انًزاحـــــــــــــــــم

انٕظؼٛاخ انرؼهًٛٛح انرؼهًٛح

انًسرٕٖ :

انصانصح شإَ٘ إػذاد٘ .

انرٕقٛد :

 4ساػاخ

انرقٕٚـــــــــــــــــــــــى

* انًكرسثاخ انقثهٛح :
 يثادئ أونُح حىل يفهىو انىظائف انكثزي نهجظى . يفهىو انخهُح -انًتؼضٍ انًجهزٌ .

*أْذاف انًهف :
 اكتشاف انجزثىو وتحذَذ خصائصه ( انقذ ،انتكاثز ) اػتًادا ػهً يالحظاخ يجهزَح وػهً تحهُموثائق يالئًح
 تصُُف انجزاثُى ئتزاس خطىرج انجزاثُى وانىػٍ تأخطار انغشو انجزثىيٍ انتذرب ػهً  - :انًالحظح وانًُاونح– انتؼثُز انشفىٌ وانكتاتٍ .
 -تُاء يهخصاخ .

* انٕسائم انرؼهًٛٛح :
 أواٍَ سجاجُح ( ػهة  ، pétriأَاتُة اختثار ،ياصح ،ئَاء انتثهىر )... يىقذ – تثٍ خثش فىاكه ... يجاهز ،يكثزاخ سوجُح ،صفُحاخ و صفُحاخ . جهاس ػزض انصىر انشفافح ،وصىر شفافح فٍ انًىضىع . -وثائق انكتاب .

انًزاحـــــــــــــــــم

انٕظؼٛاخ انرؼهًٛٛح انرؼهًٛح

 -ذًٓٛذ إشكانٙ

انجزاثُى تىجذ فٍ كم يكاٌ ( تاطتثُاء األياكٍ انًؼقًح ) .
فهٍ تىجذ انتزتح وانهىاء وفٍ انظىائم  ،فهٍ ػهً اتصال
يظتًز تاإلَظاٌ وتاقٍ انكائُاخ انحُح األخزي .

 -تظاؤالخ

 فًا هٍ انجزاثُى ؟ يا أصُافها ؟ وكُف تتكاثز ؟ وياػالقتها تاإلَظاٌ ؟

ا – ذُٕع انعزاشٛى .
 1تؼزَف انجزاثُى :
 - 2تصُُف انًتؼضُاخ
انًجهزَح.

انتؼزف ػهً يكتظثاخ انتاليُذ
وتًثالتهى حىل انًىضىع

 تىجُه انتاليُذ انً تؼزَف انجزثىو اػتًادا ػهً انىثائقوانًالحظاخ انًجهزَح .
 اػتًادا ػهً انًالحظاخ انًجهزَح ووثائق انكتاب انًذرطٍَقىو انتاليُذ تًمء انجذول أطفهه .

انًعٓزٚح

أيصهح تؼط
خصائصٓا

حٕٛاَاخ
أٔن ٛح
تكرٛزٚاخ

حًاخ

َشاغ  : 1يمء انعذٔل اػرًادا ػهٗ ٔشائق ص
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انعزاشٛى

 ذقٕٚى ذكٕ. َُٙٚىاكة طُزورج انذرص.
وَظًح هذا انًُط يٍ انتقىَى
تتتثغ يظتىي تحصُم انتاليُذ
وكذنك انصؼىتاخ انتٍ
تؼتزضهى
وَظًح كذنك تتصحُح ثغزاخانتذرَض .

فطزٚاخ

ذًز ٍٚيذيط :

 -ذقٕٚى ذشخٛص. ٙ

انُشاغ  :انٕشائق ص  + 105+ 104يالحعاخ يعٓزٚح
( نؼفٍ انحٕايط  +تكرٛزٚاخ نثُٛح )..

ذصُٛف
كٛفٛح
انًرؼعٛاخ
يالحظرٓا

اا -ذكاشز انعزاشٛى

انرقٕٚـــــــــــــــــــــــى

ًَػ انركاشز

 رطى تخطُطٍ َثٍ يزاحم تكاثز حًح داخم خهُح حُح( تاالطتؼاَح تانىثُقح  6ص ) 107

َشاغ  : 2ذًز ٍٚيذيط
ػُذيا تتىفز انظزوف انًالئًح َتضاػف ػذد
انثكتُزَاخ فٍ كم . 20 mn
كى َحذث يٍ اَقظاو خالل 3h
-1
وخالل  24 hاَطالقا يٍ تكتُزَح واحذج
تُقظى فٍ ظزوف يالئًح ؟
اسرُراض

ااا-

انخًـــــط انعزشٕيــــــٙ
 - 1ػصٛح انكشاس

حذد انؼذد انُظزٌ نهثكتُزَاخ انتٍ
-2
ٌ ظزوف
تُحذر يٍ تكتُزَح واحذج تُقظى ف
يالئًح تؼذ يزور طاػح وتؼذ يزور 24
طاػاخ ؟
يا هٍ انؼىايم انتٍ ًَكٍ اٌ تىقف
-3
هذا انتكاثز ؟
 انُشاغ : 1 كٛف ذؤشز انعزاشٛى ػهٗ انعسى . يصال  : 1ػصٛح انكشاسص ). 108

(انٕشٛقراٌ 2ٔ 1

 - 1اسرخزض يٍ انٕشٛقح  1أػزاض انكشاس.
 - 2حذد انعزشٕيح انًسؤٔنح ػٍ ظٕٓر ْذا انًزض
.
حهم انُرائط انرعزٚثٛح نهٕشٛقح ’ 3
-2
ٔاسرُرط كٛف ذؤشز ػصٛاخ انكشاس ػهٗ
ظسى انًصاب

 - 2حًح انشكاو

 اسرُراض  :ػصٛاخ انكشاس ذؤشز ػهٗانعسى تٕاسطح انسً ٍٛانذ٘ ذُرعّ ْٔذا
األخٛز ٚسز٘ ف ٙدو انًزٚط فٛسثة ذسًى
انًزٚط .
 ٔٚؼرثز انسً ٍٛيٍ اخطز انًٕاد انًسًٕيحانًؼزٔفح ( اَظز انٕشٛقح  4ص . ) 108
 -يصال  : 2حًح انشكاو .

 انُشاغ : 2. 109

اسرخزض يٍ انٕشائق  6 ٔ 5ص

 - 1يا ْ ٙأػزاض انشكاو انحًٕ٘ ؟

اسرُراض

 - 2حذد انعزشٕيح انًسؤٔنح ػٍ ْذا انًزض .
– 3حذد كٛف ذؤشز حًح انشكاو ػهٗ خالٚا
انعٓاس انرُفس ٙيسرؼًال يكرسثاذك حٕل
ذكاشز انحًاخ
 تىجُه انتاليُذ ئنً اطتُتاج كُف تإثز انجزاثُىػهً انجظى

 اسرُراض  :ذؤشز انعزاشٛى انًًزظح ػهٗانعسى تانهعٕء إنٗ ٔسٛهر ٍٛيخرهفر: ٍٛ
 انركاشز انسزٚغ  :تًعز دخٕنٓا انعسى ،ذركاشز انعزاشٛى تسزػح فائقح حٛس ذعذ
انظزٔف انًالئًح نًُْٕا ( ٔسػ يقٛد ،
درظح حزارج يالئًح ) ٔتذنك ذغشٔ يخرهفح
األَسعح يرسثثح ف ٙظٕٓر أخزظح يرقٛحح .
ٔػُذيا ذصم إنٗ انذو ذحذز ذخًعّ  .فٙ
غٛاب انؼالض ٚؤد٘ ذخًط انذو إنٗ ٔفاج
انًزٚط .
ذحراض انحًاخ نركاشزْا انٗ خالٚا حٛح حٛسذركاشز تذاخهٓا يرسثثح فْ ٙالكٓا .
 إَراض انسً : ٍٛفْ ٙذِ انحانح ذثقٗانعزاشٛى انالْٕائٛح يرًٕ ظؼح ػهٗ يسرٕٖ
يكاٌ دخٕنٓا (انعشء انؼًٛق يٍ انعزغ يصال
) ٔذفزس يادج سايح ذسًٗ انسً ٍٛذُرشز
انسً ٍٛف ٙانعسى تٕاسطح انذو فرحذخ
اظطزاتاخ خطٛزج ػهٗ يسرٕٖ انخالٚا
انؼصثٛح تانخصٕص .
 ٚؤد٘ ذسًى انذو ف ٙاغهة انحاالخ إنٗيٕخ انًزٚط .

ذقٕٚى خرايٙ
 -تًارٍَ تطثُقُح ص 112
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