بطاقة وضعية تعلمية بسيطة
االستاذة  :درقاوي – س -
املادة  :علوم الطبيعة و احلياة
املستوى  :الثانية متوسط
امليدان

اللفاءة اخلتامية املشتودفة

املقطع التعلني

مركب اللفاءة

املقطع البيداغوجي

وضعية تعله املوارد

االنسان
و المحٌط

ٌساهم فً الحفاظ على
التوازن البئً و التنوع
البٌولوجً بتجنٌد موارده
المتعلقة باألنظمة البٌئٌة
و التنوع البٌولوجً و دور
االنسان فً ذلك

توزع الكائنات الحٌة
فً اوساطها

تمٌز مظاهر تكٌف
الكائنات الحٌة فً
وسطها

مظاهر تكٌف
الكائنات الحٌة مع
وسطها

تحورات المجموع
الخضري و اهمٌة
التحورات

هدف الوضعية التعلنية
طبيعة الوضعية التعلنية

التعرف على تحورات المجموع الخضري و اهمٌتها فً تكٌف النبات مع وسط عٌشه . حصة عملٌة تتطلب دراسة وثائق  ،محاكات ،برنامج العرض تعرض تحورات المجموع الخضريلنباتات تكٌفت مع وسط عٌشها الجاف .

و خصائصوا
الشندات العلنية املشتعنلة
العقبات املتطلب ختطيوا

  PPTوثائق – فٌدٌوهات –حول تكٌف المجموع الخضري مع وسط عٌشه .قد ٌفهم المتعلمون ان المجموع الخضري كاألوراق تتحور و هذا بالتقلٌل من المساحة الورقٌة اوتحورها الى اوراق لحمٌة لتخزن الماء لكن تحورها الى اشواك سٌبقى حاجزا علٌهم تخطٌه .

ختطيط الوضعية التعلمية و مضمونها
فحص امللتشبات القبلية :
 التساؤل مع المتعلمٌن عن مكونات الجهاز االعاشً. هل ٌبدي المجموع الخضري تحورات مثل المجموع الجذري. -فٌما ٌتمثل هذا التحورات ؟

مرحلة التحفيز :
 تحفٌز المتعلمٌن على ابداء تصوراتهم حول شكل االوراق و السٌقان النباتات الصحراوٌة و مقارنتها مع تلك الموجودة فً المناطق الرطبة. -التكفل بتصوراتهم ثم بناء وضعٌات تطرح تساؤالت تمكنهم من تحدٌد اهم التحورات المجموع الخضري تكٌفا مع الوسط .

مضامني و مساعي التعلم
نشاط املعله
 تفوٌج الفوج و عرض بروتوكول العمل الفوجً ٌتضمن وضعٌةتطرح تساؤالت على تأثٌر الوسط الجاف على النباتات الصحراوٌة
و كٌفٌة تكٌف المجموع الخضري مع هذا الوسط الجاف .
 عرض صور او احضار نبات اخضر و التذكٌر بقسمً النباتاالخضر الهوائً أي الخضري و الترابً أي الجذري و التساؤل عن
ما ٌشكلون ؟
 عرض صور لنباتات مختلفة  :شجرة البرتقال  ،التٌن الشوكً ،الصبار  ،السدرة ثم التساؤل عن حجم اوراقهم ؟

نشاط املتعله
-انتظام الفوج .

 الجهاز االعاشً . حجم اوراق نبات السدرة صغٌرة جدا ،اما اوراق شجرة البرتقالمتوسطة الحجم و عددها كبٌر  ،و الصبار اوراقه غلٌظة و اخٌرا التٌن
الشوكً له اشواك و لٌس لدٌك اوراق .

 االتفاق مع التالمٌذ ان التٌن الشوكً لدٌه اوراق لكنها شوكٌة فقدتحورت تكٌفا مع الوسط .
 التساؤل مع التالمٌذ عن دور اوراق النباتات الخضراء . فهل هناك عالقة بٌن حجم الورقة و عدد المسامات و شدة النتح. نعود الى االمثلة السابقة لماذا تحورت اوراق نبات السدرة و صغرحجمها و تحورت اوراق التٌن الشوكً الى اشواك ؟
 اما اوراق الصبارتحورت الى اوراق غلٌظة و التوصل مع التالمٌذالى مصطلح االوراق اللحمٌة ؟فلماذا هذا التحور ؟
 عرض وثائق تبٌن سٌقان النباتات  :الفاصولٌاء  ،الكاكتٌسو التٌن الشوكً .
 اٌن هً سٌقان الكاكتٌس و التٌن الشوكً؟ فهل هناك تحور لسٌقان هاذٌن النباتٌن ؟ و لماذا ؟ -و ما الهدف من هذا التحور؟

الشند الثاني :

 لٌقلال من عملٌة النتح. لتخزن الماء و لتقاوم الجفاف . هً سٌقان غلٌظة أي لحمٌة . نعم  .لتخزٌن الماء لمقاومة الجفاف و ندرة المٌاه . -هو احتالل االوساط الجافة .

***تحورات المجموع الخضري و اهمٌة التحورات***

ارساء املوارد
الشند االول:

 اختٌار االجابة المناسبة و هً انها مقر عملٌة النتح أي طرح بخارالماء .
 نعم هناك عالقة فكلما كان حجم الورقة كبٌر زادت عدد المساماتو بالتالً تزداد شدة النتح و العكس صحٌح .

مثلما تحور المجموع الجذري للنباتات المقاومة للجفاف كذلك تحور المجموع الخضري و تمثل هذا التحور فٌما ٌلً : تتحور األوراق فتقل مساحتها كنبات السدرة او تتحور الى اوراق شوكٌة كنبات التٌن الشوكً و هذا من اجل التقلٌل منعملٌة النتح  ،كما قد تتحور االوراق الى اوراق لحمٌة و الهدف فً هذه الحالة هو تخزٌن الماء لمقاومة الجفاف .
 اما السٌقان فقد تتحور الى سٌقان لحمٌة كنباتً التٌن الشوكً و الكاكتٌس و هذا من اجل تخزٌن الماء الستعماله عندالحاجة .
 الهدف من التحورات التً تبدٌها االجهزة االعاشٌة للنباتات هو احتالل االوساط المختلفة كالوسط الجاف .املصطلحات :

التكٌف :

التقويه :
املعاجلة البيداغوجية :
تبنى على اساس مدى االخفاق
و نشبتى

ADAPTATION

 عرض صور لنباتات مختلفة و التساؤل عن التحورات البادٌة علٌها .بعد عرض مجموعة من الصور لنباتات مختلفة و التساؤل عن التحورات البادٌة علٌها و التساؤل عنالسبب  .قد ٌظهر العجز .
 لذا نقترح اعادة بناء المفاهٌم وفق تغذٌة راجعة اما فً حالة االخفاق الجزئً ٌمكن االعتماد على التعلماالفقً او اعداد بطاقة لمن تعثروا لتدارك االخفاق .

