
  )1( س 2 الرياضيةالسنة األولى مسلك العلوم 

  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 -

 

  ھا ـ المضامين المراد دراست3
       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      + 

  الترسب الحالية    ـ تحديد ظروف الترسب في أھم أوساط 
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  * 

  ، ووضع أســــس)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      + 
تية ومفھوم مفھوم المستحاثة الطبقا: المحتوى اTستحاثي       + 

  مبدأ
  تماثل المحتوى اTستحاثي         

  .   ـ  الدورة الرسوبية 
  وضع السلم ا استراتيغرافي      + 
  مفھوم الفجوة ا استراتيغرافية      + 

   ............................................................حصيلة* 
  اسات   ـ الخريطة الجيولوجية حصيلة تركيبية للدر

         اTستراتيغرافية
     ـ استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة باستعمال الخريطة

       الجيولوجية
    ـ إنجاز مقاطع جيولوجية

  

  س12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   س13

  
  
  
  
  
  
  
  
   س06

 

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

 وم البيانية، التحليل والتركيبالتخطيطية  والرس

 

 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
   د45
   د45
  د60

  س34 المجمــــــوع

 



  الثانيةالدورة 
 

 الحصص  الوراثي وآلية تعبيره ـ الھندسة الوراثيةالخبر طبيعة الوحدة الثانية ـ 1

  القبليةالمكتسبات ـ 2
  التوالد عند الكائنات الحية وانتقال الصفات : الثانية ا عدادية *

     الوراثية عند ا نسان
 التوالد عند النباتات: الجذع المشترك العلمي * 

 

 تھا ـ المضامين المراد دراس3
   الزمني المخصصوالغ,ف     
  منھالكل     

  ................................................مفھوم الخبر الوراثي* 
   تموضع الخبر الوراثي داخل نواة الخليةـ   
   إلى أخرىخلية دور الصبغيات في نقل الخبر الوراثي من ـ   

 وأخرى نباتيةة مراحل اTنقسام غير المباشر عند خلي      + 
  حيوانية
  الدورة الخلوية      + 

   الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثيةـ   
   ADN وجزيئة تركيب وبنية كل من الصبغيات       +

   ADN مضاعفة آلية      + 
   الطفرةمفھوم:  تعريف أولي للصفة والمورثة والحليل ـ   
   ـ بروتين و مورثة ـ بروتينالع,قة صفة ـ   

  الوراثيالدTلة الوراثية للطفرة ـ الرمز      +  
   ........مراحل تركيب البروتينات:  تعبير الخبر الوراثي آلية* 
  ................. ......مبادئھا وتقنياتھا:  الوراثية الھندسة* 
  الوراثيمفھوم التغيير :  مورثة نقل مراحل ـ   

 إلى  Agrobacterium tumefaciensانتقال مورثات       + 
  نبات

  نقل مورثة إلى بكتيرية معينة      + 
   بعض ا�مثلة لتطبيق الھندسة الوراثية ـ   

   البشري�نسوليناو ا نتاج الصناعي لھرمون النمو      + 
 الحشرات ضدا نتاج الصناعي لبروتينات سامة توجه       + 
  الضارة

تعضيات المعدلة  الزراعي بواسطة المالمردودالرفع من  +      
 وراثيا
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   س04
   س11

 

  ـ عناصر من المنھجية4
 البيانية، والرسوم إنجاز الرسوم التخطيطية  والمناولة، 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 

 .عند نھاية معالجة الوحدة وينبغي أن يشمل جميع مكونات الوحدة

  
   د30
   د45
   د45
  د60

  س34 المجمــــــوع

  

  

  

 


