انمسخُِ :

انثانثح ثإَ٘ ئػذاد٘

انخُقيج :

أستغ عاػاخ

انمكخسباث انقبهيت :
 +فٕائذ انغزاء  +يفٕٓو انٕخثح انغزائٛح ٔ +قاٚح األعُاٌ  +إَٔاع
األعُاٌ  +يكَٕاخ األغزٚح  +يثادب أٔنٛح ف ٙػهى انٕساثح  +انٕزذج  ( 5اندضء
األٔل ٔ :ظائف االقرٛاخ ) انًهف  1يٍ َفظ انٕزذج ( األغزٚح ) .

أٌذف انمهف :
* ذؼشف يفٕٓو االعرقالب األعاع. ٙ
* ذسذٚذ انؼٕايم انر ٙذإثش ػهٗ ذغٛشاخ انساخٛاخ انغاقٛح نهدغى اَغالقا يٍ
ذسهٛم يؼغٛاخ يالئًح.
* ذؼشف انكهرح انغزائٛح ٔ ،اعرخالص أًْٛح انرغزٚح انًرٕاصَح اَغالقا يٍ
ازرغاب تؼض انكهراخ انغزائٛح .
* انٕػ ٙتأًْٛح انرغزٚح انًرٕاصَح  ٔ،االعرشؼاس تاشكانٛح انكائُاخ انًؼذنح
ٔساثٛا ٔذأثٛشاخ يُرٕخاخ انصُاػح انغزائٛح ػهٗ صسح انكاَغاٌ .
* انرذسب ػهٗ  + :انًالزظح ٔانًُأنح  +انرؼثٛش انشفٓٔ ٙانكراتٙ
ٔانثٛاَ +ٙتُاء انًهخصاخ.
انُسائم انخعهيميت :
* يغالط ػاكظ ٔشفافاخ ف ٙانًٕضٕع .
* يؼغٛاخ يؼٛاسٚح زٕل انكهراخ انغزائٛح .
* يُشٕساخ يقاالخ  ...،زٕل ئشكانٛح انكائُاخ انًؼذنح ٔساثٛا .
* ٔثائق انكراب .

انمزاحـــــــــــــــــم
 -حمٍيذ إشكاني

 -ذغاؤالخ

انُضعياث انخعهيميت انخعهميت
نالَداص يخرهف أَشغرّ انٕٛيٛح ٚ،سراج اإلَغاٌ ئنٗ ذغزٚح
ذٕفش نّ يٕاد أنقٛد انضشٔسٚح ٔكًٛاخ يٍ انغاقح ذغغٙ
ئَفاقّ انغاقٔ . ٙنرهثٛح ْزِ انساخٛاخ ٚهدا ئنٗ األغزٚح
انغثٛؼٛح ٔ،أزٛاَا ئنٗ يُرٕخاخ انصُاػح انغزائٛح .

انخقُيـــــــــــــــــــــــم
 حقُيم حشخيصي .انرؼشف ػهٗ يكرغثاخ انراليٛز
ٔذًثالذٓى زٕل انًٕضٕع

 ذٕخ ّٛانراليٛز ئنٗ ذشذ انرغاؤالخ زٕل زاخٛاخ اندغى ئنٗانغاقح ٔانًادج –ٔكٛفٛح ٔضغ كهرح غزائٛح يرٕاصَح ٔزٕل
اإلشكانٛاخ انر ٙذغشزٓا األغزٚح انًؼذنح ٔساثٛا ...

انىشاط  : 1انُثيقخان  2َ 1ص92

ا – حاجاث انجسم إنّ
انطاقت َانمادة
- 1ذؼشٚف االعرقالب
األعاعٙ
 - 2انقًٛح انغاقٛح نألغزٚح .

- 3ياْ ٙانؼٕايم انر ٙذإثش
ػهٗ انساخٛاخ انغاقٛح
ػُذ اإلَغاٌ .

 ذٕخ ّٛانراليٛز غانٗ ذؼشٚف االعرقالب األعاع ٙاَغالقايٍ انٕثٛقح 1
 ذٕخ ّٛانراليٛز ئنٗ انرؼشف ػهٗ انقًٛح انغاقٛح انًسرًمذسشٚشْا ف ٙانخالٚا نكم يٍ  1gيٍ انغكشٚاخ ٔ  1 gيٍ
انذُْٛاخ ٔ  1gيٍ انثشٔذٛذاخ اَغالقا يٍ انٕثٛقح 2
انىشاط  : 2انُثائق  5 - 4 - 3ص93
 مقاروت انحاجياث انطاقيت نكم مه انكاحبت َ انعذاءة .انُثائق - 4- 3- 2ص. 92
ممء انجذَل انخاني :
انكاحبت

 حقُيم حكُيىي .ٕٚاكة عٛشٔسج انذسط.
ٔٚغًر ْزا انًُظ يٍ انرقٕٚى
تررثغ يغرٕٖ ذسصٛم انراليٛز
ٔكزنك انصؼٕتاخ انرٙ
ذؼرشضٓى
ٔٚغًر كزنك ترصسٛر ثغشاخانرذسٚظ .

انعذاءة

انحاجياث
انطاقيت انىظزيت

انحاجياث
انطاقيت نألغذيت
انمسخٍهكت

 ححهيم ٌذي انحاجياث َاسخىخاج أن انحاجياث حخغيز حسب َضعيت انجسم . انُثيقت  - 5 -حُجيً انخالميذ إنّ اسخخزاج انؼٕايم انرٙذإثش ػهٗ ذغٛش انساخٛاخ انغاقٛح نهدغى .

اا -انكهخاث انغذائيت
 - 1حعزيف انكهخت انغذائيت .

ذُأل يشاْق خالل  24عاػح األغزٚح انرانٛح :

حقُيم خخامي

 -حمزيه مذمج

مجمُع مكُواث أغذيت انمزاٌق
 انثشٔذٛذاخ 102.06 g انثشٔذٛذاخ انسٕٛاَٛح 21.66 g انثشٔذٛذاخ انُثاذٛح80.40 gانغكشٚاخ 461.35 g
انذُْٛاخ 84.2 g
انكهغٕٛو 864.9 mg
انفغفٕس 1459 mg

 - 1ازغة انُغة األستغ نررأكذ يٍ يذٖ ذٕاصٌ ذغزٚح
ْزا انًشاْق  .يارا ذغرُرح .
 - 2اػرًادا ػهٗ اندذٔل  :انٕثٛقح – 4ص 95اقرشذ
ذؼذٚال ػهٗ األغزٚح انًرُأنح يٍ عشف ْزا
انًشاْق  .نرغرٕف ٙانششٔط انشاتغ .انغاتقح .
 - 3ازغة انغاقح انر ٙذٕفشْا اغزٚح ْزا انًشاْق ،
ٔقاسَٓا يغ االيذاد انغاق ٙانًٕصٗ تّ .خذٔل 4
ص  954يارا ذغرُرح ؟ ػهًا اٌ
 1 gيٍ انغكشٚاخ

ااا -إشكانياث انكائىاث
انمعذنت َراثيا .
 - 1حعزيف
 - 2ايجابياث َانمخاطز
انمحخمهت نزراعت َاسخٍالك
انكائىاث انمعذنت َراثيا .
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 1 gيٍ انذُْٛاخ
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 1 gيٍ انثشٔذٛذاخ
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اػرًادا ػهٗ ٔثائق ص ٚ 97 ٔ - 96قٕو انراليٛز تًمء
اندذٔل انران: ٙ
االٚداتٛاخ

انًخاعش انًسرًهح نضساػح
انكائُاخ انًؼذنح ٔساثٛا

.......................-

...........................-

...........................-

.........................-

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

.........................-

................-

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

 -ذًاس ٍٚص 76
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