
 جذاذة درس التنفس في  أوساط مختلفة

 خذ٠دح اٌّخشٚط :األؼتاشج

 ِٓ األعذٚط األٚي ٝاألٌٚ :اٌفتطج

 h5 :اٌع١ِٕحاٌّسج 

 ٠ٛٔح اػذاد٠ح اٌّغ١شج اٌخضشاءثا :اٌّؤؼؽح

 ػٍَٛ اٌس١اج ٚاألسع اٌّازج:

 اٌتؼ١ٍُ اٌثأٛٞ اإلػذادٞ ِٓ األٌٚٝ :اٌّؽتٜٛ

 اٌىفا٠ح اٌّؽتٙسفح ِٓ اٌفصً:

اٌّتؼٍُ لادسا ػٍٝ اٌت١١ّض ت١ٓ  ٠ظثرتاٌتٕفػ فٟ أٚؼاط ِرتٍفح ػٕذ ٔٙا٠ح اٌفظً اٌثأٟ اٌّتؼٍك 

وّا ١ّ٠ض ت١ٓ اٌتٕفظ فٟ اٌٛعظ اٌّائٟ  ,   )وإشاسج اٌدٍذٞ ٚاٌمظثٟ( ٚوزااٌتٕفظ اٌشئٛٞ ٚاٌغٍظّٟ 

٠ّٕٟٚ ِٓ خالي ٘زا اٌفظً ِٙاساخ إٌٙح ػضاء اٌّتذخٍح فٟ وً ٔٛع, ِغ تؼشف األٚاٌٛعظ اٌٙٛائٟ 

اٌؼٍّٟ اٌّتّثً فٟ اٌتدش٠ة ٚاٌّالزظح ٚاالعتٕتاج اػتّادا ػٍٝ تداسب ٚ ٚثائك ٚأعٕاد ِختٍفح, 

س١اج ت٠ٚظثر فٟ إٌٙا٠ح ٚاػ١ا تضشٚسج اٌسفاظ ػٍٝ األٚعاط اٌطث١ؼ١ح ِٓ اٌتٍٛث ألْ رٌه ٠ّظ 

 اٌىائٕاخ اٌّتٛاخذج تٙا.

 اٌفصً اٌخأٟ تؼس زضغ ِالحظح ٚؼظ طث١ؼٟ ٚلثً زضغ اٌتغص٠ح : ضغاٌّٛلغ اٌث١ساغٛرٟ ٌٍس

 اٌّىتؽثاخ اٌؽاتمح:

 أخز األوغ١د١ٓ ػثش اٌش١ٙك ٚطشذ ثٕائٟ أوغ١ذ اٌىشتْٛ ػثش اٌضف١ش 

  اٌىائٕاخ اٌس١ح تٕفظ تّا ف١ٙا إٌثاتاخ 

 االِتسازاخ اٌّطتمثح:

 اٌغٕح اٌثاٌثح إػذادٞاٌخٍٛٞ  اٌتٕفظ 

  ٍٞٛٚإٔتاج اٌطالح ٌٍغٕح ثا١ٔح تىاٌٛس٠ا تخظض ع.ذ.أاٌتٕفظ اٌخ 

 
 ت١ّٙس ػاَ ٌٍفصً

ٌٕىشف ػٓ األػضاء ٚاٌث١ٕاخ اٌّؽؤٌٚح ػٓ 

 اٌتٕفػ

 ت١ّٙس

IIIٍٝاٌتٕفػ فٟ اٌٙٛاء / األػضاء اٌّؽاػسج ػ 

اٌىشف ػٓ اٌتثازالخ اٌغاظ٠ح اٌتٕفؽ١ح ٌٍىائٕاخ اٌح١ح ٚ 

 ٚؼظ ػشٙا

 ١ٙستّ 

I اٌغاظ٠ح اٌتٕفؽ١ح  ٌٍىائٕاخ / اٌىشف ػٓ اٌتثازالخ

 اٌح١ح فٟ اٌٙٛاء

 ػٕس اإلٔؽاْ/ 1

 أ/ أتؼطف ِىٛٔاخ اٌزٙاظ اٌتٕفؽٟ ػٕس اإلٔؽاْ

ب/ أتؼطف ِؽاض اٌٙٛاء زاذً اٌّؽاٌه اٌتٕفؽ١ح 

 ػٕس اإلٔؽاْ

د/ أوتشف زٚض األؼٕاخ اٌطئ٠ٛح فٟ اٌتثازالخ 

 اٌغاظ٠ح اٌتٕفؽ١ح ػٕس اإلٔؽاْ

 ػٕس اٌحٍعْٚ /2

 اٌتٕفؽٟ ػٕس اٌحٍعْٚأ/ اٌزٙاظ 

 ِؽاحح اٌتثازالخ اٌغاظ٠ح ػٕس اٌحٍعْٚ   ب/ أتؼطف 

 ِماضٔح ت١ٓ ضئح اٌحٍعْٚ ٚ ضئح اإلٔؽاْد/ 

 ػٕس اٌزطاز /3

 / ِالحظحأ

 ب/ ٔتائذ تزط٠ث١ح

 د/ اؼتٕتاد

 اٌرضطاء / ػٕس إٌثاتاخ4

 أ/ِالحظح

 ب/اؼتٕتاد

IV/  ٍٝاٌتٕفػ فٟ اٌّاء األػضاء اٌّؽاػسج ػ 

 األؼّان/ ػٕس 1

 أتؼطف اٌحطواخ اٌتٕفؽ١ح ػٕس اٌؽّىحأ/

 أوتشف أػضاء اٌتٕفػ ػٕس اٌؽّىحب/

و١ففففف تففففتُ اٌتثففففازالخ اٌغاظ٠ففففح اٌتٕفؽفففف١ح ػٍففففٝ د/

 ِؽتٜٛ اٌغالصُ

 ػٕس إٌثاخ اٌّائٟ/ 2
 ِالحظح

 اؼتٕتاد

 / ػٕس اإلٔؽا1ْ

 أ/ تزطتح

 ب/ِالحظح

 د/اؼتٕتاد

 / ػٕس إٌثاتاخ اٌرضطاء2

 أ/ تزطتح

 ب/ِالحظح

 اؼتٕتادد/ 

II/  اٌىشف ػٓ اٌتثازالخ اٌغاظ٠ح اٌتٕفؽ١ح ٌٍىائٕاخ

 اٌح١ح فٟ اٌّاء

 / ػٕس اٌؽّه1

 أ/تزطتح

 ب/ِالحظح

 د/اؼتٕتاد

 / ػٕس ٔثاخ ِائٟ: ٔثتح اٌؼ١ٍٛزج2

 أ/تزطتح

 ب/ِالحظح

 د/اؼتٕتاد

 ذالصح

 اٌّصطٍحاخ اٌؼ١ٍّح األؼاؼ١ح:

 Eau de chaux ِاء اٌز١ط

 Oxymétre رٙاظ األوؽ١ّتط

 Respiration تٕفػ

 Appareil respiratoire رٙاظ تٕفؽٟ

 Poumon ضئح

 Alvéole pulmonaire ؼٕد ضئٛٞ

 Bronche لصثح

 Stomate حغط

 Sac aérien و١ػ ٘ٛائٟ

 Bronchies غالصُ

 Arc bronchial لٛغ غٍصّٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المراد  والمهارات القدرات الوضعية التعليمية التعلمية المدة التقويم
 تطويرها

 الديداكتيكيالوسيلة 
 المستعملة

التعلمية األهداف  هيكلة الدرس 

 مهمة األستاذ وتوجيهاته إنجاز المتعلم

 

 تشخيصي:
رصد تمثالت 

 المتعلمٌن

د 55 إجابة عن االسئلة -   
التعبٌر عن تصوراتهم  -  
ٌطرح تساؤالته -  

ٌستعمل طرٌقة التنشٌط : الزوبعة  -
لكً:الذهنٌة   

ٌرصد تمثالتهم وٌصححها -  
ٌطرح أسئلة  -  
ٌوجه التالمٌذ لطرح التساؤالت -  
 

 
ًالتعبٌر الشفه  

 

لمٌن عٌحفز المت السبورة
 لمتابعة الدرس
رصد تمثالت 

 المتعلمٌن

 وضعية اإلنطالق

 
 ماهو الشهٌق ؟
 ماهو الزفٌر ؟

 
 

 
 اين تعيش السمكة ؟ -
 اخذنا السمكة من الماء ووضعناها في الهواء. ماذا سيحدث؟اذا  -
 ستموت لماذا؟  -
  اين يعيش االنسان؟  -
 اذا وضعنا االنسان في الماء.  هل يمكنه التنفس ؟ -
 ماذا سيحدث؟ -

     
 

 
 

 الدرس 1: الكشف عن التبادالت الغازية التنفسية للكائن الحي ووسط عيشه

عبر : تكويني
عما فهمته 
 من النص

د 51 ٌقرأ النص وٌعٌد سرده حسب  - 
 فهمه بأسلوبه الخاص

 ٌطرح التساؤالت

  ٌوجه المتعلم لقراءة نص الوضعٌة -
 ٌحفز المتعلم على طرح التساؤالت -

 القراءة
 الفهم

 التعبٌر الشفهً

 إثارة انتباه المتعلم - 
وضع المتعلم فً  -

إشكالٌة تحفزه على 
 طرح التساؤالت

 

 وضعية انطالق
 
 

 ؟ بذلك تقوم بنظرك فكٌف أجهزة اٌة استعمال دون الماء تحت بالتنفس األسماك تقوم االوكسجٌن. بٌنما قنٌنات باستعمال ٌغوصون البحار أعماق استكشاف العلماء ٌرٌد عندما
 

  األوساط؟ مختلف في التنفس عملية تتم كيف
 التنفس؟ من كائن كل تمكن التي واألعضاء البنيات هي ما و

التنفس   

  
 شهٌق

 [زفٌر

 رئتٌن
 انتفاخ القفص الصدري 

اخراج الهواء ثنائً أكسٌد 

 الكربون

 اخد االكسجٌن من الهواء ادخال الهواء



د 55 تكويني:  ٌقوم بتجربة التزفر فً ماء  - 
 الجٌر

ٌستنتج وجود ثانً أكسٌد  -
 الكربون فً الهواء المتزفر

الكشف  لمناولة ةالصورٌالحظ  -
جود عن األكسٌجٌن وٌستنتج و

 هذا الغاز فً الهواء المستنشق
 
 

 ٌختار متعلما إلنجاز التجربة -
ٌوجه مالحظة المتعلم لتغٌر ماء  -

 الجٌر
 
 
 مالحظة  -
عن طرح  صورة للكشفٌعرض  -

 األوكسٌجٌن باألكسٌمتر

 التجرٌب
 االستنتاج
 المالحظة
 المقارنة
 التركٌب

 أوانً مخبرٌة
 ماء الجٌر

 
 

ك.م 22 ص 6وثٌقة   

ك.و55ص  5وثٌقة   

ٌكشف المتعلم آلٌة 
التنفس عند اإلنسان 

باعتماد النهج 
 التجرٌبً

I اٌىشف ػٓ اٌتثازالخ /

اٌغاظ٠ح اٌتٕفؽ١ح  

ٌٍىائٕاخ اٌح١ح فٟ 

 اٌٙٛاء
/ عند اإلنسان1  

 تجاربأ/ 
 ب/ مالحظات
 ج/ استنتاج

 

  تزاضب:

 / ٔمَٛ تاٌتعفط فٟ ِاء اٌز١ط اٌصافٟ  ٌؼسج ِطاخ حُ ٔالحظ ٔت١زح اٌتزطتح1

 األوؽ١ّتط حُ ٔمَٛ تش١ٙك ٚظف١ط فٟ أٔثٛب ِتصً تٙصا اٌزٙاظ ٔؽزً ٔؽثح األوؽ١ز١ٓ فٟ اٌٙٛاء تٛاؼطح رٙاظ/2

 حظاخ:ِال

 تؼىط ِاء اٌز١ط ٔت١زح  ططس حٕائٟ أوؽ١س اٌىطتْٛ فٟ اٌٙٛاء اٌّتعفط 

 ٔمص فٟ ٔؽثح األوؽ١ز١ٓ اٌّؽزً ػٍٝ األوؽ١ّتط تؼس ػ١ٍّح اٌتٕفػ

 اؼتٕتاراخ

  تٕفؽ١ح ت١ٓ اإلٔؽاْ ٚ ٚؼظ ػ١شٗ غاظ٠ح  ٠ٚأذص حٕائٟ األوؽ١ز١ٓ ِٓ اٌٛؼظ اٌٙٛائٟ.إٔٙا ػ١ٍّح تثازي  حأٟ أوؽ١س اٌىطتْٛ ططس اإلٔؽاْاحٕاء اٌتٕفػ ٠

 ٌالحظ المناولة - د 21   تكويني
 ٌعبر عن مالحظاته -
 ٌقدم استنتاجات -

 

 التجربة إلىٌوجه المتعلم  -
ٌطلب مالحظات المتعلمٌن          -

 واستنتاجاتهم
ٌطرح التساؤل حول اختٌار  -

الجرس وضرورة ان ٌكون 
 باللون االسود

 المالحظة
 التجرٌب
 المقارنة

 االستنتاج

ٌتعرف المتعلم أن  
النباتات تأخذ 

األكسٌجٌن وتطرح 
ثنائً أكسٌد 

 بغٌابالكربون 
أي لٌال  الضوء

فً وتنعكس العملٌة 
 وجود الضوء

 

/ ػٕس إٌثاتاخ 2

 اٌرضطاء

 تحأ/ تزط

 ب/ ِالحظح

 د/ اؼتٕتاد

 

 ِالحظح

فٍُ ٠حسث أٞ تغ١١ط 2اذً اٌزطغ ٔالحظ أرفاضا فٟ ٔؽثتٗ. أِا فٟ اٌتزطتح ز، ِٚٓ ذالي ِؼا٠طج و١ّح األوؽز١ٓ  1فٟ ٔٙا٠ح اٌتزطتح ٔالحظ تؼىط ِاء اٌز١ط فٟ اٌتزطتح   

 اؼتٕتاد

. األوؽز١ٓ ٚتططس ف١ٗ حٕائٟ أوؽ١س اٌىطتْٛفٟ غ١اب اٌضٛء تتٕفػ إٌثاتاخ اٌرضطاء فٟ اٌٙٛاء، تأذص ِٕٗ   

 

ٌالحظ التجربة فً الوثٌقة  - د 55 
انطالقا من  وٌقدم استنتاجا

 المقارنة لنتائج التجربة
 ٌبنً الحصٌلة العلمٌة -

ٌوجه المتعلم إلى الوثٌقة  -
 التجربة

ٌحفزهم على المالحظة  -
 واالستتاج

 ٌبنً الحصٌلة مع المتعلم -

 المالحظة
 التجرٌب
 المقارنة

 االستنتاج

من 23ص5و 4الوثٌقة 

 الكتاب المدرسً

ٌكتشف المتعلم أن 
التنفس فً الماء ٌتم 

بأخذ األكسٌجٌن 
o2 ًوطرح ثنائ

 co2أكسٌد الكربون 

II/  ٓاٌىشف ػ

اٌتثازالخ اٌغاظ٠ح 

اٌتٕفؽ١ح ٌٍىائٕاخ اٌح١ح 

 فٟ اٌّاء

 / ػٕس اٌؽّه1

 أ/تزطتح

 ب/ِالحظح

 د/اؼتٕتاد

 

 ج/ استنتاج:
 ِاء اٌّّاٖ. اٌّصاب ِٓ شْ تططس حٕائٟ أوؽ١س اٌىطتْٛ فٟ اٌّاء. ٚأرفاض ٔؽثح األوؽز١ٓ فٟ ِاء اٌّّاٖ ٠سي ػٍٝ أْ اٌؽّىح تأذص ٘صا اٌغاظ إ٠سي تؼىط ِاء اٌز١ط ػٍٝ أْ اٌّاء ٠حتٛٞ ػٍٝ حٕائٟ أوؽ١س اٌىطتْٛ، فاٌؽّىح 

 ٚتططس ف١ٗ حٕائٟ أوؽ١س اٌىطتْٛ.  صاباٌّ شْ تتٕفػ فٟ اٌّاء ، ح١ج تأذص ِٕٗ األوؽز١ٓإفاٌؽّىح 

 



أدخل شخص 
نبتة معه إلى 
غرفة النوم 

لعدة ليال مع 
ترك النوافذ 

مغلقة فالحظ 
صعوبة في 

 التنفس.

 د21

 
 
 
 
 
 
 

 ٌقرأ التجربة -
 النتائج التجرٌبٌة ٌالحظ -
 ٌقارن التجربتٌن أ و ب -
 ٌتوصل إلى استنتاج -
 ٌقدم الحصٌلة العلمٌة -

 

 الوثٌقةٌوجه المتعلم لقراءة  -
ٌبٌن سبب صبغ الجرس  -

 باألسود
 ٌستخرج مالحظات المتعلم -
 ٌطلب تقدٌم استنتاج مناسب -
ٌبنً مع المتعلم الحصٌلة  -

 العلمٌة

 المالحظة
 التجرٌب
 المقارنة

 االستنتاج

من  23ص  6الوثٌقة 

 ك.م

ٌكشف المتعلم 
تجرٌبٌا عن 

التبادالت التنفسٌة 
 عند النبات المائً

 / ػٕس ٔثاخ ِائٟ: ٔثتح2

 اٌؼ١ٍٛزج

 أ/تزطتح

 

 ب/ِالحظح

 

 د/اؼتٕتاد

 

      -  -  فسر السبب 

 

 

 : د/ اؼتٕتاد

 فٟ غ١اب اٌضٛء. co2  ٚتططس ف١ٗ حٕائٟ أوؽ١س اٌىطتْٛ اٌّصاب o2 تمَٛ اٌؼ١ٍٛزج تتثازالخ غاظ٠ح تٕفؽ١ح ِغ اٌّاء، ح١ج تأذص ِٕٗ األوؽز١ٓ

: ذالصح  

 .co2 وتطرح فٌه ثنائً أكسٌد الكربون o2 بتبادالت غازٌة تنفسٌة مع وسط عٌشها حٌث تأخذ منه األكسجٌنتقوم الكائنات الحٌة النباتٌة والحٌوانٌة 

 
 ٠سذد ، اٌٛثائك ٚ اٌّدٍٛف ٠الزع*  تى٠ٕٟٛ

  ،اإلٔغاْ ػٕذ اٌتفغ١ح اٌّغاٌه

 ٌٍدٙاص ِثغطا تخط١ط١ا ٠ٕدضسعّا

 .اإٌٕغاْ ػٕذ اٌتٕفغٟ

 

 فٟ اٌتٕفغ١ح اٌغاصاخ ٔغة ٠ماسْ-

 اٌذَ

 فٟ اٌشئ٠ٛح األعٕاش دٚس ٠ٚغتٕتح

 .ٚاٌٙٛاء اٌذَ ت١ٓ اٌغاص٠ح اٌتثادالخ

 

 اٌذَ فٟ اٌتٕفغ١ح اٌغاصاخ ٔغة ٠ماسْ

 ٠ٚغتٕتح ػضٛ ِٓ ٚاٌخاسج اٌذاخً

 اٌىشتْٛ أٚوغ١ذ ثٕائٟ ِظذس

 .اٌّتضفش

 

٠ٚىتشف زٟ ٌسٍضْٚ لٛلؼح ٠ض٠ً  

اٌتثادالخ ِمش ٘ٛ ٚ اٌّؼشق اٌشداء  

 ٚاٌذَ اء اٌٙٛ ت١ٓ اٌغاص٠ح

أداص سعُ تخط١طٟ ٌّغازح 

 اٌتثادالخ اٌغاص٠ح 

 

 ًِء اٌدذٚي 

 تٛخ١ٗ اٌتال١ِز ٌّالزظح اٌٛثائك 

اعتذساخُٙ ٌٍتؼشف ػٍٝ اٌدٙاص 

 اٌتٕفغٟ 

 اٌّغاٌه إوتشاف اٌٝ ١ِزاٌتال إعتذساج

 اٌتٕفغ١ح ػٕذ االٔغاْ 

 

 أْ اوتشاف اٌٝ اٌتا١ٌّز إعتذساج

 اٌغاص٠ح خاٌتثادال شوّم اٌشئ٠ٛح اأٌغٕاش

ٚاٌذَ اٌٙٛاء ت١ٓ اٌتٕفغ١ح . 

 ِظذس اوتشاف اٌٝ اٌتال١ِز اعتذساج*

 .اٌّتضفش ْ اٌىشتْٛ ٚوغ١ذا ثٕائٟ

٠طٍة ِٓ اٌتال١ِز أداص سعُ 

 تخط١طٟ ٌٍدٙاص اٌتٕفغٟ ٌإلٔغاْ 

 

 اٌث١ٕاخ اوتشافاعتذساج اٌتال١ِز اٌٝ 

 اٌسٍضْٚ ػٕذ اٌتٕفغ١ح

 إٔداص ػٍٝ اٌتال١ِز ِغاػذج

 اٌتثادالخ ٌّغازح تخط١طٟ سعُ

 اٌسٍضْٚ ػٕذ اٌتٕفغ١ح اٌغاص٠ح

 

٠طٍة ُِٕٙ ِماسٔح ت١ٓ خظائض 

اٌدٙاص اٌتٕفغٟ ٌإلٔغاْ ٚاٌسٍضْٚ 

 

 اٌّالزظح 

 

 االعتٕتاج

 

 اٌّماسٔح 

 

اٌشعُ   

 

اٌتؼث١ش اٌشفٟٙ ٚ 

 اٌىتاتٟ 

 

 ٚث١مح                   

22 ص 1ٚ2ٚ3  

  دفتش اٌشعَِٛٓ 

 

21ص 4اٌٛث١مح   

اٌشعَٛ ع١ىّادفتش   

 

 اٌّدٍٛف

 

ِٓ د.س 21تّش٠ٓ ص   

 

 

 

25ص  5,6,7اٌٛث١مح   

 ِٓ اٌىتاب اٌّذسعٟ

 زٍضْٚ

 

 

 

 

 خذٚي ِماسْ

اٌت١١ّض ت١ٓ ِختٍف 

ػٕذ  أّٔاط اٌتٕفظ

 اٌس١ٛأاخ

 

تؼشف ِىٛٔاخ اٌدٙاص 

 اٌتٕفغٟ

 

 تؼشف ت١ٕح اٌشئح  

تؼشف ِغاس اٌٙٛاء 

داخً اٌّغاٌه اٌتٕفغ١ح 

 اثٕاء اٌتٕفظ اٌشئٛٞ

 

ِماسٔح ت١ٕح اٌشئح ػٕذ -

 فمشٞ ٚال فمشٞ 

 

تؼشف خاط١اخ ِغازح 

 اٌتثادي اٌشئٛٞ

 

 

-III األػضاء 

 اٌتٕفػ ػٍٝ اٌّؽاػسج

 اٌٙٛاء فٟ

 االٔؽاْ ػٕس -1 

 

 اٌتٕفػ زضاؼح: 1 ٔشاط

 فمطٞ وائٓ حٟ ػٕس

 ضئح ػٍٝ ٠تٛفط

 )االٔؽاْ(

 

 

 

 

ػٕس اٌحٍعْٚ-2  

 

: زضاؼح اٌتٕفػ 2ٔشاط 

فمطٞ  حٟ الػٕس وائٓ 

٠تٛفط ػٍٝ ضئح 

()اٌحٍعْٚ  
Commentaire [h1]:  



 ػٍٝ شىً خذٚي

 

طح ِطٚض  اٌغاظاخ اٌتٕفؽ١ح ػٕس االٔؽاْ ٚاٌحٍعْٚ ِّا ٠زؼٍٙا ِؽاحح فؼاٌح ٌٍتثازالخ اٌغاظ٠ح. ٠ٚؽّٝ ٘صا إٌٛع ِٓ اٌتٕفػ اٌصٞ ٠تُ تٛاؼ (رساض ضل١ك ٚضطة ٚٚرٛز ػطٚق ز٠ِٛح اٌحص١ٍح : تؽًٙ ذصائص اٌطئح )   

larespiration pulmonaire     تاٌتٕفػ اٌطئٛٞ اٌطئح  

 

 ٚاوتشاف  ِالزظح اٌٛثائك   

 اٌث١ٕاخ اٌتٕفغ١ح  ػٕذ اٌدشاد 

 

 ز١ح خشادج تطٓ زشواخ ٠الزع-

 اٌتٕفغ١ح اٌفتساخ ، ٠ىتشف

 ٠ٚىتشف خشادج تطٓ ٠ششذ -

 .ٚاٌمظ١ثاخ اٌتٕفغ١ح اٌمظثاخ

 أداص سعُ تخط١طٟ ٌٍشثىح اٌمظث١ح 

 

 

 

 ٚ تاٌّدٙش شدشج ٚسلح ٠الزع

 ٠ىتشف

 اٌثغٛس.

 إوتشاف اٌٝ اٌتال١ِز إعتذساج *

 .اٌدشاد ػٕذ اٌتٕفغ١ح اٌث١ٕاخ

 

٠طٍة ُِٕٙ أداص سعُ تخط١طٟ 

 ٌٍشثىح اٌمظث١ح ػٕذ اٌدشاد

 

 

 

 

 

 اٌثغٛس ِالزظح ػٍٝ اٌتال١ِز ِغاػذج*

 إٌثاتاخ أٚساق فٟ

 ت١ّٕح اٌّالزظح اٌؼ١ٍّح 

 

ت١ّٕح اٌمذسج ػٍٝ اٌتظ١ٕف  

 ٚاٌتشو١ة

 

 

ت١ّٕح اٌتؼث١ش تاٌشعَٛ 

 اٌتخط١ط١ح 

 

االعتؼّاي اٌظس١ر ٌألدٚاخ 

 اٌّخثش٠ح 

 
  

. 

 26ص 1ٚ2ٚٚ4اٌٛث١مح 

 ِٓ ن. َ     

ِٓ  23ص  6اٌٛث١مح 

 د.س            

 خشادج           

           

ػذج اٌتشش٠ر           

  صٚخ١ح ِىثشاخ

      

 27ص  6ٚ 5اٌٛث١مح 

 ِٓ اٌىتاب اٌّذسعٟ 

أشداسأٚساق    

اٌّدٙش   

 اٌتال١ِز ٠تؼشف*

 ٚاٌث١ٕاخ اٌّغاٌه

 اٌدشاد ػٕذ اٌتٕفغ١ح

 

 

 

 

 

 

 اٌت١ٍّز ٠تؼشف*

 ػٕذ اٌتٕفغ١ح اٌث١ٕاخ

 إٌثاتاخ اٌخضشاء 

 

 ػٕس اٌزطاز-3

 

: زضاؼح اٌتٕفػ 3ٔشاط 

ػٕس اٌحشطاخ ِخً: 

 اٌزطاز

 

 

 

 

ػٕس إٌثاتاخ  -4

 اٌرضطاء

: زضاؼح اٌتٕفػ 4ٔشاط 

 ػٕس إٌثاتاخ اٌرضطاء

 

 .respiration tracheenne تٕفػ لصثٟ ال ٠سذً اٌسَ فٟ اٌتٕفػ ػٕس اٌحشطاخ( اشْ ٌٍزطاز  اٌمصثاخ )اٌزطاز ٚػٕس تالٟ اٌحشطاخ ٠ٕتمً اٌٙٛاء اٌٝ األػضاء ِثاشطج تٛاؼطح شثىح ِٓ  ػٕساٌحص١ٍح: 

 

 فٟ غ١اب اٌضٛء.اٌخغٛض ت١ٓ اٌٙٛاء ٚأػضاء إٌثاتاخ ػٍٝ ِؽتٜٛ ِثاشطج ػٕس إٌثاتاخ اٌرضطاء اٌٙٛائ١ح ٚتتُ اٌتثازالخ اٌتٕفؽ١ح  -



 ، ِّاٖ فٟ ز١ح عّىح ٠الزع-  

ٚغطاءٞ  فّٙا ٠ظف زشواخ

 اٌغالطُ،

 اٌٍّْٛ اٌّاء تدشتح ٚتٛاعطح

 ٠ؼثش اٌزٞ اٌّائٟ ٠ىتشف اٌت١اس

 .اٌغّىح اٌفّٛٞ ػٕذ اٌدٛف

 

اٌضٚخٟ  تاٌّىثش غٍظّح ٠الزع-

  خظائظٙا ٠ىتشف

ِثغظ ٌغٍظّح  ٠ٕٚدض سعّا

 اٌغّىح

ِالزظح اٌٛث١مح ٚاعتخالص اْ 

اٌتثادالخ اٌغاص٠ح  تتُ ِثاششج  

 ػٍٝ ِغتٜٛ اٌمش١شج

 اٌٝ اٌتال١ِز إعتذساج *

 اٌتٕفغ١ح اٌسشواخ إوتشاف

 .اٌغّىح ػٕذ

 

 ػٍٝ اٌتال١ِز ِغاػذج *

 تٛاعطح غٍظّح ِالزظح

 .اٌضٚخٟ اٌّىثش

 

٠ىٍة ِٓ اٌتال١ِز أداص سعُ 

 تخط١طٟ ٌغٍظّح

اٌتال١ِز ٌّالزظح اٌٛث١مح   ٠ٛرٗ

 ٚلشاءتٙا   22ص 6

 عّىح   

 ِىثش صٚخٟ 

 

ص  1ٚ2ٚ3ٚ4اٌٛث١مح 

 ِٓ ن.َ 22\

 

 

 

 

 

 

 

ِٓ  22ص  6ٚث١مح 

 ن.َ

 اٌت١ٍّز ٠ىتشف*

 ػٕذ اٌتٕفغ١ح اٌسشواخ

 .األعّان

 اٌت١ٍّز ٠تؼشف*

 ٚاألػضاء اٌث١ٕاخ

 اٌغّىح ػٕذ اٌتٕفغ١ح

 

 

 

 

٠تؼشف اٌت١ٍّز اٌث١ٕاخ 

ٚاألػضاء اٌتٕفغ١ح ػٕذ 

 ٔثاخ ِائٟ ِثاي اٌؼ١ٍٛدج 

VI- األػضاء اٌّؽاػسج

 ػٍٝ اٌتٕفػ فٟ اٌّاء

 

 ػٕس اٌؽّىح -1

 

 : زضاؼح1ٔشاط 

اٌتٕفػ ػٕس وائٓ 

 حٟ غٍصّٟ

 

ػٕس ٔثاخ  -2

 اٌؼ١ٍٛزج

: زضاؼح 2ٔشاط 

اٌتٕفػ ػٕس ٔثاخ 

 ِائٟ

 respiration branchialeتٕفػ غٍصّٟ ػٍٝ ِؽتٜٛ اٌر١١طاخ اٌغٍص١ّح اشْ ٌٍؽّىح اٌحص١ٍح: تؼتثط اٌغالصُ أػضاء اٌتٕفػ ػٕس اٌؽّىح ح١ج تحسث اٌتثازالخ اٌغاظ٠ح اٌتٕفؽ١ح ت١ٓ اٌّاء ٚاٌسَ 

 

 ِثاشط تٕفػ ِائٟاشْ اٌؼ١ٍٛزج ٌٙا األػضاء فٟ غ١اب اٌضٛء  ت١ٓ اٌّاء ٚر١ّغِثاشطج ٚتتُ اٌتثازالخ اٌتٕفؽ١ح ػٕس إٌثاتاخ  اٌّائ١ح وٕثاخ اٌؼ١ٍٛزج 

  

 

 


