كيف تذاكر األحياء
للصف الثالث الثانوي العام؟
عزيــزي طالــب الصــف الثالــث الثانــوي مــن املهــم أن تتعلــم كيــف تســتفيد مــن بنــك املعرفــة املــري  EKBبدايــة مــن
تعــرف مخرجــات التعلــم التــي تســعى إىل تحقيقهــا ،واختيــار مصــادر التعلــم املتاحــة ،وكيفيــة التعامــل معهــا ،وانتهــا ًء مبرحلــة
تقييــم نفســك :الســطور التاليــة تســاعدك يف ذلــك.
× ×ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.geمــن خــال كل
مــن :اســم املســتخدم وكلمــة الــر  ،وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك
الشــخيص باملوقــع.
مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https:// lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم
الصــف ثــم تخــر (األحيــاء للصــف الثالــث الثانــوى ) ثــم املتابعــة عــى الرابــط التــايل :
https://lms.ekb.eg/courses/2b95efc0-6c54-4676-894a-bfdfb9ae2b65
× ×حــدد البــاب الــذي تريــد تعلمــه مــن مقــرر األحيــاء للصــف الثالــث الثانــوي وليكــن (البــاب األول  :الرتكيــب والوظيفــة
ىف الكائنــات الحيــة).
× ×حدد املوضوع الذي تستهدف تعلمه وليكن الفصل األول ( الدعامة والحركة).
× ×تعــرف نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع (علـ ًـا بأنــه تــم وضــع نواتــج التعلــم لــكل موضوعــات املقــرر لهــذا العــام يف
جــدول خــاص مرفــق) وســوف تجــد أن نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع األول (الدعامــة والحركــة) مايــي  :أن تكــون
قــاد ًرا عــى أن :
¯ ¯يتعرف مفهوم الدعامة ىف الكائنات الحية .
¯ ¯يتعرف مفهوم الحركة ىف الكائنات الحية .
¯ ¯يتعرف الدعامة ىف النباتات .
¯ ¯يوضح الدعامة الفسيولوجية والرتكيبية ىف النباتات .
¯ ¯يفرس سبب التفاف املحاليق حول الدعامة .
¯ ¯يفرق بني الشد ىف املحاليق وىف جذور الكورمات واإلبصال .
¯ ¯يرشح الجهاز الهيكىل ىف اإلنسان ووظيفته .
¯ ¯يرسم الفقرة العظمية .
¯ ¯يذكر وظائف الجهاز العضىل ىف االنسان .
¯ ¯يتعرف تركيب العضلة .
¯ ¯يفرس سبب إجهاد العضلة .
¯ ¯يفرس آلية الحركة .
¯ ¯يتعرف الوحدة الحركية التى تعترب الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية .
¯ ¯يربط بني الرتكيب والوظيفة ىف الجهاز العضىل.
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× ×تخــر املوضــوع الفرعــي الــذي تريــد تعلمــه يف هــذه الجلســة مــن خــال املفاهيــم املرتبطــة باملوضــوع أو الكلــات
املفتاحيــة ،ومفاهيــم هــذا املوضــوع عــى النحــو التــايل :
× ×الحركــة ىف الكائنــات الحيــة ،الدعامــة ىف الكائنــات الحيــة ،الهيــكل العظمــى ،الجهــاز العضــى  ،العضلــة ،تركيــب العضلــة،
آليــة الحركــة ،إجهــاد العضلــة ،الوحــدة الحركيــة والوظيفيــة للعضلــة الهيكليــة ،الحركــة ىف النبــات ،الدعامــة ىف النبــات .
× ×حدد الوضوع الفرعي الذي تريد تعلمه وليكن (الحركة ىف اإلنسان).
× ×اســأل نفســك  :مــا الــذي أتوقــع تعلمــه عــن مفهــوم الحركــة ىف اإلنســان ؟مــاذا أعــرف عــن مفهــوم الحركــة ىف اإلنســان ؟
ومــا أســبابها؟ وكيــف تحــدث؟
× ×حــدد مخرجــات التعلــم املرتبطــة باملوضــوع الفرعــي فــإذا تخــرت موضــوع (الحركــة ىف اإلنســان) مثــا ســتجد أن
مخرجــات التعلــم هــى أن تكــون قــاد ًرا عــى أن :
¯ ¯تعرف مفهوم الحركة ىف اإلنسان .
¯ ¯توضح وظائف الجهاز العضىل ىف اإلنسان .
¯ ¯ترشح تركيب العضلة .
¯ ¯تفرس آلية الحركة .
× ×لتحقيــق نتائــج التعلــم تلــك اقــرأ الجــزء املرتبــط باملوضــوع مــن الكتــاب املــدريس املوجــود يف صــورة ملــف  PDFقـراءة
رسيعــة عــى الرابــط التــايل :

https://lms.ekb.eg/courses/2b95efc0-6c54-4676-894a-bfdfb9ae2b65/units/ed6373c2-16d3-4cfd-bb3c0a529eb93888/lessons/0f50ccf6-5161-48be-9857-f2bea855f119/contents/0

× ×بعد االنتهاء من قراءة الصفحات املرتبطة باملوضوع دون األفكار الرئيسة وقد تكون عىل الشكل التايل :
¯ ¯ما دور العضالت ىف الحركة التى يقوم بها الNنسان؟
¯ ¯ما هو الرتكيب الذي يساعد العضلة ىف القيام بوظيفتها ؟
¯ ¯كيف يحدث التوافق والتآزر بني أجهزة الجسم م ًعا ألداء هذه الوظيفة؟ وما عالقة الجهاز العصبي بذلك؟
¯ ¯كيف تحدث آلية الحركة ؟
¯ ¯ما تفسري إجهاد العضلة الذي يحدث أحيانًا ؟
× ×ملزيد من املعرفة ولتحقيق متعة التعلم توجه إىل (املحتوى اإلضايف) عىل الرابط التايل :

https://lms.ekb.eg/courses/2b95efc0-6c54-4676-894a-bfdfb9ae2b65/units/ed6373c2-16d3-4cfd-bb3c0a529eb93888/lessons/0f50ccf6-5161-48be-9857-f2bea855f119/additional

حيــث تجــد مســاهامت عــدد مــن الــركات ووف ًقــا لفلســفة بنــك املعرفــة املــري ،حيــث تتميــز بالتنــوع والـراء .قــم بزيــارة
هــذه املصــادر ثــم تخــر مــا يناســب طريقــة تعلمــك ،وعــى ســبيل املثــال ســوف نتنــاول مفهــوم (الحركــة ىف اإلنســان ) حيــث
توجــد عــدة مصــادر (فيديوهــات تعليميــة – نصــوص – أشــكال توضيحيــة – أســئلة وتقييــات – مهــام عمليــة) والتــي نوضــح
بعــض روابطهــا يف الجــدول التــايل:
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أهم املصادر عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الباب األول  :الرتكيب والوظيفة ىف الكائنات الحية
الفصل األول:
الدعامة والحركة فى
الكائنات الحية
•يــرح الجهــاز الهيــكىل ىف
اإلنســان ووظيفتــه.
•يتعــرف مفهــوم الحركــة ىف
اإلنســان.

Discovery

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/41dc03a32ccf-4f25-9388910f9b1a24e8/ar

وظيفة العضالت

•يذكــر وظائــف الجهــاز
العضــى ىف اإلنســان.
•يتعرف تركيب العضلة.
•يفرس آلية الحركة .
•يفرس سبب إجهاد العضلة.

Britannica

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/2a2a0d3553da-416b-a9f08b6c502303b1/ar

مهام عملية  :الحركة
عند االنسان
https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/26050c0f6b52-4339-9b560afb17e18664/ar

الوحدة الحركية

York Press

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/012cd1ed6f4a-4db0-a86625a572e1200c/ar

تركيب العضلة
الهيكلية وانقباضها
https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/996e55bc23c1-42bb-966ad3d367d12226/ar

المفاصل

Desinmate

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/65757265-6b61656b-6231-303031333031/
ar

التركيب الدقيق
لعضالت الجهاز
العظمى
https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/65757265-6b61656b-6231-303030333837/
ar

ميكانيكية انقباض
العضلة

•يتعــرف الوحــدة الحركيــة
التــى

تعتــر

الوحــدة

الوظيفيــة للعضلــة الهيــكيل.

× ×بعــد أن اطلعــت عــى الكتــاب املــدريس واملحتــوى اإلضــايف املتنــوع دون ولخــص ماتعلمتــه عــن هــذا املوضــوع ثــم قــم
بتســجيل أفــكارك مثــل :
¯ ¯تحدث الحركة نتيجة استجابة العضلة واأللياف العضلية ،حيث يتم تحفيزها بواسطة الخاليا العصبية الحركية .
¯ ¯تعتمــد حــركات الجســم عــى التفاعــل بــن العضــات الهيكليــة والهيــكل العظمــى أو العظــام واألعصــاب وهــذا مايؤكــد
تكامــل أجهــزة الجســم عنــد حــدوث الحركــة.
¯ ¯تتطلب العضالت لتتحرك جهد (إشارات كهربية) ىف األعصاب املوجودة بها لبدء االنقباض .
¯ ¯تغذي خلية عصبية واحدة عد ًدا من الخاليا العضلية والتى تشكل م ًعا وحدة حركية وظيفية.
¯ ¯الوصلة العصبية الحركية هى مكان التقاء الفروع الطرفية لليف العصبي مع الصفيحة الطرفية لليف العصبي .
¯ ¯هــذه الوصلــة العصبيــة عبــارة عــن تشــابك عصبــي كيميــايئ بــن الليــف العصبــي الحــرىك والخليــة العضليــة وهــو موقــع
نقــل جهــد الفعــل مــن العصــب اىل العضلــة مــا يســبب الحركــة .
¯ ¯يحــدث إجهــاد العضلــة عندمــا يحــدث خلـ ًـا نات ًجــا عــن وصــول نبضــات عصبيــة غــر صحيحــة إىل العضــات ،فعنــد
غيــاب النبضــات العصبيــة أو إعاقــة وصولهــا للعضــات فقــد ينتــج عــن ذلــك ضعــف العضــات أو إجهادهــا الشــديد؛
مــا يــؤدة ىف النهايــة إىل ضمورهــا .
× ×ملزيد من التعمق والفهم متاح مهام عملية تتناول املوضوع بدقة تعمق ادخل عىل الرابط التايل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/2a2a0d35-53da-416b-a9f0-8b6c502303b1/ar
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× ×حيث يتيح هذا الرابط مهام عملية تساهم ىف فهم ما ييل :
¯ ¯وصف تسلسل األحداث التى تنطوى عليها نظرية الخيوط املنزلقة من خالل رشح :
•الوصالت العصبية الحركية .
•دور األستيل كولني ىف حدوث االستقطاب .
•مواقع االرتباط وتنظيم الكالسيوم والربوتينات .
•دور خيوط امليوسني وخيوط األكتني ىف انقباض وانبساط العضلة .
•تفسري نتائج نقص الكالسيوم ىف النظام الغذايئ وأثره عىل الحركة عند اإلنسان .
¯ ¯ربط العمليات التى تؤدى إىل إجهاد العضالت عند مامرسة التامرين .
× ×لتقييــم تعلمــك يف هــذا املوضــوع يوجــد العديــد مــن الروابــط التــى توفــر لــك عــدة أســئلة وتقييــات بالواجــب املنــزىل
وميكنــك الدخــول عــى أى مــن الرابطــن التاليــن :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c07d6ad0-c315-4fd3-a035-3effbbc456b7/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/2a2a0d35-53da-416b-a9f0-8b6c502303b1/ar

حيــث يوجــد مجموعــة مــن األســئلة مرتبطــة باملوضــوع ،تخــر االجابــة التــي تراهــا صحيحــة ،أو دون اإلجابــة املناســبة ثــم
اضغــط إرســال اإلجابــة وســوف يصلــك الــرد باإلجابــة الصحيحــة يف كل حالــة وبهــذا ميكنــك تقييــم تعلمــك يف هــذا املوضــوع .
× ×انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
× ×دون مالحظاتــك عــن مــدي تعلمــك يف ضــوء نواتــج التعلــم املحــددة؛ لتســتفيد منهــا عنــا تعــود للمراجعــة ولخــص
ماتعلمتــه عــن هــذا املوضــوع حيــث قــد تتوصــل لبعــض املعلومــات ميكــن أن تســجلها ىف شــكل أفــكار أو ىف شــكل خرائــط
ذهنيــة .
× ×عزيــزى التلميــذ مــا تــم عرضــه مــن روابــط هــو مجــرد منــوذج فقــط حيــث يتيــح لــك بنــك املعرفــة العديــد مــن الروابــط
املتنوعــة والتــى تعــرض املوضــوع الواحــد ولكــن بطــرق متميــزة ومتعــددة وشــوقة ىف ذات الوقــت.
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