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بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر1:المذكرةرقمم)1السنة أولى متوسط (

التغذية عند اإلنسانفاهيمي: مالمجال ال
مصدر األغذية وتركيبها: المفاهيميةالوحدة
مصدر األغذية-Iالتعلمية: الحصة

يميز بين األغذية من حيث التركيب والمصدر.الكفاءة القاعدية: 
: أن يحدد التلميذ المصدر العضوي أو المعدني لغذاء ما.مؤشر الكفاءة

كتاب التلميذ.–بعض األغذية –: لوحة لبعض األغذية الوسائل
المنهجية

وضعية 
قاالنطال

الوضعية 
اإلشكالية

مسعى 
حل

اإلشكالية

الخالصة

تطبيق

.أغذية تتغذى عليها5أذكر -1
هذه األغذية عن بعضها؟فيم تختلف-2

لماذا تختلف عن بعضها؟-:تساؤل
.ألنها ذات مصادر مختلفة- 

در األغذيةامص-أ
حدد في جدول مصدر كل غذاء من هذه -1

األغذية.
لخص في فقرة قصيرة ما توصلت إليه من -2

دراستك لألغذية في هذه الحصة.

توضيح مصدر األغذية-ب
التمييز بين األغذية العضوية كيف يمكن 

واألغذية المعدنية؟
بالتحليل عن –بالذوق –: بالمالحظة الفرضيات

.طريق التجربة

: نضع قليال من كل غذاء في أنبوب التجربة
.اختباري ونسخنه على النار

قم بهذه التجربة وسجل ما تالحظه في كل -1
.مرة

ة.من هذه التجربهما تستنتجقل -2

أكمل الجدول التالي وضع األغذية في الخانات 
–عسل –طماطم –المناسبة: ماء سعيدة 

–زبدة –ملح الكالسيوم –فول –نمارغاري
.فلفل–مرطبات –سردين 

النتيجة

–بطاطس –زيت –ماء –سكر –حليب –خبز -1
عسل.–عنب –بيض 

وق.الذ–الرائحة –الشكل –تختلف في اللون -2

مصدرهالغذاء
نباتخبز

حيوانحليب
نباتسكر
معدنماء

حيوانبيض
نباتبطاطس

معدنملح

تصنف األغذية إلى نوعين: أغذية خالصة:
عضوية ذات أصل حيواني كاللحم أو نباتي كالخبز 

وأغذية معدنية ذات أصل معدني كالماء والملح.
ض، البطاطس المالحظة: الخبز، الحليب، السكر، البي

كلها تتفحم بينما الماء والملح ال يتفحمان
االستنتاج: األغذية العضوية تتفحم بينما األغذية 

.المعدنية ال تتفحم

.........معدنية ......................

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

.............
......... أغذية حيوانية

.........

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

النتيجة= لة أجوبة التالميذحوص



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر2: المذكرةرقمم)1السنة أولى متوسط (

التغذية عند اإلنسانالمجال المفاهيمي: 
مصدر األغذية وتركيبها: المفاهيميةالوحدة
تركيب األغذية-IIالتعلمية:الحصة

.المصدرالتركيب ويميز بين األغذية من حيثالكفاءة القاعدية: 
.أن يوضح التلميذ بعض األغذية البسيطة باستعمال كواشف: مؤشر الكفاءة

-حمض األزوت- محلول فهلينج- ورق- ماء- بيشر-موقد- ماسك خشبي- )12أنابيب اختباريه (- حوض:الوسائل
.كسالت األمونيومأ-نترات الفضة

المنهجية

وضعية 
نطالقالا

الوضعية 
إلشكاليةا

مسعى 
حل

اإلشكالية

الخالصة

ما هي طبيعة األغذية التي نتغذى عليها؟* 
عضوية أو معدنية-
ما هي األغذية المعدنية؟-

.الماء واألمالح المعدنية
.أذكر بعض األغذية العضوية-

...بيض-بطاطس–حليب –خبز 

: مم تتركب هذه األغذية العضوية؟تساؤل
(نأخذ كمثال الخبز).

: تتركب من ماء ، ملح، خميرة، زيت، الفرضية
نشاء...

: يقدم وصف لكل تجربة باختصار مع النشاط
الكاشف المستعمل في جدول.

ذ يجري التالميذ التجارب تحت إشراف األستا
.) تم يستنتجونت(التفاعالاتويسجلون المالحظ

النتيجة

خالصة 
* تتركب األغذية التي نتغذى عليها من عناصر  

بسيطة هي الماء، األمالح المعدنية، الغلوسيدت 
كالسكر والنشاء، البروتيدات، الدسم 

والفيتامينات.
* يتم الكشف عن هذه األغذية البسيطة 

باستعمال كواشف مناسبة.
* الغذاء الذي يتركب من عنصرين أو أكثر يسمى 

غذاء مركب مثل الخبز.
* الغذاء الكامل هو الذي يحتوي على جميع 

العناصر البسيطة مثل الحليب.

الغذاء الذي نكشف عنهالتفاعلالتجربة
الخبز يحتوي على ماءظهور بخار وقطرات ماءخبز في أنبوب + حرارة

حلول مستحلب الخبز+ م
فهلينج + حرارة

سكر الخبز يحتوي على ظهور راسب أحمر أجوري
)غلوسيد (العنب

النشاءالخبز يحتوي علىظهور لون أزرق بنفسجي+ ماء اليودخبز قطعة 
)غلوسيد(

مستحلب الخبز + نترات 
الفضة

ظهور راسب يسود في 
الضوء

الخبز يحتوي على ملح 
الطعام

قطعة خبز + حمض 
األزوت

نالخبز يحتوي على البروتيهور لون أصفرظ

بذرة فول سوداني تحك 
على الورق

الفول السوداني يحتوي نصف شفافةظهور بقع 
على دسم
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تمرين 
تطبيقي

الرسم

.النتيجة= حوصلة أجوبة التالميذ

.كمل الجدول التالي اعتمادا على التجارب التي أجريت من قبلا

التفاعلالكاشفالغذاء
بخار + قطرات ماء

النشاء
محلول فهلينج + حرارة

نبروتي
حك على الورق

راسب أبيض يسود في الضوء

استعملت لتوضيح األغذية يمثل التالميذ على كراس الدروس أشكل تخطيطية للتراكيب التجريبية التي
.أشكال)04(الدسم في الفول السوداني–: توضيح الماء ، سكر العنب والنشاء في الخبزالبسيطة



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر3:المذكرةرقمم)1السنة أولى متوسط (

التغذية عند اإلنسانفاهيمي: مالمجال ال
دور األغذية في الجسم: المفاهيميةالوحدة

.الكفاءة القاعدية: يعرف وظائف األغذية في الجسم
.تحليل جدولخالل ت في الجسم من وتيناريستنتج دور الغلوسيدات والبن : أمؤشر الكفاءة

.من كتاب التلميذ20–19مطبوعة: الجدوالن صفحة :الوسائل
المنهجية

وضعية 
قاالنطال

الوضعية 
إلشكاليةا

مسعى 
حل

إلشكاليةا

الخالصة

ذكر األغذية البسيطة التيا: مراجعة
.يتغذى عليها اإلنسان

- األمالح المعدنية- الماء : األغذية هي
-الغلوسيدات-البروتينات

.الفيتامنات- الدسم

:تساؤل
يتغذى اإلنسان على هذه األغذية؟ذالما

.إنتاج الطاقة للنشاط–: النمو الفرضية

تحليل وثائق:
تقدم للتالميذ مطبوعات لجداول مأخوذة 

.لتلميذامن كتاب 

مخطط العمل
الوثائق التي أمامك.الحظ

سئلة على كراس البحوثانقل األ-1
.(دون الجداول)

.أجب عن األسئلة-2

حوصلة أجوبة التالميذ.

النتيجة

لتي يستهلكها رياضي خالل التدريبكمية الغلوسيدات ا-1
.أكثر من الكمية التي يستهلكها شخص في حالة راحة

.لغلوسيدات تنتج الطاقةا-2
ات متساوية.نكمية البروتي-3
.ات ال تستعمل إلنتاج الطاقةننستنتج أن البروتي-4
حتياجات الغذائية للكتاكيت خاللالجدول (ب) يمثل اال-5

.مراحل النمو
.الكتاكيتات تتناقص خالل مراحل نمونكمية البروتي-6
األولى ألنهامرحلةات تكون كبيرة في النكمية البروتي-7

.تسمح بنمو الكتاكيت
قليلة في المرحلة األخيرة ألنات نالبروتيتكون كمية -8

النمو انتهى.
.هو بناء الجسمات نالبروتيدور -9

دات التي يستهلكها الكتاكيت خاللتزيد كمية الغلوسي-10
.مراحل النمو

.مواتنكيت التي نفسر هذه الزيادة بزيادة نشاط الكتا-11

خالصة
تصنف األغذية حسب دورها في الجسم إلى:

أغذية طاقة تتمثل في الغلوسيدات والدسم.-
، الماء،البروتيناتأغذية نمو أو بناء تتمثل في -

.األمالح المعدنية والفيتامينات
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03رقملمذكرة:مطبوعة خاصة بالتلميذ تابعة ل

التغذية عند اإلنسانفاهيمي: مالمجال ال
دور األغذية في الجسم: المفاهيميةالوحدة

جب عن األسئلة التالية:) و أ19أدرس الجدول (أ) (الصفحة 

هلكها رياضي قل كيف هي كمية الغلوسيدات التي يست–1
حالة راحة.شخص في معمقارنةخالل التدريب 

ماذا تستنتج عن دور الغلوسيدات إذن؟–2
.المستهلكة من طرف الشخصينالبروتينات قارن بين كمية -3
تستنتج من ذلك؟ماذا-4

الغلوسيداتالبروتيناتاألغذية
%52%13أغذية شخص في حالة راحة

%61%13أغذية رياضي خالل تدريب مكثف

) و أجب عن األسئلة التالية:20أدرس اآلن الجدول (ب) (الصفحة 

؟ماذا يمثل الجدول (ب)–5
؟3–2–1احتياجات الكتاكيت للبروتينات خالل المراحل ماذا تالحظ عن –6
؟كبيرة في المرحلة األولىالبروتينات لماذا تكون كمية –7
قليلة في المرحلة األخيرة؟البروتينات لماذا تكون كمية –8
في الجسم إذن؟البروتينات ما دور  –9
.ت الكتاكيت للغلوسيدات والدسم خالل مراحل النموقل ما تالحظه عن احتياجا–10
؟بم تفسر ذلك–11

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
8إلى 7من 6إلى 4من 3عمر الكتاكيت من أسبوع إلى 

212019البروتينات
91011الغلوسيدات والدسم

777عناصر معدنية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر4:المذكرةرقمم)1السنة أولى متوسط (

التغذية عند اإلنسانالمجال المفاهيمي: 
الرواتب الغذائية والتوازن الغذائيالمفاهيمية: الوحدة

I–الرواتب الغذائية
.يراتهالكفاءة القاعدية: يعرف الراتب الغذائي ويعلل تغ

.مؤشر الكفاءة: أن يربط التلميذ بين حالة الشخص والراتب الغذائي المناسب
+ الفقرة في الصفحة التالية.من كتاب التلميذ24–23الوسائل: مطبوعة: الجدوالن صفحة 

المنهجية

وضعية 
قاالنطال

الوضعية 
اإلشكالية

مسعى 
حل

اإلشكالية

الخالصة

قل إلى ماذا يحتاج الجسم: مراجعة
.لكي ينمو وينشط

.متنوعةيحتاج إلى أغذية -

قدم للتالميذ مطبوعة تتضمن وضعية* ت
كالية يدرسها ويستنتج منها مفهومإش

.الراتب الغذائي
من خالل الوثيقة يعرف الراتب-

الغذائي.

دراسة جدول يمثل االحتياجات* 
غذائية ألشخاص في حاالت مختلفةال

.(أخذ من كتاب التلميذ)
وضح تغيراتيمن خالل الوثيقة -

الراتب الغذائي حسب حاالت
.مجموعة من األشخاص

.المطبوعةارجع إلى:تمرين تطبيقي*

النتيجة
ضعف جسم طارق وأصبح يحس بالفشل باستمرار-1

لنقص في الغذاء.
ع األغذية التي يحتاجها جسم طارق لطبيب مجموقارن ا-2

).يراتب (راتب غذائبكل يوم
أكبر من الراتب الغذائي7ل عمره الراتب الغذائي لطف-3

ات إذن الراتب الغذائي يتغير حسبسنو4لطفل عمره 
.العمر

لرجل ساكن أقل من الرتب الغذائيالراتب الغذائي-4
إذن الراتب الغذائي يتغير بتغيراطلرجل كثير النش

.النشاط
رجل ساكن أكبر من الراتب الغذائيالراتب الغذائي ل-5

.المرأة ساكنة إذن يتغير الراتب الغذائي حسب الجنس
رأة حامل أكبر من الراتب الغذائيالراتب الغذائي الم-6

تاج.المرأة غير حامل إذن الراتب الغذائي يتغير حسب اإلن
تمرين تطبيقي:

لى الدسم في المناخ البارد بينماتزيد حاجيات الجسم إ-
.تنقص في الحر

البروتينات والماء في الحر بينماتزيد حاجيات الجسم إلى -
.تنقص في البرد

.احتياجات الجسم للغلوسيدات تتغير حسب النشاط-
ري* نستنتج من هذه المالحظات أن الراتب الغذائي يتغ

.حسب المناخ

خالصة
تعريف الراتب الغذائي: هو مجموع األغذية التي -

ساعة (يوم).24يحتاجها الجسم خالل 
يتغير الراتب الغذائي للشخص حسب العمر-

(السن)، النشاط، الجنس، اإلنتاج والمناخ.
يوجد إذن أنواع من الراتب الغذائي هي: راتب-

الصيانة، راتب النمو، راتب العمل وراتب اإلنتاج.



04وثيقة خاصة بالتلميذ تابعة للمذكرة رقم 

التغذية عند اإلنسانيمي: المجال المفاه
الرواتب الغذائية والتوازن الغذائيالمفاهيمية: الوحدة

I–الرواتب الغذائية

.2و 1السؤالين اقرأ الفقرة التالية وأجب عن 

المراجعة ولعب الكرة وفي حب الدراسة واللعب يقضي وقته بين الحفظ،"طارق طفل ناشط ي
جسمه وأصبحضعف وهكذا ن األيام بدأ يستغني عن وجبة العشاء وينام دون تناول شيء يوم م

باستمرار.يحس بالتعب
إاللأخذه أبوه إلى الطبيب الذي لم يعطيه دواء ولكن قال له بأن جسمه مثل العامل ال يعم

كل وجباته لكي يشفى"يتناوليقدم لجسمه ما يحتاجه من أغذية و أن راتب وعليه إذن أنل مقاب

باستمرار؟تعبلماذا ضعف جسم طارق وأصبح يحس بال–1
؟ساعة)24(أي طارق كل يومجسم مجموع األغذية التي يحتاجها بم قارن الطبيب–2

:المناسبةدول التالي وأجب عن األسئلةجادرس ال

األغذية البسيطة
الفئات

مجموعالأمالح معدنيةدسمغلوسيداتبروتينات

غ141.5غ1.5غ30غ60غ50سنوات3إلى 1طفل من 
غ408غ2غ36غ300غ70سنوات10إلى 6طفل من 

غ522غ2غ50غ400غ70رجل ساكن (في حالة راحة)
غ853غ3غ80غ680غ90رجل كثير النشاط

غ436.8غ1.8غ45غ330غ60امرأة ساكنة
غ718غ3غ75غ545غ95امرأة حامل

غ733.2غ3.2غ95غ540غ95ة مرضعامرأ

.تستنتجهسنوات وقل ما3سنوات وآخر عمره 7قارن بين الراتب الغذائي لطفل عمره –3
.تستنتجهقارن بين الراتب الغذائي لرجل ساكن وآخر كثير النشاط وقل ما –4
.تستنتجهقارن بين الراتب الغذائي لرجل ساكن وامرأة ساكنة وقل ما –5
.تستنتجهحامل وقل ما وأخرىضعمرارن بين الراتب الغذائي لمرأة ق–6

تمرين تطبيقي:
.قارن بين حاجيات الجسم في المناخين البارد والحار وقل ما تستنتجهإليك الجدول التالي:

الحاجة
الغلوسيداتالماءالبروتيناتالدسمالمناخ

حسب النشاط--+بارد
حسب النشاط++-حار
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بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر5:المذكرةرقمم)1السنة أولى متوسط (
التغذية عند اإلنسانالمجال المفاهيمي: 

الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي: المفاهيمية الوحدة
II–لغذائيالتوازن ا
.ويعلل تغيراتهالغذائي الراتب الكفاءة القاعدية: يعرف 

.: أن يحدد التلميذ أسباب أمراض سوء التغذية وطرق تجنبها اعتمادا على دراسة وثائق مصورةمؤشر الكفاءة
.توضح تأثيرات سوء التغذية على صحة اإلنسانأو لوحة تحمل صورا وجداول وثيقة على الداتاشو :الوسائل

المنهجية

وضعية 
قاالنطال

الوضعية 
إلشكاليةا

مسعى 
حل

إلشكاليةا

الخالصة

كل شخص يحتاج ذاقل إلى ما: مراجعة
.لكي ينمو وينشطخالل اليوم 

.راتب غذائي مناسبيحتاج إلى -

الحظ التالميذ صورا على الداتاشوي* 
توضح حاالت أشخاص(أو لوحة) 

.مصابين بأمراض سوء التغذية
يحمل فقط (الجدول الذي يقدم للتلميذ 

معلومات العمود األول).

أنقل الجدول (أ) وحدد في الخانات ) 1
تنقص أو تزيدالمناسبة األغذية التي

.في الراتب الغذائي لكل شخص
) حدد في خانات العمود الثاني ما2

.ينتج عن نقص كل غذاء
ع في خانات العمود الثالث العالج) ض3

.المناسب لكل حالة

تزيد وظيفة منزلية: لخص في فقرة ال
حوصلة الجدول الذي أكملت كلمة50عن 

في العمل التطبيقي.

النتيجة

إلى الجدولعارج

خالصة

يتمثل سوء التغذية في زيادة أو نقص *
األغذية، تناول أغذية فاسدة أو قديمة

.عدم تقسيم الراتب الغذائي على وجباتو
لتجنب أمراض سوء التغذية يجب*
أن يكون الراتب الغذائي كامال أي يحتوي -أ

على كل األغذية البسيطة.
أن يكون متوازنا أي يحتوي على -ب

.األغذية بكميات مناسبة
.تكون األغذية طازجة ونظيفة-ج
يقسم الراتب الغذائي إلى وجبات غذائية -د

.منتظمة



05تابع للمذكرة رقم 

العالجالحاالت المرضیةالراتب الغذائي

مرض كواشیوركور عجائن فقط دون لحم أو حلیب
KWASHIORKOR

لیب واللحم في توفیر الح
الراتب الغذائي

شحوم (كمیة كبیرة من الدسم
(مرطبات أو السكريات)وزيوت

ومشروبات)
عدم اإلكثار من الدسمالسمنة

والغلوسیدات

تناول الخضر والفواكه داء الحفر  أو األسقربوطلحم فقط دون الفواكه والخضر
بانتظام

، بذور عباد الشمسمثلأغذية 
، خضر وفواكه الشارعتباع فيبیتزا

، أغذية قديمة.غیر مغسولة
أكل أغذية طازجة ونظیفةإسھال- تسمم 

تناول الراتب الغذائي كامال في 
إلىتقسیم الراتب الغذائي عسر في الھضم-تخمة وجبة واحدة

وجبات

السمنة
وانسداد 
األوعیة 
الدموية

داء الحفر

تسممات

شیوركورمرض كوا

تخمة



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر6:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

النبات األخضرالتغذية عند المجال المفاهيمي: 
أغذية  النبات األخضرالمفاهيمية: الوحدة

تركيب المحلول المعدني-IIشروط نمو النبات-I: الحصة التعلمية
.لتغذية النبات األخضروحدهاضرورة المواد المعدنية : يحدد الكفاءة القاعدية

تحليل نتائج تجربة.حاللة: أن يستنتج شروط نمو النبات األخضر منمؤشر الكفاء
.(الصفحة التالية)لوحات تمثل األشكال المناسبة–ذكتاب التلميمن 34–33الصفحتان الوسائل:

المنهجية
ه؟ءمن أين يحصل على غذا–اإلنسان كائن حي : االنطالق* وضعية 

.من الحيوان والنباتيحصل عليها -
ما هو غذاءه وكيف يحصل عليه؟- حي النبات كذلك كائن: تساؤل:* الوضعية اإلشكالية

.من التالميذ)مقترحةح ويحصل عليها من التربة (أجوبة غذاءه الماء واألمال:الفرضية-
* مسعى حل اإلشكالية 

مخطط العمل
I-شروط نمو النبات

:التاليةجب عن األسئلة أو33) صفحة 1* ادرس الوثيقة (
حدد سبب موت النبات الثاني في التجربة.-1
لماذا يموت النبات الثالث كذلك؟-2
مو الجيد للنبات األول. فسر الن-3
ماذا تستخلص من هذه التجربة؟-4

المناقشة
.يموت النبات الثاني لعدم توفر األمالح المعدنية في الماء-1
.في الهواءCO2يموت النبات الثالث لعدم توفر غاز -2
في الهواء.CO2ينمو النبات األول جيدا لتوفر أمالح معدنية في الماء و غاز -3
ضرورية لنمو عناصر CO2نستخلص من هذه التجربة أن األمالح المعدنية المنحلة في الماء وغاز -4

.األخضرالنبات 
II-تركيب المحلول المعدني

جب عن األسئلة التالية: أو34فحة صالجدول* ادرس
ما هو محلول كنوب؟-1
اذكر مكوناته.-2
ما هي العناصر األساسية فيه.-3
ي؟بم نرمز لكل عنصر أساس-4

المناقشة
.محلول كنوب: هو محلول معدني يوفر العناصر األساسية بتراكيز مناسبة-1
مكوناته هي: الماء، نترات الكالسيوم، نترات البوتاسيوم، فوسفات أحادي البوتاسيوم و آثار من الحديد.-2
يوم.العناصر األساسية فيه هي األزوت، الفوسفور والبوتاس-3
.)Kالبوتاسيوم (–) Pالفوسفور (–) Nاألزوت (-4

نموا جيدا يجب أن تتوفر له عناصر معدنية تتمثل المعرض للضوءينمو النبات األخضرلكي: الخالصة
، ماء وأمالح معدنية تحتوي على عناصر أساسية هي األزوت، الفوسفور والبوتاسيوم.CO2في غاز 
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الرمزساسیةاالعناصر األ
Nاألزوت

Pالفوسفور

Kالبوتاسیوم

تركیب محلول كنوب
مل1000الماء ................................

غ1الكالسیوم...................نترات
غ1..................البوتاسیومنترات 

غ0.25أحادي البوتاسیوم..فوسفات
حدید.آثار من ال



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر7:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

النبات األخضرالتغذية عند المجال المفاهيمي: 
أغذية  النبات األخضرالوحدة المفاهيمية:

مقر امتصاص المحلول المعدني-IVضرورة العناصر األساسية-III: التعلميةالحصة
.لتغذية النبات األخضروحدهاضرورة المواد المعدنية ءة القاعدية: يحدد الكفا

تحليل نتائج تجربة.خالل من وظيفة معينة ة: أن يستنتج مؤشر الكفاء
بلوحة صحيحة).36ص –3(يفضل تعويض الوثيقة –ذ كتاب التلميمن 36-35–32الصفحتان الوسائل:

المنهجية
ى ماذا يحتاج النبات األخضر لكي ينمو جيدا؟ إل: * وضعية االنطالق

.يحتاج إلى أمالح معدنية تحتوي على عناصر أساسية-
ما أهمية العناصر األساسية؟:تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
.التالميذ)طرف ن ممقترحة(أجوبة للنباتهي ضرورية للنمو الجيد :الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية 
مخطط العمل

III-ضرورة العناصر األساسية
:التاليةجب عن األسئلة أو35والجدول صفحة 32صفحة األشكال* ادرس 

(الخطأ في الطبعة األولى).32من الصفحة )5) و (2هام: يجب التصحيح على الكتاب بعكس األشكال (
) وما سبب ذلك في رأيك؟2نمو النبات (كيف هو-1
.) وحدد السبب4لون أوراق النبات (قل كيف هو-2
. فسر هذه النتيجة-)؟ 1ما رأيك في النبات (-3
ماذا تستخلص من هذه التجربة؟-4

المناقشة
.)N) ضعيف والسبب في ذلك نقص عنصر األزوت (2النبات (نمو -1
.)K) أصفر والسبب نقص عنصر البوتاسيوم (4لون أوراق النبات (-2
.)N-P-Kتوفر كل العناصر األساسية (ل) ينمو جيدا 1النبات (-3
أن توفر كل العناصر األساسية شرط ضرورينستخلص من هذه التجربة-4

للنمو الجيد للنبات األخضر وإذا نقص أحد العناصر نقص النمو.
IV-صاص المحلول المعدني مقر امت

:جب عن األسئلةأواألشكال التالية * ادرس
؟ماذا يحمل جذر النبات-1
.) في هذه التجربة3) و (2فسر موت النبتتين (-2
.) واشرح السبب في ذلك4) و (1قل ما تالحظه على النبتتين (-3
ماذا تستخلص من هذه التجربة؟-4

المناقشة
ى األوبار الماصة.يحمل الجذر شعيرات تسم-1
.نفسر موت النبتتين بوجود األوبار الماصة خارج الماء-2
) ال تذبالن ألن أوبارهما الماصة توجد في الماء.4) و (1النبتتان (-3
يمتص المحلول المعدني اعتمادا  على األوبار الماصة التي تحملها الجذور.النبات األخضر نستخلص أن-4

الخالصة
ات األخضر لكي ينمو جيدا إلى عناصر معدنية أساسية هي األزوت، الفوسفور والبوتاسيوم.يحتاج النب-
يتم امتصاص هذه العناصر من طرف النبات اعتمادا على األوبار الماصة الموجودة على مستوى الجذور.-



monsite.com-e.aouchtwww.

www.everyoneweb.fr/aouchette



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر8:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

النبات األخضرالتغذية عند المجال المفاهيمي: 
أغذية  النبات األخضرالوحدة المفاهيمية:

المبادالت الغازية اليخضورية-V:الحصة التعلمية
.لتغذية النبات األخضروحدهاورة المواد المعدنية ضرالكفاءة القاعدية: يحدد 

.محددةيحدد ظاهرة معينة بتمييز اختالف األلوان في تجربةة: أن مؤشر الكفاء
تمثل نفس العناصر.أو لوحة–ذ كتاب التلميمن 37صفحة –4الوثيقة الوسائل:

المنهجية
؟ ماذا يمتص النبات من الوسط:* وضعية االنطالق

.CO2األمالح المعدنية و ،يمتص الماء- 

بدراسة النبات في وسط مناسب.يتم-؟CO2كيف يتم توضيح امتصاص : تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
مسعى حل اإلشكالية

مخطط العمل
) توضيح المبادالت الغازية اليخضورية1

:التاليةب عن األسئلة جأو37صفحة األشكال* ادرس 
ما الذي يدل على ذلك؟CO2يمتص)2(النبات -1
)؟2ماذا طرح هذا النبات (-2
).3اشرح لماذا لم يتغير لون أخضر البروموتيمول في األنبوب (-3
)؟1ما دور األنبوب الشاهد (-4
ماذا تستخلص من هذه التجربة؟-5

.CO2ى األصفر مخضر عند تزويده ب أزرق البروموتيمول محلول يتحول إلمالحظة: 
أخضر البروموتيمول.← CO2أزرق البروموتيمول + باختصار: 

أزرق البروموتيمول.← CO2-أخضر البروموتيمول 
المناقشة

الموجود في المحلول والدليل هو تغير لون أخضر البروموتيمول إلى أزرق.CO2النبات امتص غاز - 1
في شكل فقاعات.O2هذا النبات غاز طرح - 2
وهذا لوجوده CO2) ألن النبات األخضر لم يمتص غاز 3لم يتغير لون أخضر البروموتيمول في األنبوب (- 3

في الظالم.
.CO2األنبوب الشاهد يدل على أن أخضر البروموتيمول ال يفقد لونه إال بوجود النبات الذي يمتص - 4
.O2ويطرح غاز CO2نستخلص أن النبات المعرض للضوء يمتص غاز - 5

) مقر المبادالت الغازية اليخضورية2
من الكتاب 38) صفحة 2ة (ورس الصادر

وأجب عن السؤالين المناسبين.

المناقشة:
تبين الصورة وجود مسامات أو ثغور على سطح ورقة النبات األخضر.*

وبذلك مقر المبادالت الغازية اليخضورية.CO2تمثل مقر امتصاص * هذه الثغور 

) ويطرح CO2النبات المعرض للضوء يمتص غاز ثاني أكسيد الفحم (-الخالصة

.وتسمى هذه الظاهرة بالمبادالت الغازية اليخضورية )O2(غاز األكسجين

ور الموجودة على سطح األعضاء وخاصة األوراق.بادالت الغازية عبر الثغمتتم ال- 

ثغور تحت المجھر
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وثيقة خاصة بالتلميذ
هام: اكتب العناوين ومخطط العمل فقط دون رسم األشكال.

التغذية عند النبات األخضر:المجال
أغذية  النبات األخضر:الوحدة
V -المبادالت الغازية اليخضورية

مخطط العمل 
:جب عن األسئلة التاليةأو* ادرس األشكال

ما الذي يدل على ذلك؟CO2) يمتص 2النبات (-1
)؟2ماذا طرح هذا النبات (-2
).3اشرح لماذا لم يتغير لون أخضر البروموتيمول في األنبوب (-3
)؟1ما دور األنبوب الشاهد (-4
ماذا تستخلص من هذه التجربة؟-5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.CO2إلى األصفر مخضر عند تزويده ب يتغير لونهأزرق البروموتيمول محلول مالحظة: 

أخضر البروموتيمول.← CO2+ أزرق البروموتيمولباختصار: 
أزرق البروموتيمول.← CO2-أخضر البروموتيمول
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بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر9:المذكرةرقمم)1السنة أولى متوسط (
النبات األخضرالتغذية عند المجال المفاهيمي: 

التركيب الضوئيالمفاهيمية: الوحدة
الكشف عن البروتين والدسم-IIالكشف عن النشاء-Iالحصة التعلمية:

.شرح استغالل المواد المعدنية الممتصة إلنتاج المواد العضويةالكفاءة القاعدية: ي
.مؤشر الكفاءة: أن يوظف التلميذ دور الكواشف ليحدد المواد العضوية التي يركبها النبات األخضر

.كواشف المناسبةال–فاصوليا–بذور فول سوداني –الوسائل: تجربة حية أو وثيقة على الداتاشو توضح الكشف عن النشاء في النبات 

المنهجية
وضعية 

قاالنطال

الوضعية 
اإلشكالية

مسعى 
حل

اإلشكالية

الخالصة

ما هي العناصر المعدنية التي: مراجعة
امتصها النبات؟

.CO2–األمالح المعدنية –الماء -

ما الفائدة من امتصاص هذه العناصر؟-
.يصنع بها غذاءه–ت النبايتغذى عليها -

تجربة محضرة مسبقا أو* يالحظ التالميذ
توضح(أو لوحة) صورا على الداتاشو 

النشاء في النبات المعرضالكشف عن
(أو مطبوعات).للضوء

I-الكشف عن النشاء
) وصف التجربة1
) المالحظات2
) االستنتاج3

II- في النباتالكشف عن البروتين أو الدسم
(فول سوداني)

نضع قطرة من حمض األزوت على بذرةأ)
.فول سودني

ماذا يظهر على البذرة؟-
ماذا نستنتج؟-
.رقونحك بذرة فول سوداني على قطعة ب)
ماذا يظهر على الورق؟-

(لربح الوقت يمكن الكشف عن غذاء واحد
من بين البروتين والدسم وترك الثاني لتمرين  

تطبيقي أو وضعية مستهدفة).

النتيجة
I-الكشف عن النشاء
:) وصف التجربة1

نغطي بعض أوراق نبات أخضر بورق أسود-
ونعرضه للضوء يوما كامال.

نضع أوراق النبات في الكحول الذي نسخنه في-
حمام للتخلص من اليخضور.

نضع األوراق في محلول من ماء اليود.-
:المالحظات)2

ت المعرضة للضوء تتلون بلون أزرقأوراق النبا
عكس األوراق األخرى (األقسام المحجوبةبنفسجي

عن الضوء ال تتلون).
:) االستنتاج3

.تحتوي على نشاءالتي تعرضت للضوء أوراق النبات 

أ) الكشف عن البروتين
.ءيظهر على البذرة بقعة صفراالمالحظة:-
د.النبات يحتوي على البروتياالستنتاج: -

ب) الكشف عن الدسم
(شافة).يظهر على الورقة بقعة شفانيةالمالحظة: -
.النبات يحتوي على الدسماالستنتاج:-

خالصة
النبات األخضر المعرض للضوء يستعمل المواد

المعدنية التي امتصها لتركيب مواد عضوية  
مثل النشاء (غلوسيد)، البروتين والدسم.



نتیجة العملیة الثانیة



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر10:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

النبات األخضرالتغذية عند المجال المفاهيمي: 
دوران النسغالمفاهيمية: الوحدة

النتح- IIجريان النسغ-I: الحصة التعلمية
.ل النباتيشرح ضرورة دوران النسغ داخالكفاءة القاعدية: 

.أن يوضح دوران النسغ الناقص وعملية النتح من خالل تجاربة: مؤشر الكفاء
.لوحة توضح دوران النسغ الكامل–تجربة توضح دوران النسغ الناقص –ذ كتاب التلميمن 48إلى 44حة الصفالوسائل:

المنهجية
؟ ماذا يمتص النبات بفضل جذوره: * وضعية االنطالق

.يمتص الماء واألمالح المعدنية (المحلول المعدني)-
؟أين يذهب المحلول الذي تمتصه جذور النبات:تساؤل:* الوضعية اإلشكالية

.الميذ)التطرف من مقترحة(أجوبة األوراق ويذهب إلى الساق:الفرضية-
* مسعى حل اإلشكالية 

مخطط العمل

I-ان النسغيجر
أ) النسغ الناقص

:ة)التاليجب عن األسئلة أو44صفحة األشكالادرس الحظ التجربة التي أمامك أو (* 
؟صف التجربة-1
.ماذا تالحظ على األوراق-2
ماذا تستنتج من هذه المالحظة؟-3
رضيا وقل ماذا تالحظأقطع الساق ع-4

؟من خالل المقطع
ماذا تستخلص من هذه التجربة؟-5

المناقشة
نغمس جذور نبتة في وعاء به محلول ملون.-1
تتلون األوراق بلون المحلول.-2
نستنتج أن المحلول الممتص من طرف الجذور يصعد إلى األوراق. -3
ظهور اللون األحمر في مقطع الساق. -4
المحلول المعدني الذي يمتصه النبات يصعد عبر الساق إلى األوراق.-5

تقدم المعلومة التالية للتالميذ: هذا المحلول الذي يجري من الجذور إلى األوراق يسمى النسغ الناقص.* 

ب) النسغ الكامل
:التاليةجب عن األسئلةأو45الحظ الشكل صفحة * 
؟بم يتحد النسغ الناقص الذي وصل إلى الورقة-1
.؟ في هذه الحالةماذا يتشكل -2
أين ينتقل النسغ بعد هذه المرحلة وكيف يسمى؟-3
؟ما الهدف من هذه العملية -4

المناقشة
.CO2يتحد النسغ الناقص في األوراق ب -1
.تتركب مادة عضوية -2
يسمى النسغ الكامل. يذهب النسغ إلى مختلف أقسام النبتة و-3
تغذية مختلف أعضاء النبات.تسمح هذه العملية ب-4
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الخالصة
المحلول المعدني الممتص من طرف النبات ينتقل من الجذور إلى األوراق مشكال النسغ الناقص.-
يتحد النسغ الناقص بثاني أكسيد الفحم ليشكل المواد العضوية ويتحول بذلك إلى نسغ كامل ينتشر -

أعضاء النبات.في كل 
المواد العضوية الموجودة في النسغ الكامل تغذي النبات والفائض منها يخزن في مختلف األعضاء.-

II-النتح
جب:أو46الحظ الشكل صفحة *

صف التجربة.-1
(يمكنماذا يظهر على جدار الناقوس الزجاجي-2

؟وما مصدر هذا العنصراستعمال كيس بالستيكي)
هل تالحظ اختالفا؟ حدده.-3
فسر هذا االختالف.-4
ماذا استخلصت من هذه التجربة؟-5

:المناقشة
، األولى مسقية والثانية في تربة جافة.ننضع نبتتين تحت ناقوسين زجاجيي-1
.مصدرها أوراق النباتيظهر على جدار الناقوس الزجاجي غشاوة وقطرات ماء-2
.(أو كمية قليلة)ة كبيرة من الماء بينما النبات الموجود في تربة جافة لم يطرح الماءالنبات المسقي طرح كمي-3
النبات يطرح الماء الذي امتصه بجذوره أما إذا لم يمتص الماء فال يطرح.-4
نستخلص أن النبات يطرح عبر أوراقه كمية من الماء الذي امتصه بفضل جذوره.-5

راقه كمية من الماء الذي امتصه وتسمى هذه العملية بالنتحالنبات يطرح بفضل أو:*الخالصة

عملیة النتحیح توضتوضیح جريان النسغ الناقص



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر11:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

التحصل على الطاقة عند الكائنات الحيةالمجال المفاهيمي: 
عملية التنفس و مقرها عند الكائنات الحيةالوحدة المفاهيمية:

المبادالت الغازية التنفسية عند كائنات أخرى.- IIر   مقارنة تركيب هواء الشهيق وهواء الزفي-I:الحصة التعلمية
.يتعرف على عملية التنفس ومقرها عند اإلنسان والنباتالكفاءة القاعدية: 

أن يستنتج ظاهرة المبادالت التنفسية من خالل تحليل جدول.ة: مؤشر الكفاء
ن كتاب التلميذ.م54–53تانالصفح-جدول تركيب هواء الشهيق والزفير  الوسائل:

المنهجية
التنفس...–طراح اال–التغذية -اذكر بعض الوظائف الحيوية التي يقوم بها اإلنسان: * وضعية االنطالق

.والزفيرالشهيق-ما مظهر التنفس عند اإلنسان؟   -
؟ل الشهيق والزفيرماذا يحدث خال:تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
.التالميذ)طرف من مقترحة(أجوبة مبادالت غازية بين الجسم والوسط :الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية
مخطط العمل

I-مقارنة تركيب هواء الشهيق وهواء الزفير
جب:أادرس الجدول التالي و

ازاتالغ
نوع الهواء

O2CO2بخار الماءاألزوت

متغير%79%0.03%21هواء الشهيق

كثيف%79%04%16هواء الزفير

في هواء الزفير مقارنة مع هواء الشهيق؟O2كيف هي نسبة -1
.في هواء الزفيرO2فسر نقص -2
لشهيق؟في هواء الزفير مقارنة مع هواء اCO2كيف هي نسبة -3
.فسر هذه المالحظة-4
تستنتجه.قارن بين نسبة بخار الماء في هواء الشهيق و هواء الزفير وقل ما-5
ماذا تستخلص من كل هذه المالحظات؟-6

المناقشة
.في هواء الزفير أقل من نسبته في هواء الشهيقO2نسبة -1
في هواء الزفير باحتفاظ الجسم له.O2فسر نقص ن-2
في هواء الزفير أكثر من نسبته في هواء الشهيق.CO2نسبة -3
.CO2في هواء الزفير تدل على أن الجسم طرح كمية من CO2زيادة نسبة -4
.ونستنتج أن الجسم طرح كمية من الماءنسبة بخار الماء في هواء الوفير تكون أكثر-5
ويطرحO2نستخلص من كل هذه المالحظات أن الجسم يقوم بمبادالت غازية مع الوسط حيث يحتفظ ب -6

CO2وبخار الماء.
الخالصة

يقوم الجسم خالل عمليتي الشهيق والزفير بمبادالت غازية تنفسية 
وبخار الماء.حيث يحتفظ باألكسجين ويطرح ثاني أكسيد الفحم 
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IIلغازية التنفسية عند كائنات أخرى.المبادالت ا

الحظ الرسم التخطيطي الذي أمامك وأكمل وصف التجربة في الفقرة التالية:* 
.......التجربة: نضع تحت .........فأرا بجانبه كأس به .........ونضع تحت.........

..............به.................وبجانبه كذلك...........أخضرا مغطى .......آخر........
، O2بعد مدة من إنجاز التجربة نالحظ ما يلي: نقص في 

الناقوس الزجاجي.رائق الكلس وظهور غشاوة على جدارتعكر 
بم تفسر ذلك؟-تحت كل ناقوس O2ينقص -1
؟رائق الكلس في كل حالةربم تفسر تعك-2
ة على جدار الناقوس؟ما مصدر الغشاوة المتوضع-3
قل ما تستخلصه من هذه التجربة.-4

المناقشة:
ناقوسونضع تحترائق الكلس فأرا بجانبه كأس به ناقوس زجاجي التجربة: نضع تحت 

رائق الكلس.بهكأس وبجانبه كذلكبغطاء أسود أخضرا مغطى نباتا آخر
هذا الغاز.ال على أن الفأر والنبات امتصنقص األكسجين تحت كل ناقوس زجاجي يد-1
بات.نتعكر رائق الكلس بسبب ظهور ثاني أكسيد الفحم الذي طرحه كل من الفأر وال-2
النبات.وأمصدر الغشاوة هو بخار الماء الذي طرحه الفأر -3
نستخلص من هذه التجربة أن كل من الحيوانات والنباتات تقوم بمبادالت غازية تنفسية.-4

:الخالصة
نالحظ من خالل تحليل وثائق حول تركيب هواء الشهيق والزفير لإلنسان 

تقوم تجارب حول تنفس حيوانات ونباتات أن كل الكائنات الحية أو دراسة 
وبخار الماء.CO2وتطرح O2تنفسية مع الوسط حيث تأخذ غازيةبمبادالت



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر12:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

التحصل على الطاقة عند الكائنات الحيةالمجال المفاهيمي:
عملية التنفس و مقرها عند الكائنات الحيةالوحدة المفاهيمية:

مقر المبادالت الغازية التنفسية-III:الحصة التعلمية
.يتعرف على عملية التنفس ومقرها عند اإلنسان والنباتالقاعدية: الكفاءة

.في شكل صور لتحديد مقر المبادالت الغازية التنفسية عند مختلف الكائنات الحيةيوظف وثائقأنة: مؤشر الكفاء
لوحات. –من كتاب التلميذ60إلى 55الصفحة الوسائل:

المنهجية
؟ما هي الكائنات التي تقوم بمبادالت غازية تنفسية مع الوسط:* وضعية االنطالق

تقوم بمبادالت غازية تنفسية.الحيوانية والنباتيةكل الكائنات الحية-
أين تتم هذه المبادالت الغازية التنفسية عند مختلف الكائنات؟: تساؤل:* الوضعية اإلشكالية

.التالميذ)طرف من مقترحة(أجوبة في الرئة....: الفرضية-
* مسعى حل اإلشكالية 

مخطط العمل
III-مقر المبادالت الغازية التنفسية

أ) عند الكائنات البرية
سئلة:هذه األالحظ الوثائق التالية واجب عن

أين يذهب الهواء المستنشق؟-1
أين يصل الهواء في األخير؟-2
ماذا يحدث على هذا المستوى؟-3
ماذا يمثل هذا العضو الصغير بالنسبة للتنفس؟-4
لماذا؟–تموتمنهادودة األرض تعيش داخل التربة الرطبة وإن أخرجت-5

) عند النباتب
حدد مقر المبادالت الغازية التنفسية عند النبات.الحظ صور الوثيقة التالية و

المناقشة
عند الكائنات البريةأ)
يذهب الهواء المستنشق إلى الرئتين.-1
.)هي عبارة عن أكياس صغيرة جدا تشكل الرئة(يصل الهواء إلى األسناخ -2
على مستوى األسناخ تتم المبادالت الغازية التنفسية بين الهواء والدم.-3
.تمثل األسناخ مقر المبادالت الغازية التنفسية-4
خارج التربة يجف جلد دودة األرض فال تستطيع التنفس وتموت.-5
عند النبات)ب

كل أعضاء النباتسطح مقر المبادالت الغازية التنفسية عند النبات هو الثغور أو المسامات الموجودة على 
.رةكبيتبادلوخاصة األوراق التي تمثل مساحة

ـــة ـــب :الخالص ـــة حس ـــات الحي ـــد الكائن ـــية عن ـــة التنفس ـــادالت الغازي ـــر المب ـــف مق يختل
ـــط  ـــذيالوس ـــيش ال ـــهتع ـــون .في ـــك يك ـــا ذل ـــتوى عموم ـــى مس ـــناخ عل ـــةالرئاألس وي

الثغــور فـــيهــذا علــى مســتوىيوجــدعنــد النبـــات أمــا البريــةوالجلــد عنــد الكائنــات
كل األعضاء وخاصة األوراق.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر13رقم المذكرة: )1السنة أولى متوسط (م

التحصل على الطاقة عند الكائنات الحيةالمجال المفاهيمي:
معنى التنفسالوحدة المفاهيمية:

معنى التنفس:الحصة التعلمية
.عملية إلنتاج الطاقةعلى أنهيعرف التنفس الكفاءة القاعدية: 

.جداولمعطيات في شكل والطاقة من خالل تحليل O2يستنتج العالقة بين الغذاء، ة: مؤشر الكفاء
جداول على مطبوعة.–من كتاب التلميذ 63–62الصفحتان الوسائل: 

المنهجية
.ا يأخذه الجسم من أغذية وأكسجين من الوسطالتذكير بم:* وضعية االنطالق

؟O2لم يأخذ الجسم األغذية و:ؤلتسا:* الوضعية اإلشكالية
لكي ينمو ويقوم بمختلف نشاطاته.      (أجوبة مقترحة من طرف التالميذ):الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية
مخطط العمل

لة نشاط كثيفاكمية الغلوسيدات الضرورية لشخص في حالة راحة ثم في ح-) 1الجدول (
الحالة

لغذاءالحاجة إلى ا
نشاط كثيفراحة

غ700غ400الغلو سيدات

المستهلكة حسب شدة الجهدO2كمية -) 2الجدول (

المستهلكةO2كمية شدة الجهد

ل/د0.20حالة راحة

ل/د0.4المشي العادي

ل/د1المشي السريع

ل/د3الجري 

) و اجب:2) و (1الجدولين (* ادرس
)؟1ماذا يمثل الجدول () 1
) قارن بين كمية الغذاء المستهلكة من 2

والنشاط.الشخص في حالتي الراحةطرف
)؟2ماذا يمثل الجدول () 3
) قارن بين كميات األكسجين المستهلكة 4

طرف الشخص حسب نشاطه.من
ماذا تستخلص من هذه المالحظات؟) 5
إذن؟) ما هي الفائدة من التنفس6

كمية الغلوسيدات التي يحتاجها شخص في حالة راحة وفي حالة نشاط مكثف.) 1الجدول (يمثل )1
.) الحاجة للغذاء في حالة نشاط مكثف تكون كبيرة مقارنة مع الحاجة في حالة راحة2
المستهلكة حسب شدة الجهد.O2يمثل الجدول كمية ) 3
.الشخصتزيد كلما زاد نشاطالمستهلكةO2كمية )4
.O2الغذاء وكذلككلما زاد الجهد زادت الحاجة إلى) 5
) الفائدة من التنفس هي المساعدة على استعمال المغذيات إلنتاج للطاقة في الجسم.6

التنفس عملية يقوم بها الجسم إلنتاج الطاقة باستعمال المغذيات في وجود األكسجين.: الخالصة



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر14:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

التحصل على الطاقة عند الكائنات الحيةالمجال المفاهيمي: 
القواعد الصحية للتنفسالوحدة المفاهيمية:

القواعد الصحية للتنفس:الحصة التعلمية
صحية للتنفس.يستخلص القواعد الالكفاءة القاعدية: 

: أن يحصي القواعد الصحية للتنفس من خالل دراسة صور ومعطيات في جدول.ةمؤشر الكفاء
صور لرئة سليمة وأخرى مصابة.–من كتاب التلميذ65-64الصفحتان الوسائل: 

المنهجية
.إلنتاج الطاقةللجسمكسجينيسمح بتوفير األ-؟              يما دور الجهاز التنفس:* وضعية االنطالق

؟ماذا لو تعطل الجهاز التنفسي على القيام بوظيفته:تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
(أجوبة مقترحة من طرف التالميذ).يقل نشاطهفينقص األكسجين في الجسم :الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية

سلوكيات سيئةحيةصأمراض ومشاكل
التدخينسرطان الجهاز التنفسي

أمراض الحساسية
كحساسية األنف والربو

التدخين وتلوث المحيط

الرائحة الكريهة للفم
واصفرار األسنان

التدخين

االختناقات
عدم تجديد هواء البيت-

مكان العمل وهواء القسم
الموقد داخل غرفة النوموضع-

مخطط العمل
صور التي أمامك وأجب عن األسئلة التالية:الحظ ال* 
كيف هي حالة رئة شخص مدمن على التدخين؟-1
على ماذا تؤثر حالة الرئة المصابة؟-2
ماذا ينقص في الجسم إذن وماذا ينتج عن ذلك؟-3
من الكتاب65ادرس معطيات الجدول صفحة -4

تضمن صحة الجهازةواقترح سلوكيات إيجابي
التنفسي وبذلك صحة  الجسم.

المناقشة:
تكون الرئة متورمة وتحمل بقعا سوداء.-1
تؤثر على المبادالت الغازية التنفسية.-2
فيقل إنتاج الطاقة ويقل النشاط.ينقص األكسجين في الجسم -3
التي يجب إتباعها لضمان صحة الجهاز التنفسي هي:ةالسلوكيات اإليجابي-4
ن والمخدرات األخرى.تجنب التدخي-
.ةالملوثاألماكنتجنب -
تجديد الهواء في مكان العمل، األقسام وغرف النوم.-
ممارسة الرياضة لضمان بنية قوية.-

تتسبب السلوكيات السيئة وفي مقدمتها التدخين-: الخالصة
المخدرات في أمراض ومشاكل صحية  تصيبوتناول 
.التنفسي وبذلك عملية  التنفس وصحة الجسمالجهاز

لضمان صحة الجهاز التنفسي والجسم، يجب االبتعاد-
على كل الملوثات الموجودة في الوسط.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر15:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

التحصل على الطاقة عند الكائنات الحيةالمجال المفاهيمي: 
التخمر: الوحدة المفاهيمية

التخمر:الحصة التعلمية
يعرف التخمر على أنه نمط آخر إلنتاج الطاقة.الكفاءة القاعدية: 

.ودراسة وثائق: أن يحدد طبيعة الخميرة من خالل تحليل تجربةةشر الكفاءمؤ
.أو لوحةمن كتاب التلميذ68الصفحة -6الوثيقة الوسائل: 

المنهجية
.تقدم الخميرة إلى التالميذ مباشرة للمالحظة:* وضعية االنطالق

؟ما هي الخميرة: تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
.التالميذ)طرف من عادة مقترحة(أجوبة غذاء الخميرة:الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية 
مخطط العمل

.ادرس التجربة التي أمامك وأجب عن األسئلة التالية: (التجربة محضرة مسبقا أو لوحة تمثل التركيب التجريبي)
علل إجابتك.-ي ينطلق من الخميرة؟ ما هو الغاز الذ-1
لماذا وضع السكر للخميرة؟-2
ماذا ينتج خالل هذه العملية؟-3
من خالل ما الحظته، قل ما فعلته الخميرة في هذه التجربة.-4
كان مغلقا، ما هو العنصر الذي لم تحصل عليه الخميرة إذن؟لالمستعمالوعاء -5

المناقشة:
تعكر رائق الكلس في الوعاء الذي يمر به الغاز.از هو ثاني أكسيد الفحم والدليلالغ-1
وضع السكر للخميرة لكي تتغذى عليه.-2
ينتج خالل هذه العملية الكحول.-3
.CO2قامت الخميرة باستهالك السكر وإنتاج الكحول و-4

.O2الخميرة لم تحصل على -5

الغذائية (السكر) في غياب األكسجين وحولتها إلى كحول مع طرح الخميرة استعملت المادة:الخالصة
ثاني أكسيد الفحم وهذا إلنتاج الطاقة الضرورية لنشاطها المتمثل في التكاثر.

وينتج الطاقة عن طريق التخمر.O2الخميرة إذن كائن حي يستطيع العيش في وسط خال من -



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر16:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

اإلطراح عند الحيوانالمجال المفاهيمي: 
تعريف اإلطراحالوحدة المفاهيمية:

تركيب البول والعرق-I:الحصة التعلمية
الفضالت.يعرف اإلطراح كظاهرة تسمح للعضوية بالتخلص من الكفاءة القاعدية: 

: أن يستخلص التلميذ سمية البولة من خالل تحليل جدولي تركيب البول والعرق.ةمؤشر الكفاء
.لتركيب البول والعرقآخرالتركيب الدم والبول ولوحة أو مطبوعة تمثل جدوال–من كتاب التلميذ79الصفحةالوسائل: 

المنهجية
.O2يستعمل المغذيات و -سم إلنتاج الطاقة؟ماذا يستعمل الج:* وضعية االنطالق

.يطرحها- ؟ماذا يفعل بهذه العناصر.  CO2فضالت و ينتج-خالل ذلك؟ينتج ماذا 
؟طرح هذه الفضالتتلماذا : تساؤل:* الوضعية اإلشكالية

.التالميذ)طرف من مقترحةأجوبة (سامة...                 موادألنها:الفرضية- 
* مسعى حل اإلشكالية 

مخطط العمل
أ) البول

حقن كمية من بول أرنب في جسمه (دمه) وبعد ساعات مات هذا األرنب.: تمتجربة
ماذا تستنتج من هذه  التجربة؟-1

عن األسئلة التالية:* ادرس الجدول (أ) واجب
اذكر عنصرا منها.–ي الدم دون البول بعض العناصر توجد ف-2
لم ال توجد هذه العناصر في البول؟-3
ماذا تمثل البولة في الدم؟-4
ما مصدر البولة في البول؟-5

ب) العرق
عن هذه االسئلة:ادرس الجدول (ب) واجب

ما مصدر البولة في العرق؟-1
كيف هي كمية البولة في العرق مقارنة مع البول؟-2
رأيك في طبيعة العرق إذن من حيث تركيبه؟ما-3

المناقشة
أ) البول

نستنتج من التجربة أن البول مادة سامة حيث أنها تسببت في موت األرنب.-1
العناصر الموجودة في الدم دون البول هي: سكر العنب، البروتين، الدسم.-2
هذه العناصر مغذيات يحتاجها الجسم فال يطرحها في البول.-3
البولة مادة سامة في الدم.-4
البول هو الدم.مصدر البولة في -5

ب) العرق
مصدر البولة في العرق هو الدم.-1
كمية البولة في العرق قليلة مقارنة مع البول.-2
يعتبر العرق من حيث التركيب بوال مخففا.-3
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ل)\مواد عضوية (غلتر)\مواد معدنية (غرامالجدول (أ)

األمالح ءالما
المعدنية

سكر 
بولةدسمبروتيناتالعنب

9103.517060.3الدم

30إلى 950600000012البول

العرقالبولالجدول (ب)
950900ل)\الماء  (غ

64ل)\األمالح المعدنية (غ
300.4إلى 12ل)\البولة  (غ

تي ينتجها خالل مختلف النشاطات عن طريق يتخلص الجسم من الفضالت السامة ال: الخالصة
البول والعرق وهذا من أجل تصفية الدم الذي يحتفظ فقط بالمغذيات ويبقى متوازنا.

من كتاب التلميذ.85التمرين صفحة تمرين تطبيقي: 

طة بما اكتسبه التلميذ في مرتبويمثل هذا التمرين وضعية إدماجية جيدة للتلميذ حيث أسئلتها واضحة ودقيقة 
المجال األول (التغذية عند اإلنسان) كما تسمح له باستخالص معلومات جديدة لها عالقة بالمحيط الذي يعيش فيه.



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر17:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

اإلطراح عند الحيوانالمجال المفاهيمي: 
تعريف اإلطراحالوحدة المفاهيمية:

صحة اإلطراح- IIIالجهاز البولي والجلد-II: الحصة التعلمية
عرف اإلطراح كظاهرة تسمح للعضوية بالتخلص من الفضالت.يالكفاءة القاعدية: 

: أن يشرح التلميذ كيف تتم عملية اإلطراح على مستوى الجهاز البولي والجلد.ةمؤشر الكفاء
لوحات أو مطبوعات لألجهزة.–من كتاب التلميذ82إلى 80الصفحة الوسائل: 

المنهجية
يطرحها على شكل بول وعرق.-م للفضالت السامة الموجودة في الدم؟  ماذا يفعل الجس:* وضعية االنطالق

؟بفضل ماذا يتم طرح البول والعرق: تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
.التالميذ)طرفمنمقترحة (أجوبة .يتم طرح البول بفضل الجهاز البولي والعرق بفضل الجلد:الفرضية-

شكالية * مسعى حل اإل
مخطط العمل

) الجهاز البولي1
أ) دور الكلية

جب عن األسئلة.أوالتاليةادرس المعطيات
بينت تحاليل شخص مصاب بقصور كلوي (ضعف كلوي) النتائج التالية:-

تركيب البولتركيب الدم
دسم–بروتين –غلوسيد 

بولة بنسبة كبيرة–أمالح معدنية –ماء 
الح معدنية أم–ماء 

عاديةبولة بنسبة 

كيف هي كمية البولة في الدم مقارنة مع الكمية الموجودة في البول؟-1
ما رأيك في هذه الكمية؟-2
بم تفسر هذه المالحظة؟-3
ماذا تستنتج عن دور الكلية إذن؟-4

المناقشة
نسبة البولة كبيرة في الدم مقارنة مع البول.-1
طبيعية ألن كمية البولة في البول تكون كبيرة مقارنة مع الكمية الموجودة في الدم (الدرس هذه الكمية غير-2

السابق)
.الكلوي الذي يعاني منه الشخصقصور النفسر هذه المالحظة ب-3
نستنتج أن الكلية هي التي تقوم بتصفية الدم من البولة وطرحها في البول.-4

ب) تركيب الجهاز البولي
(أو صور الوثيقة التالية).81-80ثائق المناسبة: الصور صفحة مالحظة الو

؟)1(ماذا تمثل الصورة-1
مما يتركب هذا الجهاز؟-2
انتشار األوعية الدموية بكثافة في هذا الجهاز، على ماذا يدل ذلك؟81توضح الصورة الثانية صفحة -3

المناقشة
تمثل هذه الصورة الجهاز البولي.-1
مع انتشار شبكة من األوعية الدموية في الكليتين.تتصل بالخارج بفضل إحليلن كليتين، حالبين و مثانةيتركب م-2
كثرة األوعية الدموية تدل على أن الدم يصفى على مستوى الكليتين.-3



ج) دراسة الجلد
.جبأو82صفحة –2الحظ الوثيقة 

ماذا يمثل هذا الشكل؟-1
في هذا العضو غدد، كيف تسمى وما دورها؟يوجد-2

المناقشة
يمثل هذا الشكل مقطعا في الجلد.-1
.طرح العرقفي دورها يتمثل تسمى الغدد العرقية يوجد في الجلد غدد -2

.يتم طرح الفضالت البولية بفضل األجهزة اإلطراحية المتمثلة في الجهاز البولي والجلد-الخالصة
.ب الجهاز البولي من كليتين تصفيان الدم ومجاري بولية تطرح البول إلى الخارجيترك-
يحتوي الجلد على غدد تصفي الدم وتطرح الفضالت إلى الخارج في شكل عرق.-
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III-صحة اإلطراح
من كتاب التلميذ.83راح ويمكن استعمال الوثيقة صفحة يهدف هذا النشاط إلبراز أهم القواعد الصحية لإلط

ادرس الفقرة التالية وأجب عن األسئلة:* 
الفقرة:

السلوكيات غير السوية وما يترتب عنها
.مثل البروتيناتاإلفراط في تناول بعض األغذية التي تخلف فضالت سامة تتعب الكليتين*
الكلى والمجاري البولية.كم األمالح في احتباس البول يؤدي إلى ترا*

التدخين وتناول المشروبات الكحولية يسببان أمراضا للكبد والجهاز البولي وبعض األجهزة األخرى.* 
عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى خمول مختلف األجهزة.*

:ما يلي* انعدام نظافة الجسم يتسبب في
دي إلى قصور كلوي.التهاب المجاري البولية والكلى مما يؤ-
أمراض جلدية.ويؤدي إلى طرح العرق من ل ليقمما انسداد المسامات -

التعليمات
) اقترح حال وقائيا مناسبا لكل حالة.1
هذه الحلول المقترحة؟) ماذا تمثل2

المناقشة
هي:) الحلول الوقائية المناسبة لتجنب عواقب هذه السلوكيات السيئة1

التغذية المتوازنة.*
* تناول الكمية الكافية من الماء.

طرح البول عند الشعور بالحاجة.*
االمتناع عن التدخين وكل أشكال المخدرات.*
ممارسة الرياضة لتنشيط أجهزة الجسم.*
.اإلطراحوتسهيل عملية من األمراضاألجهزة اإلطراحية المحافظة على نظافة الجسم لحماية *

) تمثل هذه الحلول قواعد صحية لإلطراح.2



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر18:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

وحدة البناء للعالم الحيالمجال المفاهيمي: 
الخليةالوحدة المفاهيمية:

الخلية:الحصة التعلمية
.يحدد المكونات األساسية للخليةالكفاءة القاعدية: 

الخاليا من بين أشكال أخرى.: أن يميز التلميذ ةمؤشر الكفاء
أو سوسن.أوراق بصل–مخاطية الفم –مجاهر ولوازمها –مطبوعة –لوحة –كتابالمن 132إلى 129الصفحة الوسائل:

المنهجية
(مفاهيم من االبتدائي)يتركب من أجهزة أو أعضاء.-مما يتركب الكائن الحي؟        :* وضعية االنطالق

؟مما تتركب األعضاء:تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
.التالميذ)طرف من مقترحة (أجوبة تتركب من أنسجة أو خاليا    ة:الفرضي-

* مسعى حل اإلشكالية 

مخطط العمل
فية الحصول على عينة من مخاطية الفم * الحظ عينة من مخاطية الفم تحت المجهر (يوجه التالميذ إلى كي

ومشاهدتها تحت المجهر)
ارسم ما تشاهده.-1
الحظ عينة من قشرة البصل تحت المجهر وارسم.-2

*تقدم للتالميذ لوحة تحمل صورا أو رسومات ألنسجة وخاليا حيوانية ونباتية (مختلفة).
اعتمادا على الوثائق التي أمامك اكتب البيانات المناسبة على رسوماتك.-
قل مما تتركب الخلية.-3
ماذا تشكل مجموعة من الخاليا؟-4
؟إذنمما يتركب كل كائن حي-5

المناقشة
.)1رقم (إلى الرسماذهب-1
).2رقم (إلى الرسماذهب-2
نواة.وهيولى، هيوليتتركب الخلية من غشاء -3
مجموعة من الخاليا تشكل نسيجا.-4
.تشكل األعضاءالتي نسجة األأو خالياالات منيتركب كل كائن حي من مجموع-5

.مالحظة: الهيولى = السيتوبالسم،  الغشاء الهيولي = الغشاء السيتولالسمي

يتركب كل كائن حي من وحدات أساسية تسمى الخاليا.-الخالصة
ونواة.، هيولىهيولي تتكون الخلية من غشاء-
يسمى الجدار السليلوزي.للخلية النباتية غشاء سميك يحيط بها-
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مخاطیة الفمخلیة مننسیج مخاطیة الفم

دموينسیج عصبينسیج 

نباتينسیج 

رة البصلخلیة بشبشرة البصلنسیج 

ھیوليغشاء 

نواة

ھیولى

الجدار السلیلوزي

1

2



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر19:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

نمو وتطور الجنين عند الكائنات الحيةالمجال المفاهيمي: 
إنتاش البذرةالوحدة المفاهيمية:

) مكونات البذرةIIإنتاش البذرة) مراحل I:      الحصة التعلمية
.يعرف اإلنتاشالكفاءة القاعدية:

يصف التلميذ المراحل الرئيسية إلنتاش بذرة الفاصوليا.:ةمؤشر الكفاء
مطبوعات.–لوحة –بذور في مراحل مختلفة من اإلنتاش –ذ من كتاب التلمي91الصفحة الوسائل: 

المنهجية
.اصولياتقدم للتالميذ مجموعة من بذور الف:* وضعية االنطالق

؟ما مصدر هذه البذور وما الفائدة منها:تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
.الزراعةوفائدتها هي التغذية أو نبات الفاصوليامصدر البذور هو :الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية
عنصر إنتاش البذرة سيتم إدماجه معمالحظة: نظرا للحذف الذي خص دراسة البذرة كعنصر مستقل و

مكونات البذرة من خالل دراسة مراحل اإلنتاش.استخالص
.بذور في مراحل مختلفة من اإلنتاشتقدم للتالميذ عينات ل

(يمكن استعمال صور في شكل مطبوعات أو لوحة).
مخطط العمل

Iمراحل إنتاش البذرة (
ي أمامك واكمل الجدول التالي:الحظ العينات الت) 1

الوصفالمرحلة

األولى

2

3

4

5

إذا علمت أن الجدول يوضح مراحل إنتاش البذرة عرف باختصار معنى اإلنتاش.)2
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النتيجة
1(

الوصفالمرحلة

تنتفخ البذرة ويتمزق الغالف.األولى

صغير.ررج منها جذخيظهر القسم الداخلي للبذرة وي2

تظهر ساق صغيرة.-ينمو الجذر أكثر وتظهر عليه جذور صغيرة 3

يسقط الغالف.–تظهر وريقات صغيرة بين القسمين الكبيرين للبذرة -يتواصل نمو الجذور والساق 4

.ينكمش القسمان الكبيران في البذرة ويسقطان–يتواصل نمو مختلف أعضاء النبتة 5

إلى نبتة.تطورهاالتي تحدث للبذرة خالل التحوالتلف )  اإلنتاش هو مخت2

IIمكونات البذرة (
) اعتمادا على ما درسته في مراحل اإلنتاش والشكل التالي، حدد مصدر عناصر النبتة في البذرة.1
) اذكر مختلف عناصر البذرة.2
) اقترح دورا لكل عنصر من البذرة.3

النتيجة
تة في البذرة:تحديد مصادر عناصر النب)1

الساق مصدرها السويقة،  األوراق مصدرها العجز.الجذر مصدره الجذير،-
ات البذرة هي: اللحافة، الفلقتان والرشيم المتكون من جذير، سويقة وعجز.) مختلف مكون2
.اللحافة غالف يحمي مكونات البذرة-) دور عناصر التربة: 3

يتحول إلى نبتة.عنصر حي شيم الر-
الفلقة تغذي الرشيم حتى ينمو.-

تتكون البذرة من لحافة تحميها وفلقة تغذي الرشيم الذي ينمو ويتطور إلى نبتة.-:الخالصة
مختلف التحوالت التي تحدث للرشيم لكي يتطور إلى نبتة تسمى اإلنتاش.-

بذرة الفاصوليا على كراس الدروسمراحل إنتاشبرسم تخطيطي يمثل التلميذ الوظيفة: 
من الكتاب.91صفحة 10اعتمادا على مالحظة عينات حية أو الصورة 



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر20:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

نمو وتطور الجنين عند الكائنات الحيةالمجال المفاهيمي: 
تطور جنين البيضة عند الدجاجالمفاهيمية:الوحدة

المقارنة بين تطور البذرة والبيضة- IIIمكونات البيضة     II-مراحل تطور جنين البيضة   –I:الحصة التعلمية
.يعرف نمو الجنين كسلسلة من التحوالت تطرأ على العنصر الحيالكفاءة القاعدية:

: يصف التحوالت التي تطرأ على الجنين في المراحل األساسية لتطور بيضة الدجاج.ةمؤشر الكفاء
ة.مطبوع–لوحة –ذ من كتاب التلمي93الصفحة الوسائل:

المنهجية
مصدرها البذور التي تنتش في التربة.-ما مصدر النباتات الموجودة في الوسط؟    :* وضعية االنطالق

الطير مثال.-ما مصدر الحيوانات التي تعيش في الوسط؟ :تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
التالميذ)طرف من مقترحة(أجوبة ر هو البيضة.مصدر الطي:الفرضية-

مسعى حل اإلشكالية * 
مخطط العمل

I–مراحل تطور جنين البيضة
واجب عن األسئلة التالية:أمامك التي(الصور)الحظ الوثائق

ماذا تمثل كل من الصورتين (أ) و (ب)؟-1
لى؟ماذا يظهر في المرحلة األو-2
ماذا يظهر في المرحلة الثانية؟-3
اذكر التفاصيل التي تظهر في هذه المرحلة . -4
ما هما؟-عنصران يتناقصان خالل هذه المراحل -5
ماذا يحدث في المرحلة الثالثة؟-6
صف المرحلة الرابعة.-7
.فسر تناقص واختفاء بياض وصفار البيض-8
مقارنة مع ما درسته حول البذرة، استنتج ما يمثله هذا العنصر.–يوحد في وسط الصفار لطخة بيضاء -9

المناقشة
الصورة (أ) تمثل بيضة طير والصورة (ب) تمثل بيضة مفتوحة أو مقطع في بيضة.-1
األوعية الدموية تنتشر في صفار البيضة.يظهر في المرحلة األولى شبكة من-2
فات الطير.يظهر في المرحلة الثانية حيوان يحمل ص-3
التي تظهر في هذه المرحلة هي األطراف، المنقار، العين والريش.بعض تفاصيل الطير-4
.صفار وبياض البيضماخالل هذه المراحل هانيتناقصانلذلاانالعنصر-5
.ويختفي الصفار وبياض البيضةالثالثة يكتمل الصوصفي المرحلة -6
القوقعة والخروج منها، إنه الفقس.يقوم الصوص بكسر ، 21في اليوم بعد اكتمال تطور الجنين -7
نفسر تناقص واختفاء الصفار والبياض بتغذية جنين الطير عليهما.-8
تمثل اللطخة البيضاء الرشيم.-9

يمر جنين البيضة بعدة تغيرات تجعله يتحول إلى صوص.-: الخالصة
خالل هذه التغيرات يتشكل جسم الحيوان تدريجيا بينما - 

التي يستعملها في نموه.الغذائية تتناقص المدخرات 



المرحلة األولى

الثالثةالمرحلة
المرحلة الرابعة

ثانيةالمرحلة ال

بأ

21اليوم 



-II           مكونات البيضة
أجب عن األسئلة التالية:،والشكل التالياعتمادا على دراستك لمراحل تطور البيضة 

اكمل الجدول (أ).-1
حدد في الجدول (ب) دور كل عنصر من عناصر البيضة.-2

الجدول (أ)
االسمالعناصر
األغلفة

البياض
الصفار

اللطخة البيضاء

الجدول (ب)
دورهالعنصر

القشرة الكلسية
الغشاء المزدوج

اآلح
المح

رشيمال

النتيجة
1-2-

الجدول (أ)
االسمالعناصر
القشرة الكلسيةاألغلفة

الغشاء المزدوج
اآلحالبياض
المحالصفار

الرشيماللطخة البيضاء

الجدول (ب)
دورهالعنصر

حماية مكونات البيضةالقشرة الكلسية
الغشاء المزدوج

تغذية الجنيناآلح
المح

التطور إلى صوصالرشيم

ت غذائية وعنصرا حيا هو الرشيم.تتكون البيضة من أعضاء واقية تحمي بداخلها مدخرا:الخالصة
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III-المقارنة بين تطور البذرة والبيضة
اكمل الجدول "، جنين البيضةتطور مراحل "مراحل اإلنتاش" و "ةسامعلومات التي حصلت عليها من خالل دراعتمادا على ال

التالي:
البيضةالبذرةجدول المقارنة
أعضاء الحماية

المدخرات الغذائية
العنصر الحي
نتيجة التطور

النتيجة
البيضةرةالبذجدول المقارنة
القشرة الكلسية والغشاء المزدوجاللحافةأعضاء الحماية

اآلح والمحالفلقةالمدخرات الغذائية
الرشيم أو المنتشالرشيم أو النبيتةالعنصر الحي
صوص (طير)نبتة فتيةنتيجة التطور

خاللهاسواء عند البذرة أو البيضة يمر الجنين بتحوالت يستعمل:الخالصة
ليتحول إلى كائن كامل يعتمد على نفسه.المدخرات الغذائية



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر21:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

كاثر عند الكائنات الحيةتالالمجال المفاهيمي: 
مكونات الجهاز التكاثريالوحدة المفاهيمية:

) إبراز دور المناسل.2.                 التكاثرية) تركيب األجهزة 1.          عند الحيوان–I:التعلميةالحصة
.يستخلص أهمية المناسل في التكاثر الجنسي عند الكائنات الحيةالكفاءة القاعدية :

: أن يميز التلميذ بين الجهاز التناسلي الذكري والجهاز التناسلي األنثوي.ةمؤشر الكفاء
.مجسمات–مطبوعات–لوحات –من كتاب التلميذ99-98الصفحة الوسائل:

المنهجية
.درسنا في الحصة الماضية تطور البيضة:* وضعية االنطالق

؟البيضةينتج الحيوان كيف :تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
التالميذ)طرف من مقترحة(أجوبة .البيضة اعتمادا على األجهزة التناسليةيتنج: الفرضية- 

* مسعى حل اإلشكالية 
مخطط العمل

التكاثرية) تركيب األجهزة 1
عن األسئلة التالية:جبأادرس الوثائق التي أمامك و

أ) اكمل الجدول التالي:
األنثىالذكرجدول المقارنة

المناسل
المجاري التناسلية

التالية:اتالفقراكملب) 
من ..................عند الذكر و.....................عند األنثى بشكل بيضوي.تميز كل ت-
يتصل كل منسل ب................................-
+المجاري .....................عند الذكر هي ....................و......................... أما عند األنثى فهي..................-
..........................+...................
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المناقشة
أ)

األنثىالذكر

المبيضانالخصيتانالمناسل

القناتان الناقلتان للنطافالمجاري التناسلية
القضيب

القناتان الناقلتان للبويضات
المهبل- الرحم  

ب)
عند األنثى بشكل بيضوي.المبيض عند الذكر والخصية تميز كل من ت-
مجاري تناسلية.يتصل كل منسل ب-
+القناتان الناقلتان للبويضات أما عند األنثى فهيقناة القضيبوالقناتان الناقلتان للنطاف عند الذكر هي التناسلية المجاري -

.المهبل+الرحم

اري تناسلية.لكل من الذكر واألنثى جهاز تكاثري يتركب من مناسل ومج:الخالصة
المناسل عند الذكر هما الخصيتان وعند األنثى المبيضان.-
المجاري التناسلية عند الذكر هي القناتان الناقلتان للنطاف وقناة القضيب أما عند األنثى فهي القناتان -

الناقلتان للبويضات، الرحم والمهبل.

) إبراز دور المناسل2
جب:أة والتجربة التاليمعطيات ادرس 

التجربة: أخذ أرنبان لهما مجموعة من الصغار وتم استئصال المناسل لدى الذكر واألنثى.  
المالحظة: أصبح كل أرنب عقيما ال ينتج خاليا تناسلية (تكاثرية)

؟التجربةماذا تستنتج من هذه -1
الحظ الوثيقتين (أ) و (ب) التاليتين وقل ماذا يمثل كل عنصر فيهما.-2

المناقشة
نستنتج أن المناسل هي المسؤولة عن إنتاج الخاليا التناسلية.-1
♀والعنصر (ب) خلية تكاثرية أنثوية ♂العنصر (أ) خليا تكاثرية ذكرية -2

= رمز األنثى♀= رمز الذكر           ♂مالحظة: تكاثرية = تناسلية.

لتناسلية المتمثلة في النطاف والبويضات:تنتج المناسل الخاليا ا:الخالصة
النطاف أي الخاليا التكاثرية الذكرية تنتجها الخصيتان.- 
البويضات أي الخاليا التكاثرية األنثوية ينتجها المبيضان.- 

).♀جهاز التكاثري وال♂(الجهاز التكاثري99) صفحة 1رسم على كراس الدروس لشكلي الوثيقة (: وظيفة



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر22:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

كاثر عند الكائنات الحيةتالالمجال المفاهيمي: 
مكونات الجهاز التكاثريالوحدة المفاهيمية:

أنواع األزهار) 2) تركيب الزهرة                 1الزهريعند النبات–II:الحصة التعلمية
.يستخلص أهمية المناسل في التكاثر الجنسي عند الكائنات الحيةالكفاءة القاعدية:

عند النبات.♀واألعضاء التناسلية♂: أن يميز بين األعضاء التناسليةةمؤشر الكفاء
مطبوعات.–لوحات –ذ من كتاب التلمي103-102تان الصفحالوسائل: 

المنهجية
.يعتمد على أجهزته التكاثرية-على ماذا يعتمد الكائن الحي الحيواني لكي يتكاثر؟    :النطالق* وضعية ا

؟وأين توجدتكاثريةعلما أن النبات كذلك يتكاثر فهل له أجهزة :تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
التالميذ)طرف من مقترحة(أجوبة ؟     .....  في الساق؟ في الثمارتوجد في الزهرة:الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية 
مخطط العمل

) تركيب الزهرة1
تقدم للتلميذ زهرة يقوم بتشريحها مستعمال الملقط والمكبر 

عليها مختلف أقسام الزهرة متفرقة.ت+ مطبوعة رسم
وضع كل عنصر في مكانه المناسب شرح الزهرة -1

المطبوعة (أ).على
ضع األسهم والبيانات على الرسم في المطبوعة (ب) -2

تمثل مقطعا لزهرة خنثى.)ب(المطبوعة –
ماذا يمثل هذا الشكل؟-3
الحظ المئبر بالمكبر وقل على ماذا يحتوي.-4
افتح المبيض والحظ ما يوجد بداخله.-5
المبيض؟بم تذكرك العناصر التي وجدت داخل المئبر و-6

المناقشة
تمرين عملي حيث يوضع كل قسم مشرح من الزهرة على الرسم المناسب في المطبوعة.-1
اذهب إلى الشكل في المطبوعة التالية.-2
.يمثل الشكل رسما تخطيطيا لزهرة-3
يحتوي المئبر على غبار أصفر-4

.(حبوب صغيرة تسمى حبوب الطبع)
يوجد داخل المبيض حبيبات صغيرة.-5
تذكر هذه العناصر بالخاليا التكاثرية-6

الذكرية واألنثوية عند الحيوان.
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تتركب الزهرة من عدة أقسام هي::الخالصة
.معالق زهري-
كأس يتكون من وريقات صغيرة خضراء تسمى السبالت.-
ت.التويج المتكون من وريقات ملونة تسمى البتال-
أسدية يتكون كل واحد منها من خيط يحمل كيسا يسمى المئبر.-
المدقة المتكونة من مبيض وقلم ينتهي بميسم.-

تشكل المناسل في )♀(عضو والمدقة)♂(أعضاء * األسدية 
األجهزة التكاثرية للنباتات الزهرية أما الكأس والتويج 

يشكالن أعضاء الحماية.

أنواع األزهار)2

ب:جأ) و2الحظ مجموعة األزهار في اللوحة (
)؟ 1اذكر الجهاز التكاثري الذي يوجد في الزهرة (-1
)؟2ما هي األعضاء التكاثرية التي توجد في الزهرة (-2
)؟2) و (1كيف تسمي كل من الزهرتين (-3
) وعلل إجابتك.3سم الزهرة (-4

المناقشة
. ♀) هو المدقة1الجهاز التكاثري في الزهرة (-1
.♂) هي األسدية2األعضاء التكاثرية في الزهرة (-2
) ذكرية وهي أزهار أحادية الجنس.2) أنثوية والزهرة (1الزهرة (-3
) زهرة خنثى أو ثنائية الجنس.3الزهرة (-4

ة الجنس وتكون ذكرية أو أنثوية تتنوع األزهار من حيث الجنس حيث توجد أزهار أحادي:الخالصة
كما توجد أزهار ثنائية الجنس تسمى أزهار خنثى.

على كراس الدروس.105رسم المخططين صفحة وظيفة في البيت: 

♂♀الزنبق زھرة  ♂زھرة الكوسة♀زھرة الكوسة
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بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر23:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

كاثر عند الكائنات الحيةتالالمجال المفاهيمي: 
اإللقاحالوحدة المفاهيمية:

اإللقاح:الحصة التعلمية
.يوضح ضرورة اإللقاح في التكاثر الجنسيالكفاءة القاعدية: 

حدد التلميذ ضرورة اإللقاح من خالل تحليل نتائج تجربة.: أن يةمؤشر الكفاء
لوحة أو مطبوعة.–ذ من كتاب التلمي109-108تان الصفحالوسائل:

المنهجية
.♀وأ♂مختلفة كل كائن حي حيواني أو نباتي ينتج خاليا تناسلية:* وضعية االنطالق

؟ئدة من اختالف الخاليا التناسليةما الفا:تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
.التالميذ)طرف من مقترحة (أجوبة .اختالفها يسمح باإللقاح: الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية 
مخطط العمل

أ) اإللقاح عند الحيوان
جب:أادرس نتائج التجربة التالية و

♀واألنثوية♂أخذت مجموعة من الخاليا التكاثرية الذكريةالتجربة:
.(الشكل المقابل)لقنافذ البحر وأجريت العمليات التالية

* بعد أيام نالحظ ما يلي:
يرقات قنافذ البحر.تظهرفي الوعاء (أ) -
في الوعاءين (ب) و (ج) ال يظهر شيء.-

* انطالقا من هذه التجربة استنتج شروط اإللقاح
المناقشة

.لكي يتم اإللقاح عند الحيوان يجب أن تلتقي خلية تكاثرية ذكرية وخلية تكاثرية أنثوية
ب) اإللقاح عند النبات

يتم أن يمكن الحظ التجربة الممثلة في اللوحة التالية واعتمادا على ما درسته عند الحيوان، استنتج في أي حالة 
اإللقاح مع  التعليل.

المناقشة 
ينتقليتم اإللقاح عند الزهرة (أ) حيثيمكن أن -

التيالبويضاتإلى خاليا ذكريةوهو غبار الطلع 
.أنثويةهي خاليا 

♂الزهرة (ب) لعدم وجود خاليايتم اإللقاح فيال -
.)نزع المئبر في هذه الحالة(
ة (ج) ألن العضو األنثويال يتم اإللقاح في الزهر-

.♀ياالخالإلى ♂مغطى فال تصل الخاليا 

سواء عند الحيوان أو النبات، للحصول على كائن حي جديد بالتكاثر الجنسي يجب أن يتم       :الخالصة
اإللقاح بين خلية تكاثرية ذكرية وخلية تكاثرية أنثوية.



بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ عوشت عمر24:المذكرةرقم)1السنة أولى متوسط (م

كاثر عند الكائنات الحيةتالالمجال المفاهيمي: 
عند اإلنسانالقواعد الصحية الوحدة المفاهيمية:

القواعد الصحية للتكاثر:الحصة التعلمية
.لجهاز التناسلي عند اإلنسانيستخرج القواعد الصحية لالكفاءة القاعدية: 

: أن يستخلص القواعد الصحية للتناسل من خالل تحليل نص.ةمؤشر الكفاء
.مطبوعة–لوحات –ذ من كتاب التلمي111الصفحة الوسائل:

المنهجية
الحياة.ةتمراريالمحافظة على الجنس واس–.ما أهمية التكاثر بالنسبة لإلنسان أو الحيوان:* وضعية االنطالق

؟هل يمكن أن تكون لهذه الوظيفة أخطار على حياة اإلنسان: تساؤل:* الوضعية اإلشكالية
التالميذ)طرف من مقترحة(أجوبة إذا كان الجهاز التكاثري أو الجسم يحمل أمراضا   : الفرضية-

* مسعى حل اإلشكالية 
مخطط العمل

ة.جب عن األسئلأجيدا والتالي * ادرس النص 

ملخص بحث
تنتشر في مختلف المجتمعات أمراض خطيرة تنتقل بطرق شتى واألخطر في هذه*

ى من شخص إلى آخر. واألمراض أنها جرثومية تنتقل عن طريق العد
تتسبب في معظم األحوال في العقم عند النساءلهذه األمراض عواقب وخيمة حيث*

أو الموت. ى حد سواء وكذلك تقرحات جلدية كما ينتهي بعضها بإصابات عصبيةوالرجال عل
ونذكر من بين هذه األمراض:*

وهو مرض نقص)SIDAدا (السي) أو AIDSمرض الزهري والسيالن وأخطرها األيدز (
المناعة المكتسب الذي يجعل الجسم غير قادر على مقاومة أي مرض وينتهي في أغلب 

بالموت رغم تقدم البحث العلمي في هذا المجال.األحيان
همها هو عن طريق العالقة الجنسية غير أأما طرق العدوى فهي متعددة إال أن *

بين فردين أحدهما مصاب بالمرض.(غير شرعية) المضبوطة 
بالنسبة لمرض السيدا، توجد طرق أخرى إضافية للعدوى تتمثل في نقل دم غير و*

ملوثة (مستعملة)، استعمال أدوات حالقةأي مراقب طبيا، استعمال حقن غير معقمة 
لشخص آخر قد يكون مصابا ويمكن كذلك أن ينتقل من األم المصابة إلى جنينها.

وإن كانت بعض طرق العدوى متحكم فيها من طرف المصالح الصحية بالمراقبة*
الجنسية غير المضبوطة تبقى العامل أألساسي في انتقال هذا اتإلى أن العالقالصارمة

.فشيه في المجتمعوتالوباء
وسائل اإلعالم المناسبة.نقص الوعي في المجتمع وقلةيساهم في انتشار هذه األمراض و*

استخرج من النص األمراض التي تهدد جسم اإلنسان وصحته.-1
اذكر عواقب هذه األمراض.-2
حدد أسباب هذه األمراض.-3
قل أي األمراض يكون أخطر وعلل ذلك.-4
للمحافظة على صحة الجسم.ضتنتج من كل ما وصلت إليه من معلومات طرق الوقاية من هذه األمرااس-5
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المناقشة
األمراض هي الزهري، السيالن والسيدا.-1
عواقب هذه األمراض هي: العقم، الجنون والموت.-2
أسباب هذه األمراض هي: -3

.عالقات جنسية غير مضبوطة-
مراقب طبيا.نقل دم غير -
.استعمال حقن ملوثة (مستعملة)-
ات حالقة لشخص آخر قد يكون مصابا.استعمال أدو-
.ينتقل من األم المصابة إلى جنينها-

أخطر هذه األمراض هو السيدا الذي ينتهي في أغلب األحيان بالموت رغم األبحاث المتواصلة في هذا المجال.-4
حافظة على سالمة الجسم هي:طرق الوقاية للم-5
االستقامة في السلوك الجنسي.-
عدم استعمال أدوات حالقة لشخص آخر.-
استعمال حقن معقمة.-
إجراء الفحوصات الطبية للمراقبة.-
المساهمة في نشر الوعي الصحي داخل المجتمع.-

في انتشار أمراضمضبوطةتتسبب بعض السلوكيات السيئة كالعالقات الجنسية غير ال: الخالصة
خطيرة كالسيدا. ويتم المحافظة على سالمة الجسم بإتباع قواعد صحية مناسبة.

الوقایة خیر
من العالج
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