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 ُـٌـمــذد
 

 
٣ط٤ٔض ضذس٣ظ ٓحدز ػِّٞ جُس٤حز ٝجألسع ذرؼذٙ جُطدش٣ر٢ جُٔشضرؾ ذطر٢٘ ٜٗٞج ضغحػذ ػ٠ِ ض٤ٔ٘س جُلٌش 

جُطسٌْ ك٢ ضو٤٘حش جُٔبلزظس  ٣ٝطْ رُي ػرش.  (ز)جُٔطؼِْ جُؼ٢ِٔ ٝذ٘حء جُٔلح٤ْٛ جُؼ٤ِٔس ُذٟ 

ٝجُطدش٣د، ٝضسغ٤ٖ جُطٞجطَ جُشل٢ٜ ٝجٌُطحذ٢ ٝجُر٤ح٢ٗ، ٝض٤ٔ٘س جُوذسز ػ٠ِ جُطس٤َِ ٝجالعطذالٍ ٝجُطش٤ًد 

   .ٝجُ٘وذ ٝجُطدش٣ذ ٝجُطؼ٤ْٔ

ئ٠ُ  (   E1P8T3 )٣ٜٝذف جُٔششٝع جُثحٖٓ ٖٓ جُٔخطؾ جالعطؼدح٢ُ ٝخظٞطح جإلخشجء جُثحُث ٓ٘ٚ 

ٝضإًذ جُطٞخ٤ٜحش جُطشذ٣ٞس ٗلغٜح ػ٠ِ ًٕٞ . ضؼض٣ض ٛزج جُطٞخٚ ٖٓ خبلٍ ضو٣ٞس ضذس٣ظ جُؼِّٞ ٝجُطٌُ٘ٞٞخ٤ح

زظض ػِّٞ جُس٤حز ٝجألسع ضؼطٔذ ػ٠ِ جُٔبلزظس ٝجُطدش٣د ُذسجعس جُظٞجٛش جُطر٤ؼ٤س ُٜٝزج ٝخد 

جعطٌٔحٍ ضذس٣د جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ جُٔبلزظس ذحُؼ٤ٖ جُٔدشدز، ٝػ٠ِ زغٖ جعطؼٔحٍ ٝعحتَ ٝضو٤٘حش جُٔبلزظس 

ٌٓرش ٣ذ١ٝ، ٌٓرش )ٝجُطدش٣د، ٝرُي جٗطبلهح ٖٓ ئٗدحص جُطدحسخ ٝجُٔ٘حٝالش ذحعطؼٔحٍ جألدٝجش جُرظش٣س 

ٝجُطٞظ٤ق جُظس٤ر ٝجُغ٤ِْ  ُؤلدٝجش جُٔخرش٣س ٝج٤ُٔذج٤ٗس ٝجعطؼٔحٍ ضٌُ٘ٞٞخ٤حش  (.....صٝخ٢، ٓدٜش

ٙ جُطٞخ٤ٜحش جُطشذ٣ٞس ضِر ػ٠ِ ػشٝسز ئٗدحص جألعطحر ُؤلشـحٍ رجإلػبلّ ٝجُطٞجطَ جُطشذ٣ٞس، ًٔح إٔ ٙ

: جُططر٤و٤س جُط٢ ضطْ خبلُٜح ٛزٙ جألٗشطس ز٤ث ٣وطؼ٢ ٓ٘ٚ رُي

  خشد شحَٓ ُِطدحسخ ٝجُٔ٘حٝالش جُخحطس ذحُرشٗحٓح جُذسجع٢؛

  ئدٓحج جُطدحسخ ٝجُٔ٘حٝالش ك٢ ع٤حهحش د٣ذجًط٤ٌ٤س ٝجعطذسجج جُٔطؼ٤ِٖٔ ُِطظٞس جُور٢ِ ُِطدشذس

 ُٝؼذضٜح هرَ؛ جُششٝع ك٢ ئٗدحصٛح، ٣ٝطؼ٤ٖ ئششجى جُٔطؼ٤ِٖٔ ك٢ ٗوذ ضظٞس جُطدحسخ ٝٗطحتدٜح؛

 ضسؼ٤ش ذؼغ جُطدحسخ ٝجُٔ٘حٝالش هرَ جُسظس ُط٤ٌٖٔ جُٔطؼ٤ِٖٔ ٖٓ ٓؼح٣٘س ٗطحتدٜح أث٘حء جُذسط . 

٣ٜذف ٛزج جُذ٤َُ ئ٠ُ ضوذ٣ْ جُطدحسخ ٝجُٔ٘حٝالش ٝجُٔبلزظحش جألعحع٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ جعطؼٔحُٜح ك٢ ضذس٣ظ 

ٓحدز ػِّٞ جُس٤حز ٝجألسع ذحُطؼ٤ِْ جُثح١ٞٗ جُطأ٢ِ٤ٛ ذـح٣س ٓغحػذز جألعطحرجش ٝجألعحضزز ك٢ ضسؼ٤ش ٛزٙ 

 .جُطدحسخ ٝجُٔ٘حٝالش ٝجُٔبلزظحش هرَ جُسظس ٝك٢ ئٗدحصٛح خبلٍ جألشـحٍ جُططر٤و٤س

 ٝهللا ٢ُٝ جُطٞك٤ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 جُٔ٘غن جُد١ٜٞ ُٔحدز

 ػِّٞ جُس٤حز ٝجألسع

 أًحد٤ٔ٣س خٜس ٌٓ٘حط ضحكبلُص
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 1خزارح رمُٕخ سلُ 

 

 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 .ػٍُ اٌجُئخ: ػٕىاْ اٌىزذح

 : إٔدبص ِمبؽغ أفمُخ ٌزىصَغ إٌجبربد:أوإٌّبوٌخاٌزدشثخ رمذَُ      .1

اٌّؼذاد  رىخُهبد رمُٕخ إٌزُدخ إٌّزظشح

 اٌالصِخ

 اْهذاف 

أفقً مبسط مقطع 
.  لتوزٌع النباتات

 

 القٌام بخرجة بٌئٌة -1

 تحدٌد منطقة تتمٌز بتنبت طبٌعً - 2
جاز الجانبٌة الطبوغرافٌة إن- 3

 باستعمال الخرٌطة الطبوغرافٌة
 .للمنطقة المدروسة

فقً لتوزٌع األمقطع الإنجاز - 4

 .النباتات

خشائؾ -

 ؽجىغشافُخ 

وسق -

ٍُُِّزشٌ 

 ....ثىطٍخ-

إنجاز مقاطع أفقٌة - 1

 .لتوزٌع النباتات
 
تنمٌة قدرة التعبٌر - 2

 .البٌانً

 

 :توضٌحٌةرسوم تخطٌطٌة -  2

 . ثبعزؼّبي اٌخشَطخ اٌطجىغشافُخٔدبص اٌدبٔجُخ اٌطجىغشافُخإ-   أ 
 

 

 

 

 

           

 

 

رّثًُ ِخزٍف أٔىاع إٌجبربد ػًٍ اٌدبٔجُخ اٌطجىغشافُخ ثبعزؼّبي سِىص  : إٔدبص اٌّمطغ اْفمٍ- ة

 .... و ؽجُؼخ اٌزشثخ،اٌىدَبْو اٌطشق،  و  اٌخبطخ ثبٌزىخُه،  اططالزُخ، ثُ وػغ ِخزٍف اإلشبساد

 

 

 

 

 : ٓبلزظحش ػحٓس–3            

  عحػس: ٓذز جإلٗدحص                

 

 .ساعة: الزمن الضروري لإلنجاز     

 .   ٌمكن الشروع فً إنجاز المقطع خالل الخرجة الدراسٌة وتتمٌمه بعد ذلك

 

 :عٌة الحالٌة للمختبرضالو - 4

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 

 X x متوفرة
   غٌر متوفرة

 

 .و طىس شفبفخ ووثبئك أخشي/اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

اٌدٕىة 

 اٌششلٍ
 واد اٌشّبي اٌغشثٍ



6 
 

 

 2خــزارح رـمـٕـُـخ سلــُ  

 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 ػٍُ اٌجُئخ :ػٕىاْ اٌىزذح 

. قٌاس علو األشجارإنجاز المقاطع األفقٌة والعمودٌة  و و تقنٌة التربٌع :تتقدٌم المناوال .1

 اٌهذف ِٓ  إٌّبوٌخ اٌّؼذاد اٌالصِخ رىخُهبد رمُٕخ إٌزُدخ إٌّزظشح

تجمٌع نتائج 
الجرود فً جدول 

 .مقارنتهاو

اختٌار موقع الجرد،   -1
تحدٌد مساحة الجرد باستعمال - 2

الحبل، الشرٌط المتري و 
. األوتاد

 .ضسذ٣ذ جُٔغحزس جُذ٤ٗح ُِدشد - 3

 معطٌات الخرجة- 
أوتاد - 
حبال - 
 شرٌط متري - 

 تقنٌة تطبٌق- 1

 :التربٌع
جرد أنواع النباتات 

 .الموجودة فً وسط بٌئً

الحصول على 
تقرٌبً علو 

 .لشجرةل

ٌتم وضع المثلث المتساوي الساقٌن 
على مستوى العٌن  (مثلث الحطاب)

ونبتعد عن الشجرة نحو الخلف حتى 
. تتطابق رؤٌة العٌن مع قمة الشجرة

 

 معطٌات الخرجة- 
شرٌط متري  - 
مثلث لقٌاس علو - 

مثلث )األشجار 
 (الحطاب

قٌاس التمكن من - 2

. علو األشجار

تعرف وإنجاز 
مقطع للتطبق 

 العمودي

ٓبلزظس أٗٞجع جُ٘رحضحش جُٔٞخٞدز 

ذٞعؾ ٓؼ٤ٖ ٝ ضظ٤٘لٜح ئ٠ُ 

ؽروحش ذحالػطٔحد ػ٠ِ ػِٞٛح ٝ 

 .طبلذس عحهٜح

 

 معطٌات الخرجة-
صور شفافة أو -

وثائق أخرى تتعلق 
بالوسط المدروس 

الستثمارها فً 
 .القسم

 استنتاج التطبق – 3

 :العمودي
إدراك مفهوم الطبقة - 

.  النباتٌة
  علىقدرةالتنمٌة - 

  .التعبٌر البٌانً

 

 : طىسح و سعُ رىػُسُبْ– 2

 

 

 : ِالزظبد ػبِخ–3 

 عحػس: ٓذز جإلٗدحص          

 .مباشرة فً نهاٌة النشاط: الزمن الضروري للحصول على النتٌجة
 

 :عٌة الحالٌة للمختبرضالو- 4

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 
 X X متوفرة

   غٌر متوفرة
و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .أخشي

b’ 

D 

h 

H 

a

’ 

a 

b 

c 
c

’ 

D 
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 3خــزارح رـمـٕـُـخ سلــُ 

 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 ػٍُ اٌجُئخ، :ػٕىاْ اٌىزذح

.  فً وسط طبٌعً إحصاء أنواع الحٌوانات:تتقدٌم المناوال .1

 

اٌهذف ِٓ  اٌّؼذاد اٌالصِخ رىخُهبد رمُٕخ إٌزُدخ إٌّزظشح

 اٌزدشثخ 

 

ػ٤٘حش ٖٓ ز٤ٞجٗحش 

ؽر٤ؼ٤س  جؽحٝطأض٤ٔض 

 .ٓؼ٤٘س

ٌتم استعمال مجموعة من - 1

المعدات لجمع الحٌوانات 
تختلف حسب قد الحٌوان 

وسط بري، )ومكان تواجده 
 (...وسط مائً

وضع العٌنات الحٌوانٌة - 2

داخل قارورات تحتوي على 
 أو مادة مصبرة الكحول
 .أخرى

مظلة ٌابانٌة أو مظلة عادٌة  -

شبكة االصطٌاد الحٌوانات  -

المائٌة 
شبكة منجلٌة  -

 هاز ماص ج-
 فخاخ متنوعة  -
قارورات   -

 منظار- 
 كحول- 

 
 عٌنات بحث عنال

حٌوانٌة 
الستثمارها فً 

دراسة وسط 
 . معٌن

 

 :طىس رىػُسُخ– 2

 

 

 

 : ِالزظبد ػبِخ–3

 .عحػس: ٓذز جإلٗدحص        

 .مباشرة: الزمن الضروري للحصول على النتٌجة

 
: ػُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجشعاٌى- 4

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 

 /-X-/ x متوفرة
   غٌر متوفرة

 

و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .أخشي
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 4خــزارح رـمـٕـُـخ سلــُ 

 

 

 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 ػٍُ اٌجُئخ  :ػٕىاْ اٌىزذح

 قوام التربة  : الخاصٌات الفزٌائٌة للتربة :-  تقدٌم التجربة أو المناولة .1

 

 النتٌجة المنتظرة توجٌهات تقنٌة األدوات الالزمة الهدف من التجربة
الكشف عن التركٌب  -

الحبٌبً و المكونات 
 المعدنٌة للتربة 

تحدٌد نسبة كل - 
من الرمل و الطٌن 

 .والطمً

-g100 من تربة 

 طرٌة
 إناء زجاجً-
 مخبار مدرج-
 ماء مقطر-

وضع العٌنة من التربة فً إناء زجاجً و + 
 .إضافة ماء مؤكسج لهدم المواد العضوٌة

 وضع الجزء المتبقً فً مخبار مدرج+ 

  2.5/1إضافة كمٌة من الماء بنسبة + 
 .ترك الخلٌط ٌترسب + 
 .تجفٌف ثم عزل كل جزء معدنً+ 

تحدٌد نسبة كل من + 
الطٌن والرمل 

 .والطمً فً التربة

 

 :رسم توضٌحً .2

 
 

 :مالحظات عامة .3

 .نصف ساعة:  زمن اإلنجاز

 . ساعات24 إلى 12: الزمن الضروري للحصول على النتٌجة

 :مختلفات

 

 :الوضعٌة الحالٌة للمختبر .4

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 

 X x متوفرة
   غٌر متوفرة

 

و طىس شفبفخ /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .ووثبئك أخشي
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 5 ز ضـوـ٘ـ٤ـس سهــْرجرخــ

 

 
ع جُٔشطشى جُؼ٢ِٔ رجُح: اٌّغزىي

  ُِطشذسجش ج٤ٔ٤ٌُحت٤سخحط٢ جٍ/ز ذ٤ةػِْ جٍ :ػٕىاْ اٌىزذح

 .interface GLX بواسطة التربة pH قٌاس  :تقدٌم التجربة أو المناولة -1

 

 النتٌجة المنتظرة توجٌهات تقنٌة األدوات الالزمة الهدف من التجربة
 التربة pHمعاٌرة 

 .تهاقصد تحدٌد نوعً
إناء زجاجً  + 
تربة طرٌة + 
ماء مقطر + 

 +interface GLX 

 ولوازمها

 gنضع فً إناء زجاجً - 
 من تربة طرٌة ونظٌف 100

 اء من مmL250 لٌها إ

 ثم نخلط جٌدا ،مقطر

داخل عٌنة   pHضع مجس ن- 

 .من محلول التربة

محلول  pH د قٌمةيتحد 

 التربة

 

 :اْسعُ رىػُسٍ طىسح و– 2    

  

 :ات عامةظمالح-  3

 نصف ساعة:زمن اإلنجاز -

 

 .مباشرة: الزمن الضروري للحصول على النتٌجة -

 

 . ٌمكن القٌام بهاذه المناولة فً الكبٌعة أثناء الخرجة الدراسٌة:مختلفات -

 

: عٌة الحالٌة للمختبرضالو-  4

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 

 X x متوفرة
   غٌر متوفرة

 

و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .أخشي
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 6 ز ضـوـ٘ـ٤ـس سهــْرجرخــ
 

 .جذع مشترك علمً:  المستوى الدراسً

 .علم البٌئة:  الوحدة الدراسٌة األولى

 .لذسح اٌزشثخ ػًٍ االززفبظ ثبٌّبء ولُبط ٔفبرَزهبلُبط   :ضوذ٣ْ جُطدشذس أٝ جُٔ٘حُٝس - 1

 

 :سعُ رىػُسٍ - 2

       
 :اد ػبِخظِالذ - 3 

 نصف ساعة:زمن اإلنجاز
 

ربع ساعة : الزمن الضروري للحصول على النتٌجة
 
: عٌة الحالٌة للمختبرضالو-  4

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 
 X x متوفرة

   غٌر متوفرة
 

و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ -  5

 .أخشي

الهدف من  
 التجربة

 النتٌجة المنتظرة مراحل انجازها المعدات الالزمة

 

 اٌىشف ػٓ*

لذسح اٌزشثخ 

ػًٍ االززفبظ 

 .ثبٌّبء

 
الكشف عن * 

 .نفاذٌة التربة

 أنابٌب مفتوحة الطرفٌن، 4 *

انظر ) 3cmقطر كل أنبوب 

 .(تقنٌة فتح األنبوب
إذا تعذر قطع األنبوب، ٌمكن * 

 .وورق ترشٌح استعمال بدله
 .قطع من الموسلٌن* 
 . حلقات من المطاط4* 

 . مخابٌر مدرجة4* 

 .تربة رملٌة* 
 .تربة طٌنٌة غنٌة بالذبال* 
 .تربة سلٌسٌة نقٌة* 
 .تربة طٌنٌة ثقٌلة* 
 .ماء مقطر* 
 .مٌزان* 

ٌقفل طرف كل أنبوب من األسفل بقطعة من * 
 .الموسلٌن تقبض بحلقة من المطاط

 :نضع فً األنابٌب* 

 من الماء 100ml+ تربة سلٌسٌة - 1

 (.V1)المقطر

  من الماء المقطر 100ml+تربة رملٌة - 2

(V1.) 

 من الماء ml100+ تربة طٌنٌة غنٌة بالذبال - 3

 (.V1)المقطر

  من الماء المقطر 100ml+تربة طٌنٌة ثقٌلة - 4

(V1.) 
 لظهور t1نحسب بالنسبة لكل أنبوب الزمن * 

 .أول نقطة تسقط فً المخبر المدرج
 .t2 فً زمن محدد V2نسجل حجم الماء النافذ * 

حساب القدرة على - 
 .االحتفاظ بالماء 

تحدٌد النفاذٌة بكمٌة - 
الماء المرشحة فً 

: وحدة الزمن

V2/(t2-t1). 
استنتاج اختالف  -

النفاذٌة حسب قوام 
 .وبنٌة التربة
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 7 ح رـمـٕـُـخ سلــُرارخــ
 

 .خزع ٓشطشى ػ٢ِٔ: جُٔغطٟٞ جُذسجع٢

 .ػِْ جُر٤ثس: جُٞزذز جُذسجع٤س جأل٠ُٝ

 .اٌىشف ػٓ رٕفظ اٌىبئٕبد اٌسُخ داخً اٌزشثخ:  ػ٘ٞجٕ جُطدشذس
 

الهدف من 
 إنجاز التجربة

 النتٌجة المنتظرة مراحل انجازها المعدات الالزمة

الكشف عن 
وجود كائنات 
حٌة فً التربة 

عن طرٌق 
نشاطها 
 التنفسً

 .حوجلتان*
 .أنبوبان زجاجٌان مكوعان*

 .تربة طرٌة* 
 .تربة معقمة* 
 .ماء الجٌر* 
 .ماء ملون* 
أنبوبان زجاجٌان * 

صغٌران   ٌوضع فٌهما 
 .ماء الجٌر

سدادتان من المطاط * 
 .بفتحة واحدة

 تربة 1نضع فً الحوجلة * 

معقمة و على سطحها أنبوب 
 .ٌحتوى على ماء جٌر صاف

 تربة 2نضع فً الحوجلة * 

طرٌة وعلى سطحها أنبوب 
 . ٌحتوى على ماء جٌر صاف

نصل الحوجلتٌن بالماء * 
الملون بواسطة أنبوبٌن 

مكوعٌن، كما ٌوضح ذلك 
 .الرسم التخطٌطً أسفله

تعكر ماء الجٌر الموجود * 
داخل الحوجلة التً تحتوي 

 .على التربة الطرٌة
صعود الماء الملون فً * 

األنبوب المكوع بالنسبة 
 .للتربة الطرٌة

عدم حدوث أي تغٌٌر * 
بالنسبة للحوجلة التً 

تحتوي على التربة 
 .المعقمة

 

 :رسم توضٌحً -2

 

 
 :اد ػبِخظِالذ  -3

نصف ساعة :زمن اإلنجاز

 نصف ساعة: الزمن الضروري للحصول على النتٌجة

 .إزالة الكائنات الحٌة المالحظة بالعٌن المجردة من التربة:*     االحتٌاطات التً ٌنبغً اتخاذها

 . دقٌقة30 لمدة C°100تعقٌم التربة بالمحم أو التسخٌن إلى درجة                                         * 
 .ضِؼد جُسٞخِس جُط٢ ضسط١ٞ ػ٠ِ ضشذس ٓؼؤس، دٝس جُطدشذس جُشحٛذز                                            * 

: عٌة الحالٌة للمختبرضالو-  4

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 

 X x متوفرة
   غٌر متوفرة

و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .أخشي
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 8خزارح رمُٕخ سلُ 
 .خزع ٓشطشى ػ٢ِٔ: اٌّغزىي

 .ػِْ جُر٤ثس :ػٕىاْ اٌىزذح

 .رٕىع وبئٕبد اٌزشثخ : أو إٌّبوٌخ–رمذَُ اٌزدشثخ  .1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

جعطخشجج جٌُحت٘حش جُس٤س 

جُٔٞخٞدز ك٢ جُطشذس 

ذحعطؼٔحٍ خٜحص 

Berlèse.  

 ضشذس -

 ٌٓرش صٝخ٢ -

 Berlèseخٜحص  -

هٔغ ٝٓؼذجش  -

 .أخشٟ

 

ٝػغ ػ٤٘س ٖٓ جُطشذس 

ك٢ ؿشذحٍ ٝٝػغ جٌَُ 

ك٢ جُؤغ ضسص ٓظرحذ 

  .Berlèseخٜحص 

  عوٞؽ جُس٤ٞجٗحش

جُظـ٤شز جُوذ ك٢ 

 جٌُسٍٞ؛

  جٌُشق ػٖ ض٘ٞع

جُطشذس : ًحت٘حش جُطشذس

 .ٝعؾ ز٢

 

 :حس رىػُسٍطى .2

 
 

 

 

 

 

: ِالزظبد ػبِخ .3

 عحػس:ٓذز جإلٗدحص

 .عحػس أٝ أًثش زغد ٤ًٔس جُطشذس ك٢ جُؤغ ٝٓظذسٛح ٝشذز جإلػحءز:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

  :ٓخطِلحش

٣ٌٖٔ ٓبلزظس جٌُحت٘حش جُس٤س ذحٌُٔرش ٓرحششز ذؼذ عوٞؽٜح ٖٓ جُطشذس، ٣ٌٖٔ جالعطؼحٗس ذذ٤َُ ُِطؼشف ػ٠ِ ذؼغ 

 .أٗٞجع ٛزٙ جٌُحت٘حش

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 
و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو:  فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5

 .أخشي

 

http://www.naturoptic.com/images/produits/geantes/loupe-binoculaire-perfex-edu-1-0-S204031.jpg
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 9 ح رـمـٕـُـخ سلــُرارخــ

 

 .المشترك العلمً الجذع: المستوى

 .علم البٌئة: الوحدة الدراسٌة

 .دور الكائنات الحٌة فً تطور التربة :تقدٌم التجربة أو المناولة -1

 

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اٌّؼذاد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ إٌّبوٌخ

 

اٌىشف ػٓ دوس دَذاْ 

. اْسع فٍ رطىس اٌزشثخ

 

 زىع صخبخٍ- 

. غشبء ِؼزُ- 

ػُٕبد ِٓ رشثبد - 

اد ٌىْ ولىاَ ور

 ِخزٍف

دَذاْ اْسع - 

فٍ زىع صخبخٍ ٔؼغ ؽجمبد ِٓ - 

 فٍ ، ٌىْ ولىاَ ِخزٍفٌهبرشثبد 

. رشاوت ورىاٌٍ

ٔؼُف دَذاْ اْسع وأوساق ٔجبرُخ - 

ُِزخ ِغ اٌسفبظ ػًٍ سؽىثخ 

. ِالئّخ

. ٔغٍك اٌسىع وخىأجه ثغشبء ِؼزُ- 

 

.  اٌزشثخؽجمبد خٍؾ- 

. ظهىس أٔفبق فٍ اٌزشثخ- 

اعزخالص دوس - 

 .اٌذَذاْ

  

 

 :صورتان توضٌحٌتان- 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :مالحظات -3

 .  دقائق10:    مدة انجاز التجربة أو المناولة -

 .شهر تقرٌباًا :    الزمن الالزم للحصول على النتٌجة -

ٌمكن تكلٌف مجموعات من التالمٌذ بإنجاز المناولة وتسجٌل المالحظات قبل الشروع فً  -

 .دراسة الوحدة لمالحظة النتائج بعد ذلك

: عٌة الحالٌة للمختبرضالو-  4

 

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 

 X x متوفرة
   غٌر متوفرة

 
و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .أخشي

 

 

 

 . مخلطة و بها أنفاق التربةطبقات

 ذؼذ    شٜش 

 ُٕٞ ٝهٞجّ جشٝرؽروحش ٖٓ ضشذحش      

 .ٓخطِق
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 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ

 
 

 التوالد عند النباتات: الوحدة الدراسٌة الثانٌة (2
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 10خزارح رمُٕخ 

 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

  اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

  تشرٌح الزهرة:تقدٌم التجربة أو المناولة-  1

 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

ضؼشف ضؼؼ٢ 

 صٛشز

 

 

 

 

 

 أزهار مختلفة 

  مكبرات ٌدوٌة 
 ًمجهر ضوئ 
 مكبرات زوجٌة 

 صفائح وصفٌحات 
 مالقط 

 مشرط 

 لوازم أخرى. 

 .ضل٤ٌي أخضجء جُضٛشز ذِٔوحؽ- 

ئُظحهٜح ٓشضرس ػ٠ِ ٝسهس ٓغ - 

 .ًطحذس جألعٔحء

 .ئٗدحص ٓوطغ ؽ٢ُٞ ُِضٛشز- 

ئٗدحص ٓوطغ ػشػ٢ ػ٠ِ - 

 .ٓغطٟٞ جُٔر٤غ ٝٓبلزظطٚ

ضؼشف ضؼؼ٢ جُضٛشز ٖٓ  - 

خبلٍ ضسذ٣ذ جُظ٤ـس 

جُضٛش٣س ٝجألخطٞؽ 

 .جُضٛش١

 .ئٗدحص أخطٞؽ صٛش١- 

 

 :حَ رىػُسٍوسط-  2

 

 
: ِالزظبد ػبِخ- 3

 ٗظق عحػس:ٓذز جإلٗدحص

  /:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش-  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .أخشي
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 11خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 .اٌدزع اٌّشزشن: اٌّغزىي

 .اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

 .ػضٍ ٝٓبلزظس أعذ٣س ك٢ كطشجش ٓخطِلس ٖٓ ٗؼدٜح :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

 

ضؼشف خٜحص جُطٞجُذ 

جُزًش١ ػ٘ذ 

 جُ٘رحضحش جُضٛش٣س

 

 

 

 أزهار 
 مكبر ٌدوي 
 مالقط 
 مشرط 
 ًمكبر زوج 
 ًمجهر ضوئ 
 صفائح وصفٌحات 

  صفائح مجهرٌة 
 جاهزة

 .ػضٍ عذجز ٗحػدس ذٞجعطس ِٓوحؽ- 

ٓبلزظس جُغذجز ذحٌُٔرش ج٤ُذ١ٝ، ثْ - 

 .ذحٌُٔرش جُضٝخ٢ 

ئٗدحص ٓوطغ ػشػ٢ ده٤ن ػ٠ِ - 

 .ٓغطٟٞ ٓثرش، ثْ ٓبلزظطٚ ذحُٔدٜش

ٓبلزظس زرٞخ جُِوحذ ذٞجعطس - 

 .جٌُٔرش ج٤ُذ١ٝ، ثْ ذحُٔدٜش

 .ضؼشف جُدٜحص جُزًش١- 

ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢ - 

 ٖٓ ٌَُ : 

  ًالشكل الخارج

 .للسداة

  ًمقطع عرض

 للسداة 

  -لحبة اللقاح. 

 

 :اْ رىػُسٍطىسربْ-  2

 

 
: ِالزظبد ػبِخ-  3

  ده٤وس15:ٓذز جإلٗدحص

  ٓرحششز:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش -  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 
و صور شفافة ووثائق /الكتاب المدرسً أو: البدٌل المقترح فً حالة عدم وجود األدوات والمواد الكٌمٌائٌة-  5

 .أخرى
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 12خزارح رمُٕخ سلُ 

 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

 . عزل ومالحظة المدقات فً فترات مختلفة من نضجها:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

ضؼشف ذ٤٘س 

 جُٔر٤غ ٝجُر٤٤ؼس

 

 

 

 

 أصٛحس ًحع٤حش؛ -

 جُرزٝس -

 ِٓوؾ ده٤ن -

 ٓششؽ -

 ٌٓرش ٣ذ١ٝ  -

 ٌٓرش صٝخ٢ -

 ٓدٜش ػٞت٢ -

  طلحتر ٝ طل٤سحش -

 ػضٍ ٓذهس ٗحػدس ذٞجعطس جُِٔوحؽ

ٓبلزظس أخضجء جُٔذهس ذٞجعطس -

جٌُٔرش ج٤ُذ١ٝ، ثْ ذحٌُٔرش 

 . جُضٝخ٢

ئٗدحص ٓوطغ ػشػ٢ ده٤ن ػ٠ِ - 

ٓغطٟٞ جُٔر٤غ ٝٓبلزظطٚ 

 .ذٞجعطس جُٔدٜش

 .ضؼشف ذ٤٘س جُٔر٤غ- 

ئٗدحص سعْ - 

ضخط٤ط٢ ُِٔذهس 

 ُٝٔوطغ جُٔر٤غ

 

 :اْسعُ رىػُسٍطىسح و .2

 
 

 

 

  :ِالزظبد ػبِخ .3

 ده٤وس15:ٓذز جإلٗدحص

 ٓرحششز:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 
 .و طىس شفبفخ ووثبئك أخشي/اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5
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   13خزارح رمُٕخ سلُ 

 
 اٌدزع اٌّشزشن ػٍٍّ: ي اٌّغزى

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

  إنبات حبة اللقاح:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ ح ِٕبوياٌهذف ِٓ اي

 

جُطؼشف ػ٠ِ 

جإلخظحخ 

 جُٔؼحػق

 

 

 

 

  أزهار
 ناضجة

 علب بٌتري 
 جٌالتٌن 
 مادة مغذٌة 

 محم 
  مجاهر

 ضوئٌة

ض٢٤ٜء ػِرس ذ٤طش١ ضسط١ٞ ػ٠ِ جُٔسٍِٞ  -

 .جُد٤بلض٢٘٤ جُغٌش١

سج جُٔثرش جُ٘حػح كٞم ٓسطٟٞ جُؼِرس،  -

 .ثْ ضر٤َِ جُد٤بلض٤ٖ ذوطشجش ٖٓ جُٔحء 

ئؿبلم جُؼِرس ٝ ٝػؼٜح ضسص دسخس  -

  .C°20زشجسز 

أ٣حّ ضبلزع زرٞخ جُِوحذ ذٞجعطس 3ذؼذ   -

 .جٌُٔرش جُضٝخ٢ ٝ ذحُٔدٜش

 ئٗرحش زرٞخ جُِوحذ -

ضؼشف جالخظحخ  -

 جُٔؼحػق

ئٗدحص جُشعّٞ  -

جُطخط٤ط٤س 

 .جُٔ٘حعرس

 

 :ربْ  رىػُسٍطىسربْ – 2

 
 

: ِالزظبد ػبِخ 3

  دهحتن5:ٓذز جإلٗدحص

 . ثبلثس أ٣حّ ضوش٣رح:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 
و صور شفافة ووثائق /الكتاب المدرسً أو:  فً حالة عدم وجود األدوات والمواد الكٌمٌائٌةاٌجذًَ اٌّمزشذ-  5

 .أخرى
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 14خزارح رمُٕخ سلُ 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

  إنبات البذرة:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

ضسذ٣ذ ٓشجزَ ئٗرحش 

 .جُرزسز

 

 

 

 

 

 ذ٤طش١علب  

 قطن 
 ماء 
  فول، لوبٌا،  )بذور

 (...عدس
 أنابٌب مفتوحة الطرفٌن 

 مخبار مدرج 

ٝػغ جُرزٝس ٓرِِس دجخَ 

هطٖ ٓرَِ ك٢ ػِد 

 . ذ٤طش١ 

ٝػغ جُؼذز ك٢ جُظبلّ -

  C°20ٝك٢ زشجسز 

 أ٣حّ، ثْ 10ُٔذز 

ٓبلزظس ٝضطرغ ػ٤ِٔس 

 .ٝٓشجزَ جإلٗرحش

جعطخبلص ٓشجزَ 

 .جإلٗرحش

 

 :ربْ رىػُسٍطىسربْ  .2

 
 

 

 

             

: ِالزظبد ػبِخ .3

  دهحتن5  :ٓذز جإلٗدحص

  أ٣ح10ّ:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

  . أخشي
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 14خزارح رمُٕخ سلُ 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ:اٌّغزىي

  اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد:ػٕىاْ اٌىزذح

 : جٌُشق ػٖ أ٤ٔٛس جُٔحء ك٢ ئٗرحش جُرزٝس:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

 

جعطخبلص  -

أ٤ٔٛس جُٔحء ك٢ 

 .جإلٗرحش

ضسذ٣ذ زدْ  -

جُٔحء جُٔٔطض 

ٖٓ ؽشف 

 .جُرزسز

 

 ماء 
 بذور 
  أنابٌب مفتوحة

 الطرفٌن
 مخبار مدرج 

ٝػغ ذزسز ك٢ أٗرٞخ ذؼذ ئؿبلم خحٗرٚ  -

جُغل٢ِ، ثْ ئػحكس جُٔحء زط٠ ضطـط٠ جُرزسز 

  (.V1زدْ )

 عحػحش ٣طْ كطر جُدحٗد جُغل٢ِ 5ذؼذ  -

جُسدْ  )ُؤلٗرٞخ ٤ُ٘غحخ ٓحؤٙ ٗسٞ ئٗحء آخش

V2.) 

 . ك٢ هطٖ ٓرPetriَِضٞػغ جُرزسز ك٢ ػِرس  -

ض٘دض ضدشذس شحٛذز ُرزسز ٖٓ ٗلظ جُ٘ٞع ك٢  -

 .ٗلظ جُظشٝف ك٢ ٝعؾ خحف

ئٗرحش جُرزسز ك٢  -

 جُٞعؾ جُشؽد؛

جُٔحء جُٔٔطض ٖٓ  -

 :Vؽشف جُرزسز 
V = V1 – V2   

ػذّ ئٗرحش جُرزسز  -

 ك٢ جُٞعؾ جُدحف

 

 :ح رىػُسٍطىس-  2

 
 :صسع ثزوس فٍ إٔبءَٓ ثهّب لطٓ

 .ػًٍ آٌُُّ ثذوْ ِبء -

 .ػًٍ اٌُغبس ثىخىد ِبء -

 

  أ٣ح7ّذؼذ 

 

  أ٣ح14ّذؼذ 

  :ِالزظبد ػبِخ-  3      

  دهحتن5:ٓذز جإلٗدحص

  أعرٞع:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 .٣٘رـ٢ ضؼش٣غ جُ٘رطس ئ٠ُ جُؼٞء ُٝسشجسز ٓبلتٔس ُٔٞجطِس جُ٘ٔٞ

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 

 .و دػبِبد أخشي/ اٌىزبة اٌّذسعٍ أو:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5
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 15خزارح رمُٕخ سلُ 
 اٌدزع اٌّشزشن ػٍٍّ:اٌّغزىي

  اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد:ػٕىاْ اٌىزذح

 : جٌُشق ػٖ أ٤ٔٛس جُسشجسز ك٢ ئٗرحش جُرزٝس:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1 

 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

 

ضسذ٣ذ ششٝؽ 

جُسشجسز جُبلصٓس  

 ُئلٗرحش

 

 

 علب بٌتري 
 بذور 
 ورق الترشٌح 
 محم 

ضٞص٣غ  ٓدٔٞػط٤ٖ ٖٓ جُرزٝس كٞم  -

 .ٝسهط٢ جُطشش٤ر 

ضٞػغ ًَ ٓدٔٞػس كٞم ػِد ذ٤طش١  -

 )ضسط١ٞ ػ٠ِ جُٔحء دجخَ ٓسٔحش 

étuve)  ك٢ دسخحش زشجسز ٓخطِلس

(°C0  

  (. C 20° أٝ

 . أ٣حّ،  ٣طْ جالؽبلع ػ٠ِ جُ٘طحتح9ذؼذ  -

ئٗرحش خ٤ذ ك٢  -

دسخس جُسشجسز 

°C 20. 

ئٗدحص سعّٞ  -

 ضخط٤ط٤س

 

 :حرىػُسٍطىس -  2

 
: ِالزظبد ػبِخ - 3

  دهحتن15:ٓذز جإلٗدحص

 . أ٣ح9ّ :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

   .و دػبِبد أخشي/ اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: واٌّىاد اٌىُُّبئُخ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد اٌجذًَ اٌّمزشذ - 5
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 16خزارح رمُٕخ سلُ 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

  الكشف عن حلمأة المدخرات السسكرٌة أثناء إنبات البذرة:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

جٌُشق ػٖ 

زِٔأز 

جُٔزخشجش 

 جُغٌش٣س

ز٤ٖ جٗطوحٍ 

جُرزسز ٖٓ 

جُس٤حز جُرط٤ثس 

ئ٠ُ جُس٤حز 

 .جُ٘ش٤طس

 بذور 
 قمع 
 ورق الترشٌح 
 أنابٌب اختبار 
 مشرط 
 مهراس 
 ماء مٌود 
 محلول فٌهلٌنغ 

 ماصة 

 . ذزٝس5ئصجُس جألخ٘س ػ٘ذ  -

ئ٠ُ هطغ  (جُغ٣ٞذجء )ضوط٤غ ٓح ضرو٠ ٖٓ جُرزسز  -

طـ٤شز، ثْ ضٜش٣غٜح ذٞخٞد جُٔحء، ثْ ضشًٜح 

 .ضطٞػغ 

ضشش٤ر، ثْ ئػحكس جُٔحء ُِششحزس ُِسظٍٞ  -

  .5mlػ٠ِ زدْ ٓسذد 

ئٗدحص جخطرحس ذٞجعطس ٓحء ٤ٓٞد، ثْ ذٔسٍِٞ  -

 .ك٤ِٜ٘ؾ 

ئػحدز ٗلظ جُؼ٤ِٔس ذحعطؼٔحٍ ذزٝس ك٢ ٓشجزَ  -

 . أ٣حّ 3عحػس، ٣ٞٓحٕ، : ٓخطِلس ٖٓ جإلٗرحش 

ص٣حدز جُغٌش 

جُرغ٤ؾ ٝٗوظحٕ 

ٗغرس جُ٘شح ٓغ ضوذّ 

 جإلٗرحش

 

  :اْ رىػُسٍاْسعُ .2

  

 

: ِالزظبد ػبِخ .3

 ٗظق عحػس:ٓذز جإلٗدحص

 ٗظق عحػس:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 .جُسشص ػ٠ِ ئٗرحش ذذٝس ك٢ ٓشجزَ ٓخطِلس العطثٔحسٛح ك٢ ٛزٙ جُطدشذس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 .و دػبِبد أخشي/ اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد  - 5 

 

http://www.sports-sante.com/index.php/tag/photo-de-germe-de-ble
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 17خزارح رمُٕخ سلُ 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

  ٓبلزظس ٓخحس٣ؾ رًش٣س ٝأخشٟ أٗث٣ٞس:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

                                    ئٗدحص ٓوحؽغ ؽ٤ُٞس ٝػشػ٤س ُِٔخشٝؽ

                                   ٓبلزظس زرٞخ جُِوحذ  ٝ زششق أٗث١ٞ

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

اْدواد 

اٌالصِخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ 

 

ضؼشف ضؼؼ٢ 

خٜحص جُطٞجُذ 

جُزًش١ 

ٝجألٗث١ٞ ػ٘ذ 

 جُظ٘ٞذش 

 

 

 

 

 ًمكبر زوج 
  مجاهر

 ضوئٌة
  مخارٌط

 ذكرٌة
  مخارٌط

 أنثوٌة

 مشرط 

 ثبٌٕغجخ ٌٍّخشوؽ اٌزوشٌ
جُرسث ػٖ ٓخحس٣ؾ رًش٣س ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ضسشس زرٞخ -  

 .جُِوحذ ٝٓبلزظطٜح ذحُؼ٤ٖ جُٔدشدز، ثْ ذحٌُٔرش ج٤ُذ١ٝ

ٓبلزظس ٓوطغ ؽ٢ُٞ ُِٔخشٝؽ ذحُؼ٤ٖ جُٔدشدز، ثْ - 

 .ذحٌُٔرش ج٤ُذ١ٝ ٝئ ٗدحص سعْ ُٚ

ػضٍ زششق ٝٓبلزظس أ٤ًحط ٓثرش٣س ذحٌُٔرش  - 

 جُضٝخ٢

ٓبلزظس زرٞخ جُِوحذ ذٞجعطس جٌُٔرش جُضٝخ٢  -

 .ٝجُٔدٜش

  :ثبٌٕغجخ ٌٍّخشوؽ أْثىٌ

 .ٓبلزظس جُٔخشٝؽ جألٗث١ٞ ذحُؼ٤ٖ جُٔدشدز  -

ئٗدحص ٓوطغ ؽ٢ُٞ ُِٔخشٝؽ ٝٓبلزظطٚ ذحُؼ٤ٖ  -

ٓبلزظس زششق أٗث١ٞ . جُٔدشدز ثْ ذحٌُٔرش ج٤ُذ١ٝ

 ذحُؼ٤ٖ جُٔدشدز، ثْ ذحٌُٔرش جُضٝخ٢

ضؼشف ضؼؼ٢ خٜحص  -

جُطٞجُذ ػ٘ذ 

 .جُظ٘ٞذش

ئٗدحص سعْ  -

ضخط٤ط٢ ُِٔوطغ 

جُط٢ُٞ ُِٔخشٝؽ 

 .جُزًش١ ُٝسرس ُوحذ

ئٗدحص سعْ  -

ضخط٤ط٢ ُٔوطغ 

ؽ٢ُٞ ُٔخشٝؽ 

أٗث١ٞ كط٢ 

ُٝسششق ذ٤٤ؼ٢ 

 ػ٘ذ جُظ٘ٞذش

 

 :حرىػُسٍطىس -   2

 
  

 

 :ِالزظبد ػبِخ -  3

 . عحػس:ٓذز جإلٗدحص -

 . ٓرحششز:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس -

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد  - 5 

 .أخشي
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 18خزارح رمُٕخ سلُ 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

 : مالحظة مجهرٌة إلنبات حبة اللقاح داخل بٌٌضة عند عارٌات البذور:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

ضؼشف ٓشجزَ ئٗرحش 

 زرس جُِوحذ ػ٘ذ جُظ٘ٞذش

 

 مجاهر ضوئٌة 
 مخارٌط ذكرٌة 
 مخارٌط أنثوٌة 

 مشرط  
 (قرص مدمج 

حاسوب عند 
 (االقتضاء

  ٓبلزظس ئٗرحش

زرٞخ جُِوحء ك٢ 

 .ٓخطِق جُٔشجزَ

  ٟٞٓشحٛذز ٓسط

جُوشص ٝ ضذ٣ٖٝ 

 جُٔؼِٞٓحش

 .ضؼشف ٓشجزَ جإلٗرحش- 

ئٗدحص سعّٞ ضخط٤ط٤س - 

 ُٜزٙ جُٔشجزَ

 

 : طىسربْ رىػُسُزبْ .2

 
: ِالزظبد ػبِخ .3

  ده٤وس15:ٓذز جإلٗدحص

 ٗظق عحػس:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 
 .و طىس شفبفخ ووثبئك أخشي/اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد  - 5
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 19خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 

 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ:اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

   مالحظة الحوافظ الجنسٌة بالمكبر الزوجً: أو اٌّالزظخرمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

 
اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

 : جٌُشق ػٖ 

أػؼحء  -

جُطٞجُذ 

جُد٘غ٢ ػ٘ذ 

 .جُلٞهظ

ظحٛشز  -

جإلخظحخ 

ػ٘ذ 

 .جُلٞهظ

  فوقس ذكر
 وأنثى ناضجان

 حوض التشرٌح  
 مشرط 
 ًمكبر زوج 
 ًمجهر ضوئ 
  تحضٌرات

 مجهرٌة

 .ٓبلزظس جُسٞجكع جُد٘غ٤س ذحٌُٔرش جُضٝخ٢

ئٗدحص ٓوطغ ده٤ن ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُسٞجكع -

 .جُد٘غ٤س جُزًش٣س ٝجألٗث٣ٞس

ئٗدحص ضسؼ٤شز ٓدٜش٣س ٌَُ ٓوطغ -

 .ذحعطؼٔحٍ ٓحء جُرسش، ثْ ٓبلزظطٜح ذحُٔدٜش

أخز ه٤َِ ٖٓ ًَ خث٤شز رًش٣س ٝأٗث٣ٞس - 

ذٞجعطس ٓششؽ ثْ ٓضخٜٔح ػ٠ِ طل٤سس ذٜح 

 .ٓحء جُرسش، ٝٓبلزظس جُخ٤ِؾ ذحُٔدٜش

 ضؼشف أػؼحء جُطٞجُذ- 

ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢ ٌَُ - 

ٖٓ جُسحكظس جُد٘غ٤س 

 .جُزًش٣س ٝجألٗث٣ٞس

ٓبلزظس ظحٛشز - 

 جإلخظحخ ػ٘ذ جُلٞهظ

 

 :اْ رىػُسٍطىسربْ-   2

 
 

 

: ِالزظبد ػبِخ 3

 عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص

 عحػطحٕ:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

 X xغُش ِزىفشح 

 
 .و طىس شفبفخ ووثبئك أخشي/اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد  - 5
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 20خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

  مالحظة خٌٌطات األسبٌروجٌرا بالمجهر: أو اٌّالزظخرمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

جٌُشق ػٖ جألٓشحج 

ٝجإلخظحخ ػ٘ذ 

 جألعر٤شٝخ٤شج

 

 

 

 األسبٌروجٌرا 
 ًمجهر ضوئ 
 ملقط 
 زجاجات ساعتٌة 
  تحضٌرات مجهرٌة 
  (قرص مدمج 

زحعٞخ ػ٘ذ 

 (جالهطؼحء

 .ػضٍ خ٤٤طحش جألعر٤شٝخ٤شج -

 .ئػذجد ضسؼ٤شز ٓدٜش٣س -

ٓبلزظس جُطسؼ٤شجش جُٔ٘دضز  -

 ذحُٔدٜش

ٓبلزظس جُطسؼ٤شجش  -

 .جُٔدٜش٣س جُدحٛضز

ٓبلزظس ٓشجزَ جإلخظحخ ) -

 (ػ٠ِ هشص ٓذٓح 

ضؼشف جألٓشحج  -

 .ٝجالخظحخ

ئٗدحص سعْ  -

ضخط٤ط٢ 

ُظحٛشز 

 جالهطشجٕ

 

 :ح رىػُسٍطىسح  .2

 
: ِالزظبد ػبِخ .3

  ده٤وس20:ٓذز جإلٗدحص

 ده٤وس20:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 
و صور شفافة ووثائق /الكتاب المدرسً أو: والمواد الكٌمٌائٌةالبدٌل المقترح فً حالة عدم وجود األدوات -  5

 .أخرى
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 21خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 

 .اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ:اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد : ػٕىاْ اٌىزذح

 )جُ٘رحش جُرٞؿ٢) ٓبلزظس جُدٜحص جإلٗرحض٢ ُِغشخظ :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

                                    ٓبلزظس جأل٤ًحط جُرٞؿ٤س

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

جٌُشق ػٖ   - 

جأل٤ًحط 

جُرٞؿ٤س ػ٘ذ 

 .جُغشخظ

 ٓبلزظس  -

 . جألذٞجؽ

 

 

  نبات السرخس
 (نشارالخ)

 ًمكبر زوج 
 ًمجهر ضوئ 
 ملقط 
 صفائح وصفٌحات 

 ( تحضٌرات
مجهرٌة عند 

 (االقتضاء

 .ٓبلزظس جُدٜحص جإلٗرحض٢ ُِخ٘شحس -

 .ٓبلزظس جأل٤ًحط جُرٞؿ٤س ذحٌُٔرش جُضٝخ٢ -

ئػذجد ضسؼ٤ش ٓدٜش١ جٗطبلهح ٖٓ ٤ًظ  -

 .ذٞؿ٢ ٝٓبلزظس جألذٞجؽ ذحُٔدٜش

 .ٓبلزظس جُطسؼ٤شجش جُٔدٜش٣س جُدحٛضز -

٣ٌٖٔ ئٗرحش ذؼغ جألذٞجؽ ك٢ جُٔخطرش  - 

ذٞػحء ذٚ ضشذس ٓؼؤس ضسط١ٞ ػ٠ِ جُٔحء 

  ضوش٣رحC°20ك٢ دسخس زشجسز 

ضؼشف جأل٤ًحط - 

 .جُرٞؿ٤س

ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢ - 

 ٤ٌُِظ جُرٞؿ٢

      

 

 

 :ح  رىػُسٍطىس-  2

 
 ( فٍ وً طشح80زىاٌٍ  )أوُبط ثىغُخ  

 
 على الٌمٌن صرة -

  على الٌسار الوجه السفلً لورقة السرخس -

-  

 أثىاؽ ٔبػدخ فٍ وُظ ثىغٍ 

 

  :ِالزظبد ػبِخ - 3
  ده٤وس 45:ٓذز جإلٗدحص

ٌُٖ ٣غطِضّ ئٗرحش جُرٞؽ  . ٓرحششز ئرج ضٞكشش جُؼ٤٘حش جُ٘رحض٤س:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 .ٝجُسظٍٞ ػ٠ِ ٓش٤شز ػذز أعحذ٤غ

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

و طىس شفبفخ ووثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد  - 5

 .أخشي
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 22خزارح رمُٕخ سلُ 

 

 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

  ٓبلزظس جُٔثرش٣س ٝزحِٓس جُر٤٤ؼس:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

 ٓبلزظس جإلخظحخ ٝٓظ٤ش جُر٤ؼس

 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

جٌُشق ػٖ أػؼحء - 

 .جُطٞجُذ ػ٘ذ عشخظ

ضؼشف جإلخظحخ - 

 .ٝٓظ٤ش جُر٤ؼس

ض٤٤ٔض جُ٘رحش جُرٞؿ٢ - 

 .ػٖ جُ٘رحش جُٔش٤د٢

 سرخس 
 ًمجهر ضوئ 
 ملقط 
 صفائح وصفٌحات 
 زجاجات ساعتٌة 
 تحضٌرات مجهرٌة 
 

ٓبلزظس ج جُ٘رحش جُٔش٤د٢  -

 ػ٘ذ  جُغشخظ  (جُٔش٤شز)

ٓبلزظس جُٔثرش٣حش  -

 ٝجُس٤ٞجش ج٣ُٞ٘ٔس

 ٓبلزظس زحٓبلش جُر٤٤ؼس -

 ؿ٤ش جُِٔوسس

 .ٓبلزظس جإلخظحخ -

 ضؼشف أػؼحء جُطٞجُذ -

 ضؼشف جإلخظحخ -

ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢ ٌَُ  -

ٖٓ جُس٢٤ جُٔثرش١ ُٝسحِٓس 

 .جُر٤٤ؼس

ئٗدحص ِٓخض زٍٞ ٓشجزَ  -

جُطٞجُذ جُد٘غ٢ ػ٘ذ 

 .عشخظ

 :ح  رىػُسٍطىس-  2

 

 
 

ِشُشح رظهش ِئجشَبد وزبِالد 

 .اٌجُؼخ

 

 ِئجشَخ رسزىٌ ػًٍ أِشبج روشَخ

 

فزٍ  َّٕى فىق  (ٔجبد ثىغٍ )عشخظ 

 ِشُشح

 

: ِالزظبد ػبِخ - 3

 .ٗظق عحػس :ٓذز جإلٗدحص

 ٗظق عحػس:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 
 .و طىس شفبفخ ووثبئك أخشي/اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد  - 5
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 23خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 

 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ: اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

  ٓبلزظس ػ٤ٕٞ ذشجػْ جُرطحؽظ:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

                                     ئٗرحش دسٗس جُرطحؽظ

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

ضؼشف جالكطغحٍ 

 ٝجُلغ٤ِس

 

 

 

 

  درنات
 البطاطس

 مكبر ٌدوي 
 ًمكبر زوج 
 مشرط 
 ًمجهر ضوئ 
 

ٓبلزظس ػ٤ٕٞ ذشجػْ  -

 .جُرطحؽظ

ػضٍ ػ٤ٖ ثْ ٓبلزظطٜح ذحٌُٔرش - 

 .ج٤ُذ١ٝ، ثْ  ذحٌُٔرش جُضٝخ٢

ٝػغ دسٗس ذطحؽظ ك٢ ضشذس -

ٓرِِس ٓغ ئػحكس جُٔحء ذ٤ٖ جُل٤٘س 

 .ٝجألخشٟ ُؼذز أ٣حّ

ٓبلزظس جُخبل٣ح جٌُٔٞٗس ُِرشػْ  - 

 .(خبل٣ح ٓ٘غ٤س )

جعطخبلص إٔ دسٗس جُرطحؽظ - 

عحم ضسأسػ٤س ؿ٤٘س 

ذحُٔزخشجش ضطٞكش ػ٠ِ ػ٤ٕٞ 

هحدسز ػ٠ِ ئػطحء ٗرطحش 

 . خذ٣ذز

 

 :حَ رىػُسٍوسط-  2

 

 

 

 

: ِالزظبد ػبِخ-  3

 ٗظق عحػس:ٓذز جإلٗدحص

 (٣طْ صسع جُذسٗس ك٢ جُطشذس هرَ أ٣حّ ٖٓ زظس جُذسط)ٗظق عحػس :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 
 .و طىس شفبفخ ووثبئك أخشي/اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد  - 5
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 24خزارح رمُٕخ سلُ  

 

 

 
 اٌدزع اٌّشزشن اٌؼٍٍّ:اٌّغزىي

 اٌزىاٌذ ػٕذ إٌجبربد: ػٕىاْ اٌىزذح

   تطبٌق تقنٌات التكاثر الخضري فً المٌدان الزراعً:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

ضسذ٣ذ ٓلّٜٞ  -

 .جُطٌحثش جُخؼش١

جُو٤حّ ذرؼغ  -

 .جُططر٤وحش

 

  حدٌقة أو مجال للقٌام 
 .بتكبٌق التقنٌات

 عٌنات من النباتات 
 قرص مدمج  

ٝزحعٞخ أٝ دػحٓحش 

 .أخشٟ

ٓغحػذز جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ 

ضطر٤ن ضو٤٘حش  جُطٌحثش 

جُخؼش١ ك٢ ٤ٓذجٕ 

 جُٔشعغس 

ضؼشف ٝضطر٤ن  -

ضو٤٘حش جُطٌحثش 

 جُخؼش١ 

أٝ /ئٗدحص ِٓخض  -

 ....ضوش٣ش

 

 :حرىػُسٍطىس   .2

 

 
 رمُٕخ االفزغبي

 

 ضو٤٘س جُططؼ٤ْ

 

 ضو٤٘س جُطشه٤ذ

 

: ِالزظبد ػبِخ .3

  ده٤وس 15:ٓذز جإلٗدحص

 ٗظق عحػس:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 .أو وعبئً أخشي/ اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ-  5
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 اٌدزع اٌّشزشن ٌٍزؼٍُُ اْطًُ 

 واٌدزع اٌّشزشن ٌّداة واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ
 

 

 

 

 

 

 اٌّبء ِظذس اٌسُبح :اٌىزذح اٌذساعُخ اْوًٌ (1
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 1 ز ضـوـ٘ـ٤ـس سهــْرجرخــ
 

 

 ّٝ جإلٗغح٤ٗسجُؼَُِطؼ٤ِْ جألط٤َ ٝجُدزع جُٔشطشى ُآلدجخ ٝع جُٔشطشى رجُح: جُٔغطٟٞ

  .جُٔحء ٓظذس جُس٤حز:ػ٘ٞجٕ جُٞزذز 

 .interface GLXبواسطة    قٌاس درجة تلوٌث المٌاه:تقدٌم التجربة أو المناولة-  1

 

 النتٌجة المنتظرة توجٌهات تقنٌة األدوات الالزمة الهدف ممن التجربة
الكشف عن جودة 

 .المٌاه
عٌنات مختلفة من + 

ماء : الماء
الصنبور، ماء 

 ملوث

 +interface GLX 

 ولوازمها

 المذاب فً O2قٌاس نسبة 

عٌنات الماء فً درجة حرارة 
 .متساوٌة

 المذاب فً O2تغٌر نسبة  

عٌنات الماء حسب 
 .جودتها

 

: تان توضٌحًصورتان– 2

 

 

 

 

 :اد ػبِخظِالذ - 3   

 نصف ساعة:زمن اإلنجاز

 مباشرة: الزمن الضروري للحصول على النتٌجة

فً عٌن المكان   (... ، تركٌز الكلورورات pHدرجة الحرارة ، )ٌمكن القٌام بعدة قٌاسات أخرى

 . أو فً المختبر لتحدٌد جودة الماء ألن هذه األخٌرة ال تقاس من خالل مؤشر واحد فقط

 

: عٌة الحالٌة للمختبرضالو- 4 

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 
 x x متوفرة

   غٌر متوفرة
 

و طىس شفبفخ و وثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .أخشي
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 2 ز ضـوـ٘ـ٤ـس سهــْرجرخــ
 

 ّٝ جإلٗغح٤ٗسجُؼَُِطؼ٤ِْ جألط٤َ ٝجُدزع جُٔشطشى ُآلدجخ ٝع جُٔشطشى رجُح: جُٔغطٟٞ

  .جُٔحء ٓظذس جُس٤حز:ػ٘ٞجٕ جُٞزذز 

. مثال عن طرٌق المؤشر اإلحٌائً   قٌاس تلوٌث مٌاه النهر:تقدٌم التجربة أو المناولة -1

 النتٌجة المنتظرة توجٌهات تقنٌة األدوات الالزمة الهدف من التجربة
تحدٌد درجة تلوث 
مٌاه النهر  انطالقا 

 .من المؤشر اإلحٌائً

عٌنات مختلفة من + 
ماء نهر ٌستقبل 

 .النفاٌات
لوازم جمع + 

الحٌوانات  من 
 .النهر وضفافه

 زٌارة نهر ٌستقبل النفاٌات -
أخذ أنواع حٌوانٌة من  -

 محطات مختلفة من النهر 
تحدٌد األنواع الحٌوانٌة  -

 المأخوذة

ربط تواجد األنواع  
الحٌوانٌة فً مختلف 

المحطات بدرجة تلوث 
 المٌاه

 

 : طىسربْ رىػُسُزبْ– 2    

 

 
 

 
 :اد ػبِخظِالذ - 3

 نصف ساعة:زمن اإلنجاز

 مباشرة: الزمن الضروري للحصول على النتٌجة

: مختلفات

 .ٌمكن االستعانة بوثٌقة تساعد التالمٌذ على تحدٌد األنواع الحٌوانٌة فً هذه الدراسة

 

: عٌة الحالٌة للمختبرضالو-  4

 المواد الكٌمٌائٌة األدوات 
 X x متوفرة

   غٌر متوفرة

 

و طىس شفبفخ و وثبئك /اٌىزبة اٌّذسعٍ أو:  اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ 5

 .أخشي
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 اٌدزع اٌّشزشن ٌٍزؼٍُُ اْطًُ

 واٌدزع اٌّشزشن ٌّداة واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ

 
 اإلٔغبْ و اٌجُئخ: اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبُٔخ (2
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 3خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 

 الجذع المشترك األدبً:المستوى

 اإلنسان و البٌئة: الوحدة الدراسٌة

 االنحباس الحراري  :تقدٌم التجربة أو المناولة -1

الهدف من التجربة أو 
 المناولة

 النتٌجة المنتظرة توجٌهات تقنٌة المعدات الالزمة

 

الكشف عن ظاهرة 
االنحباس الحراري و 

 .فهم آلٌاتها
 
 
 
 
 
 

 

إناء زجاجً - 
شفاف 

ن اكأس-
ماء - 
ورقة - 

سوداء 
محرار - 
 .مصباح- 

. نضع الورقة السوداء على طاولة  -
. نمؤل الكأسٌن بالماء - 
نقٌس درجة الماء فً الكأسٌن بواسطة المحرار و - 

. نضعهما فوق الورقة السوداء
. نغطً أحد الكأسٌن بواسطة اإلناء الزجاجً الشفاف- 
 على (100W) قدرة كهربائٌة فعالة انضع مصباحا ذ- 

 فوق اإلناء  40cmمسافة 

نشغل المصباح و نقرأ مباشرة درجة الحرارة على - 
المحرار معتبرٌن هذه اللحظة هً اللحظة األولى من 

. التجربة
 20 دقائق لمدة 4نعٌد قٌاس الحرارة كل - 

ونمثل النتائج على شكل منحنٌٌن فً نفس .دقٌقة
 .المبٌان

 ارتفاع درجة حرارة 
الماء فً الكأسٌن معا ، 
لكن وتٌرة هذا االرتفاع 
تكون كبٌرة فً الكأس 

 . الموجودة تحت اإلناء

 :رسم توضٌحً- 2    

 

 

 

 

 

 

 

: مالحظات -3

 دقٌقة 50: مدة انجاز التجربة أو المناولة -

 . دقٌقة20. الزمن الالزم للحصول على النتٌجة -

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 .أو وعبئً أخشي/ اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ُغ٘س جأل٠ُٝ ذٌحُٞس٣حا
 

 شعبة العلوم التجرٌبٌة -

  شعبة العلوم الرٌاضٌة  -
شعبة اآلداب و العلوم اإلنسانٌة وشعبة -

 التعلٌم األصٌل
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  شعبة العلوم التجرٌبٌة و شعبة العلوم الرٌاضٌة

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الوحدة الدراسٌة األولى ( 1
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 1  رقمجذاذة تقنٌة 

 ػٍىَ سَبػُخ/ ػٍىَ ردشَجُخ - اٌغٕخ اْوًٌ ثىبٌىسَب: اٌّغزىي

 اٌظىاهش اٌدُىٌىخُخ اٌخبسخُخ: اٌىزذح اٌذساعُخ اْوًٌ

 اٌّظهش اٌخبسخٍ ٌسجبد اٌّشو: رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ     .1

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ حِٕبوياٌهذف ِٓ اي

جعطشدجد ظشٝف  

جُطشٌَ ٖٓ خبلٍ 

دسجعس شٌَ 

   .جُسرحش

ٌٓرش  -

 صٝخ٢

ػ٤٘حش ٖٓ  -

زرحش سَٓ 

ألٝعحؽ 

 .ٓخطِلس

- HCl. 

 .جُؼ٤٘حش جُش٤ِٓس ٝضدلق ضـغَ  -

 زرس ٖٓ جُٔشٝ  ٖٓ جُظ٘ق 100ضإخز  -

ر١ جُوذ جألًثش ضٔث٤ِ٤س ك٢ جُؼ٤٘س 

 .جُٔذسٝعس

ضُسظ٠ ضسص جٌُٔرش جُضٝخ٢ ٝضسذد  -

 .جُ٘غرس جُٔث٣ٞس ٌَُ ٗٔؾ 

ضؼحد ٗلظ جُٔ٘حُٝس ذحُ٘غرس ُؼ٤٘حش  -

 .ٓخطِلس

ضـ٤ش ٗغرس أشٌحٍ جُسرحش  

جُش٤ِٓس زغد ظشٝف 

 .ضشٌِٜح

 ( blog à sableػٓ ِىلغ  ): ح  رىػُسٍطىس     .2 

Le type EL 

 

Le type RM 

 

Le type NU 

 

 :ِالزظبد ػبِخ     .3

  عحػس ٝٗظق:ٓذز جإلٗدحص

  عحػس ٝٗظق:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4

 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +  +  ِزىفشح 

  غُش ِزىفشح فٍ ثؼغ اٌسبالد إٌبدسح  غُش ِزىفشح

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و : فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5 

 .ِالئّخ

http://storage.canalblog.com/10/23/56907/19614164.jpg
http://storage.canalblog.com/21/75/56907/19613858.jpg
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 2رقم جذاذة تقنٌة 

 ػٍىَ سَبػُخ/ ػٍىَ ردشَجُخ - اٌغٕخ اْوًٌ ثىبٌىسَب: اٌّغزىي

 اٌظىاهش اٌدُىٌىخُخ اٌخبسخُخ: اٌىزذح اٌذساعُخ اْوًٌ

 :زظبئُخ ٌّىىٔبد اٌشواعتاٌذساعخ اإل: رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ     .1

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ

جُذسجعس جإلزظحت٤س  

 : ٌُٔٞٗحش جُشَٓ 

ضسذ٣ذ ٓذٟ ضشض٤د - 

   .زرحش جُشَٓ

 ضٔث٤َ ٗطحتح- 

 جُذسجعس جإلزظحت٤س

 ٌٓرش صٝخ٢ -

ػ٤٘حش ٖٓ  -

زرحش سَٓ 

ألٝعحؽ 

 .ٓخطِلس

 ؿشجذ٤َ -

زٔغ  -

 .جٌُِٞس٣ذس٣ي

جُؼ٤٘حش جُش٤ِٓس ٝضدلق ٣ٝطْ  ضـغَ  -

جُطخِض ٖٓ جٌُِظ ذحعطؼٔحٍ زٔغ 

جٌُِٞس٣ذس٣ي ٖٝٓ جُٔٞجد جُؼؼ٣ٞس 

 .ذحعطؼٔحٍ جُٔحء جُٔإًغح

ضُؼضٍ زرحش جُٔشٝ ذحعطؼٔحٍ ٓدٔٞػس  -

ٖٓ جُـشجذ٤َ جُٔطشجًٔس ضرطذب ذـشذحٍ 

، ٝض٘ط٢ٜ 2mmهطش ػ٤ٕٞ شرٌطٚ 

 .0,05mmذـشذحٍ هطش ػ٤ٕٞ شرٌطٚ 

٣طْ ٝصٕ جُدضء جُٔسظَ ك٢ ًَ ؿشذحٍ  -

 ػذج جُـشذحٍ جُؼ١ِٞ

ضٔثَ جُ٘طحتح جُٔسظِس ػ٠ِ شٌَ ٓ٘س٠٘  -

 جُطشددجش ٝٓ٘س٠٘ جُطشجًْ

ٓ٘س٠٘  ئٗدحص -

جُطشددجش ٝٓ٘س٠٘ 

 .جُطشجًْ

زغحخ ٓذٍ  -

Trask 

 : َزبْ رىػُرطىسربْ     .2 

  
 :ِالزظبد ػبِخ     .3

  عحػس ٝٗظق:ٓذز جإلٗدحص

  عحػس ٝٗظق:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4

 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +  +  ِزىفشح 

  غُش ِزىفشح فٍ ثؼغ اٌسبالد إٌبدسح  غُش ِزىفشح

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و : فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5

 .ِالئّخ
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 3 سلُ رمُٕخ خزارح
 ػٍىَ سَبػُخ/ ػٍىَ ردشَجُخ -  اْوًٌ ثىبٌىسَب: اٌّغزىي

 اٌظىاهش اٌدُىٌىخُخ اٌخبسخُخ: اٌىزذح اٌذساعُخ اْوًٌ

 ِالزظخ ِغزسبثبد اٌطجمبرُخ: رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .5

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

 

 

جٌُشق ػٖ 

ػ٤٘حش ٖٓ 

جُٔغطسحثحش 

 جُطروحض٤س

 

  عٌنات من
: المستحاثات

أمونٌت، ثالثٌة 
 ...الفصوص

  كلس
صفائح )نٌمولٌتً

 (تجارٌة
 مكبرات ٌدوٌة 
 مكبرات زوجٌة 

 ِدبهش ػىئُخ 

  ٌَٝسشحش ػَٔ جُط٢ 3ضش 

 :عطشطـَ ذحُطرحدٍ 

  جأل٠ُٝ ضوّٞ ذذسجعس ٓشكُٞٞخ٤س

ُؼ٤٘حش ٖٓ جُٔغطسحثحش ذٞجعطس 

 . جٌُٔرش ج٤ُذ١ٝ

  جُثح٤ٗس ضوّٞ ذذسجعس ٓشكُٞٞخ٤س

ُؼ٤٘حش ٖٓ جُٔغطسحثحش ذٞجعطس 

 .جٌُٔرش جُضٝخ٢

  جُثحُثس ضوّٞ ذذسجعس ٓدٜش٣س ُؼ٤٘حش

وٍظ ُّٔىٌُزٍ ٖٓ ٓغطسحثحش 

 .وغُشهب

  ضؼشف ٝٓبلزظس ذؼغ

جُٔغطسحثحش جُطروحض٤س ٝضٞص٣ؼٜح 

 .جُطروحض٢

  ئٗدحص سعّٞ ضخط٤ط٤س

ٓلغشز ٝٓؼ٘ٞٗس ُؼ٤٘حش ٖٓ 

جُٔغطسحثحش جُطروحض٤س ٓغ ضسذ٣ذ 

 .ضٞص٣ؼٜح جُطروحض٢

 :ح   رىػُسٍطىس .2

              

      
: ِالزظبد ػبِخ- 3

  ده٤وس ٌَُ ٝسشس ػَٔ ذحُطرحد20ٍ :ٓذز جإلٗدحص
  دهحتن ٌَُ ٝسشس ػ10َٔأهَ ٖٓ :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

: ٓخطِلحش
اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 أو دػبِبد أخشي/ و  جٌُطحخ جُٔذسع٢ :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Ammonite_cat.JPG
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 اٌغٕخ اْوًٌ ثىبٌىسَب

 شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ

 

 

 

 

 اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبُٔخ ( 2
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 4 ٌٍزدشثخ رمُٕخ خزارح
 

 .لورٌا علوم تجرٌبٌةبكا األولى :المستوى الدراسً

 .   نتاج المادة العضوٌة إ   :الوحدة الدراسٌة الثانٌة

. الخارجً وسطها و النباتٌة الخالٌا بٌن الماء تبادل عن الكشف:   ػ٘ٞجٕ جُطدشذس - 1

 

 :ح رىػُسٍ وطىسربْسعُ – 2

 
 

  

 إنجاز التحضٌر المجهري  -
- ً  .%5 بتركٌز سكروز محلول فً تانخل

 سكروز محلول فً ٌاخال

 .% 10بتركٌز

 بتركٌز سكروز محلول فً ٌاخال

20%. 

 

: مالحظات عامة - 3

 دقٌقة 20: مدة اإلنجاز

دقٌقة 15: الزمن الضروري للحصول على النتٌجة

: مختلفات- 4

كما .ٌمكن الكشف عن تبادل المواد المذابة بٌن الخالٌا النباتٌة والوسط الخارجً باستعمال نفس العدة التجرٌبٌة

 .ٌمكن الكشف عن بنٌة الغشاء السٌتوبالزمً والغشاء البكتوسٌلٌلوزي خالل القٌام بهذه المالحظات

 :الوضعٌة الحالٌة للمختبر

المواد الكٌمٌائٌة األدوات  

 +/- +/-متوفرة  

 +/- +/-غٌر متوفرة 

 

 .أخرى و معٌنات/الكتاب المدرسً أو:  فً حالة عدم وجود األدوات والمواد الكٌمٌائٌةالبدٌل المقترح - 5

 

 انجاز من الهدف
 التجربة

النتٌجة  انجازها مراحل الالزمة المعدات
 المنتظرة

 
 مفهوم عن الكشف 

 .التنافذ

. ساعتٌة زجاجات*  
. ضوئٌة رمجاه* 
. مالقٌط* 
. مشارٌط* 
       :تراكٌز ووذ السكروز محالٌل* 

     20%,10%, 5% .

. المتعادل األحمر* 
. صفٌحات و صفائح* 
. بصل* 

 الداخلٌة البشرة من أجزاء اقتطاع* 
 من مخفف محلول فً ووضعها للبصل
. المتعادل األحمر

 محالٌل فً نضعها دقائق بضع بعد* 
 فً السكروز من التركٌز مختلفة

. ساعتٌة زجاجات
 أجل من نحضرها دقائق بضع بعد* 

 .الضوئً بالمجهر مالحظتها

 مفهوم تعرف -
 .التنافذ

إنجاز مالحظات  -
 .مجهرٌة

إنجاز رسوم  -
 تخطٌطٌة
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 5سلُ  رمُٕخ خزارح
  األولى بكالورٌا، شعبة العلوم التجرٌٌة  :المستوى

 إنتاج المادة العضوٌة :الدراسٌة الثانٌة الوحدة

  (. osmose)الكشف عن ظاهرة التنافذ :المناولة أو التجربة تقدٌم  -1

 أو التجربة من الهدف
 المناولة

 المنتظرة النتٌجة تقنٌة توجٌهات الالزمة المعدات

تهدف التجربة إلى 
الكشف عن ظاهرة 

  (. osmose)التنافذ 

أنبوبا اختبار مفتوحا - 
 .الطرفين

 إناء التبلور- 
غشاء نصف نفوذ - 

  (السيلوفان)
 ماء- 
 . ملح- 

انظر الرسم التخطٌطً 
 أسفله

انخفاض مستوى الماء فً 

 و h بالقٌمة Aالوسط 

ارتفاعه بنفس القٌمة فً 

الرسم  ) Bالوسط 

 .(التوضٌحً 

 :توضٌحً رسم- 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مالحظات-3

 1h/ عبػخ وازذح :إٌّبوٌخ أو اٌزدشثخ أدبص ِذح -

 1h/عبػخ وازذح: إٌزُدخ ػًٍ ٌٍسظىي اٌالصَ اٌضِٓ -

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X-/  Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

أو دػبِبد / و اٌىزبة اٌّذسعٍ :  اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ -5

 .أخشي
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 6 سلُ رمُٕخ خزارح
 
 

. األولى بكالورٌا علوم تجرٌبٌة:  المستوى الدراسً

 
.    نتاج المادة العضوٌةإ:    الوحدة الدراسٌة الثانٌة

 

. صغت االِزظبص دوس ػٓ اٌىشف: ػٕىاْ اٌزدشثخ - 1

 : طىسح وسعُ رىػُسُبْ– 2

 
 

 
 

: ِالزظبد ػبِخ-  3

.  ده٤وس45 ٝ 30ذ٤ٖ : ٓذز جإلٗدحص

 .(٣ّٞ أٝ ٤ٓٞ٣ٖ)ٓطـ٤ش : جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

: ٓخطِلحش

 .٣ٌٖٔ ضسؼ٤ش جُطدشذس ٓغروح ُٔبلزظس جُ٘ط٤دس خبلٍ جُسظس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش .  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 .أو دػبِبد أخشي/ و   جٌُطحخ جُٔذسع٢: فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5

 

 

 من الهدف
 التجربة انجاز

 المنتظرة النتٌجة انجازها مراحل الالزمة المعدات

 دور عن الكشف 
 متصاصالا زغب

 الماء امتصاص فً
 . المعدنٌة واألمالح

 أو اختبار أنابٌب  3 -

. أوانً زجاجٌة أخرى
 .زٌت -
 .ماء -
 .تاتنب 3 -

 تعلوها الماء من كمٌة اختبار أنبوب كل فً نضع
. الزٌت من طبقة

 مختلفة وضعٌات فً فتٌة نبتة نضع أنبوب كل فً
 الرسوم فً مبٌن هو كما للجذر، بالنسبة

 .أسفله ٌةوضٌحالت

 كلما النمو فً النبتة ستمرت
 من المشعرة المنطقة كانت
. الماء فً الجذر
 وضعت التً النبتة تذبل

 .الزٌت فً  المشعرة منطقتها
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 6 سلُ رمُٕخ خزارح
 أولى بكالورٌا مسلك ع تجرٌبٌة  :المستوى

 إنتاج المادة   العضوٌة  :  الوحدة الدراسٌة الثانٌة

 . من طرف النباتات الٌخضورٌةO2 الكشف عن طرح  :تقدٌم التجربة أو المناولة -2

اٌهذف ِٓ 

  إٌّبوٌخ

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ

 

جٌُشق ػٖ 

 O2 ؽشذ 

ٖٓ ؽشف 

جُ٘رحضحش 

 .ج٤ُخؼٞس٣س

 GLX( Interface)جهاز  -
 ولوازمه

 O2مجسات قٌاس  -
 درجة الحرارة قٌاس مجسات  -
- Cuve en plexiglas  
 (Agitateurمحراك مغناطٌسً -

magnétique ( 
 (عٌلودة)نبتات مائٌة  -

 مصباح -

 (data studio)تثبٌت برنام 
   ػًٍ اٌسبعىة 

 وطً اٌّدظ  و اٌّىُف ثبٌّشافك اٌجٍُٕ

 وطً اٌّشافك اٌجٍُٕ ثبٌسبعىة

 Etalonnage de sonde)هىاء \O2رؼُُش ِدظ 

O2/air) 

 وضع نبتة العٌلودة فً المحم
اقطة وضع مجس قٌاس درجة الخحرارة  و 

O2\داخل المحم هواء   
وضع مصباح أمام المحم  و تشغٌل المحراك 

 المغناطٌسً
   OKالضغط على الزر 

 OKإلٌقاف القٌاسات، الضغط من جدٌد على الزر 
 

تسجٌل كمٌة  -

األكسجٌن فً 

الوسط على 

شكل منحنى 

 .بداللة الزمن 

تسجٌل درجة  -

الحرارة الوسط 

 .بداللة الزمن 

 

 

 :صور  توضٌحٌة -3

 

 

 

: ِالزظبد ػبِخ-  3

  ده٤وس 90 :ٓذز جإلٗدحص

  دهحتن 5أهَ ٖٓ :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 .O2ٌمكن استعمال نبات هوائً إلنجاز تجربة طرح 

 

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش-  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X ×ِزىفشح  

  -غُش ِزىفشح 

 

 .أو دػبِبد أخشي/ و اٌىزبة اٌّذسعٍ :  فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5
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 7سلُ  رمُٕخ خزارح
 .األولى باكالورٌا، شعبة علوم تجرٌبٌة:         المستوى الدراسً

 .   إنتاج المادة العضوٌة من طرف النباتات الٌخضورٌة:    الوحدة الدراسٌة الثانٌة

 . عند نبات هوائCO2ً امتصاص الكشف عن:        ػٕىاْ اٌزدشثخ -1

الهدف من 

نجاز التجربة إ

النتٌجة المنتظرة مراحل انجازها المعدات الالزمة 

 
الشف عن * 

امتصاص 

CO2  عند 

 .نبات هوائً

 .غشاء معتم* 

 .أحمر الكرٌزول* 
أنابٌب اختبار * 

 .بسدادات

أغصان نبات * 
هوائً تحمل 

أقراص .* أوراق
 .البوتاس

 .غشاء معتم* 

 : أنابٌب اختبار كالتال3ًنهًء * 

نضع فٌه كمٌة من أحمر الكرٌزول  : 1األنبوب- 

ونثبت أقراص البوتاس من الجهة الداخلٌة لؤلنبوب 

 .دون أن تلمس المحلول

نضع كمٌة من أحمر الكرٌزول ونثبت  : 2األنبوب- 

فٌه تحت السدادة غصن نبات هوائً دون أن ٌلمس 

 .المحلول

نضع كمٌة من أحمر الكرٌزول و نثبت : 3األنوب - 

فٌه غصن نبات هوائً تحت السدادة دون أن ٌلمس 

المحلول، ونضع هذا األنبوب فً الظالم بتغلٌفه 

 .بغشاء معتم

لون : 1األنبوب * 

 .أحمر أجوري

لون : 2األنبوب * 

 .أحمر أجوري

لون  : 3األنبوب * 

 .أصفر

 

: ٌةحيوض الت الرسوم- 5

 . زبٌخ ٔجبد هىائٍ َخؼىسٌ

 
 

 .CO2ٌمكن استعمال نبات مائً إلنجاز تجربة  امتصاص  : مختلقات

 

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش- 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X ِزىفشح  

  -غُش ِزىفشح 
 

 أو دػبِبد أخشي/ و اٌىزبة اٌّذسعٍ  : فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5
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 8لُخزارح رمُٕخ س

 .ػٍىَ سَبػُخ/ ػٍىَ ردشَجُخ - اٌغٕخ اْوًٌ ثىبٌىسَب: اٌّغزىي

 .إٔزبج اٌّبدح اٌؼؼىَخ: ػٕىاْ اٌىزذح

 .رأثُش اٌؼىاًِ اٌخبسخُخ ػًٍ شذح اٌزشوُت اٌؼىئٍ: رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ     .1

اٌهذف ِٓ 

 اٌزدشثخ
 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ

الكشف  -
عن  تأثٌر 

جُؼٞجَٓ 

جُخحسخ٤س 

ػ٠ِ شذز 

جُطش٤ًد 

 .جُؼٞت٢

 EXAOعدة  -

 .ٓلحػَ ئز٤حت٢ -

 .أؿظحٕ ٗرحش جُؼ٤ِٞدز -

 Solutionٓسٍِٞ ٓثرص  -

tampom . 

محلول ثانً كاربونات  -

 . KHCO3البوتاسٌوم 

 . الشدةرمصباح ضوئً متغً -

 )ماء الصنبور وماء بارد   -

3°c)  وماء ساخن(50°C . )  

 ٓسٍِٞ ػشٝسز جعطؼٔحٍ -

ثرص ٖٓ أخَ ضخل٤غ ّ

pH ٖٓ ئ٠ُ  10 جُٞعؾ

 . ُٝطثر٤ط5,6ٚزٞج٢ُ  

٣طْ ك٢ ًَ ٓشز ٝذحُطرحدٍ  -

ذَ , ضثر٤ص ػح٤ِٖٓ جث٤ٖ٘

ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضـ٤٤ش جُؼحَٓ 

جُثحُث ٖٓ أخَ ٓؼح٣شز 

ٝه٤حط ضأث٤شٙ ػ٠ِ شذز 

 .جُطش٤ًد جُؼٞت٢

جٌُشق ػٖ ضأث٤ش  -

شدة ,  CO2ضش٤ًض 
اإلضاءة ودرجة 

الحرارة على شدة 
 .التركٌب الضوئً

جٗدحص ضؼر٤ش ذ٤ح٢ٗ  -

ُ٘طحتح جُٔؼح٣شز 

ٝجُو٤حط جُٔسظَ 

 .ػ٤ِٜح 

: سعُ رىػُسٍ     .2 

 رأثُش دسخخ اٌسشاسح رأثُش شذح اإلػبءح  CO2رأثُش شذح رشوُض 

 
  

 :ِالزظبد ػبِخ     .3

 .ٝسذغعحػس : ٓذز جإلٗدحص

 . ٝسذغعحػس: جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4

 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 + + ِزىفشح 

 غُش ِزىفشح فٍ ثؼغ اٌسبالد إٌبدسح غُش ِزىفشح

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .ِالئّخ
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    9سلُ  رمُٕخ خزارح

 
 اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ :اٌّغزىي

 إٔزبج اٌّبدح اٌؼؼىَخ: اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبُٔخ

  مالحظة بنٌة  ثغور أوراق نبات ٌخضوري:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ -1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

 

جٌُشق ػٖ ذ٤٘س  

ثـٞس أٝسجم ٗرحش 

 ٣خؼٞس١

 

 مجاهر ضوئٌة 
 مالقٌط 
 مشارط 
   طفبئر وطفُسبد 

   صخبخُخ

   أوساق ٔجبد 

     اٌغشٔىق

 ِبء ِمطش 

 

 خحٗد ػ٘ذ زي ده٤ن جُو٤حّ خ

ٝسهس ٗرحش جُـشٗٞم  ُِسظٍٞ 

ػ٠ِ ؽروس ٝجزذز ٖٓ ٗغ٤ح 

 . خبل٣ح ٝخٜٜح جُظٜش١

  ٝػغ ذؼغ هطشجش ٖٓ جُٔحء

جُٔوطش ػ٠ِ طل٤سس صخحخ٤س 

هرَ ئػحكس جُ٘غ٤ح جُخ١ِٞ 

ٝضـط٤س جٌَُ ذٞجعطس 

 . جُظل٤سس

  ضؼشف ٝٓبلزظس ذ٤٘س

 . جُثـش

  ٕٞ٘ئٗدحص سعْ ٓلغش ٝٓؼ

ُٔبلزظس خ٤ِط٤ٖ ثـش٣ط٤ٖ 

ٝذؼغ جُخبل٣ح جُٔدحٝسز 

ُٜٔح ٓغ جُطأ٤ًذ ػ٠ِ ذ٤٘س 

 .جُثـش

 :اْعُ رىػُسٍطىسح  و س-  2

 

  

 

: ِالزظبد ػبِخ-  3

 . ده٤وس30 ٝ 20 ذ٤ٖ :ٓذز جإلٗدحص

 . ده٤وس15 10ٝ ذ٤ٖ :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش-  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 .أو دػبِبد أخشي/ و اٌىزبة اٌّذسعٍ  :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5
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 10سلُ  رمُٕخ خزارح
 

 اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ: اٌّغزىي

 إٔزبج اٌّبدح اٌؼؼىَخ:  اٌذساعُخ اٌثبُٔخ اٌىزذح

  استخالص الٌخضور من أوراق نبات ٌخضوري:رمذَُ اٌزدشثخ -1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

 

جعطخبلص 

ٓسٍِٞ 

ج٤ُخؼٞس جُخحّ 

ٖٓ أٝسجم ٗرحش 

 ٣خؼٞس١

 

 

 مهراس 
 رمل 
 قمع 
 ورق الترشٌح 
 كحول أو أستون 

 أٝسجم ٗرحش جُـشٗٞم 

 )أٝ ٗرحش آخش)

  زٞخِس أٝ أٗرٞخ

 صخحخ٢

ذؼذ ضدض١ء أٝسجم جُ٘رحش 

ئ٠ُ هطغ طـ٤شز جُوذ 

ٝعسوٜح ٤ٌٓح٤ٌ٤ٗح خبلٍ 

ذؼغ دهحتن دجخَ ٜٓشجط، 

٣طْ ضشش٤ر جُخ٤ِؾ ُِسظٍٞ 

ػ٠ِ ٓسٍِٞ ًس٢ُٞ أٝ 

 . أعط٢ٗٞ ٤ُِخؼٞس جُخحّ

o  جعطخبلص ٝضؼشف

 ٓسٍِٞ ج٤ُخؼٞس جُخحّ

o  ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢

ُِؼذز جُطدش٣ر٤س ُِٝ٘ط٤دس 

 .  جُٔسظِس

 

 :ربْ رىػُسٍربْسطى -2

 

 

  

 

: ِالزظبد ػبِخ-3

  ده٤وس20 :ٓذز جإلٗدحص

  ده٤وس15 ٝ 10ذ٤ٖ :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش- 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 ×/- ×/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 أو دػبِبد أخشي/ و اٌىزبة اٌّذسعٍ  :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5
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 11 سلُ رمُٕخ خزارح           
 

 

 اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ: اٌّغزىي
 .إنتاج المادة   العضوٌة: الوحدة الدراسٌة الثانٌة

 التحلٌل الكروماتوغرافً الٌخضور بواسطة   عزل:تقدٌم التجربة أو المناولة -1

 

الهدف من 
 التجربة 

 النتٌجة المنتظرة توجٌهات تقنٌة المعدات الالزمة

 
 اٌُخؼىس ػضي

اٌزسًٍُ ثىاعطخ  

اٌىشوِبرىغشافٍ 

 

ورق  -
wattman 

الٌخضور الخام  -
  مدرجمخبار -
 سداد بعالق -
 غشاء معتم -
 المذٌبات -

 :العضوٌة 
 ستوناأل  
 ثٌر البترولإ  
 كزانيسٌكلوه 

 

ٔؼغ لطشح أو لطشرُٓ ِٓ ِسٍىي اٌُخؼىس اٌخبَ . 1

   وسق ششَؾ ِِٓٓ أعفً cm 2 ػًٍ ثؼذ
wattman  

 إٌُهب ثُ ٔؼُف ،ٔزشن اٌجمؼخ اٌخؼشاء ززً ردف. 2

.  و ٕٔزظش ززً ردف اٌجمؼخ رّبِبأخشي،لطشاد 

 ثغذادح و ٔؼؼهب داخً ِخجبس ِذسج ششَؾٔؼٍك اي. 3

 : ِزَجبد اٌؼؼىَخايٌُؾ ِٓ شml   5 ثه
 10 %      : عزىْاْ 85% : ثُشاٌجزشويإ(  

 ( 5% :عُىٍىهُىضاْ 
 ٌّٕغ رجخش اٌّزَجبد ِغ اٌسشص ٔغٍك اٌّخجبس. 4

 . ٌدذاس اٌّخجبسٌششَؾػًٍ ػذَ ٌّظ ا

     .min 40ٔسدت اٌزشوُت ػٓ اٌؼىء ٌّذح  .5

 ح اٌؼؼىٌاداٌّزَت خشفد- 

 .خؼىسٌِخزٍف طجغبد اي

 اٌُخؼىس اٌخبَ ِىىْ ِٓ -

 : طجغبد ِخزٍفخأسثغ

ٌىْ  : a اٌُخؼىس +     

 داوٓخؼش أ

ٌىْ   :bاٌُخؼىس +      

 فبررخؼش أ

ٌىْ :  وضأطىفًُ      +

ِظفش 

ٌىْ :  اٌدضسَٓ      +

 .ثشرمبٌٍ 

 :رسم توضٌحً -2
 
 

 

                          مخبار

                                                        

       wattman              ورق 

                                  
 

                                                                                    
                     ٌخضور خام
                    مذٌب عضوي

 
                           التحلٌل الكروماتوغرافً و عزل الصبغٌات الٌخضورٌة

 

: ِالزظبد ػبِخ-3

  دقٌقة60: مدة إنجاز التجربة أو المناولة  -

  دقٌقة50 – 40 :الزمن الالزم للحصول على النتٌجة  -

 كؼبل ػٖ رُي ٣ٌٖٔ ًزُي ػضٍ جُظرـحش ج٤ُخؼٞس٣س ذٞجعطس جُزٝذح٤ٗس جالخطبلك٤س                 :ِخزٍفبد  - 4

 (solubilité differencielle)  

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش -

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 ×/- ×/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 أو دػبِبد أخشي/ و اٌىزبة اٌّذسعٍ  :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

اٌدضسَٓ 

 اٌىضأطىفًُ 

 a اٌُخؼىس

 bاٌُخؼىس 
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 12 سلُ رمُٕخ خزارح
 

 اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ  :اٌّغزىي
 .إٔزبج اٌّبدح   اٌؼؼىَخ: اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبُٔخ 

  دور الصبغات الٌخضورٌة فً التقاط الطاقة الضوئٌة:تقدٌم التجربة أو المناولة -1

 

الهدف من 
التجربة أو 

 المناولة

 النتٌجة المنتظرة توجٌهات تقنٌة المعدات الالزمة

اٌىشف ػٓ 

االشؼبػبد 

اٌّّزظخ 

ِٓ ؽشف 

 اٌُخؼىس

 

  وعاء ذو واجهتان
 متوازنتان

 الٌخضور الخام 

  مصدر إضاءة
 قوٌة

 موشور 

 شاشة 

نضع محلول الٌخضور الخام فً وعاء ذو 
واجهتان نتوازٌتان ونسلط علٌه إضاءة قوٌة 

عبر فتحة ضٌقة ةبعد اختراق الضوء 
للٌخضور الخام نعرضه لموشور الستقبال 

 االشعاعات على شاشة

 
متص الٌخضور ي-  

الخام أساسا 
اإلشعاعات الورقاء 

(450nm )
واإلشعاعات الحمراء 

(-nm 670 

650nm-) 

 :ةم توضٌحًو رس-2

  

 

 : ِخزٍفبد– 3
  دقٌقة30 – 20:  مدة انجاز التجربة أو المناولة  -

  دقٌقة30 :الزمن الالزم للحصول على النتٌجة  -

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش- 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 ×/- ×/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 أو دعامات أخرى/ و الكتاب المدرسً  :البدٌل المقترح فً حالة عدم وجود األدوات والمواد الكٌمٌائٌة-  5
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 13 سلُ رمُٕخ خزارح

 
 

 اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ: اٌّغزىي

 . إٔزبج اٌّبدح اٌؼؼىَخ: اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبُٔخ

 اٌىشف ػٓ ظبهشح اٌزفٍىس:  رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ -1

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ إٌّبوٌخ

 
 ظبهشحاٌىشف ػٓ 

 واٌزفٍىس

  محلول ٌخضور
خام 

 مطٌاف ٌدوي 

  ئٗحء صخحخ٢

 ٓطٞجص١ جألػبلع 

 ٓظرحذ ػٞت٢ 

  ؽ٤ق  )أع٘حد

جُلؼح٤ُس 

  (ٝجالٓطظحص 

  ضٞخ٤ٚ جُٔط٤حف

جإلٗحء ج٤ُذ١ٝ ٝ

جُٔطٞجص١ 

ذؼذ ِٓثٚ جألػبلع 

  ٤ُخؼٞس جُخحّذح

ٗسٞ ٓظرحذ 

ػٞت٢ ه١ٞ أٝ 

ٗسٞ ػٞء 

 .جُشٔظ

 

جُطؼشف ػ٠ِ ظحٛشز 

 .جُطلِٞس

 :ٌان توضٌحانرسم-  2

  

 

   
: ِالزظبد ػبِخ-  3

  ده٤وس 20 :ٓذز جإلٗدحص

  دهحتن 5أهَ ٖٓ :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 .أو دػبِبد أخشي/ و اٌىزبة اٌّذسعٍ : اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 



53 
 

 9سلُ  رمُٕخ خزارح
 

 

 اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ: اٌّغزىي

 إٔزبج اٌّبدح اٌؼؼىَخ:  اٌذساعُخ  اٌثبُٔخ  اٌىزذح

 ِالزظخ اٌجالعزُذح اٌخؼشاء: رمذَُ اٌزدشثخ-  1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 
إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

 

جٌُشق ػٖ ذ٤٘س 

جُربلعط٤ذز 

 جُخؼشجء 

 

 

 
 مجاهر ضوئٌة 
  صفائح وصفٌحات

 زجاجٌة
  أوساق ٔجبد

 اٌؼٍُىدح

 ِبء ِمطش 

 ِاللؾ 

 ٌػٍجخ ثُزش 

 

  جٗطضجع أٝسجم ٗرحش

جُؼ٤ِٞدز ذٞجعطس جُِٔوؾ 

 ػِرس هرَ ٝػؼٜح دجخَ

ذ٤طش١ جُٔشطِٔس ػ٠ِ جُٔحء 

 .جُٔوطش
  ٝػغ ذؼؼس أٝسجم

جُ٘رحش ػ٠ِ طل٤سس ٓدٜش٣س 

ك٢ هطشجش ٖٓ جُٔحء هرَ 

ضـط٤س جٌَُ ذٞجعطس 

   .جُظل٤سس

  ضؼشف ٝٓبلزظس ذ٤٘س

ذٞجعطس )جُربلعط٤ذز جُخؼشجء 

ضٌر٤ش ٓدٜش١ ٓطٞعؾ 

=x600 ) 

  ٕٞ٘ئٗدحص سعْ ٓلغش ٝٓؼ

ُٔبلزظس خ٤ِط٤ٖ ٖٓ ٗغ٤ح 

أٝسجم جُ٘رحش، ٓغ جُطأ٤ًذ ػ٠ِ 

ذ٤٘س جُربلعط٤ذز جُخؼشجء  

 .ئػحكس ئ٠ُ جُؼؼ٤حش جألخشٟ

 :  اْرىػُسٍطىسربْ – 2

  
 

  

: ِالزظبد ػبِخ- 3

  ده٤وس30 ٝ 20 ذ٤ٖ :ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 .٣ٌٖٔ ضط٤ْٔ ٛزٙ جُٔبلزظس جُٔدٜش٣س ذذػحٓحش أخشٟ ٌُِشق ػٖ كٞم ذ٤٘س جُربلعط٤ذز جُخؼشجء

 

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش- 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

 .أو دعامات أخرى/ و الكتاب المدرسً  :البدٌل المقترح فً حالة عدم وجود األدوات والمواد الكٌمٌائٌة - 5   
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 شؼرس جُؼِّٞ جُطدش٣ر٤س
 

 

 

 

 

 جُٞزذز جُذسجع٤س جُثحُثس ( 2
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 15رقم جذاذة تقنٌة 

 .ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخاْوًٌ : اٌّغزىي

 .اٌزىاطالد اٌهشِىُٔخ واٌؼظجُخ:  اٌذساعُخ اٌثبٌثخ اٌىزذح

 .رسٍىْ اٌذَ ػبًِ ثُىٌىخٍ ثبثذ: رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ     .1

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ

جٌُشق ػٖ ثرحش  

 .ضسِٕٞ جُذّ

  

  جُدٜحص -

جالٌُطش٢ٗٝ 

جُوحسب ُطسِٕٞ 

 جُذّ،

جُِٞجصّ جُخحطس   -

 .ذٚ
 هطشز دّ -

٣طْ ٝخض جألطرغ ػ٘ذ أشخحص ع٤ٔ٤ِٖ   -

 .ذوِْ خحص ُِسظٍٞ ػ٠ِ هطشز دّ

 ٝػغ جُوطشز ػ٠ِ جُِغ٤٘س أٝ جُشش٣ؾ -

 .هشجءز جُ٘ط٤دس ػ٠ِ شحشس جُدٜحص -

٣ٌٖٔ ئػحدز ٗلظ جُو٤حط ك٢ أٝهحش  -

 .ٓخطِلس ٖٓ ج٤ُّٞ

جُسظٍٞ ػ٠ِ ه٤ْ  

 ٓطغح٣ٝس ضوش٣رحًا 

 :طىس رىػُسُخ     .2 

 

 

 

 :ِالزظبد ػبِخ     .3

 30mn :ٓذز جإلٗدحص

  (.30secondes )ٓرحششز  :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4

 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/- ِزىفشح 

 +/- +/- غُش ِزىفشح

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِالئّخ

http://www.iazeo.fr/image/produit/sheetZoom/1703_1.jpg
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 16رقم جذاذة تقنٌة 

 .ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخاْوًٌ : اٌّغزىي

 .اٌزىاطالد اٌهشِىُٔخ واٌؼظجُخ:  اٌذساعُخ اٌثبٌثخ اٌىزذح

 اٌىجذ اٌّغغىي: رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ     .1

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ

جٌُشق ػٖ ضلحػَ  

زِٔأز جُـ٤ٌِٞخ٤ٖ 

: جٌُرذ١

 .ؿ٤ٌِٞخ٤ُٞ٘٤ض

  

  

هطغ ٖٓ ًرذ  -

 خشٝف،

جُدٜحص جُوحسب  -

 ُطسِٕٞ جُذّ،

 ًأط -

 ٓحء ٓوطش -

 ؿشذحٍ -

٣طْ هطغ ػ٤٘س ٖٓ ًرذ خشٝف ٣ٝؼحف  -

ئ٤ُٜح ٓحء ٓوطش، ٣وحط ضسِٕٞ جُذّ ك٢ 

 .ٓحء جُـغ٤َ

ٝضـغَ خ٤ذج  ضٞػغ جُوطغ ك٢ ؿشذحٍ، -

ضسص جُظ٘رٞس ئ٠ُ ز٤ٖ جخطلحء ضسش٣ش 

 .ج٤ٌٌُِٞص

  20mnضٞػغ جُوطغ ك٢ ًأط ُٔذز  -

 .٣ٝؼحد جخطرحس ه٤حط ضسِٕٞ جُذّ

٣خطل٢ ج٤ٌٌُِٞص ٖٓ  

هطغ جٌُرذ ذؼذ ؿغِٜح ، 

ٌُ٘ٚ ٣ظٜش ثح٤ٗس ذؼذ 

ضشى ٛزٙ جُوطغ ُٔذز 

20mn. 

 :طىس رىػُسُخ     .2 

 :ِالزظبد ػبِخ     .3

 30mn :ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4

 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/- ِزىفشح 

 +/- +/- غُش ِزىفشح

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .ِالئّخ
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 17خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 

 ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخاْوًٌ : اٌّغزىي

  اٌزىاطالد اٌهشِىُٔخ و اٌؼظجُخ : : اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبٌثخ

 الكشف عن االهتٌاجٌة والتوصٌلٌة: تقدٌم التجربة أو المناولة-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 
اٌىشف ػٓ االهزُبخُخ 

واٌزىطٍُُخ ػٕذ اٌؼظت 

 واٌٍُف اٌؼظجٍ

 

 

 

 

 ػفذػخ -

 أدواد اٌزششَر -

 زىَغ اٌؼظت -

 ِسىي اٌّؼطُبد -
( Interface)جهاز  -

GLXولوازمه  

 ِهُح -

لُ ثزخشَت دِبؽ وإٌخبع اٌشىوٍ -

 ٌٍؼفذػخ

 اثشص اٌؼظت اٌىسوٍ-

 وػغ اٌؼظت فٍ زىَغ اٌؼظت-

سثؾ اٌؼظت  ثّغشٍَ اٌزهُُح و -

 االعزمجبي  

ػجؾ اٌّهُح و  إسعبي  إهبخبد 

 ِزغُشح اٌشذح واٌزشدد

رغدًُ اٌشعبٌخ اٌؼظجُخ 

 واعزٕزبج اهزُبخُخ اٌؼظت

زغبة عشػخ اٌشعبٌخ -

 اٌؼظجُخ واعزٕزبج اٌزىطٍُُخ

 

 : رىػُسٍسعُ-  2

 

 

 

 

 

 

 

: ِالزظبد ػبِخ-  3

 د90:ٓذز جإلٗدحص

  د20 :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش -4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/-ِزىفشح  

 +/- +/-غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5   

 .ِالئّخ
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 جُٞزذز جُذسجع٤س جُشجذؼس ( 4
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 18رقم جذاذة تقنٌة 

 .ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخاْوًٌ : اٌّغزىي

 .االٔذِبج اٌؼظت هشِىٍٔ:  اٌذساعُخ اٌشاثؼخ اٌىزذح

 دور الخصية ودور المبيض :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ -1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

ٓبلزظس ٓدٜش٣س ُٔوحؽغ - 

 ك٢ خظ٤س سخَ ذحُؾ

ٓبلزظس ُٔوطغ ك٢ - 

 .ٓر٤غ أٗث٠ ذحُـس

 

 مجاهر ضوئٌة، - 

 صفٌحات وصفٌحات- 

 .حٌوانات ثدٌة ذكور وإنات -

تحضٌرات مجهرٌة  -

(Préparations de commerce) 

ٓبلزظس  -

ضسؼ٤شجش 

 .ذحُٔدٜش

 

جٌُشق ػٖ جُر٤٘حش جُٔغإُٝس  -

ػٖ ضشٌَ جألٓشحج ٝجُر٤٘حش 

جُٔغإُٝس ػٖ ضشٌَ 

جُٜٞٓٞٗحش جُد٘غ٤س ػ٘ذ جُزًش 

 ٝجألٗث٠

 .ئٗدحص سعّٞ ُٜح- 

 :ربْ  رىػُسٍربْسطى-  2

 
 400× خظ٤س كأس 

 

  (x20) مقطع ملون فً مستوى مبٌض قنٌة مالحظ  بنكٌر ضعٌف
  

 

 :ِالزظبد ػبِخ     .3
  عحػس:ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز  :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 .٣ٌٖٔ ٓبلزظس جُخظ٤س ٝجُٔر٤غ ػ٘ذ ز٤ٞجٗحش ثذ٣س ئرج عٔسص جُظشٝف ذزُي

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4     

 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/- ِزىفشح 

 +/- +/- غُش ِزىفشح

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِالئّخ



60 
 

 19رقم جذاذة تقنٌة 

 .ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخاْوًٌ : اٌّغزىي

 .االٔذِبج اٌؼظت هشِىٍٔ:  اٌذساعُخ اٌشاثؼخ اٌىزذح

 الضغط الشرياني عامل بيولوجي ثابت :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

جُو٤حط ؿ٤ش جُٔرحشش - 

ُِؼـؾ جُشش٣ح٢ٗ 

 Stéthoscopeذٞجعطس 

جٌُشق ػٖ ثرحش - 

 .جُؼـؾ جُشش٣ح٢ٗ

 

 

الساعدة  -

 المطاطية

٣إد١ ٗلخ جُغحػذز ئ٠ُ جٗؼـحؽ  -

 جُشش٣حٕ ئ٠ُ ز٤ٖ جخطلحء ًَ جُظٞجش

ضلشؽ جُغحػذز ضذس٣د٤ح ٖٓ جُٜٞجء زط٠  -

عٔحع جألطٞجش جُٔظحزرس ُدش٣حٕ 

جُذّ ز٤٘ثذ ضوشأ جُو٤ٔس جُوظٟٞ ُِؼـؾ 

 جُشش٣ح٢ٗ

ٗغطٔش ك٢ ئكشجؽ جُغحػذز ئ٠ُ ز٤ٖ  -

 .جخطلحء جألطٞجش ك٘غدَ جُو٤ٔس جُذ٤ٗح

 

  ُُاعزخالص ل

اٌؼغؾ اٌششَبٍٔ 

 .اٌؼبدَخ

  ثجبد اٌؼغؾ ٌذي

 .شخض عٍُُ

 :ربْ  رىػُسٍربْسطى-  2

 
 

 

 :ِالزظبد ػبِخ     .3

  سذغ عحػس:ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز  :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4

 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/- ِزىفشح 

 +/- +/- غُش ِزىفشح

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِالئّخ
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 اٌغٕخ اْوًٌ ثىبٌىسَب

 شؼجخ اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ

 
فؼال ػٓ اٌزدبسة اٌّشزشوخ ثُٓ شؼجزٍ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ واٌؼٍىَ اٌشَبػُخ  اٌىاسدح فٍ اٌىزذح اٌذساعُخ 

َمذَ هزا اٌجبة اٌزدبسة اٌخبطخ ثبٌغٕخ أوًٌ شؼجخ اٌؼٍىَ  (اٌظىاهش اٌدُىٌىخُخ اٌخبسخُخ )اْوًٌ 

 .اٌشَبػُخ

 

 اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبُٔخ ( 2
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 1خزارح رمُٕخ سلُ 
 

  اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ :اٌّغزىي

  الهندسة الوراثية– طبيعة الخبر الوراثي  و آلية تعبيره:اٌىزذح اٌذساعُخ اْوًٌ 

 أؽىاس االٔمغبَ غُش اٌّجبشش :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ -1

 

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

إٌّزظشح 

إٔدبص - 

رسؼُشاد 

ِدهشَخ 

ٌّالزظخ 

ِخزٍف 

أؽىاس 

االٔمغبَ غُش 

 .اٌّجبشش

إٔدبص سعىَ - 

 .ٌهب

مجاهر ضوئية، صفائح، 

صفيحات، جذور البصل أو 

الثوم في طور اإلنبات، 

الملون القرمزي الخلي، 

 .زجاجات، مالقط دقيقة

 .مسخن مائي أو موقد غاز

 محرار

 أو تحضيرات مجهرية 
(Préparations de 

commerce) 

غّش اٌجظٍخ أو اٌثىِخ فٍ ِخجبس ثه ِبء ٌّذح  -

أعجىع ػًٍ اْلً ٌٍسظىي ػًٍ اٌدزس فٍ 

 .ؽىس اإلٔجبد

 .5cm. 0لطغ خزوس اٌجظً إًٌ لطغ طغُشح  -

وػغ اٌمطغ فٍ أٔجىة اخزجبس  ثه اٌٍّىْ  -

 .اٌمشِضٌ اٌخٍٍ ثُ غٍٍ اٌخٍُؾ ٌّذح دلُمخ

وػغ لطؼخ فٍ لطشح ِٓ اٌٍّىْ اٌمشِضٌ  -

 .اٌخٍٍ اٌجبسد فىق طفُسخ

وػغ اٌظفُسخ فىق اٌظفُسخ ِغ اٌؼغؾ  -

 ثٍطف لظذ رفىُه اٌخالَب 

 .ِالزظخ اٌزسؼُش ثبٌّدهش -

 .أو ِالزظخ رسؼُشاد خبهضح -

رؼشف ِخزٍف  -

أؽىاس 

االٔمغبَ غُش 

 اٌّجبشش

إٔدبص سعىَ  -

 رخطُطُخ ٌهب

 

 :سعُ رىػُسٍ-  2

 
: ِالزظبد ػبِخ 3

 .عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس   

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي  / اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِالئّخ
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 2خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 اْوًٌ ثىبٌىسَب،  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ: اٌّغزىي

 .  الهندسة الوراثية–طبيعة الخبر الوراثي وآلية تعبيره :  اٌذساعُخ اٌثبُٔخاٌىزذح

 .الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية/ ADNتجربة استخالص جزيئة  :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

اٌىشف  -

ػٓ خضَئخ 

ADN و 

ؽجُؼزهب 

 .اٌخُُطُخ 

 

 

 

- البصل أو الثوم-  
 –مهراس 

حمض +Naclماء
+ األستيك 

ورق +مخبار
+ الترشيح

الميثانول 
  .schiffكاشف+
 إناء زجاجي +

 ردضيء اٌجظٍخ إًٌ أخضاء طغُشح- 

لطشاد  +Nacl+ِبء)عسك اٌمطغ فٍ وعؾ االعزخالص- 

 (ِٓ زّغ اْعزُه

 .رششُر زظٍُخ اٌغسك- 

 .رششُر اٌششبزخ ػجش لطٓ فٍ ِخجبس- 

إػبفخ ػؼف زدُ اٌششبزخ ِٓ اٌُّثبٔىي فٍ اٌّخجبس - 

 .وسخه ػذح ِشاد

 ADNرٍىَٓ اٌشاعت اٌّشىً اٌّىىْ ِٓ اٌجشورُٕبد و- 

 .schiffثىاعطخ وبشف 

ِالزظخ اٌزسؼُش ثبٌّدهش اٌؼىئٍ ورٌه ثىػغ ػُٕخ - 

 .ِٕه ػًٍ طفُسخ وطفُسخ

رٍىْ اٌشاعت -

اٌّسظً ػٍُه 

ثبْزّش دًٌُ ػًٍ 

 . ADNوخىد  

ِالزظخ اٌجُٕخ - 

  ADNاٌخُُطُخ ي

ثبٌؼُٓ اٌّدش و أَؼب 

ثبعزؼّبي اٌّدهش 

 .اٌؼىئٍ

 :سعُ رىػُسٍ .2

 
: ِالزظبد ػبِخ .3

 عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 .ٓرحششز :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  Xِزىفشح  

 X غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و: اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ .5

 .ِٕبعجخ
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 اٌغٕخ اْوًٌ ثىبٌىسَب

 شؼجخ اِداة واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ -

 شؼجخ اٌزؼٍُُ اْطًُ -
 

 

 

 الوحدة الدراسٌة األولى (1
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 1خزارح رمُٕخ سلُ 
 

  واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ و شؼجخ اٌزؼٍُُ اْطًُشؼجخ اِداة  اْوًٌ ثىبٌىسَب،:اٌّغزىي
  التوالد البشري:اٌىزذح اٌذساعُخ اْوًٌ

 .أطوار تشكل الحيوانات المنوية :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ -2

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

رؼشف - 

أؽىاس رشىً 

اٌسُىأبد 

 إٌّىَخ

 

مجاهر ضوئية، صفائح، - 

 صفيحات، 

 تحضيرات مجهرية  -
(Préparations de commerce) 

 .ِالزظخ اٌزسؼُش ثبٌّدهش -

 

رؼشف أؽىاس  -

 رشىً إٌطبف

 .إٔدبص سعىَ ٌهب- 

 

 :ربْ  رىػُسٍربْسطى-  3

 
  7× خظ٤س كأس  

 
 400× ٓوطغ ك٢ خظ٤س كأس 

 

: ِالزظبد ػبِخ- 4

 عحػس:ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش 

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي / اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ -  4

 .ِالئّخ
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 2خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 شؼجخ اِداة واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ- ثبن 1:اٌّغزىي

  التوالد البشري:ػٕىاْ اٌىزذح

 .أطوار تشكل المشيج األنثوي :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ -1

 

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

ِالزظخ  -

أؽىاس رشىً 

اٌّشُح 

 .أْثىٌ

 

مجاهر ضوئية، صفائح، - 

 صفيحات، 

 تحضيرات مجهرية  -

(Préparations de commerce) 

ِالزظخ اٌزسبػُش  -

 .ثبٌّدهش

 

 

رؼشف أؽىاس رشىً - 

 اٌّشُح أْثىٌ

 .إٔدبص سعىَ ٌهب

 

  :سعُ رىػُسٍ-  2

 
 

: ِالزظبد ػبِخ - 3

 .عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي / اٌىزبة اٌّذسعٍ و: فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5

 .ِالئّخ
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 اٌغٕخ اْوًٌ ثىبٌىسَب

 شؼجخ اِداة واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ -

 شؼجخ اٌزؼٍُُ اْطًُ -
 

 

 

 

 

 الوحدة الدراسٌة الثانٌة (2
 

 

 

 

 

 

 

 

 3خزارح رمُٕخ سلُ 
 

 

 اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ اْداة واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ، وشؼجخ اٌزؼٍُُ اْطًُ:اٌّغزىي

 اٌىساثخ ػٕذ اإلٔغبْ: اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبُٔخ
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  مالحظة خرائط صبغية:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ -1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ  ِٕبوٌخاٌهذف ِٓ اي

 

اٌزىطً إًٌ ِفهىَ 

 االخزضاي اٌظجغٍ

 

 

 

 

صور لخرائط 

 :صبغية مختلفة 

 لخاليا جسدية*

 لخاليا جنسية* 

 .ِالزظخ طىس ٌخشائؾ طجغُخ- 

 .ِمبسٔخ ػذد اٌظجغُبد - 

اٌظجغُبد اٌدٕغُخ واٌظجغُبد - 

 اٌالخٕغُخ

رسذَذ اٌظُغخ اٌظجغُخ ٌىً ِٓ –

 واٌخٍُخ (2n)اٌخٍُخ اٌدغذَخ 

 (n)اٌدٕغُخ 

اعزخالص ظبهشح 

اخزضاي ػذد 

اٌظجغُبد أثٕبء 

 رشىً اِْشبج

 

 :رسم توضٌحً -2

 

 
 

: ِالزظبد ػبِخ-  3

  ده٤وس 20:ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ -  5

 .ِٕبعجخ
 

 

 

 

 

 4خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 

 

 
 اْوًٌ ثىبٌىسَب، شؼجخ  اِداة و اٌؼٍىَ  اإلٔغبُٔخ و شؼجخ اٌزؼٍُُ اْطًُ: اٌّغزىي

 اٌىساثخ ػٕذ اإلٔغبْ: اٌىزذح اٌذساعُخ اٌثبُٔخ
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 دراسة االنقسام االختزالي :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ -1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

رؼشف ِشازً االٔمغبَ 

 االخزضاٌٍ

 

 

مجاهر، تحضيرات مجهرية 
لالنقسام االختزالي عند الصفر 
(Ascaris Préparations 

de commerce) 

ِالزظخ  -

اٌزسؼُشاد 

 .ثبٌّدهش

اٌزُُّض ثُٓ  -

 ِخزٍف اٌّشازً 

إٔدبص سعىَ ٌّشازً  -

 االٔمغبَ االخزضاٌٍ

رسذَذ ُِّضاد وً  -

 .ِشزٍخ

 

 : ٌٕزُدخ إٌّبوٌخسعُ رىػُسٍ- 2

 
: ِالزظبد ػبِخ-  3

 عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص

 .ٓرحششز :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش -  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  +/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .ِٕبعجخ
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 :  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ–اٌغٕخ اٌثبُٔخ ثىبٌىسَب 

 
 مسلك علوم الحٌاة واألرض 

 مسلك العلوم الفٌزٌائٌة 

 

 

 

 اعزهالن اٌّبدح اٌؼؼىَخ:  اٌىزذح اٌذساعُخ– 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  لُخزارح رمُٕخ س

 . اٌفُضَبئُخَِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع واٌؼٍى: - شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ -اٌثبُٔخ ثىبٌىسَب : اٌّغزىي

 . اعزهالن اٌّبدح اٌؼؼىَخ:ػٕىاْ اٌىزذح



71 
 

  جٌُشق ػٖ ض٘لظ خبل٣ح جُخ٤ٔشز:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ     .1

اٌهذف ِٓ 

 اٌزدشثخ

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ

جٌُشق ػٖ ض٘لظ  

  .خبل٣ح جُخ٤ٔشز

  

 exaoػذز  -

 oxymètre ٓدظ -

  ٓؼخس-

ػ٤٘حش ٖٓ خ٤ٔشز - 

 .جُر٤شز

ٗؼشع ٓسِٞال ػحُوح ُخبل٣ح جُخ٤ٔشز -  

 . عحػس30ُِطٜٞتس ذٞجعطس ٓؼخس ُٔذز 

ذٞجعطس ٓدظ جألًٝغد٤ٖ ٣طْ ه٤حط - 

 .ضطٞس ضش٤ًضٛزج جُـحص ك٢ جُٔسٍِٞ

 ضر٤ٖ شحشس جُسحعٞخ ضطٞس ٛزج جُطش٤ًض- 

 ٣O2٘خلغ ضش٤ًض 

 .ك٢ ٝعؾ جُضسع

 :ربْرىػُسٍطىسربْ      .2

 
 

 :ِالزظبد ػبِخ     . 3

 30mn :ٓذز جإلٗدحص

 30h :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 :ٓخطِلحش

 اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4

 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد 

 -/+ -/+ ِزىفشح 

 -/+ -/+ غُش ِزىفشح

 

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .ِالئّخ

 2لُ خزارح رمُٕخ س

  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: - شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ اٌثبُٔخ ثىبٌىسَب : اٌّغزىي

 . اعزهالن اٌّبدح اٌؼؼىَخ:ػٕىاْ اٌىزذح
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  جٌُشق جُطدش٣ر٢ ػٖ ظحٛشز جُطخٔش جُِر٢٘:  رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ     .1

اٌهذف ِٓ 

 اٌزدشثخ

 إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ

جٌُشق جُطدش٣ر٢  

ػٖ ظحٛشز جُطخٔش 

  جُِر٢٘

  

 exaoػذز  -

 ( sonde) ٓو٤حط -

pH 

 250mL ذٞهحٍ -

ػ٤٘س ٖٓ جُس٤ِد - 

 .جٌُحَٓ جُطش١

 .ٗلشؽ ػ٤٘س ٖٓ جُس٤ِد جُطش١ ك٢ ذٞهحٍ-   

ٗسشص ػ٠ِ َٓء جُرٞهحٍ ػٖ آخشٙ ُطشد - 

 .جُٜٞجء ٖٓ جُرٞهحٍ

 ٝٗطشًٚ  pH ٗؼغ دجخَ جُس٤ِد ٓو٤حط -

 . ٣ٞٓح12ُٔذز 

 ك٢ pHضر٤ٖ شحشس جُسحعٞخ ضطٞس - 

 .جُرٞهحٍ

 ك٢ ٣pH٘خلغ 

 (جُس٤ِد )جُٞعؾ  

 .ذذجُس جُضٖٓ

 :اْرىػُسٍاْ سعُ     .2

 
 

 :ِالزظبد ػبِخ     .3

 30mn :ٓذز جإلٗدحص

 ٣ٞٓح 12 :جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 :ٓخطِلحش

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش     .4
 اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد 

 -/+ -/+ ِزىفشح 

 -/+ -/+ غُش ِزىفشح

أو دػبِبد أخشي /  اٌىزبة اٌّذسعٍ و :اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .ِالئّخ

 3خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 

  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: - ثبن شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ 2:اٌّغزىي

 . اعزهالن اٌّبدح اٌؼؼىَخ:ػٕىاْ اٌىزذح
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 مالحظة وإنجاز رسم لفوق بنية المتوكندري : أو إٌّبوٌخرمذَُ اٌزدشثخ-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

ضؼشف ذ٤٘س ٝكٞم ذ٤٘س 

 ج٤ُٔطًٞ٘ذس١

 

Electronographies 

CMD  FD10 
 CMD  جذاذات 

ٓبلزظس جُظٞس 

جالٌُطشٝٗٞؿشجك٤س أٝ 

 .جُرطحهس جُٞثحتو٤س

 ضؼشف كٞم ذ٤٘س  

ج٤ُٔطًٞ٘ذس١ ٝئٗدحص 

 سعْ ضخط٤ط٢ ُٜح

 

  Animal_mitochondrion_diagram_fr.svg:عن موقع : سعُ رىػُسٍ-  2

 
 

: ِالزظبد ػبِخ - 3

  دهحتن5:ٓذز جإلٗدحص

 ده٤وس 20: زجُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤ح

 .جُط٤ِٔذ ٓطحُد ذاٗدحص سعْ ٤ُِٔطًٞ٘ذس١:ٓخطِلحش

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش -4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ

 

 4خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

  الفيزيائيةمالعلو- مسلكا علوم الحياة واألرض: - شعبة العلوم التجريبية  ثبن2: اٌّغزىي

 .استهالك المادة العضوية: ػٕىاْ اٌىزذح

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Animal_mitochondrion_diagram_fr.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Animal_mitochondrion_diagram_fr.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Animal_mitochondrion_diagram_fr.svg
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 رغدًُ اٌزمٍظبد اٌؼؼٍُخ :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

 

 

 

ضغد٤َ جُطوِظحش 

 جُؼؼ٤ِس

 

ضفدعة حٌة، إٌثٌر 
، قطن، إبرة 

، (لتخرٌب الدماغ)
دعامة، مهٌج 

إلكترونً، 
أسطوانة مسجلة، 

قلم مسجل، 
بطارٌة، عتالت 

 ثقل، خٌط

 .ضخش٣د جُذٓحؽ ٝجُ٘خحع جُش٢ًٞ ُؼلذػس-

ٝػغ جُؼلذػس ػ٠ِ ٣ُٞسس ٝضثر٤ص ػ٤ِٜح سًرس - 

 ,أزذ ؽشك٤ٜح جُغل٤٤ِٖ

ضشش٣ر جُطشف جُخِل٢ ٌُِشق ػٖ ػؼبلش - 

 .جُلخز ٝػٖ جُؼظد جُٞس٢ً

هطغ جُؼظد جُٞس٢ً ٝضٞط٤ِٚ ذدٜحص ضغد٤َ - 

 .جُطوِض جُؼؼ٢ِ

ض٤٤ٜح جُؼؼِس ئٓح ٓرحششز ذٞػغ جالٌُطشٝد٣ٖ - 

ج٤ُٜٔد٤ٖ ػ٠ِ عطسٜح أٝذظلس ؿ٤ش ٓرحششز ذٞػغ 

 .جالٌُطشٝد٣ٖ ػ٠ِ جُؼظد ُٞس٢ً

ضغد٤َ جعطدحذس 

 :جُؼؼِس

 .ُط٤٤ٜح ٝجزذ+ 

الٛحخط٤ٖ + 

 .ٓططح٤ُط٤ٖ

إلٛحخحش + 

 ٓططح٤ُس

 

 سعُ رىػُسٍ .2

 
 

 

 

 

: ِالزظبد ػبِخ .3

 عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص

 عحػطحٕ:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5 

 .ِٕبعجخ
 

 5خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 

 
 

  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: - شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ  ثبن2:اٌّغزىي

 .استهالك المادة العضوية: ػٕىاْ اٌىزذح
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 ِالزظبد ِدهشَخ  ٌخالَب ػؼٍُخ :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 :ٓبلزظحش ٓدٜش٣س

 .خبل٣ح ػؼ٤ِس -

 .ٓوحؽغ ؽ٤ُٞس -

 .ٓوحؽغ ػشػ٤س -

 ئٗدحصسعّٞ ُٜح -

مجاهر، تحضٌرات 

 مجهرٌة 

(Préparations de 

commerce) 

ٓبلزظس جُطسؼ٤شجش 

جُٔدٜش٣س ٖٓ رسف 

 .جُٔطؼ٤ِٖٔ

 : ئٗدحص سعْ ٌَُ ٖٓ 

 ٗغ٤ح ػؼ٢ِ  -

 ٤ُِق ػؼ٢ِ -

 :سعُ رىػُسٍ-  2

 

 

 
 

 

 

   
 

  :ِالزظبد ػبِخ-  3

 عحػس ٝٗظق:ٓذز جإلٗدحص

  عحػطحٕ:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 جالعطؼحٗس ذظٞس جٌُطشٝٗٞؿشجك٤س ُِطٞطَ ج٠ُ كٞم ذ٤٘س جُخ٤ِس جُؼؼ٤ِس:ٓخطِلحش

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش - 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ
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 :  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ–اٌغٕخ اٌثبُٔخ ثىبٌىسَب 

 
 مسلك علوم الحٌاة واألرض 

 مسلك العلوم الفٌزٌائٌة 

 

 

 

  ٔمٍه ػجش اٌزىاٌذ اٌدٕغٍ–اٌخجش اٌىساثٍ :  اٌىزذح اٌذساعُخ–2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 

 

 
  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: - شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ ثبن 2:اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي– طبيعة الخبر الوراثي :ػٕىاْ اٌىزذح
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 .أؽىاس االٔمغبَ غُش اٌّجبشش :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

ئٗدحص - 

ضسؼ٤شجش 

ٓدٜش٣س 

ُٔبلزظس 

ٓخطِق 

جؽٞجس 

جالٗوغحّ ؿ٤ش 

 .جُٔرحشش

ئٗدحص سعّٞ - 

 .ُٜح

مجاهرضوئٌة، صفائح، 

صفٌحات، جذور البصل او 

الثوم فً طور اإلنبات، 

الملون القرمزي الخلً، 

 .زجاجات، مالقطدقٌقة

 .مسخن مائً او موقد غاز

 محرار

 أو تحضٌرات مجهرٌة 

(Préparations de 

commerce) 

ؿٔش جُرظِس جٝ جُثٞٓس ك٢ ٓخرحس ذٚ ٓحء ُٔذز  -

أعرٞع ػ٠ِ جالهَ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُدزس ك٢ 

 .ؽٞس جالٗرحش

 .5cm. 0هطغ خزٝس جُرظَ جُىوطغ طـ٤شز -

ٝػغ جُوطغ ك٢ جٗرٞخ جخطرحس ذٚ جُِٕٔٞ  -

 .جُوشٓض١ جُخ٢ِ ثْ ؿ٢ِ جُخ٤ِؾ ُٔذز ده٤وس

ٝػغ هطؼس ك٢ هطشز ٖٓ جُِٕٔٞ جُوشٓض١  -

 .جُخ٢ِ جُرحسد كٞم طل٤سس

ٝػغ جُظل٤سس كٞم جُظل٤سس ٓغ جُؼـؾ  -

 ذِطق هظذ ضل٤ٌي جُخبل٣ح 

 .ٓبلزظس جُطسؼ٤ش ذحُٔدٜش -

 .جٝ ٓبلزظس ضسؼ٤شجش خحٛضز -

ٓبلزظس خبل٣ح  -

ذٜح ٟٗٞ ٓخطِلس 

: جُسدْ ٝجُشٌَ

ذؼؼٜح ك٢ زحُس 

عٌٕٞ 

ٝجالخشٟ ك٢ 

زحُس جالٗوغحّ 

 .ؿ٤ش جُٔرحشش

ئٗدحص سعّٞ  -

ُِخبل٣ح ك٢ ؽٞس 

 .جالٗوغحّ

 

 :سعُ رىػُسٍ-  2

 
: ِالزظبد ػبِخ 3

 .عحػط٤ٖ:ٓذز جإلٗدحص     

 

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 X Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

او دػبِبد أخشي / اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِالئّخ

 

 

 7خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: - شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ   ثبن2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح

 .الطبيعة الكميائية للمادة الوراثية: فقرة الوحدة
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 ADNردشثخ اعزخالص خشَزخ  :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

اٌهذف ِٓ 

اٌزدشثخ 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ 

اٌىشف  -

ػٓ خضَئخ 
ADN 

وؽجُؼزهب 

 .اٌخُُطُخ 

 

 

 

- البصل او الثوم-  
 –مهراس 

حمض +Naclماء
+ االستٌك 

ورق +مخبار
المٌتانول + الترشٌح

  .schiffكاشف+
 اناء زجاجً +

 ضدض٠٣ء جُرظِس ج٠ُ جخضجء طـ٤شز- 

 Nacl+ٓحء)عسن جُوطغ ك٢ ٝعؾ جالعطخبلص- 

 (هطشجش ٖٓ زٔغ جالعط٤ي+

 .ضشش٤ر زظ٤ِس جُغسن- 

 .ضشش٤ر جُششحزس ػرش هطٖ ك٢ ٓخرحس- 

جػحكس ػؼق زدْ جُششحزس ٖٓ ج٤ُٔثحٍٗٞ ك٢ - 

 .جُٔخرحسٝسخٚ ػذز ٓشجش

ض٣ِٖٞ جُشجعد جُٔشٌَ جٌُٕٔٞ ٖٓ جُرشٝض٤٘حش - 

ٝADN ذٞجعطس ًحشق schiff. 

ٓبلزظس جُطسؼ٤ش ذحُٔدٜش جُؼٞت٢ ٝرُي ذٞػغ - 

 .ػ٤٘س ٓ٘ٚ ػ٠ِ طل٤سس ٝطل٤سس

ضِٕٞ جُشجعد جُٔسظَ -

ػ٤ِٚ ذحالزٔش د٤َُ ػ٠ِ 

 . ADNٝخٞد  

ٓبلزظس جُر٤٘س - 

  ADNجُخ٤٤ط٤سٍ

ذحُؼ٤ٖ جُٔدش ٝج٣ؼح 

ذحعطؼٔحٍ جُٔدٜش 

 .جُؼٞت٢

 

 :سعُ رىػُسٍ-  2

 
 

: ِالزظبد ػبِخ 3

 عحػطحٕ: ٝجُسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس/ ٓذز جإلٗدحص

: ٓخطِلحش

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي   /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ
 

 8خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 

 

 

 
  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: -  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ ثبن2:اٌّغزىي
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  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح

  مالحظة خرائط صبغٌة:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ  ِٕبوٌخاٌهذف ِٓ اي

 

جُطٞطَ ئ٠ُ ٓلّٜٞ 

 .جالخطضجٍ جُظرـ٢

 

 

 

صور لخرائط 

 :صبغٌة مختلفة 

 لخالٌا جسدٌة*

 لخالٌا جنسٌة* 

 .ٓبلزظس طٞس ُخشجتؾ طرـ٤س- 

جُظرـ٤حش .- ٓوحسٗس ػذد جُظرـ٤حش - 

 جُد٘غ٤س ٝجُظرـ٤حش جُبلخ٘غ٤س

ضسذ٣ذ جُظ٤ـسجُظرـ٤س ٌَُ ٖٓ جُخ٤ِس –

 (n) ٝجُخ٤ِس جُد٘غ٤س (2n)جُدغذ٣س 

جخطضجٍ ػذد جُظرـ٤حش 

 أث٘حء ضشٌَ جألٓشحج

 

 :رسم توضٌحً -2

 

 
 

: ِالزظبد ػبِخ-  3

  ده٤وس 20 :ٓذز جإلٗدحص    

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش-  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 +/- +/-ِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و: فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5

 .ِٕبعجخ
 

 

 

 

 9خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 

  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: -  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ ثبن2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح
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 تعرف أعضاء الفوقس الحوٌصلً التً ٌتم على مستواها تشكل األمشاج . :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1

 مالحظة مراحل اإلخصاب عند الفوقس الحوٌصلً                                 . 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 :ضؼشف 

أػؼحء ضشٌَ  -

 جألٓشحج

ٓشجزَ جإلخظحخ  -

ػ٘ذ جُلٞهظ 

 جُس٣ٞظ٢ِ

 

 ٓدحٛش -

ٓششجش جُلٞهظ  -

ك٢ ٓخطِق 

 ٓشجزَ جُ٘ٔٞ

ضٞػغ ػ٤٘س ٖٓ ٓحء 

جُرسش ٣سط١ٞ ػ٠ِ 

جألٓشحج جُزًش٣س 

ٝجألٗث٣ٞس ُِلٞهظ ذ٤ٖ 

جُظل٤سس ٝجُظل٤سس ٣ٝطْ 

 ٓبلزظطٜح ذحُٔدٜش

ئٗدحص سعّٞ ضخط٤ط٤س   -

 ُؤلخظحخ

ضسذ٣ذ ٓغطٟٞ ًَ ٖٓ جالٗوغحّ  -

جالخطضج٢ُ ٝجإلخظحخ ػ٘ذ 

 .ٛزج جُطسِد 

ئٗدحص جُذٝسز جُظرـ٤س  -

جُٔطحذوس ُذٝسز ٗٔٞ ٛزج 

 .جُطسِد

 

 :اْ رىػُسٍاْسعُ .2

 
 

 

 

 

: ِالزظبد ػبِخ .3

 ده٤وس15:ٓذز جإلٗدحص

  ده٤وس15:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  xغُش ِزىفشح 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و: فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخاٌجذًَ اٌّمزشذ - 5 

 .ِٕبعجخ

 

 10خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 

  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: -  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ ثبن2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح

  دراسة االنقسام االختزالً:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1
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إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

ضؼشف ٓشجزَ جالٗوغحّ 

 جالخطضج٢ُ

 

 

مجاهر، تحضٌرات مجهرٌة 
لالنقسام االختزالً عند 

 Ascaris)الحقر 
Préparations de 

commerce) 

ٓبلزظس جُطسؼ٤شجش 

 .ذحُٔدٜش

جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ  -

 ٓخطِق جألؽٞجس 

ئٗدحص سعّٞ  -

 ألؽٞجسجالٗوغحّ جالخطضج٢ُ

ضسذ٣ذ ٤ٔٓضجش ٝخظحتض  -

 .ًَ ٓشزِس

 :سعُ رىػُسٍ .2

 
 

: ِالزظبد ػبِخ .3

 عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص   

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ

 

 

 

 11خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 

  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: - شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ  –ثبن 2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي– طبيعة الخبر الوراثي .:ػٕىاْ اٌىزذح

 .دساعخ ظبهشح االلزشاْ :رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ .1
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إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

ضؼشف ظحٛشز جالهطشجٕ 

 .ػ٘ذ جعر٤شٝخ٤شج

 

مجاهر ، تحضٌرات 

 Préparations)مجهرٌة

de commerce) 

 .ٓبلزظس جُطسؼ٤شجش -

ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢  -

 ُخ٤٤ط٢ جعر٤شٝخ٤شج

ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢ 

 ُبلهطشجٕ

 

 :سعُ رىػُسٍ .2

 
 

: ِالزظبد ػبِخ .3

:  ٗظق عحػس:ٓذز جإلٗدحص     

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  .4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ
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 :  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ–اٌغٕخ اٌثبُٔخ ثىبٌىسَب 

 
 مسلك علوم الحٌاة واألرض 

 مسلك العلوم الفٌزٌائٌة 

 

 

 

 اٌظـىاهش اٌدُىٌىخُــخ:  اٌىزذح اٌذساعُخ– 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 

  اٌفُضَبئُخَاٌؼٍى- ِغٍىب ػٍىَ اٌسُبح واْسع: -  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌزدشَجُخ ثبن2: اٌّغزىي

 الظـواهر الجيولوجيــة: ػٕىاْ اٌىزذح

  مالحظة بالعٌن المجردة وبالمجهر المستقطب:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ

 صفائح دقٌقة للكرانٌت* لعٌنات من صخرة الكرانٌت  * 
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إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

ضؼشف ج٤ُٔٔضجش 

جُر٣ٞ٤٘س ٝجُؼ٤ذج٤ٗس 

 ٌُِشج٤ٗص

 

 مجاهر مستقطبة

 .صفائح دقٌقة للكرانٌت- 

عٌنات لصخرة - 
 .الكرانٌت

ٓبلزظس جُؼ٤٘حش 

 .جُظخش٣س

ٓبلزظس ٓدٜش٣س 

 ُظلحتر ده٤وس ٌُِشج٤ٗص

 ضؼشف ذ٤٘س جٌُشج٤ٗص 

ضؼشف جُطش٤ًد جُؼ٤ذج٢ٗ 

 ٌُِشج٤ٗص

ئٗدحص سعْ ُِظل٤سس 

 جُذه٤وس ٌُِشج٤ٗص

 

 :سعُ رىػُسٍ-  2

 
: ِالزظبد ػبِخ-  3

 .عحػطحٕ :ٓذز جإلٗدحص    

 

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ
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 اٌغٕخ اٌثبُٔخ ثىبٌىسَب
 

  أ–ِغٍه اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 

 

 

 أ- ِغٍه اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ   -ثبن2:اٌّغزىي
  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح

  مالحظة خرائط صبغٌة:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1
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إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ  ِٕبوٌخاٌهذف ِٓ اي

 

جُطٞطَ ئ٠ُ ٓلّٜٞ 

 جالخطضجٍ جُظرـ٢

 

 

 

 

صور لخرائط 

 :صبغٌة مختلفة 

 لخالٌا جسدٌة*

 لخالٌا جنسٌة* 

 .ٓبلزظس طٞس ُخشجتؾ طرـ٤س- 

.- ٓوحسٗس ػذد جُظرـ٤حش - 

جُظرـ٤حش جُد٘غ٤س ٝجُظرـ٤حش 

 جُبلخ٘غ٤س

ضسذ٣ذ جُظ٤ـسجُظرـ٤س ٌَُ ٖٓ –

 ٝجُخ٤ِس (2n)جُخ٤ِس جُدغذ٣س 

 (n)جُد٘غ٤س 

جخطضجٍ ػذد 

جُظرـ٤حش جث٘حء 

 ضشٌَ جألٓشحج

 

 :سعُ رىػُسٍ- 2

 

 

 
 

: ِالزظبد ػبِخ-  3

  ده٤وس 20:ٓذز جإلٗدحص   

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

 - Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ

 

 

 

 

 2خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 

 
 أ- ِغٍه اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ  - ثبن2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح

  مالحظة مراحل اإلخصاب عند الفوقس الحوٌصلً:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

جالٗوغحّ :ضسذ٣ذ ٌٓحٕ ًَ ٖٓ  - .ٓبلزظس جُشش٣ؾشرٌط وثائقً للتوالد  
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ضؼشف ٓشجزَ 

جإلخظحخ ػ٘ذ جُلٞهظ 

 جُس٣ٞظ٢ِ

 

عند الفوقس 
 .الحوٌصلً

ضذ٣ٖٝ  -

 .جُ٘وؾ

ٝجإلخظحخ ك٢ دٝسز .جالخطضج٢ُ

 .ٗٔٞ ٛزج جُطسِد 

ئٗدحص جُذٝسز جُظرـ٤س جُٔطحذوس  -

 .ُذٝسز ٗٔٞ ٛزج جُطسِد

 

 :سعُ رىػُسٍ-  2

 
: ِالزظبد ػبِخ-  3

 ده٤وس15:ٓذز جإلٗدحص

  ده٤وس15:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 : اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش-  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  xغُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ

 3خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ
 

 أ- ِغٍه اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ  - ثبن2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح

  مالحظات مجهرٌة، إنجاز رسوم لمراحل االنقسام االختزالً:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

ضؼشف ٓشجزَ جالٗوغحّ 

مجاهر، تحضٌرات 
مجهرٌة لالنقسام 

ٓبلزظس جُطسؼ٤شجش 

 .ذحُٔدٜش

ئٗدحص سعّٞ  -

ُٔشجزَ 
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 جالخطضج٢ُ

 

 

 

االختزالً عند الحقر 
(Ascaris 

Préparations de 

commerce) 

جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ  -

ٓخطِق 

 جُٔشجزَ 

جالٗوغحّ 

 جالخطضج٢ُ

ضسذ٣ذ ٤ٔٓضجش  -

 .ًَ ٓشزِس

 : ٌٕزُدخ إٌّبوٌخسعُ رىػُسٍ-  2

 
 

: ِالزظبد ػبِخ-  4

 عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص        

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  5

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ

 

 

 

 

 4خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 

 أ- ِغٍه اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ  –ثبن 2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي– طبيعة الخبر الوراثي .:ػٕىاْ اٌىزذح

  مالحظة االقتران:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

 

ضؼشف ظحٛشز جالهطشجٕ 
 .ٓبلزظس جُطسؼ٤شجش -مجاهر ، تحضٌرات 

ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢  -

ئٗدحص سعْ ضخط٤ط٢ 

 ُبلهطشجٕ
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 .ػ٘ذ جعر٤شٝخ٤شج

 
 Préparations)مجهرٌة

de commerce) 

 ُخ٤٤ط٢ جعر٤شٝخ٤شج

 

 :سعُ رىػُسٍ-  2

 
 

: ِالزظبد ػبِخ 3

:  ٗظق عحػس:ٓذز جإلٗدحص

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  Xغُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ
 

 

 

 

 

 

 

 5خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 

 أ- ِغٍه اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ  - ثبن2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح

  دراسة اإلخصاب عند الفوقس الحوٌصلً:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

ضؼشف جألٓشحج ػ٘ذ جُلٞهظ - ضٞػغ هطشجش ٖٓ ٓحء  مجاهر-ضؼشف جألٓشحج ػ٘ذ 
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 جُلٞهظ جُس٣ٞظ٢ِ

دسجعس جإلخظحخ ػ٘ذ -

 جُلٞهظ جُس٣ٞظ٢ِ

مشرات فً -
أطوار مختلفة من 

النمو لفوقس 
 الحوٌصلً

جُرسش١ ضسط١ٞ ػ٠ِ 

جألٓشحج ذ٤ٖ طل٤سس 

ٝػل٤سس هظذ 

 جُٔبلزظس جُٔدٜش٣س

جُس٣ٞظ٢ِ ٝئٗدحصسعّٞ ضخط٤ط٤س 

 .ُٜح

دسجعس جإلخظحخ ػ٘ذ جُلٞهظ -

جُس٣ٞظ٢ِ ٝئٗدحصسعّٞ ضخط٤ط٤س 

 .ُٜح

 :سعُ رىػُسٍ 2

 

 
 

 

 

: ِالزظبد ػبِخ 3

 ده٤وس15:ٓذز جإلٗدحص

  ده٤وس15:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

 

 :اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش 4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  xغُش ِزىفشح 

 

أو دعامات أخرى /الكتاب المدرسً و:البدٌل المقترح فً حالة عدم وجود األدوات والمواد الكٌمٌائٌة-  5

 .مناسبة

 

 

 6خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 

 أ-  ِغٍه اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ -ثبن2: اٌّغزىي

  نقله عبر التوالد الجنسي–طبيعة الخبر الوراثي : ػٕىاْ اٌىزذح

  مالحظة مراحل اإلخصاب عند الفوقس الحوٌصلً:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ-  1

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 

جالٗوغحّ :ضسذ٣ذ ٌٓحٕ ًَ ٖٓ  - .ٓبلزظس جُشش٣ؾشرٌط وثائقً للتوالد  
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ضؼشف ٓشجزَ 

جإلخظحخ ػ٘ذ جُلٞهظ 

 جُس٣ٞظ٢ِ

 

عند الفوقس 
 .الحوٌصلً

ضذ٣ٖٝ  -

 .جُ٘وؾ

ٝجإلخظحخ ك٢ دٝسز .جالخطضج٢ُ

 .ٗٔٞ ٛزج جُطسِد 

ئٗدحص جُذٝسز جُظرـ٤س جُٔطحذوس  -

 .ُذٝسز ٗٔٞ ٛزج جُطسِد

 

 :سعُ رىػُسٍ 2

 
: ِالزظبد ػبِخ 3

 ده٤وس15:ٓذز جإلٗدحص

  ده٤وس15:جُضٖٓ جُؼشٝس١ ُِسظٍٞ ػ٠ِ جُ٘ط٤دس

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  ِزىفشح  

  xغُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ

 7خزارح رمُٕخ ٌٍزدشثخ 
 

 أ-  ِغٍه اٌؼٍىَ اٌشَبػُخ .ثبن2:اٌّغزىي

 التغير وعلم وراثة الساكنة: ػٕىاْ اٌىزذح

عد البذور داخل السفنات عند الجلبانة :  دراسة بعض األمثلة للتغٌر غٌر المتواصل:رمذَُ اٌزدشثخ أو إٌّبوٌخ - 1

 .....أو الفاصولٌا

 ....قطر القواقع، وزن البدور، طول البرامٌسٌوم: دراسة بعض األمثلة للتغٌر  المتواصل- 

إٌزُدخ إٌّزظشح رىخُهبد رمُٕخ اْدواد اٌالصِخ اٌهذف ِٓ اٌزدشثخ 
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ضؼشف ضـ٤ش جُظلحش جُٞسجث٤س 

 .ج٤ٌُٔس دجخَ جُدٔحػس

 ػ٠ِ GAUSSضطر٤ن هحٕٗٞ -

ضٞص٣غ ضشددجش جُظلحش 

جُٞسجث٤س ٓغ جدسجى جُذالالش 

جالزظحت٤س ُٔخطِق جُثحذطحش 

 .جالزظحت٤س

 

سفنات الجلبانة أو 

 .....الفاصولٌا

قواقع لمعدٌات 

 األرجل

 مٌزان

ساكنة  )مجاهر 
 ......(البرامسٌوم 

 .ػذ ذزٝس دجخَ جُغ٘لحش ػ٘ذ جُدِرحٗس 

ضد٤ٔغ جُٔؼط٤حش ك٢ خذٍٝ ذطسذ٣ذ  -

 .جالهغحّ ٝجُطشددجش

ه٤حط هطش جُوٞجهغ ذٞجعطس هذٓس ٓغ  -

 .(ذٔح ك٤ٜح جُؼشش٣س' أخز خ٤ٔغ جُو٤ْ 

ضظ٤٘ق جُ٘طحتح جُٔسظَ ػ٤ِٜح ئ٠ُ  -

 ًَ كثس ضشٌَ 0.5mmكثحش ٖٓ 

 .هغٔح

ضطر٤ن ثٞجذث 

ضٞص٣غ ضشددجضطـ٤ش 

 .جُظلحش جُٞسجث٤س 

 :/سعُ رىػُسٍ - 2  

 

: ِالزظبد ػبِخ 3

 عحػطحٕ:ٓذز جإلٗدحص

اٌىػؼُخ اٌسبٌُخ ٌٍّخزجش  4

اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اْدواد  

  Xِزىفشح  

  غُش ِزىفشح 

 

أو دػبِبد أخشي /اٌىزبة اٌّذسعٍ و:اٌجذًَ اٌّمزشذ فٍ زبٌخ ػذَ وخىد اْدواد واٌّىاد اٌىُُّبئُخ - 5

 .ِٕبعجخ
 

 


