السلك االعدادي
جدول وثيرة التدخالت التشخيصية:األولى اعدادي
المرحلة

الكفاية
المرحلية

األسدوس االول
األسدوس الثاني

المحطة 1

األولى

المحطة 2

الثانية

المحطة 3

الثالثة

المحطة 4

الرابعة

المجاالت الفرعية المستهدفة بالتشخيص
-

-

المرحلة

الكفاية
المرحلية

األسدوس االول
األسدوس
الثاني

المحطة 1

األولى

المحطة 2

الثانية

المحطة 3

الثالثة

المحطة 4

الرابعة

مالحظة وسط طبيعي.
التنفس في أوساط مختلفة.
التغذية عند اإلنسان والحيوان.
التغذية عند النباتات.
العالقات الغذائية في وسط طبيعي.
تصنيف الكائنات الحية والتوازنات الطبيعية
تحضييييييييييير الخرجيييييييييية الجيولوجييييييييييية انجاز ييييييييييا
واستثمار ا
اسيييييتنتاو مفليييييول اليييييدورة الرسيييييوبية و تصييييينيف
الصخور الرسوبية.
الماء في الطبيعة.
األخطييييار الملييييددة للمييييوارد المائييييية و اإلجييييراءات
الوقائية والعالجية.

منتصف الوحدة األولى وقبل
إجراء الفرض األول
نهاية الوحدة األولى وقبل
إجراء الفرض الثاني
منتصف الوحدة الثانيةوقبل
إجراء الفرض األول
نهاية الوحدة الثانية وقبل
إجراء الفرض الثاني

جدول وتيرة التدخالت التشخيصية :الثانية اعدادي
المجاالت الفرعية المستهدفة بالتشخيص

-

فترة تمرير الرائز

نظرية تكتونية الصفائح.
الزلزالية وعالقتلا بنظرية تكتونية الصفائح.
البركانية وعالقتلا بنظرية تكتونية الصفائح.
التشو ات التكتونية وعالقتلا بنظرية تكتونية الصفائح.
تكون الصخور الصلارية مع اإلشارة إلى تحول التماس.
نشوء وتكون السالسل الجبلية(التكتونية العامة).
التوالد الجنسي عند الحيوانات.
التوالد عند النباتات.
التوالد عند اإلنسان.
الوراثة عند اإلنسان.

فترة تمرير الرائز
منتصف الوحدة األولى وقبل
إجراء الفرض األول
نلاية الوحدة األولى وقبل
إجراء الفرض الثاني
منتصف الوحدة الثانيةوقبل
إجراء الفرض األول
نلاية الوحدة الثانية وقبل
إجراء الفرض الثاني

السلك التا يلي
جدول وتيرة التدخالت التشخيصية :الجدع المشترك علمي
المرحلة

الكفاية المرحلية

األسدوس االول
األسدوس الثاني

المحطة 1

األولى

المحطة 2

الثانية

المحطة 3

الثالثة

المحطة 4

الرابعة

فترة تمرير الرائز

المجاالت الفرعية المستهدفة بالتشخيص

القيال بخرجة دراسية (مفلول أولي للحميلة
البيئية(.
العوامل التربوية وعالقتلا بالكائنات الحية.
العوامل المناخية وعالقتلا بالكائنات الحية.
نلاية الوحدة األولى وقبل إجراء
تدفق المادة والطاقة داخل الحميلة البيئية
الفرض الثاني
التوازنات الطبيعية
التوالد الجنسي عند النباتات الز رية كاسيات
البذور ودورة النمو.
منتصف الوحدة الثانية وقبل
إجراء الفرض األول
التوالد الجنسي عند النباتات الز رية عاريات
البذور ودورة النمو.
بـالتوالد الجنسي عند النباتات الالز رية ودورات
النمو.
نلاية الوحدة الثانية وقبل إجراء
الفرض الثاني
التوالد الالجنسي عند النباتات والتعديل الوراثي
عند النباتات) .(P.G.M.وتصنيف النباتات
منتصف الوحدة األولى وقبل
إجراء الفرض األول

جدول وتيرة التدخالت التشخيصية :األولى باك
المرحلة

الكفاية
المرحلية

المجاالت الفرعية المستهدفة بالتشخيص
-

األسدوس االول

انجاز خريطة الجغرافي القديمة لمنطقة معينة
استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة رسوبية منضديه
ووضع أسس الخريطة الجيولوجية
استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة باستعمال الخريطة
الجيولوجية.
آليات امتصاص الماء واألمالح المعدنية عند النباتات
التبادالت الغازية اليخضورية
انتاو المادة العضوية من طرف النباتات
دور الصبغات اليخضورية في التقاط الطاقة الضوئية
التفاعالت األساسية للتركيب الضوئي.
تنوع مصادر المادة والطاقة المستعملة من طرف الكائنات
الحية.

األسدوس الثاني

المرحلة
1

االولى

المرحلة
2

الثانية

المرحلة
3

الثالثة

 التواصل اللرموني -التواصل العصبي

المرحلة
4

الرابعة

 تنظيل وظيفة التوالد عند االنسان -تعميل مفلول االندماو عصب رموني

-

فترة تمرير الرائز
نلاية الوحدة األولى
قبل إجراء
الفرض الثاني

نلاية الوحدة الثانية
قبل إجراء
الفرض الثالث

نلاية الوحدة الثالثة
قبل إجراء
الفرض الثاني
نلاية الوحدة الرابعة
قبل إجراء
الفرض الثالث

