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 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية  و التعليم العالي و تكوين االطر و البحث العلمي

 سطات –الدار البيضاء  : االكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 مديونة : المديرية االقليمية

 الثانوية التاهيلية مي زيادة تخطيط التعلمات
 االستاذ السميني محمد

 5041 190   :رقم التاجير
 استهالك المادة العضوية و تدفق الطاقة: الوحدة

 الثانية باكالوريا علوم الحياة و االرض : المستوى

 
 : الكفايات النوعية

 استهالك حول المعارف اكتساب
 الطاقة وتدفق العضوية المادة

 إدراك قصد الخلية مستوى على
 الخلوي النشاط في الطاقة أهمية
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 التفاعالت المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية  : الفصل االول ساعة 21 : مدته

النقد 
 الذاتي

 التقويم
المعينا
 ت 

المدة 
 الزمنية

 االنشطة التعليمية التعلمية
 االنشطة محاور الدرس

االهداف 
 انشطة االستاذ انشطة المتعلم التعلمية

   10min يطرح اسئلة متعلقة بانتاج المادة العضوية و تدفق الطاقة يحاول تذكر لمفاهيم المرتبطة بانتاج المادة العضوية و تدق الطاقة 
تقويم  

 تشخيصي

التعرف 
على  
طرق 
تحرير 
الطاقة 
الكامنة 

في 
المواد 
العضو

ية على 
مستوى 
 الخلية

 

 
اسئلة التعليمة 

و اسئلة 
 اخرى شفهية

ائالوث

-2ق 
1-3  

20min 
يحلل الوثائق و يجيب على التعليمات و يربط عالقة بين مكونات 

و التقلص العضلي من خالل    ATP   الموز و الجزيئة الطاقية 

 اقتراح مجموعة من الفرضيات

يحفز التالميذ على  قراءة لوثائق و تحليل معطياتها و  
اقتراح فرضيات تربط بين مكونات الموز و الجزيئة 

 و التقلص العضلي   ATP   لطاقية ا

وضعية  مقدمة
 االنطالق

 
اسئلة التعليمة 

و اسئلة 
 اخرى شفهية

 الوثيقة
2 

20min 
يصف تطور كمية االكسجين قبل و بعد اضافة الكليكوز و يستنتج 

 ان خاليا البيرة  تهدم الكليكوز بوجود االكسجين ادن تتنفس
جابة على اسئلتها حث المتعلمين على تحليل الوثيقة  و اال

 للكشف عن ظاهرة  تنفس خاليا البيرة
الكشف عن 1-

 ظاهرة التنفس

 : 2النشاط 

الكشف عن 
الظواهر 

المسئولة عن 
تحويل الطاقة 
الكامنة في 

المواد 
 العضوية

 

 الوثيقة
1 

20min 
 O2يجيب على اسئلة الوثيقة و يستنتج ان هدم الكليكوز تم بدون

ادن  نتكلم عن  O2دون طرح   بنيو تحول الحليب الى حمض ل

 ظاهرة التخمر اللبني

حث المتعلمين على تحليل الوثيقة و االجابة على اسئلتها 
 للكشف عن ظاهرة  التخمر اللبني

الكشف عن  -1

 ظاهرة التخمر
 

 الوثيقة
3 

30min 

 O2يجيب على اسئلة الوثيقة و يستنتج ان هدم الكليكوز تم بدون 

ادن  نتكلم عن ظاهرة  CO2لى كحول مع طرح و تحول الكليكوز ا

 التخمر االكحولي

حث المتعلمين على تحليل الوثيقة و االجابة على اسئلتها 
 للكشف عن ظاهرة  التخمر الكحولي

 التخمر الكحولي -3

 30min حصيلة4- اسئلة تركيبية توجيهية يركب خالصة تهم طرق هدم مواد القيت 

 
اسئلة التعليمة 

ئلة و اس
 اخرى شفهية

 الوثيقة
2 

40min 

يقارن الشكلين ا و ب و يتوصل الى اوجه االختالف بينهما  تم  
يستتمر دلك  لثناء تتبع مسار الكليكوز المشع  داخل الخلية 

بالنسبة للوسطين  و يستنتج ان مرحلة انحالل الكليكوز  مشتركة 
شفافةبين ظاهرني التنفس و التخمر و تتم على مستوى الجبلة ال  

يقدم الوثيقة و يطرح اسئلة للمقارنة بين الشكلين ا و ب  
و يحث المتعلمين على استخراج مسار الكربون المشع في 
كل من الوسطين الهوائي و الالهوائي و يستنتج  المكان 

 الدي تتم فيه مرحلة انحالل الكليكوز في الحلتين

انحالل الكيكوز  -2

 مرخلة مشتركة

 : 2النشاط 

انحالل 
على  الكليكوز

مستوى 
الجبلة 
 الشفافة

 

 الوثيقة
1 

30min 
يتوصل المتعلم الى التفاعالت  و التحوالت التي تخضع لها جزيئة 
 الكليكوز خالل مرحلة انحالل الكليكوز على مستوى الجبلة الشفافة

يشرح عناصر الخطاطة و يحث المتعلمين على استخراج 
 ما يحصل في كل مرحلة و محاولة وصفه

مراحل انحالل  -1

 الكليكوز

 10min 
يحاول ترثيب و ترسيخ مراحل انحالل الكليكوز  و حصيلته 

 الطاقية
اسئلة تركيبية توجيهية حول انحالل الكليكوز و مراحله 

 الثالث و حصيلته الطاقية
 حصيلة4-

 

اسئلة التعليمة 
و اسئلة 

 اخرى شفهية
 

 الوثيقة
2 

40min 
 O2الميتوكندريات  و كيفية تطور كميةيتوصل الى طريقة عزل 

بعد اضافة الكليكوز و بعد اضافة حمض البيروفيك   و يستنتج ان 
 البيروفيك يتم هدمه على مستوى الميتوكندريات  خالل التنفس

يحث المتعلمين على قراءة الوثيقة و تحليل  المعطيات و 
بعد اضافة الكليكوز و بعد اضافة   o2مقارنة تطور 

و استنتاج اهمية الميتوكندري في ظاهرة   يكالبيروف
 التنفس

دور  1-

 الميتوكندريات
 في التنفس 

 : 3النشاط 

بنية ودور 
 المتوكندريات

 الوثيقة
1 

30min 

يالحظ الرسم التخطيطي للميتوكودري و يتعرف علة مختلف 
مكوناته و يقارن بينة كل من الغشائين الخارجي و الدلخلي 

حظ الصورة المجهرية للميتوكندري و ينجز للميتوكندري و يال
 رسما تخطيطيا لفوق بينة الميتوكندري

يحث المتعلمين على قراءة الوثيقة و تحليل معطياتها من 
خالل التعرف على مكونات الميتوكندري  على الرسم 

التخطيطي و الفرق بين بنايت كل من الغشائين الداخلي و 
يطيالخارجي و يطلب منهم انجاز رسم تخط  

بنية و فوق   -1

 بينة الميتوكندريات

 
اسئلة التعليمة 

و اسئلة 
 اخرى شفهية

 الوثيقة
1 

 

10 

min 

يحلل الوثيقة و يتعرف على معطياتها و يصف مراحل دورة 

krebs   و يتعرف على  عناصرها و يصنف نواتجها و يحاول

 صياغة حصيلتها الطاقية و يستخلص مكان حدوثها

و   krebsوصف تفاعالت دورت  حث المتعلمين على 

و التعرف على مختلف نواتجها و   استخراج مراحلها 
و   و استخالص حصيلتها الطاقية تصنيف تلك النواتج

 مكان حدوثها

هدم حمض -2

البيروفيك داخل 
دورة  : الماتريس

KREBS 

 4  : النشاط

التاكسدات 
التنفسية 

ودورها في 
دد مكان حدوث التاكسدات التنفسية  و يحدد مراحلها  من خالل يح 40min الوثيقة يوجه المتعلمين نحو تحديد مكان حدوث التاكسدات  االكسدة  -1
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يحدد كيفية انتقال االلكترونات و  Krebsضبط مصير نواتج دورة  2

 ATPدور االكسجين و كيفية تركيب  
التنفسية و و يحثهم على تحديد مراحلها و الربط بين 

و مصيرها على مستوى الغشاء  krebsنواتج دورة 

الداخلي للميتوكندري و يحدد دور االكسجين و كيفية 

 ATPتركيب 

التنفسية  و تركيب 
ATP 

 انتاج الطاقة

 الوثيقة
3 

 
15min 

يقراء الوثيقة و يفهم معطياتها و يحلل المنحنى و يربط عالقة 
 ATPو تكون الماء و تركيب  +Hو تدفق   o2جدلية بين 

تعلمين نحو قراءة الوثيقة و فهم معطياتها و يوجه الم

في مرحلة  o2تحليل المنحنى  و استكشاف اهمية 

 التاكسدات التنفسية

العالقة بين  -3

و تدفق  o2اخزال 

H+ 

 الوثيقة
4 

 
40min 

يقراء الوثيقة  و يحلل معطياتها و يفهم مراحل التجربة و نتائجها 

اهمية الكرة ذات  و  ATPو يحاول استخراج شروط ترطيب  

 ATPالشمراخ في تركيب 

يوجه المتعلمين نحو قراءة الوثيقة قراءة متانية و يحثهم 
على تحليل معطياتها  و فهم مراحل التجربة  ويحثهم على 
فهمد الدور االساسي للكرة ذات شمراخ و شروط تركيب 

ATP 

دور الكرة ذات  4-

 الشمراخ

 

اسئلة 
التعليمة و 

اسئلة اخرى 
 يةشفه

استثمار 
نتائج 
 االنشطة

 الوثيقة
1 

 
40min 

يحلل اجزاء  الوثيقة و يمييز بينهما و يحدد اوجه االختالف بينهما 
 و  الحصيلة الطاقية لكل منهما

توجيه المتعليمن نحو مقارنة الحصيلة الطاقية لكل من 
التنفس و التخمر  من خالل ملء اجزاء  الوثيقة و ابراز 

 اوجه االختالف بينهما

مقارنة التخمر -2

اللبني و التخمر 
 الكحولي

 : 5النشاط 
مقارنة 

الحصيلة 
الطاقية للتنفس 

 والتخمر
 الوثيقة

2 
 
 

50min 
يحدد الحصيلة الطاقية لكل من التنفس و التخمر و يترجمهما الى 

KJ و يقارن بين حصيلة كل منهما و ينجز خطاطة تركيبية شاملة 

  : ى  المفاهيم االساسيةيحث المتعلمين على  الوقوف عل

1mol ATP- 1 mol GLUCOSE    ووحدة حساب الطاقة

kj   و استثمارهم في فهم كيفية حساب المردودية الطاقية

 لكل من التنفس و التخمر

مقارنة الحصيلة -1

الطاقية للتنفس و 
 التخمر

 حصيلة تركيبية الستهالك المادة و تدفق الطاقة+ طاقة عضلة الهيكلية المخططة في تحويل الدور ا  : الفصل االول ساعة 23  : مدته

 

اسئلة 
التعليمة و 

اسئلة 
اخرى 
 شفهية

 

 الوثيقة
2 

30min 
يحلل الوثيقة  و يفهم التركيب التجريبي ويمييز بين منحنى   

المخطط العضلي و منحنى اشارة التهييج و منحنى رنان زمن 

.رة المحصل عليهاو يسمي الظاه التنبيه  و يحدد  تعريفا للوسع  . 

توجيه المتعلمين و تحفيزهم على قراءة الوثيقة و تحليل 
و التمييز بين  و فهم التركيب التجريبي  و معطياتها

عناصرالتسجيل العضلي مختلف  

التسجيل العضلي -2

للطرف الخلفي عند 
 الضفدعة

a-اهاجة وحيدة 

 : 2النشاط 

الدراسة 
التجريبية 
للتقلص 
 العضلي

 

دور 
 العضلة

الهيكلية 
المخطط
ة في 
تحويل 
في 

تحويل 
 الطاقة

 الوثيقة

2 
15min 

يفهم معطيات الوثيقة و الظروف التجريبية  و يفص تطور  وسع 
المخطط العضلي بداللة ارتفاع شدة االخاجة و يربط العالقة بينهما 

من خالل استنتاج واضح   

يوجه المتعلمين نحو تحليل الوثيقة و  فهم  الظروف 
بية و يحفزهم على استنتاج العالقة بين شدة التجري

 التهييج و  و وسع المخطط العضلي

b-  استجابة

الهاجة العضلة 
 منفردة

 الوثيقة
3 

30min 
يحلل الوثيقة و يكشف عن االختالف المالحظ في جميع الحاالت و 

 يقوم بتفسيره و تسمية كل حالة باسمها 

فهم  الظروف يوجه المتعلمين نحو تحليل الوثيقة و  
التجريبية و يحفزهم تحليل مختلف اجزاء المنحنى و فهم 

 الفروقات بينهم

c - استجابة العضلة

 اهاجتين متتاليتين

 الوثيقة
4 

30min 
يعمل كل متعلم على تحليل الوثيقة و فهم معطياتها و ظروفها 
 التجريبية و يفارن بين التسجيلين  و  يحدد اسما لكل منهما

ة الوثيقة و تحليلها تحليال ءلمين نحو قراعيوجه المت
مفصال و يطلب منهم مقارنة التسجيلين و تسمية كل 

 منهما

d-  استجابة

العضلة لعدة 
 اخاجات متتالية

 الوثيقة
5 

40min 
تم يحلل رعشتي  2يحلل الوثيقة و يقترح فرضية تفسر الشكل  

2و يتاكد من الفرضية المقترحة تم يفر الشكل  1الشكل   
تم  1و الشكل   2يطلب من المتعلمين  تحليل الشكل 

2بهدف تفسير الشكل  1مقارنة حالتي الشكل   
التعب العضلي -1  

 

اسئلة 
التعليمة و 

اسئلة 
اخرى 
 شفهية

 الوثيقة

1 
20min 

يحاول فهم التركيب التجريبي و استخراج الغاية منه و يعمل علال 
عالقة بينهما و يستنتج متى تحليل المنحنيين و مقارنتهما و ربط ال

 ترتفع و متى تنخفض درجة الحرارة

يحث المتعلمين علال قراءة الوثيقة و فهم التركيب 

تم ربط عالقة بينهما 1التجريبي  و تحليل منحنيي الشكل   

الظواهر -2

الحرارية المرافقة 
 للتقلص العضلي

 : 2النشاط 

الظواهر 
المصاحبة 
للتقلص 

 الوثيقة
2 

30min 
يستنتج متطلبات العمل العضلي من خالل تحليل منحنيات الشكلين 

و مقارنة منحنيات كل  شكل  على حدة ثم  ربط عالقة بين   1و  2
يحث المتعلمين على قراءة الوثيقة و فهم حيثياتها  و 

ربط عالقة بين تحليل منحنيات الشكلين  يوجههم نحو 
الظواهر الطاقية -1

المرافقة للتقلص 
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 تقويم اجمالي للوحدة و دعم
 

.انخفاض الغليكوجين  الغليكوجين  و ارتفاع الكليكوز   العضلي العضلي ارتفاع الكليكوز  و انخفاض  الغليكوجين 

 الوثيقة

3 
40min 

يحلل المنحنيين في الشكل ا و يربط عالقة بين  النشاط العضلي و 
استهالك كل من الكليكوز و االكسجين ثم يضف  و يقارن تغييرات 

فترات الراحة و فترات النشاط العضليالثوابث البيولوجية خالل   

يحث المتعلمين على قراءة الوثيقة و فهم الظروف 
جدول  وصف منحنيي  الشكل ا  و و التجريبية و تحليل

 الشكل ب 

الظواهر -3

االكيميائية المرافقة 
 للتقلص العضلي

 

اسئلة 
التعليمة و 

اسئلة 
اخرى 
 شفهية

 

 الوثيقة
1 

10min ة للعضلة الهيكلية الخططةيحدد العناصر المكون  
يحث المتعلمين على تحليل عتاصر الوثيقة و التعرف 

 عليها
بنية العضلة -2

 الهيكلية المخططة

 
 : 3النشاط 

بنية و فوق 
بنية النسيج 

 العضلي
 

 الوثيقة
2 

20min 
يقارن  الرسم التخطيطي و المالحظة المجهرية و المجسم و 

ضلييستخلص العناصر المكونة للسف الع  
يحث المتعلمين على مالحظة كل من الرسم التخطيطي و 

 المالحظة المجهرية و المجسم 
بنية الليف -1

 العضلي

 الوثيقة
3 

20min 
يحدد و يسمي الوحدة التركيبية للييف العضلي من خالل تحليل و 

 تفكيك  اشكال الوثيقة ثم اعادة ربطها

التمييز  يحث المتعلمين على مالحظة االشكال الثالث و
بينها  وتوجيههم نحم التعرف على الوحدة التركيبية للييف 

 العضلي

بنية اللييفات -3

 العضلية

 الوثيقة

4 
25min 

يالحظ مختلف المقاطع الطولية و العرضية و الرسومات 
 التفسيرية و يحاول وصفها

 و الرسم التفسيري يحث المتعلمين على مالحظة المقطع
المقطع الطولي و الرسم التفسيري يين ثم مالحظة العرض

 الطولي 

فوق بنية -4

 اللييفات العضلية

 الوثيقة

5 
30min يتعرف على مكونات الساركومير كوحدة تركيبية للخلية العضلية 

يوجه المتعلمين  نحو مالحظة الشكلين و التعرف على 
 عناصر الخييطات

البنية الجزيئية -5

 للخييطات العضلية

 

اسئلة 
عليمة و الت

اسئلة 
اخرى 
 شفهية

 

 الوثيقة

2 
30min 

يقارن الصورتين و يحاول مقارنتها و  تفسيرهما و انجاز رسم 
 تخطيطي لكل واحدة منهما

 يوجه المتعلمين نحو قراة الوثيقة و مقارنية الصورتين
و يطلب منهم انجاز رسمين تخطيطين تفسييرين لكل  

 صورة

الساركومير قبل -2

و بعد التقلص 
ضليالع  

  4  :النشاط

إلية التقلص 
 العضلي

 الوثيقة
1 

30min 

  +Ca2يحلل منحنيات الشكل ا  و يحدد العالقة بين جهد العمل و  
ويحلل  +Ca2و توثر الليف العضلي و يستخلص اهمية   .

 ; salyrgan و   Xو يحدد دور كل من المادة  منحنيات الشكل ب

 لتقلص العضليفي ا +Ca2 و ATPو يحدد اهمية كل من  

يوجه المتعلمين نحو  فهم الظروف التجريبية للشكلين  و 
تحليل منحنياتهما و ربط عالقة بين عناصر كل منحنى 

.على حدة  

و  +Ca2 دور  -1

ATP   في التقلض

 العضلي

3الوثيقة
 فيديو+ 

50min تحدد كل  مجموعة مراحل التقلص العضلي و وصف اليته 
على شكل  مجموعات و يطل من  يطل من المتعلمين العمل

 كل مجموعة تحديد و وصف مراحل التقلص العضلي
الية التقلص  -3

 العضلي

 

سئلة ا
التعليمة و 

اسئلة 
اخرى 
 شفهية

استثمار 
نتئج 

 االنشطة 
 

 الوثيقة
2-1  

40min 

و   .  ATPيحلل معطيات و الوثيقتين و يستخلص اهمية تجديد 

طبيعة العالقة بين سرعة اري  و يستنتج 1يحلل منحنيات الوثيقة 

و  كمية الفوسفوكرياتين  و  ATPو  كمية التخمر اللبني و كمية 

 ATPيستنتج طرق تجديد 

و تحليل معطياتها  و  2يحث المتعلمين على قراءة الوثيقة

ثم يوجههم    ATPتوجيههم نحو استخالص اهمية تجديد 

 ATPو تحديد طرق تجديد  1نحو تحليل معطيات الوثيقة 

طرق تجديد -2

ATP 
 : 5النشاط 

كيف يتم 
تجديد 
الطاقة 
الالزمة 
للتقلص 
 العضلي

 

 الوثيقة
3-4 

30min 
يقارن شدة التقلص عند كل عداء و  بالتالي عند كل نوع من 

االلياف ثم  مقارنة ياقي الثاوبث و ستخالص خصائص و المسالك 
 االستقالبية لكل نوع من االلياف

اءة الوثيقة و تحليل معطياتها  و حث المتعلمين على قر
ماقارنة شدة التقلص عند كل نوع من االلياف  و مقارنة 

 التوابث البيولوجية في كل نوع من االلياف

انواع االلياف و -1

خصائصها و 
المسالك 

 االستقالبية

 تقويم تكويني  و دعم  
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 المملكة المغربية
 ة الوطنية  و التعليم العالي و تكوين االطر و البحث العلميوزارة التربي

 سطات –الدار البيضاء  : االكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 مديونة : المديرية االقليمية

 الثانوية التاهيلية مي زيادة تخطيط التعلمات
 االستاذ السميني محمد

 5041 190   :رقم التاجير
 الظواهر الجيولوجية الخارجية : الوحدة

 االولى باكالوريا علوم تجريبية : المستوى
 القدرات المستهدفة الكفايات المستهدفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االمتدادات المرتقبة المكتسبات القبلية
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 طقة معينةنانجاز خريطة الجغرافيا القديمة لم  : الفصل االول ساعة 22 : مدته

النقد 
اتيالذ  

 التقويم
المعينات 
 الديداكتيكية

 المدة 
 الزمنية

 االنشطة التعليمية التعلمية
 االنشطة محاور الدرس

االهداف 
 انشطة االستاذ انشطة المتعلم التعلمية

 تقويم تشخيصي    يطرح اسئلة متعلقة  الظاهر الجيولوجية الخارجية يحاول االجابة على االسئلة    

تعرف 
طرق  

و 
نيات تق

انجاز 
خريط
ة 

الجغرا
فيا 
القديم
ة 

لمنطق
ة 

 معينة

 الوثيقة  

5-4-3-2-1 
و يحاول اقتراح فرضيت  يتموقع  في سياق الوضعية  

.انطالقا من االسناد لتفسر االشكالية   
يقدم االستاذ وضعية االنطالق  و يموقع المتعلمين في 

 السياق
 وضعية االنطالق مقدمة 

 الوثيقة  
2 

ف شكال الوثيقة و يستخرج مميزات يحلل مختل 
الرواسب في ك وسط و يحاول التعرف على ظروف 

 الترسب في كل وسط

يطلب من المتعلمين مالحظة مختلف اشكال الوثيقة و 
استخراج مميزات و ظروف الترسب بالنسبة لكل شكل 
 من االشكال

 االوساط الرسوبية-2

 : 2النشاط 
دراسة االوساط 

 : الرسوبية
شكال صفات  و ا

 الرواسب
 

 الوثيقة
1 

يستحضر مرحل تكون الصخور الرسوبية و يتوقف علال  
 نواتج عملية الحث و يصنف الرواسب حسب قدها

يطلب من المتعلمين  قراءة الوثيقة و تفكيك معطياتها 
 و تصنيف الرواسب حسب قدها

تصنيف مكونات -1

 الرواسب حسب قدها
 الوثيقة

3 
تعين بالرسم التفسيري ليصف يالحظ الصورة و يس 

 كيفية توضع الراواسب
يطلب من المتعلمين تحليل الصورتين و يوجههم نحو 

 وصف كيفية توضع الراوسب 
اشكال تموضع -3

 الرواسب
 الوثيقة

4 
يالحظ مختلف االشكال و يستخرج ظروف الترسب التي  

يوحي بها كل شكل من االشكال و يوضح اهمية و 
بدينامية الرواس  

و العمل  يطلب من المتعلمين مالحظة اشكال الوثيقة 
على استخراج  كل المعلومات التي يوحي بها كل شكل 

 من االشكال الرسوبية

 االشكال الرسوبية-4

  

  الوثيقة
1 

و تفسير كل  يوجه المتعلمين نحو اعادة صياغة مراحل المناولة  يقراء الوثيقة و يحلل معطياتها و يفسر مراحل المناولة 
.مرحلة من مراحلها  

عزل اصناف حبات -2

 عينة رسوبية
 : 2النشاط 

الدراسة 
ية االحصائ

لمكونات 
 الرواسب

 

 الوثيقة
2 

و  تمثيل منحنى الترددات لو مراح يالحظ الوثيقة و يحدد كيفية 
 كيفية تاويل نتائج التمثيل

يوجه المتعلمين نحو قراءة الوثيقة و فهم مراحل و كيفية تمثيل 
 نتائج المناولة السابقة و كذا كيفية تاويل نتائج التمثيل

التمثيل المبياني  -1

 لمنحنى الترددات
 الوثيقة

3 
يتعرف علال طريقة تحديد النسب التراكمية  و كيفية تمثيل المنحنى  

و يستنتج   .   TRASKالتراكمي وطريقة االرباع و حساب مدل 

تم يقارن مع المنحنيات المرجعية لمعرفة اصل  درجة الترتيب
 الرواسب

يطلب من المتعلمين استنباط طريقة تمثيل المنحنى التراكمي بعد 
ل عناصر طريقة حساب النسب التراكمية و كيفية استخراج و تمثي

 لتحديد درجة الترتيب   TRASKل  االرباع لحساب مد

الثمثيل المبياني  -3

 للمنحنى التراكمي

 الوثيقة
5-4- 

يستثمر معارفه السابقة فيما يتعلق بالدراسة االحصائية  لحل  
 التمرين

و المهارات  المتعلقة  يوجه المتعلمين نحو استثمار المعارف
بالدراسة االحصائية لمكونات الرواسب لالجابة على اسئلة  

 التمرين

 1-2تمرين تطبيقي  - 4

  

 الوثيقة
1 

يالحظ الوثيقة و يصف مختلف اشكال الحبات و يحدد نوعها و  
مظهرها الخارجي ويستنتج ظروف ترسبها و ينجز رسوما تخطيطية 

 لكل شكل

يوجه المتعلمين نحو  مالحظة اشكال الوثيقة و يطلب منهم 
مظهر وصفها و تمييزها عن بعضها من خالل تحديد نوع  و 

 الحبات  و استنتاج ظروف ترسبها  وانجاز رسوم تخطيطية لها

المظهر الخارجي -2

 لحبات المرو

 : 3اط النش
الدراسة 

المرفولوجية 
لمكونات 
 الرواسب

  

 الوثيقة
2 

يقرء الوثيقة و يحلل معطياتها و يحاول انجاز التمثيل البياني  
الدائري انطالقا من معطيات الدول و يحدد اصل الرمل و نوعه 

 بالنسبة لكل عينة من العيينات

التعرف على اصل الرمل المتعلمين نحو تحديد كيفية يوجه 
بالنسب المئوية الدائري البياني  باستعمال التمثيل   

تمثيل نتائج الدراسة  -1

 االحصائية لحبات المرو
  

  2الوثيقة

 نموذج مزراب
 

لتجربة و يتعرف على يتعرف علال الطريقة  التي انجزت بها ا 
و حجم الرواسب ان شدة االنحدار  ذجي و يستنتجالمزراب النمو

ثران في سرعة نقلهايؤ  

تفكيك معطياتها و استخراج ين قراءة الوثيقة و يطلب من المتعلم
التي تؤثر في سرعة نقل الرواسب العوامل  

العوامل المؤثرة في -2

 نقل العناصر الرسوبية
 4  :النشاط

ظروف الترسب 
في االوساط 
 القارية المائية

 الوثيقة
2 

و يحلل المنحنى و يجيب عن اسئلة  معطياتها يقرء الوثيقة و يفكك  
 االستاذ و يستنتج  العالقة بين قد العناصر و سرعة التيار 

يوجه المتعلمين نحو قراءة الوثيقة و تفكيك معطياتها و تحليل 
قد العناصر  مزدوجات نقط السرعة و يغيير المبيان و يعطي بعض

و يطلب من المتعلمين تحديد المصير الرواسب و الظاهرة التي 
ين نحو االجابة عن االسئلةستحدث و يوجه المتعلم  

العالقة بين قد   -1

و سرعة التيار  العناصر 
  المائي

 الوثيقة
3 

يالحظ الوثيقة و يتعرف على االشكال التالث لنقل الرواسب في  
 المجرى المائي و يفسر كل نمط من اناط النقل

خراج مختلف اشكال يطلب من المتعلمين مالحظة الوثيقة و است
 نقل الرواسب في المجرى المائي

انماط  نقل العناصر   -3

 رسوبيةال
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 الوثيقة
4 

يالحظ الوثيقة يربط عناصرها و يحاول تفسير نتائجها و ينسج  
 عالقة بين سرعة التيار و الظاهرة التي تحدث و نوع الضفة 

يوجه المتعلمين نحو مالحظة الوثيقة و تفسير الحالتين 
الموضحتين علال مستوى كل ضفة  و يطلب منهم ربط عالقة بين 

تيار المائي و الظاهرة التي يخلفها و نوع الضفةشرعة ال  

تاثير سرعة النيار  -4

على منعطفات المجاري 
 المائية

 الوثيقة
5 

التوزيع الطولي للرواسب في المجاري المائية  و يفسرهيصف    يطلب من المتعلمين و يحفزهم على تحليل الوثيقة و وصف  و  
 تفسير كيفية توضع الرواسب  في المجرى المائي

توزيع الرواسب على -5

 طول مجرى مائي
 الوثيقة

6 
و يستخرج الظاهرة  او  يالحظ الصورة و الرسوم التخطيطية و  

تكون كل نوع من الشرفات الظواهر التي تعاقبت وادت الى  
يوجه المتعلمين نحو مالحظة الصوية و الرسوم التخطيطية و 

يطلب منهم تفسير كيفية تكون كل من الشرفات النهرية المتدرجة 
 و المندمجة

اشكال الشرفات -6

 النهرية
  

 الوثيقة
1 

و كيفية  يالحظ الوثيقة و يتعرف على الوسط الرسوبي  و مكوناته  
 تشكل الرواسب فيه

يوجه المتعلمين نحو قراءة الصورة و تحديد مكونات كل صورة و 
 تحديد ظروف الترسب في الدلتا

 : 5النشاط  تاالدل-2
ظروف الترسب 

في االوساط 
 البينية

  

1ة الوثيق لالغون وكيفية تغديته بالميتع المالحة و كيفية تكون يتعرف على ا  
 الرواسب فيه  

يوجه المتعلمين نحو تحديد مفهوم الالغون و تحديد ظروف 
 الترسب فيع

 الالغون-1

  

 الوثيقة
1 

يحدد مختلف انواع الرواسب و مناطق ترسب كل نوع من اواع  
 الرواسب

يوجه المتعلمين نحو تفكيك الوثيقة و يحثهم على تحديد مختلف 
 انواع الرواسب و مناطق توضعها

اوساط الترسب على -2

 مستوى الكرة االرضية

 : 6النشاط 
ظروف الترسب 

في الوساط 
 البحرية

 الوثيقة
2 

يقسم الوسط البحري الى مجاالت و يعمل علال تسمية كل مجال على  
 حدة و تحديد  نوع الرواسب التي تسود فيه

زاء حسب يحث المتعلمين علال تقسيم المجال البحري الى اج
العمق  و تسمية كل مجال باسم خاص و تحديد انواع الرواسب 

 في كل مجال

مجاالت الترسب في -1

 وسط بحري

 الوثيقة
3 

يالحظ الوثيقة و يحدد ظروف الترسب في الحافة القارية  و يستنتج  
 ترتيب  العناصر الرسوبية في الحافة القارية

يوجه المتعلمين نحو قراءة الوثيقة و استخراج ظروف الترسب 
كيفية وصول مرو الرواسب منها و ظروف في الحافة القارية  و 

 توضع تلك الرواسب

ظروف الترسب في  -3

 ة القريةالحاف

 الوثيقة
4 

يستعين بمختلف اشكال الوثيقة و يحدد ظروف الترسب في السهل  
 اللجي و العماق الكبيرة 

يوجه المتعلمين نحور قراءة الوثيقة و فهم مختلف اشكالها و ربط 
سهل اللجي و العالقة فيما بينها لتحديد ظروف الترسب في ال

 االعماق الكبيرة

ظروف الترسب في  -4

الحافة القارية و السهل 
 اللجي

  

 الوثيقة
1 

عهايحدد االحواض الرسوبية بالمغرب و يصف كيفية توزي  يوجه المتعلمين نحو الستعانة ببالوثيقة لتحديد مختلف االحواض  
 الرسوبية بالمغرب و يصف كيفية توزيعها الجغرافي

توزيع مناجم --2

 الفوسفاط في المغرب

 : 7النشاط 
ظروف الترسب 
 في وسط قديم

حوض )
 (الفوسفاط 

 الوثيقة
2 

يالحظ  الوثيقة و يتعالف على العمود الستراتيغرافي  و يحدد  
و العناصر المعدينة المكونة لكل متتالية و  المتتاليات الفوسفاطية

 اشكال و انواع الفوسفاط

يوجه المتعلمين نحو التعرف على اشكال  الوثيقة و ويحفزهم 
على التعرف على مختلف المتتاليات الفوسفاطية و يطلب منهم 
تحديد مكونات كل متتالية علال حدة تم يطب منهم تحديد انواع 

 الفوسفاط

العمود  -1

لمنطقة  االستراتيغرافي
 الكنتور

 الوثيقة

2 
يقارن الشكلين و يربط  عالقة جدلية بين الفوسفور  

 المذاب و مناطق نتشار البالنكتون
يطلب من المتعلمين مقارنة شكلي الوثيقة  و يحتهم 

علال ربط عالقة بين مناطق انتشار البالنكتون و 
 مناطق تكون الفوسفوى

زيع انتشار تو-2

البالكنتون و الفوسفور 
 المذاب

 الوثيقة

1 
يحلل المنحى و يحدد االعماق التي يتواجد بها  

 الفوسفور و يستنتج اعماق ترسب الفوسفور
ب من المتعلمين تحليل المنحى و له و يطيوج

العماق التي يتكون فيها الفوسفوراستخراج   
توزيع الفوسفور -1

 المذاب حسب العمق

 الوثيقة
3 

يعمل على استثمار نتائج الوثائق السابقة لتفسير كيفية  
 ترسب و ظروف تشكل الفوسفاط

ج الوثيقتين الل نتائيوجه المتعلمين نحو استغ
 السابقتين لتفير هده الوثيقة

من الفوسفور الى  -3

 فاطوسترسب الف

 الوثيقة
4 

توزيع االسماك  -4   

الحالية و الشبه الحالية 
 حسب المناخ

  

 الوثيقة
1 

حدود حوض الفوسفاط -2   

 ليالشما
 : 8النشاط 

انجاز خريطة 
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 الوثيقة
2 

االعمدة  -2   

الستراتيغرافية لمناطق 
متباعدة من الحوض 

 الشمالي

الجغرافيا القديمة 
لحوض 

الفوسفاط 
 الشمالي

 الوثيقة
3 

خريطة الجغرافيا -3   

القديمة لحوض الفوسفاط 
حسب العالمين 

/TRAPPE/BOUJO 

خريطة الجغرافيا القديمة -4   ااسترداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة رسوبية منضدية كحوض الفوسفاط و وضع اسس الخريطة الجيولوجية : يالفصل الثان ساعة   23: مدته

 TRAPPحسب العالم  
  

 الوثيقة
1 

مفهوم الطابق في  2   

 التشكالت الجيولوجية
 : 2النشاط 

المبادء 
االستراتيغرافية 
للتاريخ النسبي 

للتشكالت 
 جيولوجيةال

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ااسترداد  
التاريخ 
الجيولوج

ي لمنطقة 
رسوبية 
منضدية 
كحوض 
الفوسفاط 
و وضع 
اسس 

الخريطة 
الجيولوج

 ية

 الوثيقة
2 

المبادئ  -1   

االستراتيغرافية للتشكالت 
 الجيولوجية

 الوثيقة
3 

 انواع المستحاتاث-3   

 الوثيقة
4 

المستحتاث المعتمدة  -4   

 التاريخ النسبيفي 
  

 الوثيقة
1 

التشكيلة النطية و -2   

 مميزات حدودها
 : 2النشاط 

تقسيم الزمن 

 : الجيولوجي
مفهوم  الطابق 

الفجوة  
االستراتيغرافية 

و الدورة 
 الرسوبية

 الوثيقة
2 

مفهوم الدورة -1   

 الرسوبية
 الوثيقة

3 
الخاصيات السحنية -3   

 للدورة الرسوبية
 الوثيقة

4 
الطبقات الرسوبية  و - 4   

 القاعدة الصحرية
  

 الوثيقة

2 
التقسيمات -2   

 الجيوكرونولوجية الكبرى
 
 : 3النشاط 

التقسيمات 
الجيوكرونولوجي
ة الكبرى للزمن 

 الجيولوجي

 الوثيقة

1 
المعايير التكتونية  -1    

لتقسيم الزمن 
 الجيوكرونولوجي

  

 الوثيقة

2 
سترداد التاريخ ا-2   

الجيولوجي لمنطقة 
 رسوبية

 4  :النشاط

استرداد التاريخ 
الجيولوجي 

 لمناطق رسوبية
 الوثيقة
1 

المستحتاث و الفترات  -1   

 الجيولوجية
بعض انواع -3    الوثيقة
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 المستحثات 3

 حصيلة: 3الفصل  ساعات  6 : مدته
 الوثيقة  

1 
طريقة انشاء منحنيات -2   

 ستوىالم
 : 2النشاط 

الخريطة 
الجيولوجيى 

وثيقة تركيبية 
للدراسات 

 االستراتيغرافية
الخريطة  

الجيولوجية  
و التاريخ 
الجيولوجي 

لحوض 
 الفوسفاط

 الوثيقة
2 

تمثيل المعلومات -1   

 الصخرية و التكتونية
 الوثيقة

3 
تمثيل المعلومات -3   

 الستراتيغرافية
 الوثيقة  

1 
اصر المقطع عن-2   

 الجيولوجي
 : 2النشاط 

المقطع 
 الجيولوجي

 الوثيقة
2 

انجاز الجانبية -1   

 الطبوغرافية
 الوثيقة

3 
مراحل انجاز المقطع -3   

 الجيولوجي
 الوثيقة  

1 
استرداد التاريخ    

الجيولوجي لحوض 
 الفوسفاط

 : 3النشاط 
استرداد التاريخ 

الجيولوجي 
لحوض 
 الفوسفاط
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 7102/7102للموسم الدراسي  التوزيع السنوي لوحدات برنامج السنة األولى باكالوريا علوم تجريبية

 اإلجراءات التعليمية الغالف الزمني الفصول الوحدات التواريخ األسايبع الدورة

 اإلجراءات الضروريةالتحاق األساتذة بالمؤسسات التربوية وتسلم المسؤولية والقيام ب/ شتنبر  06 

س
أل
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

ل
و
أل
 ا
س

د
 

الظواهر  شتنبر 11-11 1

الجيولوجية 

 الخارجية

 تشخيص المكتسبات دقيقة 01 تقويم تشخيصي

 إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة لمنطقة معينة*  شتنبر 11-22 2

 التقويم التكويني والدعم* 

 ساعة 11

 دقيقة 24

 وإرساء المواردالمعالجة 

 شتنبر 24-01 0

 اكتوبر 11-11 2

 ساعة واحدة/ تقويم إجمالي لمنتصف الوحدة األولى / الفرض الكتابي األول    أكتوبر 10-14 4

الظواهر  أكتوبر11-22 0

الجيولوجية 

 الخارجية

الهضبة )استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة رسوبية منضدية * 

، ووضع أسس الخريطة (حوض جرادة)أو لحوض فحمي  (الفوسفاطية

 الجيولوجية

 حصيلة الوحدة* 

 التقويم التكويني والدعم* 

 المعالجة وإرساء الموارد ساعة 10

 اكتوبر 20-20 1

 نونبر 14-اكتوبر 01 1

 إنجاز تمارين تطبيقية ساعات 11 نونبر 12- 11 0

 رسيخ والتقويةالت دقيقة 24 نونبر 12-10 11

 ساعة واحدة/  األولى تقويم إجمالي لنهاية الوحدة/ الفرض الكتابي الثاني   11

 الفتــــــــــــــــرة البـــــــــــينية االولــــــــــــى وعـــــــــــيد االستقـــــــــالل/  01إلـــــــــى  07 مـــــــــــــن

آليات امتصاص الماء واألمالح المعدنية عند /تقويم تشخيصيإنتاج المادة  نونبر 21-21 12

إنتاج المادة العضوية من طرف / التبادالت الغازية اليخضورية/النباتات

 تشخيص المكتسبات ساعة 02

 دجنبر 10 -نونبر 21 10 +
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 لعضويةا دجنبر 12-11 12
دور الصبغات اليخضورية في التقاط الطاقة / النباتات

تنوع مصادر المادة  التفاعالت األساسية للتركيب الضوئي/الضوئية

التقويم تكوين / ملة من طرف الكائنات الحيةومصادر الطاقة المستع

 والدعم في منتصف ونهاية الوحدة

 المعالجة وإرساء الموارد

 دجنبر 11-11 14

 دجنبر11-22 11

 دجنبر 01 -دجنبر 24 11

 يناير 11-12 10 

 ساعتان/  الثانية تقويم إجمالي شامل للوحدة/ الفرض الكتابي الثالث  يناير 14-21  

 لســـــــــــــــــــــنة الـــــــــدراســــــــــــــــيـــــــــــــةا فـصــــــــتــــنـــــــــــــــــم ــــــطــــــــــــــلــــــــــةع/  رـــــــــرايـــــــــــــــفب 10 إلـــــــــىر ــــــــــايـــــــــين 70 مـــــــــــــــــــــــن

س
أل
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

س
د

 

التواصالت  فبراير 14-11 10

 الهرمونية

 تشخيصي تقويم* 

 التواصل الهرموني* 

 التقويم التكويني والدعم* 

 دقيقة 01

 ساعة 10

 دقيقة 24

 تشخيص المكتسبات

+ 

 لمواردالمعالجة وإرساء ا
 فبراير 12-11 21

 فبراير 10-24 21

 مارس 12 -فبراير 21 22

 ساعة واحدة/  الثالثة تقويم إجمالي لمنتصف الوحدة/  رابعكتابي الالفرض ال  

 

التواصالت  مارس 14-11 22

 العصبية

 

 ةالعصبي تالتواصال* 

 التقويم التكويني والدعم* 

 ساعة 11

 دقيقة 24

 لمعالجة وإرساء المواردا

 مارس 12-11 24

 مارس 10-24 

   ابريل 11-مارس 21  

 

 

 :المراجع

  2111/2111بشأن تنظيم السنة الدراسية  2111يونيو  11بتاريخ  121-11مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 

 علوم الحياة واألرض بسلك التعليم الثانوي التأهيلي التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة 

 

ال
ـــ

ان
ث

ـــ
ـ

 ي

 ساعة واحدة/  الثالثة تقويم إجمالي لنهاية الوحدة/  خامسالفرض الكتابي ال ابريل 17-12 72

 الفترة البينية الثانية 

االندماج  ابريل 0-14 20

العصب 

 هرموني

 تشخيص المكتسبات دقيقة 01 م تشخيصيتقوي* 

 المعالجة وإرساء الموارد ساعة 11 تنظيم وظيفة التوالد عند اإلنسان*  ابريل 11-22 01

 ساعة 10 تعميم مفهوم اإلندماج العصب هرموني*  ابريل 20-20 01

 دقيقة 24/24 في منتصف ونهاية الوحدة التقويم التكويني والدعم*  ماي 1-ابريل 01 02

 ساعتان/  الرابعة تقويم إجمالي شامل للوحدة/  لسادسا الفرض الكتابي ماي 11-10 00
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 االجراءات التعليمية الغالف الزمني الفصول الوحدات التواريخ االسابيع االسدس

االسدس 

 االول

1 
 شتنبر 11-11

 استهالك المادة

 العضوية و

 تدفق الطاقة

 التقويم التشخيصي

 ىي المواد العضوية على مستوالتفاعالت المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة ف

 تقويم تكويني و دعم+    الخلية

12h30mi

n 

 تشخيص المكتسبات

 المعالجة وإرساء الموارد

 الترسيخ و التقوية
2 

 شتنبر 11-22

3 
 دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة شتنبر 24-01

 ةحصيلة تركيبي
13 h 

 المعالجة وإرساء الموارد

 4 و التقويةالترسيخ 
 اكتوبر 11-11

5 
 أكتوبر 10-14

 تفويم تكويني و دعم

 فرض محروس -

2h 

2h 
 الترسيخ و التقوية

6 
 أكتوبر11-22

طبيعة الخبر الوراثي 

 -و اية تعبيره  

 الهندجسة الوراثية

 توقيم تشخيصي

 مفهوم الخبر الوراثي

 كويني و دعمت تقويم

13h 

 تشخيص المكتسبات

 إرساء المواردالمعالجة و

 الترسيخ و التقوية
7 

 اكتوبر 20-20

8 
 المعالجة وإرساء الموارد 4h مراحل تركيب البروتينات : الية تعبير الخبر الوراثي نونبر 14-اكتوبر 01

9 
 المعالجة وإرساء الموارد 11h مبادئها و تقنياتها -الهندسة الواثية    نونبر 12- 11

10 
 و عيد االستقالل ىالفترة البينية االول نونبر 12-10

11 
  نونبر 21-21

تقويم + تقويم تكويني و دهم + مبادئها و تفنياتها –تتمة الهندسة الوراثية 

 اجمالي
+ 2h الترسيخ و التقوية 

 دجنبر 10 -نونبر 21 12
 نقل الخبر الوراثي

 تقويم تشخيصي

– عبر التوالد الجنسي  الخبر الوراثي نقل

10h30mi

n 

 تشخيص المكتسبات

 المعالجة وإرساء الموارد
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13 
عبر التوالد الجنسي  دجنبر 12-11

 –

 علم الوراثة البشرية

 

14 
 القوانين االحصائية النتقال الصفات الوراثية عند ثنائيات الصيغة الصبغية دجنبر 11-11

 تقويم تكوين و دعم
01+7 

 المعالجة وإرساء الموارد

 15 ويةالترسيخ و التق
 دجنبر11-22

16 
 علم الوراثة البشرية دجنبر 01 -دجنبر 24

 تقويم تكويني و دعم
9h +h7 

 المعالجة وإرساء الموارد

 17 الترسيخ و التقوية
 يناير 01-07

18 
 يناير 11-12

  تقويم اجمالي و دعم 
 الترسيخ و التقوية

19 
 يناير 14-21

  دعم 
 الترسيخ و التقوية

20 
 

 

 
21 

االسدس 

 الثاني

22 
 فبراير 14-11

غير و علم وراثة الت

 الساكنة

 التقويم التشخيصي

 علم وراثة الساكنة

 7دعم + تقويم تكويني       -------   0دعم + تفويم تكويني 

 تقويم اجمالي

30min 

17h 

1h+1h 

+1h30min 

المعالجة  تشخيص المكتسبات

 وإرساء الموارد

 يةالترسيخ و التقو

23 
 فبراير 12-11

24 
 فبراير 10-24

25 
 مارس 12 -فبراير 21

 علم المناعة

 4h30min مفهوم الذاتي و غير الذاتي    -تقويم تشخيصي  
 تشخيص المكتسبات

 المعالجة وإرساء الموارد
26 

 وسائل دفاع الجسم عن ما هو ذاتي مارس 14-11

 تقويم تكويني

14h+1h 
 ساء المواردالمعالجة وإر

 27 الترسيخ و التقوية
 مارس 12-11

28 
 مارس 10-24

 المعالجة وإرساء الموارد 8h بعض اضطرابات النظام المناعي
29 

 ابريل 11-مارس 21

 وسائل تدعيم النظام المناعي ابريل 12-11 30

 تقويم اجمالي+  دعم+ تقويم تكويني 
3h+1+1h30 

 واردالمعالجة وإرساء الم

 الترسيخ و التقوية
31 

 ابريل 1-01

32 
الظواهر الجيولوجية  ابريل 11-22

المصاحبة  لنشوء 

السالسل الجبلية و 

عالقتها بتكتونية 

 تقويم تشخيصي

 السالسل الجبلية الحديثة و عالقتها بتكتونية الصفائح 

 طبيعة التشوهات التكتونية  المميزة  لسالسل الطمر و االصطدام 

4h+4h+30 
 تشخيص المكتسبات

 المعالجة وإرساء الموارد

33 
 ابريل 20-20

 التحول و عالقته بدينامية الصفائح

 دعم+  تقويم تكويني  
11h 

 المعالجة وإرساء الموارد

 الترسيخ و التقوية
34 

 المعالجة وإرساء الموارد 8h الكرانيتية و عالقتها بظاهرة التحول ماي 1-ابريل 01
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35 
 ولوجية المدروسة بتكتونبة الصفائحعالقة مختلف الظواهر الجي : حصيلة الصفائح ماي 11-10

 تقويم اجمالي+ دعم + تقويم تكويني 

2h الترسيخ و التقوية 

 36 
 ماي14- 20

  
  

 ساعات كل اسبوع6 -


