
 

ت الجزارة  .ئعذادي زاهىي  تالثالث العىت – ألاغزًت لذسط التربٍى

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

اسة مىكعي على ألاهترهِذ ذ، املشحى ٍص  : مذوهت ألاظخار مدمذ بىمان لعلىم الحُاة و ألاسض.للمٍض

http://boumanesvt.canalblog.com/ 

 

I-  الاهؼالق.هافزة 

خ: >  ........................................................................................ الىُابت: >                                                  .                ............................................................................................... الخاٍس

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

 .ت مً الخعلُم الثاهىي إلاعذاديلثاملعخىي: العىت الثا >.                                                      ............................................................................................... ألاظخار: >

 .ائف الاكخُاث و التربُت الغزائُتوظ ت،خامعذة الالىخسكم الىخذة و عىىانها:  >

 ................................................................................. ألاغزًتالفصل ألاول،  سكم الفصل و عىىاهه: >

 ................................................................................................... ظاعخان الغالف الضمني املخصص له: >

 الكفاًاث املعتهذفت: >

بيمماسظت جىمُت الكفاًاث املىهجُت:   -  .الىهج الخجٍش

 .مكىهاث ألاغزًت( –ػشح حعاؤالث خىل املشكل العلمي املؼشوح )التركُب الكُمُائي لألغزًت  -

اث، البروجُذاث،  xصُاغت فشطُاث لحله )سبما ًدخىي الغزاء  -  ...(.على العكٍش

بي، ئهجاص املىاوالث - بُت، بشوجىكىل ججٍش  (.جمدُص الفشطُاث )اكتراح عذة ججٍش

 (xوطع خالصاث للمىاوالث: جأكُذ أو جفىُذ الفشطُاث )جدذًذ التركُب الكُمُائي للغزاء  -

ت:  >  ألاهذاف التربٍى

 .الكشف عً بعع مكىهاث ألاغزًت -

 .ظائفها(جصيُف ألاغزًت )بىاء على جشكُبها الكُمُائي، خعب و  -

  املكدعباث اللبلبت: >

 عذادي.إلا  الثاهىي  العىت ألاولى علىم الحُاة و ألاسض، –...(  ،الىظائف الكبري للجعم )الخغزًت  -

 علىم الحُاة و ألاسض، العىت ألاولى مً الخعلُم الثاهىي إلاعذادي. –بعع مكىهاث ألاغزًت و ػشق الكشف عنها   -

II- .هافزة البدث 
 

 مُت الخعلمُت:الىطعُاث الخعلُ  >

الخىصَع  الىطعُت الخعلُمُت الخعلمُت الخعلماث

 الضمني

م املعُىاث الذًذاكخُكُت  الخلٍى

 أوشؼت املخعلم أوشؼت ألاظخار

 

 

 

 

الكشف 

عً بعع 

مكىهاث 

 .ألاغزًت

ًلىد الخالمُز ئلى   -

ػشح حعاؤالث خىل التركُب 

 .الكُمُائي لغزاء معين

ًذعىهم لصُاغت  -

كُب فشطُاث خىل التر 

 .الكُمُائي لهزه ألاغزًت

ًؼلب منهم اكتراح  -

مىاوالث لخمدُص الفشطُاث 

ُِت و  )العذة الخجٍش

بي لهزه  البروجىكىل الخجٍش

 .املىاوالث(

جىحُه الخالمُز  -

خالل ئهجاص املىاوالث 

)الخعامل مع املدالُل 

ًؼشخىن  -

 .الدعاؤالث

صىغىن ً -

 .الفشطُاث و ًلترخىنها

ًمدصىن  -

فشطُاث ورلك مً ال

عذة  اكتراح خالل

بُت و بشوجىكىل  ججٍش

بي لكل مىاولت  .ججٍش

ئهجاص مىاوالث  -

الكشف عً مكىهاث 

 .ألاغزًت

جذوبً هخائج  -

املىاوالث على العبىسة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظاعت 

 .واخذة

 وزائم مخىىعت:

سظم جخؼُؼي ملىاولت : 1و   -

الكشف عً أمالح 

 .الكلىسوساث

سظم جخؼُؼي ملىاولت : 2و  -

الكشف أكعالث 

 .ألامىهُىم

: سظم جخؼُؼي ملىاولت 3و  -

 .الكشف عً البروجُذاث

: سظم جخؼُؼي ملىاولت  4و  -

 الكشف عً اليشا.

: سظم جخؼُؼي ملىاولت 5و  -

 الكشف عً الذهىُاث.

-  

م حشخُص ي: -  جلٍى

في بذاًت الحصت للخعشف على  

 جمثالث الخالمُز و جصحُدها.

ني - م جكٍى  :جلٍى

املالخظت املعخمشة أزىاء الخعلم: 

جدلُل أحىبت املخعلمين خالل 

الحصت و مً جم جزلُل 

الصعىباث التي حعترض الخعلم 

 في الحين.

م  -  ئحمالي جلٍى

 :للمدىس 

ً ظلعلت دسط ئهجاص  جماٍس

ً  جكخىهُت الصفائذ و  1)الخماٍس

 مً دفتر الذسوط( 7ص  4و  2



 

الكُمُائُت املعخعملت، و 

ت: مىكذ  ألادواث املخبًر

 (..بيعً،..

لى دعىة املخعلمين ئ -

ً هخائج املىاوالث على  جذٍو

العبىسة، جدلُلها زم الخشوج 

باظخيخاحاث خىل التركُب 

الكُمُائي لألغزًت املعخعملت 

 .في هزه املىاوالث

 جزكيرهم باملؼلىب. -

دعىتهم ئلى الالتزام  -

بالغالف الضمني املخصص 

 للمدىس.

 

 

 

 

 

 

 

حذول مً زالر خاهاث: 

املىاوالث، الىخائج، 

 .الاظخيخاحاث

ٌعشطىن  -

 أحىبتهم أمام صمالئهم.

ًلتزمىن  -

بالغالف الضمني 

 لهزه املىاوالث. املخصص

جلذًم  -

اظدىاحاث خىل التركُب 

 الكُمُائي لألغزًت.

وطع خالصت  -

أولُت خىل التركُب 

الكُمُائي ملخخلف 

 مكىهاث ألاغزًت.

 :أششػت فُذًى على الحاظىب

جخظمً ججاسب  -

الكشف عً مكىهاث ألاغزًت في 

أو عذة خالت عذم وحىد كاشف 

 . كىاشف باملخخبر

( data showاملعالغ العاكغ )

 و خاظىب.

بُت للمىاوالث  .العذة الخجٍش

 .أهابِب اخخباس -

أغزًت مخىىعت )خبز،  -

 خلُب، بُع، ...(.

 مىكذ بيعً. -

 ماء الُىدي. -

 مدلىل الفهلُىغ. -

 هتراث الفظت. -

 أكعالث ألاومىهُىم. -

ت للمىاوال  الجزاراث  .ثالتربٍى

ت جىحذ طمً الىزائم ا لتربٍى

 املشفلت بهزه الجزارة.

بشكل فشدي، جدلُل أحىبت 

املخعلمين، جدذًذ الخعثراث، 

اكتراح أوشؼت مىاظبت للخالمُز 

ً لخزلُل صعىباث  املخعثًر

 الخعلم لذيهم.

 

 

 

 

 

جصيُف 

ألاغزًت 

خعب 

جشكُبها 

الكُمُائي و 

خعب 

 .وظائفها

 

 

 

 

 

ح على ًلتر  -

ً مذمجت  :املخعلمين جماٍس

ً ألاول: -  الخمٍش

التركُب الكُمُائي ل خظمً ً

100 g  ًمً مجمىعت م

 ألاغزًت.

ً الثاوي: -  الخمٍش

ًخظمً معؼُاث عً 

ألامشاض الىاججت عً افخلاس 

الخغزًت لبعع ألاغزًت 

 البعُؼت.

ًذعىهم للشاءة  -

ً.االخم  ٍس

ٌششح الكلماث و  -

 ألاظئلت الغامظت.

ًلذم الىزائم  -

 للمخعلمين.

ًزكش املخعلمين  -

 باملؼلىب.

 

ًلشأون  -

ً املذمجت.  الخماٍس

ًذسظىن  -

 الىزائم املشافلت لها.

ًدىلىن  -

التركُب الكُمُائي 

لألغزًت ئلى مبُاهاث 

ت جدخىي على  دائٍش

ت  .اليعب املئٍى

ًلاسهىن بين  -

هزه ألاغزًت خعب 

 جشكُبها الكُمُائي.

ًصىفىنها ئلى  -

زالر مجمىعاث: أغزًت 

اث، غىُت غىُت بال عكٍش

بالبروجُذاث، غىُت 

 بالذهىُاث.

ًدذدون  -

وظُفت كل غزاء بعُؽ 

بىاء ػبُعت املشض الىاجج 

عً افخلاس الخغزًت لهزا 

 .الغزاء البعُؽ

ًلتزمىن  -

بالغالف الضمني 

 املخصص لها.

ٌعشطىن أحىبتهم أمام 

 صمالئهم.

 

 

 

 

 

 

هصف 

 .ظاعت

 وزائم مخىىعت:

: عباسة عً حذول 1و   -

تركُب ًدخىي على ال

مً  g 100الكُمُائي ل 

 .بعع ألاغزًت

جخظمً معؼُاث خىل  2و  -

بعع ألامشاض الىاججت عً 

افخلاس الخغزًت لبعع 

 .ألاغزًت البعُؼت

 

ني - م جكٍى  :جلٍى

املالخظت املعخمشة أزىاء الخعلم: 

جدلُل أحىبت املخعلمين خالل 

الحصت و مً جم جزلُل 

الصعىباث التي حعترض الخعلم 

 في الحين.

ئحمالي  مجلٍى -

 :للفلشة

ً ظلعلت دسط  ئهجاص جماٍس

 ً  3جكخىهُت الصفائذ )الخمٍش

مً دفتر الذسوط( بشكل  7ص 

فشدي، جدلُل أحىبت املخعلمين، 

جدذًذ الخعثراث، اكتراح أوشؼت 

 ً مىاظبت للخالمُز املخعثًر

 لخزلُل صعىباث الخعلم لذيهم.



 

 

o :ت املشفلت بهزه الجزارة  الىزائم التربٍى

ت ملىاوال الجزارة ال  -  .ث الكشف عً مكىهاث ألاغزًتتربٍى

 .ألاغزًتجصمُم دسط   -

 .ألاغزًتدسط   -

 .ألاغزًتالشبكت املفاهُمُت لذسط   -

 )سكم الىزُلت، املدىس أو الفلشة، مىطىع الىزُلت(. ألاغزًتلىخاث الىزائم املىظفت في دسط   -

 ,Les caractéristiques physiques et chimiques, incendie, explosionبؼائم جلىُت خىل املدالُل الكُمُائُت املعخعملت في املىاوالث )  -

pathologie, toxicologie) 

o  ك مثال املعخعمل في مىاولت الكشف عً البروجُذاث:معؼُاث خىل  خمع الىتًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o مالخظاث: 

ػبُعتها )جخعلم بالغالف الضمني، بالىزائم املعخعملت،  املالخظت

.).... 

 إلاحشاء املخخز ملعالجتها.

   

   

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لت : جبلى هزه الجزارة مجشد احتهاد شخص ي لألظخار مدمذ بىمان، و لِعذ حزارة همؼُت، بدُث ًمكً حغ  ُيرها حضئُا أو كلُا خعب ػٍش

 لي و لكم العذاد و الخىفُم.خغال كل أظخار، الىزائم و املىاسد التي ًىظفها لبىاء دسظه، ... أظأل هللا شا

ذي إلالكترووي:  Boummane@hotmail.com ال جبخلىا علي بمالخظاجكم و اكتراخاجكم، بٍش

  


