
 

ت لذسط الالج  .ثاهىي ئعذادي –عىت الثاهيت ال --------- ىالذ الجيس ي عىذ الحيىاهاثخزارة التربٍى

 هزا العمل مً ئهجاص: ألاظخار مدمذ بىمان، ال جيعىها مً صالح دعائىم.

اسة مىكعي على ألاهترهذ: مذوهت ألاظخار مدمذ بىمان لعلىم الحياة  ذ مً املىاطيع، املشحى ٍص  و ألاسض.لخدميل املٍض

http://boumanesvt.com/ 

 

I- .هافزة الاهؼالق 

خ:  >  . ..................................................................................... ت:الىياب >                                                    .............................................................................................................................الخاٍس

ت >  ................................ املادة: علىم الحياة و ألاسض >                                                    ............................................................................................... املإظعت: الثاهٍى

 . ... عىت الثاهيت ثاهىي ئعذاديخىي: الاملع >                                                    .......................................................................................................................... ألاظخار: >

 .الىخذة الشابعت، الخىالذ عىذ اليائىاث الحيت و الىساثت عىذ إلاوعانسكم الىخذة و عىىانها:  >

، الخسكم الفصل و عىىاهه:  >  ........................................................ ىالذ الجيس ي عىذ الحيىاهاثالفصل ألاٌو

 .ظاعاث 5 ف الضمجي املخصص له:الغال  >

  الىفاًاث املعتهذفت: >

بيجىميت الىفاًاث املىهجيت:  -  .مماسظت الىهج الخجٍش

 (.، ما هى دوس ول مً الزهش و ألاهثى في الخىالذ الجيس ي، ..) ػشح حعاؤالث خٌى املشيل العلمي املؼشوح -

ت، و جيخج ألا صيا - ت، ..غت فشطياث لحله )سبما ًيخج الزهش ألامشاج الزهٍش  .(.هثى ألامشاج ألاهثٍى

بي، ئهجاص املىاوالث،  - بيت، بشوجىهٌى ججٍش  ...(.Spallanzaniجدليل هخائج ججاسب جمديص الفشطياث )اكتراح عذة ججٍش

 ، ...(. هيذ أو جفىيذ الفشطياث )جدذًذ دوس ول مً الزهش و ألاهثى في الخىالذ الجيس يوطع خالصاث للمىاوالث: جأ -

 ظتراجيجيت: جىميت الىفاًاث الا  -

 .ئدسان أهميت الخىالذ الجيس ي في اظخمشاس الىىع الحيىاوي -

ت:  >  ألاهذاف التربٍى

 .دوس ول مً الزهش و ألاهثى في الخىالذ الجيس يجدذًذ  -

 .مفهىم إلاخصابًذ جدذ -

 جدذًذ مفهىم الىمى و دوسة الىمى. -

 املىدعباث اللبليت:  >

 .الحيىان الىلىد و الحيىان البيىض -

 .ن الزهش و ألاهثىالخمييز بي -

 .و دوسة الىمى لىمى ل حعٍشف أولي -

II- .هافزة البدث 

 الىطعياث الخعليميت الخعلميت: >

م الغالف  املعيىاث الذًذاهخيىيت الخلٍى

 الضمجي

 الخعلماث الىطعيت الخعليميت الخعلميت

 أوشؼت ألاظخار أوشؼت املخعلم

م  - جلٍى

 حشخيص ي: 

في بذاًت الحصت 

للخعشف على جمثالث 

ملخعلمين و ا

 جصحيدها.

 

 

 أوشؼت مخىىعت:

هل حعلم؟ : 1اليشاغ  -

معؼياث خٌى معؼياث ًدىاٌو 

مهذدة باالهلشاض )وخيذ اللشن، 

الليمىس، ببغاء البراهيذ(،  خيىان

معضصة بصىس لذفع املخعلمين 

لؼشح حعاؤالث عً أظباب 

ادة  اهخفاض ألاعذاد و ظبل الٍض

 

 

ظاعت 

 واخذة.

ًؼشخىن  -

الدعاؤالث خٌى الخىالذ 

الجيس ي عىذ الحيىاهاث و 

ًدذدون أهميخه و مخؼلباجه 

بىاء على  و مشاخله

دعباتهم العابلت و مى

 جمثالتهم.

ًخأهذون )ًثبخىن  -

ًذفع املخعلمين لؼشح 

حعاؤالث خٌى الخىالذ 

 .الجيس ي عىذ الحيىاهاث

ًشصذ جمثالث  -

)جصىساث( و  مىدعباث 

بليت خٌى املخعلمين الل

 املىطىع.

ًثبذ الصحيدت  -

 

 

 

 

 

 

جدذًذ دوس 

ول مً الزهش 



 

 

 

 

 

 

 

 

جلىبيم  -

جي:   جىٍى

املالخظت املعخمشة أثىاء 

الخعلم: جدليل أحىبت 

املخعلمين خالٌ 

الحصت و مً جم جزليل 

الصعىباث التي 

حعترض الخعلماث في 

 الحين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ئحمالي للمدىس  - جلٍى

:   ألاٌو

ً ظلعلت ئهجاص جماٍس

ً دسط الخىالذ  جماٍس

 الحيىاهاثالجيس ي عىذ 

 ً  32ص  2و  1)الخماٍس

مً دفتر الذسوط( بشيل 

فشدي، جدليل أحىبت 

املخعلمين، جدذًذ 

الخعثراث، اكتراح أوشؼت 

مىاظبت للخالميز 

ً لخزليل  املخعثًر

 صعىباث الخعلم لذيهم.

 .منها

ً : 2اليشاغ  - جمٍش

مذمج خٌى العلىواث الجيعيت، 

الهذف مىه هى دفع املخعلم 

الظخخشاج العباساث الذالت على 

هزه العلىواث، جدذًذ الهذف 

فا   .لهامىه، ثم اظخيخاج حعٍش

ً 3اليشاغ  - : جمٍش

مذمج خٌى ئهخاج ألامشاج 

ت ت و ألاهثٍى )ججاسب  الزهٍش

Spallanzani  على الظفادع و

ججاسب الضسع و الاظدئصاٌ 

 .لخدذًذ الغذد الخىاظليت(

و ًصححىن( مً 

اكتراخاتهم، ًمدصىن 

فشطياتهم عبر ئهجاص 

وشؼت املذمجت املذسحت ألا

مً دفتر  22 في الصفدت

 الذسوط.

 

منها و ًصحح الخاػئت عبر  

ً ص:  2و  1مذمجت ) جماٍس

 (. دفتر  الذسوط، مً 22

و ألاهثى في 

الخىالذ 

 الجيس ي

)العلىواث 

الجيعيت و  

ئهخاج 

 .ألامشاج(

 

 وثائم مخىىعت: 

 Spllanzani: ججاسب 1و  -

خٌى الخىالذ عىذ الظفادع 

)الخجشبت الثاهيت(: ججشبت الخلاء 

ت  ت و ألامشاج ألاهثٍى ألامشاج الزهٍش

 .ئطافت ئلى ججشبت شاهذة

: صىس و سظىم 2و  -

جخؼيؼيت جدىاٌو معؼياث خٌى 

 .الخىالذ عىذ كىافز البدش

: مىاولت الىشف عً 3و  -

إلاخصاب عىذ كىفز البدش مزًلت 

 .بأظئلت الظدثماس هخائجها

أششػت فيذًى على  -

 الحاظىب: 

جدىاٌو ظاهشة إلاخصاب  -

فه، أهىاعه و مشاخله(  .)حعٍش

 Dataاملعالغ العاهغ ) -

show.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h 30 

ًصىغىن الفشطياث و  -

 ًلترخىنها.

ًمدصىن الفشطياث و  -

رلً مً خالٌ اكتراح عذة 

بيت و بشوجىهٌى  ججٍش

بي للمىاولت.  ججٍش

 جدليل هخائج املىاولت.  -

اظخيخاحاث ى ًخىصلىن ئل -

خٌى حعٍشف إلاخصاب، 

 .أهىاعه، مشاخله و هخائجه

 

حعميم الاظخيخاحاث  -

ليها خٌى املخىصل ئ

إلاخصاب على باقي 

الحيىاهاث املماثلت و 

بامللاسهت هدذد مفهىم 

إلاخصاب عىذ بليت 

 .الحيىاهاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًلترح على املخعلمين  -

ً مذمجت:  جماٍس

- : )ججاسب  اليشاغ ألاٌو

Spallanzani). 

الخجشبت الثاهيت: ججشبت 

ت و  الخلاء ألامشاج الزهٍش

ت باإلطافت ئلى ججشبت  ألاهثٍى

شاهذة مللاسهت الىخائج 

 املدصل عليها

 اليشاغ الثاوي: -

لت للىشف عباسة عً مىاو 

عً إلاخصاب عىذ كىفز 

 .البدش

ًذعى املخعلمين  -

 الكتراح الفشطياث.

ًؼلب منهم  -

لخمديص  اكتراح مىاوالث

الفشطياث )العذة 

بيت و البروجىهٌى  الخجٍش

بي(.  الخجٍش

جىحيه الخالميز  -

خالٌ اظدثماس هخائج 

 املىاولت.

ًزهشهم  -

 باملؼلىب.

ًذعىهم ئلى  -

الالتزام بالغالف الضمجي 

 املخصص للمىاولت.

 

 

 

 

 

 

 

جدذًذ 

مفهىم 

 إلاخصاب

فه،  )حعٍش

أهىاعه، 

 (.مشاخله



 

جلىبيم  -

جي:   جىٍى

مشة أثىاء املالخظت املعخ

الخعلم: جدليل أحىبت 

املخعلمين خالٌ 

الحصت و مً جم جزليل 

الصعىباث التي 

حعترض الخعلماث في 

 الحين.

م للمدىسًٍ الثاوي  - جلٍى

  :و الثالث

ً ظلعلت ئهجاص جماٍس

ً دسط الخىالذ  جماٍس

 الجيس ي عىذ الحيىاهاث

 ً  32ص  2و  1)الخماٍس

مً دفتر الذسوط( بشيل 

ت فشدي، جدليل أحىب

املخعلمين، جدذًذ 

الخعثراث، اكتراح أوشؼت 

مىاظبت للخالميز 

ً لخزليل  املخعثًر

 صعىباث الخعلم لذيهم.

 وثائم مخىىعت: 

: سظم جخؼيؼي 1و  -

 .مليان همى الجىين عىذ الحصان

: جبرص جؼىس 2و  -

البيظاث و جدىلها ئلى ششاغيف 

 عىذ الظفادع

 أششػت فيذًى:

ؽ  - : ًدىاٌو 1الشٍش

ظت و حشيل مشاخل جؼىس البي

 .الجىين عىذ خيىان ولىد

ؽ  - : ًدىاٌو 2الشٍش

جؼىس البيظت ئلى حىين عىذ 

 .خيىان بيىض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظاعت 

 واخذة

ًلشأون معؼياث  -

ً و ًجيبىن على  الخمٍش

أظئلخه بشيل فشدي على 

.ً  دفاجش الخمٍش

ًىظفىن الىثائم  -

ً و أششػت  املشفلت بالخمٍش

الفيذًى املعشوطت عليهم 

ً خالٌ ئهجاص الخم ٍش

الظخيخاج مفهىم الحيىان 

 الىلىد و الحيىان البيىض.

ًؼبلىن ما  -

جىصلىا ئليه في جصييف 

بعع الحيىاهاث ئلى 

خيىاهاث ولىدة و خيىاهاث 

 بيىطت.

ىا  ًلترح على املخعلمين جمٍش

ٌعالج مفهىم  :مذمجا

الحيىان الىلىد و الحيىان 

البيىض و جصييف بعع 

الحيىاهاث خعب معياس: 

ين ئلى ميان همى الجى

خيىاهاث ولىدة و خيىاهاث 

 بيىطت.

ًلذم الىثائم  -

التي جخظمً معؼياث خٌى 

 املىطىع للمخعلمين.

ًجيب على أظئلت  -

املخعلمين و ٌششح العىاصش 

.ً  الغامظت في الخمٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما مصير 

 البيظت؟

 

 

 

 

 وثائم مخىىعت: 

جدىاٌو مثاال : 1و  -

 .لحيىان ًخميز بالىمى املباشش

ٌ مثاال جدىاو : 2و  -

 لحيىان ًخميز بالىمى الغير مباشش.

عباسة عً جمثيل : 3و  -

 .لذوسة الىمى عىذ الظفادع

عباسة عً جمثيل : 4و  -

 لذوسة الىمى عىذ كىفز البدش.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 h 30 

ًذسظىن الىثائم املشافلت  -

 و ٌعدثمشونها لخدذًذ

فا ملفهىم الىمى،  حعٍش

جدذًذ أهىاعه و الخميز بينها 

ثلت لحيىاهاث و ئعؼاء أم

جخميز بيل هىع مً أهىاع 

 .الىمى

ائم املشافلت و ًذسظىن الىث

ٌعدثمشونها إلهجاص خؼاػت 

لذوسة الىمى عىذ الظفادع 

و كىفز البدش، و كبل رلً 

ملء حذٌو ًخظمً 

املعؼياث عىذ هزًً 

الحيىاهين )وحىد التزاوج، 

هىع إلاخصاب، ميان همى 

الجىين، بيىض أم ولىد، 

 هىع الىمى(.

لترح على ً -

ً مذمجت:  املخعلمين جماٍس

-  ً  ٌعالج :4الخمٍش

مفهىم الىمى و أهىاعه و 

أمثلت لحيىاهاث جخميز بيل 

 هىع مً الىمى.

-  ً  ٌعالج :5الخمٍش

  .مفهىم دوسة الىمى

 ًلذم الىثائم للمخعلمين -

ًزهشهم  - -

 باملؼلىب منهم.

ًذعىهم ئلى  -

م بالغالف الضمجي الالتزا

ً  .املخصص للخماٍس

 

 

 

 

ىم الىمى مفه

 .و دوسة الىمى

 

  

لت اشخغاٌ         : جبلى هزه الجزارة مجشد احتهاد شخص ي لألظخار مدمذ بىمان، و ليعذ حزارة همؼيت، بديث ًمىً حغييرها حضئيا أو وليا خعب ػٍش

.ول أظخار، الىثائم و املىاسد التي ًىظفها لبىاء دسظه، ... أظأٌ هللا لي و لىم الخىفيم و العذاد  

ذي إلالىترووي:              Boummane @hotmail.comال جبخلىا علي بمالخظاجىم و اكتراخاجىم، بٍش

 

 

 


