
      Amorg72@gmail.com  
 
 

   :)ة(اذاألست  .الوســـــط الحــــي : Iال المفاھیمي ـالمج
                             .طـــة متوسـثانی :المستوى  .عناصر الوسط الحي :01الوحدة المفاھیمیة 

  .التعرف على الوسط الحي كنظام دینامیكي في توازن:ةــــــاءة المرحلیــالكف
  ةمؤشرات الكفاء  الكفاءة القاعدیة

  .یحدد عناصر الوسط الحي و یصنفھا إلى حیویة و ال حیویة -   .تحدید عناصر الوسط الحي 
  .یمیز بین األوساط الحیة المختلفة - 

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  لــــــــــالمراح

  .یشكل ارتباط حلقات الكائنات الحیة فیما بینھا سلسلة غذائیة  المكتسبات القبلیة
  .ین الحیوانات من نفس النوع أثناء التكاثر من خالل سلوكات ممیزةیظھر االتصال ب

إن تنوع الكائنات الحیة الحیوانیة و النباتیة راجع إلى التنوع الممیز للحیاة عندھا على أساس أوساط 
  .عیشھا

  .یشكل مجموع الكائنات الحیة و عناصر وسط عیشھا وحدة ثابتة
  

كائنات (و عناصر حیة   )جمادات(ناصر غیر حیة حدیقة أوساطا بیئیة حیة،تضم عتعتبر الغابة،ال   القــوضعیـة االنط
  . تربطھا فیما بینھا عالقات )حیة

  و كیف یمكن تصنیفھا؟ فیم تتمثل عناصر الوسط الحي؟  ــةــاإلشكــالیــ
  .إتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة  اتـــالفرضیـــــ

  ).حیویة(حیوانات،نباتات،) ال حیویة(ء،ماءتربة،ھوا:الفرضیات المتوقعة
  .إحصاء عناصر الوسط الحي و تصنیفھا :01لنشاطا  يـصث و التقـالبح

  فما ھي العناصر المكونة لھ؟ ،تعتبر متوسطتنا وسطا حیا
راس كتسجیل ما یالحظونھ من عناصر على و  في ساحة المتوسطة استكشافیةیقوم التالمیذ بجولة  - 1

   . المحاوالت
  ).من كتاب التلمیذ14ص 1بالوثیقة االستعانة یمكن(عرض وثیقة تمثل وسط حي - 2 
من بین العناصر التي قمت بإحصائھا سابقا عناصر تمتاز بقیامھا بالوظائف الحیویة كالتغذیة و  - 3

  ...التنفس و التكاثر
 .حدد ھذه الكائنات  -  أ
 ما طبیعة العناصر الباقیة؟  -  ب
  . للوسط الحيادا على إجاباتك قدم تعریفا ماعت •
  .تنوع األوساط الحیة :02النشاط

نجد في الطبیعة أوساطا حیة عدیدة و متنوعة حیث یتصف كل منھا باالنسجام و التكامل بین عناصره 
  . الحیویة و الالحیویة

  ).من كتاب التلمیذ  15ص  2بالوثیقةاالستعانة یمكن (ط حیة أخرى عرض وثائق تمثل أوسا*   
  :ثم حدد عناصره متعینا بالجدول التالي منھا حي نوع كل وسط تعرف على -   

  العناصر الال حیویة  العناصر الحیویة  نوع الوسط
      - أ
      - ب
      - ج
  .أذكر أوساط حیة أخرى تعرفھا*    
لخص في بضعة أسطر ما توصلت إلیھ بخصوص األوساط الحیة و  2و1اعتمادا على النشاطین *   

  .العناصر المكونة لھاكیفیة تحدید و تصنیف 
  .إتاحة الفرصة للتالمیذ للتفكیر و التشاور و كتابة التقاریر*   
  .یقدم كل فوج تقریره*   
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    المخططــــــــات

  
  

  مخطط تصنیفي لعناصر الوسط الحي
  

ة ـــدة حیاتیـل وحـتشك) إنسان ائنات دقیقة،حیوانات،نباتات،ك(یتكون الوسط الحي من عناصر حیویة   ــةـــــالحوصلــــ
)biocénose (ة ـــویـر ال حیــو عناص)ي ــرافــوي الجغــدى الحیــى المــتدع) تربة،جو،ماء
)biotope. (  

  ).حرف(بما یناسبھ من تعریف ) رقم(اربط كل مصطلح    ـمــــالتقـــــویـــ
 .ن مواد معدنیة و مواد عضویةمزیج م - أ.                             كائن حي - 1
 .مجموع الكائنات الحیة - ب.               مدى حیوي جغرافي - 2
 .المركبات الالحیویة المكونة للوسط الحي - ج.                                  تربة - 3
 .كائنات حیة مجھریة ال ترى بالعین المجردة - د           .             كائنات دقیقة - 4
  .كل كائن یؤدي الوظائف الحیویة - ھـ.                        ةوحدة حیاتی - 5

  
                                                                                   .من كتاب التلمیذ 18التمرین األول ص                                                                              

 

  الوسط الحي

  عناصر حیوية عناصر الحیوية

 إنسان مناخ تربة حیوانات نباتات دقیقةكائنات 

 إضاءة

 رطوبة

حرارة

mailto:Amorg72@gmail.com
http://www.pdffactory.com


  :)ة(اذاألست                       .                                   الوسط الحي :Iال المفاھیمي ـالمج
  .ـطــثانیة متوس :وىـالمست  .        الوسط الحي قات القائمة بین عناصرالعال : 02الوحدة المفاھیمیة

  .میكي في توازنالتعرف على الوسط الحي كنظام دینا :ةــــــاءة المرحلیــالكف
  مؤشرات الكفاءة  الكفاءة القاعدیة

  .یمیز بین العالقات المختلفة للعناصر الحیة في الوسط الحي -  .تحدید العالقات القائمة بین العناصر الحیة في الوسط الحي
  .یشكل سالسل غذائیة محددا مكوناتھا -
  .یعرف الكتلة الحیة -
  .حیة بھرمیمثل التناقص التدریجي في الكتلة ال -
  .یصف العالقات االجتماعیة لمجتمع النحل -

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  المراحـــــــــــل
  .تظھر فیھا تأثیرات متبادلةقات متنوعة تنشأ بین الكائنات الحیة في األوساط البیئیة الطبیعیة عال   وضعیة االنطالق
  كیف تتم في األوساط الحیة ؟و  ؟فیم تتمثل ھذه التأثیرات    اإلشكالیــــــــة
  .إتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة  الفرضیـــــــــات

  ...تغذیة،تعایش،تعاون-: بعض الفرضیات المتوقعة
  البحث و التقصي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الوسط الحي الحیة في عناصرالبین  القائمة العالقات :01النشاط 
  ففیم تتمثل ھذه العالقات؟. عدیدة و متنوعةلحیة في أوساط عیشھا عالقات ابین الكائنات  تقوم

 .من كتاب التلمیذ 20ص استغالل النص①  
  :اعتمادا عل النص استخرج# 
 .المدى الحیوي الجغرافي و الوحدة الحیاتیة لھذا الوسط الحي -1
 .المغارةنوع العالقة القائمة بین الكائنات الحیة الموجودة ب -2
 .شرط استمرار حیاة بقیة الكائنات الحیة بالمغارة -3

 .من كتاب التلمیذ 21استغالل األمثلة أ،ب،ج،د،ھـ ص②  
  :اعتمادا على الوثائق السابقة# 
 .حدد العالقات الداخلیة التي تربط بین أفراد النوع الواحد -1
 .مثلة السابقةاستخرج العالقة الخارجیة القائمة بین مختلف الكائنات الحیة في األ -2
  .من كتاب التلمیذ 22استغالل الصور و تعالیقھا ص③
 ما الغرض من ھذه االفتراسات؟ -1
 كیف نسمي مجموع الكائنات الحیة التي تقوم بھذه االفتراسات؟ -2
 .قدم تعریفا دقیقا لھا -3
 :من ھذا النشاط 3ءاعتمادا على الجز -4

 ..."یؤكل من طرف " ھما حیث یرمز السھم إلى عبارة رتب الكائنات الحیة السابقة في سلسلة غذائیة مستعمال أس •
 :ص التالي إذا علمت أن شكل شبكة غذائیة من الكائنات الحیة في الن •

الذي یتغذى بدوره على الدیدان التي تستمد غذاءھا من البقایا العضویة )   Moineau(الطیر الدوري  علىكذلك الصقر یتغذى 
  .ات الدقیقة فتحولھا إلى مواد معدنیة یستغلھا النبات األخضرالتي تحللھا الكائن...) جثث،فضالت(

  :اعتمادا على المعطیات السابقة # 
 ماذا تستنتج بخصوص تضاعف و تقاطع العالقات الغذائیة القائمة بین الكائنات الحیة؟ -1
 :صنف ھذه الكائنات الحیة حسب نمط تغذیتھا في الجدول اآلتي -2

  نات محللةكائ  كائنات مستھلكة  كائنات منتجة
      

   .لخص في بضعة أسطر ما توصلت إلیھ حول العالقات القائمة بین العناصر الحیة في لوسط الحي •
  .نقل الكتلة الحیة في سلسلة غذائیة :02النشاط 

  .الغذائیة عرفنا أن الكائنات الحیة التي تعیش في وسط حي ما تنشأ فیما بینھا عالقات عدیدة و متنوعة تتمثل أساسا في العالقات
  فما الھدف من انتقال الغذاء من مستوى استھالكي آلخر؟

  :تحلیل سلسلة غذائیة①
 :و اقرأ تعالیقھا ثم أجب عما یلي) النطاط، الضفدع األخضر، األفعى( 24ص الوثائق الحظ بتمعن •
 .بین حلقاتھا(          ) شكل سلسلة غذائیة مستعمال أسھم  -1
 .ل من المنتج و المستھلكین من مختلف الدرجاتحدد على ھذه السلسلة الغذائیة ك -2

 
 
 
 
 
 

 
)منتج(أوراق النبات األخضر)      1م(الجراد النطاط )                              2م(ضفدع              )                        3م(أفعى           

 
 

  انتقال الكتلة الحیة في سلسلة غذائیة
Kg)0.1(  Kg)10(  Kg)100(  

 

Kg)1 (  
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  .الكتلة الحیویة المتنقلةحساب كمیة  ②
  :التي تنتقل إلى األفعى، باستعمال المعطیات التالیة ) Biomasse(یمكن حساب كمیة الكتلة الحیة 

من األغذیة و  kg10من الكتلة الحیة یستلزم  kg1خالل وحدة زمنیة معینة، و أنھ إلنتاج  من األوراق النباتیة kg 100یتغذى النطاط على 
  :التالیة ذلك حسب الخطوات 

  kg10) أغذیة(                               kg1) كتلة حیة: (النطاط-
                          X                                 )أوراق نباتیة (kg 100       

                                        Kg1 x kg100  
                       Kg 10  =ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ =X 

                                                           10  Kg                                            
  kg10) أغذیة(                               kg1) كتلة حیة: (الضفدع األخضر-

                                          X                             )النطاط (kg 10       
                                        Kg1 x kg10  

                       Kg 1   = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ =X 
                                                           10  Kg                                            

  kg10) أغذیة(                               kg1) كتلة حیة: (األفعى-
                          X                                 )ضفدع (kg 1        

                                        Kg1 x kg1   
                       Kg 0.1  =ــــــــــــــــــــ ـــ =X 

                                                           10  Kg                                            
    kg0.1و منھ فإن كمیة الكتلة الحیة المتنقلة لألفعى ، تقدر بــ       
  :تمثیل نقل الكتلة الحیة في سلسلة غذائیة③

  :ثل نقل الكتلة الحیة في ھذه السلسلة الغذائیة بھرم األوزان، كما ھو موضح في الوثیقة التالیةو یمكن أن نم
  cm2 1                      kg10: مع العلم أن أبعاد المستطیالت متناسبة مع كتلة المادة 

                                                           
  kg0.1)             3م(أفعى                                                               

  kg1)             2م(ضفدع أخضر                                                   
                                                

  kg10)                        1م(ط نطا                                                       
  kg100أوراق النبات األخضر                                                                                            

  ) منتج(                   
  :اعتمادا على نتائج التطبیق و ھرم األوزان لھذه السلسلة الغذائیة# 

 .التدریجي لكمیة المادة العضویة من مستوى استھالكي آلخرفسر التناقص  -1
 .حدد نسبة انتقال و تحویل المادة من مستوى آلخر -2
 .قدم إذن تعریفا للكتلة الحیة -3

  .غذائیةالة سللسلاأنجز في مخطط توضیحي بسیط ، كیفیة نقل الكتلة الحیة في  •

  .العالقات االجتماعیة عند الحیوانات :30النشاط 
ض األنواع من الحیوانات بتكوین عالقات ممیزة بین أفرادھا تصل إلى درجة تشكیل مجتمع حقیقي یتمیز باالنسجام و االستقرار تتمیز بع

  فما المقصود بالحیاة االجتماعیة و المجتمع عند الحیوانات؟   . بحیث یتم تقاسم المھام بین األفراد في سبیل استمراریة حیاة الجماعة
  .)encarta...(یمكن استغالل مقاطع فیدیو أو فالش مثل و من كتاب التلمیذ 26ص  وصفي لمجتمع النحلنص الاستغالل ال * -1
  .من الكتاب 27استغالل المصادر ذاتھا لتوضیح لغة الرقص كلغة للتخاطب بین أفراد النحل أو الوثائق ص*  -2

  :اعتمادا على النص الوصفي لتنظیم مجتمع النحل، استخرج# 
  .مفھوم المجتمع -1
 .ختلف درجات توزیع المھام بین أفراد النحلم -2
  .نوعیة العالقة القائمة بین أفراد ھذا المجتمع -3

  .اعتمادا على الوثائق السابقة أنجز مخططا توضح فیھ التنظیم االجتماعي عند حشرات النحل و مختلف مستویات التنظیم فیھ
  .فیما بینھا حیث یكون وجود بعضھا مشروط بوجود كائنات أخرى تكون الكائنات الحیة في وسطھا مرتبطة -  ـــــةالحــوصـلـــ   

  .تشكل العالقات الغذائیة في وسط حي شبكة معقدة -
  .و الكائنات المحللة…المنتجة،المستھلكة األولى،المستھلكة الثانیة:حسب سلوكھا الغذائي،تنتظم الكائنات الحیة في مستویات غذائیة و ھي -
  .لمادة المنتجة في وحدة زمن من طرف كائنات حیة في مستوى غذائي معینالكتلة الحیة ھي كمیة ا -
  .من مستوى آلخر یحدث انتقال و تحویل المادة و یرافق ھذا االنتقال ضیاع في الكتلة الحیة -
  .یقصد بالمجتمع تجمع دائم ألفراد تربط بینھا عالقة منتظمة في درجات مع التوزیع في المھام -
  .اني ما إلى مستویات تنظیمینقسم مجتمع حیو -

  . غنم ، إنسان ، عشب: إلیك الكائنات الحیة التالیة  التقویــــــــــــــم
 .تعرف على وسط عیش ھذه الكائنات الحیة -1
 .رتب ھذه الكائنات الحیة في سلسلة غذائیة مبرزا كل من المنتج و المستھلكین فیھا -2
 .في ھذه السلسلة الغذائیةاحسب كمیة الكتلة الحیة المتنقلة آلخر مستھلك  -3

 . kg150من األغذیة ، أن كمیة األغذیة تقدر بـ  kg10من الكتلة الحیة یستلزم  kg1إذا علمت أنھ إلنتاج  •
                                                                 .cm2                          kg15: مثل بھرم األوزان نقل الكتلة الحیة في ھذه السلسلة الغذائیة حسب السلم التالي -4

                                                                                                                             
        Amorg72@gmail.com                                                                                                                  من كتاب التلمیذ 03ص  الثالثالتمرین.            
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  :)ة(اذاألست  .الوســـــــط الحـــــــي : Iالمجال المفاھیمي 
  .ثانیــة متوســط :المستوى  .و نشاطھا الكائنات الحیةحیویة على توزع تأثیر العوامل الال: 03الوحدة المفاھیمیة 
  .التعرف على الوسط الحي كنظام دینامیكي في توازن: الكفاءة المرحلیة

  الكفاءة مؤشرات  الكفاءة القاعدیة
  .مقارنة االعمار الحیواني و النباتي لوسطین مختلفین -  .یشرح تأثیر العوامل الفیزیوكیمیائیة على توزع الكائنات الحیة و نشاطاتھا

  .وضع فرضیات لتفسیر االختالفات -
  .اختبار الفرضیات السابقة -
  .الموسمیةدراسة أمثلة حول التغیرات الموسمیة عند الكائنات الحیة النباتیة  -
  .دراسة الھجرة عند الطیور -

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  المــــراحـــــل
  .مما یؤثر في توزیعھا و نشاطھا) عوامل فیزیائیة و كیمیائیة(تكون الكائنات الحیة باستمرار تحت تأثیر جملة من العوامل الالحیویة   وضعیة االنطالق
  ؟وامل الالحیویة على توزع الكائنات الحیة و نشاطھا كیف تؤثر ھذه الع  اإلشكـــالیــــة
  .اتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة*  الفرضیـــــــات

  .معتدلة تنوع و ازدھر الغطاء النباتي اإلضاءةو  درجة الحرارةكلما كانت  -: بعض الفرضیات المتوقعة*
  .ثیفاكلما توفر الماء أكثر كان الغطاء النباتي ك  -       

  . تتمیز كل نوع من التربة بنباتات خاصة بھا -
  البحث و التقصي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تاثیر الموقع الجغرافي على توزع الكائنات الحیة و نشاطھا :10لنشاطا
  یتمثل ھذا التأثیر؟ ففیم. یتأثر توزع الكائنات الحیة الحیوانیة و النباتیة في الطبیعة بالموقع الجغرافي ألوساطھا المعیشیة

 .الخریطة المناخیة للجزائر: من كتاب التلمیذ 32ص1استغالل الوثیقة①      
  .حدد المناطق المناخیة الثالثة على الخریطة -1
 . استنتج الخصائص المناخیة الممیزة لكل منطقة -2

 .الخریطة النباتیة للجزائر:من الكتاب  32ص 2الوثیقة لاستغال②       
 .اع النباتیة الممیزة لكل منطقة مناخیةأذكر بعض األنو •

 .من الكتاب 33و التعلیق المرفق ص 3استغالل الوثیقة③       
  :باستغالل المعطیات السابقة حدد

 .العالقة بین الموقع الجغرافي للوسط و الخصائص المناخیة الممیزة لھ -1
 .الحیة و نشاطھا تالعالقة بین ھذه الخصائص المناخیة و توزع الكائنا -2

  .استخلص كیف یؤثر الموقع الجغرافي على توزع و نشاط الكائنات الحیة •
  .على توزع الكائنات الحیة و نشاطھا) الالحیویة(تأثیر العوامل الفیزیوكیمیائیة  :02لنشاطا

  فكیف یحدث ذلك؟. للعوامل المناخیة و طبیعة التربة تأثیر واضح على توزع  الكائنات الحیة و خاصة النباتات
 .من الكتاب و التعلیق المرفق و القیام بجولة استكشافیة لحدیقة المدرسة 34ص 1غالل الوثیقةاست①

 :ابحث عن الكائنات الحیة الموجودة بالحدیقة، و حدد موقعھا في وسطیة مختلفین و في شروط مناخیة مختلفة مكمال الجدول التالي  -  أ
  الحیوانات  النباتات  )°C(الحرارة   )Lux(اإلضاءة   (%)الرطوبة   )الموقع(الوسط 
)1(  25  92540  39      
)2(  40  412  20      

 :اعتمادا على مالحظاتك السابقة و نتائج البحث و معطیات الجدول  - ب
 ).2(و ) 1(حدد الخصائص المناخیة للوسطین  •
 ).2(و أخرى ممیزة للوسط ) 1(فسر سبب تواجد كائنات نباتیة و حیوانیة ممیزة للوسط  •
 .من الكتاب  35ص) 3(و ) 2( استغالل الوثیقتان - أ②

 .تعرف على نوع الوسط في كل وثیقة -1
  :اعتمادا على صور الوثیقتین و معارفك الخاصة، قارن بین الوسطین من حیث االعمار النباتي و الحیواني مستعمال الجدول التالي- 2   

  االعمار الحیواني  االعمار النباتي  )الرطوبة(عة الوسط یطب  الوسط
)1(        
)2(        
 .من الكتاب و التعلیق المرفق 36ص 4باستغالل الوثیقة -ب   

  ) :ب(و ) أ(اعتمادا على معطیات الفقرتین # 
 .حدد العامل المناخي المؤثر على توزع ھذه الكائنات الحیة في أوساطھا المختلفة -1
 .قدم تفسیرا الختالف االعمار النباتي و الحیواني -2
  .من كتب التلمیذ 36الضوئي المدونة بالجدول ص ركیبتالمتعلقة بشدة الاستغالل النتائج التجریبیة  -أ③

  :منحنیین بیانیین على نفس المعلم، مستعمال الترمیز التالي إلىترجم ھذه المعطیات  -1      
  .عند نبات البطاطا) cm3/(سا O2(اللون األحمر لتمثیل تأثیر شدة اإلضاءة على شدة التركیب الضوئي           

  .عند نبات السرخس) cm3/(سا O2(اللون األزرق لتمثیل تأثیر شدة اإلضاءة على شدة التركیب الضوئي           
  .حلل ھذین المنحنیین البیانیین -2     
  ماذا تستنتج؟ -3     

  .من الكتاب 37رفق صمو التعلیق ال 5استغالل الوثیقة -ب  
  .ةحدد العامل المناخي المؤثر على سلوك ھذه الحشر •
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  .و التعالیق المرفقة من كتاب التلمیذ 38 -37ص 8،7، 6استغالل الوثائق -ب-أ ④
  :على الوثائق و المعطیات السابقة اعتمادا# 
  .حدد العامل المناخي المؤثر في ھذا النشاط -1
  .استنتج تأثیر ھذا العامل على توزع و نشاط الكائنات الحیة -2
  .من الكتاب 39و التعالیق المرفقة ص 10، )ب-أ( 9استغالل الوثائق ⑤
  ).أوب(حدد العامل المناخي المؤثر على توزع الكائنات الحیة و نشاطھا في كل الحالتین  -1    
  .فسر عدم وجود أشجار الحمضیات و الدیدان في الصحراء -2    

     .  على توزع الكائنات الحیة و نشاطھا في األوساط المختلفةلخص في نص علمي یبرز تأثیر العوامل الفیزیوكیمیائیة  •
  .تأثیر عوامل الوسط على توزع الكائنات الحیة و نشاطھا خالل الموسم :30لنشاطا

  .سنویا ما یؤدي إلى التأثیر في توزع الكائنات الحیة و نشاطھا في أوساطھا) الفصول(تتغیر العوامل المناخیة نتیجة تغیر المواسم 
  فكیف یتم ذلك؟

  .من الكتاب 40ص) العوالق الحیوانیة(، ج ) سمك السنفعاء(، ب ) العوالق النباتیة(أ : استغالل الوضعیات المالحظة  ①
 :بتحلیل الوضعیات السابقة *

  .حدد العوامل غیر المالئمة لنشاط ھذه الكائنات الحیة -1
  .حیة في أوساطھا المختلفةفسر تأثیر عوامل الوسط على نشاط و توزع الكائنات ال -2

   :عند الكائنات الحیة النباتیة - أ -②
  .من الكتاب 43،  42ص) نبتة الخشخاش، براعم النباتات الخشبیة المعمرة، نبتة خاتم سلیمان: (استغالل الوضعیات المالحظة

  :اعتمادا على الوثائق و بتحلیل الوضعیات السابقة # 
  .مة لنشاط ھذه النباتات في أوساط عیشھا خالل المواسمحدد الظروف المناخیة غیر المالئ -1
  .تعرف على األعضاء النباتیة المساعدة على بقاء النبات في كل حالة -2
  .من الكتاب 44ص) الدب األسمر، الخفاش، الضفدع، الحلزون(تحلیل أمثلة لبعض الحیوانات المسبتة : * عند الكائنات الحیة الحیوانیة -ب
  :حلیل ھذه األمثلةاعتمادا على ت# 
  .حدد الظروف المناخیة غیر المالئمة لنشاط و توزع ھذه الكائنات الحیة الحیوانیة في أوساط عیشھا -1
  .قارن بین الحیوانات ذات الحرارة الثابتة و الحیوانات ذات الحرارة المتغیرة من حیث طریقة سباتھا -2
  ماذا تستنتج؟ -3

 :ب-3اعتمادا على معطیات النشاط*
  .ھذه الكائنات الحیة لمقاومة الظروف البیئیة غیر المالئمة لنموھا و تكاثرھا خالل المواسم اسم اإلستراتیجیة التي لجأت إلیھ -1
  .أذكر بعض األنواع النباتیة و الحیوانیة التي تلجأ على ھذه اإلستراتیجیة -2
  ما سر اختفاء بعض الطیور خالل بعض الفصول؟ ③
  .من كتاب التلمیذ 45ص لطیور و الخرائط المرفقةاستغالل نص ھجرة ا* 
  :اعتمادا على النص الوصفي لھجرة الطیور و الخریطتین # 
  ما سبب اختفاء ھذه الطیور؟ -1
  .لكھا طیر الخضري أثناء ھجرتھسحدد الطرق التي ی -2
  كیف یتعرف علماء الطیور على المار الذي تلكھ مختلف الطیور المھاجرة؟ -3
  .ال تلك الطیور المھاجرة أقصر الطرق و أكثرھا استقامة ؟ علل ذلكلماذا  -4
  كیف تھتدي الطیور المھاجرة إلى طریق العودة؟ -5
       .لخص في بضعة أسطر تأثیر عوامل الوسط على توزع الكائنات الحیة و نشاطھا خلل المواسم* 

  :یتوقف توزع الكائنات الحیة على العوامل المناخیة  الحـــوصـلـة
  .،اإلنارة،درجة الحرارة و طبیعة التربة)الرطوبة(الماء-
  .ترتبط الحیاة بالماء فھو عنصر أساسي فیما یخص وجود و توزع الكائنات الحیة-
  .تتغیر شدة اإلنارة بتغیر خطوط العرض و التضاریس فھي ضروریة للتركیب الضوئي-
  . یویة كالتغذیة و التنفس و التطورمثل اإلنارة تتغیر الحرارة و تؤثر على جمیع الوظائف الح-
  .تعتبر طبیعة التربة كذلك عامال محددا في توزع الكائنات الحیة خاصة النباتیة حیث تستمد منھا أغذیتھا-
  .تبعا لتغیرات عوامل الوسط) أو في الیوم الواحد(یمكن أن یتطور نشاط الكائنات الحیة خالل المواسم-

  :التالي، بتحلیل النصوص و الصور التالیةاتمم الجدول   التقـــویــــم
  
  
  
  

  یتكاثر السرخس في قاعدة جذوع       تعیش دودة األرض في تربة رطبة            الجرادة حشرة تتغذى على النباتات                    یعیش السمندر في الغابات           
    في وسط معتدل األشجار                  بجوار المجاري المائیة                           C°25في وسط حار  الخضراء                   و دافئة بعیدة عن الشمس   
  

  الحرارة  اإلضاءة  الرطوبة  وسط العیش  الكائن الحي
1-  
2-  
3-  
4-  

        

                                                                                              
  .من كتاب التلمیذ 49ص  ولالتمرین األ                                                                                                                                
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  :)ة(اذاألست  .                                   الوسط الحي :Iال المفاھیمي ـالمج
  .ـطثانیة متوســـ :المستوى  .        النظام البیئي و مكانة اإلنسان فیھ : 04الوحدة المفاھیمیة

  .التعرف على الوسط الحي كنظام دینامیكي في توازن :ةـــــاءة المرحلیـــالكف
  مؤشرات الكفاءة  لقاعدیةالكفاءة ا

  .تحدید الشروط الضروریة لتنصیب نظام بیئي و استمراریتھ-  .یعرف النظام البیئي و توازنھ و یحدد مكانة اإلنسان فیھ
  .استخالص تنوع األنظمة البیئیة-
  تحلیل تأثیر إزالة إحدى حلقات سلسلة غذائیة على توازن النظام البیئي-
  .ام البیئياستنتاج تعریف لتوازن النظ-

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  المراحـــــــــــل
وحدة بیوفیزیائیة تدعى النظام البیئي، تتمیز مكوناتھا   شكل جملة التأثیرات المتبادلة بین كل من الوحدة الحیاتیة و المدى الحیوي الجغرافيت  وضعیة االنطالق

   . بانسجام و توازن طبیعي
   ؟ یتمثل النظام البیئي ؟ و ما مكانة اإلنسان فیھفیم   اإلشكالیــــــــة
  .إتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة  الفرضیـــــــــات

  . كائنات حیة،تربة،ماء،ھواء،ضوء -: بعض الفرضیات المتوقعة
  البحث و التقصي

   
  ).meèecosyst(النظام البیئي  :01النشاط 

  .بیوفیزیائیة متكاملة ولتامین استمراریتھا وانسجامھا البد من توفر جملة من العوامل و الشروطكل نظام بیئي في الطبیعة یشكل وحدة 
  فما ھي ھذه العوامل و الشروط؟ وكیف نتعرف على مختلف األنظمة البیئیة و نمیز بینھا؟

  :الشروط الضروریة لتنصیب نظام بیئي اصطناعي ①
  .52و النص الرفق ص 1استغالل الوثیقة* 
  .د المدى الحیوي الجغرافي و الوحدة الحیاتیةحد -1
  إن المدى الحیوي الجغرافي و الوحدة الحیاتیة یشكالن  -2

  .معا وحدة منسجمة و منظمة، اقترح تسمیة لھا
  .  استخلص إذن ممیزات ھذه الوحدة -3
  من خالل النص الوصفي السابق الذي یبزر جمال المستنقع ②

  یمكننا انجاز تركیب وظیفي لنظام بیئي و روعة الحیاة الطبیعیة فیھ،  
   )Dispositif fonctionnel( 52ص 2كما توضحھ الوثیقة مماثل لھ.  
  .2باستغالل الوثیقة# 
  .تعرف على ھذا التركیب الوظیفي -1
  :استخرج مركبات ھذا النظام البیئي االصطناعي، مستعینا بالجدول التالي -2

  )Biotope(المدى الحیوي الجغرافي   ات المعدنیة للمدى الحیوي الجغرافيالمركب  )Biocénose(الوحدة الحیاتیة 
      

  .من بین مركبات ھذا النظام تالحظ وجود مصباح، مقاومة كھربائیة، مضخة للھواء 
  .اربط ھذه األدوات بما یماثلھا في النظام البیئي الطبیعي -1
  .ثم حدد وظیفتھا -2
بشكل عام بوجود توازن طبیعي بین مكوناتھا الحیویة و الالحیویة، بینما ھذا التركیب ...) مستنقع، غابة( تتمیز األنظمة البیئیة الطبیعیة ③

  .ھو اصطناعي) حوض األحیاء المائیة(الوظیفي لنظام بیئي 
  كیف نضمن استمراریة ھذا النظام البیئي االصطناعي؟ -1
  :فسر الھدف منھا، بإتمام الجدول التالي -2

  الھدف منھا  األعمال المقدمة
  .تنظیف الحوض الزجاجي بصورة دوریة -
  .تغییر الماء -
مراقبة حرارة الماء باستعمال الترمومتر و المنظم الحراري  -
)Thermostat.(  
  ).Filtre(استعمال المرشح  -
  )مضادات حیویة+ فیتامینات + ذیة أغ(تغذیة األسماك بدون إفراط -

.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  

  ):3، 2، 1في األجزاء (باستغالل المعطیات السابقة #  
  ).Aquariumأكواریوم (أنجز مخططا وظیفیا لتركیب نظام بیئي مصطنع -1
  :اعتمادا على المخطط الوظیفي و نتائج دراستك للشروط الضروریة لتنصیب نظام بیئي و استمراریتھ، استخلص -2

  .نظامالعوامل الحیویة و الالحیویة لھذا ال*     
  .العالقات القائمة بین الكائنات الحیة فیما بینھا*     
  .اقترح إذن تعریفا دقیقا للنظام البیئي ❋
  :التعرف على أنظمة بیئیة أخرى ④

  .من خالل األنشطة السابقة تعرفت على شروط تنصیب نظام بیئي و الخصائص التي البد أن تتوفر فیھ للحفاظ على استمراریتھ
  .54الموضحة بالوثائق الثالثة ص.3، 2، 1ه المعطیات و معلوماتك حول الطبیعة المحلیة، تعرف على األنظمة البیئیة باستغالل ھذ - أ
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  : استخرج ممیزات كل نظام بیئي باستعمال الجدول التالي -ب
  العوامل الالحیویة  الكائنات الحیة  النظم البیئي

1-      
2-       
3-      
  .الشروط الضروریة لتنصیب نظام بیئي و استمراریتھ - : لخص في فقرة علمیة قصیرة  ❋

  كیف نفرق و نمیز بین نظام بیئي و آخر؟ -                                           
  .توازن النظام البیئي و مكانة اإلنسان فیھ: 02النشاط 

  .ث ینتج عن نشاطاتھ المختلفة تغیرات عدیدة على مستوى ھذا النظام مما یفقده توازنھفي النظام البیئي مكانة ھامة، حی اإلنسانیحتل 
  على ھذا النظام؟ اإلنسانفما المقصود بتوازن النظام البیئي؟ و فیم یتمثل تأثیر 

  .من الكتاب 55استغالل النص و الوثیقة ص ①
  :اعتمادا على النص و الوثیقة 

  .شكل لسلة غذائیة -1
  ت العوالق الحیوانیة؟ما سبب مو -2
  بالقضاء على ھذه العوالق، ماذا یحدث على مستوى ھذه السلسلة الغذائیة المائیة؟ -3
  .حدد السبب الرئیسي لحدوث اضطراب في توازن لبركة -4
 إنتاجھھدف رفع ب اإلنسانالكیمیائیة من قبل  لألسمدةلالستعمال المفرط ) النص السابق(الطبیعي للبركة  نالتوازیرجع سبب اختالل  ②

  .56ص 4،3،2،1على التوازن البیئي، نقوم بتحلیل الوثائق  لإلنسانو إلظھار تأثیرات سلبیة أخرى . الزراعي و بالتالي مستواه المعیشي
  :على مستوى بیئتھ باستغالل الجدول التالي اإلنساناعتمادا على الصور، استخلص عواقب تدخل 

  لإلنسانعواقب التدخل السلبي   )نأسباب اختالل التواز( اإلنسانتدخل 
    .الغطاء النباتي،الرعي الجائر إبادةقطع األشجار، حرق الغابات،  -
    .البناء المعماري الفوضوي، بناء المصانع على حساب األراضي الزراعیة -
    .الصید غیر المنظم -
التقدم التكنولوجي و الصناعي، التدفقات الكیمیائیة، تطور  -

  ). ، الطائرات، السیاراترلبواخا(المواصالت
  

  .باستغالل المعطیات السابقة، قدم تعریفا لتوازن النظام البیئي ❋
خاء من خالل استغاللھ لھا تلبیة الحتیاجاتھ، غیر أن االستغالل المفرط و غیر العقالني بس لإلنسان امنذ القدم أعطت البیئة من خیراتھ ③

عملیة  إجراءاتإلى ظھور بوادر التھور البیئي فشعر بالخطر الشيء الذي أجبره على التفكیر في أدى في العصر الحدیث  اإلنسانمن طرف 
  ؟ اإلجراءاتفما ھي ھذه . لتصحیح أخطائھ تجاه بیئتھ

  .المتعلقة بالسد األخضر في بالدنا 57ص 3،2،1استغالل الوثائق# 
  .قدم تفسیرا لسبب تسمیتھ بالسد األخضر -1
  .حدد موقعھ ،1قةاعتمادا على الوثی -2
  .استخلص العالقة بین التشجیر  و الزراعة من جھة، و إعادة التوازن من جھة أخرى ،2اعتمادا على الوثیقة -3
  .اقترح أسالیب و إجراءات أخرى لحمایة التوازن الطبیعي -4
      .لخص في بضعة أسطر تأثیر اإلنسان على توازن األنظمة البیئیة ❋

  ).écosystème(مجموع الكائنات الحیة و العوامل الفیزیائیة و الكیمیائیة للوسط و العالقات القائمة بینھا تشكل وحدة تدعى النظام البیئي -  الحــوصـلـــــــــة 
  وحــــدة حیـــاتیــة+ مـــــدى حیــــوي جغــــرافي = النظـــام البیئــي 

)ecosystème            ()biotope            (      )biocénose(  
  .تتكون الطبیعة من أنظمة بیئیة عدیدة و متنوعة و لكل نظام بیئي خصائصھ -
  .یكون النظام البیئي في توازن عندما تكون الشبكات الغذائیة المركبة لھ في حالة استقرار مما یضمن تكاثر األنواع -
ءا مثل التشجیر،محاربة االنجراف،تثبیت الكثبان الرملیة و تھیئة یمكن أن یتغیر توازن النظام البیئي بتدخل اإلنسان الذي قد یكون بنا -

  … الحدائق أو ھداما مثل قطع األشجار،إتالف الغطاء النباتي،الرعي العشوائي،الصید غیر المقنن،تلوث المیاه،الھواء
  .یع و ذلك على حساب األراضي الزراعیة و المساحات الخضراءبب النمو الدیمغرافي السرسفي توسیع العمران ب اإلنسانعادة ما یفكر    التقویــــــــــــــم 

  ما عواقب ھذا التصرف غیر العقالني؟ -1
  :إزالة الغطاء النباتي على كل من استنتج تأثیر  -2
  . التربة -أ 
  .المناخ -ب 
  . الكائنات الحیة التي تعتمد في تغذیتھا علیھ -ج
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  :)ة(اذاألست  .                                تنوع الكائنات الحیة في أوساطھا  :IIالمجال المفاھیمي 
  .طـة متوسـثانی :المستوى     .عاشي و وسط حیاة النباتالعالقة بین تحورات الجھاز اإل  :01الوحدة المفاھیمیة 
  .فسر توزع الكائنات الحیةالتعرف على الخصوصیات البنیویة التي ت:الكفاءة المرحلیة

  الكفاءة مؤشر  الكفاءة القاعدیة
ن وسط حیاة نبات و بنیة جھازه وضع عالقة بی 

  .عاشياإل
  :مستخلصا )جاف و رطب( عاشي لنباتین یعیشان في وسطین مختلفینمقارنة الجھاز اإل 
  .تحورات المجموع الخضري*   
  .تحورات المجموع الجذري*   

  
  الجة األنشطة و سیر الحصةمع  المــــــراحل
  .و تشكل في وسطھا سلسلة غذائیة یكون فیھا النبات األخضر أول حلقة تتغذى الكائنات الحیة على بعضھا البعض -   ةالمكتسبات القبلی

  .تشكل السالسل الغذائیة في الوسط شبكة غذائیة - 
  .عضویة عند تعرضھا للضوء تتغذى النباتات الخضراء على الماء و المواد المعدنیة و تنتج مواد - 
   

یختلف تنوع و عدد النباتات باختالف بیئاتھا،فالصحارى بالرغم من صعوبة ظروفھا المناخیة إال أن بھا نباتات    القوضعیـة االنطـ
  .مع ھذه الظروف)تأقلمت(تكیفت

  ؟ ھو تأثیر وسط حیاة النبات على بنیة جھازه االعاشي ما   ـــةاإلشكالیـــــــ
  .إتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة  ـاتـیــــــالفرض

  ...شكل األوراق –حجم المجموع الجذري  –حجم المجموع الخضري : ةالفرضیات المتوقع
  

  .المجموع الخضري تتحدید تحورا : 01طلنشاا  البحـث و التقصي
  .لى مجموعھا الخضريیختلف مظھر النباتات باختالف أوساط عیشھا، و مرد ذلك إلى تحورات تطرأ ع

  فما ھي مختلف ھذه  التحورات التي یبدیھا المجموع الخضري عند النباتات؟  - 
  .عرض نباتین أحدھما یعیش في األوساط الجافة كالتین الشوكي أو الصبار و اآلخر نبات مورق یعیش باألوساط الرطبة  ①

  .كتاب التلمیذمن  68ص 1بالوثیقة یمكن االستعانة - 
  .السیقان - وراق  األ - :اتات من حیثبین ھذه النبقارن  - 1 
  .تعرف على الوسط المعیشي لكل نبات - 2 
  .علل المظھر اللحمي للساق و المظھر الشوكي لألوراق عند نبات التین الشوكي - 3 

  .إتاحة الفرصة للتالمیذ للتفكیر و التشاور و كتابة التقاریر *     
  .یقدم كل فوج تقریره و یناقش ویقوم *     
  .من الكتاب 68ص 2التدعیم بنباتات محلیة أخرى كالحلفاء، و یمكن االستعانة بالوثیقة ②
  .حدد مختلف التحورات في النباتات السابقة - 1
  ما الفائدة من ھذه التحورات؟ - 2
  .ع الخضرياستخلص مختلف تحورات المجمو -1: 1من النشاط 2و1 الجزأینعلى  ااعتماد ❋

  . حدد الفائدة من كل تحور - 2                                                       
  .تحدید تحورات المجموع الجذري :02النشاط 

تستخدم النباتات جذورھا المتصاص الماء و األمالح المعدنیة من التربة، و یختلف مظھر ھذه الجذور باختالف طبیعة التربة 
  .یشھالوسط ع

  فما ھي مختلف التحورات التي تظھر على المجموع الجذري للتكیف مع الوسط؟ - 
  .من الكتاب 69ص 1و یمكن استغالل الوثیقة) كالحلفاء و الطماطم(مقارنة جذور نباتات من وسطین مختلفین * 
  .عمقھا في التربةتوغل الجذور و ت –.  التفرع الجذري –. طول الجذر - : قارن بین جذور النباتات من حیث - 1
  ما الفائدة من ھذه التحورات؟ - 2
  .استخلص مختلف التحورات المجموع الجذري - 1: 2اعتمادا على النشاط ❋

  .حدد الفائدة من ھذه التحورات - 2                                
  :أھمھامن أجل احتالل أوساط جافة ، تبدي النباتات تحورات مورفولوجیة   ةــــالحـــــوصلـــ

  .امتداد المجموع الجذري -   
  .تقلیص المساحة الورقیة لتقلیل النتح -   

  :فسر الظواھر التالیة  التقویــــــــــــــم
في  80cmعند اقتالع نبات الشیح یالحظ أن جذوره تمتد لعدة أمتار في التربة رغم أن مجموعھ الخضري ال یتجاوز  - 1

  .أقصى الحاالت
  .التین الشوكي یالحظ خروج مخاط غني بالماء عند قطع ساق نبات - 2
  .معظم نباتات المناطق الجافة أوراقھا صغیرة أو على شكل أشواك - 3
  .تلتف أوراق بعض نباتات الصحارى حول نفسھا لمنع الحرارة الشدیدة من الوصول على ثغورھا - 4
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    :)ة(اذاألست  .                                  تنوع الكائنات الحیة في أوساطھا :IIالمجال المفاھیمي
  .ـطـة متوسثانیـ :المستوى  .العالقة بین وسط حیاة حیوان و بنیة جھازه التنفسي:02الوحدة المفاھیمیة
  .زع الكائنات الحیةالتعرف على الخصوصیات البنیویة التي تفسر تو :الكفاءة المرحلیة

  مؤشرات الكفاءة  الكفاءة القاعدیة
  .إظھار تنوع أنماط التنفس عند الكائنات الحیة المختلفة -   .یضع عالقة بین وسط حیاة كائن حي حیواني و جھازه التنفسي

  )التكیف(إظھار التوافق ما بین نمط التنفس و وسط العیش - 
  .سیةتحدید تأثیر الحرارة على الوتیرة التنف - 

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  المراحـــــــــــل
تمارس ھذه الكائنات الحیة في .تختلف األوساط الحیة من حیث شروط كل منھا و من ثم یختلف عمارھا من الكائنات الحیة  وضعیة االنطالق

كات تنفسیة عند بعض تكون مظاھر الوظیفة واضحة بشكل حر.أوساطھا وظائف حیویة عدیدة یعتبر التنفس من أھمھا
  . الحیوانات كالثدییات،لكنھا خفیة عند أخرى،و ھذا ما یدفعنا إلى دراسة العالقة بین الجھاز التنفسي و وسط حیاة الحیوان

  جھازه التنفسي؟بنیة ما العالقة بین وسط حیاة حیوان ما و   اإلشكالیــــــــة
  .یات مناسبةإتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع فرض  الفرضیـــــــــات

  الكائنات البریة تتنفس بالرئتین، - : بعض الفرضیات المتوقعة
  الكائنات المائیة تتنفس بالغالصم، -                                  
  . الكائنات البرمائیة تتنفس بالجلد و الرئتین -                                  

  .المختلفة الحیوانیة لتنفس عند الكائنات الحیةإظھار أنماط ا :01النشاط   و التقصيالبحث 
  .ظاھر الحیویة لدى الكائنات الحیة إذ یسمح لھا بالحصول على الطاقة الالزمة لمختلف نشاطاتھامال أھمیعتبر التنفس من  

  .تتم ھذه الوظیفة بفضل الجھاز التنفسي الذي یحدد نمط التنفس المرتبط بالوسط المعیشي لھذا الكائن الحي
  فما ھي أنماط التنفس عند مختلف الكائنات الحیة الحیوانیة؟

  .من الكتاب 75 - 74و التعالیق المرفقة ص  5،4،3،2،1استغالل الوثائق * 
  :اعتمادا على الوثائق # 
  .قارن في جدول بین األجھزة التنفسیة لھذه الحیوانات من حیث البنیة - 1
  ماذا تتخلص من ھذه المقارنة؟ - 2
  لى المعطیات السابقة، ع ااعتماد ❋

  .استخرج أنماط التنفس عند ھذه الحیوانات
  ).التكیف(بین نمط التنفس و وسط العیش عالقةإظھار ال :02النشاط 

  .تتنوع األجھزة التنفسیة للكائنات الحیة الحیوانیة المختلفة بتنوع أوساطھا
  لحیوانیة؟فھل لألوساط تأثیر على تنوع األجھزة التنفسیة للكائنات الحیة ا

  .من الكتاب 76ص  5،4،3،2،1استغالل الوثائق * 
  .تعرف على الحیوانات التي توضحھا الوثائق الخمسة مع تحدید وسط عیش كل منھا - 1
  .حدد العالقة بین نمط تنفس ھذه الحیوانات و الوسط الذي تعیش فیھ - 2
   فما عالقتھا بأعضاء التنفس؟. أن أعضاء التنفس محاطة بشعیرات دمویة 01عرفت من خالل النشاط  - 3
  .من حیث الوسط) 2الوثیقة(و الجرادة )1الوثیقة(لو قمنا بتغییر بین السمكة  - 4

  ماذا یحدث للحیوانین؟*     
  .فسر ذلك*     
  .استخلص إذن كیف یؤثر وسط العیش على نمط التنفس ❋
  

  .على الوتیرة التنفسیة العوامل المؤثرة تحدید :03النشاط 
  .تعتبر نسبة األكسجین في الوسط عامل أساسي و محدد النتشار و توزع الكائنات الحیة في أوساطھا 

  فھل لإلنسان دور في توزع و انتشار الكائنات الحیة ؟
  .من الكتاب 77و الجدول المرفق ص 1استغالل الوثیقة* ①
  :منحنیین بیانیین على نفس المعلم مستعمال  إلىھذه المعطیات ترجم  - 1

  ).الماء(اللون األزرق لتغیرات كمیة األكسجین المنحل في الماء بداللة درجة حرارة الوسط -     
  .حرارة الماءلتغیرات الوتیرة التنفسیة عند السمكة حسب درجة : اللون األحمر-     
  : ر ارتفاع درجة حرارة الوسط على كل من حلل ھذین المنحنیین موضحا تأثی - 2

  .المذاب في الماء O2كمیة *          
  .الوتیرة التنفسیة عند السمكة*          
    .اقترح إذن تفسیرا لتغیر الوتیرة التنفسیة ❋
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  .من الكتاب 78و الجدول المرفق ص 2استغالل الوثیقة ➁  
  :اعتمادا على معطیات الجدول و الشكل معا # 
  .2المذاب في الماء في المنطقة O2حدد سبب قلة  - 1
  . 3،2،1قدم تفسیرا الختالف توزع الكائنات الحیة المائیة في المناطق  - 2
المذاب في الماء لتنمو و تتكاثر، حدد المنطقة  O2من  05mg/Lإذا علمت أن سمكة الشبوط مثال تحتاج على األقل إلى  - 3

  .ا، علل إجابتكمن النھر التي یمكن أن تتواجد فیھ
  :2و1اعتمادا على النشاطین  ❋
    .حدد عوامل الوسط المؤثرة على الوتیرة التنفسیة عند الكائنات الحیة*     

ـــــــــلة   .التنفس ضرورة حیویة للكائنات الحیة -   الحوصـ
  .یسمح تنوع األجھزة التنفسیة باحتالل أوساط مختلفة - 
  .ألكسجین من الھواء عن طریق الرئتین أو القصباتتأخذ الحیوانات الھوائیة ثنائي ا - 
  .تأخذ الحیوانات المائیة ثنائي األكسجین المذاب في الماء عن طریق الغالصم - 
  .كما تتنفس بعض الحیوانات ذات الجلد الرفیع و الرطب عن طریق الجلد - 
  . یغیر اإلنسان في توزع الكائنات الحیة بتغییر عامل محدد لشروط التنفس - 

  : ضع الكائنات الحیة التالیة في مكانھا المناسب من الجدول  التقویــــــــــــــم
  .دودة األرض –الدلفین  –الجرادة  –مندر الس –الحمام  –الخفاش  –النحل  –سمك الشبوط 

  جلدي- رئوي  جلدي  قصبي  غلصمي  رئوي  نمط التنفس
            الكائنات الحیة
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    :)ة(اذاألست  .                                  تنوع الكائنات الحیة في أوساطھا :IIالمجال المفاھیمي 
  .ة متوسـطـثانی :المستوى  .        العالقة بین وسط حیاة حیوان و نمط تنقلھ :03الوحدة المفاھیمیة
  .زع الكائنات الحیةالتعرف على الخصوصیات البنیویة التي تفسر تو :الكفاءة المرحلیة

  مؤشرات الكفاءة  الكفاءة القاعدیة
  .یضع عالقة بین نمط التنقل و احتالل الوسط -   .یضع عالقة بین وسط حیاة كائن حي حیواني و نمط تنقلھ

  .یقارن أعضاء الحركة عند حیوانات مختلفة - 
  .یستنتج العالقة بین الخصائص البنیویة و نمط التنقل و وسط العیش - 
  .دد المفاصل و العظام و العضالت و األوتار و دورھا في الحركةیح - 
  .یقارن بین نوعي الجراد الماكث و الجراد المھاجر من حیث أبعاد األجنحة - 

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  المراحـــــــــــل
و الظروف المناخیة القاسیة،تقوم الحیوانات بوظیفة ،أو ھروبا من األعداء أ)التكاثر(بحثا عن الغذاء،عن القرین الجنسي   وضعیة االنطالق

  .تختلف باختالف وسط عیشھ ،غیر أن لكل نوع من الحیوانات طریقة تنقل خاصة بھ)التنقل(الحركة
  ؟و نمط تنقلھ  حیوانوسط حیاة  ما العالقة بین    اإلشكالیــــــــة
  .بةللتالمیذ لوضع فرضیات مناس إفساح المجال  الفرضیـــــــــات

  .المشي،القفز و الركض عند الحیوانات البریة - : بعض الفرضیات المتوقعة
  .الطیران عند الطیور -                                  
  .السباحة عند الحیوانات المائیة -                                  

  .لفةأنماط تنقل الحیوانات في أوساطھا المخت :01النشاط   البحث و التقصي
  .ترتبط الحیوانات بأوساطھا ارتباطا وثیقا حیث تتنقل فیھا لتلبیة احتیاجاتھا بأسالیب مختلفة اختالف أوساطھا المعیشیة 

  ھل تؤثر طبیعة وسط العیش على نمط تنقل الحیوان؟
  :  أنماط تنقل الحیوانات حسب وسط العیش ①
  .من الكتاب 84ص 1استغالل صور الوثیقة* 
  .ھذه الحیواناتتعرف على  - 1
  .حدد وسط حیاة كل حیوان - 2
  .تعرف على نمط تنقل كل حیوان - 3
  .استخلص إذن مختلف أنماط تنقل الحیوانات حسب وسط عیشھا - 4
  :العالقة بین األعضاء الحركیة و نمط التنقل في الوسط ➁

  .و التعلیق المرفق 85ص  2استغالل الوثیقة - أ
  .عن الحركة عند األسماكتعرف على العناصر المسؤولة  - 1
  .استخرج الفروق الشكلیة البارزة بین السمكتین - 2
  .استخلص العالقة بین شكل الجسم و مساحة الزعنفة عند كل سمكة - 3
  .و التعلیق المرفق 85ص 3استغالل الوثیقة -ب
  من دفع الماء و اختراقھ دون زعانف؟) canard(كیف یتمكن البط  - 1
  .و البطة) faisan(كل من التدرج تعرف على وسط حیاة  - 2
  .استخرج الفرق الشكلي بین قدم التدرج و قدم البطة - 3
  .و التعلیق المرفق 85ص  4استغالل الوثیقة - ج
  .لتصمیم شكل الطائرة) Aéronaute(استخرج المعاییر التي اعتمد علیھا المالح الجوي  - 1
  .حدد دور كل منھا أثناء الطیران - 2
عاییر تصمیم الطائرة، كیف تتمكن الطیور من الحفاظ على توازن جسمھا أثناء الطیران؟ إذا علمت أن اعتمادا على م - 3

  .3m 50cm، المعروف بالسفینة الجویة العمالقة یبلغ طول جناحھ )Albatros(طیر البطرس 
  .و التعلیق المرفق 86ص 5الوثیقة لاستغال - د
  .تعرف على ھذه الحیوانات - 1
  .الخلفیة المشتركة بین ھذه الحیوانات من حیث شكل أطرافھا تخرج المیزةسا - 2
  .فسر إذن ازدیاد طول ھذا الطرف الخلفي عند بسھ - 3
  .مثال) Sauterelle(حدد العالقة بین الطرف الخلفي أثناء البسط و نمط تنقل النطاط  - 4
  .و التعلیق المرفق 86ص  7،6استغالل صور الوثیقتین  - ھـ
  .اإلنسان و الفیل المشي على الیابسة دون اختالل توازن جسمھما كیف یتمكن كل من - 1
  .فسر سبب السرعة الفائقة التي یركض بھا كل من المتسابق و الكلب - 2
  .عند الفیل و الكلب، شخ یمشي و شخص یركض، المتسابق و الكلب اإلسنادقارن بین سطح  - 3
  .متكیف مع المشي و القدم المتكیف مع الركض من حیث سطح اإلسناداستخلص مواصفات القدم ال - 4
    .  ، أكتب حصیلة تأثیر وسط حیاة الحیوان على عضو و نمط تنقلھ1اعتمادا على نتائج النشاط ❋
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  .تحدید العناصر المشتركة في حدوث الحركة :02النشاط 
لة أعضاء حركیة تحورت و تكیفت مع وسط عیشھا لضمان السابق عرفنا أن الحیوانات تتنقل مستعم 1من خالل النشاط 

  فما ھي بنیة ھذا العضو المسؤول عن الحركة؟. بقائھا
  .من الكتاب 87ص 1استغالل الوثیقة ①
  :1اعتمادا على صورة و رسما الوثیة# 
  .حدد األعضاء المكونة للطرف األمامي - 1
  .تعرف على دور كل منھا - 2
  .كتابمن ال87ص 2استغالل الوثیقة ➁
  حدد ثم فسر التغیرات الشكلیة التي تحدث على العضالت الخلفیة - 1
  :           ثناءأالمرتكزة على عظام العضد ) المتعاكسة= المتضادة ( 

  ).الشكل أ(بسط الذراع *                  
  ).الشكل ب(ثني الذراع *                  

  .استخلص إذن ممیزات العضلة - 2
  .العضالت بالنسبة للعظام حدد أھمیة - 3

  .)ھجرة الجراد(غزو أوساط متباعدة جغرافیا  :04النشاط 
  فكیف یمكنھا ذلك؟. تستطیع بعض الحیوانات غزو أوساطا مختلفة و متباعدة جغرافیا 
  .و النص المرفق 88ص 2،1استغالل الوثیقتین ①

  :1باستغالل الوثیقة - أ
  .ھجرتھ أثناءمواقع الجدیدة التي یتجھ إلیھا للجراد و ال األصلیةحدد المناطق *    
  .2اعتمادا على النص و الوثیقة -ب
  .تواجد الجراد في الطبیعة أشكالحدد *    
  .استخلص األسباب التي تدفع بالجراد الماكث إلى تغییر مظھره و سلوكھ*    
  .یطي لجرادة مفتوحة األجنحةرسم تخط:3استغالل الجدول المقارن بین الجراد الماكث و المھاجر و الوثیقة ➁
  .، استخرج التحورات الطارئة على األجنحة الغشائیة للجراد الماكث3باستغالل معطیات الجدول و الوثیقة - 1
  .حدد الھدف من ھذه التحورات - 2
بین إذن في بضعة أسطر كیف تتمكن الكائنات الحیة من غزو أوساط متباعدة جغرافیا، موضحا أسباب غزو ھذه  ❋
  . وساطاأل

  .لغرض التنقل في أوساطھا،تستعمل الحیوانات أنماط تنقل مختلفة باختالف األوساط -   الحـــــوصلــــــــة  
  :لكل نمط تنقل بنیة خاصة مناسبة - 
  .فالسباحة یضمنھا الشكل المغزلي للجسم و أعضاء مرنة ذات مساحة واسعة تسمح بدفع الماء و تتمثل في الزعانف *
  ).األجنحة(وجب كذلك شكال مغزلیا للجسم و مساحات حمل واسعةالطیران یت *
  . Zالقفز تضمنھ أطراف قویة مطویة على شكل حرف  *
،بینما الحیوانات المتكیفة مع المشي لھا سطح إسناد )القط مثال(للكائنات المتكیفة مع الركض تبدي سطح إسناد ضیق *

  ).…إنسان،فیل(عریض
) المتعاكسة(یتطلب دائما سندا،و تتم الحركة بفضل التقلص المتوافق للعضالت المتضادةمھما كان الوسط فان التنقل  - 

  ).العظام(المثبتة على أقسام صلبة
  .بعض الحیوانات كالجراد قادرة على غزو أوساط متباعدة جغرافیا - 
   

  :أتمم الجدول التالي  التقویـــــــــــــــم
  أھم التحورات  لنمط التنق  عضو التنقل  وسط العیش  الحیوان

    السباحة      
        مائي  الضفدع

 Zطرف خلفي بشكل حرف         
    الزحف      
          الفیل
      جسم مغزلي+  أجنحة    
  سطح إسناد ضیق        
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   :)ة(اذاألست  .                                   عمار األوساطإالتكاثر و  :IIIالمجال المفاھیمي 
  .طـثانیة متوسـ :المستوى  .        أنماط التكاثر عند الحیوانات  : 01الوحدة المفاھیمیة
  .حیةعمار و غزو األوساط من طرف الكائنات الإتحدید مختلف وسائل   :الكفاءة المرحلیة

  مؤشرات الكفاءة  الكفاءة القاعدیة
عمار و غزو إمختلف أنماط التكاثر التي تسمح بیعرف 

  .األوساط من طرف الحیوانات
  .عمار وسط ماإیتصور كیفیة حدوث  - 
  ).بإنتاج عدد كبیر أو قلیل من األنسال(یقارن بین نمطي التكاثر  - 
  .للتكاثر إستراتیجیتینیستنتج  - 
  .لقاح و تطور الجنینیستنتج نمطي اال - 
  .یحدد أنماط احتالل األوساط من طرف الحیوانات - 

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  المراحـــــــــــل

تتزاید الكائنات الحیة لضمان بقاء نوعھا و المحافظة علیھ من االنقراض بفضل عملیة التكاثر التي تؤمن استمراریة الحیاة في    وضعیـة االنطالق  
  .عة، و نظرا للتنوع الكبیر للكائنات الحیة فإننا نجدھا تسلك طرقا مختلفة للتكاثرالطبی

  ما ھي أنماط التكاثر التي تسمح بإعمار و غزو األوساط من طرف الحیوانات؟   اإلشكالیـــــــــة 
  .للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة إفساح المجال  الفرضیـــــــــات 

  .التكاثر بأعداد قلیلة–لتكاثر بأعداد كبیرة ا- : بعض الفرضیات المتوقعة
   البحـث و التقصي

   
  .العالقة بین تكاثر الحیوان و إعمار األوساط الحیة :01النشاط 

  .یصطاد اإلنسان حیوانات كثیرة من أوساطھا الطبیعیة تلبیة الحتیاجاتھ، لكن سرعان ما یعاد اعمار ھذه األوساط مجددا
  الحیة من جدید؟عمار األوساط فكیف یعاد إ

  .من الكتاب 102النص و الوثیقة صاستغالل * 
  .ما اسم الظاھرة المسؤولة عن ظھور األسماك الصغیرة - 1
  .في حدوث ھذه الظاھرة) الذكر و األنثى(حدد دور الزوج  - 2
   .ما فائدة حدوث ھذه الظاھرة - 3

  .المستعملة أثناء التكاثر اإلستراتیجیة :02النشاط 
من نفس النوع إال أن ھذه الحیوانات و صغارھا في كثیر من األحیان  ) ذكر و أنثى(ر أغلب الحیوانات زوجا بالغا یتطلب تكاث 

  فما ھي اإلستراتیجیة التي تلجا إلیھا ھذه الحیوانات لتضمن استمراریة نوعھا؟.ألخطار كثیرةتكون عرضة 
  .من الكتاب 103و تعالیقھا ص  4،3،2،1استغالل الوثائق* 
  .قارن بین السلوك األبوي للحیوانات السابقة تجاه صغارھا - 1
  .قارن بین عدد األنسال عند ھذه الحیوانات - 2
  ما األخطار المحدقة بالبیوض و صغار ھذه الحیوانات؟  - 3
ة في باستغالل المعطیات السابقة، أكتب فقرة قصیرة توضح فیھا اإلستراتیجیة المتبعة من طرف الكائنات الحیة الحیوانی ❋

    .  التكاثر و إعمار األوساط
  .عند الكائنات الحیة الحیوانیة ط االلقاح و تطور الجنینانمأ :03النشاط 

  .یتحقق التكاثر الجنسي عند الحیوانات بحدوث االلقاح الممثل في اتحاد خلیة تكاریة ذكریة مع خلیة تكاثریة انثویة
  تطور الجنین عند مختلف انواع الحیوانات؟فھل لجمیع الحیوانات نفس نمط االلقاح؟ و أین ی

  .من الكتاب 104ص 6،5،4،3،2،1استغلل الوثائق * 
  ما الغرض من اتصال ھذه الزواج؟ - 1
  في أي مستوى یتم االلقاح عند كل حیوان منھا؟ - 2
  .استخلص إذن أنماط االلقاح - 3
  .حدد مكان تطور البیوض الملقحة عند ھذه الكائنات الحیة الحیوانیة - 4
االلقاح محددا مكان تطور الجنین عند  أنماطباستغالل المعطیات و النتائج المتوصل إلیھا، لخص في بضعة أسطر  ❋

  .الحیوانات و مصیره بعد الوالدة
   

  .أثیر االنسان على ذلكو ت أنماط احتالل األوساط من طرف الحیوانات :04النشاط 
  فتتضاعف أعدادھا متسببة في اكتظاظ وسطھا المعیشي  بقوة  ةعندما تصبح الظروف مناسبة تتكاثر بعض األنواع الحیوانی 
  .، و في أحیان كثیرة یكون لالنسان تأثیر على احتالل األوساطمما یضطرھا إلى احتالل أوساط جدیدة 

  دة من طرف الحیوانات؟ و كیف یؤثر اإلنسان في ذلك؟ فما ھي أنماط احتالل األوساط الجدی
  .من الكتاب 105و التعلیق المرفق ص) المحار(1استغالل الوثیقة ①
  ما مصیر البیوض و الیرقات عند زیادة عدد األفراد في لوسط؟ - 1
  ما العامل المساعد على حدوث ذلك؟ - 2
  ھذا السلوك على الوسط الجدید؟ تأثیرما  - 3
  .من الكتاب 105و التعلیق المرفق ص) افراق النحل( 2وثیقةاستغالل ال ➁
  ما سلوك النحل لتجنب ھذا االكتظاظ؟ - 1
  كیف نسمي ھذه الظاھرة؟ - 2
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  .من الكتاب 105و التعلیق المرفق ص) القرمزیة و الدعسوقة(3استغالل الوثیقة ③  
  النتشار ھذه الحشرة؟ كیف وضع اإلنسان حدا - 1
  .عمار األوساط من طرف الحیواناتابحث عن أدوار أخرى لإلنسان في إ - 2
  .اعتمادا على المعطیات السابقة، استخلص أنماط احتالل األوساط من طرف الحیوانات ❋

  .یضمن التكاثر استمرار النوع -   الحــوصـلـــــــــة 
  ):المنھوبة(كبیرتین لغرض تعویض األفراد المفقودة بالنھب ستراتیجیتینإیتم التكاثر الجنسي عند الحیوانات وفق  - 
  :إنتاج عدد كبیر من األنسال- 1
  .إما دفعة واحدة دون اعتناء اآلباء بالصغار الكثیرة مثل األسماك و البرمائیات*
  .أو بوتیرة ھامة خالل الموسم و لكن بعدد أقل مثل القوارض*
  ).…قردة،فیلة،بعض الطیور(ع حمایة الصغار لمدة طویلةإنتاج عدد قلیل من األنسال م- 2
  .االلقاح الداخلي و االلقاح الخارجي:یتم االلقاح وفق طریقتین - 
عند الحیوانات (في حالة االلقاح الداخلي،یبدأ تطور الجنین داخل المجاري التناسلیة األنثویة و یستمر إما داخل ھذه المجاري*

  )ولودة-الولودة و البیوضة
  )عند الحیوانات البیوضة(خارج المجاري التناسلیة األنثویةأو 
  .في حالة االلقاح الخارجي،یتم تطور الجنین داخل البیضة*
تتكاثر بعض األنواع بقوة عند توفر الظروف،فیرتفع عدد أفرادھا مما یتطلب احتالل مناطق جدیدة قد تكون قریبة أو بعیدة و  - 

  .انتشار البیوض،الیرقات أو الكائنات البالغةیتم ھذا الغزو من قبل الحیوانات ب
  .في جدول محددا نمط االلقاح و مكان تطور الجنین ترتب ھذه الحیوانا  التقویــــــــــــــم 

  .الجمبري –الفیل  –القرد  –الحمام   - سمك القرش  –األسد  –السلحفاة البحریة  –الدلفین  –الخروف  –الجراد 
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  :)ة(اذاألست  .                                   عمار األوساطإالتكاثر و  :IIIالمجال المفاھیمي 
  .ـطة متوسثانیـــ :المستوى  .        أنماط التكاثر عند النباتات: 02الوحدة المفاھیمیة 
  .یةعمار و غزو األوساط من طرف الكائنات الحإتحدید مختلف وسائل   :الكفاءة المرحلیة

  مؤشرات الكفاءة  الكفاءة القاعدیة
ماط التكاثر التي تسمح   بغزو و یعرف مختلف أن

  .عمار األوساط من طرف النباتاتإ
  .إظھار غزو النباتات ألرض محروثة - 
  .یالحظ أبواغ فطریات و سراخس - 
  .یقارن بین مختلف أنواع البذور و الثمار و عالقتھا باالنتشار - 
  ).افتسال،تطعیم(،بتدخل اإلنسان )بالریزوم،الترقید(تكاثر الخضري طبیعیایدرس أمثلة عن ال - 

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  المراحـــــــــــل

فإذا كان .النباتات مثل الحیوانات تتغذى و تتكیف مع وسط معیشتھا، و تنمو و تتكاثر لتحافظ على استمرار و بقاء نوعھا   وضعیـة االنطالق  
  اس لظھور و انتشار أجناس نباتیة في مناطق عدیدة من الكرة األرضیة،فھل یسمح بغزو و تعمیر البیئات المختلفة؟  التكاثر أس

  عمار األوساط؟إرق التي تمكن النباتات من غزو و ما ھي الط   اإلشكالیـــــــــة 
  .إتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة-   الفرضیـــــــــات 

  .التكاثر بالبذور ،التكاثر باألبواغ ،التكاثر الخضري-: ات المتوقعةبعض الفرضی- 
   و التقصي ثالبحـ

   
  .غزو النبــاتــات لألوســــــاط :01النشاط 

یعاني المزارعون من غزو األعشاب الضارة ألراضیھم الزراعیة، رغم مكافحتھا باستمرار بشتى الطرق قبل الحرث و 
  .عمار اوساط مختلفةي غزو و إأثناءه، كما تھم النباتات ف

  كیف تستطیع ھذه النباتات غزو األراضي المحروثة حدیثا؟* 
  عمار األوساط؟ضاء النباتیة المسؤولة عن غزو و إما ھي األع* 
  و كیف تتمكن مختلف النباتات من غزو و اعمار األوساط؟* 
  111- 110و التعالیق المرفقة ص 3،2،1الوثائق  استغالل ①
  النباتیة في األمثلة السابقة و التي تساھم في احتالل األعضاءتعرف على  - 1
  .من طرف ھذه النباتات) تكاثر(و غزو األوساط  

  .عمار األوساطباتیة في انتشار ھذه النباتات و إحدد دور ھذه األعضاء الن - 2
  .نبات الحور: * استخلص أنماط التكاثر عند كل من  - 3

  .نبات الكزبرة*                                                   
  .نبات العلیق*                                                   

  .من الكتاب 111ص 4استغالل الوثیقة ➁
  .تعرف على نوع النبات المزروع - 1
  .حدد مرحلة نمو النبات الموضحة في الصورة ب - 2
  نبات؟ما فائدة ھذه المرحلة في حیاة ال - 3
  عند ھذا النبات، فما دورھا في حیات النبات؟ اإلزھارتوضح الصورة ج مرحلة  - 4
  .عمار األوساط من طرف النباتات الزھریةنواتج التكاثر الجنسي في غزو و إ لخص في بضعة أسطر، دور ❋
  .و احتالل أوساط جدیدةبعض النباتات ال تشكل أزھارا و ال بذورا مثل السراخس و الفطریات لكنھا قادرة على غزو  ➂

  فكیف تستطیع  ذلك؟ 
  ):Fougères(السراخس  - أ

  ).األكوام البوغیة بتكبیرات مختلفة(من الكتاب و الوثائق الملحقة بھا  112ص 5استغالل الوثیقة* 
  ):Champignons(الفطریات  -ب
  .112ص 6استغالل الوثیقة* 
  .من الكتاب 113ص7ةتوضیح كیفیة الحصول على فطر العفن من خالل الوثیق* 
  .استغالل قطعة خبز ینمو علیھا العفن محضرة مسبقا* 
  .تعمال الكبرة ثم المجھر الضوئيقم بفحص ھذا العفن باس* 

  ؟في كل مرة  ماذا تالحظ#   
  .8قارن مالحظاتك المسجلة بصور الوثیقة#  
  :باستغالل نتائج الدراسة المجھریة لكل من السرخس و عفن الخبز#  

  .د مصیر ھذه األبواغ الصغیرة و الخفیفة عندما تالمس سطح رطبحد - 1
  .تعرف على نمط التكاثر عند ھذه النباتات الالزھریة - 2
  .استخلص إذن دور األبواغ في إعمار األوساط من طرف النباتات الالزھریة - 3
    .  السابقة، لخص في نص علمي بسیط، كیف تتمكن النباتات الالزھریة من غزو و إعمار األوساط تاعتمادا على المعطیا ❋
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  .تحدید العالقة بین بنیة البذرة و طریقة انتشارھا :02النشاط 
  .عمار النباتات ألوساط جدیدة بفضل نواتج تكاثرھایحدث غزو و إ 
  جدیدة؟فكیف تنتشر البذور و األبواغ و تعمر أوساطا  

  .من الكتاب 115- 114و التعالیق المرفقة ص 5،4،3،2،1استغالل الوثائق * 
  .نواتج التكاثر عند كل نباتحدد العوامل المساعدة على انتشار و نقل  - 
   .استنتج العالقة بین بنیة البذرة و طریقة انتشارھا ❋
  

  .تاتاطرق أخرى لغزو و إعمار أوساط من طرف النب :03النشاط 
الحصول على نباتات جدیدة مثل الورد و الجیرانیوم، یستعمل البستاني طرقا أخرى لتكاثر ھذه النباتات بدون اللجوء إلى  قصد 

  فما ھي الوسائل و اآللیات التي تسمح للبستاني بانجاز ذلك؟. نواتج التكاثر
  .من الكتاب 117- 116و التعالیق المرفقة ص 4،3،2،1استغالل الوثائق  ①
  .لى األعضاء النباتیة التي تسمح بتجدید النبات دون تدخل نواتج التكاثر و حدوث االلقاحتعرف ع - 1
  .استنتج نمط التكاثر عند ھذه النباتات - 2
محضرة (من الكتاب 117ص3من النشاط 1دراسة تجریبیة لتكاثر نبات بطریقة الترقید كما ھو موضح في الجزء - أ②

  ).مسبقا
  .دة  أیامسجل مالحظاتك بعد مرور ع - 1
  ماذا تستنتج؟   - 2
  .من الكتاب 118و التعلیق المرفق ص  2و1استغالل الوثیقتین  -ب
  :اعتمادا على التجربتین السابقتین و نتائجھما# 
  .تعرف على العضو النباتي الذي سمح بتجدید النبات األصلي - 1
  .ل تجربةمعتمدا على مكتسباتك القبلیة، سم التقنیة الزراعیة المستعملة في ك - 2
  .أذكر بعض األنواع النباتیة التي یمكن أن تتكاثر بھاتین الطریقتین - 3
  .من الكتاب 119و التعلیق المرفق ص 3استغالل الوثیقة - ج
  .سم ھذه التقنیة في التكاثر الخضري اعتمادا على مكتسباتك القبلیة - 1
  .فسر عدم الحصول على نباتات جدیدة من ھذه التقنیة - 2
  .ض األنواع النباتیة التي یمكن أن نطبق علیھا ھذا النوع من التقنیةأذكر بع - 3
  .استخلص إذن بعض الطرق التي تستعمل لغزو أوساط أخرى من طرف النبات باستغالل النشاط ❋
  .    أكتب نصا علمیا حول أھمیة كل من التكاثر و تدخل اإلنسان في إعمار األوساط ❋

أما .فعند النباتات الزھریة بتوزیع البذور.وسط ما من طرف النباتات بفضل نواتج التكاثر الجنسي) colonisation(یتم غزو-   الحــوصـلـــــــــة
  .عند النباتات الالزھریة،فإن تشكل األبواغ و توزعھا یضمن تكاثر و نقل النباتات

  .تنتشر نواتج التكاثر عن طریق عوامل مختلفة كالریاح،الماء،الحیوانات و اإلنسان- 
  .لبنیة البذرة عالقة باالنتشار- 
انھ العملیة التي تمكن نبات ما من إعطاء نباتات أخرى تماثلھ تماما دون تدخل .یمكن أن یتم اعمار وسط ما بالتكاثر الخضري- 

  .و علیھ فان ھذا التضاعف سریع.و حدوث االلقاح)األمشاج(األعراس
  . جنسي و ذلك إما طبیعیا أو اصطناعیا بتدخل اإلنساناألوساط بالتكاثر الجنسي و الال)peuplement(یتم اعمار- 

  :اربط كل كلمة بتعریفھا المناسب   التقویــــــــــــــم 
  .تكاثر یتم بتدخل األعراس الذكریة و األنثویة  ∙                               ∙غــــــــــــــــــــزو 

  .تكاثر خضري یتم بواسطة جزء من ساق، جذر، ورقة أو برعم  ∙                               ∙ر جنسي  ــــــــتكاث
  .انتشار النباتات في وسط و احتاللھ  ∙                              ∙ال   ــــــــــــــــإفتس
  .تكاثر النبات بثني فرع من ساقھ الزاحفة ثم فصلھا ∙                               ∙  ري ــر خضــتكاث
  .تكاثر دون تدخل البذور و األبواغ  ∙                               ∙ قیـــــــــــــــــد  تر
  

  . من كتاب التلمیذ 122ص  ولالتمرین األ                                                                                                              
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    :)ة(اذاألست  .                                   تصنیف الكائنات الحیة :VIالمجال المفاھیمي
  .طثانیـــة متوسـ :المستوى  .                                                 تعریف النوع :01الوحدة المفاھیمیة
  .التحكم في أدوات تصنیف الكائنات الحیة :الكفاءة المرحلیة

  مؤشرات الكفاءة  الكفاءة القاعدیة
  .یذكر أسماء الحیوانات و یقرب األفراد المتشابھة على أساس معاییر مورفولوجیة -   .یحدد معنى النوع

  .یحدد معیار التالقح من خالل أمثلة عن إمكانیة التكاثر بین أنواع حیوانیة متشابھة  - 
  

  معالجة األنشطة و سیر الحصة  ـراحلـــــالمــــ
  .إن وضع األحیاء في مجامیع و تبویبھا و تحدید العالقات التي تربطھا یسمى تصنیفا  ضعیة االنطالقو

یستعمل في الحیاة الیومیة مصطلح النوع بھدف تحدید كائن حي حیواني أو نباتي ،فالقط مثال من نوع القطط و الحمام من 
  …نوع الطیور و الفلفل الحلو من نوع الفلفل

  ؟العلمیة المتبعة في تحدید النوع) المقاییس(ما ھي المعاییر  ـةـــاإلشكالیـــ
  .للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة إفساح المجال  ــاتـالفرضیــــ

  .التكاثر - التشابھ   –الشكل   - : بعض الفرضیات المتوقعة
  :مفھوم و معنى النوع :01النشاط  ث و التقصيالبحـ

  . أنھ یتشابھ العدید منھا كثیرا لدرجة یصعب احیانا التمییز بینھابالرغم من التنوع الكبیر للحیوانات اال
  فكیف نمیز إذن بین ھذه األنواع؟

  .من الكتاب 132ص 1استغالل صور الوثیقة* 
  .تعرف على ھذه الحیوانات - 1
  ھل یمكنك تصنیفھا في نوع واحد؟ لماذا؟ - 2
   .قدم إذن تعریفا ألفراد النوع الواحد - 3

  .معاییر تحدید النوع :02النشاط
  .كثیرا ما نصادف حیوانات متشابھة من حیث الشكل 

  .فھل التشابھ معیار كاف لتحدید النوع
  .من الكتاب 133و التعلیخ المرفق ص 1استغالل الوثیقة ①
  .تعرف على الحیوانین أوب - 1
  .قارن بینھما من حیث المظھر الخارجي - 2
  ماذا تستخلص من ھذه المقارنة؟ - 3
  .موسم التكاثر –وسط العیش : ، قارن بین الحیوانین من حیث1اعتمدا على التعالیق المرفقة بالوثیقة - 4
  في مثل ھذه الشروط ؟ھل یمكن لھذه الحیوانات أن تتالقح فیما بینھا  - 5
  ماذا تستنتج إذن؟ - 6
  .من الكتاب 133ص 2استغالل الوثیقة ②
  ماذا تستنتج؟.  * من حیث المظھر الخارجي تعرف على ھذه الحیوانات ثم قارن بینھا - 1
  فماذا تستنتج من ذلك؟. إذا علمت أن ھذه الحیوانات قادرة على التكاثر فیما بینھا، و إعطاء أفراد خصبة جنسیا - 2
  .من الكتاب 134ص 3استغالل النص و الوثیقة ③
  )3الوثیقة(و الحصان ) أنثى الحمار(عن تالقح األتان و الفرد الناتج) 2الوثیقة(قارن بین األفراد الناتجة عن تالقح الكالب - 1
  ): 2و1النشاطین(اعتمادا على المعطیات السابقة  - 2
   و ما ھي معاییر تحدید النوع؟). Espèce(قدم تعریفا دقیقا للنوع  ❋

  .جنسیا،تضمن استمراریة النوع) Feconds(النوع ھو مجموعة أفراد متشابھة و قادرة على التكاثر و إعطاء أفراد خصبة  الحوصلـــــــــة
  :صحح العبارات التالیة   التقویــــــــــــــم

  .النوع عبارة عن أفراد غیر متشابھة شكال تعطي أفرادا خصبة جنسیا - 1
  .األفراد الناتجة عن تالقح فردین بالغین من نفس النوع تكون عقیمة - 2
  .مختلفین تكون خصبة األفراد الناتجة عن تالقح فردین بالغین من نوعین - 3
  .الشكل الخارجي یعتبر مقیاسا كافیا لتحدید النوع - 4
  
  
  

  .من كتاب التلمیذ 137ص التمرین الثاني                                                                                                                               
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  :)ة(اذاألست  .تصنیف الكائنات الحیة :VIالمجال المفاھیمي
  .ثانیــة متوســط :المستوى  .استعمال معاییر التصنیف: 02الوحدة المفاھیمیة

ـــــة   .التحكم في أدوات تصنیف الكائنات الحیة : الكفـــاءة المرحلی
  مؤشر الكفاءة  الكفاءة القاعدیة
العالم الحي كما یعرفھ  یستعمل معاییر التصنیف لفھم تنظیم

  . العلماء
  .یحدد الموقع التصنیفي لعینات أنواع مختلفة حیوانیة ثم نباتیة

  
ــل   معالجة األنشطة و سیر الحصة  المراحـــــــــــ
وطن الكائنات الحیة الحیوانیة و النباتیة متعددة و متنوعة تختلف في مظھرھا الخارجي و أوساطھا البیئیة و م  وضعیة االنطالق

تكاثرھا و أنظمتھا الغذائیة و كذا في طرق تنفسھا و تنقلھا و تشكل ھذه الكائنات العالم الحي الذي ینتظم في 
  .مجموعات كبیرة صنفھا العلماء اعتمادا على معاییر تصنیفیة عالمیة

  كیف تستعمل؟ ما ھي المعاییر التي اعتمد علیھا العلماء في تصنیف الكائنات الحیة؟و  اإلشكـــــــــــالیة
  .إفساح المجال للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة  الفرضیـــــــــــات

  . الشكل الخارجي ، نمط التكاثر : بعض الفرضیات المتوقعة
  .تصنیف الحیوانات معاییرتحدید  :01النشاط  البحـث و التقصي

لدرجة تجعل من الصعب التفریق بین تلك  رغم التباینات المشاھدة بین األنواع الحیوانیة اال أن البعض منھا یتشابھ
  فھل یمكن اعتماد معاییر معینة في عملیة التصنیف؟ . األنواع الحیوانیة

  .من كتاب التلمیذ 140ص 1یقةالوث  استغالل* )1
  .1تعرف على حیوانات الوثیقة - 1 
  .بعض ھذه الحیوانات تتمیز بصفة مشتركة، حددھا - 2 
  .Embranchements صنف ھذه الحیوانات الى شعبتین اعتمادا على ما توصلت الیھ - 3 
  .اذكر حیوانات أخرى تابعة لھاتین الشعبتین - 4 
  . استنتج إذن معیار تصنیف ھذه الحیوانات*  
  رغم انتمائھا الى نفس الشعبة اال انھا Vertèbres ان الحیوانات الفقاریة* )2
  یر المعتمدة في تصنیفھا؟فما ھي المعای.تبدي اختالفات أخرى تمیزھا عن بعضھا 
  . 141استغالل الجدول ص *  
  .ت الموضحة في الجدولاتعرف على الحیوان - 1 
  .استخرج الصفات المشتركة بینھا - 2 
  سم صفوف ھذه الحیوانات اعتمادا على الصفات األساسیة لكل حیوان مبین - 3 
  .Classeفي الجدول علما ان الترتیب األدنى من الشعبة ھو الصف  
  حدد الصف الذي ینتمي الیھ االنسان، ثم صنف االنسان حسب موقعھ في - 4 
  .المملكة الحیوانیة 
  .اذكر الحیوانات اخرى تنتمي الى ھذه الصفوف - 5 
  .Mammifèresاذكر الممیزات العامة التي تتمیز بھا الثدیات  - 6 
  .استنتج اذن المعاییر المعتمدة في تصنیف ھذه الحیوانات*  
  تنوع كبیر Invertébrésلفقاریات یشاھد في الحیوانات الالفقاریة كما ا* )3
  .بسبب االختالف في العدید من الصفات التي تمیزھا عن بعضھا البعض 
  فما ھي المعاییر المعتمدة في تصنیفھا؟ 
  .من الكتاب142استغالل الجدول ص *  
  .تعرف على ھذه الحیوانات - 1
  .انات ضمن صفوفاقترح تصنیفا مناسبا لھذه الحیو - 2
  .اذكر حیوانات تنتمي الى ھذه الصفوف - 3
  .Insectesاستخرج الممیزات العامة التي یمتاز بھا صف الحشرات  - 4
  :اعتمادا على معطیات و نتائج النشاط األول * 
  .  Règne animalلخص في مخطط بسیط تصنیف المملكة الحیوانیة  

  .نباتاتمعاییر تصنیف التحدید  :02النشاط
  .تنتشر النباتات في أوساط واسعة اذ تتمیز بالتنوع و االختالف 

  .من كتاب التلمیذ 01استغالل الوثیقة* )1
  .قارن بین ھذه النباتات من حیث المجموع الھوائي - 1
  ماذا تستخلص؟ - 2
    . اعتمادا على ما استخلصتھ، صنف ھذه النباتات - 3
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  .ابمن الكت 143ص 2استغالل الوثیقة* )2
  فما ھي المعاییر المعتمدة في تصنیفھا؟. كثیرة و متنوعة 2نباتات الوثیقة

  .تعرف على ھذه النباتات - 1
 .قارن بینھا من حیث المجموع الخضري - 2
 ماذا تستخلص من ھذه المقارنة؟ - 3
 .اعتمادا على ما توصلت إلیھ، اقترح تصنیفا لھذه النباتات - 4
  . تیناقترح نباتات أخرى تنتمي الى ھاتین المجموع - 5

  .من الكتاب 143ص  3استغالل الوثیقة) * 3
  .أشكاال اخرى من النباتات 3تمثل النباتات الممثلة بالوثیقة

  .قارن بین نباتات الصورة أ و نباتات الصورة ب -1
 ما ھي االختالفات األساسیة بین ھذه النباتات؟ -2
 .اقترح إذن تصنیفا لھا -3
 .اقترح نباتات أخرى تابعة لھاتین المجموعتین -4

  .اعتمادا على معطیات و نتائج النشاط الثاني، لخص في مخطط بسیط تصنیف المملكة النباتیة* 
  

  .العالم الحي منظم في مجموعات و تحت مجموعات حیوانیة و نباتیة -   الحوصلــــــــــة
  .یتطلب فھم ھذا التنظیم استعمال معاییر تصنیفیة یحددھا تنظیم األجھزة عند ھذه المجموعات - 
  .مملكة حیوانیة و مملكة نباتیة: تنتظم الكائنات الحیة في مملكتین - 
  :نمیز في المملكة الحیوانیة شعبتین على أساس وجود أو غیاب العمود الفقري ھما - 
  . شعبة الفقاریات و شعبة الالفقاریات 
ات ھذا الصف بوجود في شعبة الفقاریات یحتل صف الثدیات مكانة ھامة النتماء اإلنسان إلیھ،و تتمیز كائن* 

  ).37°(األثداء فھي ولودة و بوجود األوبار و درجة حرارة ثابتة
أزواج من األرجل و زوج من  03في شعبة الالفقاریات ،یحتل صف الحشرات مكانة واسعة ،و یتمیز بوجود * 

  .قرون االستشعار
  :نمیز في المملكة النباتیة مجموعتین كبیرتین - 
  .اقنباتات ذات سیقان و أور* 
  .نباتات عدیمة الساق و األوراق* 
  :في المجموعة األولى نمیز شعبتین -  
  .شعبة النباتات الزھریة التي لھا أزھار و بذور* 
  .شعبة النباتات الالزھریة التي لیس لھا أزھار و ال بذور و تتكاثر باألبواغ* 
  :في المجموعة الثانیة نمیز -  
  .د الیخضورشعبة الفطریات التي تتمیز بعدم وجو* 
  .التي تتمیز بوجود الیخضور الطحالبشعبة * 

                                                             
ــــم   .الخفاش حیوان یطیر لیال بحثا عن غذائھ، و ھو من الحیوانات الولودة التي ترضع صغارھا  التقویــــــــ

  .ي الوثیقة المقابلة، صنف ھذا الحیوانباستعمال معطیات السؤال و الصورة الموضحة ف - 1
 لماذا ال یصنف الخفاش ضمن صف الطیور؟ - 2
 كمعیار للتصنیف؟" األجنحة" ھل یمكن االعتماد على - 3

  
  
  
  
  
  
  

  .  من كتاب التلمیذ 146ص  األولالتمرین                                                                                  
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    :)ة(اذاألست  .                                   المستحاثات :Vالمجال المفاھیمي
  .ـطـــــــة متوسـثانی :المستوى  .                                                 تعریف المستحاثة:01الوحدة المفاھیمیة
  .إظھار أھمیة دراسة المستحاثات :الكفاءة المرحلیة

  مؤشرات الكفاءة  القاعدیةالكفاءة 
  .یالحظ مستحاثة و یمثلھا برسم -  .یعرف المستحاثة كبقایا كائن حي مفقود ترسخت في صخرة

  .یقترح إعادة تشكیل األجزاء الرخوة ثم مقارنتھا مع حیوان حالي مشابھ -
  .یستنتج أصل المستحاثة و كیفیة تشكلھا -
  .یقترح تعریفا للمستحاثة -

  
  معالجة األنشطة و سیر الحصة  لــــــــالمراح
ة ــوضعی
  القـاالنط

  

بالصدفة أثناء حفر األرض ألغراض مختلفة أشكاال متحجرة تدعو للدھشة، ذلك ألنھا تشبھ كثیرا بعض الكائنات  اإلنسانیجد 
.تدعى ھذه األشكال بالمستحاثات.الحیة الحالیة  

؟ المقصود بالمستحاثات ما  ةـــــــاإلشكالی  
  .إفساح المجال للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة  اتــــــــالفرضی

  .صور القدیمةعكائنات متحجرة عاشت في ال -  : بعض الفرضیات المتوقعة
  .قواقع رخویات -                                   
  ھیاكل عظمیة لدیناصورات -                                   

  . جذوع أشجار متحجرة -                                   
  .مقارنة مستحاثة كائن حي مفقود بكائن حي حالي مشابھ لھ :01النشاط   البحث و التقصي

  ئنات حیة في التعرف على كا) Fossiles(تفیدنا دراسة المستحاثات 
  .عاشت في العصور القدیمة، بحیث یمكننا مقارنتھا بكائنات حیة حالیة

  ن بعض الكائنات الحیة القدیمة و بعض الكائنات التي تعیش حالیا؟فما ھي أوجھ التشابھ بی 
  .من الكتاب 154ص 1استغالل الوثیقة ①
  .الحظ جیدا المستحاثتین و قدم وصفا دقیقا لھما -1
  .ترجم مالحظاتك إلى رسم تخطیطي دقیق مع وضع البیانات الممكنة -2
  .من الكتاب 154ص 2استغالل الوثیقة ②
  .وقعة األمونیت و قوقعة النوتیل من حیث الشكلقارن بین ق -1
  ما طبیعة األجزاء التي زالت من األمونیت؟ -3
  ).ب- 1(اعد رسم األجزاء الناقصة في الوثیقة  -4
  :اعتمادا على مقارنتك السابقة  ③

  اقترح تفسیرا لوجود التشابھ بین بعض الكائنات الحیة*  
   .و الموجودة حالیا) المفقودة(القدیمة  

  .ظروف تشكل المستحاثات :02النشاط 
  إن مستحاثات الكائنات الحیة المفقودة و التي عاشت في األزمنة القدیمة،

  فكیف تشكلت ھذه المستحاثات؟ .عادة ما نجدھا في الصخور 
  .من كتاب التلمیذ 155ص 1الموضحة بالوثیقة إنجاز التجربة : نشاط عملي*①

  إلیھا من ھذه التجربة؟ما ھي المالحظات التي توصلت  -1 
  ماذا تستنتج؟ -2
  التي توضح مراحل تشكل مستحاثة  155ص 2استغالل الوثیقة ②

  .كائن حي حیواني بحري تحت ترسبات قاع البحر بعد موتھ
  .تعرف على ھذه المراحل -1
  ما مصیر األعضاء الرخوة و األجزاء الصلبة؟ -2
  أسطراعتمادا على المعطیات السابقة، لخص في بضعة  ❋

  .ظروف تشكل المستحاثة 
  .من الكتاب 156استغالل الوثائق ص ③
  ).نباتیة أو حیوانیة(تعرف على أصل ھذه المستحاثات  -1
  .عند ھذه الكائنات الحیة المفقودة) Fossilisation(حدد نوع االستحاثة  -2
  
  
  
  
  
  
  

  
 مستحاثة األمونیت

  
 مستحاثة لسرخس قدیم

 
  حل تشكل مستحاثةامر
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  .ترسخت في صخرة تشكلت في نفس الوقتھي بقایا أو آثار كائن حي مفقود ) fossile(المستحاثة   الحوصلــــــة
  :أمام الجمل التالیة و صحح الخاطئة منھا ) - (أو خطا (+) ضع عالمة  صح   التقـــــــــویم

  .تتواجد المستحاثات في الطبیعة على عدة أشكال -1
  .المستحاثات ھي بقایا كائنات حیة عاشت في الماضي، توضعت في الصخور البركانیة -2
  .صر القدیم شبیھة بسراخس العصر الحاضرسراخس الع -3
  .تعتبر الھواطل من العوامل المانعة لحدوث االستحاثة -4
  .تتم استحاثة الكائنات الحیة بعد موتھا بطرق مختلفة حب طبیعة الكائن الحي -5
 .  لم یبق من عائلة األمونیت إال نوع واحد ھو النوتیل -6

  
  . من كتاب التلمیذ 159التمرین األول ص                                                                                                           
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  :)ة(اذاألست  .                                   المستحاثات :Vالمجال المفاھیمي
  .طـــة متوسثانیـ :المستوى.                                                 خصائص وسط عیش الكائنات الحیة قبل االستحاثة :02الوحدة المفاھیمیة
  .المستحاثاتإظھار أھمیة دراسة  :الكفاءة المرحلیة

  الكفاءة مؤشر  الكفاءة القاعدیة
یعرف خصائص الوسط الذي عاشت فیھ ھذه الكائنات الحیة 

  .المفقودة
قواقع، مرجان، (یھا یدرس أمثلة ممیزة ألوساط یسھل التعرف عل - 

  ).، أوراق مستحاثة)سیقان(خشب
  

ــــــل   معالجة األنشطة و سیر الحصة  المراحــ
  وضعیة االنطالق

 
المستحاثة ھي سجل یحكي بأمانة قصة الحیاة القدیمة على األرض فبمقارنتھا بالكائنات الحیة الحالیة یمكننا معرفة نمط  إن 

  .حیاتھا  و الظروف البیئیة التي كانت سائدة في أوساط معیشتھا
  ؟فیھا قبل االستحاثة ما ھي المعلومات التي تمنحھا لنا المستحاثات عن خصائص األوساط التي عاشت  اإلشكالیــــــة

  .إتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع فرضیات مناسبة  الفرضیــــــات
  .طبیعة الوسط –. خصائص المناخ –. نوعیة التربة -:  بعض الفرضیات المتوقعة

  .خصائص وسط عیش الكائنات الحیة قبل االستحاثة  :01النشاط  البحث و التقصي
ة ھي لكائنات حیة مفقودة منذ أزمنة بعیدة، و بالرغم من ذلك فقد أعطت  دراستھا إن أغلب المستحاثات البحریة أو البری

  . معلومات ھامة حول خصائص وط عیشھا قبل االستحاثة
  فكیف نتعرف على خصائص وسط عیش ھذه الكائنات الحیة المفقودة؟  

  .من كتاب التلمیذ 162ص 2،1استغالل الوثائق * 
  :تمادا على معطیاتھما، و اع2و1تمعن في الوثقتین -أ 

  .قبل حدوث االستحاثة 1تعرف على وسط عیش مستحاثات الوثیقة - 1
  .حدد أوجھ التشابھ بین ھذه المستحاثات و الكائنات الحیة الحالیة المشابھة لھا - 2
ف المناخیة و على معارفك حول الممیزات المناخیة للمناطق االستوائیة الحالیة، استخلص الظرو 2اعتمادا على الوثیقة -ب

  .السائدة في تلك الفترة الزمنیة
  .استنتج إذن الطریقة التي اعتمدھا علماء المستحاثات للتعرف على خصائص وسط عیش الكائنات الحیة قبل االستحاثة ❋
  .  لخص في بضعة أسطر، خصائص وسط عیش الكائنات الحیة المفقودة قبل االستحاثة ❋

   
  .حاثات قبل االستحاثةتصور وسط عیش المست  :02النشاط

إن دراسة مستحاثات الكائنات الحیة المفقودة، و مقارنتھا بالكائنات الحیة الحالیة المشابھة لھا، تمح بتصور وسط عیش ھذه 
  فكیف یمكننا ذلك؟. الكائنات قبل االستحاثة

  .من الكتاب 163ص 1الوثیقةاستغالل  ①
  ).نبتي أو حیواني(تعرف على أصل ھذه المستحاثات  - 1
  ).مائي/بري(حدد نوع الوسط لذي عاشت فیھ قبل االستحاثة  - 2
  اعتمادا على معرفتك لخصائص وسط عیش ھذه الكائنات قبل - 3
  ، أعد بناء وسط عیشھا بتصور ذلك قبل )النشاط األول(االستحاثة  

  .حدوث االستحاثة
  عیش ھذه الكائنات بالوسط الممثلقارن تصورك لوسط   - 4
  .164ص 2في الوثیقة 

  ماذا تستخلص؟ - 5
حتى نتصور أشكال الحیاة في األوساط القدیمة نلجأ إلى دراسة مستحاثات الكائنات الحیة المفقود و مقارنتھا بالحیوانات  ②

  .المشابھة و التي تعیش حالیا من حیث المظھر و خصائص الوسط
  صل إلیھا من خالل ھذه المقارنة؟فما النتائج التي التو

  .من الكتاب 165-164ص) ج- ب-أ(3استغالل الوثیقة* 
  .و معارفك حول خصائص وسط الحیاة القدیمة و المستحاثات الشاھدة علیھا 3اعتمادا على الوثیقة# 
  .تحقق من ھذه التصورات الممیزة للوسط مع مرور الزمن - 1
  ماذا تستنتج؟ - 2
على أوساط الحیاة القدیمة مع مرور األزمنة و عالقتھا بالخصائص  ةبرز فیھا التغیرات الطارئلخص في فقرة علمیة ت ③

  .المناخیة السائدة
  .الحظنا من خالل الدراسة السابقة أن تاریخ األرض و الحیاة علیھا في تغیر مستمر ④
  : سطرحوصل إذن في بضعة أ*     

  .الحیاة القدیمةالمعلومات التي تقدمھا المستحاثات عن  -       
  .لإلنسانأھمیة دراسة المستحاثات بالنسبة  -       
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    الوثائــــــــــق
   

 
  
  
  
  
  
  

  وثائق تمثل مستحاثات حیوانیة و نباتیة

  .بالمقارنة مع الكائنات الحیة الحالیة، فإن دراسة المستحاثات تسمح بتصور أوساط الحیاة القدیمة -   الحوصلــــــــة
  .دراسة المستحاثات أن الحیاة كانت قائمة قبل عدة مئات من مالیین السنین تبین - 

  :علل العبارات التالیة   ـــمـالتقویــــــ
  .Ma 20ألرصفة مرجانیة في منطقة بشار تشكلت منذ ) مستحاثات(وجود حفریات  - 1
  .مرور آالف السنین المتجمدة رغم) Sibérie(كامال في رمال سیبیریا ) Mammouth(تواجد الماموث  - 2
  .احتواء مكامن البترول على جثث لحیوانات دقیقة بحریة - 3
  .وجود مستحاثات محفوظة جیدا مشابھة للكائنات الحیة الموجودة في المناطق االستوائیة الحالیة - 4
  . انقراض بعض الكائنات الحیة و ظھور أخرى تطورت من أصولھا - 5

       
  . من كتاب التلمیذ 168التمرین الثاني ص                                                                                                            
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