
  

  )2( س 4السنة األولى مسلك العلوم التجريبية 

  الدورة األولى

 الحصص الظواھر الجيولوجية الخارجية  ـ الوحدة ا�ولى1

  ـ المكتسبات القبلية2
الع,قات بين الكائنات الحية وتفاعلھا مع : ا�ولى ا عدادية * 

  الوسط
 الظواھر الجيولوجية الخارجية -

 

  تھا ـ المضامين المراد دراس3
       والغ,ف الزمني المخصص

      لكل منھا

  .......................إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة لمنطقة معينة* 
     ـ الدراسات ا حصائية والمرفولوجية لمكونات الرواسب

  ا�شكال الرسوبية      + 
  دينامية وعوامل نقل الرواسب      + 

  أوساط الترسب الحالية    ـ تحديد ظروف الترسب في أھم 
بحر الفوسفات أو (   ـ تحديد ظروف الترسب في وسط قديم 

  الحوض
  )     الفحمي لجرادة

   إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة للوسط المدروس-   
  الھضبة(استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة رسوبية منضدية  * 

  ـــس، ووضع أسـ)حوض جرادة(أو لحوض فحمي  )   الفوسفاتية
  ....................................................الخريطة الجيولوجية   

     ـ المبادئ ا استراتيغرافية والتاريخ النسبي للتشك,ت الجيولوجية
       للھضبة أو الحوض المدروس

  مبدأ التراكب ومبدأ اTستمرارية      + 
 الطبقاتية ومفھوم مفھوم المستحاثة: المحتوى اTستحاثي       + 

  تماثل المحتوى اTستحاثي مبدأ
  .   ـ  الدورة الرسوبية 

  وضع السلم ا استراتيغرافي      + 
  مفھوم الفجوة ا استراتيغرافية      + 

   .....................................................................حصيلة* 
  ية للدراسات   ـ الخريطة الجيولوجية حصيلة تركيب

         اTستراتيغرافية
     ـ استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة باستعمال الخريطة

       الجيولوجية
    ـ إنجاز مقاطع جيولوجية
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   س06

 

  ـ عناصر من المنھجية4
اTتصال المباشر بالطبيعة، الم,حظة والمناولة، إنجاز الرسوم 

   والرسوم البيانية، التحليل والتركيبالتخطيطية

 

 انظر الملحق الخاص بالوسائل التعليمية  ـ الوسائل التعليمية5
 

   ـ التقويم والدعم6
  التقويم القبلي     * 
  التقويم التكويني     * 
  الدعم     * 
 التقويم النھائي     * 

  
في بداية معالجة الوحدة 

.........................................................  
في منتصف الوحدة 

..............................................................  
: بعد اTختبار التكويني 

.........................................................  
عند نھاية معالجة الوحدة وينبغي أن يشمل جميع مكونات الوحدة 

....... 

  
   د30
   د60

   د60 
  د90

  س34 المجمــــــوع



  

 الحصص إنتــاج المــادة العضويــة   ـ الوحدة الثانية1

  ـ المكتسبات القبلية2

الع,قات بين الكائنات الحية وتفاعلھا مع : ا�ولى ا عدادية * 
 الوسط

  ، التربية الغذائية الوحدة الوظيفية للجسم: الثالثة ا عدادية* 
  التوالد عند النباتات- علم البيئة : المشترك العلمي الجذع * 

 

   ـ المضامين المراد دراستھا3
       والغ,ف الزمني المخصص

 منھا لكل     

آليات امتصاص الماء وا@م?ح المعدنية عند * 
  .................النباتات

     ـ مفھوم التنافذ
     ـ مفھوما اTنتشار والنقل النشيط

  فوق بنية الغشاء السيتوب,زمي والغشاء الھيكلي   ـ بنية و
     ـ دور زغب اTمتصاص في امتصاص الماء وا�م,ح المعدنية

 التبادEت الغازية اليخضورية* 
..............................................  

   2O  وطرح 2CO     ـ امتصاص

     ـ العوامل المؤثرة على ھذه التبادTت

  ثغور ودورھا في ھذه التبادTت   ـ بنية ال
إنتاج المادة العضوية من طرف النباتات * 

.................................  
     ـ وجود النشا في نبات

     ـ السكريات، الدھون و البروتيدات
 دور الصبغات اليخضورية في التقاط الطاقة الضوئية* 

.................  
   الصبغات اليخضوريةأصناف:    ـ استخراج اليخضور 

  امتصاص ا�شعة الضوئية:    ـ خاصيات  الصبغات اليخضورية 
       والتفلور

     ـ بنية وفوق بنية الب,ستيدة الخضراء
 التفاع?ت ا@ساسية للتركيب الضوئي* 

....................................  
   ـ دور الصبغات اليخضورية في تحويل الطاقة الضوئية إلى 

  اقةط
       كيميائية

  تفاع,ت المرحلة المضاءة : ATP   ـ أكسدة الماء وإنتاج 
  تفاع,ت: وإنتاج المادة العضوية  2CO  واختزال ATP   ـ حلمأة 

  ) Calvinتبسيط دورة (      المرحلة المظلمة 
  تنوع مصادر المادة ومصادر الطاقة المستعملة من طرف* 
 الكائنات الحية  

..................................................................  
     ـ المادة المعدنية والمادة العضوية

    ـ الطاقة الضوئية والطاقة الكيميائية
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  س02

  ـ عناصر من المنھجية4
يانية، الم,حظة والتجريب والمناولة، إنجاز الرسوم والرسوم الب

 التحليل والتركيب
 

  انظر الملحق الخاص بالوسائل التعليمية  ـ الوسائل التعليمية5

   ـ التقويم والدعم6
  التقويم القبلي     * 
  التقويم التكويني     * 
  الدعم     * 
 التقويم النھائي     * 

  
  ................................................ في بداية معالجة الوحدة

  ......................................................في منتصف الوحدة
  : .................................................بعد اTختبار التكويني 

عند نھاية معالجة الوحدة وينبغي أن يشمل جميع مكونات الوحدة 
....... 

  
   د30
   د60
   د60
  د90

  س34 المجمــــــوع
  

  



  

  الدورة الثانية
  

 الحصص ةيــالعصبو ت الھرمونية?ــالتواص الوحدة الثالثة ـ 1

  وظائف الربط: الثالثة ا عدادية *   القبليةالمكتسبات ـ 2

  ـ المضامين المراد دراستھا3
   المخصصوالغ,فالزمني     
  منھالكل     

  
 ................................................... التواصل الھرموني* 
  عامل بيولوجي ثابت:  تحلون الدم ـ   
   الھرمون والغدة الصماءـ   

   تحلون الدمتنظيمدور كل من ا�نسولين والكليكاكون في       + 
   والكليكاكونا�نسولينالبنيات المسؤولة عن إفراز كل من       + 
  ونيةالھرمدور تركيز الكليكوز في تسيب ا فرازات       + 
   في الدمالبنكرياسية         

 أحد ھرموني البنكرياس فعل  : كيفية عمل الھرمونات     + 
  .على    الخ,يا الھدف

  استقبال الرسالة الھرمونية           ▪
  ترجمتھا           ▪

 اTستجابة لھا           ▪
  

 ..................................................... التواصل العصبي* 
   العصبخاصيات -   
  اTھتياجية   +    
  التوصيلية   +    
   العصبيةالرسالة طبيعة -   
  كيفية نشوئھا   +    
  دور الغشاء الخلوي   +    
   الليف العصبي خصائص -   
  )السينابس ( اTشتباك العصبي نقطة -   
 .آليات التبليغ السينابسي +      
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  ـ عناصر من المنھجية4
 والمناولة، إنجاز الرسوم والرسوم البيانية، والتجريب الم,حظة

 التحليل والتركيب

 

  انظر الملحق الخاص بالوسائل التعليمية التعليمية ـ الوسائل 5

   ـ التقويم والدعم6
  التقويم القبلي     * 
  التقويم التكويني     * 
  الدعم     * 

 التقويم النھائي *     

  
  ....................................................في بداية معالجة الوحدة

  .....................................................في منتصف الوحدة
  :.............................................بعد اTختبار التكويني 

 وينبغي أن يشمل جميع مكونات الوحدة عند نھاية معالجة الوحدة
....... 

  
   د30
   د60
   د60
  د90

  س34 المجمــــــوع

 



  

 الحصص اEندماج العصب ھرموني الوحدة الرابعة ـ 1

  القبليةالمكتسبات ـ 2
  التوالد عند الكائنات الحية: الثانية ا عدادية * 
   وظائف الربط: الثالثة ا عدادية* 
 التواص,ت الھرمونية والعصبية: ة الوحدة الثالث* 

 

  ـ المضامين المراد دراستھا3
   الزمني المخصصوالغ,ف     
  منھالكل     

  
  ................................... تنظيم وظيفة التوالد عند اRنسان * 
  والمرأةفيزيولوجية الجھاز التناسلي عند الرجل  -   

  (*) الخصيةدور      + 

  (*) المبيضدور    +         

  دورة الرحم،  دورة:   الوظيفية بين المبيض والرحم  الع,قة-   
   الھرمونات المبيضيةالمبيض،      

 الھرمونات إفرازاتدور الغدة النخامية والوطاء في تنظيم  -   
  الجنسية

    الرجعيمفھوم المفعول :  الرجل والمرأة عند      
  ............................ صب ھرمونيتعميم مفھوم اEندماج الع* 

  أخرى تجسد اTندماج العصب ھرموني أمثلة    
  تنظيم الضغط الشرياني +    

 الضغط الشرياني عامل بيولوجي ثابت -    
الع,قة بين تغيرات كل من الضغط الشرياني وتردد القلب  -    

 وصبيبه
نظيم الضغط دور الجھاز العصبي والھرمونات في ت -        

 المعدني للوسط المائي  التوازن على الحفاظ+       .الشرياني
  الداخلي
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  س13

  ـ عناصر من المنھجية4
 والمناولة، إنجاز الرسوم والرسوم البيانية، والتجريب الم,حظة

 التحليل والتركيب

 

  ةانظر الملحق الخاص بالوسائل التعليمي التعليمية ـ الوسائل 5

   ـ التقويم والدعم6
  التقويم القبلي     * 
  التقويم التكويني     * 
  الدعم     * 
 التقويم النھائي     * 

  
  ..............................................في بداية معالجة الوحدة 

  .................................................في منتصف الوحدة 
  : .............................................لتكويني بعد اTختبار ا

 .عند نھاية معالجة الوحدة وينبغي أن يشمل جميع مكونات الوحدة

  
   د30
   د60
   د60
  د90

  س34 المجمــــــوع

  

 .دون التطرق إلى مراحل تشكّل األمشاج) : *   (

   

  

  

  
 


