
 نموذج لجراذة تسبوبة ملناولة مدزجة بمقسز السنة الثالثة ثانوي إعدادي.
 هزا العمل مً ئهجاص: ألاظخار مدمذ بىمان، ال جيعىها مً صالح دعائنم.

اسة مىقعي على ألاهترهيذ: مذوهت ألاظخار مدمذ بىمان لعلىم الحياة و ألاسض ذ، اإلاشجى ٍص  للمٍض

http://boumanesvt.canalblog.com/ 

I- :نافرة الانطالق 

خ: >                                                                                                                       .................................................................................................. :الىيابت >  .................................................................................................. الخاٍس

 ...........................................اإلاادة: علىم الحياة و ألاسض  >                                                 ............................................................................................ اإلاإظعت: >

 ............ الثالثت زاهىي ئعذاديالعىت اإلاعخىي:  >                                                 ................................................................................................. ألاظخار: >

 الىخذة العادظت، وظائف الشبط و علم اإلاىاعت. سقم الىخذة و عىىانها: >

 الفصل ألاوى، الجهاص العصبي. سقم الفصل و عىىاهه: >

 ججشبت النشف عً العىاصش اإلاخذخلت في الاوعهاظاث الشىليت. عىىان اإلاىاولت: >

 ظاعت واخذة. الغالف الضمني: >

 طشح حعاؤالث لصياغت اإلاشهل العلمي اإلاطشح )العىاصش اإلاخذخلت في الاوعهاظاث الشىليت(. - اإلاىهجيت: ثانفاًالجىميت  - النفاًاث اإلاعتهذفت: >

 خ، الجلذ، العظالث، ... في الاوعهاظاث الشىليت(.)سبما ًخذخل اإلا فشطياث لحله صياغت  -

بي، ئهجاص اإلاىاولت(.  - بيت، بشجىلىى ججٍش  جمديص الفشطياث )اقتراح عذة ججٍش

 وطغ خالصت أوليت للمىاولت )جأليذ أو جفىيذ الفشطياث(.  -

 جدذًذ ألاعظاء اإلاخذخلت في الاوعهاظاث الشىليت. أهذاف الخجشبت: >

 

II- :هافزة البدث 

بيت: >  جقترح أوال مً طشف اإلاخعلمين قبل أن ًخم جقذًمها مً طشف ألاظخار. العذة الخجٍش

ٌعخدعً أن ًخطلع ألاظخار على خاصياث هزا الحمع، )مدلىى خمع ألاظيديو.  -

خطىسجه، الاخخياطاث التي ًيبغي اجخارها، ؤلاجشاءاث التي ًيبغي القيام بها في خالت خذور 

 .خادر(

 ئبشة. -

 خامل. -

 لأط. -

 طفادع خيت. -

 صجاجاث ظاعت. -

 ماء مقطش. -

 أهابيب اخخباس. -

 ماصت مذسجت. -

ذ. -  أدواث الدشٍش

بي: >  ًفترح مً قبل اإلاخعلمين أوال، قبل أن ًىصع ألاظخار وزائق جخظمىه و ًنخبه على العبىسة. البروجىلىى الخجٍش

 (.ةس ى لخطه العمليت ججىبا )ٌعخدعً أن ًقىم ألاظخار بهز جدظير مداليل راث جشاليز مخخلفت لحمع ألاظديو  - :اإلاشخلت ألاولى -

ب دماغها و حعليقها في الحامل(. -  جدظير الظفذعت )جخٍش

 جمديص الفشطياث )ئهجاص اإلاىاولت(. اإلاشخلت الثاهيت: -

 خاهاث )الخجاسب، الىخائج، الاظخيخاجاث( على ئزش مل ججشبت. 3جنخب هخائج مل مىاولت في جذوى مً  مالخظت: -

)جبذأ ؤلاهاجت باإلادلىى  ألاظديوئهاجت أخذ ألاطشاف الخلفيت للظفذعت باظخعماى أخذ اإلاداليل اإلاعذة لحمع  -

 ألاقل جشليزا(.

 جخذًش الطشف الخلفي للظفذعت بغمشه في ؤلازير، زم تهييجه. -

 تهييج الطشف آلاخش الزي لم ًخم جخذًشه. -

ذ الطشف الخلفي ألاًمً و  -  قطعه في الىظط. و رلو مً أجل عضى العصب الىسمي،  هقىم بدشٍش

 هقىم بتهييج الطشف الخلفي ألاًمً الزي قطع عصبه الىسمي. -



 هقىم بتهييج النهاًت اإلاديطيت )اإلاشجبطت بالعصب الىسمي(. -

ت )اإلاشجبطت بالىخاع الشىمي( للعصب الىسمي. هقىم باهاجت -  النهاًت اإلاشلٍض

ب الىخاع الشىمي.ج -  خٍش

 ئهاجت الطشف الخلفي ألاٌعش العليم. -

 جدليلها و جفعيرها و مً جم جقذًم اظخيخاجاث لها. -: اظدثماس هخائج اإلاىاولت >

 مقاسهت خصيلت ما جىصل ئليه اإلاخعلمين بالحصيلت اإلاىخظشة. -

 

 :ظشةخاإلاى الحصيلت >

 ظخيخاجاثالا  الىخائج اإلاىخظشة

 .عخبت التهييجلهي جنىن هىاك اظخجابت، ًجب أن جنىن ؤلاهاجت فعالت =  في اإلادلىى ألالثر جشليز. ًثنى الطشف الخلفي في اإلادلىى ألاقل جشليز، و ال ًثنى

 في الاوعهاظاث الشىليت. اإلاخًخذخل ال  .لإلهاجت )مخشبت اإلاخ( الشىليت الظفذعت حعخجيب ال 

 في الاوعهاظاث الشىليت.الجلذ ًخذخل  غير اإلاخذس. ى الطشفثنً الطشف اإلاخذس، وال ًثنى 

ال حعخجيب الظفذعت سغم ؤلاهاجت بعذ قطع العصب الىسمي )النهاًت 

 اإلاديطيت(.

 يت لمىصل خشمي.العصب الىسمي ًخذخل في الاوعهاظاث الشىل

ت بثني الطشف آلاخش حعخجيب   العصب الىسمي ًىقل العيالت العصبيت الحعيت. .عىذ تهييج النهاًت اإلاشلٍض

ب الىخاع الشىمي لإلهاجت الظفذعت حعخجيب ال   الاوعهاظاث الشىليت.الىخاع الشىمي ًخذخل في  .بعذ جخٍش

 

 أزش اإلاىاولت على الخعلم:جقييم  >

 في طىء ألاهذاف اإلاعطشة و النفاباث اإلاخىخاة. و أزشها على الخعلم خىصلاإلا ئليها دساظت الىخائج                                        


