
))))39((((                                                                    والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

 الثانية متوسط: المستوى           .���� ا	����ت ا	���    04   :المفاهيمـي المجال 

 .التحكم في أدوات تصنيف الكائنات الحية :المرحليـة الكفاءة 

 .����� ا	�ع  01  : المفاهيمية الوحدة 

. يحدد معنى النوع :القاعديـة الكفاءة 

  01:  رقم :التعليميـة الحصة 

 سا 01:  الزمنيـة المدة ا	�ع ����� :                    العنــــوان

 .أن يحدد النوع ويعرفه انطالقا من تحليل صور: الكفاءة مؤشرات 

 الشفافيات: الوسائل

ا��������ت ا�&����  ����ددة و ��و#��� ���"��ف ����  ظ�رھ��� ا�����ر�� وأو����ط�� ا�������� و���� ����رھ���  :ا��ط��	ق و������
. وأ�ظ ��� ا�/ذا��� و�ذ�ك ��-��� و��,"�� و�د#+ ھذه ا������ت ������م ا�&�

 .�	&ظ ر6م ا���وع ا����ر �"&�وا��ت، إ� أ��� �� ا�&,�,� �و�د �1��2 ���ر �� � ����� 
؟ ا��وع ��� د #"��� �� ��ر�ف ھ�  ,���س ا��� �     :ا����28ـــ�
����� ر� � ا��وع ھو  � و#� أ�راد  �����2 - :ا�-ر��ـ�ت ��<� .���= أ�رادا 

  .ذ�ر أ� �ء &�وا��ت و�,ر�ب ا?�راد ا� �����2 وذ�ك #"+ أ��س  ����ر  ور�و�و���: وا��,>� ا��&ث
 .�&د�د  ���ر ا��	CD ا�ط	�D  ن درا�� أ �"� �و�C إ ����� ا�����ر ��ن أ�واع &�وا���  �����2    

 .3-2-1�&ظ ا�>ور -
  .ذ�ب ا�2 �ل –�"ب ا�را#� ا?� ���  –�	ب أھ"��  -     �ذا � �ل �ل >ورة؟*  
�م ا�رأس و�2"1 : ھ��ك �وارق ظ�ھر�� ���رة  ��� -  .�D1رن ��ن ا��	ب ا�  �"� �� ا�>ورة*  &– 

 .ا�"ون –�2ل ا?ذ��ن  
 .ھ� ���ت  �����2 -  ھل ھ�  �����2؟*  

  .3و2ن >ف ا�&�وا��ن ا�  �"�ن �� ا�>ور��* 
 .ا��"ب وا�ذ�ب  �����2ن -     �ذا �	&ظ؟*  
��>�� ا��1��2  ,��س �6ر ��ف ���ر�ف  - ھل � �ن ا#���ر ��>� ا��1��2  ,���� ��ف �"� ��ز ��ن ا?�واع؟*  

  .ا��وع 
 .4ا�>ورة�&ظ  -

 .�/ل –�رس  –� �ل & �ر  -      . �ذا � �ل ھذه ا�>ورة*  
 .��م ھذه ا�&�وا��ت  �����2 -  ھل ھذه ا�&�وا��ت  �����2؟*  
 .��م � �ن �"-رس وا�& �ر أن ��	D&� -  ھل � �ن �"-رس وا�& �ر أن ��	&,�ن؟*  
 .���= �/ل -   �ذا ���= #ن ذ�ك؟*  
�����؟ھل ا��/ل &�وان �>ب *      - �. 
 .� -  ھل � �ن �"�/ل أن �&��ظ #"+ إ�� رار�� ا��وع؟*  

 .5�&ظ ا�>ورة -
  .� -  ھل � �ن �Pر�ب ا� �و&ش أن ��	&ق  N ا?ر�ب ا?��ف؟*  
إذا ��ن  ���ر ا��1��2  ,���� �6ر ��ف �"� ��ز ��ن ا?�واع ا� ��"-�، ��ل ھ��ك  ����ر أ�رى ��� د #"��� *  
�>�� -        ف ا��وع؟�� ��ر�  �� ھ���ك  ,��س ا��	CD �2رط أن ��ون ا?�راد ا����
 ��ر�-� �"�وع؟ �Dرحا 41 و�رة �� �ل #��رة  ن ا����رات صا#� �دا #"+ ا� �"و �ت ا� �*  

 .ا�&�وا��ن � �,� �ن �� �-س ا�ر��D ا��/را��� - 1 
 2 - � �,# CD	ن ا��# �� .ا?�راد ا����
 3 - ��� � ���  �&D	�� أن � . 
 4 - ��<� CD	ن ا��  �� . �����2ن و �	D&�ن وا?�راد ا����
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������ ا	��  ا
 .هو مجموعة أفراد متشابهة وقادرة على التكاثر وٕاعطاء أفراد خصبة جنسيا تضمن استمرارية النوع: تعريف النوع

��>� ا��1��2  ا��>��ب  CD	ا�� �<����"-�ن �و#�ن  �وع وا&د  ا?���ء     

�>��+ +  �رس ×&>�ن +  -  
�"ب ×�"ب را#� أ� ���

�Dو�  
-  +  ��<�  +  -  

  +- #,� �+ +  ذ�ب ×�"ب

  :التقويم
 ن ا�&�وا��ت ا��د���، ����2ن ��  �ط,��ن  ��"-��ن �/را���، ھذ�ن ا�&�وا��ن � ��� ��ن ) ب(و��ل آ��� ) أ(ا�-�ل إ�ر�,�� 

  .إ�+ �-س ا��وع
1-  1�  .ا��1��2&دد أو
  .أذ�ر ا�>-�ت ا� ورو�و���� ا��� �� C ���� ��ز ���� � -2
  ����� �"�&,�ق  ن إ�� �ء ا�-�"�ن إ�+ �و#�ن  ��"-�ن؟) 2(و) 1(ھل ا8���� #ن ا��ؤا��ن  -3
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))))40((((                                                                    والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

 الثانية متوسط: المستوى . ���� ا	����ت ا	���  :المفاهيمـي المجال 

 .التحكم في أدوات تصنيف الكائنات الحية :المرحليـة الكفاءة 

��    : المفاهيمية الوحدة  ��     .ا"��!�ل ������ ا	

. يستعمل معايير التصنيف لفهم تنظيم العالم الحي كما يعرفه العلماء :القاعديـة الكفاءة 

01:  رقم :التعليميـة الحصة 

  سا01: الزمنيـة المدة   ا	���ا&�ت ����  %� ا	!$��!#� ا�"�"�� ا	!�����:   العنــــوان 

 .أنواع مختلفة، حيوانية ثم نباتية انطالقا من تحليل صور أن يحدد الموقع التصنيفي لعينات: الكفاءة مؤشرات 

 الكتاب المدرسي+ الشفافيات : الوسائل

   � ھو ��ر�ف ا��وع؟  :ا��ط	ق و����
  ��ظم ا����م ا�&� ��  � و#�ت &�وا��� و������ >�-�� ا��" �ء ا#� �دا #"+  ����ر �>��-�� #�� ��

 ن ا�>-�ت ا��� � �ز ا� � و#��ت ا�&�وا���� #�ن ������ ا����ض و� ��ن ا#� ��د ا�>�-�ت ا?������  ���� � �����ر  ���رة
  .�"�>��ف

   � ھ� ا� ����ر ا?����� ا� ��� "� �� �>��ف ا�&�وا��ت؟:  ا����28ـــ�
  .دم و�ودهر� � ا� ����ر ا� ��� "� �� �>��ف ا�&�وا��ت ھو و�ود ا�� ود ا�-,ري و# - :ا�-ر��ـ�ت

>ور  ن ا����ب ( ا�ط	�D  ن �&د�د ا� وND ا��>��-� �����ت أ�واع  ��"-�، &�وا��� �م ������: وا��,>� ا��&ث
 ).ا� در��

 .4-3-2-1�&ظ ا�>ور  -/1
   �ذا � �ل ھذه ا�>ور؟*  
 ا#� دوا #"�1 �� ھذا ا��>��ف>�ف ا��" �ء ا�� �� وا��-دع وا�ط��ر �� ���2 ا�-,ر��ت، &دد ا� ���ر ا�ذي *  

. 7-6-5�&ظ ا�>ور  -/2
  � �ذا �م �درج ا�&"زون وا�&��ر وا� &�ر ودودة ا?رض �� ھذه ا����2؟*  

 دودة ا?رض، ا�&��ر وا� &�ر وا�&"زون؟: إ�+ أي ���2 ��� � ا�&�وا��ت ا������*   
 ��,�ر��؟ أذ�ر أ �"� أ�رى �&�وا��ت �,�ر�� و&�وا��ت*  

������ ا	��  ا
  .ا����م ا�&�  �ظم ��  � و#�ت و�&ت �ل  � و#�ت &�وا��� و������

 .��ط"ب ��م ھذا ا���ظ�م ا��� �ل  ����ر �>��-�� �&ددھ� ��ظ�م ا?��زة #�د ھذه ا� � و#�ت
  .  "�� &�وا��� و  "�� ������: ���ظم ا������ت ا�&�� ��   "���ن ھ �

 :ا�&�وا���ا�  "�� �>��ف 
 .���2 ا�-,�ر��ت و���2 ا�	�,�ر��ت: � �ز ���� ����2ن #"+ أ��س و�ود أو ��6ب ا�� ود ا�-,ري ھ � 
  . Vertebres ���2 ا�-,�ر��ت* 
Invertebres ���2 ا�	�,�ر��ت* 
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))))41((((                                                                    والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

 الثانية متوسط: المستوى . ���� ا	����ت ا	���  04    :المفاهيمـي المجال 

 .التحكم في أدوات تصنيف الكائنات الحية :المرحليـة الكفاءة 

��  02  : المفاهيمية الوحدة  ��     .ا"��!�ل ������ ا	

. يستعمل معايير التصنيف لفهم تنظيم العالم الحي كما يعرفه العلماء :القاعديـة الكفاءة 

02:  رقم :التعليميـة الحصة 

 سا01: الزمنيـة المدة     	#+*�ر��ت ا	���� ا	!!�)ات     :  العنــــوان 

  .حيوانية فقاريةأن يحدد الموقع التصنيفي لعينات أنواع مختلفة، : الكفاءة مؤشرات 

 الكتاب المدرسي+ الشفافيات : الوسائل

  ؟ #"+ أي أ��س ��م �>��ف ا�&�وا��ت :ا��ط	ق و����
  .ھ��ك أ�واع ���رة  ن ا�&�وا��ت ا�-,�ر��  ������ >�-�� ا��" �ء ��  � و#�ت ��2رك �� � ����� ���ض ا�>-�ت

  ؟ھذه ا� � و#�ت  � ھ�:  ا����28ـــ�
  . � �ن �>��-�� #"+ أ��س و�ود ا?�داء وا�و�رر� �  - :ا�-ر��ـ�ت

�,�ر�� #"+ أ��س و�ود ا?�داء، و���ت در�� �&د�د ا� وND ا��>��-� �����ت أ�واع  ��"-�، &�وا��� : وا��,>� ا��&ث
  ).>ور  ن ا����ب ا� در��(ا�&رارة، وا?و��ر وا�و�ودة ا�ط	�D  ن 

  :ا������ �&ظ ا�>ور -/1
  � �ل ھذه ا�>ور؟ �ذا * 

 2أ�&ق �ل &�وان  ن ا�&�وا��ت ا�  �"� �� ا�>ورة ��� � و#� ا��� ��� � إ���� �� �دول ا�و��,�  * 
  ھل �" � و#�ت ا�&�وا��� ا�-,�ر�� �-س ا�>-�ت؟*  
  ��� � ا�د�-�ن إ�+ >ف ا��د���ت و���ش �� ا��&ر، � �ذا ����ر &�وا�� �د���؟*  
  ."و �ت ا� �و�رة �� ا��دول، أذ�ر ا�  �زات ا��� � ا��� � ��ز ��� ا��د���تا#� �دا #"+ ا� �*  

������ ا	��  ا
ھذا ا�>ف �و�ود ا?�داء ��� و�وده،  &�وا��ت�&�ل >ف ا��د���ت  ���� ھ� � ��� �ء ا8���ن إ��1، و� �ز 

 .، وو�ود أر��� أطراف)°37(ا?و��ر، در�� &رارة ����� �و�ود و
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))))42((((                                                                    والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

 الثانية متوسط: المستوى . ���� ا	����ت ا	���  04    :المفاهيمـي المجال 

 .التحكم في أدوات تصنيف الكائنات الحية :المرحليـة الكفاءة 

��  02  : المفاهيمية الوحدة  ��     .ا"��!�ل ������ ا	

. يستعمل معايير التصنيف لفهم تنظيم العالم الحي كما يعرفه العلماء :القاعديـة الكفاءة 

03:  رقم :التعليميـة الحصة 

 سا01: الزمنيـة المدة      ا	.%*�ر�� ا	���ا&�ت �ھ, ا	���� ا	!!�)ات  :  العنــــوان 

  .أن يحدد الموقع التصنيفي لعينات أنواع مختلفة، حيوانية الفقارية: الكفاءة مؤشرات 

 الكتاب المدرسي+ الشفافيات : الوسائل

  ؟ #"+ أي أ��س ��م �>��ف ا�&�وا��ت :ا��ط	ق و����
ا��" ��ء ���  � و#��ت، &��ث ��ل  � و#�� ���2رك ��� #�دة ھ��ك أ�واع ���رة  �ن ا�&�وا���ت ا�	�,�ر���  ������� >��-�� 

  .>-�ت
  ؟ھذه ا� � و#�ت  � ھ�:  ا����28ـــ�
  . � �ن �>��-�� #"+ و�ود زوج  ن Dرون ا��2��8ر و�	�� أزواج  ن ا?ر�لر� �  - :ا�-ر��ـ�ت

�,�ر�� #"+ أ��س و�ود Dرون ا��2��8ر �&د�د ا� وND ا��>��-� �����ت أ�واع  ��"-�، &�وا��� : وا��,>� ا��&ث
  ).>ور  ن ا����ب ا� در��(و�	ث أزواج  ن ا?ر�ل ا�ط	�D  ن 

  :ا������ �&ظ ا�>ور -/1
   �ذا � �ل ھذه ا�>ور؟* 

  2أ�&ق �ل &�وان  ن ا�&�وا��ت ا�  �"� �� ا�>ورة ��� � و#� ا��� ��� � إ���� �� �دول ا�و��,�  * 
ا���"ص ا�>-�ت ا� �2ر�� ��ذه ا� � و#� . إ�+  ->��ت ا?ر�ل �03�� � ا�&�وا��ت ا�  �"� �� ا�و��,� *  

  .و�رر #دم ا�� �ء ا?�ط�وط إ����
 .����ر ا���-��ء وأ�و >	ح وا��,�  ن ا�&2رات، &دد   �زا���*  

������ ا	��  ا
 .من األرجل وزوج من قرون االستشعارأزواج 03ويتميز بوجود . يحتل صف الحشرات مكانة واسعة 
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 ))))43((((                                                                    والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  الثانية متوسط: المستوى                .   ���� ا	����ت ا	���   04    :المفاهيمـي المجال     

                                .الكائنات الحيةالتحكم في أدوات تصنيف  :المرحليـة الكفاءة      

��  02  : المفاهيمية الوحدة      ��                .ا"��!�ل ������ ا	

  .  يستعمل معايير التصنيف لفهم تنظيم العالم الحي كما يعرفه العلماء :القاعديـة الكفاءة     

              04:  رقم :التعليميـة الحصة      

  سا01: الزمنيـة المدة      ا	1���ت ���� %� ا	!��!0ة ا�"�"�� ا	!�����:   العنــــوان      

  .أن يحدد الموقع التصنيفي لعينات أنواع مختلفة، نباتية: الكفاءة مؤشرات      

  الكتاب المدرسي+ الشفافيات : الوسائل

ا������ت ��  � و#��ت أ������ ا#� ��دا #"�+  � ��ز ا����م ا������ �����وع وا8��	ف، �ذا >�ف ا��" �ء :ا��ط	ق و����
  . ����ر #�� ��

  ؟ھذه ا� ����ر  � ھ�:  ا����28ـــ�
  . ھ��ك �����ت زھر�� و�����ت �زھر��ر� �  - :ا�-ر��ـ�ت

  ).>ور  ن ا����ب ا� در��( ������ ا�ط	�D  ن �&د�د ا� وND ا��>��-� �����ت أ�واع  ��"-�، : وا��,>� ا��&ث
  :ا������ ا�>ور�&ظ  -/1
   .�� ا����� ا� �����× �N ا��	 �  *

  #"+ أي أ��س � �ن �>��ف �ل  ن ا�"وز وا�, C وا�>�و�ر؟*   
  #"+ أي أ��س � �ن �>��ف ا��ر�س وا�ط&"ب؟*   

  

������ ا	��  ا
    :نميز في المملكة النباتية مجموعتين كبيرتين هما  

    :ونميز فيها شعبتين هما: مجموعة نباتات ذات سيقان وأوراق - /أ   

  .التي لها أزهار وبذور الزهرية النباتات شعبة* 

  .التي ليس لها أزهار وال بذور وتتكاثر باألبواغ الالزهرية النباتات شعبة* 

  :ونميز فيها شعبتين هما: مجموعة نباتات عديمة الساق واألوراق -/ب  

  .التي تتميز بعدم وجود اليخضور الفطريات شعبة* 

  .التي تتميز بوجود اليخضور األشنيات عبةش* 
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