول و موت 
النبات األخضر

 2COعدم توفر 
في  الوسط  ألن 

رائق الكلس 
 امتصه

 ضروري  2CO غاز
 األخضر النبات لنمو

 الرابعة

نبات أخضر+مخبرة 
 +محلول معدنيزجاجية+

2CO غطاء يحجب+
 الضوء

ذبول و موت 
 عدم توفر الضوءالنبات األخضر

 لنمو ضروري الضوء
 النبات

 األخضر

الخامسة

نبات أخضر+مخبرة 
   زجاجية+ محلول معدني

 +(ماء+أمالح معدنية)
2COضوء+ 

نمو جيد للنبات
 األخضر

توفر الماء 
 مالح المعدنيةواأل

 2COوغاز 

 والضوء

يحتاج  النبات 
األخضر المعرض  

 للضوء في نموه
 الماء و األمالحإلى 

 2COالمعدنية وغاز 
 

 

 

 

Fإظهار أهم�ة العناصر المعدن�ة لنمو الن?ات األخضر.: 2نشا 
 تر-يب المحلول المعدني: -1
 ةالن/ات األخضر بتراكيز مناس/ : محلول معدني يوفر العناصر األساس�ة لنمومحلول -نوب :1الوث�قة

 تركيب محلول كنوب
 1000ml ماء مقطر

 1.00g نترات الكالسيوم
 0.25g نترات البوتاسيوم

 0.25g فوسفات أحادي البوتاسيوم
 آثار كلورور الحديد

 ما هو محلول >نوب -1
 استخرج العناصر األساس�ة في محلول >نوب. -2
 

 االستنتاج:
 و الماءينمو الن?ات األخضر المعرض للضوء نموا جيدا ?استعمال مواد معدن�ة فق� تتمثل في 

 . 2COغاز ثاني أكسيد الكرIون و  لمعدن�ة(المحلول المعدني)األمالح ا



 :المناقشة

 يوفر العناصر األساس�ة لنمو الن/ات األخضر بتراكيز مناس/ةمحلول >نوب هو محلول معدني  -1

 ).Kوالبوتاسيوم ( )Pالفوسفور ( )،Nاألزوت ( :هي محلول >نوب في األساس�ة العناصر -2
 :األخضر للن?ات معدن�ةال عناصرال إفراF أو أو غ�اب نقص عواقب -2

 ب ف>انت النتائج >التالي:زرع بذور ن/ات القمح في محاليل معدن�ة مختلفة التر>ي :1الوث�قة

 

 

 

 

 

 تعل�مات استغالل الوثائ2:
 معدن�ة.العناصر ال إفراMأو أو غ�اب حّدد أعراض نقص -1
 استنتج أهم�ة العناصر المعدن�ة لنمو الن/ات األخضر.-2

 :المناقشة
 أعراض نفص أو إفراM العناصر المعدن�ة

 التفسير المالحظة خطوات العملالتجربة

 األولى
خضر+أنبوب اختبار+محلول نبات أ

)بتركيز مناسب NPKكنوب كامل(
02% 

 نمو جيد للنبات
توفر كل العناصر 

و  NPKاألساسية 
 بتركيز مناسب.

نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول  الثانية
 )PKكنوب منقوص اآلزوت(

 األعراض
، األوراق قليل ،هز�ل ن/ات

 .االصفرار إلى �ميل

عدم توفر عنصر 
 Nاآلزوت

نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول  الثالثة
 )NKكنوب منقوص الفسفور(

 األعراض
، والجذور للساق /طئ نمو

 .االخضرار شديدة األوراق

عدم توفر عنصر 
 Pالفسفور

نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول  الرابعة
 )NPكنوب منقوص البوتاسيوم(

 األعراض

 صفراء األوراق ،/طئ نمو
 عدم توفر عنصر

 Kالبوتاسيوم

امسةالخ
نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول 

بتركيز عال  )NPK( كنوب كامل
020% 

 ذبول و موت النبات

اإلفراط في 
إستعمال األمالح 

التركيز ( المعدنية
 )العالي للمحلول

 

 
0 0 



 

 

 

 

 

Fتحديد مقر امتصاص المحلول المعدني (إجراء تجارب) :3نشا 

 �ك السندات التال�ة:: قصد تحديد مقر امتصاص المحلول المعدني إل1الوث�قة

 إظهار امتصاص الن/ات األخضر للماء، الح� التجر4ة أ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تجر4ة روز�ن ): إظهار منطقة امتصاص الماء -2

 

 

 

 

 

 

 

   االستنتاج:

  :يلكي ينمو الن/ات األخضر نموا جيدا  يجب توفر >ل العناصر المعدن�ة األساس�ة والمتمثلة ف
وٕان أH نقص أو إفراM في األمالح المعدن�ة ،  K البوتاسيوم – Pالفسفور – N اآلزوت –الماء 

 .يؤثر سل/ا على نمو الن/ات األخضر

نبيتات، نضع  5أنابيب اخت/ار و 5نحضر 

الماء وفي األنابيب األخر]  1ب في األنبو 

الماء والز�ت، ثم نغمر جذور النبيتات في 

 األنابيب >ما يلي:

 >ل الجذر في الماء. :1في األنبوب �

: القلنسوة والمنطقة الو4ر�ة 2في األنبوب �

 في الماء، المنطقة الفلين�ة في الز�ت.
 54321

 جربة تظهر منطقة االمتصاصت

ب

 منطقة فلينية
 منطقة وبرية
 منطقة النمو

 القلنسوة
 رسم تخطيطي لجذر نبات أخضر

 

 أوبارماصة على جذر فتي

 

 ساعة 48بعد 

 حامل

 الماء
األنبوب مملوء ماء 
 عند انطالق التجربة

 التجربة نهاية

أ



 : القلنسوة في الماء، المنطقة الو4ر�ة في الز�ت.3 في األنبوب �

 خشب�ة في الز�ت.: المنطقة الو4ر�ة في الماء، القلنسوة والمنطقة ال4 في األنبوب �

 : المنطقة الخشب�ة في الماء، المنطقة الو4ر�ة والقلنسوة في الز�ت.5 في األنبوب �

 ) ساعة ( التجر4ة ب 24الح� النتائج في األنابيب /عد انقضاء 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 حدد المناط2 المختلفة للجذر. -1

 ؟ما الهدف من التجر4ة أ -2

 لة عن االمتصاص في الجذر.اقترح فرض�ة حول المنطقة المسؤو  -3

 ؟ صف النتائج المتحصل عليها في >ل أنبوب1ما فائدة األنبوب  -4

 هل تسمح النتائج المتحصل عليها من التحق2 من الفرض�ة؟ وضح ذلك.  -5

 المناقشة:
لنمو ا: المنطقة الفلين�ة المنطقة الو4ر�ة منطقة من األعلى إلى األسفل المناط2 المختلفة للجذر -1

 والقلنسوة.
 .الجذرH  االمتصاصعمل�ة  إظهار :هو أ التجر4ة من لهدفا -2
 عن المسؤولة هي الو4ر�ة المنطقة: الجذر في االمتصاص عن المسؤولة المنطقة حول فرض�ة -3

 .الجذرH  االمتصاص
 شاهد أنبوب: 1 األنبوب فائدة -4

 .أنبوب >ل في عليها المتحصل النتائج  �
 .الجذرH  اصاالمتص وحدوث النبيتات نمو 4، 2، 1باألنابي في -
 H.الجذر  االمتصاص حدوث وعدم النبيتتين ذبول 5، 3األنبو4ين في -

 .الجذرH  االمتصاص عن المسؤولة هي ) الماصة األو/ار(  الو4ر�ة المنطقة أن تؤ>د التجر4ة -5
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاج:

 الموجودة على جذوره. األوبار الماصةيمتص النبات األخضر المحلول المعدني بواسطة  



 ضورية)   و تحديد مقره.(المبادالت الغازية اليخ 2CO: إظهار امتصاص النبات األخضر ل 4شاط
 (إجراء تجربة) 2COمتصاص النبات األخضر للغاز المعدني إظهار إ -1
ب اختبار نستعمل: نباتا مائيا، أنبوللنبات األخضر  )2COالكربون المعدني (: إلظهار ضرورة 1وثيقة

 عا زجاجيا. الحظ النتائج أ، ب، ج، د.مملوء بالماء، قم
 

 

 

 

 

 

 
 
اء م(  2CO، ماء الحنفية، ماء غني ) 2COنعيد نفس التجربة أ باستعمال ماء مغلي ( خال من  �

 يحتوي على بيكربونات الصوديوم)
 الحظ النتائج المتحصل عليها ( التجربة ج ): �

 

 

 ماء مغلي. 1في  -

 ماء الحنف�ة. 2في  -

 2COماء غني ب  3في  -

 

 
 ب فوهته.ئه قرالمنطلق في األنبوب نقرب منه عودا خشبيا مشتعال ثم نطفالغاز طبيعة للتعرف على  �

 )ندخل طرفه المتوهج في األنبوب نالحظ اشتعال العود من جديد ( الحظ التجربة د  عندما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيلوديا

 أ

 سا2انطالق غاز من اإليلوديا بعد 

 

 إيلوديا 

 ظالمب

 عدم انطالق الغاز في غياب الضوء

 

 

 

 

 

 

 

 إيلوديا

 

3 2 1 

 ج

 

نبات  ماء
 يلودياإ

 ماء
اشتعال  غاز منطلق

العود من 
 جديد

 التجربة نهاية بداية التجربة

د



 تعليمات استغالل الوثائق:
 من التجارب أ، ب، ج استخرج شرط انطالق الغاز في كل حالة. -1
 التجربة د: ما طبيعة الغاز المنطلق في األنبوب؟   -2

   2COازشرطان النطالق الغاز: الضوء و غ -1  :المناقشة

  2Oالغاز المنطلق هو:  اشتعال العود من جديد يدل على أن -2

 

 

 

   
 )فحص مجهري( 2COتحديد مقر امتصاص  -2  

تية مكن تحضير مقاطع من بشرة أوراق نباي 2CO: قصد تحديد مقر امتصاص النبات األخضر ل 2وثيقة
 خضراء لفحصها بالمجهر الضوئي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الل الوثائق:تعليمات استغ

 أنجز التجربة الموضحة والحظ العينة بالمجهر الضوئي. -1
  2COحدد البنيات الورقية المسؤولة عن امتصاص غاز  -2

 .األخضر النبات ورقة سطح على ثغور أو مسامات وجود بعد الفحص نالحظ المناقشة:
 ة.وبذلك مقر المبادالت الغازية اليخضوري 2COغاز هذه الثغور تمثل مقر امتصاص 

 
 
 
 

 االستنتاج:

ف�ه  من الوس7 الذH �ع�ش 2COر4ون المعرض للضوء غاز ثاني أكسيد الك�متص الن/ات األخضر 

 .ة?الم?ادالت الغاز2ة اليخضور2وتسمى هذه الظاهرة  .2Oو�صاحب ذلك /طرح ثاني األكسجين 

 مقطع في البشرة
 ملقط دقيق

 أخذ المقطع بملقط

 قطع

 مشرط

ورقة 
 خضراء

 تحضير مقطع من بشرة ورقة خضراء

 
 صورة لثغرين من ورقة نبات ذنب الفرس مجهر ضوئي

  اإلستنتاج:
و ذلك عبر  األوراق الخضراء خاصةعلى مستوى  2COربون غاز ثاني أكسيد الك امتصاصيتم 
 سامات (الثغور).الم



 

وا جيدا في وجود مواد معدن�ة فق7 وهي : الماء، األمالح ينمو الن/ات األخضر المعرض للضوء نم �إرساء الموارد
 2COالمعدن�ة ( المحلول المعدني ) وغاز 

-Nيتر>ب المحلول المعدني الممتص من عناصر أساس�ة هي: الماء، األزوت، الفسفور والبوتاسيوم  �
P-K. 

 ي األمالح المعدن�ة يؤثر سل/ا على ح�اة الن/ات األخضر.أH نقص أو إفراM ف �
 �متص الن/ات األخضر المحلول المعدني بواسطة األو/ار الماصة الموجودة على جذوره. �
لموجود في الوس7 وذلك على مستو] ) ا 2COالكر4ون ( �متص الن/ات األخضر غاز ثاني أكسيد �

وتسمى هذه  ). 2Oطرح غاز ثنائي األكسجين(أوراقه. وتتطلب هذه الظاهرة وجود الضوء وترف2 /
 الظاهرة /الم/ادالت الغاز�ة اليخضور�ة

 .51ص  1تمر�ن  تقو�م الموارد



 

 : من أجل اكتشاف العناصر الضرور2ة لنمو الن?ات األخضر إل�ك التجارب التال�ة:1الوث�قة

 
التر-يب 
 التجر2بي

 

 +ضوء 2COماء مقطر ( ال يحتوي األمالح )+ +ضوء 2CO ما يوفره الوس�
 توقف النمو وموت النبات توقف النمو وموت النبات النتائج

التر-يب 
 التجر2بي

 

 ماء+أمالح معدنية+ضوء ما يوفره الوس�
  2COعدنية+ماء+أمالح م رائق الكلس ثبتهفقد    2COأما 

 توقف النمو وموت النبات توقف النمو وموت النبات النتائج

التر-يب 
 التجر2بي

 

 

 ) + ضوء  2CO( ماء+أمالح معدنية+مواد معدنية  ما يوفره الوس�

  نمو جيد للنبات األخضر النتائج

 
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 ( أكمل الجدول )ا لنمو الن/ات األخضر.استخرج من >ل تجر4ة عنصرا ضرور� -3

 استنتج الحاجات الغذائ�ة للن/ات األخضر. -4

 

 تاذ: محمودي خالداألس                       مطبوعة خاصة بالتلميذ: شروط نمو النبات األخضر         

1

5

4

3

2



 
 االستنتاج التفسير المالحظة خطوات العملالتجربة

نبات أخضر+مخبرة  األولى
+ضوء 2CO+زجاجية

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

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

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

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

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

 الثانية
نبات أخضر+مخبرة 

 +زجاجية+ماء مقطر
2COضوء+ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الثالثة

نبات أخضر+مخبرة 
زجاجية+محلول 

معدني+ رائق الكلس+ 
 +ضوءناقوس زجاجي

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 الرابعة

نبات أخضر+مخبرة 
محلول زجاجية+

+غطاء  2COمعدني+
 يحجب الضوء

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

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

 

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

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

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

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

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

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

الخامسة

نبات أخضر+مخبرة 
 زجاجية+ محلول معدني
 (ماء+أمالح معدنية)+

2COضوء+ 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األستاذ: محمودي خالد                                  أغذية النبات األخضرمطبوعة خاصة بالتلميذ: 

 االستنتاج:
 ..................تتمثل في  .نموا جيدا ?استعمال مواد معدن�ة فق� ..................ينمو الن?ات األخضر المعرض

 ....................................................و .................................................و
 



 
 : 1الوثيقة

 : محلول كنوب
         محلول معدني يوفر العناصر األساسية

 لنمو النبات األخضر بتراكيز مناسبة 
 تركيب محلول كنوب

 1000ml ماء مقطر
 1.00g نترات الكالسيوم
 0.25g نترات البوتاسيوم

 0.25gفوسفات أحادي البوتاسيوم
 آثار كلورور الحديد

 
 تعليمات استغالل الوثائق:

 ية في محلول كنوب.؟استخرج العناصر األساس -2ما هو محلول كنوب؟  -1: 1الوثيقة
 استنتج أهمية العناصر المعدنية لنمو النبات األخضر. -2حدّد أعراض نقص أو غياب أو إفراط العناصر المعدنية. -1: 2الوثيقة

 
 التفسير المالحظة خطوات العملالتجربة

 األولى
نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول 

)بتركيز مناسب NPKكنوب كامل(
02% 

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

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

نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول  الثانية
 )PKكنوب منقوص اآلزوت(

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

 

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

نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول  الثالثة
 )NKكنوب منقوص الفسفور(

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

 

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

نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول  الرابعة
 )NPكنوب منقوص البوتاسيوم(

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

 

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

الخامسة
نبات أخضر+أنبوب اختبار+محلول 

ركيز عال بت )NPK( كنوب كامل
020% 

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

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

 

 األستاذ: محمودي خالد                                  أغذية النبات األخضرخاصة بالتلميذ:  مطبوعة

0 0 

 : 2الوثيقة
زرع بذور نبات القمح في محاليل معدنية مختلفة التركيب 

 فكانت النتائج كالتالي:

   االستنتاج:

  :األخضر نموا جيدا  يجب توفر >ل العناصر المعدن�ة األساس�ة والمتمثلة فيلكي ينمو الن/ات 
............... – ..................N – ..................P – .................. K  ، Hأو  ............وٕان أ

 .في األمالح المعدن�ة يؤثر سل/ا على نمو الن/ات األخضر................



 
 ل المعدني إليك السندات التالية:قصد تحديد مقر امتصاص المحلو: 1الوث�قة
 إظهار امتصاص النبات األخضر للماء، الحظ التجربة أ -1

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( تجرIة روز2ن ): إظهار منطقة امتصاص الماء -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : المنطقة الو4ر�ة في الماء، القلنسوة والمنطقة الخشب�ة في الز�ت.4 في األنبوب �

 الخشب�ة في الماء، المنطقة الو4ر�ة والقلنسوة في الز�ت.: المنطقة 5 في األنبوب �

 ساعة ( التجر4ة ب ) 24الح� النتائج في األنابيب /عد انقضاء  �

 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 حدد المناط2 المختلفة للجذر. -1

 ما الهدف من التجر4ة أ؟ -2

 اقترح فرض�ة حول المنطقة المسؤولة عن االمتصاص في الجذر. -3

 ؟ صف النتائج المتحصل عليها في >ل أنبوب1بوب ما فائدة األن -4

 هل تسمح النتائج المتحصل عليها من التحق2 من الفرض�ة؟ وضح ذلك. -5

 

 ساعة 48بعد 

 حامل

 الماء
األنبوب مملوء ماء 
 عند انطالق التجربة

 التجربة نهاية

أ

 رسم تخطيطي لجذر نبات أخضر

 

 أوبارماصة على جذر فتي

 منطقة فلينية
 منطقة وبرية
 منطقة النمو

 القلنسوة

 54321
 تجربة تظهر منطقة االمتصاص

ب  1نبيتات، نضع في األنبوب  5أنابيب اخت/ار و 5نحضر 

الماء وفي األنابيب األخر] الماء والز�ت، ثم نغمر جذور 

 يتات في األنابيب >ما يلي:النب

 >ل الجذر في الماء. :1في األنبوب �

: القلنسوة والمنطقة الو4ر�ة في الماء، 2في األنبوب �

 المنطقة الفلين�ة في الز�ت.

: القلنسوة في الماء، المنطقة الو4ر�ة في 3 في األنبوب �

 الز�ت.

 األستاذ: محمودي خالد                                  أغذية النبات األخضرمطبوعة خاصة بالتلميذ: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
للتعرف على طبيعة الغاز المنطلق في األنبوب نقرب منه عودا خشبيا مشتعال ثم نطفئه قرب فوهته. عندما ندخل  �

 نبوب نالحظ اشتعال العود من جديد ( الحظ التجربة د )طرفه المتوهج في األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التجربة د: ما طبيعة الغاز المنطلق في األنبوب؟ -2
 
 
 

 تعليمات استغالل الوثائق:
 من التجارب أ، ب، ج استخرج شرط انطالق الغاز في كل حالة. -1

 

 إيلوديا 

 أ

 سا2انطالق غاز من اإليلوديا بعد 

 

 

 

 إيلوديا

 ظالمب

 عدم انطالق الغاز في غياب الضوء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيلوديا

 

3 2 1 

ج

 

نبات  ماء
 يلودياإ

 ماء
اشتعال  غاز منطلق

عود من ال
 جديد

 التجربة نهاية بداية التجربة

د

إلظهار ضرورة الكر4ون  :1وث�قة

) للن/ات األخضر 2COالمعدني (

نستعمل: ن/اتا مائ�ا، أنبوب اخت/ار 

 مملوء /الماء، قمعا زجاج�ا. 

 الح� النتائج أ، ب، ج، د.
 

نعيد نفس التجربة أ باستعمال ماء مغلي  �
)، ماء الحنفية، ماء  2CO( خال من 

ء يحتوي على ( ما 2CO  ب غني

 . بيكربونات الصوديوم)

 الحظ النتائج المتحصل عليها ( التجربة ج ):
 ماء مغلي. 1في  -
 ماء الحنفية. 2في  -
 2COماء غني ب  3في  -

 األستاذ: محمودي خالد                                  لنبات األخضرأغذية امطبوعة خاصة بالتلميذ: 



 
طع من بشرة أوراق نباتية خضراء يمكن تحضير مقا 2CO: قصد تحديد مقر امتصاص النبات األخضر ل 2وثيقة

 لفحصها بالمجهر الضوئي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2COحدد البنيات الورقية المسؤولة عن امتصاص غاز  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليمات استغالل الوثائق:
 أنجز التجربة الموضحة والحظ العينة بالمجهر الضوئي. -1

 األستاذ: محمودي خالد                                  أغذية النبات األخضرمطبوعة خاصة بالتلميذ: 

 مقطع في البشرة
 ملقط دقيق

 أخذ المقطع بملقط

 قطع

 مشرط

ورقة 
 خضراء

 تحضير مقطع من بشرة ورقة خضراء

 
 صورة لثغرين من ورقة نبات ذنب الفرس مجهر ضوئي



 ساعات 2 المدة: المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والمح��

 المقطع األول: التغذ�ة عند الن?ات األخضر
 التر-يب الضوئي: 2المورد

 األستاذ: محمود� خالد

الن?ات األخضر -منتج أولي للمادة ? االعتناء مر-?ات الكفاءة:
 العضو�ة.

 اءةموارد بناء الكف
يشرح استغالل المواد المعدنية الممتصة إلنتاج  المورد المعرفي:
 المواد العضوية

 تطبيX المسعى التجر2بي المورد المنهجي:
 الن?ات ير-بها التي العضو�ة المواد ل�حدد الكواشف دور يوظف

 األخضر و�ستخلص شروF التر-يب الضوئي

 معايير ومؤشرات التقو�م
-مصدر للمادة �عرف الن?ات األخضر : 1مع

 العضو�ة 
يبين تجر2ب�ا أن الن?ات األخضر منتج وحيد  �

 للمادة العضو�ة

أوراق جيرانيوم، ماء مقطر، -حول، موقد حرار�، ثمار ز2تون بذور فاصول�اء، عصير عنب، -واشف ملونة، الوسائل: 
 مطبوعات. 

 

 سير النشاF المراحل
تقو�م 

 تشخ�صي
 ما هي أغذ�ة الن/ات األخضر؟

  CO2غاز -األمالح المعدن�ة-ء على مواد معدن�ة فق7 هي: الماءو ] الن/ات األخضر المعرض للضيتغذ

وضع�ة تعلم 
 2المورد

 –نشاء  -يتغذ] الن/ات األخضر على مواد معدن�ة فق7 لكنه �حتوH على مواد عضو�ة في أعضائه ( س>ر

 .دسم ) ال �أخذها جاهزة من الوس7

 ؟>يف حصل عليها الن/ات المش-ل

 .شّ>لها –صنعها  –ر>ّبها  الفرض�ات

 ).42ص  ة(إجراء تجر4 : إظهار وجود النشاء في أوراق الن?ات األخضر1نشاF  النشاطات

 : 1الوث�قة
أوراقه >املة االخضرار وورقة را/عة لن/ات  نحضر ثالث أوراق من ن/ات الجيرانيوم :خطوات التجرIة

  تر4ة مسق�ة /حيث: مابه ينص�صفي إ ينالمزروع الجيرانيوم أوراقه مبرقشة،

معزولة عن  :3الورقة -مغطاة جزئ�ا /غطاء أسود :2الورقة -( شاهدة )معرضة >ل�ا للضوء :1الورقة

CO2- ( أ )1الوث�قة  مبرقشة. :4الورقة 



 

 ساعة نفصل األوراق األر4عة 24د /ع

 ثم تعالج >ما يلي: 

 تغمر في حوض /ه ماء مغلي �

 ل/ضع دقائ2. 

 /ه >حول مغلي توضع في حوض �

 دقائ2 للتخلص من اليخضور. 10لمدة  

 تغسل األوراق وتوضع في حوض �

 ( ب )1الوث�قة  /ه ماء اليود لمدة نصف ساعة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ).ج(1الوث�قة الح� النتائج على 

التر-يب 
 التجر2بي

 : شاهدة1الورقة
 معرضة -ل�ا للضوء

مغطاة  :2الورقة 
 ?غطاء أسودجزئ�ا 

معزولة  :3الورقة
 CO2عن 

 :4الورقة 
 مبرقشة

 

 

 

 

 

 

 

 
?عد  النتائج

التخلص من 
اليخضور 

وٕاضافة ماء 
 اليود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ج(  1الوثيقة

 ( أ ) 1الوثيقة

3 
2 

1 

4 

 

ماء 
 مغلي

 كحول
 مغلي

موقد 
 حراري

ماء 
ساخن

 ) ب(  1الوثيقة

ماء 
 اليود



 استغالل الوثائX:تعل�مات 
 أنجز التجر4ة >ما هي موضحة. -1

 فسر النتائج المتحصل عليها في التجر4ة. ماذا تستنتج؟ -2

 استخلص شروM التر>يب الضوئي. -3

 تفسير النتائج المتحصل عليها في التجر4ة. المناقشة:

 CO2 و والضوء اليخضور لوجود الورقة >ل في البنفسجي األزرق  اللون  ظهور: 1الورقة
 .الضوء لغ�اب المغطى الجزء في البنفسجي األزرق  اللون  ظهور عدم: 2الورقة
 .CO2 غ�اب /سبب البنفسجي األزرق  اللون  ظهور عدم: 3الورقة

 اليخضور لغ�اب الحواف في البنفسجي األزرق  اللون  ظهور عدم: 4الورقة
 
 
 
 
 
 
 

 F2نشا:  U43ص  (إجراء تجارب  إظهار تر-يب الن?ات األخضر لمواد عضو�ة أخر( 
 اإلستنتاج المالحظة خطوات التجربة

ضع عصير عنب في أنبوب اخت/ار 

 + محلول فهلنك + تسخين
 Hسكر تحتوي ثمار العنب على  تش>ل راسب أحمر آجر

   العنب (الغلوكوز)

قم بحك ثمرة زيتون على ورقة 
 بيضاء

تشكل بقعة شفافة ال تزول 
 بالتسخين

 الدسم تحتوي ثمار الزيتون على
الزيتونوهو زيت   

أسكب قطرات من حمض اآلزوت 
فاصوليابذرة فلقة على  على الفاصوليا  تحتوي بذور ظهور اللون األصفر 

 البروتينات

 
 
 
 
 
 
 

  :تاجاإلستن

?التر-يب و تدعى هذه العمل�ة  النشاء عضو�ة مثل لن/ات األخضر المعرض للضوء مواديرّ>ب ا
 .الضوئي

ثاني أكسيد و  الضوء و اليخضوريتطلب حدوث عمل�ة التر>يب الضوئي شروطا وهي : وجود 
 .األمالح المعدن�ةو  الماءو  )2coالكرIون(

 االستنتاج:

 العنب س-ر مثل أخر]  عضو�ة مواد للضوء المعرض األخضر ن/اتال ير>ب النشاء إلى /اإلضافة
 .البروتيناتو الدسمو )الغلو-وز(



إرساء 
 الموارد

، البروتينات والس>ر) النشاءالغلوسيدات (ير>ب الن/ات األخضر المعرض للضوء مواد عضو�ة مثل  �
 الضوئي. والدسم و تدعى هذه العمل�ة /التر>يب

) والماء CO2تتطلب عمل�ة التر>يب الضوئي وجود اليخضور والضوء وغاز ثاني أكسيد الكر4ون ( �
 مالح المعدن�ة.واأل

تقو�م 
 الموارد

 .52ص  03تمر�ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ساعات 1 المدة: المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والمح��

 األول: التغذ�ة عند الن?ات األخضرالمقطع 
 أهم�ة التح-م في شروF التر-يب الضوئي: 3المورد

 األستاذ: محمود� خالد

الن?ات األخضر -منتج أولي للمادة ? االعتناء مر-?ات الكفاءة:
 العضو�ة.

 موارد بناء الكفاءة
يوضح العالقة الحيوية بين اإلنسان والنبات  المورد المعرفي:

 األخضر
 استقصاء المعلومات المنهجي: المورد

يوضح أهم�ة التح-م في شروF التر-يب الضوئي وضرورة االعتناء 
 ?الن?ات األخضر من خالل تحليل نص وصور.

 معايير ومؤشرات التقو�م
 �حاف� على الن?ات األخضر: 1مع

 �حدد سلو-ات ايجاب�ة تجاه الن?ات األخضر �
 ن?ات األخضر�حدد سلو-ات سلب�ة تجاه ال �

 مطبوعاتائل: الوس
 

 سير النشاF المراحل
تقو�م 

 تشخ�صي
 والماء واألمالح المعدن�ة. 2COما هي شروM حدوث التر>يب الضوئي: وجود اليخضور والضوء وغاز 

 .2COما فائدة عمل�ة التر>يب الضوئي: تر>يب المادة العضو�ة وطرح األكسجين وتنق�ة الهواء من غاز 

وضع�ة تعلم 
 3المورد

�عتبر فتحًا جديدًا في  /الست�>�ة بيوتضمن  ي و4جودة عال�ةا الطب�عفي غير وقتهزراع�ة  اصيلإنتاج مح

 .عالم الزراعة

 ؟>يف يؤثر اإلنسان سل/ا على الن/ات األخضر، �م>ن إنتاج محاصيل زراع�ة في غير وقتها؟>يف  المش-ل

 لضوئي ). قطع األشجار، حرق الغا/ات.توفير حاجات الن/ات صناع�ا ( التح>م في شروM التر>يب ا الفرض�ات

 Fالتر-يب الضوئي: 1نشا F44ص  1وث�قةالتحليل ( : أهم�ة التح-م في شرو .( 
 بهدف أن تكتشف تقن�ات النضج الم/>ر للخضر والفواكه اقرأ النص التالي: :1ث�قةالو 

خفيف ها /غطاء /الست�>ي : هي ع/ارة عن مجموعة من اله�اكل المعدن�ة التي يتم تغطيتالبيوت ال?الست�-�ة

وشدة الضوء...إلخ.  CO2لتوفير ظروف نمو موات�ة: درجة حرارة ورطو/ة مناس/ة، التح>م في تر>يز 

 األعشاب الضارة. من و الطقس حما�ة المحاصيل من تقل/اتول

م/>رة ذات جودة عال�ة و4وفرة >ثيرة  وفواكه خضر إنتاج فيساعد اجات الن/ات صناع�ا تح>م اإلنسان في ح

  .في غير مواسمها العاد�ة



 

 

 

 

 

 

 

 

 :2الوث�قة

الذH �طرحه في عمل�ة التر>يب  O2األخضر وغاز  �ستفيد اإلنسان من المادة العضو�ة التي ير>بها الن/ات

 الضوئي، فعلى اإلنسان أن �حاف� على هذا الكائن الحي المنتج.

 الصور التال�ة تبين سلو>ات �قوم بها اإلنسان تجاه الن/ات األخضر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 : 1الوث�قة

 بيوت ال/الست�>�ة.حدد العوامل التي تح>م فيها اإلنسان في ال �

 ستخلص الفائدة التي تقدمها البيوت ال/الست�>�ة لإلنسانا �

 : 2الوث�قة

 حدد سلو>ات ايجاب�ة وسلب�ة لإلنسان تجاه الن/ات األخضر. �

 المناقشة:

  

 

   



 نس/ة  CO2 غاز نس/ة الحرارة، درجةالعوامل التي تح>م فيها اإلنسان في البيوت ال/الست�>�ة هي:  �

 شدة الضوء.و  الرطو/ة

م/>رة ذات جودة عال�ة و4وفرة  وفواكه خضر إنتاج  :هي التي تقدمها البيوت ال/الست�>�ة لإلنسان الفائدة �

 .في غير مواسمها العاد�ة>ثيرة 

 /ات، الرعي المنظم...سلو>ات إيجاب�ة: التطع�م، التشجير، االعتناء /الن �

 سلو>ات سلب�ة: قطع األشجار، حرق الغا/ات، الرعي الجائر.......

إرساء 
 الموارد

توجد عالقة حيو�ة بين اإلنسان والن?ات األخضر -منتج أولي للمادة العضو�ة مما يتطلب المحافظة 
 عل�ه.

تقو�م 
 الموارد

 ة بين اإلنسان والن?ات األخضر.أسطر) تلخص فيها العالقة الحيو� 5أنجز فقرة ( حوالي  �
 شروM في اإلنسان تح>مو  .عل�ه المحافظة يتطلب مما العضو�ة للمادة أول�ا منتجا األخضر الن/ات �عتبر
 .عال�ة جودة وذات م/>رة منتوجات على التحصل من م>نه الضوئي التر>يب عمل�ة
 تجاه السلب�ة السلو>ات يتجنب أن ساناإلن على ...التطع�م /التشجير، األخضر الن/ات على اإلنسان �حاف�

 .التر4ة وتلّوث الغا/ات وحرق  األشجار قطع مثل األخضر الن/ات
 

 

 

 

 

 

 



 
: نحضر ثالث أوراق من نبات الجيرانيوم أوراقه كاملة االخضرار وورقة رابعة لنبات : خطوات التجربة1الوثيقة

 ربة مسقية بحيث: الجيرانيوم أوراقه مبرقشة، المزروعين في إصيصين بهما ت
 -CO2معزولة عن  :3الورقة -مغطاة جزئيا بغطاء أسود :2الورقة -معرضة كليا للضوء( شاهدة ) :1الورقة
 ( أ )1الوثيقة مبرقشة.  :4الورقة

 
 ساعة نفصل األوراق األربعة 24بعد 

 ثم تعالج كما يلي: 
 تغمر في حوض به ماء مغلي �
 لبضع دقائق. 
 يتوضع في حوض به كحول مغل �
 دقائق للتخلص من اليخضور. 10لمدة  
 تغسل األوراق وتوضع في حوض �
 ( ب )1الوثيقة به ماء اليود لمدة نصف ساعة.  
 

 

 

 

 

 (ج).1الوث�قة الح� النتائج على 

التر-يب 
 التجر2بي

 : شاهدة1الورقة
 معرضة -ل�ا للضوء

مغطاة  :2الورقة 
 ?غطاء أسودجزئ�ا 

معزولة  :3الورقة
 CO2عن 

 :4الورقة 
 مبرقشة

 

 

 

 

 

 

 

 
النتائج ?عد 
التخلص من 
اليخضور 

وٕاضافة ماء 
 اليود

 

 

 

 

 

 

 

 
 تعليمات استغالل الوثائق:

 أنجز التجربة كما هي موضحة. -1
 استخلص شروM التر>يب الضوئي. فسر النتائج المتحصل عليها في التجربة. ماذا تستنتج؟ -2

 األستاذ: محمودي خالد                                  التركيب الضوئيمطبوعة خاصة بالتلميذ: 

 

 

 ) ج(  1الوثيقة

 



 
 بهدف أن تكتشف تقنيات النضج المبكر للخضر والفواكه اقرأ النص التالي: :1الوثيقة

خفيف لتوفير ظروف طيتها بغطاء بالستيكي : هي عبارة عن مجموعة من الهياكل المعدنية التي يتم تغالبيوت البالستيكية
وشدة الضوء...إلخ. ولحماية المحاصيل من  CO2نمو مواتية: درجة حرارة ورطوبة مناسبة، التحكم في تركيز 

 و من األعشاب الضارة. الطقس تقلبات
مبكرة ذات جودة عالية وبوفرة كثيرة في غير  وفواكه خضر ي حاجات النبات صناعيا ساعد في إنتاجتحكم اإلنسان ف

 مواسمها العادية. 
 

 

 

 

 

 

 

 
الذي يطرحه في عملية التركيب  O2يستفيد اإلنسان من المادة العضوية التي يركبها النبات األخضر وغاز :2الوثيقة

 الضوئي، فعلى اإلنسان أن يحافظ على هذا الكائن الحي المنتج.
 الصور التالية تبين سلوكات يقوم بها اإلنسان تجاه النبات األخضر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تعليمات استغالل الوثائق:

 : 1الوثيقة
 حدد العوامل التي تحكم فيها اإلنسان في البيوت البالستيكية. �
 استخلص الفائدة التي تقدمها البيوت البالستيكية لإلنسان �

 : 2الوثيقة
 حدد سلوكات ايجابية وسلبية لإلنسان تجاه النبات األخضر. �

 

 

   

 األستاذ: محمودي خالد                     كيب الضوئي        أهمية التحكم في شروط الترمطبوعة خاصة بالتلميذ: 



 ساعات 2المدة:  المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 ان: اإلنسان والمح��الميد

 المقطع األول: التغذ�ة عند الن?ات األخضر
 : انتقال النسغ عبر أعضاء الن?ات األخضر4المورد

 األستاذ: محمود� خالد

وضع عالقة بين ظاهرة النتح وتوزع  مر-?ات الكفاءة:
 النسغ عبر أعضاء الن?ات

 موارد بناء الكفاءة
غ داخل الن?ات �شرح ضرورة انتقال النس المورد المعرفي:

  األخضر
 تطبيX المسعى التجر2بي المورد المنهجي:

 خالل من النتح وعمل�ة الناقص النسغ دوران يوضح
 تجارب.

 معايير ومؤشرات التقو�م
 : ير�I بين النتح وانتقال النسغ. 4مع

 ينمذج مسار النسغ في الن?ات األخضر. �
 �صف دور النتح في انتقال النسغ. �
 النسغ. ينجز حوصلة حول مصير �

 تجرIة محضرة توضح دوران النسغ الناقص، تجرIة محضرة توضح ظاهر النتح، مطبوعات. الوسائل: 
 

 سير النشاF المراحل
وضع�ة تعلم 

 4مورد
ير-ب الن?ات األخضر مواد عضو�ة تغذ� جم�ع أعضائه والفائض منها يخزن في مختلف األعضاء 

اصه للمحلول المعدني ( النسغ الناقص ) من الترIة وطرح (ثمار، بذور، درنات وغيرها). وذلك ?عد امتص
 الماء الزائد (النتح).

 حدد العالقة بين ظاهرة النتح وانتقال النسغ الناقص من الترIة إلى الجذر والساق واألوراق؟  المش-ل
 أعضاء الن?ات.ظاهرة النتح مسؤولة عن امتصاص النسغ الناقص وانتقاله إلى الفرض�ات 

 : تحديد مسار النسغ الناقص1نشاF  اتالنشاط
 (إجراء تجربة)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تلون عروق 
 األوراق

 محلول ملون

 كأس زجاجي

 غصن مورق

رسم تخطيطي 
لمقطع عرضي 

 قشرة في الساق

 لب
 بشرة

 أوعية ناقلة ملونة باألحمر

 :1الوثيقة
  التجربة: خطوات

نضع غصن نبات أخضر مورق ( نبات  -1
الكرفس ) عروق أوراقه بارزة في كأس 

به محلول ملون باألحمر، ونتركه لمدة من 
 الزمن (ساعة ونصف)،  ثم نالحظه.  

بعد ذلك نجري مقطعا عرضيا في الساق  -2
 ثم نفحصه بالمكبرة.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fإبراز إستعمال النسغ الناقص2نشا :  

 .(مالحظة رسم تخط�طي)

 :1الوث�قة
 إلى األوراق حيث الناقص�صل النسغ  

 ير>ب الن/ات األخضر المادة العضو�ة 

 فيتش>لالتي تضاف للنسغ الناقص 

 النسغ المر>ب. 

2O        2ماء +      + نشاءCO 
 الرسم التخط�طي المقابل يوضح مسار 

 النسغ الناقص والكامل في الن/ات األخضر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاج:
 .الخشبية األوعية تسمى أوعية خاصة في الساق عبر األوراق إلى الجذر من الناقص النسغ ينتقل

 

 

 برعم نهائي
 ورقة

ثمرة

ساق

 جذر

 أوبار ماصة

 الضوئي التركيب

 نشاء

 ضوء

O2 

CO2 

 االمتصاص الجذري
 (ماء وأمالح معدنية)

نسغ ناقص
 نسغ كامل

 مسار النسغ الناقص والكامل في النبات األخضر

 (مدخرات غذائية)

 ضوء

 المناقشة:
 CO2يتحد النسغ الناقص في األوراق ب  -1
 تتركب مادة عضوية -2
(سيقان، جذور،   ةالنبت أعضاء جميع إلى من األوراق النسغ ينتقل -3

 .الكامل النسغ ويسمىثمار...) 
 مختلف في امنه الفائض ويخزن األخضر النبات منها يتغذى  -4

 مثل األعضاء
...الفاصولياء بذور الزيتون، ثمار الجزر، جذر البطاطس، درنات

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 وصل الذي الناقص النسغ يتحد بم -1

  الورقة؟ إلى
   الحالة؟ ههذ في يتشكل ماذا -2
 المرحلة هذه بعد النسغ ينتقل أين -3

 يسمى؟ وكيف
ما هو مصير المادة العضوية  -4

 المركبة؟ بين ذلك بأمثلة.
 

 أوعية خشبية ناقلة للنسغ الناقص

 تعليمات استغالل الوثائق:
 أنجز التجربة الموضحة. �
 .األوراق على ظتالح ماذا �
 المالحظة؟ هذه من تستنتج ماذا �
 فسر ظهور البقع الملونة في المقطع العرضي. �
 سّم البقع الملونة، ماذا تستنتج؟ �

 المناقشة
 .المحلول بلون األوراق تتلون �
 الجذور طرف من الممتص المحلول أن نستنتج �

 .األوراق إلى يصعد
 صعود على الملونة البقع تدل :التفسير �

 .خاصة ناقلة أوعية عبر لملونا المحلول
 .الخشبية األوعية الملونة البقع تسمى �



 
 
 

 

 (إجراء تجربة) : إظهار مصير الماء الزائد عن حاجة النبات3نشاط 
الوثيقة3:خطوات التجربة: إليجاد العالقة بين عملية النتح وانتقال النسغ، نضع نباتين أخضرين من نفس 
النوع مزروعين في إصيصين داخل كيسين بالستيكيين شفافين بحيث تكون تربة األصيص األول مشبعة 

 بالماء و تربة األصيص الثاني جافة و نتركهما لمدة من الزمن معرضين للضوء.
 

 

 

 

 

 

 
 
 كمية الماء (أو يطرح لم جافة تربة في الموجود النبات بينما الماء من كبيرة كمية طرح المسقي النبات �

 قليلة).
 .يطرح فال الماء يمتص لم إذا أما بجذوره امتصه الذي الماء يطرح النبات �
 

 
 
 
 

إرساء 
 الموارد

يمتص النبات األخضر المحلول المعدني بواسطة الجذور وينتقل عبر األوعية إلى جميع أعضاء  �
 النبات.

ب من الماء واألمالح المعدنية والمواد العضوية الناتجة عن عملية التركيب الضوئي، ينتقل النسغ المرك �
 داخل النبات ليغذي جميع أعضائه ويدخر جزءا منه.

يطرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص على شكل بخار وتعرف هذه الظاهرة بالنتح وهي  �
  المسؤولة عن انتقال النسغ.

تقو�م 
 الموارد

 أسطر ) تلخص فيها مصير النسغ في النبات األخضر. 5ة ( حوالي أكتب فقر
 .الجذور الموجودة على الماصة األوبار بواسطة التربة من المعدني المحلول األخضر النبات يمتص
 جميع إلى كامل ينتقل نسغ إلى فيتحول الخشبية األوعية عبر األوراق إلى ليصل الناقص النسغ ينتقل

 وهي النتح، بظاهرة بخار على شكل الممتص الماء من جزءا يطرح حيث ر،األخض النبات أعضاء
 .األخضر النبات في النسغ دوران عن المسؤولة

  اإلستنتاج :
يستعمل النبات األخضر جزءا من الماء الممتص (النسغ الناقص) عند تركيب المادة العضوية  �

 لمركبة على مستوى األوراق.بعد تزوده بالمواد العضوية ا النسغ كامالكالنشاء ويصير 
من األوراق إلى جميع األعضاء (سيقان، جذور ثمار...) ويدخر الفائض منه  النسغ الكاملينتقل  �

 في أعضاء مختلفة: بذور, درنات, أبصال وغيرها.

  : ستنتاجاإل
بعملية يطرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص على شكل بخار الماء، تدعى هذه الظاهرة  �

 ، و ال تحدث هذه العملية إالّ عند حدوث اإلمتصاص.النّتح
إن فقدان الماء عن طريق النتح يحدث فراغا في األوعية الناقلة للماء داخل النبات، مما يؤدي إلى  �

األوعية، وبذلك يدور النسغ في كل أجزاء النبات، فظاهرة النتح مسؤولة عن  االمتصاص لمأل هذه
 في النبات. دوران النسغ

 

 

 قطيرات مائية
 كثيرة

كيس بالستيكي 
 شفاف

 نبات أخضر

 حوض به تربة
 جافة

 حوض به تربة
 مشبعة بالماء 

 قطيرات مائية
 قليلة

 ضوء

 تعليمات استغالل الوثائق:
 أنجز التجربة الموضحة �
الجدار الداخلي  على يظهر ماذا �

 هذا مصدر وماللكيس، 
 صر؟العن

 .حدده اختالفا؟ تالحظ هل �
  ماذا، االختالف هذا فسر �

 تستنتج؟
 :المناقشة

 الكيس غشاوة جدار على يظهر �
 أوراق مصدرها ماء وقطرات

 .النبات

49ص  رسم مخطط تلخيصي للتغذية عند النبات األخضر  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :1الوثيقة
 يصل النسغ الناقص إلى األوراق حيث 

 يركب النبات األخضر المادة العضوية 
 التي تضاف للنسغ الناقص فيتشكل

 النسغ المركب. 
2O        2ماء +      + نشاءCO 

 الرسم التخطيطي المقابل يوضح مسار 
 النسغ الناقص والكامل في النبات األخضر

 

 
 
 
 
 
 
 
 :3وثيقةال

إليجاد العالقة بين عملية النتح وانتقال النسغ، نضع نباتين أخضرين من نفس النوع مزروعين في : التجربة خطوات
ن شفافين بحيث تكون تربة األصيص األول مشبعة بالماء و تربة األصيص الثاني جافة إصيصين داخل كيسين بالستيكيي

 و نتركهما لمدة من الزمن معرضين للضوء.
 

 

 

 

 

 ضوء

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 وصل الذي الناقص النسغ يتحد بم -5

  الورقة؟ إلى
   لحالة؟ا هذه في يتشكل ماذا -6
 المرحلة هذه بعد النسغ ينتقل أين -7

 يسمى؟ وكيف
ما هو مصير المادة العضوية  -8

 المركبة؟ بين ذلك بأمثلة.

  خطوات التجربة: :1الوثيقة
نضع غصن نبات أخضر مورق ( نبات الكرفس ) عروق  -1

نتركه أوراقه بارزة في كأس به محلول ملون باألحمر، و
 لمدة من الزمن (ساعة ونصف)،  ثم نالحظه.  

بعد ذلك نجري مقطعا عرضيا في الساق ثم نفحصه  -2
 بالمكبرة.
 ل الوثائق:تعليمات استغال

 أنجز التجربة الموضحة. -
 .األوراق على تالحظ ماذا -
 المالحظة؟ هذه من تستنتج ماذا -
 فسر ظهور البقع الملونة في المقطع العرضي. -
 سّم البقع الملونة، ماذا تستنتج؟ -

 تعليمات استغالل الوثائق:
 أنجز التجربة الموضحة �
 وماالجدار الداخلي للكيس،  على يظهر ماذا �

 العنصر؟ هذا مصدر
 .حدده اختالفا؟ تالحظ هل �
 تستنتج؟  اماذ، االختالف هذا فسر �

 األستاذ: محمودي خالد                      انتقال النسغ عبر أعضاء النبات األخضر مطبوعة خاصة بالتلميذ: 

 

 أوعية خشبية ناقلة للنسغ الناقص

 

 

 



 األستاذ: محمود� خالد المادة: علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�

المح��الميدان: اإلنسان و   التحصل على الطاقة عند الن?ات االخضر: الثانيالمقطع  

 مر-?ات الكفاءة
 تمييز خصائص سطوح الت?ادل عند الن?ات األخضر. �
 تعر2ف التنفس -مصدر للطاقة عند الن?ات األخضر. �
 لتخمر -مصدر للطاقة.تمييز ا �

 نص الوضع�ة
  االنطالق�ة

أثر  الن?ات األخضر -ائن حي يتنفس يتغذU و2نمو و2تكاثر، ير-ب مواد عضو�ة مخزنة للطاقة، للتنفس
 .الزمة لنشاF الن?ات األخضرالحيو� في استخراج تلك الطاقة 

 عمل�ة التنفس عند الن/ات األخضر>يف وأين تتم  � المش-ل
 اتات الخضراء على الطاقة في الوس7 الهوائي ( غني /األكسجين )>يف تتحصل الن/ �
 هل يوجد نم7 آخر إلنتاج الطاقة عندما تقل نس/ة األكسجين في الوس7 ( وس7 الهوائي ) �

  السندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 سكريات
 طاقة

O2 

O2 
H2O 

CO2 

CO2 

التركيب الضوئي 
 نهارا

 التنفس 
 ليال ونهار

 ضوء

 ثغر



 ساعات 2المدة:  المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 ان والمح��الميدان: اإلنس

 المقطع الثاني: التحصل على الطاقة عند الن?ات األخضر
 الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة عند الن?ات األخضر: 1المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 األخضر تمييز خصائص سطوح الت?ادل عند الن?ات مر-?ات الكفاءة:
 موارد بناء الكفاءة

مقرها عند الن?ات يتعرف على عمل�ة التنفس و  المورد المعرفي:
 األخضر

  المورد المنهجي:
 استقصاء المعلومات:

�ستنتج ظاهرة الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة من خالل تحليل  �
 معط�ات جدول.

 تطبيX المسعى التجر2بي:
الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة عند الن?ات األخضر من  �حدد مقر �

 جرIة.خالل تحليل نتائج ت

 معايير ومؤشرات التقو�م
 يبرز مقر التنفس عند الن?ات األخضر: 1مع
�حدد مقر الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة عند  �

 الن?ات الألخضر
�ظهر دور المسامات في الم?ادالت الغاز2ة  �

 التنفسي.

   مطبوعات.الوسائل: 
 

 سير النشاF المراحل
الوضع�ة 
االنطالق�ة

تمثل األسناخ الرئو�ة مقر الم/ادالت H تع�ش ف�ه، تقوم الكائنات الح�ة /م/ادالت غاز�ة تنفس�ة مع الوس7 الذ

 .الغاز�ة التنفس�ة عند اإلنسان

 .وأين تتم الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة عند الن/ات األخضر >يف المش-ل

 بواسطة الثغور. األوراقالكر4ون و4خار الماء على مستو]  أكسيدوطرح غاز ثاني  األكسجينامتصاص  الفرض�ات

 ) 78ص  1( تحليل جدول وث�قة  : إظهار حدوث الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة عند الن?ات األخضر.F1نشا النشاطات

ت الغاز�ة التنفس�ة عند الن/ات األخضر، أخذ ن/ات اللُّعاعة (نوع من الخس لغرض إظهار الم/ادال: 1الوث�قة

ENDIVE ور حتى ال تؤثر عمل�ة التر>يب ) داخل إناء مغل2 بجان/ه رائ2 الكلس ( الّلعاعة ن/ات قليل اليخض

دقائ2 >ما  10الضوئي على النتائج ) ومس/ار جهاز ق�اس نس/ة ثنائي األكسجين. سجلت الق�اسات >ل 

 يوضح ذلك الش>ل الموالي:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 mn( 0 10 20 30 40 50 60الزمن (
O2 )%( 20.920.820.620.320.120 19.9نس?ة 

 

Xتعل�مات استغالل الوثائ: 
 حدد دور التجر4ة الشاهدة؟ -1

 نقص نس/ة األكسجين داخل اإلناء في التجر4ة.و  ئ2 الكلسفسر تع>ر را -2

 ماذا تستنتج؟ -3

 المناقشة: 
 دور التجر4ة الشاهدة : مقارنة بين نتائج التجر4ة الشاهدة ونتائج تجر4ة أو تجارب أخر]. -1

في هواء اإلناء حيث طرحه  2CO تعّ>ر رائ2 الكلس في التجر4ة بن/ات الّلعاعة /سبب ز�ادة نس/ة  -2

 في هواء اإلناء حيث امتصه الن/ات. 2Oالن/ات و قلت نس/ة 

 

 

 

 

Fأعضاء الن?ات األخضر :2نشا U2. ( تحليل وث�قة إظهار حدوث الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة على مستو 

 ) 79ص 

ت األخضر وضعت أعضاء : لغرض إظهار الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة على مستو] أعضاء الن/ا1الوث�قة

مختلفة لن/ات أخضر (ورقة، زهرة، جزرة ) في أواني مغلقة بجانب >ل منها ب�شر /ه رائ2 الكلس، /اإلضافة 

 إلى تجر4ة شاهدة ( ب�شر /ه رائ2 الكلس داخل إناء مغل2 ).

20.9 20.9 19.9 20.9 

تعكر رائق 
 الكلس

تعكر عدم 
 رائق الكلس

 دق�قة 60نها�ة التجرIة ?عد  بدا�ة التجرIة

 تجربة شاهدة

Oxymètre 

 أنبوب فارغ

 لسرائق الك

ENDIVE 

 جدول القياسات المسجلة

 تجربة إظهار المبادالت الغازية التنفسية عند النبات األخضر

 :االستنتاج

من الوس� و�طرح  O2التنفس، حيث �متص ثنائي األكسجين  ?عمل�ة األخضر الن?ات �قوم
 وIخار الماء. CO2ف�ه غاز ثاني أكسيد الكرIون 



 

 ?عد ساعتين في الضوء ?عد ساعتين في الظالم بدا�ة التجرIة
 

 
 ة شاهدةتجرب   

 

 

 
 تجربة بورقة خضراء

  

 

 
 تجربة بزهرة نبات أخضر

  

 

 
 تجربة بجزرة    

  

 أعضاء مختلفة للن?ات األخضرعلى مستوU إظهار التنفس 
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 عند الجزرة والزهرةفسر تع>ر رائ2 الكلس في الضوء والظالم  -1

 استخرج سبب تع>ر رائ2 الكلس في الظالم وعدم تع>ره في الضوء عند الورقة الخضراء. -2

 ا تستنتج؟ماذ -3

 المناقشة:  
 تع>ر رائ2 الكلس في الضوء والظالم يدل على أن الجزرة والزهرة قامتا /عمل�ة التنفس في الليل والنهار. -1

الضوء ( النهار ) تطغى عمل�ة التر>يب الضوئي على عمل�ة التنفس فتحجبها ألن الم/ادالت الغاز�ة في  -2

 .اليخضور�ة أسرع من الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة

 

 

 

 إناء مغلق
 بيشر

 رائق الكلس
عدم تعكر 
تعكر عدم  رائق الكلس

 رائق الكلس

تعكر رائق 
 الكلس

تعكر رائق 
 الكلس

 االستنتاج:
 تتم الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ة على مستوU -ل أعضاء الن?ات.



F80ص  3. ( تحليل وث�قة عند الن?ات األخضر مقر الم?ادالت الغاز2ة التنفس�ةإبراز  :3نشا .( 

. الوجه السفلي للورقة عند األوراق هي األعضاء الن/ات�ة التي تحتوH على عدد >بير من المسامات :1الوث�قة

.Hتسمح األغش�ة الرط/ة لألو/ار الماصة  الن/اتات الراق�ة بها عدد أكبر من المسامات مقارنة /الوجه العلو

 وال/شرة بت/ادل الغازات.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 تعليمات استغالل الوثائق:

 المالحظة المجهر�ة لسطح ورقة الن/ات توضح وجود ثغور ( مسامات )

 ماذا تالح� على هذه الثغور؟ -1

 حدد دور هذه الثغور؟ -2

 في رأ�ك ماذا تمثل المسامات الموجودة -3

 أعضاء الن/ات األخضر. سطح >للى ع

 

 

 

 

مسامات 

 ساق نبات أخضر

 ثمرة ليمون

 
ات الموجودة على الثمار تسمح المسام

 وسيقان النباتات الخضراء بتبادل الغازات

 نالح� أن الثغور تنفتح وتنغل2.  -1

 دور هذه الثغور هو الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة -2

 .تمثل المسامات مقر التنفس عند الن/ات األخضر -3

 االستنتاج:
 سطحبشكل أكثف على مستوى  , والنبات أعضاءتتم المبادالت الغازية التنفسية على مستوى كل  

 الكثيرة. المسامات عبر الورقة

 ورقة

دور المسامات في التنفس 

 

 
 ثغر مفتوح

 مغلقثغر 

CO2 

O2 

H2O 

 



إرساء 
 الموارد

من الوس7 وطرح غاز ثاني اكسيد  O2تتمثل الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة في امتصاص ثنائي األكسجين  �

 و4خار الماء. CO2الكر4ون 

ي تتم الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة عند الن/اتات على مستو] >ل األعضاء وخاصة على مستو] األوراق الت �

 تمثل مساحات >بيرة للت/ادل.

تقو�م 
 الموارد

 .ن/ات األخضرعند ال التنفس�ة الغاز�ة بين الم/ادالت الغاز�ة اليخضور4ة والم/ادالتفي جدول قارن 

 

 مقر الم?ادالت طرح غاز امتصاص غازتحدث في الضوء / الظالم وجه المقارنة

 CO2 O2 في الضوء فق7 م.غ.يخضور2ة
على مستو] 

 .األوراق

 O2 CO2 في الضوء والظالم م.غ.تنفس�ة

على مستو] >ل 

أعضاء الن/ات 

 األخضر

 

 

 

 ساعات 1المدة:  المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والمح��

 المقطع الثاني: التحصل على الطاقة عند الن?ات األخضر
 تعر2ف التنفس: 2المورد

 الداألستاذ: محمود� خ

 تعر2ف التنفس -مصدر للطاقة عند الن?ات األخضر مر-?ات الكفاءة:
 موارد بناء الكفاءة

 يعّرف التنفس بأنه عملية إنتاج الطاقة المورد المعرفي:
 استقصاء المعلومات المورد المنهجي:

�  Fستنتج العالقة بين الغذاء األكسجين وز2ادة النشا�
 ئج تجرIة.الفيز2ولوجي للن?ات من خالل تحليل نتا

 معايير ومؤشرات التقو�م
 �عرف التنفس -عمل�ة إنتاج الطاقة: 2عم
عند  واألكسجين�فسر ز2ادة استهالك الغذاء  �

 ز2ادة النشاF الفيز2ولوجي للن?ات.
 �قدم تعر2فا للتنفس �

 ةمطبوعالوسائل: 
 

 



 سير النشاF المراحل
الوضع�ة 
االنطالق�ة

ألكسجينالغذائ�ة وتزداد الشدة التنفس�ة وذلك من خالل ز�ادة استهالك ا انتاش تستهلك البذور مدخراتهأثناء اإل

 فسر ز�ادة استهالك الغذاء واألكسجين عند ز�ادة نشاM الن/ات. المش-ل

 الن/ات �ستهلك الغذاء واألكسجين إلنتاج الطاقة الالزمة لنشاطه. الفرض�ات

 ). 81ص  5-4( تحليل وث�قة النشاF عند الن?ات األخضر.العالقة بين التنفس الغذاء وز2ادة : 1نشاF النشاطات

 : 1الوث�قة

>ائنات ح�ة /طيئة معتمدة على المدخرات الغذائ�ة وثنائي األكسجين الذH يدخلها من مسامات  ةالبذور الجاف

 اللحافة. 

 بذرة.عند الظروف المالئمة خاصة الرطو/ة تبدأ البذرة في اإلنتاش الذH هو حالة فيز�ولوج�ة عند ال

 توضح التجرIة الموال�ة ز2ادة الشدة التنفس�ة عند البذور المنتشة مقارنة ?البذور الجافة.
 نها�ة التجرIة بدا�ة التجرIة

 

 

 

 
 

 

 

 
 لوجي للبذرة أثناء اإلنتاشتجرIة إظهار ز2ادة التنفس عند ز2ادة النشاF الفيز2و 

 :: نقص الوزن الجاف أثناء التنفس2الوث�قة
من بذور الذرة الجافة في الظالم وماء مقطر و/عد أر4عة أ�ام نجفف هذه البذور المنتشة  100gنقوم بإنتاش 

 فق85g 7حتى تص/ح جافة ثم نزنها، فنالح� أن الوزن النهائي أص/ح  °40cفي درجة حرارة 

 

 محلول ملون

 سدادة

 بذور منتشة

 شبكة رقيقة
 رائق الكلس

 شبكة رقيقة

 سدادة

 بذور جافة

 محلول ملون

 رائق الكلس

ارتفاع المحلول 
 الملون

تعكر رائق 
 الكلس

ارتفاع المحلول 
تعكر خفيف  الملون

لرائق الكلس 



 ستغالل الوثائX:تعل�مات ا
  مستوى المحلول الملونفسر ارتفاع  -1

  .وتعكر ماء الجير
 التنفس في البذور شدة قارن بين  -2

 ماذا تستنتج؟ المنتشة والجافة.
 فسر نقص الوزن الجاف للبذور -3
 ضع عالقة بين النشاط الفيزيولوجي -4
 واألكسجين.للنبات مع استهالك الغذاء  
 كيف تحصل النبات علىاستنتج  -5

 .ةالطاق
 
 

 

 

 

 

إرساء 
 الموارد

هو إنتاج الطاقة الالزمة لنشاM الن/ات وذلك /استعمال العناصر الغذائ�ة في وجود ثنائي األكسجين  التنفس

O2 

تقو�م 
 الموارد

 88ص  1تمر�ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع مستوى المحلول الملون: امتصاص النبات األخضر ارتفا -1
داخل األنبوب أحدث فراغا تسبب في ارتفاع  O2لغاز 

 المحلول.
في األنبوب فثبته رائق  CO2تعكر رائق الكلس: بسبب نسبة 

 الكلس.
 الجافة. البذور من أكبر المنتشة البذور في التنفس شدة -2

  .2Oاستهالك يزداد اإلنتاش أثناء  :االستنتاج
 أثناء الغذاء استهالك لزيادة للبذور الجاف الوزن ينقص -3

 .التنفس
 استهالكه زاد للنبات الفيزيولوجي النشاط زاد كلما  :العالقة -4

 .وثنائي األكسجين للغذاء

و�رف2  ثنائي األكسجينفي وجود  ذاءالغالالزمة لنشاM الن/ات من استعمال  الطاقةيتم إنتاج  االستنتاج:

 و4خار الماء 2COني اكسيد الكر4ون ذلك /طرح غاز ثا

 بخار الماء + CO2 + طاقة                    O2 + غذاء



 ساعات 2المدة:  المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والمح��

 مقطع الثاني: التحصل على الطاقة عند الن?ات األخضرال
 التخمر نم� آخر للتحصل على الطاقة: 3المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 تمييز التخمر كمصدر للطاقة مر-?ات الكفاءة:
 موارد بناء الكفاءة

 يعّرف التخمر بأنه نمط آخر إلنتاج الطاقة المورد المعرفي:
  معلومات وتطبيX المسعى التجر2بياستقصاء الالمورد المنهجي: 

 وثائX. ودراسة تجرIة تحليل خالل من الخميرة طب�عة �حدد

 معايير ومؤشرات التقو�م
  يعّرف التخمر كنمط آخر إلنتاج الطاقة :3عم
 �علل لجوء ?عض الكائنات الح�ة للتخمر �
 

 مطبوعةالوسائل: 
 

 سير النشاF المراحل
الوضع�ة 
االنطالق�ة

 .األكسجين انعدامكائنات الح�ة مثل ال/>تر�ا والخميرة تنفًسا ال هوائً�ا وذلك في حالة نقص أو تنفس /عض ال

  ات الح�ة على الطاقة في هذه الظروف؟.>يف تتحصل هذه الكائن المش-ل

 ./استعمال الغذاء الفرض�ات

 .غذائ�ةإظهار دور الخميرة في التحوالت التي تطرأ على ?عض المواد ال :1نشاF النشاطات
 ). 83ص  2ونتائج تجر4ة وث�قة  82ص  1وث�قة( تحليل  

�م>ن أن تع�ش في وس7 �غيب ي نوع من الفطر�ات المجهر�ة ( >ائنات ح�ة دق�قة ) ه :الخميرة: 1الوث�قة

 .زخميرة الخب ين, مثلعنه غاز األكسج

 المجهر. تحت الدافئ �م>ن مالحظة الخميرة بوضع قليل منها في قطرة من الماء :مالحظة

 

 

 

 

 

 

 
صورة مجهرية لخاليا فطر  صورة لخميرة الخبز

 الخميرة



 تمثل الصور الموال�ة عجينتين من الخبز محضرتين

 بنفس الكم�ة من الفر�نة والماء 

 : بدون خميرة 1العجينة 

 : نضيف لها >م�ة مناس/ة من الخميرة 2العجينة

 

 

 

 

 اقة في وس7 ال هوائي>�ف�ة تحصل الخميرة على الط التر>يب التجر�بي في الصورة الموال�ةوضح ي: 2الوث�قة

 وتتمثل نتائجه ف�ما يلي:

 ظهور فوران على سطح  �

 Hفقاعات  وانطالقالمحلول الس>ر 

 الكلس. ع>ر رائ2تُ غاز�ة منه 

 شم رائحة >حول�ة عند نزع  �

 السدادة المطاط�ة.

 نقص >م�ة الس>ر في المحلول.   �

 تكاثر الخميرة. �

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 خميرة، صف فطر ال :1الوثيقة

 قدم فرضية لتفسير زيادة حجم العجينة.
 : 2الوثيقة

  الخميرة؟ من ينطلق الذي الغاز هو ما -1
  إجابتك. علل 
 للخميرة؟ السكر وضع لماذا -2
 العملية؟ هذه خالل ينتج ماذا -3
  الحظته، ما خالل من -4
 .التجربة هذه في الخميرة فعلته ما قل
 العنصر هو ما مغلقا، كان المستعمل الوعاء -5
 إذن؟ الخميرة عليه تحصل لم لذيا 
 تحصل الخميرة على الطاقة نمطاستنتج  -6
 ، ماذا يسمى هذه النمط؟.في وسط ال هوائي 
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 عدم انتفاخ العجينة عجينة منتفخة

 

 أنبوبة توصيل
 سدادة مطاطية

أنبوبة اختبار 
 منكوسة

محلول سكري 
دافئ زرعت 

رائق الكلس  فيه الخميرة
 معكر

 تركيب تجريبي يوضح حدوث التخمر في محلول سكري

 المناقشة:
 من نوع وهي ح�ة >ائنات الخميرة  فطر :1الوث�قة

 هو العجينة انتفاخ سبب ،المجردة /العين تر]  ال الفطر�ات
 .الخميرة
 :2الوث�قة

 .الكلس رائ2 تع>ر يلوالدل CO2 هو الغاز -1
 .عل�ه تتغذ] لكي للخميرة الس>ر وضع -2
 .الكحول العمل�ة هذه خالل ينتج -3
 CO2و الكحول وٕانتاج الس>ر /استهالك الخميرة قامت -4
  O2         على تحصل لم الخميرة -5

مع  كحول) في غياب غاز األكسجين, فحولته إلى السّكرالمادة الغذائية ( الخميرةاستعملت  االستنتاج:
الالزمة لنشاطها كالتكاثر. يدعى  الطاقة, وذلك بغرض الحصول على غاز ثاني أكسيد الكربونإنطالق 

 بالتخمر.من الحياة هذا النمط 



إرساء 
 الموارد

تتميز ?عض الكائنات الح�ة بنم� ح�اة خاص وهو التخمر، حيث تستخرج الطاقة الالزمة لنشاطاتها بتحو2ل 
 .وتحدث هذه الظاهرة في غ�اب ثنائي األكسجين المواد الموجودة في الوس� الذ� تع�ش ف�ه.

تقو�م 
 الموارد

)، النتائج  O2) واآلخر ال هوائي ( انعدام  O2في تجر4ة ُزرعت خميرة في وسطين أحدهما هوائي ( وجود 

 المتحصل عليها موضحة في الجدول التالي:
 وسط ال هوائي وسط هوائي الشروط

 أشهر 3 أيام 9 المدة
 1g 1g الكتلة االبتدائية للخميرة

 3000mL 3000mL حجم المحلول
 150g 150g الكمية االنتدائية للسكر
 150g 45g كمية السكر المستهلكة
 1.97g 0.25g كتلة الخميرة النهائية

 استنتج الظاهرة الحادثة في >ل وس7 -1

 فسر لجوء الخميرة إلى النم7 اآلخر للحصول على الطاقة. -2

 لنم7.عّرف هذا ا -3

 على الطاقةقارن بين نمطي التحصل  -4

 لخص نمطي التحصل على الطاقة. -5

  الحل:
 .التخمر :الالهوائي الوس7 في، التنفس :الهوائي الوس7 في: وس� -ل في الحادثة الظاهرة -1
 .الوس7 في األكسجين ثنائي انعدام أو قلة: التفسير -2
 الوس7 في موجودة غذائ�ة عناصر بتحو�ل الخميرة لنشاM الالزمة الطاقة إنتاج هو التخمر: التعر2ف -3

 O2. غ�اب في وذلك CO2 غاز /طرح وُ�رف2 >حول إلى )الس>ر(
 :المقارنة -4

 التخمر التنفس
 ) O2وسط الهوائي ( غياب  ) O2وسط هوائي ( وجود 

 استهالك جزئي للسكر استهالك كلي للسكر
CO2 كحول ايثيلي و  و بخار الماءCO2 

 ةطاقة قليل طاقة كبيرة
 ة:الطاق على التحصل نمطي ص�لخت -5

 /عض تلجأ >ما الطاقة، على للحصول التنفس /عمل�ة األكسجين ثنائي وجود في األخضر الن/ات �قوم
 .النشاطات /مختلف للق�ام الطاقة على تتحصل >ي للتخمر األكسجين ثنائي غ�اب في الح�ة الكائنات

 85التنفس والتخمر ص رسم المخططين: المخططات
دماج إ

 الموارد
 89ص  1وضع�ة تعلم إدماج الموارد



 

)  ENDIVEلغرض إظهار الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة عند الن/ات األخضر، أخذ ن/ات اللُّعاعة (نوع من الخس : 1الوث�قة

نتائج ) داخل إناء مغل2 بجان/ه رائ2 الكلس ( الّلعاعة ن/ات قليل اليخضور حتى ال تؤثر عمل�ة التر>يب الضوئي على ال

 دقائ2 >ما يوضح ذلك الش>ل الموالي: 10ومس/ار جهاز ق�اس نس/ة ثنائي األكسجين. سجلت الق�اسات >ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mn( 0 10 20 30 40 50 60الزمن (
O2 )%( 20.920.820.620.320.120 19.9نس?ة 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 حدد دور التجر4ة الشاهدة؟ -1

 نقص نس/ة األكسجين داخل اإلناء في التجر4ة.لكلس و ئ2 افسر تع>ر را -2

 ماذا تستنتج؟ -3

 

 نبات األخضر                     األستاذ: محمودي خالدالمبادالت الغازية التنفسية عند ال: مطبوعة خاصة بالتلميذ

20.9 20.9 19.9 20.9 

تعكر رائق 
 الكلس

تعكر عدم 
 رائق الكلس

 دق�قة 60نها�ة التجرIة ?عد  بدا�ة التجرIة

 تجربة شاهدة

Oxymètre 

 أنبوب فارغ

 رائق الكلس

ENDIVE 

 جدول القياسات المسجلة

 التنفسية عند النبات األخضرتجربة إظهار المبادالت الغازية 



 

لغرض إظهار الم/ادالت الغاز�ة التنفس�ة على مستو] أعضاء الن/ات األخضر وضعت أعضاء مختلفة لن/ات 1الوث�قة :

ر4ة شاهدة ( ب�شر أخضر (ورقة، زهرة، جزرة ) في أواني مغلقة بجانب >ل منها ب�شر /ه رائ2 الكلس، /اإلضافة إلى تج

 /ه رائ2 الكلس داخل إناء مغل2 ).

 

 ?عد ساعتين في الضوء ?عد ساعتين في الظالم بدا�ة التجرIة
 

 
 تجربة شاهدة   

 

 

 
 تجربة بورقة خضراء

  

 

 
 تجربة بزهرة نبات أخضر

  

 

 
 تجربة بجزرة    

  

 إظهار التنفس على مستوU أعضاء مختلفة للن?ات األخضر
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 ر تع>ر رائ2 الكلس في الضوء والظالم عند الجزرة والزهرةفس -1

 استخرج سبب تع>ر رائ2 الكلس في الظالم وعدم تع>ره في الضوء عند الورقة الخضراء. -2

 ماذا تستنتج؟ -3

 

 إناء مغلق
 بيشر

 رائق الكلس
عدم تعكر 
عدم تعكر  رائق الكلس

 رائق الكلس

تعكر رائق 
 الكلس

تعكر رائق 
 الكلس

 دي خالدالمبادالت الغازية التنفسية عند النبات األخضر                     األستاذ: محمو: مطبوعة خاصة بالتلميذ



 

 : األوراق هي األعضاء الن/ات�ة التي تحتوH على عدد >بير من المسامات. الوجه السفلي للورقة عند الن/اتات1الوث�قة

 الراق�ة بها عدد أكبر من المسامات مقارنة /الوجه العلوH. تسمح األغش�ة الرط/ة لألو/ار الماصة وال/شرة بت/ادل الغازات.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعليمات استغالل الوثائق:
 المالحظة المجهر�ة لسطح ورقة الن/ات توضح وجود ثغور ( مسامات )

 ماذا تالح� على هذه الثغور؟ -1

 هذه الثغور؟حدد دور  -2

 على سطح >ل أعضاء الن/ات األخضر. في رأ�ك ماذا تمثل المسامات الموجودة -3

 

 المبادالت الغازية التنفسية عند النبات األخضر                     األستاذ: محمودي خالد: مطبوعة خاصة بالتلميذ

 

مسامات 

 ساق نبات أخضر

 ثمرة ليمون

 
تسمح المسامات الموجودة على الثمار 
 وسيقان النباتات الخضراء بتبادل الغازات

 ورقة

دور المسامات في التنفس 

 

 
 ثغر مفتوح

 مغلقثغر 

CO2 

O2 

H2O 

 



 

: البذور الجافة >ائنات ح�ة /طيئة معتمدة على المدخرات الغذائ�ة وثنائي األكسجين الذH يدخلها من مسامات 1الوث�قة

 الذH هو حالة فيز�ولوج�ة عند البذرة. اللحافة. عند الظروف المالئمة خاصة الرطو/ة تبدأ البذرة في اإلنتاش

 توضح التجرIة الموال�ة ز2ادة الشدة التنفس�ة عند البذور المنتشة مقارنة ?البذور الجافة.
 نها�ة التجرIة بدا�ة التجرIة

 

 

 

 
 

 

 

 
 التنفس عند ز2ادة النشاF الفيز2ولوجي للبذرة أثناء اإلنتاشتجرIة إظهار ز2ادة 

 : نقص الوزن الجاف أثناء التنفس:2الوث�قة
من بذور الذرة الجافة في الظالم وماء مقطر و/عد أر4عة أ�ام نجفف هذه البذور المنتشة في درجة  100gنقوم بإنتاش 

 فق85g 7لنهائي أص/ح حتى تص/ح جافة ثم نزنها، فنالح� أن الوزن ا °40cحرارة 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 فسر ارتفاع مستو] المحلول الملون وتع>ر ماء الجير.  -1

 قارن بين شدة التنفس في البذور المنتشة والجافة. ماذا تستنتج؟ -2

 فسر نقص الوزن الجاف للبذور -3

 ضع عالقة بين النشاM الفيز�ولوجي  للن/ات مع استهالك الغذاء واألكسجين. -4

 .تج >يف تحصل الن/ات على الطاقةاستن -5

 

 محلول ملون

 سدادة

 بذور منتشة

 شبكة رقيقة
 رائق الكلس

 شبكة رقيقة

 سدادة

 بذور جافة

 محلول ملون

 رائق الكلس

ارتفاع المحلول 
 الملون

تعكر رائق 
 الكلس

ارتفاع المحلول 
تعكر خفيف  الملون

لرائق الكلس 

 األستاذ: محمودي خالد                          تعريف التنفس: مطبوعة خاصة بالتلميذ



 

�م>ن أن تع�ش في وس7 �غيب عنه غاز ي نوع من الفطر�ات المجهر�ة ( >ائنات ح�ة دق�قة ) ه :الخميرة: 1الوث�قة

 تحت المجهر. الدافئ �م>ن مالحظة الخميرة بوضع قليل منها في قطرة من الماء :مالحظة .زخميرة الخب ين, مثلاألكسج

 

 

 

 

 

 تمثل الصور الموال�ة عجينتين من الخبز محضرتين �

 بنفس الكم�ة من الفر�نة والماء 

 : بدون خميرة 1العجينة 

 : نضيف لها >م�ة مناس/ة من الخميرة 2العجينة

 

 

 

 

  -�ف�ة تحصل الخميرة على الطاقة في وس� ال هوائييوضح التر>يب التجر�بي في الصورة الموال�ة : 2الوث�قة
 مثل نتائجه فيما يلي:وتت
 ظهور فوران على سطح المحلول السكري  �

 وانطالق فقاعاتغازية منه تُعكر رائق الكلس.
 شم رائحة كحولية عند نزع السدادة المطاطية. �
 نقص كمية السكر في المحلول.   �
 تكاثر الخميرة. �

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 صف فطر الخميرة،  :1الوثيقة

 ادة حجم العجينة.قدم فرضية لتفسير زي
 : 2الوثيقة

  إجابتك. علل الخميرة؟ من ينطلق الذي الغاز هو ما -1
 للخميرة؟ السكر وضع لماذا -2
 العملية؟ هذه خالل ينتج ماذا -3
 .التجربة هذه في الخميرة فعلته ما قل الحظته، ما خالل من -4
 إذن؟ الخميرة عليه تحصل لم الذي العنصر هو ما مغلقا، كان المستعمل الوعاء -5
 ، ماذا يسمى هذه النمط؟.تحصل الخميرة على الطاقة في وسط ال هوائي نمطستنتج ا -6

 
صورة مجهرية لخاليا فطر  صورة لخميرة الخبز

 الخميرة
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 عدم انتفاخ العجينة عجينة منتفخة

 

 أنبوبة توصيل
 سدادة مطاطية

أنبوبة اختبار 
 منكوسة

ي محلول سكر
دافئ زرعت 

رائق الكلس  فيه الخميرة
 معكر

 تركيب تجريبي يوضح حدوث التخمر في محلول سكري

 األستاذ: محمودي خالد                       التخمر نمط آخر للتحصل على الطاقةمطبوعة خاصة بالتلميذ: 



 األستاذ: محمود� خالد المادة: علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�

المح��الميدان: اإلنسان و   مظاهر النمو والتطور عند الن?ات: الثالثقطع مال 

 مر-?ات الكفاءة
 تمييز مظاهر النمو والتطور عند الن?ات �

 نص الوضع�ة
  االنطالق�ة

ين ) تتحّول ?عد حتو� البذرة على نبيتة ( جنت .النمو ظاهرة طب�ع�ة ممّيزة لكل -ائن حي
 .ةمورق ةفت� تةاإلنتاش إلى نب

ما هي المظاهر األساس�ة لنمو وتطور الن?ات في بدا�ة ح�اته؟ هل هي متماثلة عند  � المش-ل
 جم�ع الكائنات الح�ة؟ 

  السندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ساعات 2المدة:  لى متوس�المستوU: أو  مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والمح��

 مظاهر النمو والتطور عند الن?اتالمقطع الثاني: 
 انتاش البذرة : 1المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 تمييز مظاهر النمو والتطور عند النبات مر-?ات الكفاءة:
 موارد بناء الكفاءة

 يعّرف اإلنتاش المورد المعرفي:
  ي:المورد المنهج

 تطبيX المسعى التجر2بي:
لإلنتاش من خالل استغالل منتشات مع  الرئ�س�ة المراحل �صف �

 استنتاج معنى اإلنتاش

 معايير ومؤشرات التقو�م
 يتعرف على مراحل تطور الرش�م: 1مع

 يذ-ر أقسام الرش�م �
 �صف المراحل األساس�ة المميزة لإلنتاش �

   مطبوعات.، وأخر] مبللة بذور فاصول�ا جافة بذور في مراحل مختلفة من اإلنتاش،الوسائل: 
 

 سير النشاF المراحل

تقو�م 
 تشخ�صي

 ، مبللة ميذ مجموعة من بذور فاصول�اتقدم للتال
 م>ونات بذرة الفاصول�ااذ>ر خذ بذرة الفاصول�ا وافتحها، 

 ) جنين( صغيرة نبتةعلى  الفاصول�ا بذرة وH تتح
 نأوليتي ورقتينو  سو�قة جذير من تتش>ل
 .مخزن  غذاء على تحتو�ان وفلقتين

الوضع�ة 
االنطالق�ة

في الترIة، يوفر لها الشروF  للحصول على ن?اتات خضراء، �قوم اإلنسان بزرع بذور
 المناس?ة -الماء والعناصر المعدن�ة الضرور2ة لها فتنتش وتنمو لتعطي ن?اتات جديدة.

 وفر الظروف المناس?ة؟هي التحوالت التي تطرأ على البذرة عند ت ما المش-ل
  .نمو الجذير، نمو السو�قة، نمو الورقتينالفرض�ات 

 بذرة الفاصول�ا.) ( مثال: : م-ونات البذرة.1نشاF النشاطات
 : م-ونات بذرة الفاصول�ا1الوث�قة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 ها حسب الدورثم صنفتعرف على م>ونات البذرة،  �

 

 

 

 

 

 

 

Fاإلنتاش من مختلفة مراحل في لبذور عينات(مالحظة نتاش البذرة إل  األساس�ة مراحلال: وصف 2نشا( 
  :1الوث�قة

 عندما تتوفر الشروM المالئمة تنتش بذرة الفاصول�ا وتنمو وتتطور

 .معط�ة نبيتة فت�ة، انتاشها ال �حتاج لتر4ة

 

 

 :االستنتاج

، جذير) المتكون من  الجنين(  الرش�مو الفلقتانو اللحافةهي:  رئ�سة أجزاء ثالثة من البذرة تتكون  �
 .عجزو سو�قة

 :تصنف م>ونات البذرة من حيث الدور إلى �
 .الخارج�ة المؤثرات من م>ونات البذرة حميت: )( اللحافة  غالف الحما�ة �
 .الرش�م حتى ينمو  بتغذ�ة : تقوم( الفلقتين ) الغذائ�ة المدخرات �
 عطي ن/اتا جديدا.�مو لينداخل البذرة  ن/ات صغير :( الرش�م ) العنصر الحي �

 

 

 

 

 

 

فلقة 
  لحافة

العجز  الرشيم

السويقة

الرشيم

الجذير

  

 

 ر-يب الك�م�ائي للفلقةالت
 غن�ة ?النشاء -
 غن�ة ?البروتينات -
 غن�ة ?الماء -
 فقيرة ?الدسم -

 رسم تخطيطي لمكونات بذرة الفاصوليا

زرع بذرة ال تحمل رش�ما ال تنتش وال 
 تعطي ن?اتا جديدا

 
 إنتاش بذرة فاصول�ا على قطعة قطن مبللة



 المميزة إلنتاش بذرة الفاصول�ا.المراحل األساس�ة : 2الوث�قة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 : فسر قدرة انتاش البذرة في غ�اب التر4ة1الوث�قة

 
 : 2الوث�قة

 صف مراحل اإلنتاش األساس�ة، قدم تعر�فا لإلنتاش. �

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــأوراق أولي

اللحافة
 جذير

 سويقة

 ةــسويق

 ساق

فلقة

 فلقة

 برعم نهائي
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 والطاقوية المادية صرالعنا جميع على تحتوي ألنها

 االستنتاج:
عند توفر الرطو/ة والتهو�ة والحرارة المناس/ة للبذرة السل�مة يتحول الرش�م إلى نبتة مارا /المراحل  �

 التال�ة:

 انتفاخ البذرة و4روز الجذير متجها نحو األسفل. : 1م

 ن.نحو األعلى معط�ة ساق فوق الفلقتينمو السو�قة : 2م

 نمو الجذير نحو األسفل م>ونا جذرا رئ�س�ا وجذور ثانو�ة. :3م

 نمو العجز مش>ال ساقا عل�ه األوراق األول�ة بينهما برعم نهائي. :4م

  والحصول على نبتة فت�ة. ،ئ�ةان>ماش الفلقتين ثم سقوطهما /عد نفاد مدخراتهما الغذا :5م

 إلى الرش�م أثناء تحول للبذرة تحدث التي راتوالتغي الظواهر مجموع تشمل حيو�ة عمل�ة هو اإلنتاش �
 .نبتة



إرساء 
 الموارد

 تحول الرش�م إلى نبتة. هو مختلف التغيرات التي تطرأ على البذرة أثناء اإلنتاش

 وتتمثل هذه التحوالت في:

 انتفاخ البذرة و4روز الجذير متجها نحو األسفل. -1

 نمو السو�قة نحو األعلى. -2

 نمو الجذير نحو األسفل. -3

 نمو العجز مش>ال ساقا عل�ه الوراق األول�ة. -4

 ان>ماش الفلقتين ثم سقوطهما. -5

تقو�م 
 الموارد

 وتركيب بذرة الفاصوليا فأخذ أربعة بذور: ر أن يتعرف على بعض خواصسمي أراد
 نزع منها العنصر الحي 1البذرة 
 نزع منها الفلقتين وترك الرشيم وحده. 2البذرة 
 فلقة ورشيم. 3البذرة 
 كاملة ( فلقتان ورشيم ). 4البذرة 

 وضعت البذور األربعة في كأس به قطن ووفرت 
 لها جميع شروط اإلنتاش المناسبة من الحرارة

 لرطوبة والتهوية وتركت لعدة أيام فأعطت وا 
 النتائج التالية:

 لم يحدث إنتاش -1
 لم يحدث إنتاش -2
 حدث إنتاش محدود -3
 حدث إنتاش ونمو جيد -4

 فسر هذه النتائج، حدد الشروط المناسبة �
 لحدوث اإلنتاش 
 بين أهم المراحل المميزة إلنتاش البذرة. �
 .ما هو الجزء الذي تحول إلى نبتة �

إدماج 
 الموارد

 .118أدمج تعلماتي ص 

 

 تفسير النتائج �
 ألن الرشيم غير موجود. 1يحدث إنتاش في البذرة مل

ألن الرشيم ال يجد مدخرات غذائية يعتمد  2لم يحدث إنتاش في البذرة 
 عليها.

 ألن المدخرات الغذائية غير كافية. 3يحدث إنتاش محدود في البذرة 
ألن العنصر الحي ( الرشيم )  4ونمو جيد في البذرة حدوث إنتاش 

 والمدخرات الغذائية موجودة وكافية.
 الشروط المناسبة لحدوث اإلنتاش: �
 بذرة سليمة تحتوي عل كل المكونات: الرشيم والمدخرات الغذائية. -
 الحرارة المناسبة والماء ( الرطوبة ) والهواء. -
 أهم المراحل المميزة لإلنتاش: �

 بذرة وبروز الجذير متجها نحو األسفل.انتفاخ ال -1
 نمو السويقة نحو األعلى. -2
 نمو الجذير نحو األسفل. -3
 نمو العجز مشكال ساقا عليه الوراق األولية. -4
 انكماش الفلقتين ثم سقوطهما. -5

 الجزء الذي تحول إلى نبتة هو الرشيم. �

وظيفة منزلية: رسم مخطط المراحل 
ة المميزة إلنتاش بذرة األساسي
 114اصوليا ص الف



 

 : م-ونات بذرة الفاصول�ا1الوث�قة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 ثم صنفها حسب الدور.تعرف على م>ونات البذرة، 

 

 األستاذ: محمودي خالد                          إنتاش البذرة: مطبوعة خاصة بالتلميذ

 

 

 

 

 

 

فلقة 
  لحافة

العجز  الرشيم

السويقة

الرشيم

الجذير

  

 

 التر-يب الك�م�ائي للفلقة
 غن�ة ?النشاء -
 غن�ة ?البروتينات -
 غن�ة ?الماء -
 فقيرة ?الدسم -

يطي لمكونات بذرة الفاصوليارسم تخط  

زرع بذرة ال تحمل رش�ما ال تنتش وال 
 تعطي ن?اتا جديدا



 

  :1الوث�قة
 عندما تتوفر الشروM المالئمة تنتش بذرة الفاصول�ا وتنمو وتتطور

 معط�ة نبيتة فت�ة، انتاشها ال �حتاج لتر4ة.

 

 

 المراحل األساس�ة المميزة إلنتاش بذرة الفاصول�ا.: 2الوث�قة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 : 1الوث�قة

 فسر قدرة انتاش البذرة في غ�اب التر4ة �

 : 2الوث�قة
 صف مراحل اإلنتاش األساس�ة، قدم تعر�فا لإلنتاش. �

 

 

 

 األستاذ: محمودي خالد                          إنتاش البذرة: مطبوعة خاصة بالتلميذ

 
 إنتاش بذرة فاصول�ا على قطعة قطن مبللة

 أوراق أوليــــة

اللحافة
 جذير

 سويقة

 ةــسويق

 ساق

فلقة

فلقة 

 برعم نهائي
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 األستاذ: محمود� خالد المادة: علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�

المح��الميدان: اإلنسان و   التكاثر الجنسي عند الن?اتات ذات األزهار: الرا?عالمقطع  

 مر-?ات الكفاءة
 التعرف على الدعامة التشر2ح�ة للتكاثر عند الن?اتات ذات األزهار. �
 تحديد مميزات التكاثر الجنسي. �

 نص الوضع�ة
  االنطالق�ة

األزهار فتوفّر البذور التي تنبت  في التكاثر الجنسي تتكاثر النباتات عن طريق
 .في األرض وتعطي نباتات تنمو وتزهر وتثمر

 ما هي مميزات التكاثر الجنسي عند الن?اتات ذات األزهار. � المش-ل
  السندات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بويضة

 

نواتا الكيس 
 بيضة كروية

 ثمرة
 بذرة

 إنتاش
 مدقة

 مئبر
 حبة طلع

 إلقاح

 زهرة

 نبات جديد

 

 دورة ح�اة ن?ات زهر� 



 ساعات 2المدة:  المستوU: أولى متوس� الطب�عة والح�اةمادة: علوم 
 الميدان: اإلنسان والمح��

 المقطع الرا?ع: التكاثر الجنسي عند الن?اتات ذات األزهار.
 : الدعامة التشر2ح�ة للتكاثر عند الن?اتات ذات األزهار.1المورد

 األستاذ: محمود� خالد

2ح�ة للتكاثر عند التعرف على الدعامة التشر  مر-?ات الكفاءة:
 الن?اتات ذات األزهار

 موارد بناء الكفاءة
عند  الجنسي التكاثر في المناسل أهم�ة �ستخلص المورد المعرفي:

 .الن?اتات
 الفحص والمالحظة المورد المنهجي:

بين األعضاء التناسل�ة الذ-ر2ة واألعضاء التناسل�ة  �ميز �
القا من فحص األنثو�ة عند الن?ات واستخراج دور المناسل انط

 لزهرة خنثى وأزهار أحاد�ة الجنس.

 معايير ومؤشرات التقو�م
�ميز أهم�ة المناسل في التكاثر الجنسي : 1مع

 عند الن?اتات ذات األزهار
يذ-ر مختلف أعضاء الجهاز التناسلي عند  �

 ن?ات زهر�.
 �حدد دور المناسل في التكاثر الجنسي. �

 

 م>برة.مشرM، خنثى وأخر] أحاد�ة الجنس، ملق7، ، مجموعة من األزهار مطبوعاتالوسائل: 
 

 سير النشاF المراحل
الوضع�ة 
 االنطالق�ة

يتطلب جنسين ( ذ>ر وأنثى ) ولكل جنس جهاز تكاثرH مميز من  اإلنسانإذا >ان التكاثر الجنسي عند 

 ة.أساسا ثم المجارH التناسل� حيث المناسل

 ات الزهر�ة ومما يتر>ب؟فما هو الجهاز التكاثرH عند الن/ات المش-ل

 الزهرة، يتر>ب من مناسل الفرض�ات

 ( مالحظة ثمار وأزهار ) إبراز أصل الثمار الحاو�ة للبذور عند الن?اتات الزهر2ة.: 1نشاF النشاطات
 : 1الوث�قة

.... واألشجار المثمرة ( مثل الفاصول�امثل ن/ات الفول، أغلب�ة الن/اتات تحمل أزهارا في فصل الر�4ع 

وتحل محلها الثمار التي تحتوH على تختفي هذه األزهار /عد أساب�ع  ،اللوز، البرتقال، التفاح......) أشجار:

 البذور.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
  حدد مصدر ثمرة البرتقال التي تحوH بداخلها بذورا ؟ -1

  ماذا تمثل الزهرة في الن/ات إذن ؟ -2

 

 

 

 

 F( تشر2ح زهرة -املة ) ب الزهرة: دراسة تر-ي 2نشا 
 مختلف عليها رسمت والم>بر + مطبوعة الملق7 مستعمال بتشر�حها �قوم >املة ( خنثى ) زهرة للتلميذ تقدم

 .متفرقة الزهرة أقسام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شجرة البرتقال لى ثمرةمراحل تحول زهرة البرتقال إ

 :االستنتاج
تتش-ل الثمار انطالقا من األزهار. وتحتو� أغلب الثمار بداخلها على بذور. وتنتش البذور الناضجة 

 عند الن?اتات الزهر2ة. الزهرة الجهاز التكاثر� عند زرعها معط�ة ن?اتات جديدة. لذلك تعتبر 

 مكانه في عنصر كل وضع الزهرة شرح -1
 أ.المطبوعة   المناسب على

أعد ترتيب أعضاء الزهرة في المطبوعة  -2
 ب

 في الرسم على والبيانات األسهم ضع -3
 ج المطبوعة

 استنتج مكونات الزهرة. -4

  

 مئبر
 خيط

 مبيض
 قلم

 ميسم

 

 
 

 

 سداة مدقة

 سبلة

 معالق زهري

 بتلة

رسم تخطيطي 
 الزهرة لمقطع في

أ

 ج
 ب

 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Fفي المدقة و المئبر) (إنجاز مقطع طولي إبراز المناسل و دورها: 3نشا 

 : 1الوث�قة

 على مستوU المئبر الناضج ح?ات الطلع التي تعتبر خال�ا تناسل�ة ذ-ر2ة.تنتج السداة  �
 تنتج المدقة على مستوU المب�ض بو�ضات تعتبر خال�ا تناسل�ة أنثو�ة. �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 ؟�حتوH  ماذا ىعل وقل /الم>بر المئبر الح� -1
 /الم>بر. أنجز مقطعا طول�ا في المدقة والح� -2
 ؟ماذا يوجد داخل المب�ض 
 والمدقة. استنتج دورهما في التكاثر الجنسي؟ سد�ةماذا تمثل األ �
 حسب رأ�ك، ما دور >ل من الس/الت والبتالت؟. �
 
 
 

 تتكون الزهرة الكاملة من القطع الزهر�ة اآلت�ة:اإلستنتاج: 
 لغالب تقع في المح�7 الخارجي للزهرة.ور�قات خضراء في ا الكأس(الس?الت): �
 ور�قات ملونة. التو2ج(البتالت): �
 .المئبر �سمى >�سا �حمل خ�� من منها واحد >ل يتكون  األسد�ة: �
 .?م�سم ينتهي قلمو مب�ض من عضو مر>زH ذو قاعدة منتفخة تتكون  المدقة: �

 

  

حبوب 
 مئبر الطلع

 خيط
قطع يطي لمرسم تخط

 سداة طولي في السداة

 
مقطع عرضي في مبيض 

  زهرة النرجسل

 ميسم
 قلم

 بويضات

 مبيض
رسم تخطيطي لمقطع 

 مدقةطولي في ال
مقطع طولي في مبيض لزهرة 

 اللبن الثلجية

 أصفر (حبوب غبار على المئبر يحتوي -1
الطبع: خاليا تناسلية  حبوب يسمى صغيرة)
 ذكرية.

خاليا تناسلية : يوجد داخل المبيض بويضات -2
 أنثوية

جهاز التكاثري للنبات الزهري. حيث تنتج في ال المناسلتمثل كل من المدقة واألسدية : اإلستنتاج
).أما السبالت خاليا تناسلية أنثوية(وتنتج المدقة البويضات )خاليا تناسلية ذكريةاألسدية حبات الطلع (

 أعضاء الحماية.التويج) فهي الكأس ووالبتالت (



 وأنثوية ) أحادية الجنس ذكريةخنثى وأزهار  مالحظةاألزهار حسب الجنس (  تصنيف: 4نشاط
لتصنيف األزهار حسب الجنس إليك األسناد التالية ( أو تقدم للتلميذ مجموعة من األزهار خنثى  :1الوثيقة

 وأحادية الجنس ذكرية وأنثوية).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 1 الزهرة في يوجد الذي التكاثري الجهاز اذكر -1
 2  الزهرة في توجد تيال التكاثرية األعضاء هي ما -2
 3  الزهرة في توجد التي التكاثرية األعضاء هي ما -3
 3و  2،  1من األزهار  كل تسمي كيف -4

 
 
 
 

إرساء 
 الموارد

 تمثل الزهرة الجهاز التكاثري للنباتات ذات األزهار. �
 تتكون الزهرة الكاملة من: �

 أعضاء الحماية وهي: -1
 السبالتالذي يتكون من  الكأس �
 البتالت تكون من الذي ي التويج �

 المناسل وهي: -2
 ينتج حبوب الطلع المنتجة للخاليا التناسلية الذكرية. ي الذي : وهي العضو الذكراألسدية �
 ينتج البويضات ( خاليا تناسلية أنثوية ).الذي : العضو األنثوي المدقة �
 تصنف األزهار حسب الجنس إلى: �
 معا مثل أزهار الليمون، الفول...(خنثوية) بها المدقة واألسدية  أزهار ثنائية الجنس �
وهي إما ذكرية بها األسدية فقط أو أنثوية بها المدقة فقط مثل أزهار الذرة،  أزهار أحادية الجنس �

 .النخيل
تقو�م 
 الموارد

 151ص 2و1تمرين 

 أزهار نبات الكوسة

زهرة أحادية 
 الجنس أنثوية

زهرة أحادية 
 الجنس ذكرية

 زهرة ثنائية الجنس خنثى لنبات البرتقال

1 2 3 
 .المدقة هو 1 الزهرة في ريالتكاث الجهاز -1
 .األسدية هي 2 الزهرة في التكاثرية األعضاء -2
 األسدية هي 3 الزهرة في التكاثرية األعضاء -3

 والمدقة.

 االستنتاج:
 (خنثى)جنسزهرة ثنائية الند تواجد المدقة واألسدية في نفس الزهرة تدعى ع �
♂  ( ذكرية  زهرة أحادية الجنسعند تواجد أحد األعضاء التناسلية فقط في الزهرة تدعى عندئذ   �

 .♀ )أو أنثوية 



 ساعات 2المدة:  المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان: اإلنسان والمح��

 ع الرا?ع: التكاثر الجنسي عند الن?اتات ذات األزهار.المقط
 : مميزات التكاثر الجنسي عند الن?اتات ذات األزهار2المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 تحديد مميزات التكاثر الجنسي مر-?ات الكفاءة:
 موارد بناء الكفاءة

 يوضح ضرورة اإللقاح في التكاثر الجنسي المورد المعرفي:
 استقصاء المعلومات: هجي:المورد المن

 خالل من اإللقاح و�ستخرج دورة ح�اة ن?ات زهر�  ضرورة  �حدد �
.Xدراسة وثائ 

 معايير ومؤشرات التقو�م
يوضح ضرورة اإللقاح في التكاثر الجنسي: 2مع
 ير�I بين اإللقاح وحدوث التكاثر الجنسي �
 .شروF حدوث اإللقاح�حدد  �
 ينمذج دورة ح�اة ن?ات زهر�  �

 .مطبوعاتالوسائل: 
 

 سير النشاF المراحل
الوضع�ة 
االنطالق�ة

في واحات النخيل ب?الدنا، يلجأ الفالح إلى نفض غ?ار الطلع ألزهار نخل على أزهار نخل آخر، وٕاذا لم �قم 
 بذلك، لن يجني تمرا صالحا لألكل.

 فّسر لجوء الفالح على نفض غ?ار طلع أزهار نخل على أزهار نخل آخر.  المش-ل
 ، تلق�ح النخيلتذ-ير النخيلرض�اتالف

 )146ص1( تحليل وث�قة : مميزات التكاثر الجنسي عند الن?اتات ذات األزهار1نشاFالنشاطات
 التأبير: -1
 .في نفس الزهرة أو بين األزهار من نفس النوع الطلع انتقال حبوب: توضح الصور الموال�ة 1الوث�قة

 

 

 

 

 

Xتعل�مات استغالل الوثائ: 
 سّم عملية توضع حبة الطلع على الميسم  -1
 ماهي العوامل المساعدة على انتقال حبوب الطلع. -2

 

حبوب 
 الطلع

 ميسم

 تأبير ذاتي تأبير غير ذاتي

 التأبير هي العملية -1

 ...اإلنسان الرياح، الماء، الحشرات، :العوامل -2



 

 

 

 

 

 اإللقاح: -2
 مل بذورا:موال�ة حدوث اإللقاح عند الن/اتات ذات األزهار والحصول على ثمار تحال وث�قة: تبين ال1الوث�قة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 تعليمات استغالل الوثائق:

 على حبة الطلع من الميسم إلى المبيضصف التغيرات الطارئة  -1
 ما هي الظاهرة التي تلي دخول النطفتين الذكريتين في المبيض؟ -2
 ما شروط هذه الظاهرة؟ ما عالقتها بالتكاثر الجنسي؟ -3

 المناقشة:
 لعي للمبيض،الط األنبوب اختراق القلم، في الطلعي األنبوب استطالة الطلع، حبة انتاش :هي التغيرات -1

 .للبويضة 2 و1 ينالنطفت دخول
 .باإللقاح يعرف ما وهو يضة الكرويةيالب مع 1 النطفة اتحاد -2
 .الطلع حبة انتاش التأبير، حدوث النوع، نفس جنسين من هي: وجود الشروط -3

 .اإللقاح بحدوث التكاثر الجنسي هي: يتميّز العالقة
 
 
 
 
 

 

 االستنتاج
هرة أو بين األزهار من نفس إلى الميسم في نفس الز مئبرالانتقال حبوب الّطلع من   عملية : هوالتأبير
 :وعانن وهو النوع،

 أو زهرة أخرى من نفس النبتة. على ميسم نفس الزهرة الطلعتسقط حبوب عندما  التأبير الذاتي:
، ة نبتة أخرى من نفس النوعتنتقل حبوب الّطلع من مئبر زهرة نبتة إلى ميسم زهر التأبير غير الذاتي:

 وذلك بمساعدة عدة عوامل أهمها الحشرات، الرياح، الماء، اإلنسان...

  :االستنتاج

لقاح، حيث تلقح النطفة ( خل�ة تناسل�ة ذ>ر�ة ) البو�ضة ( لجنسي عند الن/ات /حدوث اإليتم التكاثر ا

 ة ملقحة ينشأ منها فرد جديد.ذلك ب�ض خل�ة تناسل�ة أنثو�ة )، و�نتج عن

 

 حبة طلع منتشة
 ميسم

 قلم
 مبيض

 مدقة

 بويضة

 أنبوب طلعي

 نواة إعاشية
 أنبوب طلعي نطفتان

 ستطالة األنبوب الطلعي ا

 كيس جنيني

 بييضة كروية 

 نواتا الكيس
 الجنيني

بيضة 
 ثانوية

بيضة 
رئيسية

 إلقاح

 اختراق األنبوب الطلعي للمبيض

خلية 
األنبوب 
 الطلعي

 للبويضة 2و1دخول النطفتين

خلية 
 تكاثرية

فرد 
جديد

 اإللقاح عند النباتات الزهرية



F147ص  2: دورة ح�اة ن?ات زهر� ( تحليل وث�قة 2نشا .( 
 ح المخط7 الموالي المراحل التي �مر بها ن/ات مزهر: ض: يو 1الوث�قة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 .زهرH  ن/ات ح�اة دورة مراحل لّخص �

 
 
 
 
 

إرساء 
 الموارد

 يتميز التكاثر الجنسي عند الن/ات /اإللقاح. �

 نفس من أبو�ن عن الناتجتين األنثو�ة تناسل�ةالخل�ة ال مع يتمثل اإللقاح في اتحاد الخل�ة التناسل�ة الذ>ر�ة �
 .جديد حي >ائن منها ينشأ ملقحة ب�ضة ذلك عن و�نتج النوع

تقو�م 
 الموارد

 152ص  03تمر2ن 

إرساء 
 الموارد

 152أدمج تعلماتي ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بويضة

 

نواتا الكيس 
ةبيضة كروي  

 ثمرة
 بذرة

 إنتاش
 مدقة

 مئبر
 حبة طلع

 إلقاح

 زهرة

 نبات جديد

 

 دورة ح�اة ن?ات زهر� 

  هي: �مر الن/ات الزهرH /مراحلأثناء تكاثره  االستنتاج:

 على التكاثر�ة (اإللقاح)، التحصل الخال�ا التقاء التكاثر�ة، للخال�ا المناسل إنتاج الزهرة للمناسل، إنتاج

 .الن/ات إزهار جديد، ن/ات على التحصل البذرة، انتاش جديد، فرد

 149طط تلخيصي صوظيفة منزلية: رسم مخ
 مخطط يبين دورة حياة نباة زهري



 
ار المثمرة ( مثل أشجار: .... واألشجالفاصول�امثل ن/ات الفول، أغلب�ة الن/اتات تحمل أزهارا في فصل الر�4ع  :1الوث�قة

 ، /عد أساب�ع تختفي هذه األزهار وتحل محلها الثمار التي تحتوH على البذور.اللوز، البرتقال، التفاح......)
 
 
 
 
 
 
 

 تعليمات استغالل الوثائق:
  حدد مصدر ثمرة البرتقال التي تحوي بداخلها بذورا ؟ -1
  ماذا تمثل الزهرة في النبات إذن ؟ -2

 
 .متفرقة الزهرة أقسام مختلف عليها رسمت والم>بر + مطبوعة الملق7 مستعمال بتشر�حها �قوم >املة ( خنثى ) زهرة ميذللتل تقدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األستاذ: محمودي خالد               الدعامة التشريحية للتكاثر عند النباتات ذات األزهار.: مطبوعة خاصة بالتلميذ

 

 شجرة البرتقال هرة البرتقال إلى ثمرةمراحل تحول ز

 مكانه في عنصر كل وضع الزهرة شرح -1
 أ.المطبوعة   المناسب على

 أعد ترتيب أعضاء الزهرة في المطبوعة ب -2
 في الرسم على والبيانات األسهم ضع -3

 ج المطبوعة
 استنتج مكونات الزهرة. -4

 

 

 

أ

 ج

 ب



 

 : 1الوث�قة

 تنتج السداة على مستوU المئبر الناضج ح?ات الطلع التي تعتبر خال�ا تناسل�ة ذ-ر2ة. �
 تنتج المدقة على مستوU المب�ض بو�ضات تعتبر خال�ا تناسل�ة أنثو�ة. �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 �حتوH؟ ماذا على وقل /الم>بر المئبر الح� -1
 أنجز مقطعا طول�ا في المدقة والح� /الم>بر. -2
 ماذا يوجد داخل المب�ض؟ 
 تنتج دورهما في التكاثر الجنسي؟والمدقة. اس سد�ةماذا تمثل األ �
 حسب رأ�ك، ما دور >ل من الس/الت والبتالت؟. �
 

 

  

حبوب 
 مئبر الطلع

 خيط
رسم تخطيطي لمقطع 

 سداة طولي في السداة

 
مقطع عرضي في مبيض 

  لزهرة النرجس

 ميسم
 قلم

تبويضا  

 مبيض
رسم تخطيطي لمقطع 

 طولي في المدقة
مقطع طولي في مبيض لزهرة 

 اللبن الثلجية

 األستاذ: محمودي خالد               الدعامة التشريحية للتكاثر عند النباتات ذات األزهار.: مطبوعة خاصة بالتلميذ



 
لتصنيف األزهار حسب الجنس إل�ك األسناد التال�ة ( أو تقدم للتلميذ مجموعة من األزهار خنثى وأحاد�ة الجنس  :1الوث�قة

 ذ>ر�ة وأنثو�ة).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 1 الزهرة في يوجد الذH التكاثرH  الجهاز اذ>ر -1
 2  الزهرة في توجد التي التكاثر�ة األعضاء هي ما -2
 3  الزهرة في توجد التي التكاثر�ة األعضاء هي ما -3
 3و  2،  1>ل من األزهار  تسمي >يف -4

 
 

 لكوسةأزهار نبات ا

زهرة أحادية 
 الجنس أنثوية

زهرة أحادية 
 الجنس ذكرية

 زهرة ثنائية الجنس خنثى لنبات البرتقال

1 2 3 

 األستاذ: محمودي خالد               الدعامة التشريحية للتكاثر عند النباتات ذات األزهار.: مطبوعة خاصة بالتلميذ



 
 فس النوع.: توضح الصور الموال�ة انتقال حبوب الطلع في نفس الزهرة أو بين األزهار من ن1الوث�قة

 

 

 

 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 سّم عملية توضع حبة الطلع على الميسم  -1
 ماهي العوامل المساعدة على انتقال حبوب الطلع. -2

 

 

 : تبين الوث�قة الموال�ة حدوث اإللقاح عند الن/اتات ذات األزهار والحصول على ثمار تحمل بذورا:1الوث�قة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 وثائX:تعل�مات استغالل ال
 صف التغيرات الطارئة على ح/ة الطلع من الم�سم إلى المب�ض -1

 ما هي الظاهرة التي تلي دخول النطفتين الذ>ر�تين في المب�ض؟ -2

 ما شروM هذه الظاهرة؟ ما عالقتها /التكاثر الجنسي؟ -3

 

 

بوب ح
 الطلع

 ميسم

 تأبير ذاتي تأبير غير ذاتي

 

 حبة طلع منتشة
 ميسم

 قلم
 مبيض

 مدقة

 بويضة

 أنبوب طلعي

 نواة إعاشية
 أنبوب طلعي نطفتان

 األنبوب الطلعي  استطالة

 كيس جنيني

 بييضة كروية 

 نواتا الكيس
 الجنيني

بيضة 
 ثانوية

بيضة 
 رئيسية

 إلقاح

 اختراق األنبوب الطلعي للمبيض

خلية 
األنبوب 
 الطلعي

 للبويضة 2و1دخول النطفتين

خلية 
 تكاثرية

فرد 
جديد

 اإللقاح عند النباتات الزهرية

 األستاذ: محمودي خالد               مميزات التكاثر الجنسي عند النباتات ذات األزهار :مطبوعة خاصة بالتلميذ



 
 

 ح المخط7 الموالي المراحل التي �مر بها ن/ات مزهر: ض: يو 1الوث�قة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:Xتعل�مات استغالل الوثائ 

 .زهرH  ن/ات ح�اة دورة مراحل لّخص �
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بويضة

 

نواتا الكيس 
 بيضة كروية

 ثمرة
 بذرة

 إنتاش
 مدقة

 مئبر
 حبة طلع

 إلقاح

 زهرة

 نبات جديد

 

 دورة ح�اة ن?ات زهر� 

 األستاذ: محمودي خالد               مميزات التكاثر الجنسي عند النباتات ذات األزهار :مطبوعة خاصة بالتلميذ



 األستاذ: محمود� خالد المادة: علوم الطب�عة والح�اة السنة أولى متوس�
 الصحة: اإلنسان و األول الميدان

 الميدان الثاني: اإلنسان والمح��
 وحدة بناء الكائنات الح�ة

 مر-?ات الكفاءة
 .ل�ة -وحدة بنائ�ة للكائنات الح�ةتعر2ف الخ �

 نص الوضع�ة
  االنطالق�ة

من مجموعة من األعضاء، مجموعة متكاملة من األجهزة، -ل جهاز م-ون ن يتكون جسم اإلنسان م
يؤد� -ل عضو من هذه األعضاء وظ�فته في الجهاز. و-ل عضو م-ون من مجموعة من األنسجة 

 المختلفة، و-ل نسيج م-ون من مجموعة من الخال�ا.

  ما هي الوحدة البنائ�ة للكائنات الح�ة. � المش-ل
 السندات

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  

 جسم اإلنسان

 الجهاز الهضمي

 عضو جهاز

 نسيج خلية

 الدقيق المعي

 جدار الزغابة المعوية خلية طالئية

 

  



 ساعات 2المدة:  المستوU: أولى متوس� مادة: علوم الطب�عة والح�اة
 الميدان األول: اإلنسان والصحة، الميدان الثاني: اإلنسان والمح��

 وحدة بناء الكائنات الح�ة 
 : بن�ة الخل�ة  1المورد

 األستاذ: محمود� خالد

 .�ة -وحدة بنائ�ة للكائنات الح�ةتعر2ف الخل ت الكفاءة:مر-?ا
 موارد بناء الكفاءة

 �حدد الم-ونات األساس�ة للخل�ة المورد المعرفي:
 انتهاج الخطوات العلم�ة للفحص المجهر�  المنهجي:المورد 

�قارن بين خليتين حيوان�ة ون?ات�ة ?استعمال الفحص المجهر� 
 .و2بني مفهوم الخل�ة

 ؤشرات التقو�ممعايير وم
 بناء -وحدة الخل�ة �عرف: 1مع

 حيوان�ة لخل�ة رسما ينجز �
 ن/ات�ة لخل�ة رسما ينجز �
 للخل�ة البنائ�ة الوحدة �ظهر �

  مطبوعات. ماء،، المعتدلمجاهر ولوازمها، ملق�، مقص، أزرق المثيلين، أحمر الوسائل: 
 

 سير النشاF المراحل
الوضع�ة 
 االنطالق�ة

خل�ة تناسل�ة ذ>ر�ة وخل�ة تناسل�ة أنثو�ة مش>لة ب�ضة ملّقحة، وهي خل�ة ينشأ منها الجنين االلقاح هو اتحاد 

 التام.فمنطل2 الكائن الحي هو الخل�ة التي هي أساس بناء الكائن الحي  تام.و�تطّور إلى >ائن حي 

 .ما هي م>ونات >ل من الخل�ة الحيوان�ة والخل�ة الن/ات�ة؟ هل لها بن�ة مشتر>ة المش-ل

  الفرض�ات

النشاطات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F158ص  1: ( وث�قة: فحص مجهر� ألنسجة حيوان�ة1نشا ( 
 

 فحص مجهر� لنسيج ?شرة مخاط�ة الفم: 
إلى الغشاء الم/طن للحنك ثم  (أو عود معقم) خال�ا /طانة الفم ندخل أص/ع نظيف للحصول على :1الوث�قة

السائل ونضعه على صف�حة زجاج�ة في  (أو العود) حب منه /استعمال الظفرنضغ7 ضغطا خف�فا ونس

نغطي العينة /ساترة زجاج�ة بزاو�ة مائلة الجتناب تش>ل فقاعات أزرق الميثيلين،  ونضيف له ،قطرة ماء

 نرسم ما نالحظه.ثم القوH ثم /المجهر /استعمال التكبير الضعيف ثم المتوس7 العينة  ثم نفحصهوائ�ة 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 نتائج المالحظة: �
 
 
 

 

 

 

 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 أرسم خل�ة واحدة وحدد عليها م>وناتها األساس�ة. �

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة: الهيولى = السيتو?الزم، الغشاء الهيولي = الغشاء السيتو?الزمي.

  

6 5 

3 2 

 

 صفيحة زجاجية 

 ساترة زجاجية

4 

 

غشاء هيولي

 المثيلين بأزرق ةمخاطية الفم ملونخاليا  نسيج
 خلية من خاليا مخاطية الفم

 

 هيوليغشاء 

 هيولى

 نواة

 بالمجهر الضوئي مالحظة (حيوانية)خلية مخاطية الفم رسم 

 1 

 

 هيولى

 نواة



 

 

 

 

 

 F159ص  2: (وث�قة ن?ات�ة : فحص مجهر� ألنسجة2نشا.( 
 

  حرشفة ال?صل:?شرة  لنسيج مجهر� فحص 

للحصول على خال�ا حرشفة ال/صل ننزع ال/شرة الداخل�ة لحرشفة ال/صل بواسطة ملق7 ثم نضعها : 1الوث�قة

حصها /المجهر /استعمال التكبير فحمر المعتدل ونونضيف لها األ ،على صف�حة زجاج�ة في قطرة ماء

 متوس7 ثم نرسم ما نالحظه.الضعيف ثم ال

 

 

 

 

 

 

 نتائج المالحظة: �

 

 

 

 

 

 

 مالحظة: ?عد اضافة األحمر المعتدل، نضيف ملون أزرق المثيلين إلظهار النواة في الخل�ة الن?ات�ة.

 اإلستنتاج: 
 تتكون أنسجة الكائنات الح�ة الحيوان�ة من خال�ا. �
مي)، الغشـــاء الهيـــولي (الغشـــاء الســـيتو?الز نميـــز فـــي الخل�ـــة الحيوان�ـــة م-ونـــات أساســـ�ة هـــي:  �

 الهيولى (السيتو?الزم)، النواة.

1 2 3 

6 5 4 

 

 جدار سليلوزي

 نواة
 فجوة عصارية ملونة

هيولى محددة 
 بغشاء هيولي

نسيج خاليا البشرة الداخلية لحرشفة البصل 
 ملونة باألحمر المعتدل

البشرة الداخلية خلية من 
 لحرشفة البصل



:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 أرسم خل�ة واحدة وحدد عليها م>وناتها األساس�ة. �

 حصيلة: 
 يوان�ة والن/ات�ة، ماذا تستنتج؟يتين الحقارن بين الخل �

 ماهو مفهوم الخل�ة  �

 قدم رسما تخط�ط�ا تبرز ف�ه البن�ة المتماثلة للخل�ة الن/ات�ة والحيوان�ة. �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

إرساء 
 الموارد

 .اتتكون -ل الكائنات الح�ة من خال� �
 .نواة تس?ح فيها بهيولى �ح�� غشاء من الخال�ا معظم تتكون  �
 .الح�ة للكائنات والوظ�ف�ة البنائ�ة الوحدة هي الخل�ة �

تقو�م 
 الموارد

 162تمر2ن ص 

 

 

 

 

 

 جدار سليلوزي

فجوة عصارية 

 نواة
 هيولى

 غشاء هيولي

 رسم خلية حرشفة البصل (نباتية) مالحظة بالمجهر الضوئي

 اإلستنتاج: 
 تتكون أنسجة الكائنات الح�ة الن?ات�ة من خال�ا. �
. وتتكـون -ـذلك الجـدار السـليلوز� ت�ة ?ش-ل هندسي �حـدده جـدار سـم�ك �سـمى تتميز الخل�ة الن?ا �

 الغشاء الهيولي (الغشاء السيتو?الزمي)، الهيولى (السيتو?الزم)، النواة.من: 

وجه 
 المقارنة

 الخلية النباتية الحيوانيةالخلية 

شكل هندسي يحدده  شكل غير محدد الشكل
 جدار سميك

المكونات 
 األساسية

غشاء هيولي، 
 هيولى ونواة

غشاء جدار سليلوزي، 
 .هيولي، هيولى ونواة



 المخططات
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رسم تخطيطي البنية المتماثلة للخلية النباتية والحيوانية

 

 

) خلية حرشفة البصل (نباتية

خلية مخاطية الفم (حيوانية) 
 غشاء هيولي

هيولى

 نواة

 تشترك في المكونات األساسية

 جدار
 سليلوزي
فجوة 
 عصارية

 الهيولى النواة الغشاء الهيولي



 

 فحص مجهر� لنسيج ?شرة مخاط�ة الفم: 
إلى الغشاء الم/طن للحنك ثم نضغ7  (أو عود معقم) خال�ا /طانة الفم ندخل أص/ع نظيف للحصول على: 1الوث�قة

 ونضيف له ،السائل ونضعه على صف�حة زجاج�ة في قطرة ماء (أو العود) ضغطا خف�فا ونسحب منه /استعمال الظفر
/المجهر العينة  ثم نفحصفقاعات هوائ�ة نغطي العينة /ساترة زجاج�ة بزاو�ة مائلة الجتناب تش>ل أزرق الميثيلين، 

 نرسم ما نالحظه.ثم القوH ثم /استعمال التكبير الضعيف ثم المتوس7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 نتائج المالحظة: �
 
 
 

 

 

 

 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 أرسم خل�ة واحدة وحدد عليها م>وناتها األساس�ة. �
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 صفيحة زجاجية 

 ساترة زجاجية

4 

 

غشاء هيولي

 نسيج خاليا مخاطية الفم ملونة بأزرق المثيلين
 خلية من خاليا مخاطية الفم

 1 

 

 هيولى

 نواة
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  حرشفة ال?صل:?شرة  جلنسي مجهر� فحص 

على صف�حة للحصول على خال�ا حرشفة ال/صل ننزع ال/شرة الداخل�ة لحرشفة ال/صل بواسطة ملق7 ثم نضعها : 1الوث�قة

حصها /المجهر /استعمال التكبير الضعيف ثم المتوس7 ثم نرسم فحمر المعتدل ونونضيف لها األ ،زجاج�ة في قطرة ماء

 ما نالحظه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج المالحظة: �

 

 

 

 

 

 

 

:Xتعل�مات استغالل الوثائ 
 أرسم خل�ة واحدة وحدد عليها م>وناتها األساس�ة. �

  حصيلة:

 قارن بين الخليتين الحيوان�ة والن/ات�ة، ماذا تستنتج؟ �

  .ماهو مفهوم الخل�ة �

 قدم رسما تخط�ط�ا تبرز ف�ه البن�ة المتماثلة للخل�ة الن/ات�ة والحيوان�ة. �

1 2 3 

6 5 4 

 

 جدار سليلوزي

 نواة
 فجوة عصارية ملونة

هيولى محددة 
 بغشاء هيولي

نسيج خاليا البشرة الداخلية لحرشفة البصل 
 ملونة باألحمر المعتدل

خلية من البشرة الداخلية 
 لحرشفة البصل
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