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 موضوع اإلسترداد المنظم للمعاريف

 )الموضوع المقالي(

 :اإلطار المرجعي

 :استظهار المعارف بطريقة منظمة وواضحة  ـ    

التسلسل المنطقي )انتقاء وتنظيم المعارف المرتبطة بالموضوع          - 

 (.للمعلومات

 .استعمال أسلوب واضح وسليم لغويا وعلميا     -

االستعانة في االستظهار برسوم تخطيطية أو خطاطات أو بيانات مناسبة  ـ

 .وسليمة
 :مميزاته     
  

 .بدون وثائق نص الموضوع ـ     
 .ـ يمكن من استحضار منظم للمعارف المكتسبة في أحد المجاالت الرئيسية     
 .يتطلب االلمام يمحتوى المقرر الدراسي ـ      
 .تقريبا دقيقة 04 حدود في مدة االنجاز  ـ     
 .%04  ـ نسبته من مجموع االمتحان      

 .ن5الى  ن0  ـ عدد النقط المسندة      
 :نصائح منهجية    

  

 .ـ قراءة جيدة للموضوع و وضع اسطر تحت الكلمات المهمة    
 .تحديد جزء المقرر المرتبط بالموضوع في ورقة التسويد  ـ    
 (.االقتصار على المطلوب في الموضوع) ـ وضع حدود للموضوع    

و الرسوم التخطيطية المرتبطة  ـ استخراج الكلمات و المفاهيم االساسية    
 .بالموضوع و ترتيبها حسب االهمية

 .يجب التطرق اليها: ـ اساسية                     
 .بمكن التطرق البها: ـ ثانوية                     
 .ال يجب التطرق اليها: ـ غير ضرورية                     

 .التسلسل المنطقي للمعلومات ـ احترام    
 .ـ االهتمام بحسن تقديم الموضوع    
  

 :انجاز الموضوع   
  

تستتحضر غالبا المفاهيم المطروحة في  ،اسطر عموما 0الى  3من :المقدمة      

المشكل مدى فهم  يدتحد تمكن منو او بعض التعاريف نص الموضوع
 .(االشكالية طرح)المطروح



  

متسلسلة  وربط المفاهيم العلمية فيما بينها على شكل فقرات تنظيم:العرض      
االستعانة برسوم تخطيطية واضحة عتد اللزوم مصحوبة يمفتاح  مع معنونةو

 .مناسب

االجابة عن )اسطر عموما وتبين حل االشكالية المطروحة 0الى  3من :الخالصة      
ويمكن ان تشمل ،كما يمكنها االنفتاح على مجاالت او اشكاليات اخرى( االسئلة

 .خطاطة تركيبية
  

 :تطبيق      

، ابرز كيف برسوم تخطيطية مبسطة من خالل عرض واضح و منظم ومستعينا
 .دورة خلويةخالل لحفاظ على ثبات الخبر الوراثيا يتم

  

والرسوم التخطيطية المرتبطة   ـ استخراج الكلمات والمفاهيم االساسية   
 بالموضوع

  
 الخبر الوراثي

 ADN 

 دورة خلوية 

 طور السكون 

 .االنقسام الغير مباشر 
 الخليتين البنتين الخلية األم و

 Sالفترة 
 يةالنوو اتالخييط

 التضاعف النصف محافظ

 الصبغيات

 اتصبيغي

 المرحلة االنفصالية المرحلة االستوائية

 غير مباشر وافتراق الصبيغيات خالل االنقسام ADN لمضاعفة تخطيطية رسوم
  

 انجاز الموضوع   
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 رسوم بيانية تحليل

 
 

كل نقطة ممثلة  ،المنحني هو مجموعة من النقاط في المستوي :رياضيا
متغيرة كل منحني يعبر عن ظاهرة بيولوجية محددة  (ارتوب وافصول)ثياتباحدا

الزمن او تركيز مادة او اضافة وحقن مادة او االضاءة ) قد يكون  معين بداللة بعد

http://www.khayma.com/fatsvt/activit/sujet1.pps


 ...والظالم او اي عامل اخر يؤثر في الظاهرة
 :مراحل تحليل منحني بياني

 :بصورة مختصرة يمر تحليل منحني بياني بمرحلتين متتاليتين هما 
 

 :تحديد الظاهرة المدروسة -1
لظاهرة يجب على التلميذ اوال تحديد الظاهرة المتغيرة على قبل دراسة تغيرات ا

 .ألفاصيلوتحديد العامل المتغير على محور ا ألراتيبمحور ا
ألن  ألراتيباو محاور ا ألراتيبالظاهرة المتغيرة على محور ا أعلى التلميذ ان يقر

 .بعض المنحنيات تضم اكثر من ظاهرتين متغيرتين بشكل متزامن
 

  :رات الظاهرةدراسة تغي -0
تبدأ دراسة تغيرات الظاهرة بتقسيم المنحني الى فترات زمنية او مراحل او مقاطع  -

او دقيقة او  بحذر مع الوحدات المستعملة سم او متر ،والتعاملحسب نوع الوثيقة
 ...ثانية 

 
ابحث عن التغيرات الموجودة مثل الزيادة او النقصان او الثبات واالستقرار او التوقف -

 ...او االنعدام
 
التكتب ابدا المنحني يرتفع او المنحني ينخفض او المنحني ثابت بل اكتب الظاهرة  -

تتزايد او تتناقص او ثابتة ومستقرة او منعدمة ألن المنحني يعبر عن تغير ظاهرة 
 :نقول مثال

 
في الوسط  co2تزايد في تركيز األوكسجين في الوسط ونقول استقرار كمية الــ 

 ...في الوسط لكليكوزثبات كمية ا ونقول
 

اذا كان المنحني البياني يضم اكثر من ظاهرة متغيرة على نفس المعلم فهذا يعني 
سببية يجب تحديدها ألنها ستكون بداية االنظالق  قةانه توجد بين هذه الظواهر عال

 .في التفسير
ليمات بشكل بسيط ومختصر التحليل هو دراسة تغيرات ظاهرة ويعتبر ابسط تع

العلوم بمعنى اخر كل تلميذ بامكانه ان يحصل على عالمة كاملة في التحليل بشرط 
ان يتقيد بمنهجية التحليل اما التفسير فهو اعقد من التحليل ويتطلب مهارات 

 .ومعارف علمية يكون التلميد قد اكتسبها من قبل
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 وظيفية انجاز رسوم تخطيطية
  

لتوضيح ذلك يرفق . ويهدف الى توضيح وظيفة ما ويعتبر رسما تفسيريا يرسم باليد  
اجباريا بكامل البيانات الالزمة والتي لها عالقة مباشرة او غير مباشرة بالوظيفة 

 .المراد توضيحها
 .النجاز الرسم الوظيفي يجب في البداية تحديد الوظيفة المراد توضيحها :أوال 
 .يجب تحديد العضي أو الخلية أو الجزء منهما الذي يقوم بهذه الوظيفة: ثانيا 
لذلك يجب رسم رسما كبيرا وواضح المعالم واالشارة باسهم لتوضيح وظيفة كل  

 .عنصر من مكونات الرسم

http://www.khayma.com/fatsvt


يطي الوظيفي على المستوى الجزيئي يجب توضيح دور اما اذا كان الرسم التخط 
 .البروتينات في هذه الوظيفة

في حالة الرسم التخطيطي غير الوظيفي يشار الى اسماء العناصر بأسهم دون  
 .تحديد وظيفتها

 
. 

في حالة الرسم التخطيطي الوظيفي على مستوى الجزيئي يجب تحديد دور  

 .البروتينات في الوظيفة
 .مثال رسم تخطيطي يوضح كيفية انتقال السيالة العصبية على مستوى السينابس
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 استغالل الوثائق 
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 المالحظات المجهرية 
            

 اعداد وتحضير مالحظة مجهرية 
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