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1البطاقة الفنیة رقم
علوم تجريبیةانیةلسنة الثا:المستوى

ساعات25:الزمنیةالمدة 

:ة يكون التلمیذ قادرا على نیفي نھاية السنة الثا:الختامیةالكفاءة 
عیة لإلنسان اقتراح حلول وقائیة من أجل الحفاظ على الصحة و البیئة و المشاركة في حوارات حول المسؤولیة الفردية و الجما

.ھمابفي المسائل المتعلقة 
مبررة للتسییر العقالني للبیئة على ضوء المعلومات حول اقتراح حلول عقالنیة مبنیة على أسس علمیة :3الكفاءة القاعدية

القديمة و األوساط القديمة و تطور الكائنات الحیة خالل األزمنة الجیولوجیة الجغرافیا 
الجغرافیا القديمة لمنطقة : )المجال المفاھیمي(ولاأليمجال التعلمال

يبرز دور المستحاثات في تحديد أنماط التوضع: 02الھدف التعلمي
)اس05مدة إنجازھا (المستحثات و أوساط الترسیب:ثانیةالةالوحدة التعلیمی
-الوضعیة المشكلةEوضعیة االنطالق-التقويم التشخیصي: المرحلة األولى

)نشاط التلمیذ(اإلجراءات المتخذة/ نسبة النجاح مدة اإلنجاز)نشاط األستاذ(دوات و أھداف التقويم التشخیصيأ
:األسئلة

LE : ؟ألي ھدف درسنا الصخور الرسوبیة
LE: كیف ؟؟ھل يمكن إثبات ذلك
LE: في الصخور الرسوبیة ما ھي الدالالت و المؤشرات

؟التشكل التي تشیر إلى ظروف
LE: كیف نستدل على االنقطاعات البیولوجیة التي

االنقطاعات الجیولوجیة و كیف تؤكد إحداھما صاحبت 
األخرى ؟

LE : بظروف كیف تسمى ھذه البقايا ؟ و ما عالقتھا
الترسیب ؟

؟فیما تتمثل ھذه البقايا
؟كیف تشكلت و احتفظت بھا الصخور الرسوبیة 

....؟ )التوضع(وف التشكل ما ھي عالقتھا بظر

دقائق5

يدون التالمیذ اإلجابات على األسئلة في كراريسھم 
تمھید أو مقدمة:تحت عنوان 

JG?: تمت دراسة الصخور الرسوبیة لھدف تحديد ظروف
و منه تحديد ظروف البیئة القديمة و من ثم تشكلھا 

.الجغرافیا القديمة أي خريطة العالم القديم
JG?: نوع الصخر الرسوبي ؛ فتاتي أو كیمیائي حیث يدل

، بینما تشیر على تشكل بحري أو في الیابسة بالترتیب 
كما البنیة إلى تشكل في ظروف استقرار أو عدم استقرار ،

انتقال على للصخور الرسوبیة الترتیب الحبیبييدل
.الترسیب من الیابسة إلى البحر أو العكس 

التطبق على احتفاظ الطبقات بوضعھا حین تعبر  فواصلفي 
.الطبیعي أو تغیر الترتیب 

و في األخیر تدل أسطح عدم التوافق على االنقطاعات 
الجیولوجیة التي تعرضت لھا مناطق الترسیب خالل األزمنة 

...السابقة و العھود الغابرة 
JG?: التي البیولوجیةعلى االنقطاعات االستدالليمكن

و تغیر ظروف الترسیب( طاعات الجیولوجیة صاحبت االنق
ة بقايا األحیاء التي تحتويھا تلك من خالل دراس)التشكل 

.التشكیالت الصخرية الغیر متوافقة 
تؤكد إحداھما األخرى بواسطة اختالف خصائص التشكیالت 
الصخرية على جانبي سطح عدم التوافق و اختالف األحیاء 

شكیالت الصخرية الغیر في طبقات التالتي تركت آثارھا 
.متوافقة  على جھتي سطح عدم التوافق

JG?: تسمى ھذه البقايا مستحثات و ھي مؤشر
ظروف تشكل الصخر الرسوبي الذي يحتوي علیھا 

على السبورة اإلجابات على األسئلةاألستاذ يدون 
)عنوان(:كھدفالتالمیذ في كراريسھم ثم 

: 2الوحدة التعلمیة 
ت و أوساط الترسیبالمستحثا

JG?: نطوي تركیبھا يتحتفظ الصخور الرسوبیة و
الكیمیائي و بنیتھا و توضعھا و ترتیب طبقاتھا على معلومات 

الجغرافیا و الحیاة القديمة

العالقة بینھا و بین وسط جد يأنواع و أصناف المستحثات حددي:2ساسیة األات تحقیق الكفاء:ثانیةألالمرحلة 
)ظروف التشكل(التوضع

نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى
المستحثاتيصنفوستحاثة اإلعرفي:2ساسیةاأللكفاءة ل1مؤشر التحقیق

: المحتوى تنظیم
اقترح استراتیجیة لحل اإلشكالیة المطروحة

المستحاثات و أوساط الترسیب: 1النشاط 
و االستحاثةالمستحاثات -1
تصنیف المستحاثات- أ

يعود أقدم بقايا الكائنات الحیة المحفوظة في الصخور إلى 
و ھي مبنیات الستروماتولیت ،سنة خلت ارملی3.5حوالي 

ھا آثار كائنات حیة تركت190ص 5إلى 1تمثل الوثائق من 
:ضمن طبقات رسوبیة في 

.ةالالزمت تعرف على المستحاثات برسمھا و وضع البیانا-1
.استخرج أساسا لتصنیفھا ثم صنفا بناء علیه-2
.أخیرا نص مفھوما للمستحاثة-3

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

تي من خاللھا تشكلت عرفة الظاھرة الميجب أوال 
المستحثات ثم معرفة أنواع المستحثات و من ثم تصنیفھا 

على أسا ما تقدمه من معلومات و أخیرا تحديد العالقة بین 
.بیئة المستحثة و ظروف تشكل الصخر الذي يحتوي علیھا

لترسیبالمستحاثات و أوساط ا: 1النشاط 
المستحاثات و االستحاثة-1
تصنیف المستحاثات- أ
التعرف على المستحثات -1

، حیوان ال فقاري مجھري النمولیت مستحثة: 1الوثیقة 
، حیوان ال فقري رخويمستحثة األمونیت: 3و 2الوثیقة 
، نبات جدع شجرةمستحثة : 4الوثیقة 
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االستحاثة -ب
191ص 6استنادا إلى معطیات الوثیقة 

كل نوع ) يتم (استخرج أنواع االستحاثة مبرزا كیف يحدث -
كیف تشكلت حفريات الماموث أو الحشرات ؟-منھا ؟

و قنافذ البحر بعض الرخويات في أي صورة حفظت بقايا-
ضمن الصخور ؟

كیف حفظت جذوع بعض األشجار في جنوبنا و اكتشفت -
؟مؤخرا غابة من الجذوع المتحجرة بوالية النعامة 

كما تحتوي غالبا طبقات الفحم الحجري على بصمات -
حفظت على بل حتى جذوع الشجار ؛ كیف النباتاتأوراق 

تلك الھیئة؟
بعض الصخور الرسوبیة على تجاويف تحتوي في حین -

عبارة عن آثار خارجیة لكائنات قديمة أو أجزاء منھا كالقواقع 
، كیف تشكلت ؟

؛ ممتلئةأحجار مصمتة أي القواقع المستحاثیةتظھر بعض -
كیف تشكلت ؟

.أخیرا نص تعريفا للظاھرة -
يصنفاإلستحاثة ويعرف :مؤشر الكفاءة األساسیة 

المستحثات

اك، حیوان فقاري من األسمسمكة : 5الوثیقة 
الكائنيمكن تصنیفھا على أساس نوع بقايا -2

ھیكل خارجيعبارة عن مستحثة النمولیت 
مستحثات األمونیت ھیكل خارجي يحیط بالحیوان 

، جدع متحجرمستحاثة النبات 
مستحاثة السمكة ؛ ھیكل داخلي للحیوان

بقايا و آثار كائنات حیة تركتھا في الصخور : المستحثات -3
ن أجزاؤھا الخارجیة أو الداخلیة الصلبة أو قد تكوالرسوبیة 

و قد تكون حتى بصمات استبدال أجزاء الكائن بمواد صخرية 
..الكائن 

االستحاثة -ب
باحتواء جسم الكائن كامال و حفظه تشكلت بعض الحفريات -

الماموث التي كمستحثاتبجمیع مكوناته دون أي تغییر 
ي كانت حفظت بأشعارھا و لحومھا و حتى العشب الذ

ضمن الجلید في سیبیريا أو بعض تتغذى علیه في معدتھا 
الحشرات التي باغتتھا بعض المفرزات النباتیة فغطتھا و 

، تسمى )العنبر ( حفظتھا بداخلھا مثل صمغ الكھرمان 
.ھذه العملیة باالحتواء 

و ھیاكل قنافذ البحر بتعويضحفظت قواقع بعض الرخويات 
أو الھیكل الداخلي و حتى تجويفھا ة المادة المكونة للقوقع

غالبا بالمكونات المعدنیة للصخر ) غالبا كلسیة (للحیوان 
و تعرف العملیة بالتعويض المستقبل سلیس 

Remplacement
عن طريق استبدال المادة تم حفظ جذوع بعض األشجار -

بالمكونات المعدنیة للصخر ...) الخشب( المكونة للنبات 
تسمى العملیة . الرسوبي المستقبل

Substitution.استبدال
عن كريق تحولت بقايا النباتات المشكلة للفحم الحجري -

و بقي الكائنات الدقیقة التي أخذت من البقايا األوكسجین 
الفحم و الھیدروجین فیقال عنھا أنھا تفحمت فتوصف 

.Carbonisation .الظاھرة بالتفحم 
ھا في الطبقات عند موت بعض األحیاء و سقوط أجسام-

سرعان ما تتغطى الطرية كالطین ، ) الرسوبیات(الرسوبیة 
تتحلل المادة الحیة بسرعة ثم تتبعھا ثم مع مرور الوقت 

أثر الشكل الخارجي للحیوان المادة الصلبة فال يبقى سوى 
Moule. تعرف ھذه العملیة بتشكل القالب الخارجي

 extérieur أو البصمة الخارجیة.
یان أخرى بعد تحلل المادة الحیة الطرية تمتلئ في أح-

القوقعة الفارغة بالرسوبیات و باستمرار الترسب تغمر 
القوقعة و خالل عملیة التصخر تتحلل القوقعة حیث تنحل 

تبقى المواد التي تملؤھا آخذة الشكل المادة المكونة لھا و 
.قالب داخلي لقوقعة الحیوان حیث تسمىالداخلي 

Moule intérieur أو البصمة الداخلیة للقوقعة.
حفظ الكائن الحي أو أجزاء منه أو االستحاثة ھي عملیة -

.آثارة ضمن الصخور الرسوبیة 
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أنواع المستحاثات على أساس أھمیتھا يحدد :2ساسیة  األللكفاءة 2تحقیق المؤشر 
أھمیة كل نوع منھايستنتجو 

نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/حتوىتنظیم الم
أنواع المستحاثات -2

و النصوص8و 7استنادا إلى معطیات الوثیقة -أ
ما ھي الخصائص المشتركة بین :المرفقة بھما 

المستحاثتین  أين تكمن أھمیتھما؟
؟ 10و 9فیما تشترك المستحاثتین في الوثیقة -ب

.المستحاثاتاستنتج أھمیة ھذا النوع من 
أنواع المستحاثات حددي:مؤشر الكفاءة األساسیة 

أھمیة كل نوع منھايستنتجعلى أساس أھمیتھا و 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

أنواع المستحاثات -2
ھي لحیوانات عاشت لفترات قصیرة حیث تطورت *-أ

عبر الزمنبسرعة 
من العالم حیث وجدت في مناطق عديدة *

.سع انتشرت بشكل وا
.وجدت بأعداد كثیرة حیث ازدھرت و تكاثرت *

في تمییز طبقات رسوبیة معینة تكمن أھمیة ھذه الحفريات 
أي ترسیبھا في من تاريخ األرض ، تزمین ھذه الطبقات 

و تحديد العمر نفس الزمن إذا احتوت على نفس الحفرية 
من جھة ، ومن جھة النسبي لھا بناء على تطور الحفريات 

ح بتحديد البیئة التي عاشت فیھا أي التي كانت أخرى تسم
.في مكان تواجد ھذه الحفريات سائدة 

توصف مثل ھذه الحفريات بالطبقیة ألنھا تمیز طبقة 
فھي تؤرخ وقت و ظروف جیولوجیة معینة من تاريخ األرض 

:ترسبھا
مليون سنة  من 380ظهرت هذه األحياء يف العصر الديفوين يف حدود (

65و اختفت ائيا خالل الكريتاسي يف حدود Goniatiteاآلن  
)Ammoniteمث Cératiteِمليون سنة من اآلن 

حفريات لكائنات عاشت في فترات زمنیة مختلفة و - ب
جیولوجیة مختلفة األعمارطويلة حیث وجدت في طبقات 
ظروف بیئیة معینة و محددة يشیر وجود ھذه الحفريات إلى 

.يات السحنة حتى وصفت بحفر

أمونیــــت

سیراتیت

غونیاتیت

تطور شكل الدرز
خطوط التحام الحواجز مع (

)القوقعة

الزمن بمالیین السنین

أمونیــــت

سیراتیت

غونیاتیت
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.وسط توضع الصخور بناء على معرفة بیئة المستحاثةحددي:1ساسیة األللكفاءة 4تحقیق المؤشر
العالقة بین وسط الترسیب و شكل المستحاثة و -3

.تركیبھا الكیمیائي
كیف تستغل المستحاثات في تحديد شروط و ظروف 

؟الترسیب
195و 194ص 15، 14، 13، 12، 11استنادا إلى الوثائق 

ما ھي أوساط الترسیب التي يمكن استنتاجھا ؟-1
.رتب أوساط الترسیب من القارة إلى البحر العمیق  -2
.195ص 16حلل منحنى الوثیقة -3
تبین فیه أھم ارسم مخططا بحريا من القارة إلى البحر -4

.تنتج أھم البیئات الرسوبیة أوساط الترسیب ، ثم اس
وسط توضع الصخور بناء يحدد :مؤشر الكفاءة األساسیة
.على معرفة بیئة المستحاثة

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

العالقة بین وسط الترسیب و شكل المستحاثة و -3
تركیبھا الكیمیائي

.استنتاج أوساط الترسیب الموافقة لكل مستحاثة-1

وسط الترسیبثةالمستحاالوثیقة
)يابسة(وسط قاري ورقة شجرة11
وسط بحري عمیقعوالق حیوانیة12

صفیحیات 13
وسط بحري يميالغالصم

وسط بحري عمیقأمونیت14
العتبة البحرية السرئیات15

ى البحر العمیقمن القارة إلترتیب األوساط -2
çالوسط الیمي çالوسط االنتقالي çالوسط القاري 
)بحر عمیق(جي لالوسط الçالعتبة البحرية 

16تحلیل منحنى الوثیقة -3
و المترسبة تلسیاقلت كمیة الك) بالكلم(كلما زاد العمق 
:حیثسیزادت كمیة السل

كلم عمقا 4و 2تتوضع الترسبات الكلسیة في األعماق بین 
كلم 6و 5بینما تتركز الترسبات السلیسیة في األعماق بین 

:أھم البیئات الرسوبیة ھي .عمقا
الوسط القاري *
الوسط االنتقالي *
الوسط البحري *

:يوضح مخطط بحري من القارة إلى البحر -4

قاري

)التوضع(أھم أوساط الترسیب 

انتقاليبحري

رسوبیات فتاتیة كیمیائیةرسوبیات 

بحریة عمیقةرسوبیات

فتاتیةرسوبیات

منحدر حوض بحري عمیق
قاري 

سطیحة 
اریةق

ودیانشاطئ
دلتات

بحیرة شاطئیة

جبال
سفوح جبلیة

سھول
بحیرات و شطوط
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azzouz_nour@hotmail.com

تمادا وسط الترسیب و البیئة التي عاشت فیھا الكائنات الحیة اعنتجيست:1األساسیةللكفاءة 5تحقیق المؤشر 
.مستحاثات و النوع البتروغرافي للصخورعلى ال

العالقة بین وسط الترسیب ، شكل تطبیق -4
المستحاثة و تركیبھا الكیمیائي

استنادا إلى الوثائق السابقة و اعتمادا على الجدول في 
:196الصفحة

أكمل الجدول باستنتاج الوسط الرسوبي و البیئة التي -
.لحیةعاشت فیھا الكائنات ا

وسط الترسیب و يستنتج  مؤشر الكفاءة األساسیة
البیئة التي عاشت فیھا الكائنات الحیة اعتمادا على 

.المستحاثات و النوع البتروغرافي للصخور  

الكتاب 
المدرسي

 +
السبورة

+
الحاسوب و جھاز 

العرض

تطبیق العالقة بین وسط الترسیب ، شكل -4
ائيالمستحاثة و تركیبھا الكیمی

المستحاثة
التركیب 

الكیمیائي 
للقوقعة

وسط نمط العیش
الترسیب

صفیحیات 
يميمثبتةكلسيالغالصم

العتبة مستعمراتكلسيالسرئیات
البحرية

األمونیت

العوالق 
النباتیة

طحالب ذات 

كلسي
-)نادرا(

غالبا 
سلیسي

في ھائم
القاع

على 
السطح

البحر 
العمیق

يميمثبتةكلسيمنخربات
:أوساط الترسیب 

الوسط القاري يتمیز يتوضعات فتاتیة  و مستحاثات نباتیة
:الوسط البحري يتمیز إلى 

تحتوي منطقة قلیلة العمق : الیم أو البحر الداخلي -
.صخورھا على مستحاثات كلسیة مثل صفیحیات الغالصم

منطقة بحرية أقل عمقا من اللج و أكثر عمقا : العتبة البحرية-
الیم تقع بینھما تتمیز بصخور كلسیة تحتوي على من 

وسط بحري قلیل العمق -)كلم4- 2أعماق (.السرئیات
)منحدر قاري(مضطرب

أعماق البحار و تتمیز بتوضعات ) :اللج(البحر العمیق -
)كلم6- 5أعماق (سلیسیة 

التقويم التكويني :ثالثةالمرحلة ال
المقايیس/ نشاط التلمیذالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

....رقم كتابیةوظیفة 
)األسئلة: (أدوات التقويم التكويني

يكلف التالمیذ بحل بعض التمارين من الكتاب يعینھا األستاذ 
و يحدد األھداف منھا

تستلم الوظیفة بعد أسبوع من تسلیمھا 
:)التقويم(األھداف من األسئلة 

:المعرفیة ) الكفاءات(األھداف 
:المنھجیة)الكفاءات(ھداف األ

تصحح و توضع العالمات وفقا : اإلجراءات المتخذة
) سلم التنقیط(للمقايیس المحددة من طرف األستاذ 

.تحتسب العالمات تقويما مستمرا

الكتاب المدرسي

.يحرر األستاذ شبكة لتقییم أعمال التالمیذ
.)ينجز سلم التنقیط المناسب(


