
 بسم اهلل الرمحان الرحيم

 األستاذ محمد اشباني

 8444041رقم التأجير: 

 

 المملكة المغربية التعلمات تخطيط

 وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة

 نيابة تارودانت

 شاونيلثانوية التأهيلية عبد اهلل الشفا

 والعصبيةالتواصالت الهرمونية  وحدة        
 ول  بكلوريا علو  تجريبيةاأل    

 

 الكفايات المستهدفة القدرات والمهارات المستهدفة

  .ربط المعطيات فيما بينها 

  إبداء رأي والبرهنة عليه 

  تمثيل بنية أو ظاهرة بيولوجية أو

 جيولوجية بواسطة رسم تخطيطي

  ترجمة معطيات رقمية إل  مبيان أو

المعطيات جدول لربط واستخراج 

 العلمية انطالقا من التحليل.

  االندماج ضمن مجموعة عمل 

 .الخروج باستنتاجات وتعميم النتائج 

 القدرة عل  المقارنة واالستنتاج، 

 تحديد وصياغة مشكل علمي 

  المالحظة العلمية، القدرة عل  التحليل، التعبير

 الشفهي والكتابي

  تجريبيالنمذجة، اقتراح فرضية، اقتراح بروتوكول 

  ربط المعلومات بالمكتسبات لحل مشكل علمي

 مطروح 

  اقتراح وصياغة فرضية أو فرضيات مرتبطة بمشكل

 علمي

 اقتراح أدوات مناسبة الختبار فرضية أو فرضيات 

  وصف وتحليل ومقارنة المعطيات العلمية مع تفسير

 النتائج.

  مع إدراك مميزات كل منهما. تعزيز المعارف العلمية حول مفهو  التواصل العصبي والهرموني 

  البياني والشفهي والكتابي لترجمة المعطيات المرتبطة  العلمي:استعمال مختلف أنواع التواصل

بوظيفتي التواصل العصبي والهرموني مع توظيف هذا التواصل لتحقيق التفاعل اإليجابي مع 

ئف التواصل العصبي المحيط االجتماعي، وتنمية القدرة عل  بناء نماذج تفسيرية حول وظا

 والهرموني بواسطة خطاطات وظيفية ومبسطة.

  الوعي بأهمية التكامل الوظيفي بين أجهزة التواصل وباقي األعضاء قصد اتخاذ مواقف ايجابية

 الحترا  الحياة واالهتما  بالذات في مجال الصحة.

 ر حول التواصالت اكتساب منهجية علمية سليمة في صياغة ومعالجة المشاكل العلمية التي تدو

 العصبية والهرمونية.

   المرتبطة التمكن من االستعمال السليم للوسائل التكنولوجية في التعامل مع الظواهر

  والهرمونية.العصبية  بالتواصالت

 عصبي: التواصل الالفصل الرابع

 االمتدادات

 .)االندماج عصب هرموني )السنة األول  من سلك الباكالوريا علو  تجريبية 

 

 المكتسبات القبلية

 :  أ.ح.ع اعدادي ثانوي الثالثة السنة

 الحسية العصبية وانتقال الرسالة نشوء كيفية  

 والحركية الحسية العصبية السيالة مسير  

  ومفهو  العصبة االنعكاس قوس مفهو  

 وضعية اإلنطالق

هؤالء األشخاص بارتباطهم الشديد بتلك المواد فهي تصبح وسيلة للشعور بالراحة واالبتعاد عن المشاكل والهمو  لذلك يبدو تأثيرها كثيرا ما نسمع عن أشخاص مدمنين عل  المخدرات والكحول والتدخين، يتميز 

ي والسبب في إدمانها يجب استيعاب عدة عل  جهازنا العصب تلك المواد متركزا في الجهاز العصبي لإلنسان حيث تعمل تلك المواد عل  تنشيط الخاليا العصبية او منع انتشار التواصالت بينها. لفهم كيفية تأثير

 تنتقل تلك الرسالة؟ وكيفمفاهيم كطبيعة الرسالة العصبية 

 

 



 المحتوى المعرفية األهداف الوسائل أنشطة األستاذ أنشطة التالميذ التقويم المدة

تشخيصي: دور الجهاز  س 4

 العصبي ومكوناته

طبيعة السيالة العصبية 

 ومسارها؟

 

 

 

تشخيصي: التيار والتوتر 

 وفرق الجهد؟

 

 

 

تتبعي: تعريف 

 االهتياجية والتوصيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

تتبعي: الفرق الليف 

 العصبي و العصب؟

  العصبي والوصول تذكر مكونات الجهاز

والمحيطي( ثم مراحل  للنوعين ) المركزي

 (8انتقال الرسالة العصبية )وثيقة

 يةاقتراح طريقة لتسجيل السيالة العصب 

  مالحظة تجربة تسجيل الرسالة العصبية

 وفهم كل مكوناتها

 ينتبه التالميذ آللية عمل كاشف الذبذبات 

  يالحظ التالميذ التسجيل المحصل عليه

 ويرسمونه ويتم تعريفه

  يستوعب التالميذ مفهومي االهتياجية

 والتوصيلية

 . 

 التالميذ معطيات التجربة ويجيبون عن  يأخذ

 المطلوب

  لكيفية الحصول عل  المبيان ثم ينتبهون

يحللون المبيان ثم يصلون للمفاهيم 

 الممثلة في المبيان

 يصل التالميذ لتحديد شروط االهاجة الفعالة 

 . 

 . 

  يأخذون الوثيقة ويدونون المعطيات ثم

 يجيبون عن األسئلة

  يصلون لفهم الدور المقاو  المطلق ثم

 النسبي

 وب يأخذ التالميذ الوثيقة ويدونون المطل

ويعملون عليه ثم يصلون لإلجابات ويحددون 

 سرعة السيالة العصبية وطبيعتها.

  دعوة التالميذ للتذكير بمكونات الجهاز

 العصبي ومراحل انتقال السيالة العصبية

  سؤال التالميذ عن كيفية تسجيل الرسالة

 العصبية ومناقشة مقترحاتهم

  دعوة التالميذ لمالحظة البروتوكول

المقترح ثم يوضح مختلف التجريبي 

 مكوناته

 يشرح آلية عمل كاشف الذبذبات 

  يوضح التسجيل المحصل عليه عادة

 )منحن  جهد العمل(

  االهتياجية –يعرف الخاصتين المدروستين

 -والتوصيلية

  يقد  تجربة دراسة شروط التهييج الفعال

 ثم يحدد المطلوب

 يوضح كيفية الوصول للمبيان المدروس 

 ميذ تفاصيل المبيان ثم يناقش مع التال

يصل بهم لمالحظة المفاهيم المدروسة 

 )الريوباز...(

  يصل بالتالميذ لتحديد شروط االهاجة

 الفعالة

  يقد  التجربة الخاصة بدراسة الدور

 المقاو  ويحدد المطلوب

 يناقش مع التالميذ اإلجابات 

  يوضح المفهو  المدروس: الدور المقاو 

 دد المطلوبيقد  الوثيقة ويح 

  يناقش مع التالميذ المفهو  المدروس

 )سرعة السيالة العصبية(

 السبورة

 8الوثيقة 

 من 

 المستنتخ

 

 

 12ص  3-2و 

العارض 

 الضوئي

 nerfبرنامج 

 

من  2و 

 المستنسخ

 

 

 

 

 

 

 3و 

 

 

 

 5و 

تعرف المكونات الرئيسية 

 للجهاز العصبي

تعرف مراحل انتقال السيالة 

 العصبية

 فهم مبدأ كاشف الذبذبات

 تعرف عتبتي الشدة والتهييج

 فهم الدور المقاو 

حساب سرعة توصيلية الرسالة 

 العصبية

 

 

 

 

 التواصالت الهرمونية والعصبية

 تمهيد

 

I. خاصيات العصب 

الكشف التجريبي عن  .8

 خاصيات العصب

 

 

 

 

 

 االهتياجية .2

 شروط التهييج الفعال .أ

 

 

 

 

 الدور المقاو  .ب

 

 

 

 التوصيلية .3

تشخيصي: تسجيل  س 2

 العصبية؟الرسالة 

 مبدأ كاشف الذبذبات

 

  انجاز المطلوب عل  الوثيقة المقدمة 

 تفسيره والوصول لمفهو  تحليل التسجيل و

 جهد الكمون.

 . 

 تقديم الوثيقة وتحديد المطلوب 

 مناقشة إجابات التالميذ وتوضيح التسجيل 

 جهد الكمون_–والمفهو  المدروس 

 السبورة

 0و 

 

 

تعرف الظواهر الكهربائية 

 لجهد الكمون

 جهد تمييز جهد الكمون عن

 العمل

II.  طبيعة الرسالة العصبية

 وكيفية نشوئها

الكشف عن جهد  .8

 الكمون



تتبعي: كيفية الحصول 

عل  جهد العمل احادي 

 الطور

 انجاز المطلوب: تحليل وتفسير التسجيالت 

  فهم عالقة التسجيل المحصل عليه بحركة

والوصول لفهم نشأة جهد السيالة العصبية 

 العمل وتطوره

  تقديم اقتراحات حول طريقة تسجيل جهد

 عمل احادي الطور

  تقديم الوثيقة وتحديد المطلوب من

 التالميذ

 يح كل مناقشة اإلجابات مع التالميذ وتوض

 مراحل تسجيل جهد العمل

  مناقشة اقتراحات التالميذ حول تسجيل

 جهد العمل احادي الطور

 الكشف عن جهد العمل .2 5و 

 

 تشخيصي: س2

الفرق بين جهد العمل  

 وجهد الكمون

االنتشار والنفاذية 

 والنقل النشيط

 

 

 

 

 

 

 

  تقديم تصورات ممكنة لطبيعة جهد

الكمون والوصول ألهمية البحث في الغشاء 

 الخلوي

 اخذ معطيات التجربة وإنجاز التعليمات 

  مناقشة األجوبة جماعيا والوصول لفرضية

 الكمونحول دور التبادالت في توضيح جهد 

  وإنجاز المطلوب 2أخد معطيات التجربة 

  مناقشة جماعية لألجوبة وصياغة استنتاج

حول التبادالت بين الغشاء الخلوي وعالقتها 

 بجهد الكمون

 أخد معطيات التجربة وفهمها 

  انجاز المطلوب ثم مناقشة اإلجابات انطالقا

 من تحليل جماعي للمبيانات

  جهد  الوصول الستنتاج آلية الحفاظ عل

 الكمون

  دعوة التالميذ القتراح وسائل لفهم جهد

الكمون وتوجيههم نحو دراسة الغشاء 

 الخلوي للعصبة

 تقديم معطيات التجربة وتحديد المطلوب 

  التالميذ والوصول بهم مناقشة إجابات

 القتراح فرضيات حول جهد الكمون

  ثم تحديد  2تقديم معطيات التجربة

 المطلوب

  التالميذ والوصول بهم مناقشة إجابات

 لصياغة استنتاج.

  وشرح المعطيات -مبيانات–تقديم التجربة

 وتحديد المطلوب

  مناقشة إجابات التالميذ والوصول مع

التالميذ الستنتاج حول الحفاظ عل  جهد 

 الكمون

 السبورة

 

 

 

 

 

 

 

 

مبيانات عل  

 السبورة

رسم 

تخطيطي 

 عل  السبورة

تعرف األصل االيوني لجهد 

 الكمون

تعرف التبادالت األيونية في 

 غشاء العصبة

 التوصل لطبيعة جهد الكمون

III.  دور الغشاء الخلوي في

 جهد الكمون

التبادالت األيونية في  .8

 غشاء الليف العصبي

 

 

 

 

 

آلية الحفاظ عل   .2

 جهد الكمون

 

تشخيصي: التفسير  س 2

الكيميائي لجهد 

 الكمون

 

 

 

 

 

 

  أخد الوثيقة وتدوين المعطيات وإنجاز

 المطلوب

  مناقشة اإلجابات والخروج باقتراح تفسير

 لجهد العمل

  أخد المعطيات ومناقشتها ثم انجاز

 المطلوب

 تقديم اإلجابات ومناقشتها 

  متابعة والتعليق عل  الرسم المنجز في

 السبورة

  أخد الوثيقة ومناقشة مضمونها والوصول

 لفهم تفسير جهد العمل

 تقديم الوثيقة وتوضيح التعليمات 

  مناقشة إجابات التالميذ 

  حث التالميذ عل  اقتراح تفاسير لعالقة

 جهد العمل بالتبادالت األيونية

  ( وتوضيحها 2عرض المعطيات )تجربة

 للمتعلمين وتحديد المطلوب منهم

 مناقشة إجابات التالميذ 

  انجاز رسم بمتابعة التالميذ يوضح مختلف

 القنوات الموجودة في غشاء الليف

 ة المدروسة ويدعو التالميذ يحدد الوثيق

 لوصف المعطيات ثم يناقشها معهم 

 8الوثيقة 

 السبورة

 

 

 

 

 

 

 

رسم عل  

 السبورة

تعرف التبادالت األيونية خالل 

 جهد العمل

تعرف دور القنوات المرتبطة 

بالفولتية في خلق جهد 

 العمل

IV.  دور الغشاء الخلوي في

 جهد العمل

الظواهر األيونية  .8

 لجهد العمل

 

 

 

 

 

التفسير الكيميائي  .2

 لجهد العمل



تشخيصي: مكونات  س 4

 الجهاز العصبي

 خاصيات العصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتبعي: الفرق بين 

العصب والليف العصبي 

 والعصبة

 

 

 تكويني

تمرين من الكتاب 

 المدرسي

  التذكير بأهم البنيات المسؤولة عن التواصل

 العصبي

  مناقشة األجوبة والوصول ألهمية عنصرين

 هما: النخاع الشوكي واألعصاب

  مالحظة الوثيقة المقدمة ومناقشة العناصر

الممثلة والوصول ال  مكونات النخاع 

 الشوكي

  وتحديد العناصر الممثلة 4مالحظة الوثيقة 

  حزمة ألياف –الوصول لطبيعة العصب- 

  0و 5مالحظة الوثيقتين 

 تحديد مضمون كل وثيقة 

 بية الوصول لفهم مكونات األلياف العص–

 وكيفية نشؤها-غمد النخاعين

  التساؤل عن الرابط بين مكونات النخاع

 الشوكي واألعصاب

 اقتراح فرضيات تفسر ذلك 

  تحليل التجارب المقدمة وإعطاء تفاسير لكل

 تجربة

  مناقشة األجوبة المقدمة والوصول

 للتفاسير السليمة لكل تجربة

  الوصول لفهم العالقة بين الجسم الخلوي

 العصبيوالليف 

 اقتراح رسم للعصبة وتحديد أهم مكوناتها 

 مع مناقشة كل مكون

  مالحظة الوثيقة المبينة لبنية العصبة

 وتحديد المكونات الممثلة

 

  دعوة التالميذ للتذكير بـأهم البنيات

 المتدخلة في التواصل العصبي

  مناقشة مقترحات التالميذ وتوجيههم

للعنصرين المدروسين: النخاع الشوكي 

 ألعصابوا

  ودعوة التالميذ  3تقديم الوثيقة

لمالحظة وتحديد العناصر الممثلة 

 والوصول بالتالميذ لفهم تلك العناصر

  ودعوة التالميذ  4تقديم الوثيقة

 لمالحظة البنيات

 مناقشة الوثيقة مع التالميذ 

  ودعوة التالميذ  0و 5تقديم الوثيقتين

 لمالحظتهما

 مناقشة وشرح البنيات الممثلة 

  تحفيز التالميذ للتساؤل عن العالقة بين

 النخاع الشوكي واألعصاب

  مناقشة فرضيات التالميذ ودعوتهم

 لدراسة التجربة المقدمة

  متابعة أجوبة التالميذ والخروج معهم

 بتفسيرات للتجارب المدروسة

  الوصول بالتالميذ لفهم العالقة بين

 الجسم الخلوي والليف العصبي

 بة بمساعدة إنجاز رسم مبسط للعص

 التالميذ ومناقشته

  تقديم الوثيقة الموضحة للعصبة ودعوة

 التالميذ لتحديد مكوناتها

 

 

 

 

 

 السبورة

 3الوثيقة 

 

 

 4الوثيقة 

 

 

 5الوثيقة 

 0الوثيقة 

 

 

 

 7الوثيقة 

 

 

 

 

 

 1الوثيقة 

 

 

تعرف بنيتي النخاع الشوكي 

 والعصب

 ابراز مفهو  الخلية العصبية

V.  البنيات المسؤولة عن

 التواصل العصبي

النخاع الشوكي  .8

 والعصب

 النخاع الشوكي .أ

 

 

 

 العصب .ب

 

 

 

 

 

الخلية العصبية =  .2

 العصبة

 تجارب .أ

 

 

 

 

 

 بنية العصبة .ب

تشخيصي: خاصيات  س 2

 العصب والدور المقاو 

  تقديم اقتراحات حول الفرق في الخاصيات

 بين الليف العصبي والعصب

 دراسة التجربة المقدمة وإنجاز المطلوب 

  اإلجابات ومناقشتهاتقديم 

 مالحظة الرسم المنجز وتحليله 

 ي تحفيز التالميذ عل  اقتراح الفرق ف

 الخاصيات بين العصب والليف العصبي

  تقديم التجربة وتحديد التعليمات ومتابعة

 انجاز التالميذ

 رسم التسجيل وتوضيحه ثم دعوة التالميذ 

 8الوثيقة 

 2الوثيقة 

 

 

 

 تعرف قانون الكل أو العد 

 تعرف ظاهرة اإلجمال الزمني

 

تعرف دور النخاعين في 

 توصيل الرسالة العصبية

VI. خاصيات الليف العصبي 

استجابة الليف العصبي  .8

 إلهاجات متتالية

 

 



 الوصول لفهم طبيعة الظاهرة الممثلة 

 مالحظة المتحركة المعروضة 

 وصف التسجيل المالحظ 

  تفسير الفرق بين سرعتي السيالة العصبية

 في الحالتين

  مناقشة أهمية النخاعين في توصيل الرسالة

 العصبية

 لتحليله واستنتاج الظاهرة

 توضيح ظاهرة االجمال الزمني 

  عرض المتحركة ودعوة التالميذ لوصفها

ثم مناقشة الفرق واستنتاج أهمية 

 النخاعين

  توضيح آلية انتقال الرسالة العصبية عند

 األلياف العصبية التي تحمل النخاغين

 3الوثيقة 

 رسم

 nerfبرنامج 

 

 

 رسم

 4الوثيقة 

 

 

توصيل الرسالة العصبية  .2

 عبر الليف

 تشخيصي:  س4

 الخلية العصبية

 انتقال الرسالة العصبية

 

 

 

 

 

 تتبعي:

 مفهو  السينابس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يصفون الرسم المقد  في السبورة 

  يحددون مسار انتقال السيالة عبر خليتين

عصبيتين وبعد نقاش جماعي يصلون 

 لمفهو  نقطة االشتباك او السينابس

  يأخذ التالميذ معطيات الدراسة ثم ينجزون

 المطلوب

 تقديم اإلجابات ومناقشتها 

  مفهو  التأخر السينابسيالوصول لفهم 

   وفهم معطياتها 5دراسة الوثيقة 

 تحديد مسار السيالة العصبية 

  مناقشة مبدأ انتقال السيالة العصبية عبر

 الخاليا العصبية

 وصف الوثيقة المحددة ألنماط السينابس 

 الممثلة ونقاشها مختلف األنماطالوصول ل 

 

 اقتراح وظائف السينابس ومناقشتها 

  الوثيقة الموضحة لبنية السينابس مالحظة

 وتحديد أهم مكوناتها

  مالحظة الوثيقة المقدمة ونقل المعطيات

 المرفقة

 المطلوبة ثم نقاش األجوبة انجاز التعليمات 

  مالحظة الوثيقة المدروسة ووصف

 معطياتها والتسجيل المحصل

  مناقشة التسجيالت والوصول لفهم

 وظيفتي السينابس

  يرسم خليتين عصبيتين ثم يسأل التالميذ

 عن مسار انتقال السيالة العصبية

  يناقش التالميذ حول مسار االنتقال ويصل

 بهم لبنية السينابس وأهميتها.

  يقد  معطيات دراسة التأخر السينابسي–

 ثم يحدد التعليمات-رسم وجدول

 يتابع انجاز التالميذ للتعليمات 

  يناقش مع التالميذ األجوبة ويصل معهم

 لفهم الظاهرة

  يقد  تجربة دراسة مسار السيالة العصبية

 ثم يدعو التالميذ لتحديد المسار

 يناقش مع التالميذ مبدأ انتقال السيالة 

  يقد  الوثيقة ومعطياتها ويحدد

 لتالميذالمطلوب من ا

 يوضح الوثيقة ويناقش إجابات التالميذ 

  حث التالميذ عل  اقتراح الوظيفة المميزة

 لنقطة االشتباك ومناقشة المقترحات

  دعوة التالميذ ألخد الوثيقة الموضحة

 لبنية السينابس

  جدول–تقديم الوثيقة ومعها المعطيات-

 ثم تحديد المطلوب من التالميذ

 مناقشة أجوبة التالميذ 

 نشاط الكهربائي م وثيقة دراسة التقدي

 ومناقشتها السينابسفي 

 توضيح وظيفتي التهييج والكبد 

 السبورة

  

 

 

 

 

 

 

 

 5الوثيقة 

 

 

 0الوثيقة 

 

 

 

 

 7الوثيقة 

 

 1الوثيقة 

 

 

 9الوثيقة 

 

 

 الكشف التأخر السينابسي

تحديد اتجاه نقل السيالة 

 العصبية عبر السينابس

 تعرف بنية السينابس

 تحديد أنماط السينابس

 

 

الكشف عن وظيفتي التهييج 

 والكبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  نقطة االشتباك العصبي

 )السينابس(

 مفهو  السينابس .8

الكشف عن التأخر  .أ

 السينابسي

 

 

 

 

اتجاه نقل السيالة  .ب

 العصبية

 

 أنماط السينابسات .ت

 

 

 وظيفة السينابس .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تشخيصي:

 بنية السينابس؟

 التأخر السينابسي؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتبعي

 وظيفتي السينابس؟

 

 

 

 

 تشخيصي:

انتقال السيالة الية 

العصبية عبر الليف 

 العصبي

 

 بيعة التبليغ اقتراح تفاسير حول ط

 السينابسي

  التساؤل حوب المبلغات العصبية وكيفية

 عملها

 أخد معطيات التجربة ثم انجاز المطلوب 

   تقديم اإلجابات والوصول ال  مفهو

 المبلغات العصبية

  مالحظة أهم المبلغات العصبية دور كل

 واحد

  التساؤل حول كيفية عمل كل نوع من

 السينابسات

  وتحليل المبيان أخد معطيات التجربة

والخروج باستنتاج حول دور المبلغ العصبي 

 المدروس

  مالحظة الوثيقة الملخصة لعمل السينابسات

 المهيجة وفهمها

  االنتباه للتوضيح المقد  في السبورة

 ومناقشته

  أخد معطيات التجربة وتحليل المبيان

والخروج باستنتاج حول المبلغات العصبية 

 الكابحة

 الملخصة لعمل السينابسات  مالحظة الوثيقة

 الكابحة وفهمها

  االنتباه للتوضيح المقد  في السبورة

 ومناقشته

  دعوة التالميذ القتراح اآللية الممكنة

 لنقل السيالة العصبية عبر السينابس

  مناقشة اقتراحات التالميذ والوصول بهم

 للتساؤل حول المبلغات العصبية

  معطيات تجربة تقديمLoewi  وتحديد

 المطلوب من التالميذ

 مناقشة التجربة واجابات التالميذ 

 تقديم وثيقة ألهم المبلغات العصبية 

 مناقشة كل مبلغ عصبي ودوره 

  دعوة التالميذ للتساؤل عن كيفية عمل

 المبلغات العصبية حسب نوع السينابس

  تقديم معطيات التجربة ودعوة التالميذ

 لتحليلها والخروج باستنتاج

 ة إجابات التالميذمناقش 

  تقديم الوثيقة الملخصة لعمل السينابسات

 المهيجة

  توضيح اآللية في السبورة مع مناقشة

 التالميذ في كل جزء منها

  تقديم التجربة الخاصة بالمبلغ العصبي

الكابح ودعوة التالميذ لتحليل المبيان 

 واستنتاج وظيفة المبلغ

  تقديم وثيقة ملخصة لعمل السينابسات

 حةالكاب

  توضيح اآللية في السبورة مع مناقشة

 التالميذ في كل جزء منها

 

 8الوثيقة 

 Loewiتجربة 

 

 

 2الوثيقة 

اهم المبلغات 

 العصبية

 

 رسم

 

 3الوثيقة 

السينابس 

 المهيج

 

 السبورة

 رسم

 

 

 

 

 4الوثيقة 

السينابس 

 الكابح

 

 تعرف آلية التبليغ السينابسي

تعرف دور المبلغات العصبية 

 وأنواعها

السينابس التمييز بين 

 المهيجة والكابحة

 

 آلية التبليغ السينابسي .3

 المبلغات العصبية .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

آلية عمل السينابسات  .ب

 المهيجة

 

 

 

 

 

 

آلية عمل السينابسات  .ت

 الكابحة

 تشخيصي س8

 كيفية عمل السينابس

 بنيات الجهاز العصبي

 

 

 

 

  تحديد أهم االضطرابات التي تصيب الجهاز

 العصبي

 مناقشة كل المقترحات جماعيا 

  التساؤل عن كيفية تأثير المواد المخدرة

 عل  الجهاز العصبي

  

  دعوة التالميذ لتسمية بعض االضطرابات

 واألمراض التي تصيب الجهاز العصبي

  يوجه التالميذ للتساؤل عن كيفية تأثير

المواد المخدرة والسامة عل  الجهاز 

 العصبي

  

 

 مقطع فيديو

لعمل 

المخدرات في 

 السينابس

 

 

تعرف طرق تأثير بعض المواد 

المخدرة والسامة عل  عمل 

 السينابس

فهم سبب اإلدمان عل  تلك 

 المواد المخدرة
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 والسامة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة أمثلة لبعض المواد المخدرة 

 وكيفية تأثيرها عل  عمل السينابس

  االنتباه لكيفية عمل تلك المواد حسب

 الرسو  الموضحة لذلك

  تعريف لمرض الصداع وأسبابه تحديد

 واعراضه والعالجات المستعملة

 الحديث عن تجارب معيشة مع ذلك المرض 

  تقديم كل المعارف السابقة حول مرض

 الزهايمر ثم الجلطة الدماغية

 المرضين واالعالج المشيرة  مناقشة أسباب

 لهما ثم العالجات الموجودة

 

  يناقش مع التالميذ أمثلة لبعض المواد

تأثيرها عل  عمل المخدرة وكيفية 

 السينابس موضحا ذلك بواسطة رسو 

  سؤال التالميذ عن مرض صداع الرأس

والصداع النصفي: األسباب واالعراض 

 والعالج

  مناقشة كل ما يخص مرض الصداع انطالقا

 من تجارب التالميذ

  دعوة التالميذ للتعريف بمرضي الزهايمر

 ثم الجلطة الدماغية

 عراضهما الحديث عن المرضين وتحديد ا

 وأسبابهما وكذا العالجات الممكنة

 

صور للمواد 

 المخدرة

 

 

مقطع فيديو 

ألعراض 

األمراض 

 المدروسة

 

التي تعرف بعض األمراض 

تصيب الجهاز العصبي 

 اعراضها وعالجها، أسبابها

 

 

 

أمراض الجهاز  .2

 العصبي

 الصداع .أ

 الزهايمر .ب

 الجلطة الدماغية .ت

تكويني: سلسلة من  س4

 التمارين

 

تقويم مرحلي: فرض  س8

 كتابي محروس

 

 




