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  ة متوسطعلوم الطبيعة والحياة الثاني

 

الدعاء لكل من ساهم في اعداد هذه المذكرة 

 القيمة

 

                 والحياة الطبيعة علوم مادة في تقنية مذكرة            

   )29(    الثانية متوسط: المستوى            .ا����� وإ
	�ر ا�و��ط       :المفاهيمـي المجال     

                                .��د�د ����ف و��
ل إ���ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� :المرحليـة الكفاءة      


�� ا����ا��ت: المفاهيمية الوحدة       �                .أ�	�ط ا����

    .�$رف ����ف أ	��ط ا����"ر ا��! ���  �����ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���وا	�ت :القاعديـة الكفاءة     

              01:  رقم: التعليميـة الحصة      

  سا 01:  المدة الزمنيـة   #��ان ط�ف  � و�� وإ
	�ر ����ا�:        العنــــوان      

انطالقا من زوج من حيوانـات مـن نفـس النـوع ) بحري، جوي(أن يتصور كيفية حدوث إعمار وسط ما  :الكفاءة مؤشرات

 .  

  .مالحظة الشفافيات: الوسائـــل

  .ا��ذ��ر ��$ر�ف ا����"ر: ا)	ط'ق و%$��
  .	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا��,�ل����"ر ا� :ا�+���� ا�������ت

  .�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�ودة: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر -
�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ����ف ا���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	 -

  . ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
  ��ف ��م إ���ر و�ط �ن D�ل 	وع �ن ا���وا	�ت؟ :ا8A����ـــ�

  .عر��� �ن طر�ق ا����"ر ���Aرار ا�	و - :ا�9ر%�ـــ�ت
  .ا	ط'�D �ن زوج �ن ��وا	�ت �ن 	9س ا�	وع) ��ري، =وي(�,ور ����9 �دوث إ���ر و�ط �� : وا��+,! ا���ث

  .ا��$رف ��1 ا��$وض ��8رة* 
  ��1 ��ذا ��2ذى ا�ذ�ور؟                                                  * 
        ��1 ��ذا ��2ذى ا�	"1                     * 
       ��2ذى ا�	"1 ��1 ا�دم ؟             ���ذا* 
       ��1 ��دث ا) �Dران ��ن ا�ذ�ر وا�	"1؟ وأ�ن ��م؟  * 
                �م �%3 ا�	"1 �ن ا���وض ا���+��؟ * 
              �� �,�ر ا�	"1 ا���و%�؟* 
    �� �,�ر ا���وض ا��و%و��؟ وإ�1 ��ذا ���ول؟* 
         ���ذا �+وم ا��$وض ا����K ؟* 
 .�8��ل دورة ���ة ا��$وض وو%3 ����5 	�ط ���ة �ل 8�ل ��وا	!* 
             .ا��$رف ��1 ا���ر* 
           ��1 ��=�3 أ6رادھ�؟ و���ذا؟* 
   ھل �$	1 ا���وض ���$	��� �ن طرف ا���ء؟* 
           ��1 ��ذا ��2ذى �ر�Dت ا���ر؟* 
               أ�ن �	�و؟* 
          ��ف ���1 ھذه ا��ر���؟* 
       5ذه ا��ر�Dت أ"	�ء إ	��8رھ�؟��ذا ��دث �* 
          �� �,�ر ا��ر�Dت ا�	�=�� �ن ا�9	�ء؟* 
            ��ف ���1 ھذه ا��ر���؟* 
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الدعاء لكل من ساهم في اعداد هذه المذكرة 

 القيمة

 �دد ا�8�ل ا�ذي ���  �����ر و�ط �	د ا��$وض؟ * 
 �دد ا�8�ل ا�ذي ���  �����ر و�ط �	د ا���ر؟* 
  �دد ا�8�ل ا�ذي ���  �2زو و�ط =د�د �	د �����5؟* 

  ا�� ا����%$

هو وظيفة حيوية تميز كل الكائنات الحية ، فهو الذي يسمح بالمحافظة على بقاء واستمرارية النوع : التكاثر عريفت

  . ويضمن حمايته من اإلنقراض

  . لجميع الكائنات الحية فترة حياة محدودة ، ولذلك يجب أن تتكاثر لضمان استمرارية النوع فبل الموت: مالحظة

  :وضالبع طرف من الوسط إعمار

  . يتم اإللقاح عند البعوض داخل جسم األنثى، حيث تحتوي البيوض عند وضعها على أجنة   

تضع األنثى بيضها في الماء ثم تفقس وتتحول إلى يرقات ثم إلى عذراء التي تعطي حشرة : البعوض حياة دورة

  . بعد تحوالت تسمح لها باالنتقال من الحياة المائية إلى الحياة البرية. بالغة

  .يقوم البعوض البالغ بغزو واحتالل أوساط جديدة

  :السار سمك طرف من الوسط إعمار

  :  يمر سمك السار أثناء تكاثره بثالث مراحل رئيسية هي : السار سمك حياة دورة

  .يتم خاللها وضع الماليين من البيوض بعيدا عن الشاطئ: التكاثر مرحلة/ 1111

  . البيوض واليرقات الناتجة عنها بواسطة التيارات المائية لتغزو مناطق جديدةيتم خاللها انتشار : االنتشار مرحلة/ 2222

  .تستقر اليرقات في صخور الشواطئ أين تكمل نموها وتطورها إلى حيوانات بالغة: االستقرار مرحلة/ 3333

    .يضمن التكاثر استمرار النوع: النتيجة
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   ا��/. ط�ف  � ا�+��ض و(,                       �+*�() '�رة                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عذراء إلى اليرقة تتحول                         قصيرا تنفسيا ممصا اليرقة تملك          قاعدتها في وتحمل الماء في البيوض توضع 

  )العوامة( للطفو جهازا 

  

  
  
  
  
  
  

              
  %��12  , �0	�) '�رة                    

  
  
  

                                ا��0ر �	4 #��ة دورة 
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 القيمة

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                          والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة                 

  )30(    الثانية متوسط: المستوى              .ا����� وإ
	�ر ا�و��ط       :المفاهيمـي المجال     

                                .��د�د ����ف و��
ل إ���ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� :يـةالمرحل الكفاءة      


�� ا����ا��ت: المفاهيمية الوحدة       �                .أ�	�ط ا����

  .  �ت�$رف ����ف أ	��ط ا����"ر ا��! ���  �����ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���وا	 :القاعديـة الكفاءة     

         02:  رقم: التعليميـة الحصة      

    ا����ا��ت ط�ف  � ا�و��ط �
	�ر ا�0�6$ ا�����         :العنــــوان 

  سا 01: الزمنيـة المدة

  . �ن ا�	��ل  ��Dل أن �+�رن ��ن 	�ط! ا����"ر ��	��ج �دد ���ر �ن ا�	��ل أو ��	��ج �دد :الكفاءة مؤشرات

  .كتاب التلميذ+ الشفافيات : الوسائـــل

  .ا��ذ��ر ��$ر�ف ا����"ر :االنطالق وضعية

  .����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا��,�ل :القبلية المكتسبات

  .�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�ودة: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .�3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر ����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 -
����ف ا���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق  -

   .ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
  ���Aر ا�و��ط �ن طرف ا���وا	�ت؟ستراتيجية المتبعة في تكاثر الحيوانات ما هي اإل :اإلشكاليـــة

   .ر��� �ن طر�ق إ	��ج �دد ���ر �ن ا�	��ل أو �دد ��Dل �ن ا�	��ل -: الفرضيـــات 

  . ل��	��ج �دد ��Dل �ن ا�	��.   * ��	��ج �دد ���ر �ن ا�	��ل *      : �+�ر	� ��ن 	�ط! ا����"ر: والتقصي البحث

  :ا���
! ا�و�ط 6! ا�	��ل �ن ���ر �دد إ	��ج
  .                                                 �10ط���� ا��'��ذ �+راءة ا�	ص ص* 
  أ�ن �%3 ا����ك ��%�5؟      * 
  ��ف ��م ا�A,�ب؟* 
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        ھل ��+  �ل ا���وض؟                * 
  ھل �$	1 ا���وض �$	��� ا���ء؟  * 
  أذ�ر ا��ط�ر ا���د�D �����وض وا��'��ط؟ *

  :ا��ري ا�و�ط 6! ا�	��ل �ن ���ر �دد إ	��ج
  .�11ط���� ا��'��ذ �+راءة ا�	ص ص* 
  ���ذا ����ز ا�+وارض؟* 
  ��ف ��م ا����"ر �	د ا�ر	ب؟* 
  �م �%3 ا�	"1 �ن ,�2ر؟* 
  ھل �$	1 �$	��� ا���ء؟* 
  �م ���ن �Q	"1 أن ��+  6! ا��	�؟* 
  ا8رح ا��Aرا��=�� ا����$��� ��$و�ض ا�%��ع؟ * 

  : ا�	��ل �ن ��Dل �دد إ	��ج
  .�12/13ط���� ا��'��ذ �+راءة ا�	ص ص* 
  ���ذا �$�ش ا�9	ك 6! �=�و��؟* 
  �دد ا���8��5ت ا���و��� ��ن ا�9	ك وا����م؟* 
  �5؟ ا8رح ا��Aرا��=�� ا����$� �ن D�ل ھذه ا���وا	�ت �! ���6ظ ��1 �+�ء 	و�* 

   ا�� ا����%$
  :ا���
! ا�و�ط 6! ا�	��ل �ن ���ر �دد إ	��ج

�8�ل ا���وض ا��و%و�� وا��'��ط ا��! ��رج �	�5 �ذاء أ���! �	واع �"�رة �ن ا���وا	�ت ا���
�� ، ��ن     
  .ا���وض وا��'��ط ا����+�� ھ! ا��! �%�ن ا���رار�� ا�	وع

  :�ريا� ا�و�ط 6! ا�	��ل �ن ���ر �دد إ	��ج
�%�ن ا�ر	ب ا���رار�� 	و�X �9%ل Dدر�X ��1 ا����"ر و	�وه ا��ر�3 ، ر�م أ	X �8�ل 6ر��� ���5 �	واع      

  .�"�رة �ن ا���وا	�ت آ�'ت ا���وم ���	�ر وا��وم وا�9	ك واA	��ن
  :ا�	��ل �ن ��Dل �دد إ	��ج

ش �	$ز)، و) ����ق ����=�و�� إ) 6! ��دي ا���وا	�ت �'ل �6رة �����5 ��و��ت �����9 ، 6��5%$ �$�    
ا��! ���  �X ����,ول ��1 ا�2ذاء وا�د�6ع �ن ا�	9س  ا)=�������6رة ا����"ر 6+ط، ��	�� �9%ل ا��$ض ا�Zر ا����ة 

    .و��,� ����� ا�,�2ر، و�9%ل ھذا ا���وك ���ط�3 ا���9ظ ��1 ا���رار�� و�+�ء ا�	وع

  :ا����6ــــــــــــــــ)
���ر��ن، �2رض �$و�ض ا�6راد ا��9+ودة ���	5ب  إ��را��=���ن����"ر ا�=	�! �	د ا���وا	�ت و6ق ��م ا  

  :ھ��) ا��	5و��(
  : ا�	��ل �ن ���ر �دد إ	��ج -1

  . اZ��ء ���,�2ر ا��"�رة �"ل ا����ك وا��ر��
��ت ا��	�ءإ�� د6$� وا�دة دون *   
   *D$دد أ�ن �و��رة ھ��� �'ل ا��و�م و��ل �"ل ا�+وارضأو .  

  )Dردة، ���6، �$ض ا�ط�ور(�3 ����� ا�,�2ر ��دة طو���  ا�	��ل �ن ��Dل �دد إ	��ج -2
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 القيمة

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة        

  )31(   ا�"�	�� ��و�ط: ا����وى                 .ا����� وإ
	�ر ا�و��ط       :ا���9ھ��ـ! ا��=�ل     
  .                              ��د�د ����ف و��
ل إ���ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� :ا��ر���ـ� ا���9ءة      


�� ا����ا��ت: ا���9ھ���� ا�و�دة       �                .أ�	�ط ا����
  .  ا����"ر ا��! ���  �����ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���وا	�ت�$رف ����ف أ	��ط  :ا�+��د�ـ� ا���9ءة     

     03:  رDم : ا��$����ـ� ا��,�      

                  وا=>;�ب ا����� أ�	�ط         :           ا�$	ــــوان      
  �� 01: ا�ز�	�ـ� ا��دة

  . أن ���	�\  أ	��ط ا�A+�ح و�طور ا�=	�ن   :ا���9ءة �ؤ8رات

  ���ب ا�����ذ+ ا���6�98ت  :ـــلا�و��

   

  .ا��ذ��ر �^	��ط ا����"ر : ا)	ط'ق و%$��
  .����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا��,�ل :ا�+���� ا�������ت

  .�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�ودة: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر����ف ا -
����ف ا���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق  -

  . ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
8Aـــ�ا����ن؟ :�	ف ��طور ا�=��ب و�,�Aط ا��	ھ! أ ��  

  .ر��� ھ	�ك إ�+�ح ��ر=! وأ�ر دا��! - :ا�9ر%�ـــ�ت
  . ر��� ��طور ا�=	�ن دا�ل ا��=�ري ا��	����� ا�	"و�� أو ��ر=�5 -       
  .ا��	��ج 	�ط! ا��+�ح و�طور ا�=	�ن ا	ط'�D �ن أ�"�� و����ل و"�
ق: وا��+,! ا���ث

 *Aب�رف ا�,�.  
  ��ذا �	�\ D	9ذ ا���ر؟* 
  أ�ن �%$�5؟* 
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  ��ذا ��دث �$د ذ�ك؟* 
  أ�ن ��م ا�A,�ب؟* 
  ��ف 	��! ھذا ا�	وع �ن ا����"ر؟* 
  �� ا�ذي ��9ز ا��+�ء ا���8ج 6! ا���ء؟* 
  ��1 �+�رن ا�ذ�ر ���	"1 �	د ����� ا�=دران؟* 
  أ�ن ��م �طور ا�=	�ن �	د أ	"1 ا�9^ر؟* 
  =	�ن �	د ����� ا�=دران؟أ�ن ��م �طور ا�* 
  �� ���	\؟* 

   ا�� ا����%$
  :��م ا����"ر ا�=	�! �	د ا���وا	�ت  ��د�ل 	و��ن �ن ا�$	�,ر ا����"ر�� ھ! 

  .�	�=�5 ا�ذ�ور 6! ا��,���ن: ا�ذ�ر�� ا���8ج
  .�	�=�5 ا�	"1 6! ا����%�ن: ا�	"و�� ا���8ج
  .و=ود ا��و�%�ت �	8ط ا�	ط�ف و�=ذ��5: �'�ظ� 

  :ا�A+�ح أ	��ط
  :��دأ �طور ا�=	�ن دا�ل ا��=�ري ا��	����� ا�	"و�� و����ر إ��: دا��! إ�+�ح

  . ا�و�ودة –دا�ل ھذه ا��=�ري ��� �	د ا���وا	�ت ا�و�ودة ، وا���و%�  *  
    .          أو ��رج ا��=�ري ا��	����� ا�	"و�� ��� �	د ا���وا	�ت ا���و%�* 

  .��دأ �طور ا�=	�ن دا�ل ا���%�: ��ر=! إ�+�ح         
6! ا�و�ط ا���
! ��ون ا�A+�ح ��ر=� و��م 6! ا���ء ، ��	�� 6! ا�و�ط ا��ري �6�ون ا�A+�ح دا���� وا�ذي : ا��'�ظ�

 .��ط�ب ا�DAران
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الدعاء لكل من ساهم في اعداد هذه المذكرة 

 القيمة

  

    

  

  

  

  

  

  
                                                              

    %��B (?�ع                               A�@�ف                       ا�2?�ع %��ض                                                            

  
  
  
  
  
  

                                                                        
  ا���D E�ق                                                                                                            

            األوساط وٕاعمار التكاثر :المفاهيمي المجال            متوسط 2 :المستوى

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة        

  )32(   ا�"�	�� ��و�ط: ا����وى           .�و��طا����� وإ
	�ر ا        :ا���9ھ��ـ! ا��=�ل     
  .                              ��د�د ����ف و��
ل إ���ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� :ا��ر���ـ� ا���9ءة      


�� ا����ا��ت : ا���9ھ���� ا�و�دة       �                .أ�	�ط ا����
  .  �$رف ����ف أ	��ط ا����"ر ا��! ���  �����ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���وا	�ت :ا�+��د�ـ� ا���9ءة     

     04:  رDم : ا��$����ـ�ا��,�       
       ا����ا��ت ط�ف  � ا�و��ط ا#�Gل أ�	�ط          :ا�$	ــــوان      

  �� 01: ا�ز�	�ـ� ا��دة
  . ���وا	�ت ا	ط'�D �ن درا�� و"�
قأن ��دد أ	��ط ا��'ل ا�و��ط �ن طرف ا :ا���9ءة �ؤ8رات
  ���ب ا�����ذ+ ا���6�98ت : ا�و��
ـــل

  

  .ا��ذ��ر ��$ر�ف ا����"ر :ا)	ط'ق و%$��
  .��م ا����"ر �طرق �����9 �	د ا���وا	�ت 6�� �X دورة ���ة و	�ط ��ص �X 6! ا��'ل ا�و��ط  

  .أ�رى �"ل ا��,�ل����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء  :ا�+���� ا�������ت
  .�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�ودة: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر -
ر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ����ف ا���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن ط -

  . ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
  �� ھ! ا�	��ط ا��! ���ط�3 ا��'ل ا�و��ط؟ :ا8A����ـــ�

  .ا�����2ر��� ���ط�3 ا��'ل ا�و��ط �����وض ، أو ����ر�Dت، أو �����وا	�ت  -: ا�9ر%�ـــ�ت
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الدعاء لكل من ساهم في اعداد هذه المذكرة 

 القيمة

  . ر��� ��طور ا�=	�ن دا�ل ا��=�ري ا��	����� ا�	"و�� أو ��ر=�5 -       
  :��د�د أ	��ط ا��'ل ا�و��ط �ن طرف ا���وا	�ت ا	ط'�D درا�� :  وا��+,! ا���ث

1- !
  .���� ا	��8ر ا��و�%�ت 6! و�ط ��
  .�"�ل �ن ��وا	�ت ��5=رة* 
                  .  ا�	�ل) ھ=رة(����ل و"�+� �,ف إ6راق * 

  أ�ن ��وا=د ا�%9د�� و���ذا؟ -
  أ�ن �%3 ��%�5؟ * 
  أي و�ط ����X ا���وض؟* 
  �� �,�ر ا���وض ا��و%و��؟* 
  أ�ن �$�ش، و���ذا؟* 
  أي و�ط ����X ا�8را�ف؟* 
  ��ذا �,�ر �	د ��و��5؟* 
  ھل ��+1 6! ا�و�ط ا���
!؟* 
  �2زو أي و�ط؟ *
  � ا�ز�	! أ"	�ء �طور ا�%9دع؟ر�ب ا�و"�+� ا������ ��ب �����5* 

  أ�ن �	�8ر ا�=راد ا���5=ر؟ -2
  أ�ن �%3 ا�	"1 ��%�5؟* 
  �� �,�ر ا���وض ا��و%و��؟* 
  ���ذا ��ر ھذه ا��ر�Dت؟* 
  ھل ��+1 ا��ر�Dت ����	�5؟* 
  �	د إ��'�Q� X=	��  ھل ��5=ر أم ��+1 ���"� 6! ���ن ���"ره؟* 

  ماذا يحدث بعد هجرته؟* 

  عن الجراد في احتالل األوساط؟ ماذا تقول* 

  ماذا تستنتج؟* 

  أين يعيش النحل؟ -3

  كم يبلغ عدد أفرادها؟* 

  ماذا يحدث داخل الخلية؟* 

  هل تبقى الملكة في الخلية؟* 

  هل تهاجر لوحدها؟* 

  ماذا تكون؟* 

  ماذا يحدث في الخلية المهجورة من طرف الملكة؟* 

  لماذا يسلك النحل هذا السلوك؟* 

  شكل يغزو الحيوان أوساط جديدة؟ في أي* 
  

   ا�� ا����%$

  :الحيوانات طرف من األوساط إحتالل أنماط

  .)مثال الضفدع(:  مائي حيوان طرف من األوسط إحتالل
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الدعاء لكل من ساهم في اعداد هذه المذكرة 

 القيمة

  : يحتل الضفدع أوساط مختلفة في مراحل تكاثره منها

  .الوسط المائي من طرف إنتشار البيوض والشراغف

  .الوسط البري عند البلوغ

  .  )مثل الجراد(: المهاجرة الحيوانات من األوسط لإحتال 

  .يحتل الجراد أوساط عديدة عند تكاثره أو إحتالله ألوساط بعيدة جغرافيا بالهجرة

  .)فرق النحل(: البرية األوسط إحتالل

  :ا����6)

تحتلها ،  تتكاثر بعض األنواع بقوة عند توفر الظروف، فيرتفع عدد أفرادها مما يتطلب توسيع المساحة التي

  : مما  تحتل مناطق أخرى جديدة وقد يتم بـــ

  .انتشار البيوض واليرقات أو الكائنات البالغة

  كيف تستطيع الحيوانات إعمار واحتالل األوساط؟: التقويم

  .رتب مراحل دورة حياة الضفدع   
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة        

  )33(   ا�"�	�� ��و�ط: ا����وى      .ا�و��ط وأ
	�را�����          :ا���9ھ��ـ! ا��=�ل     
  .                              و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� أ���ر��د�د ����ف و��
ل  :ا��ر���ـ� ا���9ءة      


�� ا����ا��ت    : ا���9ھ���� ا�و�دة       �                .أ�	�ط ا����
  .  و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���وا	�ت �^���ر�$رف ����ف أ	��ط ا����"ر ا��! ���   :ا�+��د�ـ� ا���9ءة     

     50  :رDم :ا��$����ـ� ا��,�      

��H     :ا�$	ــــوان      I ا=��0ن .J
      %�����ا��ت ا�و��ط وإ
	�ر @Kو 
  �� 01:  ا�ز�	�ـ� ا��دة

  . ��د�د �^"�ر اA	��ن ��1 إ���ر ا�و��ط �����وا	�ت ����� أو إ�=����  :�9ءةا�� �ؤ8رات
  ���ب ا�����ذ+ ا���6�98ت : ا�و��
ـــل

  

  .ف ا���وا	�تر��'ل ا�و��ط �ن طا����"ر ) ^	��طا��ذ��ر � :ا)	ط'ق و%$��
  .,�ل����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا�� :ا�+���� ا�������ت
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الدعاء لكل من ساهم في اعداد هذه المذكرة 

 القيمة

  .و�وده�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت : ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر -
�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ����ف ا���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و -

  . ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
  ؟ا�و��ط �����وا	�ت  أ���راA	��ن ��1  �^"�ر��  :ا8A����ـــ�
  .ا	�ت �ر���ا�و��ط �����وا	�ت ��د��ل و�ر��ت ��و أ���ر���"ل �^"�ر اA	��ن ��1 ر���  - :ا�9ر%�ـــ�ت

  .��,ط��دھ�ا�و��ط  أ���راA	��ن ��1  �^"�رر��� ���"ل  -           
  .ا���وا	�ت ا��! أد���5 اA	��ن �ن �"�ل :وا��+,! ا���ث

  ؟ا)	+راض���ذا �$ض ا���وا	�ت 6! طر�+�5 	�و * 
  �ن ا��ؤ"ر �5�6؟ * 
  ��ف �ؤ"ر اA	��ن ��1 ���"ر ا��	ز�ر ا��ري؟* 
  �ن ا��وطن ا�,�! ��=��ل؟* 
  ���ذا =���5 اA	��ن إ�1 =	وب ا��2رب ا�$ر�!؟ و���ذا؟* 
  �� ھو �,�رھ� �ن طرف اA	��ن؟* 
  ��ف ���ن أن �%�ن اA	��ن ���"ر ا�=��ل؟* 
  

        ا�� ا����%$
 �%��ف�ب 6! �$%�5 ��)	+راض، و�� ، وھددا�و��ط �����وا	�ت أ���ر�"�را �ن  وط��
$X ��رإن و=ود اA	��ن 

  .ا��$ض ا��ر
��ون ھذا ا���2ر  ، Dد��2ر اA	��ن 6! �وزع ا���
	�ت ا���� ��د��ل و�ر��� ��وا	�ت �ر��� �ن ا��	ط+� ا��! �$�ش �5�6

  .إ�=���� وDد ��ون �����
  

  

  

  

  
 
 

  

  

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة

  )34(  ا�"�	�� ��و�ط: ا����وى            .ا�و��ط وأ
	�را�����        :ا���9ھ��ـ! ا��=�ل     
                                .و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� أ���ر��د�د ����ف و��
ل  :ا��ر���ـ� ا���9ءة      


�� ا����ا��ت :ا���9ھ���� ا�و�دة       �                .أ�	�ط ا����
  .  و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���وا	�ت �^���ر�$رف ����ف أ	��ط ا����"ر ا��! ���   :ا�+��د�ـ� �ءةا��9     

     60  :رDم :ا��$����ـ� ا��,�      

  �� 01:  ا�ز�	�ـ� ا��دة                   ا��#�ة #�'J)                            :ا�$	ــــوان      
  

  .ا����"را��ذ��ر ��$ر�ف  :ا)	ط'ق و%$��
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 القيمة

  .ا��ذ��ر ����Aرا�=��ت ا����$� �ن طرف ا���وا	�ت ����ر ا�و��ط  
  .ا��ذ��ر �^	��ط ا�A+�ح  
  .ا��ذ��ر �^	��ط ا��'ل ا�و��ط �ن طرف ا���وا	�ت  

  .����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا��,�ل :ا�+���� ا�������ت
  .3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�وده�و%: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر -
����ف ا���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق  -

  . وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',ما�ر
��ن، وھ	�ك ��
  

  ا���وا	�ت �	د ا����"ر أ	��ط
  :��م ا����"ر ا�=	�! �	د ا���وا	�ت ب :ا�=	�! ا����"ر أ	��ط

            :إ	��ج �دد ���ر �ن ا�	��ل/ 1
                 .إ�� د6$� وا�دة دون ا��	�ء اZ��ء ���,�2ر

  .ھ��� �'ل ا��و�م و�$دد أDلإ�� �و��رة 
  �3 ����� ا�,�2ر ��دة طو��� إ	��ج �دد ��Dل �ن ا�	��ل/ 2

  :��م ا�A+�ح و6ق طر�+��ن ھ��: ا�A+�ح أ	��ط
  :��دأ �طور ا�=	�ن دا�ل ا��=�ري ا��	����� ا�	"و�� و����ر إ��: دا��! إ�+�ح

  .و�ودةدا�ل ھذه ا��=�ري ��� �	د ا���وا	�ت ا�و�ودة وا���و%� ا�
  . ��ر ا��=�ري ا��	����� ا�	"و�� ��� �	د ا���وا	�ت ا���و%�

  .��دأ �طور ا�=	�ن ��ر ا��=�ري ا��	����� ا�	"و��: ��ر=! إ�+�ح
  ��م أ���ر و�زو أو��ط  أو �	�طق =د�دة �ن D�ل ا���وا	�ت ��	��8ر ا���وض وا��ر�Dت أو ا���
	�ت ا�����2

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة        

  )35(   الثانية متوسط: المستوى       .ا�و��ط وأ
	�را�����        :المفاهيمـي المجال     

                              .وغزو األوساط من طرف الكائنات الحية أعمارتحديد مختلف وسائل  :المرحليـة الكفاءة      


�� ا��    : المفاهيمية لوحدةا       �                .�ت�H+أ�	�ط ا����

  .  اتباتزو األوساط من طرف النحدد مختلف أنماط التكاثر التي تسمح بغي :القاعديـة الكفاءة     

              10  :رقم :التعليميـة الحصة      
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 القيمة

  سا 01 : الزمنيـة المدة         �Mو��ط ا��+��Hت @Kو        :العنــــوان      

  .أن ��دد طر�+� �زو ا�	����ت �Qو��ط �9%ل 	وا�\ ���"رھ� �����ل ,ور :ا���9ءة اتمؤشر       

  ���ب ا�����ذ+ ا���6�98ت : ا�و��
ل

  .ا��ذ��ر ��$ر�ف ا����"ر :ا)	ط'ق و%$��
�ن =د�:د �2ط:�ء 	�:��! أ�%:ر 6:!  ا���ت�"�را �� 	'�ظ �$د �+وط ا��ط�ر 6! 6,ل ا��ر�ف Dد   

  .را%! ا���رو"� وا��	�دراتا�
  .����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا��,�ل :ا�+���� ا�������ت

  .�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�وده: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��8�$!، �6	�5 � -
����ف ا���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق  -

  . ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
  ��ف ��م �زو و�ط �� �ن طرف ا�	����ت؟ :ا8A����ـــ�

  .ر��� ��م �زو ا�و�ط �ن طرف ا�	����ت �9%ل 	وا�\ ���"رھ� - :9ر%�ـــ�تا�
  .����ل ,ور ��"ل �زو ا�	����ت �رض ��رو"� �د�"� أو ��	�در :وا��+,! ا���ث

  ؟أ�ن ��وا=د 	��� ا��ردل* 
  ���ذا ����ز؟* 
  ��ف ���ن �'�ظ��5 6! ا��+ول؟* 
  ��ف ��م ا	��8رھ� 6! ا��+ول؟* 
  �ذرة؟�� ھو دور ا�* 
  �� ھو 	�ط ا����"ر �	د 	��ت ا��ردل؟* 
  ��ف �$��ر ا�	=�ر ا�زا�ف؟* 
  �م ���ون؟* 
  ��ف ��م ا	��8ر ا�	=�ر ا�زا�ف 6! ا��+ول؟* 
  �� ھو 	�ط ا����"ر �	د ا�	=�ر ا�زا�ف؟* 
  ��ف ��م �زو ا�و��ط �ن طرف ا�	����ت؟* 

   ا�� ا����%$
  .! ا��+ول ���"را =	��� و�	�8ر �9%ل ا��ذور����"ر 	��ت ا��ردل 6 :ا��ردل 	��ت ���"ر
����"ر 	��ت ا�	=�:ر ا�زا�:ف ��:�"را �%:ر�� �:ن طر�:ق أ=:زاء �:ن ا�=:ذ�ور و��:وزع ��:1  :ا�زا�ف ا�	=�ر 	��ت ���"ر

  .ا�رض
 و�ط �� �ن طرف ا�	����ت �9%ل 	وا�\ ا����"ر ا�=	�! �ن طر�ق ا�زھ�ر، أو ���"را )Colonisation(��م �زو :ا�	��=�

  .�%ر�� �ن طر�ق ا�=زاء ا��%ر��
  : ��ف ��م ���"ر ا�	����ت ا������ :ا��+و�م

  .ا�9ول*   
 .ا�	$	�ع*   .ا��ر��*   
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  الخردل لزهرة طولي لمقطع مخطط       الخردل زهرة            الخردل نبات به حقل        

    

  

  

  

  

  ز ن عند الجنسي التكاثر    الفول لبذرة يتفسير  رسم     الزاحف النجير                مثمر الخردل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

        قققق
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  ة متوسطعلوم الطبيعة والحياة الثاني

 

الدعاء لكل من ساهم في اعداد هذه المذكرة 

 القيمة

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة                

  )36(   ا�"�	�� ��و�ط: ا����وى         .ا����� وأ
	�ر ا�و��ط         :ا���9ھ��ـ! ا��=�ل     
  .                              أ���ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� ��د�د ����ف و��
ل :ا��ر���ـ� ا���9ءة      


�� ا��+��Hت: ا���9ھ���� ا�و�دة       �                .أ�	�ط ا����
  .  ��دد ����ف أ	��ط ا����"ر ا��! ���  �2زو ا�و��ط �ن طرف ا�	����ت :ا�+��د�ـ� ا���9ءة     

     D  :02مر: ا��$����ـ� ا��,�      
  �� 01: ا�ز�	�ـ� ا��دة              وا�%�اغ %��+Nور ا�و��ط أ
	�ر     :ا�$	ــــوان      

  .صور األوساط بتحليليحدد طرق أعمار  أن: مؤشرات الكفاءة      

  ���ب ا�����ذ+ ا���6�98ت : ا�و��
ل

  ��ف ��م أ���ر ا�و��ط �ن طرف ا�	����ت ا�زھر��؟ :ا)	ط'ق و%$��
  .����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا��,�ل :ا�+���� �������تا
  .�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�وده: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر -
�ف ا���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ��� -

  . ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
  طرف ا�	����ت؟ ا��واغ �نأ���ر ا�و��ط ����ذور و��ف ��م  :ا8A����ـــ�

  .و�وزع ا��واغ ا	��8ر ا��ذور ر��� ��م �زو ا�و�ط �ن طرف ا�	����ت �9%ل - :�تا�9ر%�ـــ
  .�'�ظ� أ�واغ 6طر��ت و �را�س :وا��+,! ا���ث
  :ا�زھر�� ا�	����ت �	د ا�=	�! ا����"ر

  :ا������ 01)�ظ ا�و"�+� * 
                    ��� ���ون �ذرة ا�9ول؟* 
    A	��ش؟�� �,�ر ا�ر�8م 6! ا��ذرة �	د ا* 
          �م ��م ���"ر 	��ت ا�9ول؟* 
        �م ���ون زھرة ا�9ول؟ * 
             �ن أ�ن �^�! �ذرة ا�	����ت ا�زھر��؟* 

  :ا�'زھر�� ا�	����ت �	د ا�'=	�! ا����"ر
  :)�ظ ا�و"�+� ا������  

            	��ت ا�9طر وا��ر�س ھل ھ�� �ن ا�	����ت ا�زھر��؟* 
          �ت ا��ر�س؟ ��1 ��ذا ���وي 	�* 
      �� �,�ر ھذه ا��واغ �	د 	%\ ا���س ا��و�!؟* 
        ��ذا �$ط! ا��واغ �	د�� �	�ش؟* 
              �م ���ون 	��ت ا�9طر؟ * 
              ��1 ��ذا ���وي ا�+�$�؟ *

                �� �,�رھ� �	د 	%=�5؟* 
    ��ذا �$ط! �	د �و6ر ا�ظروف ا��	���� �l	��ش؟  * 
  �ر ا�و��ط  �ن طرف ا�	����ت ا�زھر�� وا�'زھر��؟��ف ��م أ��* 
 *  
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  ا�� ا����%$
  :��م 6!: ا�=	�! ا����"ر  

   :6!ا����"ر�� ا��و=ودة 6! ا�زھرة وا����"��  ا��%�ء����"ر ����ذور �	X ��م ��د�ل : ا�زھر�� ا�	����ت -/ أ
  ).ا�	ط�ف(\ ��وب ا�ط�3 أ�ن �و=د ا���8ج ا�ذ�ر�����"ل 6! ا��د�� ا��! �	�: ا�ذ�ر�� ا����"ر�� ا��%�ء* 
  .���"ل 6! ا����ض ا�ذي ���وي ��1 ا��و�%�ت و�ل ��%� ���وي ��1 أ��8ج أ	"و��: ا�	"وي ا����"ري ا�$%و* 
��:ث �	:د �:+وط ا��:واغ 6:! ا��ر�:� ا�رط�:� �	:�ش  وا��:! ���:�"ر �:���واغ) ��س ��5 أزھ�ر( :ا�'زھر�� ا�	����ت -/ ب

�9
  �%راء ا��! ��م �5�6 ا�A+�ح �8��� 	����ت =د�دة�8��, �.  

أ�:� ا�	���:�ت ا�'زھر�:� 6:�ن �8:�ل ا��:واغ و�وز�5:� . �2زو ا�	����ت ا�زھر�� ا�و��ط �9%ل ا	�8:�ر ا��:ذور: ا�	��=�
  .�%�ن ���"ر و	+ل ا�	����ت

  �دة �	�5؟�� ا�9رق ��ن ا�	����ت ا�زھر�� وا�'زھر�� و��ف ����"ر �ل وا: ا��+و�م
  

  

      

  

  

  

  

  

  ز ن عند الجنسي التكاثر    الفول لبذرة تفسيري رسم     الزاحف النجير                مثمر الخردل   
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                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة            

  )37(      ا�"�	�� ��و�ط: ا����وى                        ا����� وأ
	�ر ا�و��ط       :ا���9ھ��ـ! ا��=�ل     
  .                              ��د�د ����ف و��
ل أ���ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� :ا��ر���ـ� ا���9ءة      

                .أ	��ط ا����"ر �	د ا�	����ت          :ا���9ھ���� ا�و�دة      
  .  ��دد ����ف أ	��ط ا����"ر ا��! ���  �2زو ا�و��ط �ن طرف ا�	����ت :��د�ـ�ا�+ ا���9ءة     

     03:  رDم: ا��$����ـ� ا��,�      

  �� 01:  ا�ز�	�ـ� ا��دة                       ا�+Nر 
�ا E                             :ا�$	ــــوان      
  .واع ا��ذور وا�"��ر و����9 ا	��8ر �����ل ,ورأن �+�رن ��ن ����ف أ	: ا���9ءة �ؤ8رات      

  ���ب ا�����ذ+ ا���6�98ت : ا�و��
ل

  ��ف ����ن ا�	����ت ����'ل ا�و��ط ا������9؟ :ا)	ط'ق و%$��
  .�$د ��ور ا��ذور وا��واغ �ن ا�	��ت ا�م ��$رض إ�1 ����� 	+ل وا��! ��ون 6! �$ض ا����ن �$�دة =دا

  .����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا��,�ل :ا�+���� ا�������ت
  .�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�وده: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر -
�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ����ف ا���وا	�ت 6! �	 -

  . ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
  �� ھ! ا�$وا�ل ا��! ���ھم 6! ا	��8ر ا��ذور وا��واغ )��'ل ا�و��ط؟ :ا8A����ـــ�

  .�� �ن ��ن ا�$وا�ل ا��! ���ھم 6! ا	��8ر ا��ذور وا��واغ ا�ر��ح وا����ه �2زو ا�و��ط ا��واغر� - :ا�9ر%�ـ�ت
  .�+�ر	� ��ن ����ف أ	واع ا��ذور وا�"��ر و�'�5�D ��)	��8ر: وا��+,! ا���ث

  .��"ل "��ر �	��ت ا�رDط�ون: 01)�ظ ا�و"�+� -
      ��ف ھو 8�ل "��رھ�؟*   
  �ن ��ر؟��ف ��م 	+��5 �ن ��*   

  .��"ل 	��ت ا�5	دب: 02)�ظ ا�و"�+�  -
  ��ف ھ! "�رة ا�5	دب؟*   
  ��ف ��م ا	�+���5؟*   

  .أ�����5"ل 	��ت : 03)�ظ ا�و"�+�  -
  ��ف ھ! "��ر ھذا ا�	��ت؟*   
  �� ھو ا�$��ل ا��ؤ"ر 6! ا	�+���5؟*   

  .ا��! ��"ل "�رة D"�ء ا����ر: 04)�ظ ا�و"�+�  -
  ورھ�؟��ف ��م ا	��8ر �ذ*   

  .��"ل "��ر �����9 �	واع �ن ا�	����ت: 05)�ظ ا�و"�+�  -
  ��ف ھ! ھذه ا��ذور؟*   
  ��ف ��م ا	��8رھ�؟*   

   ا�� ا����%$
  .�	8^ ا�"��ر �ن ��و)ت �طرأ ��1 ا����ض 6! ا�زھرة �$د ����� ا����"ر

  .��1 �	�8ر ا��ذور 6^	�5 �ظ5ر أ8��) �����9 �����9 �3 	�ط ا�	+ل
  .��ر ا��! ���ل أھدا�� أو أ=	�� �	+ل �ن طر�ق ا�ر��حا�"*   
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  .ا�"��ر ا��! ���ل روا
  أو أ�وا	� �ؤ�ل �ن طرف ا���وا	�ت ا��! �طرح �ذورھ� �3 ا�9%'ت*   
  .ھ	�ك �$ض أ	واع ا�	����� �	"ر ا��ذور �$�دا �ن ا�	��ت ا�م*   
  .ھ	�ك أ	واع أ�رى �	�+ل �ذورھ� �ن طر�ق ���ر ا���ء*   

  .�ن طر�ق �وا�ل �����9 ���ر��ح، ا���ء، ا���وا	�ت، اA	��ن) ا��ذور وا��واغ(�	�8ر 	وا�\ ا����"ر : 6)ا����
  .�	�8ر ا��ذور ��ب �	���5       

  
 
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  ا�5	دب 	��ت /02 و          ا�رDط�ون 	��ت "��ر /01 و      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      �����9 "��ر /05 و      ا����ر D"�ء /04 و       أ���5 	��ت /03 و     
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا�	����ت �$ض �دى ا��ذور Dذف �+	��

  
  
  
  
  
  
  



http://elbassair.net 

  ة متوسطعلوم الطبيعة والحياة الثاني
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  ا�ر��ح �وا�ط� وا�9وا�X ا��ذور ا	��8ر آ���ت

  
         أ	��ط ا����"ر �	د ا�	����ت: ا�و�دة ا���9ھ����  ا�"�	�� ��و�ط: ا����وى

 
 
 
  

    
              

                                                                            والحياةوالحياةوالحياةوالحياة        الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة        علومعلومعلومعلوم        مادةمادةمادةمادة        فيفيفيفي        تقنيةتقنيةتقنيةتقنية        مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة            

  )38(  ا�"�	�� ��و�ط: ا����وى      ا����� وأ
	�ر ا�و��ط           :ا���9ھ��ـ! ا��=�ل     
  .                              ��د�د ����ف و��
ل أ���ر و�زو ا�و��ط �ن طرف ا���
	�ت ا���� :ا��ر���ـ� ا���9ءة      


�� ا��+��Hتأ�	�ط ا��         : ا���9ھ���� ا�و�دة       ���.                
  .  ��دد ����ف أ	��ط ا����"ر ا��! ���  �2زو ا�و��ط �ن طرف ا�	����ت :ا�+��د�ـ� ا���9ءة     

     04:  رDم: ا��$����ـ� ا��,�      
  �� 01:  ا��دة ا�ز�	�ـ�        ا�و��ط �
	�ر ا�2Q�ي ا����� أ�	�ط    :       ا�$	ــــوان      

  .�����ل ,وردرس �$ض ا��"�� �ن ا����"ر ا��%ري ����ر ا�و��ط �ن طرف ا�	����ت أن �: ا���9ءة �ؤ8رات      

  كتاب التلميذ+ الشفافيات : الوسائل

  ؟��ف ����"ر ا�	����ت :ا)	ط'ق و%$��
  ��ف �	�8ر ا�	����ت ا�زھر��؟  
  �� ا�$وا�ل ا��! ��د�ل 6! ا	��8ر ا��ذور وا��واغ؟  

  .����"ر ا�	����ت �ن طر�ق ا��ذور وأ�%�ء أ�رى �"ل ا��,�ل :ا�+���� ���تا����
  .�و%3 ا���ض و�د�1 ��وا	�ت ��و%� أو �و%3 ا�,�2ر و�د�1 ��وا	�ت و�وده: ����وا	�ت 	�ط�ن �ن ا����"ر  -
  .����ف ا���وا	�ت 6! �	+��5 �3 	�ط ا�و�ط ا��$�8!، �6	�5 �ن ���  و�	�5 �ن �ط�ر -
���وا	�ت 6! �	�5�9 �3 	�ط ا�و�ط، �6	�5 �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ا�+,:��ت و�	5:� �:ن ��:	9س �:ن طر�:ق ����ف ا -

  . ا�ر
��ن، وھ	�ك ��وا	�ت �$%�5 ��	9س �ن طر�ق ا�=�د و�$%�5 ا��ر ��	9س �ن طر�ق ا�2',م
  ؟�دون �د�ل ا��ذور وا��واغ ا�و��ط�$�ر  ل ���ن ��	����ت أنھ :ا8A����ـــ�

  .�ن طر�ق ا��ط$�م، ا��ر�Dد، ا���6Aلر���  - :ا�9ر%�ـ�ت
  :درا�� أ�"�� �ن ا����"ر ا��%ري: وا��+,! ا���ث

  .��� ھو ا���ل �	د ا�+,ب أو ا��ر�Dد �	د ا��وت ا�ر%!) ا�=ذ�ور(ط��$�� ���ر�زوم  -            
  .�3 �+د�م أ�"�� �ن ا�وا3D...) ا���6ل، �ط$�م(��د�ل اA	��ن  -            

  :)زوما�ر�(ا����"ر ���=ذ�ور  -/1
  �م ���ون 	��ت ا��	�8ر؟*    01)�ظ ا�و"�+� -

  ��ذا ��دث �5ذا ا�	��ت 6! 6,ل ا�ر��3؟*       
  ��ذا ��دث ��=ذ�ور ��ت ا��ر��؟*       
  ��ذا �ظ5ر �$د ذ�ك؟*       

              ��ذا ��"ل؟ *   02)�ظ ا�و"�+� -
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        ��ذا �ظ5ر �=�	ب ا�	��ت ا�,�!؟*       
          ���ذا �	�8ر 	��ت ا���زران؟ *      

  :ا���6Aل -/2
  ��ذا ��"ل؟*   .03)�ظ ا�و"�+�  -

  ھل ���$�ل �ذوره 6! زرا��X؟ *                            
  ��ذا ���$�ل ا��زار�ون 6! زرا��X؟*                             
  ��ذا �$ط! در	��X؟*                    
  ��ف ���1 ھذه ا�$����؟*                    

03/- �Dدا��ر:  
  ��ذا ��"ل؟*   .04)�ظ ا�و"�+�  -

  ��ف �	�8ر 	��ت ا�9رو��؟*       
      ��ف ���1 ھذه ا�$����؟*       
  :ا��ط$�م -/4  

  ��ف ���ن ا��,ول ��1 	����ت �دون ا��$��ل 	وا�\ ا����"ر؟*    05)�ظ ا�و"�+�  -
  ��ف ���1 ھذه ا�$����؟*       

  

  �%$ا�� ا���
و�ط �� �طرق ا����"ر ا��%ري، دون �:د�ل ا��8:�ج، أو �:دوث ا�A+:�ح، وذ�:ك �:ن �:'ل ا�:��دام ا�ط:رق  أ���ر��م 

  :ا������
�":ل در	:�ت ا��ط�ط:�،  .�رس ا�در	�ت، أو ا��,'ت، ���,ول ��1 	���:�ت =د�:دة �:ن 	9:س ا�	:وع: طر�+� ا���6Aل -)أ

  .ا��,���ت، ا�,��ر
  �	�5: طر�+� ا��ر�Dد -)ب

 *!
�	د�� 	^�ذ �,	� �ن 8=رة ا�$	ب و	%3 =زءا �	X 6! إ	�ء ���وء ����راب ا�رطب، ��6رج ا�=ذور : ھوا
  .�ن ذ�ك ا�2,ن �	�,ل ��1 	��ت =د�د 	X�,9 �ن ا�	��ت ا�ب

  .�"ل زرا�� ا��روم، ا�$	ب .�^ن 	^�ذ �,	� و	2ر�X 6! �ر�� رط�� �	�,ل ��1 8=رة =د�دة: �را�!*   
��م ھذه ا�طر�+� �^�ذ �,:ن D,:�ر ���:وي ��:1 �:ر�م أو �:ر���ن، ":م 	+:وم �8:ق �:�ق، و	%:3 : �ما��ط$ طر�+�-)ج

ا�2,ن 6! ا�8ق �	�,ل ��1 	��ت �ن 	9س ا�	وع، وDد 	�=^ 6! �$:ض ا���:�ن ���:��دام ھ:ذه ا�طر�+:� �:�ن ا�8:=�ر 
��
  .���ون -�ل�"ل �ر�+. 6	�,ل ��1 	و��ن �ن ا�"��ر 6! 8=رة وا�دة ،ا��! �	��! �	9س ا�$�

  :ا����6)
  �:���� X:�"��� :�ت أ�:رى���	:�ت �:� �:ن إ�ط:�ء �	:ن �ر ا�$���� ا��:! ���"ر ا��%ري، ا�ذي �$�������م أ���ر و�ط �� ��

�ن ھ:ذا ا��%:��ف �:ر�3. و�:دوث ا��+:�ح) ا��8:�ج(دون �د�ل ا��راس :6 X:د أو . و���:�D��6:�ل أو ا��رA�� �:و�:�م إ�
  .ا��ط$�م
  :ر�+� ا����$� 6! ا��,ول ��1 	����ت =د�دة ��	����ت ا��������ھ! ا�ط:  ا��+و�م

  .ا�$	ب*   
  .ا�"وم*   
  .ا�+,ب*   
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  02الوثيقة               01الوثيقة

  

  

  

  

  
  05ا�و"�+�            04ا�و"�+�         03ا�و"�+� 

  
      :ا����وى      :ا���9ھ���� ا�و�دة        :ا���9ھ��! ا��=�ل

  ��و�ط 2 ا��	�      أ	��ط ا����"ر �	د ا�	����ت        ����"ر وإ���ر ا�و��طا
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