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                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )18(    الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��    : المجال المفاهيمـي     

                        .      التعرف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات الحية : الكفاءة المرحليـة      

                 .ا��234 0�1 #�"رات ا�.��ز ا,+�*� و و�( )��ة ا��&�ت:  الوحدة المفاهيمية      

  . يضع عالقة بين وسط حياة نبات وبنية جهازه اإلعاشي : الكفاءة القاعديـة     

  01: رقم :  الحصة التعليميـة      

  .           ا��&�ت )��ة وو�( ا,+�*� ا�.��ز 1��� 0�1 ا��234   : العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة

  . أن يقارن بين الجهاز اإلعاشي لنباتين يعيشان في وسطين مختلفين : مؤشرات الكفاءة

  ).75-73/74-72(الوثائق الموجودة في كتاب التلميذ  - : الوسائـــل      

  .هاز اإلعاشي للنبات التعرف على الج:  وضعية االنطالق

الجهاز اإلعاشي للنبات يتمثل في المجموع الجذري والقسم الهوائي للنبات بكل ما يحمله من أعضـاء وأجهـزة :  مالحظة

  .كاألوراق والثمار والبراعم

تتغذى الكائنات الحية على بعضها البعض وتشكل في وسطها سلسلة غذائية يكـون فيهـا النبـات :  المكتسبات القبلية

  .األخضر أول حلقة

  .تشكل السالسل الغذائية في الوسط؛ شبكة غذائية -

  .تغذى النباتات الخضراء على الماء والمواد المعدنية وتنتج مواد عضوية عند تعرضها للضوء -

  ما عالقة وسط حياة النبات ببنية جهازه اإلعاشي؟:  اإلشكاليـــة

  .تصاص الماء والتقليل من عملية النتحامو ربما من أجل العيش والبقاء  -:  الفرضيـــات

  : لنباتين يعيشان في وسطين مختلفين ) أوراق؛ سيقان؛ جذور(مقارنة الجهاز االعاشي :   البحث والتقصي

  .منطقة رطبة؛ منطقة جافة                   

  .تسمح بالنتح توجيه التالميذ إلى التعرف على الوبرة الماصة التي تسمح بامتصاص الماء والثغور التي -

  . ما هي خصائص كل من نبات الطماطم والتين الشوكي والسدرة؟ استخراج خصائص الجذور المالئمة للبيئة الجافة -

  .انيتحديد الخصائص المشتركة بين سيقان التين الشوكي وسيقان األشن -

  .استخراج التحورات الورقية التي تسمح للنبات بمقاومة الجفاف -

  .التي تسمح للنباتات من أجل مقاومة الجفاف تلخيص البنيات -

  ).74ك ت ص (تحديد الميزة األساسية لسيقان النباتات المائية انطالقا من وثائق  -

  . استخراج التحورات األساسية لألوراق النباتات المتناسبة مع أوساط المياه العذبة -
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  تستنتج؟ماذا . انيقارن نسيج الطحالب البحرية مع نسيج أوراق األشن -

  األثر الكتابي

  : العالقة بين بنية الجهاز األعاشي  ووسط حياة النبات البري

  :من أجل احتالل أوساط جافة تبدي النباتات تحورات  مورفولوجية  أهمها 

  . امتداد المجموع الجذري عموديا أو أفقيا أو في جميع االتجاهات للحصول على الماء* 

  .ل النتح تقليص المساحة الورقية لتقلي* 

  .تحور األوراق إلى أشواك* 

  .تشكيل أنسجة مخاطية لتخزين الماء* 

  

  : العالقة بين بنية الجهاز األعاشي  ووسط حياة النبات المائي

  :النباتات المائية تتكيف مع الوسط المائي فتبدي تحورات  بنيوية منها

  .بيت في البرك وعلى الصخور البحريةيكون مجموعها الجذري معدوما أو غير نام ؛ والذي يستعمل للتث -

  .تكون أوراقها وسيقانها المغمورة في الماء طويلة ولينة  -

  هي أوساط جافة وذلك لصعوبة حصول النباتات على الماء فيها حيث أن ) مياه الشطوط والبحار(المياه المالحة 

  .نباتاتها تحتوي على أعضاء لحمية ذات أنسجة مخاطية مخزنة للماء
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                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )19( الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��      : المجال المفاهيمـي     

.                              حيةالتعرف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات ال : الكفاءة المرحليـة      

                .ا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و1��� @��زه ا�<�=>�:  الوحدة المفاهيمية      

  . يضع عالقة بين وسط حياة نبات وبنية جهازه اإلعاشي : الكفاءة القاعديـة     

                                                ا�<�=D أ�BCط #�"ع       : العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة

  . أن يظهر تنوع أنماط التنفس من مقارنة البنيات التي تسمح بالتنفس : مؤشرات الكفاءة

  ).80/81(الوثائق الموجودة في كتاب التلميذ  - : الوسائـــل      

  .تعريف التنفس:  وضعية االنطالق

ائنات الحية على بعضها البعض وتشكل في وسطها سلسلة غذائية يكـون فيهـا النبـات تتغذى الك:  المكتسبات القبلية

  .األخضر أول حلقة

  .تشكل السالسل الغذائية في الوسط؛ شبكة غذائية -

  .تغذى النباتات الخضراء على الماء والمواد المعدنية وتنتج مواد عضوية عند تعرضها للضوء -

  ؟ما هي أنماط التنفس:  اإلشكاليـــة

  .ربما هناك تنفس مائي -:  الفرضيـــات

  .ربما هناك تنفس هوائي -       

  :إظهار تنوع أنماط التنفس انطالقا من مقارنة البنيات التي تسمح بالتنفس عند:  البحث والتقصي

  ).أسماك؛ جراد؛ ضفدعة؛ دودة األرض(الكائنات الحية المختلفة    

  ).1ص(تحديد مكان عيش الجراد*   

  .ور الفتحات الجانبية لجسم الجرادتحديد د*   

  .تحديد اسم للفتحات الجانبية لجسم الجراد*   

  )2ص.(لنوتوناكتأتحديد مصدر األوكسجين الضروري لتنفس *   

  .وألنوتوناكتتحديد نمط تنفس كل من الجراد *   

  )3/6ص(تحديد نمط تنفس الضفدع والشرغوف* 

  .تحديد أنماط التنفس*         
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  كتابياألثر ال

) O2(التنفس هو وظيفة حيوية تقوم بها جميع الكائنات الحية حيث تمتص غاز األوكسجين :  تعريف التنفس

  .مهما كان نوع الوسط الذي تعيش فيه) CO2(وتطرح غاز ثاني أو كسيد الكر بون 

  :أنماط التنفس هي:  أنماط التنفس

رح غاز الفحم ويتم عن طريق الرئتين كالتنفس عند هو امتصاص غاز األكسجين من الهواء وط:  التنفس الهوائي

  أو عن طريق القصبات كالتنفس عند الحشرات أو جلدي كالتنفس عند .الثدييات والبرمائيات وكالتنفس عند الحشرات

  .الضفدع

  .هو امتصاص غاز األكسجين من الماء وطرح غاز الفحم كالتنفس عند األسماك:  التنفس المائـي

  :ما هو نمط تنفس الكائنات التالية:  التقويـــــم

  .سمك القرش -    .الحيات -    .الطيور –.          دودة األرض -
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                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )20( ية متوسطالثان: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     

.                              التعرف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات الحية : الكفاءة المرحليـة      

                .ا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و1��� @��زه ا�<�=>�:  الوحدة المفاهيمية      

  . قة بين وسط حياة نبات وبنية جهازه اإلعاشييضع عال : الكفاءة القاعديـة     

                   ا�Bــ�ء و�� ا���1>ـــ� +IJ ا�<�=D    :  العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة      

  . أن يظهر تكيف الكائنات الحية الحيوانية مع الوسط البري والوسط المائي  : مؤشرات الكفاءة

  ).85-82(ثائق الموجودة في كتاب التلميذ الو  - : الوسائـــل      

  .التذكير بتعريف التنفس:  وضعية االنطالق

  .هوائي/ مائي .        التذكير بأنماط التنفس                        

تتغذى الكائنات الحية على بعضها البعض وتشكل في وسطها سلسلة غذائية يكـون فيهـا النبـات :  المكتسبات القبلية

  .أول حلقةاألخضر 

  .تشكل السالسل الغذائية في الوسط؛ شبكة غذائية -

  .تغذى النباتات الخضراء على الماء والمواد المعدنية وتنتج مواد عضوية عند تعرضها للضوء -

  كيف تتكيف الكائنات الحية الحيوانية مع الوسط البري والمائي؟:  اإلشكاليـــة

  .القصبيربما بالتنفس الرئوي أو  -:  الفرضيـــات

  .ربما بالتنفس الغلصمي -       

  .إظهار التوافق ما بين نمط التنفس ووسط العيش انطالقا من وثائق الكتاب:  البحث والتقصي

  :التنفس الهوائي/ 1

    :التنفس عند الثدييات والجرادة

  .تحديد مكونات الجهاز التنفس الرئوي* 

  .تحديد بنية الحويصل الرئوي*   

  . في نقل األكسجين إلى األسناخ الرئوية وطرح غاز الفحم منهاتحديد دور الدم *   

  .تحديد دور الحلقات القشرية للقصبات الهوائية عند الجرادة*   
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  . تحديد أسطح المبادالت الغازية عند اإلنسان والجراد*   

  .تحديد تكيف الجهاز الرئوي والقصبي مع الوسط البري*   

  : التنفس المائي/ 2

  : التنفس الغلصمي

  .1تفسير مالحظة الوثيقة *   

  . تحديد مكان دخول الماء ومكان خروجه*   

  .تحديد نوع الغاز المحمل به الماء أثناء دخوله وخروجه*   

  .تحديد مكونات الجهاز التنفسي عند السمكة* 

  .تبرير تلون الغالصم باللون الحمر* 

  .تحديد أسطح المبادالت الغازية التنفسية عند السمكة* 

  اNOـــM ا� <�1ــــ�   

  :التنفس على اليابســــة

. %21تأخذ الكائنات الحية البرية غاز األكسجين من الهواء الذي يوجد في الهواء بنسبة تتجاوز                   

  . إما عن طريق الرئتين أو القصبات

  .ات الثديية يميز هذا النوع من التنفس الحيوان: )Respiration Pulmonaire(التنفس الرئوي 

رئتين تتفرع داخلهما القصبات الهوائية إلى قصيبات هوائية التي تنتهي : يتكون الجهاز التنفسي عند الثدييات من 

  .بحويصالت رئوية فأسناخ رئوية

تتم في الرئتين على مستوى الحويصالت الرئوية المحاط باألوعية الدموية التي تنقل : المبادالت الغازية التنفسية

  .الدم

يميز الحشرات التي تتم المبادالت الغازية التنفسية لها عبر : )Respiration Trachéenne(التنفس القصبي 

  .القصبات التي تنقل غاز األكسجين مباشرة إلى األنسجة

  :التنفس في المــــــاء

ين المنحل في الماء والذي تتنفس الكائنات الحية التي تعيش في األوساط المائية بفعل غاز األكسج                  

  .مرة من محتواه في الهواء 30نسبته ضعيفة جدا أقل ب

  .يميز بعض الكائنات الحية الحيوانية المائية: )Respiration branchiale(التنفس الغلصمي

  . يتكون من أربعة أزواج ألقواس غلصمية حمراء المحاطة باألوعية الدموية: مكونات الجهاز الغلصمي

تتم المبادالت الغازية عند األسماك على مستوى الغالصم المكونة من عدد كبير من : ت الغاية التنفسيةالمبادال

التي تنقل األكسجين المذاب في الماء عبر غشاء الغالصم إلى جميع أعضاء جسم . الخيوط الغنية باألوعية الدموية

  . الحيوان

XــــــــY"Z>ا�:  

  ة طويلة تحت الماء؟لماذا يغرق اإلنسان عند بقائه مد  
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  لماذا تموت السمكة عند إخراجها من الماء؟  

  

  

  

  

  

  

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )21(   الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     

.                              ف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات الحيةالتعر  : الكفاءة المرحليـة      

                .ا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و1��� @��زه ا�<�=>�:  الوحدة المفاهيمية      

  . تنفسييضع عالقة بين وسط حياة كائن حي حيواني وبنية جهازه ال : الكفاءة القاعديـة     

                  .ا�&M\���� ا���"ا�Cت +�] ا�<�=D        :   العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة

  . أن يظهر تتكيف الكائنات الحية الحيوانية البرمائية مع وسط العيش : مؤشرات الكفاءة

  ).87-86(الوثائق الموجودة في كتاب التلميذ  - : الوسائـــل      

  كيف تتكيف الحيوانات البرية مع الوسط البري؟:  االنطالقوضعية 

  كيف تتكيف الحيوانات المائية مع الوسط المائي؟                       

تتغذى الكائنات الحية على بعضها البعض وتشكل في وسطها سلسلة غذائية يكـون فيهـا النبـات :  المكتسبات القبلية

  .األخضر أول حلقة

  .الغذائية في الوسط؛ شبكة غذائيةتشكل السالسل  -

  .تغذى النباتات الخضراء على الماء والمواد المعدنية وتنتج مواد عضوية عند تعرضها للضوء -

  كيف تتكيف الكائنات الحية الحيوانية البرمائية مع الوسط البري والمائي؟:  اإلشكاليـــة

  .ربما بالتنفس الرئوي في الوسط البري -:  الفرضيـــات

  .ربما بالتنفس الجلدي في الوسط المائي -       

  .انطالقا من وثائق الكتاب)التكيف(إظهار التوافق ما بين نمط التنفس ووسط العيش :  البحث والتقصي

  :  التنفس الرئوي عند الضفدع/ 1

  ).1ص(تحديد دور حلق الضفدع *   

  .تحديد مكونات الجهاز الرئوي للضفدع*   
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  .هوائيةتحديد دور القصبات ال*   

  .تفسير اللون األحمر القاني لرئتي الضفدع*   

  . تحديد الجزء المسؤول عن إيصال الدم إلى األنسجة*   

  .تحديد أسطح المبادالت الغازية التنفسية*   

  :  التنفس الجلدي عند الضفدع/ 2

  . تفسير تواجد الضفدع دائما بالقرب من المسطحات المائية*   

  . لتنفسي الجلديتحديد مكونات الجهاز ا*   

  .تحديد دور الشعيرات الدموية الموجودة بالجلد*   

    

  اNOـــM ا� <�1ــــ�   
حيـث أن .تبـدي الكائنـات الحية الحيوانية أعضاء تنفسية متكيفة مع خصوصيـات البيئـة التي تعيش فيها

  .ئويا وجلدياوأثناء بلوغها يتطور تنفسها ليصبح ر . شراغف الضفادع تتنفس عن طريق الغالصم 

  :  التنفس الرئوي عند الضفدع/ 1

يلجأ إليه الحيوان خالل أو بعد . يتـم فقـط عنـدما يكون الحيوان على البـر؛ أو عندما يسبح فوق سطح المـاء

  .فترة يزداد فيها نشاطــه

جيهــه نحـو فالضفدع يمأل رئتيـه بالهـواء؛ وهذا بواسطة حركات أرضية الفـم التي تسمح ببلع الهـواء وتو 

  .الرئتيـــن

  :  التنفس الجلــدي عند الضفـدع/ 2

يتم بواسطة الجلـد؛ إما في البر أو في الماء حيث أن جلد الضفدع رطب وأملس ورقيق؛ كما يغذى بشبكة من 

التي تغطي الشعيـرات الدموية ذات الجـدران الرقيقـة؛ حيث يذوب أكسجين المـاء أو أكسجين الهـواء فـي الطبقــة الرطبة 

  .ويطرح غــاز الفحــم بنفس الطريقة. الجلد ثم يمـر وينتقل إلى الدم عبر جدران الشعيرات الدمويـة

  :النتيجـــة

تتكيـف الكائنات الحيـة الحيوانيـة البرمائيـة ذات الجلـد الرفيـع والرطـب مع أوساط عيشها بواسطة تنفسها 

  . الجلـــــدي

  

  :التقويـــم

  لمـــــاذا؟. جلد ضفدعة بمادة غير نفوذه للهواء فإنها تموت عند طالء*      
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                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )22(   الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     

.                              التعرف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات الحية : الكفاءة المرحليـة      

                .ا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و1��� @��زه ا�<�=>�:  الوحدة المفاهيمية      

  . تحديد تأثير الحرارة على الوتيرة التنفسية : الكفاءة القاعديـة     

                 ا�<�=>�� ا�`�ز�Y ا�B&�د_ت +IJ ا��Mارة در@� #[M�N     : العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة      

  . أن يحدد تأثير الحرارة على الوتيرة التنفسية : مؤشرات الكفاءة

  ).88/89ص(كتاب التلميذ : الوسائـــل

باشر مع الوسط الخارجي؛ فإن أي تغير في تركيب هـذا الوسـط إن الجهاز التنفسي على اتصال م:  وضعية االنطالق

  .يؤثر مباشرة على الجهاز التنفسي والوظيفة التنفسية

تتغذى الكائنات الحية على بعضها البعض وتشكل في وسطها سلسلة غذائية يكـون فيهـا النبـات :  المكتسبات القبلية

  .األخضر أول حلقة

  .شبكة غذائية تشكل السالسل الغذائية في الوسط؛ -

  .تغذى النباتات الخضراء على الماء والمواد المعدنية وتنتج مواد عضوية عند تعرضها للضوء -

  كيف تأثر الحرارة على المبادالت الغازية التنفسية؟:  اإلشكاليـــة

  .ربما ارتفاعها في الوسط المائي يؤدي إلى موت كائنات حية -:  الفرضيـــات

  .تأثير الحرارة على الوتيرة التنفسية تحديد:  البحث والتقصي

  :تأثير الحرارة على تركيز األكسجين في األوساط المائية*   

  .تتلوث المياه أو تكون ساخنة بفعل نفايات المصانع فتحدث تغيرات كبيرة في تركيبة األوساط المائية -

  كيف تؤثر الحرارة على تركيز األكسجين؟. الحظ الجدول* 

  .ني لتغيرات تركيز األكسجين بتغيرات درجة الحرارةأرسم منحنى بيا* 
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  .     سم  01      م°0.5  :درجة الحرارة: المقياس

    .سم 01    ل/ملغ 1  :كمية األكسجين    

  .فسر المنحنى البياني* 

  ماذا تستنتج؟* 

  :تأثير الحرارة على الوتيرة التنفسية للسمكة*   

  . حات الفم أو الفتحتين الغلصميتين في الدقيقةتقاس الوتيرة التنفسية للسمكة بحساب عدد فت -

  .نقوم بتغيير درجة الحرارة بشكل متزايد لماء حوض زجاجي به سمكة

  .والمخطط . الحظ التجربة * 

  .فسر المخطط الذي يمثل تغيرات الوتيرة التنفسية للسمكة بتغيرات درجة الحرارة* 

  .م السمكة أصبح أحمر داكنم يالحظ أن لون غالص°40لماذا عند درجة الحرارة * 

  ماذا تستنتج؟* 

  :تأثير المياه القذرة على توزع الكائنات الحية في األوساط المائية 

  .تحتوي المياه على الكثير من المركبات الكيميائية التي تنافس األكسجين على الذوبان في الماء -

  .الحظ المنحنى البياني لتأثير المياه القذرة على تركيز األكسجين في الماء* 

  .فسر المنحنى -

  . اقترح فرضيات لتفسير وجود بعض الكائنات قبل مصب صرف المياه وغيابها بعد المصب. 5الحظ الوثيقة * 

  .قذرةاقترح فرضيات لتفسير ظهور كائنات جديدة مباشرة بعد مصب قناة صرف المياه ال* 

  اNOـــM ا� <�1ــــ�   
  :تأثير الحرارة على تركيز األكسجين في األوساط المائية

فتقضي .تتلوث المياه أو تكون ساخنة بفعل نفايات المصانع فتحدث تغيرات كبيرة في تركيبة األوساط المائية

  .نات حية ال تستطيع أن تصمد أمام ارتفاع درجة حرارة الوسط المائيئعلى كا

  :نات الحية في األوساط المائيةئالمياه القذرة على توزع الكا تأثير

فتؤدي إلى . تحتوي المياه على الكثير من المركبات الكيميائية التي تنافس األكسجين على الذوبان في الماء

  . روفوتظهر كائنات حية أخرى تتكيف مع هذه الظ. اختفاء بعض الكائنات الحية التي ال تصمد أمام الظروف الجديدة

  : النتيجـــة

يغير اإلنسان في توزع الكائنات الحية بتغيير عامل محدد لشروط التنفس كدرجة الحرارة أو تركيز األكسجين 

وينتج عنه ظهور . حيث يتسبب في القضاء على بعض الكائنات الحية التي ال تصمد أمام الظروف الجديدة. في الوسط

  .كائنات حية أخرى أكثر تكيفا

  :ـمالتقويـــ
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                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )23(   الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     

.                              ات الحيةالتعرف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائن : الكفاءة المرحليـة      

                .ا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و1��� @��زه ا�<�=>�:  الوحدة المفاهيمية      

  . يضع عالقة بين وسط حياة كائن حي حيواني وجهازه التنفسي : الكفاءة القاعديـة     

                         ا�")]ة )"�Ja       : العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة

  . أن يلخص العالقة بين وسط حياة حيوان وبنية جهازه التنفسي  : مؤشرات الكفاءة

  

  .التذكير بتعريف التنفس:  وضعية االنطالق

  .هوائي/ مائي .        التذكير بأنماط التنفس                        

  ت البرية مع الوسط البري؟كيف تتكيف الحيوانا                        

  كيف تتكيف الحيوانات المائية مع الوسط المائي؟                        

  كيف تؤثر درجة الحرارة على الوتيرة التنفسية؟                        

النبـات  تتغذى الكائنات الحية على بعضها البعض وتشكل في وسطها سلسلة غذائية يكـون فيهـا:  المكتسبات القبلية

  .األخضر أول حلقة

  .تشكل السالسل الغذائية في الوسط؛ شبكة غذائية -

  .تغذى النباتات الخضراء على الماء والمواد المعدنية وتنتج مواد عضوية عند تعرضها للضوء -

  اNOـــM ا� <�1ــــ�   
  .التنفس ضرورة حيوية للكائنات الحية* 

  .أوساط مختلفةيسمح تنوع األجهزة التنفسية باحتالل * 
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  .تأخذ الحيوانات الهوائية ثنائي األكسجين من الهواء عن طريق الرئتين أو القصبات* 

  .تأخذ الحيوانات المائية ثنائي األكسجين المذاب في الماء عن طريق الغالصم* 

  .كما تتنفس بعض الحيوانات ذات الجلد الرفيع والرطب عن طريق الجلد* 

  .كائنات الحية بتغيير عامل محدد لشروط التنفسيغير اإلنسان في توزع ال* 

  

  

  

  

  

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة                                                    

  )24(   الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     

.                              خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات الحية التعرف على : الكفاءة المرحليـة      

�bJZ:  الوحدة المفاهيمية      # )BCا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و.                

  .  يضع عالقة بين وسط حياة كائن حي حيواني ونمط تنقله : الكفاءة القاعديـة     

                           .ا�<�cZ أ�BCط       : وانالعنــــ      

  سا 01:  المدة الزمنيـة

  . أن يضع عالقة بين نمط التنقل واحتالل الوسط  : مؤشرات الكفاءة

  )94/95ص (كتاب التلميذ : الوسائـــل

لمحلـي التنقل يتنوع من وسط ألخـر ومـن حيـوان ألخـر فقـد يكـون محـدود جـدا ال يتجـاوز الوسـط ا:  وضعية االنطالق

  .وقد يكون كبير جدا يسمح أحيانا بعبور القارات والمحيطات وقد يكون فردي أو في جماعات

تتغذى الكائنات الحية على بعضها البعض وتشكل في وسطها سلسلة غذائية يكـون فيهـا النبـات :  المكتسبات القبلية

  .األخضر أول حلقة

  .تشكل السالسل الغذائية في الوسط؛ شبكة غذائية -

  .تغذى النباتات الخضراء على الماء والمواد المعدنية وتنتج مواد عضوية عند تعرضها للضوء -

  ما هي أنماط التنقل؟:  اإلشكاليـــة

  .ربما هناك تنقل في الماء -.*/ربما هناك تنقل في الهواء -.  */ربما هناك تنقل على اليابسة -:  الفرضيـــات

سمكة في وسط مائي، (التنقل واحتالل الوسط اعتمادا على بعض األمثلة وضع عالقة بين نمط :  البحث والتقصي

  ).أرنب في وسط بري، طائر في وسط هوائي

  .تحديد نمط تنقل السمكة في الوسط المائي، ويكون بواسطة الزعانف* 

  .تحديد نمط تنقل األرنب في الوسط البري، بواسطة األرجل ويكون بالقفز* 
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  . الحصان في الوسط البري، بواسطة األرجل ويكون بالمشي أو الجريتحديد نمط تنقل الجمل و * 

  . تحديد نمط تنقل الطائر في الوسط الهوائي، ويكون بواسطة األجنحة* 

  اMNO ا� <��1
  :  ويكون إما. لغرض تنقل الحيوانات في أوساطها، تستعمل أنماط مختلفة من التنقل وذلك باحتالل األوساط

  .المائي بالسباحة في الوسط* 

  .بالطيران في الوسط الهوائي* 

  .بالمشي أو الجري أو القفز في الوسط البري* 

  كيف تستطيع الحيوانات أن تحتل األوساط بنمط تنقلها؟: التقويـــــم

  

  

        والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )25(   الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     

.                              التعرف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات الحية : الكفاءة المرحليـة      

�bJZ:  الوحدة المفاهيمية      # )BCا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و.                

  .  يضع عالقة بين وسط حياة كائن حي حيواني ونمط تنقله : الكفاءة القاعديـة     

                  ا��"ا�� ا�&Mي ا��B�� ا�J>dB=� اOو��ط �� ا�<�cZ     : العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة

  أن يضع مقارنة بين أعضاء الحركة عند حيوانات مختلفة  : مؤشرات الكفاءة

  )100/101-98/99-96/97ص ( كتاب التلميذ: الوسائـــل

  .التذكير بأنماط التنقل احتالل األوساط:  وضعية االنطالق

تتغذى الكائنات الحية على بعضها البعض وتشكل في وسطها سلسلة غذائية يكـون فيهـا النبـات :  المكتسبات القبلية

  .األخضر أول حلقة

  .تشكل السالسل الغذائية في الوسط؛ شبكة غذائية -

  .باتات الخضراء على الماء والمواد المعدنية وتنتج مواد عضوية عند تعرضها للضوءتغذى الن -

  كيف تستطيع الحيوانات أن تنتقل في وسطها المائي أو البري أو الهوائي؟:  اإلشكاليـــة

  .فزربما تستطيع الحيوانات أن تنتقل في وسطها بالسباحة أو الطيران ، أو المشي والجري والق -:  الفرضيـــات

أرجل البط والدجاج، زعانف السمك المسطح (مقارنة أعضاء الحركة عند حيوانات مختلفة :   البحث والتقصي

  )…كالصول والسمك المغزلي كالسردين، أجنحة الطائر،

  .الماء هو أكثر اتساعا من األوساط البرية حيث يشكل ثلثي مساحة الكرة األرضية: التنقل في الماء
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  .ة الذيلية وبقية الزعانف في حركة السمكةتحديد دور الزعنف* 

  .استخالص الخصائص الشكلية المشتركة للجسم بين األسماك والثدييات المائية* 

  .تبيين أهمية األغشية السباحية عند الضفدع والبط وعدم وجودها عند الدجاج* 

  :التنقل على اليابسة

  .المقارنة بين رجل اإلنسان ورجل الدب* 

  .رجل الحصان ورجل القط واألرنب المقارنة بين* 

  .استخالص مواصفات األقدام المتكيفة مع المشي واألقدام المتكيفة مع الجري* 

  تحديد العظام المتدخلة في عملية اإلسناد عند اإلنسان والحصان والقط وعالقتها مع نوعية الحركة عند كل حيوان* 

  .خلفي للبرغوثمقارنة شكل الطرف الخلفي لألرنب مع شكل الطرف ال* 

  .استخالص مواصفات األقدام المتكيفة مع عملية القفز* 

  .استخالص الصفات المتكيفة للزحف * 

  

  :التنقل في الهواء

  .مالحظة تعضي جناح الحمامة* 

  .وصف شكل الجسم عند الطيور* 

  .تحديد دور الجناحين عند الطيور والحشرات والغشاء الجلدي عند الخفاش* 

  .ة الطيران في حياة الكائنات الحيةاستخالص أهمي* 

  اMNO ا� <��1
  :لكل نمط تنقل بنية خاصة مناسبة

  .السباحة يضمنها الشكل المغزلي للجسم وأعضاء مرنة ذات مساحة واسعة تسمح بدفع الماء وتتمثل في الزعانف* 

  ).األجنحة(الطيران يستوجب كذلك شكال مغزليا للجسم ومساحات حمل واسعة * 

  .zتضمنه أطراف قوية مطولة على شكل حرف القفز * 

بينما الحيوانات المتكيفة مع المشي لها إسناد ) القط مثال(الكائنات المتكيفة مع الركض تبدي سطح إسناد ضيق * 

  .)…إنسان، فيل( عريض 

  : التقويــــم

  لماذا الحمام يطير والدجاج ال يطير؟ * 

  ما الفرق بين أرجل اإلنسان واألرنب؟*      
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                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة    

  )26(   الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     


	�ر �وزع ا : الكفاءة المرحليـة      �� ����ت ا����ا���رف ��� ��و���ت ا����و�� ا��� �	���                      .        

�bJZ:  الوحدة المفاهيمية      # )BCا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و.                

�ن �� ��وا�� و�ط �� �� : الكفاءة القاعديـة     ��    .�'& �%$� ��ن و	ط ���ة 

                    .ا�<�cZ �آ��ــــــــــــــــــ:                العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة


��ل، ا��ظ�م، ا��'%ت وا,و��ر & +رح دور �)� : مؤشرات الكفاءة   .أن ��دد ��� و�1 � ا�

%�ظ� ا�+
���3ت: الوسائـــل.  

  .ا��ذ��ر ��7�ط ا��� ل ا��%ل ا,و	�ط:  و'��� ا�5ط%ق
ن ا�ذي �'ن ا�	���� وا�ط�ران   .  
��ف ھ� أطراف ا���وا��ت ا��� � 
ز؟    
ن ا�ذي ا�ر�ض وا�+�؟    

��	��ت ا� �����=ون �3)=� ا���=�ت :  ا�� �=�����ت ا���� ��=� ��'=)� ا�=��ض و�+=�ل 3=� و	=ط)� 	�	=�� <ذا����@ذى ا�
  .ا,�'ر أول �� �

- ����ل ا�	%	ل ا�@ذا��� �3 ا�و	ط؛ +��� <ذا+�.  
واد �'و�� ��د ��ر')� ��'وء �@ذى ا������ت ا��'راء ��� ا��ء - Dد��� و����  .وا�واد ا�

����ـــ�+Fف ��م آ��� ا��� ل؟:  ا��  
  .ر�� ��م �وا	ط� ا��ظ�م وا��'%ت -:  ا�
ر'�ـــ�ت


��ل، ا��ظ�م، ا��'%ت وا,و��ر & +رح دور �ل �)�:   ا���ث وا�� ��  .��د�د ��� و�1 � ا�
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   *�%  .ظ� ا��%$� ���)�ا��+�ف ا��ظ�م وا��'%ت و
   *�(� �����  .و�ف ا��@�رات ا�ظ)ر�� ���'%ت وا��@�رات ا�و'��� ���ظ�م ا�
  .ا	��%ص �واص ا��'%ت*   
  .��د�د أھ�� ا��'%ت ����	�� ���ظ�م*   

�� �1�ت ا��'%ت ��د ا��+رات*   ��  .��د�د 
  .��د�د دور ا�درع ا���ر�K ��د ا��+رات*   

�� ا� ��ض *   ���+رح �  . ا�طرف ا,
  .ا	��%ص �واص ا��'��*   

  اNOـــM ا� <�1ــــ�   
�و�� ��K	م �ؤدي إل �@�ر �3 و'��� ا�K	م �3 ا�ز�ن ���ف أ�'�ء ا��ر�� ا�� � 	����D ا��� ل �ن �ر��ت 

��ن  .وا�
  :آ��� ا��� ـــــل


'ل ا�� �ص ا � ��� 	�دا وا��ر���ن ا�و	ط، 3@ن ا��� ل ��ط�ب دا �(�وا3ق ���'%ت ا��'�دة �
)�	����  ).ا��ظ�م(ا�1��� ��� أ$	�م ���� ) ا�

��ف ��م آ��� ا��� ل؟*     :ا�� و�ـــــــم  
  
  
  
  
  

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )27(  انية متوسطالث: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     

.                              التعرف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات الحية : الكفاءة المرحليـة      

�bJZ:  الوحدة المفاهيمية      # )BCا��234 0�1 و�( )��ة )�"ان و.                

  .  وسط حياة كائن حي حيواني ونمط تنقله يضع عالقة بين : الكفاءة القاعديـة     

              ا���"اCـــــــــــــ�ت ھ.Mة       :             العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة

  . أن يقارن  بين نوعين من الجراد المهاجر و الجراد الماكث وذلك من حيث أبعاد األجنحة : مؤشرات الكفاءة

  .ا�+
���3ت %�ظ�: ا�و	��ـــل

  .ا��ذ��ر ��7�ط ا��� ل ا��%ل ا,و	�ط:  و'��� ا�5ط%ق
ن ا�ذي �'ن ا�	���� وا�ط�ران   .  
��	��ت ا� �����=ون :  ا�� �=�����ت ا���� ��� ��')� ا���ض و�+�ل 3=� و	=ط)� 	�	=�� <ذا����@ذى ا�

  .�3)� ا����ت ا,�'ر أول �� �
- ��ل ا�	%	ل ا�@ذا��� �3 ا�و	ط؛ +�+����  .� <ذا
واد �'و�� ��د ��ر')� ��'وء - Dد��� و����  .�@ذى ا������ت ا��'راء ��� ا��ء وا�واد ا�

����ـــ�+Fط ��+)�؟:  ا�	ر أوK�(� ض ا���وا��ت��ذا ��  
  .ر�� �	�ب <زو أو	�ط ����دة �ن ��')� ا���ض -:  ا�
ر'�ـــ�ت

 �ر�� ��ن �و�� ا�Kراد ا�)�Kر:  ا���ث وا�� �� ���K,د ا���ن ��ث أ�ث وذ�ك �  .وا�Kراد ا�
104ط���� ا��%�ذ � راءة ا��ص ص * .  
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ط���� ا��%�ذ ��	��راج أ	��ب ھKرة ا�Kراد ن ا��ص* .  
& أ	راب ا�Kراد* K� ن��  .��د�د أ
  .��د�د ا���طق ا��� �@زوھ� ا�Kراد* 

  .و�ف ا�	�ر ا�ذي �	��� ا�Kراد أ��1ء ر����*  
�ث وا�Kراد ا�)�Kر ط����* ��زات ا�Kراد ا�  .ا��%�ذ ��	��راج أھم 
  . ��د�د 	�ب ھKرة ا�Kراد �و	ط ��+�* 

  اMNO ا� <��1
  :ھ��ك �و��ن ن ا�Kراد

�ث  �
ردا و�'& ��'� ��ورة ��د�� :  ا�Kراد ا��  .���ش 
& أ3وا�K ھ���� ��7داد 5 ���� $د ��دث 	���� ��د�: ا�Kراد ا�)�Kر  K��  ، �ر �Kو �ط � �  

  . و�ط�ر ھذا ا��وع $�ط�� 	��3ت طو��� � در ��دة آ5ف ن ا����و�رات �)ذا �	� ���Kراد ا�)�Kر 
�ث وا�Kراد ا�)�Kر� �ر�� ��ن ا�Kراد ا� :  

�ث  ��ون أ���K� <�ر طو���:  ا�Kراد ا��.  
,�� ��د� ���Kح �ط � � �	�ط�& أن ���د ��ون أ���K� طو��� ، ��ث �+�ل �طرا ���را :  ا�Kراد ا�)�Kر  

� �3)� ا,وراق وا�	� �ن و��� ا��ذور� �(������.  
  .��ض ا���وا��ت ���Kراد ، $�درة ��� <زو أو	�ط ����دة K@را��3:  ا����Kــــــــــــــ�
����3 أ	راب ا�Kراد ا��� �@زو ��ط ��؟ :  ا�� و�ـــــــــــــــم�ن ��ف �  

  
  
  
  
  

                                                                      والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        رةرةرةرةمذكمذكمذكمذك

  )28(    الثانية متوسط: المستوى          #�"ع ا� ����ت ا���� �� أو��ط��       : المجال المفاهيمـي     

                      .        التعرف على خصوصيات البنيوية التي تسمح بتفسير توزع الكائنات الحية : الكفاءة المرحليـة      

                    ا�B.ـــــــــــــــ�ل )"�Ja:                  العنــــوان      

  سا 01:  المدة الزمنيـة

  

تبدي النباتات البرية والمائية تحـورات تكيفيـة مـع الوسـط البـري :  العالقة بين بنية الجهاز اإلعاشي ووسط حياة النبات

  :أو المائي منها 

    .النباتات البرية      .تحور األوراق إلى أشواك لمنع النتح

  .تقليص المساحة الورقية للتقليل من النتح

  .تشكيل أنسجة مخاطية لتخزين الماء

  .النباتات المائية    .يكون مجموعها الجذري غير نام أو معدوم

  .تكون سيقانها مغمورة في الماء لينة وطويلة
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يسـمح تنـوع األجهـزة التنفسـي بـاحتالل أوسـاط مختلفـة إمـا عـن :  ن وبنيـة جهـازه التنفسـيالعالقة بين وسط حيـاة حيـوا

أو عن طريق الجلـد للحيوانـات . طريق الرئتين أو القصبات في الوسط الهوائي أو عن طريق الغالصم في الوسط المائي

  . ذات الجلد الرفيع والرطب

لحيوانات أنماط تنقل مختلفـة بـاحتالل األوسـاط ، ولكـل نمـط تنقـل تستعمل ا:  العالقة بين وسط حياة حيوان ونمط تنقله

  :بنية خاصة به

تتكيف الحيوانات مع المشي والركض حسب سطح اإلسناد، أما القفز فتضمنه أطراف مطولة وقوية على شـكل حـرف  ، 

  .بينما السباحة فيضمنها الشكل المغزلي للجسم وكذلك الزعانف واألغشية السباحية

  .ضمنه الشكل المغزلي للجسم واألجنحةالطيران ي
  

���ت ا���� �3 أو	�ط)���  ��وع ا�
  
  

 �+��Fز ا�(Kا� ����ط �� ل ا���وا��ت                  �  
  �������ت 

  
             �	
  ���� ا�K)�ز ا���

      ����وا��ت                                                    
  

���ت �)� ���وع ا��� ا�طرق ���ن �طط                                 ��  ا,و	�ط ا��%ل �3 ا���� ا�
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�
�ھ����ت ا���� �3 أو	�ط)�: ا��Kل ا���  ا�	�� ا�����1 �و	ط:ا�	�وى      ��وع ا�
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�ھ��ا                  �Kل ا��:  
���ت ا���� �3 أو	�ط)�                  ��  ��وع ا�
  ا :ا�	�وى                  

  


