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مقدمة
* ييدؼ تدريس المادة في شعبة العموـ التجريبية لمسنة الثالثة مف التعميـ الثانوي أساسا إلى :
ػ تزويد التمميذ باألسس العممية الضرورية لمتابعة الدراسة في التعميـ العالي بنجاح في مممح عممي .
ػ تدعيـ الكفاءات المكتسبة خالؿ الطور و إكسابو كفاءات جديدة مف أجؿ تطوير الفكر العممي و تعميؽ
التكويف المنيجي المتعمؽ بالشعبة.

ييدؼ كذلؾ إلى تزويد التالميذ الموجييف إلى شعب أخرى بثقافة عممية عامة ضرورية لكؿ مواطف.
تسمح ىذه الثقافة العممية لمواطف الغد بػ:
ػ اتخاذ مواقؼ وقائية لمحفاظ عمى الصحة.
ػ إدراؾ البيئة التي يترعرع فييا ويكوف لو موقؼ عقالني في مواجية بعض الظواىرالطبيعية كالزالزؿ.
ػ المشاركة في حوارات حوؿ المواضيع العممية المعاصرة .
* ليذا الغرض ال ينبغي أف تكوف البرامج التعميمية مبنية عمى أساس محتويات تعميمية و لكف بمقاصد تبني رصيد معرفي
يسمح بػ:
ػ تزويد التمميذ باألسس العممية الضرورية لمتابعة الدراسة في التعميـ العالي بنجاح في مممح عممي

ـ تأكيد مواطنتو في حياتو الشخصية و المينية و تطوير استقالليتو في اتخاذ األحكاـ و اختيار سموؾ مسؤوؿ في المجتمع
تيدؼ الوثيقة المرافقة المقترحة أساسا لشرح مضاميف البرامج الرسمية مف حيث الكفاءات التي يجب تطويرىا و مفاىيـ
كمصادر ضرورية لتطوير ىذه الكفاءات ,

المبادئ المنظمة للمنهـ ـ ــاج
إف ىيكمة المنياج بني عمى أساس المقاربة بالكفاءات  :كفاءات عرضية  ,موحدة بالنسبة لكؿ المواد و الكفاءات الخاصة
بالمادة تـ التطرؽ لمكفاءات بالتفصيؿ في الوثيقة المرافقة لمنياج السنة أولى ثانوي و الثانية ثانوي .
تعرؼ الكفاءة عمى أنيا " تجنيد لمجموعة متفصمة مف الموارد ( معارؼ  ,معارؼ أدائية  )...مف أجؿ حؿ وضعية ذات داللة
( معنى ) و التي تنتمي إلى عائمة مف الوضعيات ( وضعيات ليا نفس الخصائص )
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 -1كفاءات المادة:

 Iـ الكفاءات

تـ بناء المنياج عمى أساس ثالث كفاءات تنحدر مف كفاءة ختامية أو ىدؼ إدماجي ختامي ()

* الكفاءة الختامية( ) OTI
في نياية السنة الثالثة ثانوية ,يجب أف يكوف التمميذ قاد ار عمى :
ػ اختيار التوجو نحو مسار عممي.

ػ اقتراح حموؿ مبنية عمى أسس عممية لإلجابة عمى مشاكؿ الصحة و المحيط والمشاركة في


حوارات مفتوحة حوؿ المسائؿ العممية الحالية.

* الكفاءات القاعدية:

 الكفاءة القاعدية  :0 1يقدـ ػ بناء عمى أسس عممية ػ إرشادات لمشكؿ اختالؿ وظيفي عضوي ,بتجنيد المعارؼ
المتعمقة باالتصاؿ عمى مستوى الجزيئات الحاممة لممعمومة.

 الكفاءة القاعدية :02يقتػػرح نمػػوذج تفسػػيري لحركيػػة الطاقػػة الخمويػػة عمػػى أسػػاس المعػػارؼ المتعمقػػة بتحويػػؿ الطاقػػة عمػػى مسػػتوى البنيػػات فػػوؽ
خموية.

ػ الكفاءة القاعدية: 30
يقترح نماذج تفسيرية لمحركية الداخمية لألرض و لبنية القشرة األرضية عمى أساس المعارؼ المتعمقة بالتكتونية العامة.

* الكفاءات العرضية:
ػ تتمثؿ الكفاءات العرضية عمى الخصوص في كفاءات منيجية و تنمية المواقؼ
يرتكػػز المنيػػاج عمػػى اختيػػار المحتويػػات و النشػػاطات التػػي تسػػمح بتنميػػة الفكػػر العممػػي بمعنػػى الػتحكـ فػػي المسػػعى العممػػي
بمعناه الشامؿ أي طرح اإلشكاليات و محاولة حميا.
ػ إف حؿ اإلشكاليات يحتاج إلى التحكـ في كفاءات أخرى مثؿ:
 استقصاء معمومات و إيجاد عالقة بيف المعطيات. صياغة فرضيات .  -استعماؿ تقنيات المالحظة .
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 إنجاز تراكيب تجريبية – القياـ بتحميؿ نقدي لمنتائج . -استعماؿ الفكر اإلبداعي 

 اختيار طرؽ عمؿ فعالة – تقديـ عمؿ منظـ و متقف .ػ يسمح تنظيـ العمؿ في مجموعات بالتواصؿ ,العمؿ الجماعي وروح التعاوف.
و في األخير بناء شخصيتو ,و إثبات نفسو في الحياة كمواطف مسؤوؿ عمى المستوى الميني و كذلؾ الشخصي
بحرية.
وتنمية مواقؼ أخرى  ,كالثقة في النفس و اتخاذ الق اررات ُ

 IIػ المفاهيم

:

يتكوف المنياج مف جزءيف يتمحوراف حوؿ مفيوـ موحد ىو مفيوـ الطاقة

◄

يظير ىذا المفيوـ :
ػ مػف خػالؿ د ارسػة موضػوع تحويػؿ و اسػتعماؿ الطاقػة فػي حيػاة الخميػة ( التركيػب الضػوئي  ,تركيػب البػروتيف  ) ...فػي
الجزء المتعمؽ بالبيولوجيا الخموية .

ػ و مف خالؿ دراسة موضوع الديناميكية الداخمية لمكرة األرضية في الجزء الخاص بالجيولوجيا.

◄

تتمفصؿ مواضيع الجزء األوؿ مف المنياج حوؿ المفاىيـ األساسية التالية:
ػ االتصاؿ
ػ سالمة العضوية ػ اليوية البيولوجية
ػ األيض 

* تمت مقاربة موضوع االتصاؿ و اإلدماج العصبي في السنة األولى ثانوي بمعنى التكيؼ ,ثـ تـ تطرؽ إليو في السنة
الثانية بمقاربة أولية آلليات االتصاؿ عمى المستوى الخموي .أما في السنة الثالثة فيطرح في مستوى أكثر تعقيدا عمى مستوى
البنيات و مف الناحية الوظيفية .

يتعمؽ األمر ىنا بفيـ الظواىر عمى مستوى البنيات الغشائية و اآلليات الجزيئية و األيونية .

* تمت معالجة مفيومي سالمة العضوية و اليوية البيولوجية مف خالؿ عمـ المناعة ,و ىو موضوع ُيبرز بشكؿ
آخر االتصاؿ بواسطة الجزيئات الحاممة لممعمومة.
* تعتمد دراسة األيض الخموي كذلؾ عمى معارؼ السنة األولى ثانوي المتعمقة بانتقاؿ الطاقة و المادة أما في السنة
فيركز عمى اآلليات المؤدية إلى تركيب الػ ATPالضروري لحياة الخمية.
الثالثة ثانوي ُ
* سػػمحت د ارسػػة موضػػوع " التحفيػػز اإلنزيمػػي " بػػالتطرؽ إلػػى جانػػب آخػػر مػػف موضػػوع األيػػض و ىػػو ييػػدؼ بالخصػػوص إلػػى
أىمية التخصص الوظيفي لمبروتينات المحدد وراثيا عمما أف دراسة "العالقة بيف المورثػات و البروتينػات" تمػت معالجتيػا ضػمف

برنامج السنة الثانية ثانوي.
◄

يتعرض الجزء الثاني مف المنياج إلى الديناميكية الداخمية لمكرة األرضية امتدادا لمنياج السنة الثالثة متوسط .يتمفصؿ
حوؿ مجموعة مفاىيـ منيا مفيوـ التكتونية ,الفضاء و الزمف الجيولوجي و تقارب و تباعد الصفائح.
ىذا الجزء مف المنياج يقود التمميذ إلى بناء نموذج لبنية و ديناميكية الكرة األرضية.
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 IIIـ منهجية العمل
◄

تسمح المقاربة بالكفاءات بتصور و تنفيذ " عممية تعميمية  /تعممية " تؤدي بالتمميذ إلى المشاركة بفعالية في تكوينو بمعنى
دخولو في سيرورة التعمـ و يتعمؽ األمر بالتعمـ الذي يضع التمميذ أماـ وضعية إنتاج حقيقي .
ػ يجب أف يعطي تنظيـ التعميـ إذف األولوية لمتمميذ و لوضعيات التعمـ ,الضرورياف الكتساب معرفة مييكمة و ميارات و

كذلؾ تنمية استقاللية لممتعمـ.
ػ يجب أف تأخذ بعيف االعتبار تصورات التالميذ  ,حيث أف ثبات ىذه األخيرة يمكف أف يعرقؿ عممية التعمـ  ,ذلؾ أف

التالميذ غالبا ما يتوقفوف عند ىذه التصورات و بالتالي ال يطرحوف أسئمة.

تشكؿ التعممات اإلطار المرجعي الذي يستق أر مف خاللو الواقع و يعطيو معنى و يرتكز عميو أثناء تعممو.
تسمح مواجية تصورات التالميذ بإدراؾ تنوع اآلراء و ضرورة اتخاذ قرار ضمف مسعى صارـ.
ػ يجب أف ُيوجو المسعى العممي لتنمية االستدالؿ العممي أي تطوير الفكر العممي.
◄

تحتؿ المقاربة التجريبية مكانة ىامة في جزء البيولوجيا مف المنياج؛ تتطمب النشاطات المقترحة استعماؿ تقنيات اإلعالـ

المدعـ بالحاسوب (.) ExAO
و االتصاؿ و أساسا التجريب ُ
كما ُيمكف أف تُعرض بعض البنيات و الظواىرالجزيئية بالنمذجة (برمجيات المحاكاة )

أما الجزء الخاص بالجيولوجيا فيو ُمييأ أكثر لنشاطات المحاكاة و النمذجة ,يمكف إنجاز بعض التجارب بوسائؿ بسيطة
تسمح بتصور بعض الظواىر التكتونية (تيارات الحمؿ,حركة الصفائح ,البركنة االنفجارية ) تُقترح بعض التجارب البسيطة في
الوثيقة المرافقة.
◄

يتطمب بناء المفاىيـ و المعارؼ العممية معارؼ فيزيائية و كيميائية و التي يجب أف يتحكـ فييا التمميذ.

و بالتالي فإف التعاوف الوطيد بيف أساتذة ىذه المواد يكوف محبذا جدا.

التعممات:
يتعمؽ األمر بالسماح لمتالميذ بالتبني التدريجي لمسعى عممي و مجموعة الميارات التي يحتوييا .
 1ػ يجب أف تأخذ بعيف االعتبار تصورات التالميذ  ,حيث أف ثبات ىذه األخيرة يمكف أف يعرقؿ عممية التعمـ  ,ذلؾ أف
التالميذ غالبا ما يتوقفوف عند ىذه التصورات و بالتالي ال يطرحوف أسئمة.
تسمح مواجية تصورات التالميذ بإدراؾ تنوع اآلراء و ضرورة اتخاذ قرار ضمف مسعى صارـ.
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ما ىي التصو ار ت ؟
التط ور الفك ري النفسي الوراث ي

اإلطار اإلجتماعي و الثقافي

التصورات م رتبطة ب ػ :

المست وى المع رفي القاعدي


RANCIERE
«

أحسن طريقة لمنع شخص من الفيم ىي الشرح »


الشرح
=

وضع المتعمـ في حالة " الحاضر ػ الغائب"
=

عدم األخذ بعين االعتبار ما يعرفو من الموضوع أو ما يتصور أن يعرفو

لكل متعلم تصورات أولية حول الموضوع المعالج تسمح له بفهمه لكن بطريقته الخاصة
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التصورات هي بنى منظمة  ,بسيطة و منسجمة

قابمة لمتطور

تجاىميا يؤدي إلى بقائيا

أثناء عممية التعمم التي تؤدي بالمتعمم

و تقويتيا

إلى بناء معرفة جديدة من خالل تغيير
( انقطاع ) التصورات األولية

كيف نغير تصورا خاطئا



 ننطمق من تصورات المتعمم .


نتابع تطورىا إلى غاية اصطداميا مع الحقائق .التي تؤدي بو إلى تقبل تصور جديد

تقبل تصورات جديدة

عراقيل تطور التصورات



 نقص المعمومات لدى المتعمم .

 عدم رغبة المتعمم في تغيير التصورات .


المشكل المعالج ال يحفزه .



انشغاالتو ليست ىي المثارة من قبل المعمم .



ال يطرح تساؤالت لقناعتو بتصوراتو .

 ال يستطيع المتعمم بناء معارف جديدة لتمسكو بأفكار أولية تمنعو من إدماج أية معمومة جديدة .
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 2ػ البد أف ترتكز عمى التمميذ ( الطريقة البنائية )  :في المسعى البنائي لمتعمـ الذي يعني تغيير التصورات

فإف تخزيف المعارؼ ال يعني تكديسيا بؿ نسج عالقات بيف المعارؼ المكتسبة .

و بجعؿ التمميذ صانع و منشط تكوينو  ,فإف ىذه التعممات تسمح لو ببناء معارفو (استجابة لوضعيات

اإلشكالية التي تصادفو) و تنمية كفاءاتو .و يكوف دور المعمـ ىو قيادة التمميذ خالؿ بحثو بتحفيز فضولو) و

ذلؾ بوضع تصوراتو عمى المحؾ (محؿ تحقيؽ) و توجييو نحو وضع تفسير شخصي لألشياء  ,فاألمر يتعمؽ

ب "بتعميـ مدعـ و ليس تعميـ تدخؿ ".




نموذج البصمات

النموذج البهافيوري

« Modèle de
» l’empreinte



« Modèle
»  Behavioriste
Skinner & Watson
في بداية القرن
علبة سوداء 

السلوكات المنتظرة
في نهاية التعلم
 طريقة تقميدية من
نوع  :
مرسل ـ مستقبل
 



النموذج البنائي

السلوكات المنتظرة

« Modèle
»  constructiviste
مرتكزة على أعمال باشالرد و بياجي
Bachelard & Piaget
 

( الحواجز ) 

؟

في نهاية التعلم
 التربية
باألهداف .يجب
أن يكون
التمميذ قادرا
عمى ..........
 +فعل إجرائي 

الخطأ  :يعاقب
الخطأ  :يعاجل .
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الخطأ  :حمور عملية التعلم .

 3ػ فإذا عممنا أف بناء المعرفة يمر حتما بطرح إشكالية (وضعية ديداكتيكية) فإف المسعى التربوي يمكف أف يحدد بالمراحؿ
التالية:

أ ػ وضعية انطالؽ  :مرحمة ميمة مف المسعى حيث يجب أف تكوف تحفيزية لمتمميذ قدر اإلمكاف .فيذه الوضعية ال بد أف

تمر بتعزيز ثقة التمميذ بنفسو (ضرورة اعتبار كؿ تصوراتو إيجابية كمرحمة أولى ) و خالؿ ىذه المرحمة نرحج الوضعيات
المتناقضة انطالقا مف بعض اإلشكاليات اليومية  ,ثـ دفعو إلى حدود تفكيره (مجاراتو لمناقضتو) و مف ثـ طرح اإلشكالية ,و
انطالقا مف أمثمة واقعية يمكف لمتمميذ تنظيـ حججو و الوصوؿ إلى بناء معرفتو.
ب ػ صياغة المشكؿ العممي  :عندما يتبنى التمميذ المشكؿ سيشرع في اقتراح حموؿ (المرحمة الموالية)؛ وبمعنى آخر فإنو

بمجرد دخوؿ التمميذ في صياغة اإلشكالية سيدخؿ حتما في البحث عف الحؿ.

ج ػ مرحمة التقصي  :مرحمة وضع استراتيجية البحث و تنفيذىا  :جمع العمومات (مالحظات  ,تجارب )...

د ػ مرحمة البناء أو الييكمة  :يناء خالصة = عمؿ ربط عالقات و ىيكمة تدريجية لممعارؼ و المعارؼ األدائية مع إثراء
لممفردات.
ىػ ػ التقييـ  :مرحمة اختبار لممكتسبات(تماريف تطبيقية.)...
ؾ ػ المتابعة أو التعميـ :إمكانية طرح إشكالية جديدة.
ؿ ػ وضعيات إدماجية تيدؼ إلى تنمية الكفاءات .

 IVـ التقـوي ـ ـ ـ ــم
◄

إف التقويـ جزء مكمؿ لممسار التعممي و ىو يسمح بتقييـ لحظي لدرجة اكتساب الكفاءات و المفاىيـ و يسمح باقتراح
المعالجات الضرورية (تـ التطرؽ الى موضوع التقويـ في الوثيقة المرافقة لكؿ مف السنة االولى و الثانية مف التعميـ
الثانوي).

◄

يتناوؿ التقويـ كذلؾ وضعيات إدماجية (الوضعيات المستيدفة) و التي تعطي فرصة لمتمميذ بممارسة كفاءاتو (تـ التطرؽ

لكؿ مف الوضعية المستيدفة و الوضعية اإلشكالية التعميمية في الوثيقة المرافقة لمنياج السنة أولى ثانوي ) .
تسمح الوضعيات المستيدفة بتقويـ التمميذ حوؿ قدرتو عمى إدماج المعارؼ المبنية في وضعيات ذات معنى (دالّة).

إف المعارؼ و المعارؼ األدائية ال تقَ َّوـ لػذاتيا بػؿ كمػوارد تًجنػد لحػؿ إشػكاليات .إذف فػالتقويـ يقػوـ عمػى أسػاس وضػعية معقػدة
ذات معنى (داللة ) بالنسبة لمتمميذ (وضعية مستيدفة ).

تسمح ىذه الوضعيات بتدريب التمميذ عمى تجنيد و إدماج مجموعة مف المعارؼ و الموارد قصد حؿ وضعيات إشكالية كما

تعطي معنى لمتعممات و تضعو في نفس الوقت أماـ وضعيات أكثر تعقيدا و ذات داللة و التي تتطمب منو تجنيد مجموعة
مدمجة مف المكتسبات ( معرفة ,معرفة أدائية ,معرفة كياف ).
* المعيار :يعني الخاصية التي تتعمؽ بشيء محدد (مثاؿ :إنتاج المتعمـ) ,إصدار حكـ (تقويـ) .و يكوف المعيار أكثر
إدماجا ,و ىذا ما يستمزـ اكتساب ( بناء) سمـ مؤشرات.
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*و حتى يكوف التقييـ ذو مصداقية يجب التقيد بعدد قميؿ مف المعايير  ,فمثال نكتفي بثالثة أساسية  :و ىي
ػ وجاىة (المالئمة) المعمومات المرتبطة بالموضوع.

ػ االستعماؿ الصحيح لألدوات الخاصة بالمادة (المعارؼ و الطرائؽ ).
ػ نوعية و انسجاـ المعمومات
*يكوف المؤشر مرتبطا بمعيار التقويـ .و يترجـ ىذا المعيار إلى معطيات قابمة لممالحظة
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توضيح النشاطات

المجاؿ ألتعممي :30التخصص الوظيفي لمبروتينات.

اليدؼ التعممي :0تحديد آليات تركيب البروتين.
الوحدات التعممية

التوضيحات

النشاطات المقترحة

آليات تركيب البروتين * تذكي ار بالمكتسبات القبمية لمسنة أولى
حوؿ:

والنمط الظاىري ,ويستحسف تقديميا انطالقا مف

 °التعبير المورثي.

أمثمة لـ يتـ التعرض ليا في الدروس السابقة.

 °تموضع الػ. ADN
 °دعامة العوامؿ الوراثية.

* إف اختيار دراسة تركيب البروتيف عند

◄ يطرح إشكالية مقر تركيب

مقر تركيب البروتين

 -يتـ التذكير بالعالقة بيف المورثة والبروتيف

حقيقيات النوى كفيؿ بتوصيؿ التمميذ إلى التساؤؿ

البروتين.
* يحمؿ صور مأخوذة بتقنية التصوير
اإلشعاعي الذاتي لخاليا مزروعة في

وسط يحتوي أحماض أمينية موسومة.

عف كيفية انتقاؿ المعمومة الوراثية مف النواة إلى
الييولى دوف التطرؽ لتركيب البروتيف عند
بدائيات النوى.

...

◄ يطرح إشكالية استنساخ المعمومة

استنساخ
المعمومة الوراثية

الوراثية الموجودة في الـ. ADN
* يقارف بيف بنية جزيئتي الػ ADN
والػ. ARN

* يحمؿ صور مأخوذة بالمجير

اإللكتروني تظير حادثة االستنساخ.
* يظير تدخؿ أنزيـ ARN :بوليمراز
باستعماؿ مثبطات نوعية.
* ُينمذج اصطناع جزيئة الػ ARNm
انطالقا مف المعارؼ المتعمقة بػ:
 °بنية الػ ADNو. ARN
 °تضاعؼ الػ.ADN
 °تكامؿ القواعد اآلزوتية في جزيئة الػ
.ADN

◄ يطرح إشكالية حل شفرة المعمومة
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 تيدؼ نشاطات النمذجة وانجاز الرسوماتالبيانية إلى تدريب التمميذ عمى التبميغ بطرؽ

مختمفة.

الممثمة بتتالي نيكميوتيدات الـ
:ARNm
الترجمة

 -يمكف إنجاز ىذه النشاطات باستعماؿ برنامج

كيف تترجم المغة النووية(أبجدية

محاكاة مثؿ الػ  Anagèneفي حالة توفره عمى

بأربعة أحرف ) إلى لغة بروتينية
الشفرةالوراثية

مستوى المؤسسة .

(أبجـديـة بعشرين حرف ) ؟

* يضع مختمؼ التوليفات المحتممة بيف ▪ نقترح في ممحؽ الوثيقة المرافقة ترجمة لطريقة
استخداـ برنامج محاكاة الػ. Anagène

المغتيف.

* يناقش الحؿ األكثر وجاىة.
* يقوـ بتحميؿ مقارف لقطعة متتالية
نيكميوتيدية لػ ARNmمع متتالية
أحماض أحماض أمينية موافقة في

الببتيد ألربعة مورثات مختمفة باالعتماد
عمى مبرمج محاكاة(مثؿ.)Anagène:

المجاؿ التعممي : 30التخصص الوظيفي لمبروتينات.
اليدؼ التعممي  : 2يربط عالقة بين البنية والتخصص الوظيفي لمبروتين.
الوحدات

التوضيحــــات

النشاطات المقترحة

التعممية
العالقة بين

◄ يطرح إشكالية التخصص الوظيفي

بنية ووظيفة

لمبروتينات.

 -يستحسف اختيار البروتينات التي تـ تناوليا

البروتين

بالدراسة في السنة الثانية أو التي سيتـ

* يقارف بيف البنى الفراغية لبعض
البروتينات الوظيفية (أنزيمات  ,ىرمونات
)....,باستعماؿ مبرمج محاكاة مثؿ .

رازموؿ . RASMOL

 °يتساءؿ عف مف يتحكـ في تحديد البنية
ثالثية األبعاد .
 °يقترح فرضية تدخؿ األحماض األمينية
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التطرؽ إلييا في المستقبؿ إلظيار دور البنية

الفراغية في التخصص الوظيفي لمبروتينات.

 يسمح استعماؿ برامج اإلعالـ اآللي بتحديدأنواع األحماض األمينية وترتيبيا في
البروتيف ,وىذا ما يؤىؿ التمميذ القتراح

المشكمة لمبروتينات المعنية,بترتيبيا

الفرضية.

وطبيعتيا في اكتساب ىذه البنية الفراغية

النوعية.

ُ يعيف انطالقا مف الصيغ المفصمة
لألحماض األمينية

 -يجند التمميذ في ىذا لنشاط

معارفو في مادة الكيمياء
البراز:

العشروف,الوظائؼ المميزة

 -0الخاصية األمفوتيرية لألحماض األمينية

والمشتركة بيف األحماض

التي تسمح لو بتفسير تأثير درجة الحموضة

األمينية(NH2 ; :
)CH; COOH

عمى النشاط األنزيمي .

 -2أنواع الروابط الكيميائية وخصائصيا
(تأثرىا بتغيرات درجة الح اررة)

H
׀
)(NH2 – C – COOH

ليفسر تأثير درجة الح اررة عمى النشاط
األنزيمي.

׀

R

والجزء المتغير:الجذر R
* يستخرج مف تحميؿ نتائج الرحالف

الكيربائي لألحماض األمينية المنجزة عمييا
بالتتالي في وجود رائزة قاعدية أو حمضية
الخاصية األمفوتيرية لألحماض األمينية.
* يقترح كيفية تشكيؿ الرابطة الببتيدية بيف

* تيدؼ تجربة ( ) Anfinsenإلظيار أف
وظيفية البروتيف تكوف مرتبطة بالروابط
الكيميائية( ثنائية الكبريت,أيونية)...التي تنشأ
بيف أحماض أمينية ُمحددة و ارثيا ومرتبة
بطريقة دقيقة في السمسمة الببتيدية.

حمضيف أمينييف متتالييف انطالقا مف قطعة
سمسمة ببتيدية ومعارفو حوؿ الرابطة

التكافؤية.
يستخرج انطالقا مف تحميؿ نتائج تجربة
 Anfinsenالعالقة بيف البنية ثالثية
األبعاد والتخصص الوظيفي لمبرتي

االمجاؿ التعممي :30التخصص الوظيفي لمبروتينات.

اليدؼ التعممي:0إظيار التخصص الوظيفي لمبروتينات في التحفيز األنزيمي.
الىحداث
التعلمٍت

التىضٍحاث

النشاطاث القتزحت
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النشاط
األنزيمي

* يذكر بالمكتسبات القبمية لمسنة الرابعة
متوسطة حوؿ األنزيمات الياضمة.
* يحمؿ وثائؽ توضح عواقب غياب أنزيـ
عمى النشاطات األيضية في الخمية

 ييدؼ النشاط إلى إظيار دور اإلنزيماتفي العضوية انطالقا مف المكتسبات القبمية

لمسنة الرابعة مف التعميـ المتوسط.

(التركيب الحيوي)....,

◄يطرح إشكالية العالقة بيف بنية البروتيف
والتخصص الوظيفي لو.
* يحمؿ منحنيات استيالؾ األوكسجيف

المحصؿ عميو بالتجريب بواسطة الحاسوب

 ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار أف اإلنزيماتنوعية التخصص وىذا ناتج عف تكامؿ في
الشكؿ الفراغي بيف مادة التفاعؿ والموقع

الفعاؿ لإلنزيـ.

في حالة أكسدة الجموكوز المحفز بأنزيـ
جموكوزػ أوكسيداز في حالتي:
 °تغيرات السرعة االبتدائية لمتفاعؿ
األنزيمي بداللة تركيز مادة التفاعؿ.

 °تغيرات الحركية األنزيمية بداللة طبيعة
مادة التفاعؿ.
ليستنتج أف الوسائط الحيوية تُظير
تخصص مضاعؼ:التأثير والركيزة

 -يسمح استعماؿ برامج خاصة باستخداـ

* يالحظ التكامؿ البنيوي بيف شكؿ الموقع

الفعاؿ لألنزيـ ومادة التفاعؿ ,انطالقا مف

نماذج جزيئية( استخداـ مبرمجات خاصة)

* يحمؿ منحنيات استيالؾ األوكسيجيف
المحصؿ عمييا بطريقة التجريب بواسطة
الحاسوب.
 °تغيرات الحركية األنزيمية بداللة درجة

الحموضة ( . pHحالة أكسدة الجموكوز
بواسطة أنزيـ جموكوزػ أوكسيداز )
ليستنتج تأثير درجة الحموضة عمى نشاط
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الحاسوب ,الذي يسيؿ النمذجة والمحاكاة,
إبراز التكامؿ البنيوي بيف مادة التفاعؿ واألنزيـ
انطالقا مف أمثمة لنماذج جزيئية مختمفة.

 ييدؼ ىذا النشاط إلى تدريب التمميذ عمىاإلدماج بتجنيد معارفو المختمفة في :
 )0تفسير تأثير درجة الحموضة عمى النشاط
األنزيمي بربط عالقة بالخصائص الكيميائية

األحماض األمينية.

األنزيمات .
 )2تفسير تأثير درجة الح اررة عمى النشاط
* يحمؿ منحنيات استيالؾ األوكسيجيف
المحصؿ عمييا بطريقة التجريب بواسطة

األنزيمي وربط عالقة مع خصائص الروابط

الكيميائية الناشئة بيف بواقي األحماض األمينية

في السمسمة البيبتيدية.

الحاسوب.
 °تغيرات الحركية األنزيمية بداللة درجة

الح اررة( .حالة أكسدة الجموكوز بواسطة
أنزيـ جموكوزػ أوكسيداز )
ليستنتج تأثير درجة الح اررة عمى نشاط
األنزيمات .
* ُينمذج بواسطة ترسيمة تأثير درجة
الحموضة و تأثير درجة الح اررة عمى
المحفزات الحيوية األنزيمية والعواقب

 يجب أف يبرز في الرسـ اإلجمالي ,تغيرالبنية الفراغية بتغير درجة الح اررة ودرجة

المترتبة عمى ذلؾ ,باالعتماد عمى المعارؼ الحموضة ,وىذا يسمح في نفس الوقت بتدريب
التمميذ عمى التبميغ بواسطة الرسوـ التخطيطية.
المبنية المتعمقة بالتخصص الوظيفي
لمبروتينات.

المجاؿ ألتعممي :30التخصص الوظيفي لمبروتينات .

اليدؼ التعممي  :4إظيار التخصص الوظيفي لمبروتينات في الدفاع عن ألذات.
الوحدات التعممية

النشاطات المقترحة

دور البروتينات

 -يذكر بمكتسبات السنة الرابعة متوسط

في الدفاع عن

 °يستخرج في شكؿ نص انطالقا مف

ألذات

تحميؿ وثائؽ:

التوضيحات

 يسمح ىذا النشاط باسترجاع المكتسباتالقبمية حوؿ قدرة العضوية عمى التمييز بيف
الذات والالذات ليبدأ مرحمة التساؤؿ حوؿ كيفية

أسباب رفض الطعـ. -مختمؼ مراحؿ التفاعالت االلتيابية.

حدوث ذلؾ.

◄ يطرح إشكالية التمييز بين الذات و
الالذات.
*  -يستخرج تدخؿ الغشاء الييولي في
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 -تُركز دراسة الغشاء الييولي عمى العناصر

التعرؼ عف الالذات انطالقا مف تحميؿ تجربة الضرورية لفيـ دوره في حمؿ مؤشرات الذات.
الوسـ المناعي.
* -يستخرج بنية الغشاء الييولي وتركيبو
الكيميائي انطالقا مف:
 نموذج ثالثي األبعاد يوضح التنظيـألجزيئي

 -جدوؿ لممركبات الكيميائية المكونة لمغشاء.

* -يبحث عف العوامؿ الكيميائية التعرؼ:
يعرؼ معقد التوافؽ النسيجي الرئيسيانطالقا مف:

يستنتج مف ىذه النشاطات أف مؤشرات الذات
عبارة عف جزيئات بروتينية تحددىا مورثات

 نص عممي و رسومات. -تقنيات الوسـ المناعي ( لتحديد موضع

جزيئات معقد التوافؽ النسيجي الرئيسي)

خاصة,ليا عدة صنويات وىو ما يفسر تنوعيا
الكبير وبالتالي التعرؼ عمى الالذات.

* -يضع عالقة بيف رفض الطعوـ ومممح
معقد التوافؽ النسيجي الرئيسي لممانح

والمستقبؿ(حالتي طعـ ذاتي وطعـ غير ذاتي)

*-يشرح قدرة الخاليا في التعرؼ عمى عديد
مؤشرات الالذات انطالقا مف تحميؿ وثائؽ
تترجـ أصؿ تغيرية المعقد التوافؽ النسيجي
الرئيسي .

◄ يطرح إشكالية مظاىر التعرف عمى
الالذات .

الحالة األولى:
* -يستخرج تدخؿ األجساـ المضادة وتشكؿ

المعقد المناعي بيف الجسـ المضاد والمستضد

انطالقا مف:
 °تحميؿ حالة سريرية ( مثؿ الكزاز )
 -المعقد المناعً

 °نتائج تطبيؽ اختبار .Ouchterlony
مف االرتباط النوعي

* -يستنتج انطالقا مف نتائج الرحالف
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 تـ اختيار مرض الكزاز إلظيار تدخؿ نمطأوؿ مف عناصر الدفاع عف الذات  :األجساـ
المضادة.
 يستنتج مف ىذا االختبار آلية تدخؿ األجساـالمضادة وتخصصيا النوعي بحيث أف

الكيربائي تجرى عمى مصمي شخصيف

ارتباطيا يكوف فقط مع المستضدات التي

أحداىما سميـ و اآلخر مريض ,زيادة صنؼ

أثارت إنتاجيا.

مميز مف جزيئات الغموبيمينات المناعية ,عند

الشخص المريض.
* -يظير الطبيعة الروتينية لمغموبيمينات
المناعية انطالقا مف االختبارات المميزة.
* -يمثؿ بواسطة رسـ تخطيطي البنية

الفراغية لمغموبيميف المناعي انطالقا مف
نموذج ثالثػػي األبعاد.

* -يستخرج كيفية تشكؿ المعقد المناعي
ودوره انطالقا مف تحميؿ:

 ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار دورالبروتينات كجزيئات دفاعية(:األجساـ
المضادة)

°صور بالمجير اإللكتروني لمصؿ يظير
تفاعؿ الجسـ المضاد ػ المستضد

 °نموذج جزيئي ثالثي األبعاد.
دور المعقد المناعي المتشكؿ.
* -يفسر باالعتماد عمى المعارؼ المكتسبة
نتائج االرتصاص المالحظة خالؿ إجراء

بعض اختبارات تحديد الزمر الدموية.

 ييدؼ ىذا النشاط إلى تدريب التمميذ عمىتجنيد معارفو المبنية في تفسير وضعية حقيقية
كاإلرتصاص الدموي..

◄ يطرح إشكالية التخمص من المعقد
المناعي
عمى بل* -يستخرج انطالقا مف تحميؿ وثائؽ  -يستنج مف ىذا النشاط كيفية التخمص مف

مثؿ :

المعقد المناعي وىنا يمكف اإلشارة إلى

 °صور بالمجير اإللكتروني .

خصائص الخاليا البمعمية التي تسمح ليا

°رسومات تفسيرية.
طرؽ التخمص مف المعقد المناعي بواسطة

البالعـ التي تعمؿ عمتو.

◄ يطرح إشكالية مصدر األجسام
المضادة.
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بالقياـ بيذا الدور.

* -يتعرؼ عمى آليات االنتقاء النسيمي

 -يتوصؿ التمميذ مف ىذه النشاطات إلى أف

لمفاويات انطالقا مف نتائج تجربة حقف

األجساـ المضادة النوعية تفرزىا لُمة مف

الكريات الحمراء لمخروؼ أو الدجاج لفأر.

الخاليا تدعى الخاليا البالزمية الناتجة عف

تمايز الخاليا البائية التي تـ انتخابيا بعد

التعرؼ عمى المستضد لذلؾ فيي نوعية.

الحالة الثانية:
* -يستخرج تدخؿ نوع ثاني مف

الخاليا و ىي الممفويات التائية في

الدفاع عف العضوية انطالقا مف
نتائج :
 °حقف فرد مصاب بالسؿ بمصؿ فرد محصف
ضد السؿ

 تـ اختيار مرض السؿ إلظيار وجودنمط ثاني مف الخاليا الممفاوية المتدخمة في
الدفاع عف العضوية:الخاليا التائية

 °حقف فرد مصاب بالسؿ بالخاليا الممفاوية
لفرد محصف
▪ يطرح إشكالية آلية طريقة تأثير الخاليا
الممفاوية التائية.
ـ طرؽ تأثير
الممفاويات التائية

* -يستخرج التأثير السمي لمخاليا التائية
انطالقا مف نتائج إصابة خاليا سميمة
بفيروس.
* -يستخرج طرؽ التعرؼ والقضاء عمى
الخاليا المخموجة بواسطة البرفوريف و
أنزيمات إماىة البروتينات ,انطالقا مف
الدعائـ التالية:

 ييدؼ ىذا النشاط إلى اظيار أف الخالياالتائية المنشطة مف طرؼ مستضد نوعي
معيف تفرز كذلؾ جزيئات بروتينية تقضي
بيا عمى الجراثيـ الغازية أو عمى خاليا
الجسـ المصابة بفيروسات أو الخاليا

السرطانية.

 °صور بالمجير اإللكتروني.
°رسوـ تخطيطية تفسيرية.
▪ يطرح إشكالية مصدر الخاليا الممفاوية
التائية السامة .
ـ مصدر الممفاويات
التائية

* -يحدد مصدر الخاليا الممفاوية التائية
السامة انطالقا مف تحميؿ منحنى يعبر عف
تطور بعض الظواىر الخموية التي تط أر عمى
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 ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار أفالتخصص النوعي لمخاليا التائية ُيكتسب

انطالقا مف تمايز الممفاويات مف النمط

(.)T8

الخاليا التائية مع الزمف ( تركيب الػ ARN
 ,تركيب البروتينات ,تمايز الخاليا  ,تركيب

الػ , ADNانقسامات  ,اكتساب السمية ) .

* -يستخرج دور األنترلوكينات (سيتوكينات
)المفرزة مف طرؼ نمط معيف مف الممفاويات

 -ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار أف البروتينات

والتائية المختصة بمولد الضد المتدخؿ,

الخاليا ّذات الكفاءة المناعية كمبمغات لذلؾ لـ

التائية( )LT4=Thفي تحفيز الخاليا البائية
انطالقا مف تجارب منجزة في غرفة

ماربروؾ()Marbrook

تمعب دور أساسيا يتمثؿ في التواصؿ بيف
يتـ التطرؽ لجميع السيتوكينات .

◄ يطرح إشكالية اختيار نمط االستجابة
المناعية المناسبة.
* -يستنتج انطالقا مف سمسمة تجارب منجزة
في وسط زجاجي باستعماؿ مكورات رئوية

 ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار التعاوف بيفالخاليا الذي يتـ بفضؿ السيتوكينات.

ميتة ,مصؿ ,لمفاويات ( )T ,Bوبمعميات
فأر غير محصف ضد المكورات الرئوية ,
تدخؿ البمعميات الكبيرة في تنشيط الخاليا

البائية والتائية .

* -يستخرج المعمومات المتعمقة بتحديد نمط
االستجابة المناعية انطالقا مف نص عممي
تفسيري.
* -ينظـ المعمومات المستخرجة في شكؿ

 ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار أف نمطاالستجابة المناعية مرتبط بطبيعة محدد

المستضد إذا كاف داخمي المنشأ أو ُمستدخؿ.

رسـ تخطيطي يقدـ دور........:الخ

المجاؿ التعممي :30التخصص الوظيفي لمبروتينات.

اليدؼ اؿتعممي:0يظير التخصص الوظيفي لمبروتينات في االتصال العصبي:
◄ مكنت دراسة المنعكس العضمي في السنة الثانية ثانوي مف مقاربة مشكؿ انتقاؿ النبأ العصبي عمى مستوى المشبؾ
وبالتالي بناء المفاىيـ اآلتية:
تدخؿ الناقؿ العصبي الجزيئي المنتج مف طرؼ العصبوف قبؿ مشبكي مؤديا إلى زواؿ استقطاب العصبوف بعد مشبكي.
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 -ترجمة الرسالة المشفرة في شكؿ كموف عمؿ إلى رسالة مشفرة في شكؿ تركيز الوسائط العصبية.

ومف جية أخرى ,سمح الدور االدماجي الذي لعبو النخاع الشوكي بتدخؿ عصبوف وسيط (مشبؾ إضافي) بيف تفرع المحور
االسطواني لمعصبوف الحسي والعصبوف الحركي المرتبط بو ,ببموغ فكرة التدخؿ المعتدؿ()intervention modératrice
لمعصبوف الوسيط عمى العصبوف الحركي المعني
◄تتمثؿ اإلشكالية العامة في فيـ  ,عمى المستوى الجزيئي واأليوني :
 كيؼ تقود النواقؿ العصبية التي تأثيرىا بعد المشبؾ يتجمى في تنبيو العصبوف بعد مشبكي ,إلى إحداث زواؿ
استقطاب ىذا الغشاء؟ 

 كيؼ نمر مف رسالة مشفرة في شكؿ كموف عمؿ عمى مستوى العصبوف قبؿ مشبكي إلى رسالة مشفرة في شكؿ
تركيز نواقؿ عصبية في الشؽ المشبكي ثـ مف جديد إلى رسالة مشفرة في شكؿ كموف عمؿ في العصبوف بعد
مشبكي؟ 
 كيؼ تحدث الوظيفة االدماجية لمنظاـ العصبي عمى مستوى المشبؾ؟

النشاطات المقترحة

الوحدات التعممية

التوضيحات

دورالبروتينات في *يمثؿ تخطيطيا نقؿ المعمومة العصبية
االتصال العصبي

عمى مستوى المشابؾ ودور المراكز
العصبية في اإلدماج العصبي انطالقا
مف المعارؼ المكتسبة في السنوات

األولى والثانية (ثانوي).
ـ آليات النقؿ
المشبكي

◄يطرح إشكالية آلية النقل المشبكي
بواسطة المبمغات العصبية.

* يستنتج انطالقا مف تحميؿ نتائج

يتوصؿ التمميذ مف خالؿ ىذا النشاط إلى أفانتقاؿ الرسالة العصبية عمى مستوى المشبؾ
يتـ بواسطة مواد كيميائية تدعى المبمغات
العصبية  ,ليطرح فيما بعد إشكالية آلية النقؿ
المشبكي بواسطة ىذه المبمغات العصبية.

تتمثؿ تقنية( (patch-clampفي فصؿ جزء
صغير مف الغشاء الذي يحتوي عمى عدد قميؿ

تجريبية( تقنية  (patch-clampبأف

مف القنوات في نياية ماصة مجيريو و قياس

األيوني عمى جانبي غشاء العصبوف بعد

يمكف إظيار وجود القنوات عندما نغير

نبضات التيارات المسجمة مرتبطة بالتدفؽ التيارات التي تمر في ىذا الجزء.

مشبكي.

الشروط التجريبية ,إف حالة انفتاح و انغالؽ
القنوات مرتبط بفرؽ الكموف عمى جانبي
الغشاء ,إنيا القنوات المرتبطة بالفولطية التي

تساىـ في توليد كموف العمؿ.
ػ كموف الراحة

*يبحث عف اآلليات األيونية المسؤولة
عف زواؿ استقطاب الغشاء بعد المشبكي
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تظير ىذه التجربػة أف الكمػوف الغشػائي ( ػ 73ـ
ؼ ) ن ػ ػػاتج ع ػ ػػف ثب ػ ػػات ت ػ ػػوزع غي ػ ػػر المتس ػ ػػاوي

اثر تنبيو الغشاء قبؿ مشبكي وكذلؾ

لش ػوارد  Na+و K+فػػي كػػؿ مػػف الوسػػط الخػػارج

المسؤولة عف االستقطاب قبؿ التنبيو.

خمػ ػػوي و الوسػ ػػط ضػ ػػمف خمػ ػػوي وخصوصػ ػػا أف

مف تحميؿ:

ك ػػوف ع ػػدد قنػ ػوات  K+المفتوح ػػة باس ػػتمرار ف ػػي

*يستنتج مصدر الكموف الغشائي انطالقا ناقمية شػوارد  K+أكبػر مػف ناقميػة شػوارد ( Na+
 °جداوؿ توضح التركيب األيوني لشوارد

وحدة مساحة تكوف أكبر مف عدد قنوات )Na+

( ) K+ , Na+لموسطيف الخارج والداخؿ
خموي
 °منحنيات ناقمية  Na+و  K+عبر
غشاء العصبوف.

ػ كموف العمؿ

يحمؿ منحنيات تمثؿ تغيرات الكموف
الغشائي وتغيرات ناقمية  Na+وK+
نتيجة تنبيو العصبوف قبؿ مشبكي .

ـ يكوف تحميؿ متوازي لمنحنيات تغيرات كؿ مف
الكموف الغشائي و ناقمية شوارد  Na+و K+

ليتوصؿ التمميذ إلى أف زواؿ استقطاب الغشاء

العصبوف ناتج عف تدفؽ داخمي لشوارد
الصوديوـ.
أما عودة االستقطاب ناتج عف تدفؽ خارجي
لشوارد البوتاسيوـ.

ػ يبيف أف العودة إلى القيـ األيونية اإلبتدائية

ناتج عف عمؿ مضخاة  Na+ػ / K+
المستيمكة . ATP
◄

يطرح إشكالية ترجمة الرسالة
العصبية قبل مشبكية في مستوى
الشق المشبكي.

ػ يظير أف الرسالة العصبية المشفرة في
العصبوف قبؿ مشبكي بتواتر كمونات العمؿ ,

تشفرعمى مستوى الشؽ المشبكي بتركيز

* يستنتج تغير شفرة الرسالة العصبية في األستيؿ كوليف ( تحرره حويصالت اإلطراح
مستوى الشؽ المشبكي انطالقا مف تحميؿ الخموي ) .

:
 °منحنيات ممثمة لتغيرات كمية Ca2+
في الزر المشبكي بداللة تواتر كمونات
العمؿ في العصبوف قبؿ مشبكي .

 °صور مأخوذة بالمجير اإللكتروني
لمألزرار المشبكية وحويصالتيا اإلطراحية
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,قبؿ وبعد تنبيو العصبوف قبؿ المشبؾ.
°منحنيات تمثؿ تغيرات تركيز األستيؿ
كوليف في الشؽ المشبكي بداللة تواتر
تنبييات العصبوف قبؿ مشبكي

◄

يطرح اإلشكالية العامة حول آلية
اإلدماج العصبي .

▪ يطرح إشكالية آلية إدماج المعمومة
العصبية.
* يستخرج آلية إدماج المعمومة العصبية

ػ ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار أف الكموف
العابر لمغشاء في مستوى الجزء اإلبتدائي ىو
محصمة مجموع كمونات بعد مشبكية في حالة
بموغ العتبة المولدة لكموف العمؿ .

عمى مستوى العصبوف بعد مشبكي
انطالقا مف تحميؿ صور بالمجير

اإللكتروني محصؿ عمييا بعد تنبيو
متزامف لػ :
 °مشابؾ ذات ميزة تنبييية (الوضعية
األولى)

 °مشابؾ ذات ميزة تثبيطية (الوضعية
الثانية)...

المجال التعممي :10تحويل الطاقة عمى المستوى ما فوق البنية الخموية:
◄ قدـ منياج السنة األولى ثانوي مقاربة أولى لمتحوؿ عبر ظاىرتي التركيب الضوئي والتنفس,وقد سمح ذلؾ باستخراج ما
يأتي:
بالنسبة لمتركيب الضوئي :تحوؿ الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في جزيئات عضوية مع حصيمة التفاعؿ.
بالنسبة لمتنفس :المرور مف طاقة كامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة تستعمؿ مباشرة مف طرؼ الخاليا( .)ATP

◄ يتناوؿ منياج السنة الثالثة ثانوي مسألة الطاقة مف زاوية اآلليات المتدخمة في ىاتيف العمميتيف ,وذلؾ عمى مستوى خموي
وجزيئي.

1ـ تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في شكل جزيئات عضوية:
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 -في السنة األولى ثانوي ,سمحت المعادلة اإلجمالية لمتركيب الضوئي بتحديد المواد المستعممة والنواتج وكذا شروط حدوث

ىذا التركيب.

ترتبط االشكالية العامة بتحديد:
 كيؼ تتحوؿ طاقة الفوتونات إلى مركبات وسطية( ATPونواقؿ الػ) TH2 : H+؟
 كيؼ تستعمؿ ىذه المركبات الوسطية في سيرورة إرجاع  CO2إللى جزيئات عضوية؟ 
 2ـ تحول الطاقة الكامنة لمجزيئات العضوية إلى :ATP
◄ في الوسط اليوائي :التنفس
 -في السنة األولى ثانوي ,سمحت المعادلة اإلجمالية لمتنفس بتحديد المواد المستعممة(غميكوز و) 2
والنواتج ( CO2و  ) H2Oوكذا إنتاج الطاقة ,قسـ منيا في شكؿ ح اررة وقسـ في شكؿ ATP
قابؿ لالستعماؿ مف طرؼ الخاليا في مختمؼ نشاطاتيا.

 -ترتبط اإلشكالية العامة بتحديد :كيؼ يتـ تحوؿ الطاقة الكامنة لجزيئة الغميكوز إلى ATPانطالقا مف تفاعالت ىدـ
ىذه الجزيئة في وجود O2؟
◄  -في الوسط الالىوائي :التخمر

 -في السنة األولى ثانوي  ,سمحت المعادلة االجمالية لمتخمر الكحولي مف تحديد المواد المستعممة (الغميكوز)
والمواد الناتجة ( CO2وايتانوؿ,جزيئة عضوية متبقية) وكذا انتاج الطاقة ,قسـ منيا في شكؿ ح اررة
وقسـ في شكؿ  ATPقابؿ لالستعماؿ مف طرؼ الخاليا في مختمؼ نشاطاتيا.
كمية الػ ATPالناتجة ضعيفة قياسا مع الكمية المنتجة في حالة التنفس اليوائي بالنسبة لنفس الكمية مف
الغميكوز المستعمؿ.
 -ترتبط اإلشكالية العامة بتحديد :انطالقا مف تفاعالت ىدـ الغميكوز في غياب األكسيجيف وبالتالي دوف تدخؿ
الميتوكوندريات ,كيؼ يتـ تحويؿ الطاقة الكامنة في ىذه الجزيئة إلى ATP؟

:يعرف آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في الجزيئات العضوية.
اليدؼ التعمميُ 0
الوحدات التعممية

النشاطات المقترحة

آليات تحويل

التذكير بالمكتسبات القبمية:

الطاقة الضوئية
إلى طاقة

كيميائية كامنة.

يرسـ مخططا.....

 °نتائج تجارب تحدد شروط تركيب النشاء
بواسطة أوراؽ مبرقشة لنباتات كاممة .
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التوضيحات
يظير أف النباتات يخضع لشروط متغيرةمف اإلضاءة وتركيز غاز ثاني أوكسيد
الكربوف.

 ما فوؽ البنيةالخموية لمصانعة
الخضراء

 °معطيات صور مأخوذة بالمجير

اإللكتروني لبالسيدات خضراء ُع ِرضت

لمضوء.

 يقارف بيف بالستيدات ُعرضت لمضوءببالستيدات ُحجبت عف الضوء

◄ يطرح إشكالية آليات تحويل الطاقة
الضوئية إلي طاقة كيميائية كامنة في
شكل

 -يقود ىذا النشاط إلى استنتاج أف

جزيئات عضوية.

لمبالستيدات بنية حجيرية تتمثؿ في بنى

* يستخرج البنية الحجيرية لمصانعات

غشائية  :التالكوئيد و حيز مغمؽ  :الحشوة

الخضراء انطالقا مف تحميؿ:

 °صور مأخوذة عف المجير اإللكتروني
لمصانعات الخضراء.

 -يستنتج مف تحميؿ المعادلة العامة طبيعة

 °معطي ػػات كميوحيويػ ػػة لتموض ػػع األصػ ػػبغة التفاعالت التي تحصؿ في البالستيدة

اليخضػػورية وكػػذلؾ األنزيمػػات المتدخمػػة فػػي باالعتماد عمى معارفو في الكيمياء (أكسدة
تفاعالت التركيب الضوئي.

لمماء وارجاع لغاز ثاني أو كسيد الكربوف)

تمخص ظواىر األكسدة اإلرجاعية

نتائج تجارب الوسـ.

 °المعادلػ ػػة العامػ ػػة لمتركيػ ػػب الضػ ػػوئي التػ ػػي * يمكف إظيار أكسدة الماء انطالقا مف
المرحمة
الكيميوالضوئية

* يستنتج انطالقا مف تحميؿ :

 -تيدؼ اإلشارة إلى قيـ كموف األكسدة

 °نتػ ػػائج محصػ ػػؿ عمييػ ػػا بواسػ ػػطة التجريػ ػػب واإلرجاع لكؿ مف الماء والمستقبؿ

الم ػػدعـ بالحاس ػػوب( )ExAOح ػػوؿ ش ػػروط االصطناعي إلى أىمية التركيز عمى أف
عمؿ التيالكوئيػدات المعزولػة ( فػي وجػود و انتقاؿ اإللكترونات في اتجاه معاكس

غيػ ػ ػ ػ ػػاب الض ػ ػ ػ ػ ػػوء ,مسػ ػ ػ ػ ػػتقبؿ اص ػ ػ ػ ػ ػػطناعي النتقاليا التمقائي(مف كموف أكسدة وارجاع

لإللكترونػ ػػات :فيروسػ ػػيا نػ ػػور البوتاسػ ػػيوـ ذو منخفض إلى كموف أكسدة وارجاع مرتفع)

كم ػػوف أكس ػػدة وارج ػػاع = , 0,3ف ػػي وج ػػود يتطمب طاقة يكوف مصدرىا طاقة الفوتونات
وغيػػاب أل ػ  , CO2والمػػاء ذو كمػػوف أكسػػدة الممتصة مف طرؼ األصبغة اليخضورية.
وارجاع = .)0,8

 -يشار عند التطرؽ إلى تجربة كوؾ إلى

 °محني ػ ػػات طي ػ ػػؼ االمتص ػ ػػاص التفاض ػ ػػمي ترتيب األصبغة في النظاـ الضوئي إلى
لمض ػػوء م ػػف ط ػػرؼ معمق ػػيف م ػػف الص ػػانعات مركز التفاعؿ والمواقط.

الخض ػراء ,أحػػدىما معػػرض لمضػػوء واألخػػر
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محجػػوب عػػف الضػػوء فػػي وجػػود أوكسػػالت
البوتاسػ ػػيوـ الحديػ ػػد الثالثػ ػػي  ( Fe 3+تجربػ ػػة

كوؾ .) KOK

 °نت ػ ػػائج تجرب ػ ػػة حق ػ ػػف ال ػ ػ ػ  ADPو Piف ػ ػػي  -ال يجب التطرؽ إلى مختمؼ نوا قؿ

معم ػ ػ ػ ػ ػػؽ بالس ػ ػ ػ ػ ػػتيدات معزول ػ ػ ػ ػ ػػة كامم ػ ػ ػ ػ ػػة أو السمسمة الضوئية وذكر ما ىو ضروري فقط.

تيالكوئيدات.

* يضػ ػ ػ ػ ػ ػػع رسػ ػ ػ ػ ػ ػػما تخطيطيػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمظ ػ ػ ػ ػ ػ ػواىر

الفيزيولوجي ػ ػ ػة التػ ػ ػػي تحػ ػ ػػدث عمػ ػ ػػى مسػ ػ ػػتوى  -يستنتج أف :آليات إرجاع الػ  CO2إلى

التيالكوئيد......
المزحلت
الكٍمٍىحٍىٌت

مركبات عضوية يكوف مقرىا الحشوة لذا
يجب تتبع ظيور المركبات العضوية الجديدة

* يستخرج

ػ آليات إرجاع  :CO2و مقرىا

ػ التسمسؿ الزمني لألجساـ الكيميائية
المتشكمة في ىذه المرحمة  ,انطالقا مف
تحميؿ نتائج التسجيؿ الموني ( تجربة

كالفف).

حسب تسمسميا الزمني ( تريوزػ فوسفات )...

المحصؿ عمييا بتقنية الكروماتوغرافيا انطالقا
مف مستخمصات حشوية لمعمؽ البالستيدات
المعرضة لمضوء في وجود  14CO2خالؿ
أزمنة متغيرة (تجربة كالفف)

.

 يستنتج أف إرجاع الكربػوف الذي يكوف فيشكؿ معدنػي (  )CO2إلى كربوف في شكؿ
عضوي (مركبات عضوية مختمفة) يتـ عمى
*يستخرج أف المستقبؿ األوؿ لمػ CO2

مستوى الحشوة في وجود الضوء.

ىو Rudipانطالقا مف منحنى يعبرعف
تغيرات كمية حمض الفوسفوالجميسيريؾ
( )APGوالريبولوز ثنائي الفوسفات
( )Rudipبداللة كمية الػ

.CO2

* يستنتج انطالقا مف تحميؿ منحنػى تغيرات
كميات  APGو Rudipفي وجود الضوء
وفي غيابو.

 ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار ضرورةنواتج المرحمة الكيميوضوئية إلرجاع الػ
 APGوبالتالي تركيب السكريات األولى

مصدر جميع المركبات العضوية األخرى

منيا الريبولوز ثنائي الفوسفات الستمرار

حمقة كالفف.
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 ال يجب التطرؽ إلى جميع المركباتالناتجة وذكر ما ىو ضروري.
* يضع رسما تخطيطيا لمظػواىػر

 -ييدؼ ىذا النشاط إلى إدماج المعارؼ

الكيموحيوية التي تحدث عمى مستوى

المختمفة في رسـ تحصيمي يظير فيو أف

الحشوة.

التركيب الضوئي تفاعؿ ماص لمطاقة وىو

* يربط عالقة بيف الظواىر الكيموضوئية

بذلؾ أوؿ حمقة لتحويؿ الطاقة.

التي تتـ في التيالكوئيد والظواىر

الكيموحيوية التي تتـ في الحشوة بالتجسيد
عمى الرسميف السابقيف(مستوى التيالكوئيد

/مستوى الحشوة) اإلزدواج بيف تفاعالت
تحويؿ الطاقة وتثبيت الػ . CO2

المجال التعممي :تحويل الطاقة عمى المستوى ما فوق البنية الخموية

اليدف التعممي : 12يحدد آليات تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابمة لالستعمال
( ATP
الوحدات التعممية

التوضيحات

النشاطات المقترحة

ػ آليات تحويل

* تذكير بمكتسبات السنة األولى ثانوي:

الطاقةالكيميائية

يرسـ مخططا يمخص مجموع ظواىر ىدـ

الكامنة 

(تفكيؾ ) الغموكوز عمى المستوى الخموي

 1ػ في الوسط

في وجود األكسجيف إلى CO2:و2
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ػ يتوصؿ التمميذ مف خالؿ ىذا النشاط إلى:
 °المظاىر الخارجية لمتنفس بعد كتابة المعادلة
اإلجمالية لمتنفس

اليوائي

مع إنتاج طاقة .جزءا منيا عمى شكؿ
ح اررة

◄ يطرح إشكالية آليات تحويل الطاقة
الكيميائية الكامنة في المواد العضوية
إلى طاقة عمى شكل . ATP

ـ بنية الميتوكوندري

*يستنتج مقر آليات األكسدة التنفسية
انطالقا مف  :
 °الفحص المجيري لخاليا الخميرة
المعالجة بأخضر الجانوسمزروعة في

 يجب أف يتوصؿ التمميذ إلى استنتاج أفآليات األكسدة التنفسية تتـ في داخؿ
الميتوكوندري

وسطيف بيما الغموكوز أحدىما ىوائي و

اآلخر ال ىوائي .
 °تحميؿ صور مأخوذة بالمجير
اإللكتروني لخاليا الخميرة المزروعة في
الوسط اليوائي و في الوسط الالىوائي.

*يستخرج البنية الحجيرية لمميتوكوندري
انطالقا مف تحميؿ:
 °صور مأخوذة بالمجير اإللكتروني
لمميتوكوندري.
 °معطيات كيموحيوية لتموضع
المجموعة األنزيمية ,نواقؿ البروتونات و/
أو اإللكترونات و ATPسنتيتاز .

 °المعادلة اإلجمالية لمتنفس التي تمخص
ظواىر األكسدة اإلرجاعية المرتقب
حدوثيا  .
* يستنتج مف التركيب الكيموحيوي

النوعي لكؿ مف الغشاء الداخمي و المادة
األساسية إف كالىما يقوـ بوظيفة خاصة
في سيرورة عممية التنفس .

*ػ يستنتج أف مادة األيض المستعممة مف
طرؼ الميتوكوندري انطالقا مف تحميؿ
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ُيركز في ىذا النشاط عمى إبراز البنية الحجيرية
لمميتوكوندري .
يستنتج اختالؼ النشاط الحيوي بيف الغشاء
الداخمي و المادة األساسية مف المعطيات الكيمو

الحيوية.

ػ التحػػمؿ السكػري

 يجب أف يقود ىذا النشاط التمميذ إلى استنتاجأف الميتوكوندري ِ
يؤكسد حمض البروفيؾ الذي

منحنيات( محصؿ عمييا بالتجريب

المدعـ بالحاسوب ( ) ExA Oتترجـ
ُ
تغير استيالؾ األكسجيف مف طرؼ معمؽ ينتج مف ىدـ الغموكوز في الييولى األساسية
مف الخاليا أو الميتوكوندريات بوجود

الغموكوز أو حمض البيروفيؾ .
* ػ يستخرج انطالقا مف مخطط ىدـ 
الغموكوز في الييولي المراحؿ المميزة

لمتحمؿ السكري:

 °أنو تحدث أكسدة كمية لحمض البيروفيؾ ذو

[ انتقاؿ مف  C6الطاقة الكامنة Eg
(الغموكوز) إلى  23الطاقة الكامنة Ep
( حمض البيروفيؾ) مع  أكبر مف
بعممية األكسدة التي تتطمب مؤكسد

'

( R’) NAD+الذي يختزؿ إلى

) R'H2 )NADH,H+وانتاج الػ ATP

طاقة كامنة تساوى ػ عف طريؽ نزع  CO2
ذوطاقة كامنة CO2

مؤدية إلى تحرير غاز

تساوى الصفر .انطالقا مف:

 تحميؿ منحنى ىدـ حمض البيروفيؾ مفطرؼ معمؽ ميتوكوندريات متبوعة بتغير مماثؿ
لنسب غازي األوكسيجيف وثاني أوكسيد الكربوف.
 -مخطط ىدـ حمض البروفيؾ في المادة

* ػ يستخرج مراحؿ تفكؾ حمض
ـ حمقة كريبس

 -يقود ىذا النشاط التمميذ إلى استخراج:

البيروفيؾ في الميتوكوندري انطالقا مف:

 °تحميؿ منحنيات ىدـ حمض البيروفيؾ
مف طرؼ معمؽ مف ميتوكوندريات
(محصؿ عمييا بالتجريب المدعـ
بالحاسوب . ) ExAO

°مخطط ىدـ حمض البيروفيؾ في المادة
األساسية لمميتوكوندري .

األساسية لمميتوكوندري.

 يستنتج مف ىذا النشاط أىـ تفاعالت حمقةكريبس التي تحدث في المادة األساسية و
نواتجيا.

 -ال يجب التطرؽ إلى جميع المركبات و ذكر ما

ىو ضروري.
-ال يجب تسمية المركبات الوسطية بؿ يشار

إلييا برموز

*ػ يستخرج انطالقا مف تحميؿ:
 °نتائج تجارب أنجزت عمى معمؽػ الفسفرة التأكسدية

ميتوكوندريات في وسط يحتوي عمى

 -ال يجب التطرؽ إلى مختمؼ نواقؿ السمسمة

)ADP, Pi, ' H2 ،(NADH,H+
Tو  O2
 ُيركز عمى انتقاؿ اإللكترونات عبر النواقؿ( يتـ  °مخطط التفاعالت الكيموحيوية عمىفي االتجاه المقائي ) أي مف كموف أكسدة و
مستوى الغشاء الداخمي لمميتوكوندري ,
إرجاع منخفض إلى كموف أكسدة و إرجاع مرتفع
التنفسية و ذكر ما ىو ضروري فقط.
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أف تركيب الػ ATPبفسفرة الػ ADPفي محررة الطاقة التي تساىـ في تشكيؿ الػ. ATP
وجود  , Piعمى مستوى الػ ATPسنتيتاز
ناتج عف تشتت تدفؽ البروتونات المولدة

في الفراغ بيف الغشائي بتسمسؿ تفاعالت
األكسدة و اإلرجاع المرتبطة بنشاط
سالسؿ نقؿ اإللكترونات بيف ' H2
( 0.02 -() NADH,H فولط ) أو
 )0,06( )FADH2و 0.83 ( 2

فولط)
* يضع رسما تخطيطيا يمثؿ فيو
مجموع ظواىر عممية التنفس الخموي في

حالة أف مادة التفاعؿ ىي الغموكوز

 ييدؼ ىذا النشاط إلى إدماج المعارؼ المبنيةفي رسـ تخطيطي يمثؿ فيو مجموع الظواىر
ىدـ الغموكوز في وسط ىوائي مؤدية إلى

◄يطرح إشكالية آلية تحويل الطاقة
الكامنة في الجزيئات العضوية لمغموكوز

إنتاج الطاقة قابمة لالستعماؿ مف طرؼ

الخمية لمختمؼ نشاطاتيا

إلى الـ ATPفي غياب األكسجين .
ػ في وسط الالىوائي

* يستنتج اليدـ الجزئي لمغموكوز في

غياب األكسجيف انطالقا مف تحميؿ

النواتج التي تظير مع مرور الزمف في
معمؽ خميرة مزروعة في وسط يفتقر
لألكسجيف و يحوي الغموكوز ...

...

يمكف اقتراح تجربة الكشؼ عف اإلتانوؿ بواسطة
بيكرومات البوتاسيوـ ونقود التمميذ

إلى استنتاج أف تجديد نوا قؿ البروتونات الستمرار

تفاعالت التحمؿ السكري وتركيب الػ 'ATPينتج

....

عف إرجاع مركب ثنائي الكربوف المحصؿ عميو
مف نزع ثاني أوكسيد الكربوف مف حمض
البيروفيؾ .

* يضع رسما تخطيطيا يمثؿ فيو
مجموع ظواىر عممية التخمر الخموي في
حالة أف مادة التفاعؿ ىي الغموكوز.

 ييدؼ ىذا النشاط إلى إدماج المعارؼ المبنيةفي رسـ تخطيطي يمثؿ فيو مجموع ظواىر
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التخمر الكحولي المؤدية إلى إنتاج الطاقة قابمة
لالستعماؿ مف طرؼ الخميرة

المجال التعممي الرابع :التيكتونية العامة
الكفاءة المستيدفة : :يقدـ تفسي ار لمظواىر الجيولوجية المرتبطة بالتيكتونية العامة,مبر از أىمية عامؿ الزمف

الجيولوجي.

مقدمت:
انطالقا مف الكفاءة القاعدية المستيدفة في ىذا المجاؿ التعممي يتضح أف المعرفة وسيمة أكثر مما ىي غاية

,وذلؾ لكوف اليدؼ ىو تمكيف المتعمـ مف تجنيد موارده أماـ الظواىر الجيولوجية ليفسرىا تفسي ار عمميا ومف

ثمة يحسف التصرؼ أماـ ما يمكف أف ينجر عنيا مف مشاكؿ ولنا في الزالزؿ التي تضرب البالد مف حيف
آلخر أحسف مثاؿ ,خاصة وأف أغمب المفاىيـ تـ تناوليا بالمستوى الموافؽ

لمقدرات العقمية لممتعمميف في منياج السنة الثالثة متوسط.

يستدعي ىذا المجاؿ توضيحات وتقديـ تدرج األنشطة حتى يتضح سياؽ التناوؿ في إطار المقاربة بالكفاءات

ويتجاوز األستاذ مجرد تمقيف المعارؼ .ولف يتأتى ذلؾ إال إذا اتضحت سياقات التناوؿ واستعممت وسائؿ أكثر
إثارة كاإلعالـ اآللي وكذا تحقيؽ نماذج يسيـ فييا المتعمموف بتوجيو مف األستاذ.
تفسير لمنشاط التكتوني لمصفائح.
ًا
اليدف التعممي :1يقترح
الوحدات التعممية
ـ الحركة التكتونية
 - 1تحديد الصفائح
التكتونية

النشاطات المقترحة

التوضيحات

* يعرؼ مفيوـ الصفيحة التكتونية مف

-يرتكز ىذا النشاط عمى استغالؿ مكتسبات

خالؿ استغالؿ وثائؽ متعمقة بػ:

السنة الثالثة متوسط

ػ التوزع العالمي لكؿ مف الزالزؿ و البراكيف
( خرائط أو مبرمج إعالمي).

ػ تضاريس قاع المحيطات ( خنادؽ و

ظيرات) و تضاريس قارية

( السالسؿ الجبمية ).

* يعايف زحزحة القارات مف خالؿ استغالؿ
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يمكف طرح مشكؿ تنقؿ الصفائح انطالقا

 - 2حركة الصفائح
ـ حركة التباعد

وثائؽ ( مثؿ افريقيا/أمريكا الجنوبية ).
* ُي ِ
برز مغناطيسية مغماتيت البازلت
باستعماؿ بوصمة و يستنتج مفيوـ الحقؿ

مف وثيقة توضح القارة العمالقة,
والوضعالحالي ,مرو ار بمراحؿ وسطية مع

التركيز عمى الزمف الجيولوجي

المغناطيسي األرضي.
*يحمؿ وثائؽ (خرائط ,منحنيات )...خاصة -ييدؼ ىذا النشاط إلى إبراز حدوث
باالختالالت المغناطيسية عمى مستوى
المحيطات

* يستنتج عمر قاع المحيطات مع إبراز
زيادتو كمما ابتعدنا عف محور الظيرة (
عمى الجانبيف) .

◄يطرح إشكالية عواقب التوسع المحيطي
عمى مستوى الكرة األرضية،عمما أن
الصفيحة تتوسع من جانب .فكيف نفسر
ػ حركة التقارب

عدم زيادة حجم الكرة األرضية؟

االنقالب المغناطيسي عبر األزمنة

الجيولوجية

يستيدؼ ىذا النشاط إبراز فكرة زيادة عمرالصخور البازلتية كمما ابتعدنا عف محور

الظيرة و بالتالي فكرة تباعد الصفائح.

تستغؿ النتيجة السابقة المتعمقة بزيادة عمر
الصخوركمما ابتعدنا عف محور الظيرة
لطرح تساؤؿ بخصوص ثبات قطر الكرة
األرضية رغـ تشكؿ لوح محيطي جديد.
وفي ىذا السياؽ يفسح المجاؿ لممتعمميف

قصد توظيؼ مكتسباتيـ مف السنة الثالثة
متوسط .
* يقترح فرضيات ,استجابة لإلشكالية
المطروحة مع النمذجة.
* يدرس مخطط بنيوؼ الستخراج فكرة
غوص الصفيحة ومنو ظاىرة الغوص.

انتقاء الفرضيات القابمة لإلختبار
-عرض وثيقة لمخطط بينيوؼ إلبراز

العالقة القائمة بيف عمؽ البؤر وقوة الزالزؿ.

ترجمة معطيات الوثيقة إلى منحنىبنيوؼ.
ػ قيادة التالميذ تدريجيا إلى بناء مفيوـ
الغوص اعتمادا عمى مكتسباتيـ حوؿ

تعريؼ الزلزاؿ مف جية واعتبار وجود البؤر

العميقة كشاىد عمى حدوث انكسارات في
العمؽ مف جية أخرى.
 تسمح دراسة مخطط بنيوؼ بالتوصؿ31

إلى وجود حدود ىدامة في مستوى مناطؽ
الغوص وبالتالي يفسر سبب ثبات قطر

األرض .

ػ يمكف استغالؿ برمجية اإلعالـ اآللي
* ينجز مخطط تحصيمي حوؿ حركات
الصفائح

◄يطرح اإلشكالية العامة التالية :
ـ عمى ماذا ترتكز الصفائح وتتحرك ؟

(نماذج متحركة),لمتدعيـ
 يركز في ىذا النشاط عمى أىمية الطاقةالداخمية التي تتجمى مظاىرىا في شكؿ

ـ ما ىو المحرك الدافع لزحزحة الصفائح ؟ براكيف ,ومياه ساخنة ,قمع ، .وعميو فإف

 - 3الطاقة الداخمية لمكرة

* يحمؿ معطيات خاصة بمظاىر تسرب

األرضية :محرؾ لحركات

الطاقة الداخمية لألرض(البركنة ,المياه

الصفائح التيكتونية.

الدراسة تتجاوز المنظور الوصفي

الكالسيكي ألف المبتغى ىو وصوؿ المتعمـ

الساخنة,التدرج الحراري )...وبمصدر ىذه إلى اكتشاؼ وجود طاقة ح اررية تنبثؽ مف
باطف األرض الطاقة مصدرىا تفكؾ

الطاقة .

* نمذجة ظاىرة الحمؿ باستعماؿ زيتيف
مختمفي الموف والكثافة .

العناصر المشعة والتي تُسبب تيارات الحمؿ
ُم ِ
حرؾ الصفائح التكتونية.
ػ ييدؼ ىذا النشاط إلى إظيار دور تيارات

الحمؿ (الطاقة) في حركة الصفائح
التيكتونية.

ػ ينجز التركيب التجريبي باستعماؿ إناء
زجاجي بحيث يسكب الزيت المموف بحذر,
في قاع االناء الحاوي عمى الزيت العادي

بواسطة قمع.

ػ يتابع مسار الجزيئات أثناء التسخيف.
مالحظة:يستحسف تمويف الزيت باستعماؿ
* ُيظير تجريبيا سوء ناقمية الصخر لمح اررة صباغ مموف.
مف جية مقارنة مع قطعة حديد و اختزانو
المطوؿ لمح اررة مف جية أخرى

تنجز التجربة بتسخيف صخر مثؿ الغرانيت,
و قطعة معدنية و تسجيؿ التغير الحراري

باستعماؿ مقياسي ح اررة
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اليدف التعممي :2يقترح نموذج تفسيري لبنية الكرة األرضية انطالقا من معطيات زلزالية و التركيب الكيميائي لصخور
القشرة األرضية و المعطف
الوحدات التعممية

التوضيحات

النشاطات المقترحة

ـ بنية الكرة

* يستنتج مبدأ عمؿ مسجؿ زلزالي انطالقا

تيدؼ النشاطات المتعمقة بخصائص انتشار

األرضية

مف تحميؿ وثيقة متعمقة بمحطة الرصد

الموجات الزلزالية إلى بناء نموذج تفسيري لبنية

-1الموجات

الزلزالي

الزلزالية

-2التركيب
الكيميائي الىـ
صخور البرنوس

الكرة األرضية

...
...

* يوظؼ مكتسبات السنة الثالثة متوسط و
المتعمقة بأىـ أنواع الصخور و أصميا
* دراسة مواد أرضية بارزة عمى السطح:
 زيارة ميدانية لدراسة الصخور فيأماكف تواجدىا ( مكاشؼ) ,جمع عينات
 يدرس عينات و صفائح دقيقةلمصخورو ذلؾ ألب ارزالنسج و التراكيب
المعدنية ألىـ صخور سطح الكرة
األرضية:
الغرانيتويد و البازالت والبريدوتيت.

تستغؿ ىذه الدراسة عند التطرؽ إلى موضوع

* يدرس وثائؽ(جداوؿ) متعمقة بالتركيب

الماغماتية

الكيميائي ليذه الصخور.

 -0إنجاز نموذج

لبنية الكرة
األرضية

* تذكير بمكتسبات مف مادة الفيزياء و
المتعمقة بالضوء (قوانيف ديكارت) حوؿ
انعكاس و انحراؼ الموجات الضوئية .

* ينمذج انحراؼ الموجات الضوئية.
*ي ِ
ظو ِِر وجود انقطاع بيف المعطؼ والنواة
ُ
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يمكف مشاىدة انحراؼ األمواج الزلزالية عندتغير قرينة انكسار الوسط و منطقة الظؿ التي
تتشكؿ بسبب وجود النواة التي ال تخترقيا

الموجات التضاغطية لمزالزؿ و ىذا باستعماؿ

انطالقا مف نمذجة مناطؽ الظالـ الزلزالية

برمجية اإلعالـ اآللي لممحكاة.

(باستعماؿ أشعة الميزر إلظيار مسار شعاع

 -يمكف نمذجة مناطؽ الظالـ الزلزالية وذلؾ في

مبرمج محكاة ) .

العنبر ,و وسط سائمي ) وذلؾ باستعماؿ مصدر

الميزر عبر وسطيف :غاز و سائؿ,استغالؿ

وسطيف مختمفيف (وسط غازي باستعماؿ عود مف

لشعاع الميزر(مبدأ انحراؼ شعاع
الضوء عند تغير قرينة انكسار الوسط ).

*ينجز مخطط تحصيمي و /أو مجسـ لبنية
الكرة األرضية في شكؿ طبقات وذلؾ اعتمادا

عمى المعارؼ المبنية.

 -يوجو التالميذ لتوظيؼ مكتسباتيـ قصد انجاز

مخطط حصيمة ومجسـ لبنية الكرة األرضية مع

تدعيـ انتاجيـ بنماذج لمقاطع في الكرة األرضية
باستعماؿ اإلعالـ اآللي.

اليدف التعممي :3يتعرف عمى البنيات الجيولوجية و الظواىر المرتبطة بالنشاط التكتوني
الوحدات التعممية

النشاطات المقترحة
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التوضيحات

ـ النشاط التيكتوني والبنيات

◄ يطرح اإلشكالية العامة :كيف نفسر

لجيولوجية المرتبطة بو

التضاريس و الظواىر المرتبطة

 -1عمى مستوى مناطؽ البناء.

بمختمف المناطق النشطة؟

 1 1الظواىر المرتبطة بالبناء
()accrétion

* يوظؼ مكتسبات السنة الثالثة

متوسط المتعمقة بالظيرات المحيطية,

واستغالؿ وثائؽ لمتعرؼ عمى
خصائص منطقة البناء.
* يحمؿ وثائؽ متعمقة بمنطقة

الخسؼ(الريفت  ) Riftلظيرة المحيط
األطمسي:
 صور فوتوغرافية,أشرطة حوؿ انبعاثالماغما وتشكؿ الوسائد الصخرية.

يوجو التالميذ إليجاد عالقة بيفالتضاريس تحت مائية والنشاط التيكتوني
الموافؽ .ولمتالميذ مكتسبات في ىذا
المجاؿ يمكف العودة إلييا بالرجوع إلى
منياج السنة الثالثة متوسط لتكوف منطمقا

لمدراسة.

مف األنجع استعماؿ برمجية االعالـاآللي الحامؿ لوثائؽ تخص منطقة الخسؼ
,انبعاث الماغما عمى مستوى الريفت

وتشكؿ الوسائد الصخرية.

 -صور,خرائط ,رسومات تبيف

طوبوغرافية قيعاف المحيطات والفوالؽ.
 رسـ تخطيطي يبيف تسمسؿ الصخورالمشكمة لموح المحيطي وذلؾ عمى
مستوى فالؽ تحويمي(حممة غواصة
 Famousلسنة 0970ـ)

* يقارف بيف ثالثة أنماط مف الصخور
 : 2-0الماغماتية وتشكؿ الموح
المحيطي

مف حيث البنية النسيجية انطالقا مف
فحص صفائح دقيقة.

ػ يقترح فرضية حوؿ آلية تشكؿ الماغما

ذات تركيب بازلتي
ػ يختبر الفرضية المقترحة عف طريؽ

إجراء المقارنة مف خالؿ مالحظة

العينات الصخرية بالعيف المجردة ثـ فحص
مقاطع دقيقة ألنماط مختمفة مف الصخور
كالبيريدوتيت ,الغابرو والبازلت .

معطيات متعمقة باالنصيار التجريبي
لمبيريدوتيت.
ينمذج االنصيار الجزئي لخميط غير
منسجـ مف مركبات ذات كثافات
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 -ينجز النشاط ويركز خاللو عمى

تبايف رد فعؿ المركبات المختمفة تجاه
درجة الح اررة خاصة مف حيث

 : 0-0تشكؿ التضاريس
المميزة لمظيرة وسط محيطية

ودرجات انصيار مختمفة

االنصيار عمما أف العناصر الكيميائية

( مثؿ .)Corned-beef

ذات درجة ح اررة إنصيار مرتفعة ال

◄يطرح إشكالية انصيار البيريدوتيت
(الرداء الصمب) عمى مستوى الظيرات.
* يستغؿ مخطط ضغط-ح اررة لحالة
البيريدوتيت لتحديد الشروط المالئمة
لإلنصيار الجزئي ليا(وضعية

"الػ " Solidusبالنسبة لمجيوح اررية
المحيطية géotherme océanique

تنصير

يستغؿ مخطط الضغط ػ ح اررة إلظيارأف- :مواد القشرة األرضية الموضوعة في
شروط متغيرة مف الح اررة و الضغط يمكف
أف تظير عمى  0حاالت مختمفة و ىي :
صمبة  ,مذابة جزئيا أو سائمة تماما.

-آليات اإلنصيار تيتحكـ فييا شروط

كؿ مف الح اررة و الضغط و تترجـ
بمنحنيات اإلنصيار " " Solidus
المنحنى الذي يفصؿ مجاؿ اإلذابة
الجزئية عف مجاؿ الصالبة ( يحدد

المنحنى شروط الح اررة و الضغط حيث
ظيرت أوؿ قطرة مف السائؿ في بداية
إذابة المواد الصمبة ).
 أف اإلذابة تمت عندما جيوحراري( المنحنى الذي يصؼ تطور الح اررة و

◄يطرح إشكالية حول سبب انخفاض
الضغط عمى مستوى الظيرة

الضغط لجزء مف ليتوسفير معيف ) و
 solidusتقارب.

*يحمؿ وثائؽ (صور فوتوغرافية ,خرائط,
أشرطة ).....متعمقة بالخسؼ الشرؽ-

استغالؿ برمجيات االعالـ اآللي التي

إفريقي(منطقة اآلفار)إلبراز البنية

تضـ الخسؼ شرؽ-إفريقي لمتابعة بداية

* ينمذج تشكؿ البنية المميزة لمنطقة

الشرؽ إفريقية جراء تشكؿ محيط جديد.

المدرجة وخندؽ االنييار.

خسؼ باستعماؿ مجسـ يسمح بتمثيؿ

تشكؿ لوح محيطي جديد وانفصاؿ الكتمة

قوى التباعد المسمطة عمى بنية مف
الجبس.
*يبني مخطط تحصيمي لمختمؼ مراحؿ

تشكؿ ظيرة محيطية (القارة األصمية
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يوجو المتعمموف إلنجاز نماذج باستعماؿ
وسائؿ بسيطة (خشب,جبس ,ممونات )...

,تشكؿ الريفت ,االتساع المحيطي) .
* يستغؿ مكتسبات السنة الثالثة متوسط

 :2عمى مستوى مناطؽ الغوص
 :0–2الظواىرالمرتبطة بالغوص

المتعمقة بالغوص .

* يستغؿ خريطة منطقة األنديز التي
تبيف توزع كؿ مف الزالزؿ,التضاريس
والبراكيف.
*يحدد أىـ مناطؽ الغوص (والظواىر

المرتبطة بيا) عمى مستوى الكرة

األرضية باستعماؿ خريطة (وثيقة أو
مبرمج آلي) و يعايف الصفائح الغائصة
(المندسة) والصفائح المالمسة
( )chevauchantesاعتمادا عمى تحديد
موقع الزالزؿ العميقة.

: 2 – 2إختفاء الموح
المحيطي,والظواىر المرتبطة
بو(الماغماتية والتحوؿ)

 متابعة لدراسة التظاريس المرتبطةبالنشاط التيكتوني  ,يتـ تناوؿ ىذه

التظاريس عمى مستوى مناطؽ
الغوص وذلؾ اعتمادا عمى :

 العودة لمكتسبات السنة الثالثة متوسطلتكوف منطمقا لمدراسة.
 -استغالؿ وثائؽ مف خرائط وبرمجيات

تعكس تميز ىذه المناطؽ بنشاط زلزالي

وبركاني كبيريف وتفسير ذلؾ بحدوث انزالؽ
لوح محيطي تحت لوح قاري,مع العودة

* يحمؿ منحنيات متعمقة بسرعة

لموثيقة المتعمقة بمنحنى بينيوؼ.

الموجات الزلزالية بداللة العمؽ(إلى
حدود  300كمـ)وذلؾ عمى مسافات
متزايدة التباعد عف الظيرة لغرض

-يوضح أف تباطؤ إنتشار الموجات يدؿ

إظيار زيادة سمؾ الميتوسفير المحيطي عمى أف الحدود بيف الميتوسفير و
األستينوسفير تزداد كمما كانت عميقة
تبعا لبعده عف الظيرة
* يدرس نوعيف مف الصخور بالعيف
المجردة وبالمجير:
 صخر بركاني مثؿ األنديزيت -صخر اندساسي مثؿ الغرانيت

*يضع عالقة بيف نسيج ىذه الصخور
وعمؽ وسرعة تبردىا(نموذج الفانيميف أو
الكبريت المذكور سالفا)
* يقارف بيف التراكيب الكيميائية ليذه
الصخور والصخور الماغماتية لمناطؽ

البناء اعتمادا عمى جدوؿ معطيات.

37

◄يطرح إشكالية انصيار البيريدوتيت
(المعطف الصمب) عمى مستوى
مناطق الغوص رغم عدم توفر
الظروف المالئمة(ضغط عالي ودرجة
حرارة منخفضة)
*يستغؿ مخطط ضغط -ح اررة لحالة
البيريدوتيت لتحديد الشروط المالئمة

لإلنصيار الجزئي لمبيريدوتيت بوجود
مذيب(موقع الػ solidusالمميو بالنسبة
لمجيوح اررية المحيطية

◄يطرح إشكالية مصدر الماء
* يالحظ صور فوتوغرافية لصفائح
دقيقة لمميتابازلت والميتاغابرو تابعة
لقشرة محيطية غائصة وذلؾ لمعاينة
المعادف الشاىدة عمى ظروؼ الضغط

العالي ودرجة الح اررة المنخفضة
(الشيست األزرؽ واإلكموجيت):
غموكوفاف  ,غرونا و جادييت
)) Glaucophane,grenat,Jadéite

* يستغؿ شبكات التشكؿ الصخري
( Grilles petrogénétiquesمخططات
ضغط -درجة ح اررة مع مجاالت ثبات
المعادف ) ليستخرج شروط ظيور
المعادف.

*يبني مخطط تحصيمي يبرزفيو مختمؼ

 :0عمى مستوى مناطؽ
التصادـ

مستوى مناطؽ الغوص
 يزداد الضغط بسرعة نتيجة الغوصالسريع ,إال أف ارتفاع الح اررة يظير نوع
مف التأخر ألف الح اررة ترسؿ عف طريؽ

النقؿ .تصبح العناصر المميعة لمقشرة
المحيطية غير مستقرة و تتحوؿ إلى

عناصر المائية.يطرح الماء (مؤديا إلى
انجفاضي الػ)solidus
التزكٍش على أن الماء الذي تفقده القشزة
الغائصت ٌلعب دورا أساسا فً التغٍٍز الكلً
لمجاالث انصهار المىاد األرضٍت.

أمثمة لبعض التفاعالت الكيميائية الخاصة

بتحوؿ المعادف ( التحوؿ ) أنظر الممحؽ .

مراحؿ تشكؿ الصخور التابعة لمنطقة
الغوص.

 -استغالؿ مكتسبات المتعمميف في السنة

◄يطرح إشكالية الحوادث التي تعقب
 :0-0التضاريس الناجمة عف

-تغوص القشرة المحيطية المميية عمى

الغوص(عند اختفاء الموح المحيطي)
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الثالثة متوسط بعد تشخيصيا.
 -دراسة وثائؽ موضحة لعواقب التصادـ

التصادـ

 :2-0شواىد
التقمص()Raccourcissement

عمما أن كثافة الميتوسفير القاري

مثؿ تشكؿ جباؿ الييمااليا الناجمة عف

التسمح لو بالغوص.

تصادـ اليند وأوراسيا ,ويمكف استغالؿ

 -يحمؿ وثائؽ متعمقة بالسمسمة الجبمية

االعالـ اآللي لمتابعة ىجرة اليند نحو

المغاربية(التصادـ بيف الصفيحة االفريقية أوروبا عبر األزمنة الجيولوجية
والصفيحة األوروبية) .

 -دراسة التصادـ بيف الموح اإلفريقي

* يالحظ ميدانيا أو اعتمادا عمى وثائؽ واألوربي مع الربط بالسالسؿ الجبمية
المغاربية واأللبية.
(صور فوتوغرافية ,صور بأقمار
صناعية ,مخططات زلزالية ,مقاطع

جيولوجية )...لبنيات جيولوجية لمنطقة
التقمص
* ينمذج تشكؿ ىذه البنيات (الطيات,
الفوالؽ العكسية,الصخور المغتربة).....
انطالقا مف مجسـ يسمح بتمثيؿ قوى

االنضغاط المسمطة عمى بنية مف الجبس

أو مادة أخرى...

...........
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 توجيو التالميذ إلنجاز نموذج وظيفيباستعماؿ أدوات بسيطة(جيبس,عمبة

محضرة لمغ

إف منياج عموـ الطبيعة والحياة لمسنة الثالثة ثانوي شعبة الرياضيات ,بقدر ما يستيدؼ تنمية كفاءات متعمقة بالمادة ,تندرج
ضمف توجيات المقاربة لجعؿ المتعمـ في محطات توظيؼ موارده أماـ إشكاليات مف

الواقع المعيشي ,وبالتالي اقتراح حموؿ وتقديـ نصائح مما يجعمو عنص ار فاعال في المجتمع ويجعؿ بوادر التعمـ بائنة في ىذا
المستوى ,فإنو يستيدؼ مف زاوية أخرى تكريس قدر مف الثقافة العممية في مجاؿ المفاىيـ األساسية ذات العالقة المباشرة
باإلنساف بعيدا عف التخصص المحض ألف كثي ار مف ىذه المفاىيـ أضحى التمكف منيا أم ار محتوما عمى الجميع حتى واف لـ
يكف متخصصا أو ذا توجو عممي .فأي إنساف مطالب باكتساب ثقافة عممية متعمقة بذاتو البيولوجية وصحتو وكذا بمحيطو

الذي يؤثر فيو ويتأثر بو ميما كاف تخصصو

ومف ىذه الزاوية فإف تمميذ السنة الثالثة ثانوي في شعبة الرياضيات مطالب بتدعيـ مكتسباتو المتعمقة بسالمة عضويتو وآليات
تحقيقيا والحفاظ عمييا وذلؾ ما يسمح لو بالتعامؿ اإليجابي والفعاؿ مع المحيط الذي يعيش فيو ومف ثمة الكوكب ككؿ
,خاصة وأف ىذا الكوكب يفرض عمى اإلنساف تحديات كبيرة تستدعي فيـ ألغازه لضماف تدخؿ سميـ ودور إيجابي ككائف
متميز وعنصر فعاؿ في الوحدة الحياتية والنظاـ البيئي .

 : 1مف الناحية المفاىيمية .يتمحور المنياج حوؿ فكرة محورية مفادىا السالمة  ,وىي فكرة تتجمى عمى مستوى العضوية مف
خالؿ قدرتيا عمى التمييز بيف الذات والالذات و آليات االستجابات المناعية ,كما تتجمى عمى مستوى المحيط حيث اإلنساف
عنصر فاعؿ متميز يؤثر فيو ويتأثر بو مما يستوجب تفاعال ضامنا لمتوازف البيئي وبالتالي سالمة البيئة والكوكب الذي نحيى

فيو.

تييكؿ حوؿ ىذه الفكرة المحورية المبادئ المنظمة اآلتية:
 تمتاز العضوية بنظاـ دفاعي راؽ قادر عمى التمييز بيف الذات والالذات مما يستوجب تجنيبوأسباب اإلختالالت حفاظا عمى سالمة العضوية.
 -تقوـ بيف اإلنساف والمحيط تفاعالت قد تتعرض إلختالالت جراء سموكات غير سوية تترتب

عنيا عواقب وخيمة عمى األحياء عامة واإلنساف خاصة  .

 : 2مف الناحية المنيجية .

يستيدؼ منياج السنة الثالثة لمشعبة تطوير الكفاءات المكتسبة سابقا  ,خاصة منيا المتعمقة بالمسعى
العممي وبموغ مستوى التجريد والنمذجة وكذا التدخؿ الفعاؿ في النقاشات المتعمقة بالمسؤولية الفردية
والجماعية لإلنساف فيما يخص المواضيع المرتبطة بالصحة و المحيط.

المجال التعممي :اإلنسان و تسيير الكوكب
اليدف التعممي: 1يوجد العالقة بين نشاطات اإلنسان والتموث الجوي
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الوحدة التعممية

التوضيحات

النشاطات المقترحة

نشاطات االنساف

يذكر بالمكتسبات القبمية مف التعميـ المتوسط

يتـ التذكير بالتأكيد عمى العالقات القائمة بيف

مصدر لمتموث

حوؿ المحيط و األنظمة البيئية

العناصر الحيوية و العناصر الالحيوية

◄ يطرح إشكالية مصادر التموث الجوي و

التالميذ بيشاشة ىذه األنظمة.

باالعتماد عمى نماذج بيئية مختمفة بيدؼ توعية

تأثيرىا عمى المحيط .
* يالحظ أوساط بيئية حضرية أو
صناعية إلظيار تموث جوي محمي

*يحمؿ جدوؿ تبيف التركيب الغازي الوساط
االحتباس
الحراري

 ييدؼ ىذا النشاط إلى بناء مفيوـ التموثبشكؿ عاـ وأحد مصادر التموث الجوي.

مخمفة ( غابية  ,مناطؽ حضرية
* ُينمذج االحتباس الحراري
يحمؿ وثائؽ ( جداوؿ  ,منحنيات) تظير

ييدؼ ىذا النشاط إلى تقريب تصور ظاىرة
االحتباس الحراري

مساىمة الغازات ذات االحتباس الحراري
يحمؿ وثائؽ ( منحنيات  ,جداوؿ ) تبيف
تطور :
o

تركيز بعض الغازات ذات االحتباس
الحراري.

o

درجة الح اررة المتوسطة عمى سطح
األرض .

الغازات
ذات
االحتباس
الحراري

 -تيدؼ ىذه النشاطات إلى إبراز عالقة

المسببة لمإلحتباس الحراري ,بارتفاع
الغازات ُ
درجة ح اررة الكرة األرضية.واإلشارة إلى أف
خطورة ىذه الغازات تكمف في بقاءىا مدة طويمة

خالؿ العشرية األخيرة .
* يقارف تطور تركيز غاز ثاني أكسيد

الكربوف في الجو بتطور درجة الحرارة
انطالقا مف وثائؽ

* يستنتج انطالقا مف معطيات تغير درجة
الح اررة منذ القرف الماضي .

اليدف التعممي: 2يستخرج أىم مصادر تموث الماء
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في الجو.

الوحدة التعممية
ـ مصادر تموث
الماء.

ػ التموث المرتبط

التوضيحات

االنشاطات المقترحة
يحمؿ معطيات متعمقة بتموث الماء المرتبط

*يقيـ انطالقا مف بحث
بالنشاط الزراعيُ .
وثائقي المدة التقريبية لتجديد المياه الجوية

بالنشاط الزراعي
التموث المرتبط

تيدؼ ىذه النشاطات إلى تحسيس التالميذ
بخطورة المموثات عمى المياه خاصة المياه
الجوفية التي تتطمب وقتا طويال لمتخمص

* يحمؿ معطيات متعمقة بتموث الماء بواسطة

بالنشاط الصناعي المخمفات الصناعية

*يذكر ببعض الحوادث ليا عواقب خطيرة
عمى البيئة( غرؽ السفف البترولية) انطالقا
مف بحث وثائقي .
* يتبع حالة انتشار المموثات في

الييدروسفير و عواقبيا عمى البيئة

(الكربوىيدرات –البقايا النووية ).

اليدف التعممي :3يظير تأثير التموث عمى صحة اإلنسان
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مف العوامؿ المموثة و بالتالي التنبأ

بالعواقب الحتمية التي ستشكؿ كوارث
بيئية و عمى ىذا األساس يحفز التالميذ
عمى المشاركة في الحد مف انتشار ىذه
المموثات

الوحدة التعممية

التوضيحات

النشاطــات المقترحـــــة

الحاالت الصحية المرتبطة

يطرح إشكالية تأثير التموث عمى◄

بالتموث.
الوحدة التعممية

صحة اإلنساف
النشاطات :المقترحة
* يعرؼ مفيوـ ُمعامؿ األشعة ما فوؽ ييدؼ ىذا النشاط إلى إبراز خطورة

ػ األشعة ما فوؽ البنفسجية.

التوضيحات

العوامؿ األشعة فوؽ البنفسجية عمى جسـ
بنفسجية (  ) Indice UVو َ
التي تُؤثر عميو انطالقا مف بحث
اإلنساف وبالتالي جعؿ التالميذ
وثائقي .

*يستخرج العالقة بيف ُمعامؿ أشعة
ما فوؽ بنفسجية و الوقت المطموب
إلصابة الجمد انطالقا مف تحميؿ

ػ وجود بعض الغازات في
الجو.

يعوف بيذه الخطورة فيتخذوف

الحيطة والحذر عند التعرض
لمشمس خاصة في أوقات محددة
مف فصؿ الصيؼ

جداوؿ .

كما أف النشاط المتعمؽ بقراءة تقرير

* يستغؿ وثائؽ طبية تظير:

فرصة لمتالميذ مف اجؿ تصور

 °عواقب األشعة ما فوؽ بنفسجية
عمى الشخص .

 °عواقب ارتفاع نسبة بعض غازات
الجو في ظيور األمراض التنفسية.

المنظمة العالمية لمصحة يكوف

المشاكؿ الوبائية التي ستواجو األمة
إف لـ تراقب نسبة بعض الغازات
في الجو خالؿ العشرية القادمة

* قراءة تقرير المنظمة العالمية
لمصحة (  (OMSفي سنة 2004
المتعمؽ بالصحة البيئية.

اليدف التعممي :4يبيه ان االوسان يملك وسائل تؤثر إيجابيا على مستقبل الكون
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رىانات مف أجؿ بيئة
متوازنة

* يقوـ ببحث وثائقي حوؿ

 -إف اليدؼ مف ىذا النشاط ىو جعؿ

اتفاقيات متعمقة بالتغيرات المناخية

التمميذ يشعر بمسؤولية اإلنساف في تقرير

و إنقاص الغازات ذات االحتباس

مستقبؿ الكوف و ذلؾ بأبسط السموكات إلى

الحراري (اتفاقية ريو"  "Rioو

المشاريع التي تتعمؽ بآليات التنمية.

بروتوكوؿ كيوتو" .) " Kyoto
* قراءة مقاالت متعمقة بػ "الجزائر
وبروتوكوؿ كيوتو" حوؿ مشاريع

آليات تنمية" نظيؼ"

ممحق:
-I44

الكفاءات المنيجية المستيدفة من خالل النشاطات المقترحة



الكفاءة القاعدية  1

المجال ألتعممي :التخصص الوظيفي لمبروتينات.
اليدف التعممي :1يحدد آليات تركيب البروتين.
الوحدة التعممية

أمثمة عن النشاطات

الكفاءات المنيجية 

آليات تركيب
البروتين

◄ يطرح إشكالية انتقال المعمومة الوراثية من النواة

* اعتماد االستدالؿ العممي.

إلى مقر تركيب البروتين:
* يقترح فرضية وجود وسيط جزيئي ناقؿ في شكؿ
.ARN
* يتحقؽ مف صحة الفرضية انطالقا مف:

ػ مقر تركيب
البروتيف

°تفسير نتائج حضف خاليا بيضية لحيواف برمائي في
وسط يحوي مواد طالئعية مشعة لمييموغموبيف و محقونة
بػ  ARNmمستخمص مف متعدد الريبوزوـ لخاليا
أصمية لمكريات الدموية الحمراء

°تفسير صور مأخوذة عف المجير و معالجة بتقنية
التصوير اإلشعاعي الذاتي لخاليا مزروعة في وسط

ػ إستنساخ

يحتوي اليوراسيؿ المشع (قاعدة آزوتية مميزة

المعمومة الوراثية

لمػ .( ARN
*اعتماد مسعى خاص بالنمذجة

* ُينمذج اصطناع جزيئة الػ  ARNmانطالقا مف
المعارؼ المتعمقة بػ:
 °بنية جزيئتا الػ ADNو. ARN
 °تضاعؼ الػ.ADN

 °تكامؿ القواعد اآلزوتية

ػ الترجمة
الشفرةالوراثية

* اعتماد مسعى تفسيري يرتكز عمى
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◄ يطرح إشكالية حل شفرة المعمومة الممثمة بتتالي

استغالؿ معطيات بواسطة برمجيات

نيكميوتيدات الـ: ARNm

التمثيؿ.

كيف تترجم المغة النووية(أبجدية بأربعة أحرف ) إلى
لغة بروتينية (أبجـديـة بعشرين حرف ) ؟
* يضع مختمف اإلحتماالت الممكنة بين المغتين.
* يناقش الحل األكثر وجاىة.
* يقوم بتحميل مقارن لقطعة متتالية نيكميوتيدات
 ARNmمع متتالية أحماض أمينية موافقة ليا في
البيبتيد ألربعة مورثات مختمفة باالعتماد

ػ مراحؿ

عمى مبرمج محاكاة

الترجـة

(مثؿ.)logiciel "anagène" :
◄ يطرح إشكالية مقر تركيب البروتين.
* يحمؿ صور مأخوذة عف المجير و معالجة بتقنية

* مسعى المالحظة

التصوير اإلشعاعي الذاتي لخاليا مزروعة في وسط بو
أحماض أمينية موسومة توضح تكاثؼ األحماض
األمينية في مستوى متعدد الريبوزوـ()Polysomes

المجال التعممي  :التخصص الوظيفي لمبروتينات.

اليدف التعممي:3يظير التخصص الوظيفي لمبروتينات في التحفيز األنزيمي.
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المجال ألتعممي  :التخصص الوظيفي لمبروتينات.
الكفاءات المنيجية 

الوحدة التعممية

* وضع مسعى تجريبي يعتمد عمى
طريقة .EXAO

أمثمة عن النشاطات
◄ يطرح إشكالية العالقة بين بنية البروتين و تخصصو
الوظيفي:
* يستنتج التخصص الوظيفي لموسائط الحيوية انطالقا مف تحميؿ
منحنيات استيالؾ األوكسجيف المحصؿ عميو بالتجريب المدعـ

بالحاسوب (  ) ExAOفي حالة أكسدة الغموكوز المحفز بأنزيـ
غموكوز أوكسيداز في حالتي:

 °تغيرات السرعة االبتدائية لمتفاعؿ األنزيمي بداللة تركيز مادة

التفاعؿ.

 °تغيرات الحركية األنزيمية بداللة طبيعة مادة التفاعؿ.

*اعتماد مسعى خاص بالنمذجة


* ُينمذج عف طريؽ رسـ إجمالي تأثير درجة الحموضة و تأثير
درجة الح اررة عمى المحفزات الحيوية األنزيمية والعواقب المترتبة عمى
ذلؾ ,باالعتماد عمى المعارؼ المبنية المتعمقة بالتخصص الوظيفي
لمبروتينات.

اليدف التعممي  :4يظير التخصص الوظيفي لمبروتينات في الدفاع عن ألذات.
الوحدة التعممية

أمثمة عن النشاطات

الكفاءات المنيجية 

دور البروتينات في
الدفاع عن ألذات .

* وضع في سياؽ (تحديد السياؽ)
* وضع مسعى التوثيؽ.

* وضع مسعى تفسيري انطالقا

*يذكر بمكتسبات السنة الرابعة متوسط
 °يمخص في نص عممي أسباب رفض الطعـ و مختمؼ
مراحؿ اإلستجابة االلتيابية انطالقا مف تحميؿ وثائؽ

◄ يطرح إشكالية التمييز بين الذات و الالذات.
...
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مف وضع عالقة بيف المعطيات

*-يشرح قدرة الخاليا في التعرؼ عمى عديد مؤشرات الالذات
انطالقا مف تحميؿ وثائؽ تترجـ أصؿ تغيرية المعقد التوافؽ

النسيجي الرئيسي.

* -يتعرؼ عمى مؤشرات الزمر الدموية انطالقا مف:
 °تحميؿ نتائج اختبار تحديد الزمر الدموية.
 °دراسة مقارنة لممستقبالت الغشائية الموجودة عمى سطح
أغشية الكريات الحمراء ,لثالثة أفراد تختمؼ زمر دـ بعضيـ

عف بعض ,انطالقا مف تحميؿ وثائؽ.

* يستخرج حاالت التوافؽ ,بيف مانح ومستقبؿ أثناء نقؿ الدـ,
اعتمادا عمى نتائج النشاطيف السابقيف.
* -يستخرج التحديد الوراثي لمزمر الدموية انطالقا مف
المعارؼ المتعمقة بالعالقة بيف المورثة والنمط الظاىري و
بالتعبير المورثي .



المجال التعممي :التخصص الوظيفي لمبروتينات .

اليدف التعممي :5يظير التخصص الوظيفي لمبروتينات في االتصال العصبي.
الوحدة التعممية
دورالبروتينــات فــي
االتصال العصبي

الكفاءات المنيجية 

* وضع في سياؽ (تحديد السياؽ)

أمثمة عن النشاطات
*يمثؿ تخطيطيا نقؿ المعمومة العصبية عمى مستوى
المشابؾ ودور المراكز العصبية في اإلدماج العصبي

انطالقا مف المعارؼ المكتسبة في السنوات األولى والثانية

(ثانوي) .

ػ ػ ػ ػ ػ آلي ػ ػ ػ ػػات النق ػ ػ ػ ػػؿ

المشبكي

◄ يطرح إشكالية آلية النقؿ المشبكي بواسطة المبمغات
*وضع عالقة بيف المعمومات لطرح
مشكؿ جديد.

العصبية.
* يستنتج انطالقا مف تحميؿ نتائج تجريبية( تقنية (patch-
 clampبأف نبضات التيارات المسجمة مرتبطة بالتدفؽ
األيوني عمى جانبي غشاء العصبوف بعد مشبكي.

* يستنتج وجود مستقبالت بروتينية لألستيؿ كوليف عمى

غشاء العصبوف بعد مشبكي والتي تراقب تدفؽ شوا رد
الصوديوـ( ) Na+الداخمة.
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انطالقا مف تحميؿ نتائج تجريبية تتمثؿ في:
 °حقف  αبنغاروتوكسيف في الشؽ المشبكي.
 °الفمورة المناعية.

ػ آليات اإلدماج
العصبي

◄ يطرح إشكالية آلية إدماج المعمومة العصبية.
*وضع عالقة بيف المعمومات لبناء

نموذج تفسيري.

* يستخرج آلية إدماج المعمومة العصبية عمى مستوى
العصبوف بعد مشبكي انطالقا مف تحميؿ صور بالمجير
اإللكتروني محصؿ عمييا بعد تنبيو متزامف لػ :
 °مشابؾ ذات ميزة تنبييية (الوضعية األولى)

 °مشابؾ ذات ميزة تثبيطية (الوضعية الثانية) .
 °مشابؾ ذات ميزة تنبييية و تثبيطية (الوضعية الثالثة).
* ينجز مخطط تحصيمي لممنعكس العضمي عمى المستوى
الجزيئي و الشاردي .

الكفاء القاعدية  02
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المجال التعممي :تحويل الطاقة عمى المستوى ما فوق البنية الخموية .

:يعرف آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في الجزيئات العضوية .
اليدف التعمميُ 1
الوحدة التعممية

الكفاءات المنيجية 
*وضع في سياؽ (تحديد السياؽ)

أمثمة عن النشاطات

*

التذكير بالمكتسبات القبمية :

يرسـ مخططا يمخص مجموع الظواىر والشروط المؤدية
*وضع عالقة بيف المعطيات
*تنفيذ مسعى تجريبي

لتركيب النشاء وطرح ثاني األوكسجيف انطالقا مف ثاني
أوكسيد الكربوف و الماء وذلؾ بربط عالقة بيف العناصر
التالية :
 °معارؼ السنة أولي ثانوي .

 °نتائج تجارب تحدد شروط تركيب النشاء بواسطة أوراؽ

مبرقشة لنباتات كاممة .
 °صور مأخوذة عف المجير اإللكتروني لبالستيدات

خضراء ُع ِرضت لمضوء.

◄ يطرح إشكالية آليات تحويل الطاقة الضوئية إلي طاقة
*وضع عالقة بيف المعطيات

كيميائية كامنة في شكل جزيئات عضوية.
* يستخرج البنية الحجيرية لمصانعات الخضراء انطالقا مف
تحميؿ:
 °صور مأخوذة عف المجير اإللكتروني لمصانعات

الخضراء.

 °معطيات كميوحيوية لتموضع األصبغة اليخضورية
وكذلؾ األنزيمات المتدخمة في تفاعالت التركيب الضوئي.
 °المعادلة العامة لمتركيب الضوئي التي تمخص ظواىر
األكسدة اإلرجاعية المرتقب حدوثيا ...
* يستنتج انطالقا مف تحميؿ :
*وضع مسعى تجريبي يعتمد عمى
طريقة EXAO
* وضع مسعى التوثيؽ.

 °نتائج محصؿ عمييا بواسطة التجريب المدعـ

بالحاسوب( )ExAOحوؿ شروط عمؿ التيالكوئيدات
المعزولة ( في وجود و غياب الضوء ,مستقبؿ اصطناعي
لإللكترونات :فيروسيانور البوتاسيوـ ذو كموف أكسدة وارجاع
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*وضع مسعى (أو خطة) تفسيرية

=  0,3+فولط ,في وجود وغياب ألػ  , CO2والماء ذو كموف
أكسدة وارجاع =  0,8 +فولط).

 °محنيات طيؼ اإلمتصاص التفاضمي لمضوء مف طرؼ

معمقيف مف الصانعات الخضراء ,أحدىما معرض لمضوء
واألخر محجوب عف الضوء في وجود أوكسالت بوتاسيوـ
الحديد الثالثي  ( Fe 3+تجربة كوؾ .) KOK
 °نتائج تجربة حقف الػ  ADPو Piفي معمؽ صانعات

خضراء معزولة كاممة أو تيالكوئيدات.
أنو عمى مستوى التيالكوئيد :

▪ تؤدي األكسدة الضوئية لميخضور إلى تكويف ناقؿ لمػ
،H+تسمح أكسدة الماء الػى عودة اليخضور إلى
الحالةالمرجعة وبالتالي عودة قابمية تنبييو .

تصاحب أكسدة الماء بتحرير  H+و انطالؽ الػ .O2
▪ يؤدي نقؿ الػ H+و الػ في وجود الضوء إلى تركيب الػ
.ATP
▪ ال يتـ دمج الػ  CO2في المادة العضوية
في المرحمة الكيميوضوئية التي تتـ في التيالكوئيد.
* يضع رسما تخطيطيا لمظواىر الفزيولوجية التي تحدث
عمى مستوى التيالكوئيد
*وضع رسـ تحصيمي

 IIـ نماذج لسيناريوىات
 -0سيناريو دراسة تعبير البرنامج الوراثيبطاقة التمميذ:
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دراسة عممية لتعبير البرنامج الو راثي
انطالقا مف برنامج ANAGENE
 يمثؿ ىذا العمؿ مقاربة عممية لتعبير المورثة حيث يمقي الضوء عمى المراحؿ المتتالية لتركيب البروتينات ,االستنساخ,الترجمة ,ويحدد خصائص الشفرة الوراثية .
 )0األىداؼ:
يتمثؿ ىدؼ ىذا العمؿ في فيـ آليات تعبير المورثات.تستعمؿ في ىذه الدراسة سالسؿ خيطي ADN

المورثة التي تُشفر لمسمسمة بيتا لمييموجموبيف,وسمسمة الػ ARNmالموافقة والسمسمة البروتينية التي تُشفرىا ىذه المورثة.
 )2المكتسبات القبمية:
 ARNmإلى سمسمة أحماض أمينية؟ماىي التوافقات؟
 )4آليػات االست -الػ ADNدعامة كيميائية لممورثات ,يتموضع في النواة ويوجو تركيب البروتينات.
 -يتـ تركيب البروتينات في الييولى.

 اؿ ARNوسيط ضروري بيف الػ ADNوالبروتينات,حيث يؤمف نقؿ المعمومة مف النواة باتجاه الييولى وىو يسمىالػ ARNالرسوؿ.
 تركيب البروتينات أو التعبيرالمورثي يتـ عمى مرحمتيف:اإلستنساخ (عممية تتمثؿ في استنساخمعمومة ُمشفرة في الػADNإلى معمومة ُمشفرة في اؿ ) ARNm
والترجمة (عممية تتمثؿ في ترجمة المعمومة المشفرة في  ARNmإلى بروتيف ).

 يتكوف الػ ARNmمف سمسمة واحدة مف النيكميوتيدات.يستبدؿ في  ARNmالتيميف باليوراسيؿ. يخضع تضاعؼ الػ  ADNحسب النمط النصؼ المحافظ إلى قانوف تكامؿ القواعد اآلزوتية. )0اإلشكاليات المطروحة(جماعيا) والمطموب حميا.
 -كيؼ يتـ استنساخ معمومة مشفرة في الػ  ADNإلى معمومة مشفرة في الػARNm

؟

 كيؼ تتـ قراءة الرسالة المحتواة في  ARNm؟ ىؿ تُق أر في اتجاه واحد؟نيكميوتيدة بنيكميوتيدة؟ -كيؼ تترجـ السمسمة النكميوتيدية لؿ نساخ:

لفيـ ىذه اآلليات عميؾ بإنجاز العمميات المذكورة في البطاقة رقـ ()0
واإلجابة عمى األسئمة س 0؛س 2؛س 0بالتتالي.
س : 0قارف سالسؿ نيكميوتيدات الخيط 0مف الحمض النووي الريبي منقوص األوكسيجيف و
وأذكراإلختالفاتARNm .

س : 2قارف سالسؿ نيكميوتيدات الخيط 2مف الػ  ADNو الػ , ARNmو حدد العالقة بيف ىذا الخيط و. ARNm
س : 0اقترح آلية لتركيب ARNmانطالقا مف الػ ADNباإلعتماد عمى معارفؾ حوؿ تركيب الػ ADNوآلية تضاعفو .حدد
الخيط الذي استنسخ.
 )5آليات الترجمة:
أنجز العمميات المذكورة في البطاقة العممية رقـ  2وأجب عؿ األسئمة س 4؛ س 5؛ س 6؛ س 7عمى التوالي.
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س: 4سجؿ طوؿ سمسمة الػ ARNmوعديد البيبتيد الناتج عف ترجمة الرسالة الوراثية.
صغ فرضية أولى حوؿ عدد النكميوتيدات التي تعيف حمض أميني .

س :5قارف عديد البيبتيد " طميعة  βػ" ARNmالناتج عف ترجمة الػ ARNmانطالقا مف أوؿ نيكميوتيد السمسمة مع "عديد
البيبتيد بيتا" المرجعي في بنؾ المعطيات.
إقترح فكرة حوؿ الطريقة التي قُرأت بيا الرسالة.
س :6قارف عديد البيبتيد المحصؿ عميو انطالقا مف السمسمة المعاكسة لمػ ARNmبعديد البيبتيد المرجعي في
المعطيات واقترح فرضية حوؿ اتجاه قراءة الرسالة.

بنؾ

س : 7قارف عديدات البيبتيد الناتجة مف ترجمة سالسؿ الػ ARNmانطالقا مف النيكميوتيدات  4؛ 7؛  03؛ثـ
 2؛  0؛ 5مع عديد البيبتيد المرجعي استنتج.
 )6خصائص الشفرة الوراثية
بعد اإلتفاؽ عمى العمؿ المنجز جماعيا وبعد تحديد وحدة الشفرة الوراثية أوالرامزة يمكف التعمؽ في خصائص الشفرة وبالتالي

يمكف أف تُطرح أسئمة جديدة.

 ىؿ يمكف لثالثيات مختمفة أف تُشفر لنفس الحمض أألميني ؟ -ىؿ توجد ثالثيات كثيرة التُشفر ألي حمض أميني؟ ماذا تعني بيولوجيا.

عميؾ بإنجاز العمميات المذكورة في البطاقة العممية رقـ 0و اإلجابة عمى األسئمة س8؛ س 9عمى التوالي.

س : 8ماذا تستنتج ؟

س : 9ماذا تعني الرامزات التالية  UGA , UAG, UAA :؟
البطاقة العممية رقـ  [ / 0االستنساخ ]
 ) 0إلظيار سالسؿ خيطي الػ( ADNالمسماة الخيط  0و الخيط ) 2والػ  ARNmالم ِ
شفر.
ُ

أنقر عمى التوالي :
¨Fichier ¨ , ¨ Thèmes d’étude¨ , ¨Expression de l’information génétique¨ ,¨ Globine
bêta¨ , ¨ Gène et ARNm codant ¨ ,OK
 ) 2قارف سالسؿ خيطي الػ ADNعمى التوالي مع الػ.ARNm
حدد سالسؿ  Bêta brin 1و  Bêta brin 2في نافذة العرض بالنقر عمى زر التحديد ,أنقر بعد ذلؾ عمى
:
¨ Traiter ¨, ¨ Comparer les séquences¨ ,Faire une comparaison simple.
نتيجة المعالجة تُعرض في نافذة عرض السالسؿ .السمسمة األولى تستخدـ كمرجع لممقارنة.
أجب عمى السؤاؿ 0

أغمؽ نافذة المقارنة.

حدد سالسؿ Bêta brin 1و  Bêta brin 2والػ  codant ARNmواتبع نفس المسعى السابؽ.
أجب عمى السؤاليف  2و.0
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أغمؽ نافذة المقارنة فقط وابؽ عمى نافذة العرض.
عودة...
البطاقة العممية رقـ  [ / 2الترجمة ]
المشفر ومتعدد البيبتيد الموافؽ.
 )0عرض سالسؿ خيطي اؿ الػ ADNوالػُ ARNm
انقر :عمى التوالىعمى
¨¨¨Fichier ¨ , ¨ Thèmes d’étude¨ , ¨Expression de l’information génétique¨ ,
Globine bêta¨ , ¨ Séquence peptidique ¨ contenue dans la banque .
المشفر لمتعدد البيبتيد انطالقا مف أوؿ قاعدة في السمسمة.
 )2حوؿ سمسمة الػ ُ ARNm

تحديد  Bêta ARNm codantفي نافذة العرض,انقر بعد ذلؾ عمى:
¨ Traiter ¨ ,¨convertir les séquences ¨ , ¨Afficher les séquences d’ARNm et du
¨peptide dans la fenètre d’affichage /édtion,choisir l’option ¨traduction simple
السمسمة.صادؽ عمىValider
التي تُحوؿ سمسمة ARNإلى متعدد بيبتيد انطالقا مف أوؿ قاعدة في
ّ
أجب عمى السؤاؿ 4.

 )0قارف متعدد البيبتيد الناتج عف الترجمة والذي يدعى ¨  ¨Pro-beta ARNmمع متعدد بيبتيد بنؾ
المعطيات المسمى ¨¨ Polypeptide bêta

حدد متعدد البيبتيد بيتا  Polypeptide bêtaو ¨  ¨Pro-beta ARNmثـ انقر عمى التوالي عمى:
¨ Traiter ¨, ¨ Comparer les séquences¨, Faire une comparaison simple.
أجب عمى السؤاؿ .5
 )0اعكس سمسمة الػ  ARNmوترجـ السمسمة إلى بيبتيد.

أغمؽ قبؿ ذلؾ نافذة المقارنة.
َِضاعؼ سمسمة الػ ARNmقبؿ تغييرىا.
حدد السمسمة  bêta ARNmفي نافذة العرض وانقر عمى:
¨ ¨Edition¨ ,Dupliquer la Séquence
أعد حفظ السمسمة قبؿ المعالجة.
¨ ¨Options¨ , Proteger les donnéesالغي التحديد
أعكس السمسمة¨ Edtion ¨, ¨ inverser la séquence¨:
Elle s’affiche en i- Bêta ARNm codant
ترجـ سمسمة i- Bêta ARNm codant
¨ Traiter ¨, ¨convertir les séquences ¨, ¨Afficher les séquences d’ARNm et du
¨peptide dans la fenètre d’affichage /édtion,choisir l’option ¨traduction simple
Valider
أجب عمى السؤاؿ  6ثـ أحذؼ السمسة المعكوسة.
 )4ترجمة الػ ARNm codantانطالقا مف النيكميوتيد الرابع ,السابع ,العاشرعمى التوالي ثـ انطالقا مف
النكميوتيد الثاني ,الثالث ,الخامس عمى التوالي.
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 ضاعف سمسمة الػ ARNmقبؿ تغييره.حدد سمسمة  Bêta ARNm codantفي نافذة العرض وانقر عمى
¨ ¨Edition¨ ,Dupliquer la Séquence
أحذؼ الثالثية األولى مف النكميوتيدات.
حدد النيكميوتيدات الثالثة ثـ انقر عمى:
¨ ¨Edition¨ ,¨ Couper
ترجـ سمسمة الػ ARNmالجديدة.
¨ Traiter ¨ ,¨convertir les séquences ¨ , ¨Afficher les séquences d’ARNm et du
¨peptide dans la fenêtre d’affichage /édition,choisir l’option ¨traduction simple
Valider
سجؿ االختالؼ المالحظ.
أحذؼ ثاف وثالث ثالثية وعالج السمسمة الجديدة.

يجب عميؾ قبؿ تحويؿ السمسمة انطالقا مف الموقع  5, 0, 2مضاعفة سمسمة  ARNmبالكامؿ.
أجب عمى السؤاؿ .7
عودة ..
 .العممية لبطاقةا رقـ  / 0خصائص الشفرة الوراثية.
 )0أعرض جدوؿ الشفرة الوراثية المقترح مف البرنامج ثـ أنقر عمى:
¨ ¨ Informations¨, ¨ Tableau du code génétique
 )2عيف بطريقة فعالة عدة ثالثيات مف النيكميوتيدات.

أجب عمى السؤاؿ .8

 )0معنى الثالثيات التي ال تُشفر ألي حمض أميني .
إف إدراج سالسؿ الػ ARNالتي تحتوى إحدى مف تمؾ الرامزات ,ثـ تحويؿ ىذه السالسؿ إلى متعدد بيبتيد,
يسمح بتقديـ إجابة.
أنقر عمى:
¨¨Fichier¨, ¨Créer
أذكر النمط وأعطى اسما لمسمسمة التي شكمت ثـ ابدأ التسجيؿ في نافذة العرض.
أدخؿ سمسمة مكونة مف  03نيكميوتيدة تقريبا والتي تُ ِ
دخؿ فييا في المواقع  08 , 07 ,06مثال الرامزات
UGAأو  UAGأو . UAA

حدد السمسمة وترجميا.
أنقر عمى ¨ Traiter ¨ ,¨convertir les séquences ¨ , ¨Afficher les séquences d’ARNm et :
¨du peptide dans la fenêtre d’affichage /édition,choisir l’option ¨traduction simple
Valider
أجب عمى السؤاؿ .9
عودة ...
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عن صاحبو:
Auteur de l’article : JC Benhamou ,Lycée des Haberges , 70000 VESOUL.

 2ـ سيناريو حصة تعممية حول التكتونية العامة
المجاؿ التعممي :4التيكتونية العامة...

الكفاءة القاعدية :يقترح نماذج تفسيرية لمحركية الداخمية لألرض و لبنية القشرة األرضية عمى أساس المعارف المتعمقة

بالتكتونية العامة 

تفسير لمنشاط
ًا
الوحدة التعممية :1الحركات التيكتونية.....................اليدؼ التعممي :يقترح
التكتوني لمصفائح
الحصة التعممية :1-1:تحديد الصفائح التيكتونية
الفعؿ التعميمي (نشاط األستاذ)
يطرح المشكؿ انطالقا مف وثيقة) Pangéeتوضح القارة العمالقة(
ووثيقة تعكس الوضع الحالي لمقارات 
مرو ار بمراحؿ وسطية مع التركيز
عمى الزمف الجيولوجي (.استغالؿ
مكتسبات المتعمميف).

الوسائؿ والسندات
خريطة توضح القارات قبؿ
القارة العمالقة

180مميوف

(قبؿ250ـ.س) سنة
القارات قبؿ

الوضعية

65مميوف سنة

الحالية

الفعؿ التعممي(نشاط التمميذ)
 يتفاعؿ مع الوضعية المطروحةويصوغ المشكؿ,انطالقا مف تحميؿ
الوثائؽ المقدمة.

 -يشخص المكتسبات السابقة(س3

 -يسترجع المكتسبات السابقة.

 -يوجو التالميذ نحو طرح فرضيات

 -يطرح فرضيات أو يسترجع

متوسط),لتكوف منطمقا لمدراسة.

بخصوص التباعد عبر الزمف

مكتسبات السنة الثالثة متوسط.

كإجابة أولية حوؿ تساؤالت تعني

*الفرضيات المحتممة:

الجيولوجي المبيف في الوثائؽ

ماىية الكتؿ المتحركة وآلية حدوث

◄ القارات تطفو فوؽ الماء

الحركة.

◄ التيارات المائية ىي التي تدفع
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القارات.
 -يتكفؿ بالفرضيات ليزعزع الخاطئة

 -التمميذ يتزعزع ويبحث عف البديؿ

* إذا قبمنا أف القارات تطفو فوؽ

(قد التكوف التصورات كذلؾ مع

الماء فيجب قبوؿ طفو الحجر المرمي

التالميذ الذيف درسوا منياج السنة 3

فوؽ الماء؟

متوسط).

منيا.

* إذا كانت التيارات المائية ىي التي
تدفع القارات فمماذا تدفعيا مف جية
واحدة فقط؟

 يطرح تساؤال بخصوص تضاريسقيعاف المحيطات.
 يعرض وثيقة لمتضاريس تحتمائية(الظيرات) ويوجو مالحظة

المتعمميف.

 يوجو التالميذ الكتشاؼ كثافةالنشاط البركاني عمى مستوى
الظيرات اعتمادا عمى وثائؽ

خريطة التضاريس تحت
مائية (الظيرات) تبرز فييا
الظيرة وسط محيطية
لممحيط األطمسي .

وثيقة تبرز البركنة عمى

مستوى الظيرة 

وبرمجيات توضح النشاط في منطقة

 يعبر عف تصوراتو حوؿالتضاريس تحت مائية أو يسترجع
مكتسبات صحيحة.
 يحمؿ الوثيقة ليدعـ أو يصححتصوراتو.

 يعبر عف البركنة النشطة اعتماداعمى الوثيقة المستغمة.

الخسؼ .
 يوجو التالميذ النجاز رسـتخطيطي لعناصر الظيرة مع

استغالؿ مكتسبات س 3متوسط.
وثيقة لمتذكير بعناصر

 -يطرح تساؤال حوؿ التوزع العالمي

الظيرة .

يترجـ تعبيره برسـ تخطيطي
لعناصر الظيرة.

لمزالزؿ والبراكيف.

 -يتدخؿ بعرض وثائؽ حوؿ التوزع

 -يدلي بتصوراتو أو يسترجع

العالمي لمزالزؿ والبراكيف ويوجو
المتعمميف إلى اكتشاؼ التطابؽ في

مكتسباتو حوؿ التوزع العالمي لمزالزؿ
خريطتا التوزع العالمي لكؿ
مف الزالزؿ والبراكيف 
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والبراكيف.

التوزع.

 -يكتشؼ تطابؽ توزع الزالزؿ

 -يطرح تساؤال عف عالقة ىذا التوزع

والبراكيف مع امتداد الظيرات

بالظيرات.

 يعرض خريطة الصفائحالتيكتونية,ويوجو المتعمميف الكتشاؼ

 -يضع عالقة بيف توزع الزالزؿ

حدود الصفائح خاصة الظيرات.

(تستكمؿ الحدود النشطة عمى مستوى
مناطؽ الغوص عند دراسة الظاىرة)

والبراكيف وبيف الظيرات ويستغؿ ذلؾ
خريطة الصفائح التيكتونية 

في تحديد أىـ الصفائح التيكتونية.
 -يكتشؼ تميز حدود الصفائح

بالنشاط ,ويرسـ حدودىا.

 يعود بالمتعمميف إلى المشكؿالمطروح المتعمؽ بزحزحة القارات

ويقودىـ إلى التفسير بحركات

الصفائح وذلؾ في نشاطات الحصة
الموالية 2-1(.حركات الصفائح
التيكتونية)

-III-

نموذج وضعية إدماجية لغرض تقويمي
يقدـ ػ بناء عمى أسس عممية ػ إرشادات لمشكؿ اختالؿ وظيفي عضوي ,بتجنيد المعارؼ
المتعمقة باالتصاؿ عمى مستوى الجزيئات الحاممة لممعمومة.
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* يتطمب التحكـ في كفاءة قاعدية مايمي:

 التحكـ في كؿ ىدؼ نوعي (خاص) مرتبط بو. تجنيد المكتسبات المطموبة لحؿ الوضعية . -إدماج ىذه المكتسبات لحؿ الوضعية

* الوضعية "آفة المخدرات مف اآلفات االجتماعية التي عرفت انتشا ار واسعا في أوساط الشباب.

ويسبب استيالؾ ىذه المواد إدمانا ينعكس سمبا عمى سموكات وصحة األفراد.

مف أجؿ مكافحة ىذه اآلفة ,تنظـ دوريا حمالت تحسيسية لفائدة ىذه الشريحة ,يمكنؾ أف تكوف عضوا فعاال

فييا" .ػ اعتمادا عمى الوثائؽ اآلتية وعمى معموماتؾ المتعمقة بجزيئات المبمغ العصبي:










الوثيقة:01
مشبك عصبي

03

الوثيقة:02

مواقع مستقبؿة 

الوثيقة:04

جزيئة المخدر 



-عصبي 
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الكحوؿ :يثبط نشاط األنزيـ المسؤوؿ عمى إماىة الدوباميف.
الكانابيس :يرفع مف تحرير الدوباميف.

الكوكاييف :يثبط إعادة امتصاص الدوباميف.
النيكوتيف :يحفز المستقبالت المتواجدة عمى سطح

العصبوف المفرز لمدوباميف.

األفيوف :يثبط العصبونات المسؤولة عمى تثبيط الدوباميف  الوثيقـــــة 06تػ ػػاثير بعػ ػػض المخػ ػػدرات
عمػ ػػى تواجػ ػػد الػ ػػدوباميف عمػ ػػى مسػ ػػتوى

مستقبالتو 

 -قدـ تبري ار مؤسسا عمميا إلقناع أفراد ىذه الشريحة وتحسيسيـ لمتخمي عف ىذه المواد السامة أو تجنبيا.

شبكة تقويـ الوضعية 
المعايير:

ـ :1الوجاىة(التفسير السميـ لموضعية)

ـ :3االنسجاـ(فائدة المنتوج)

ـ :2االستعماؿ السميـ ألدوات المادة

ـ :4االتقاف.
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السؤاؿ المعايير
م1

م2

ـ 1ـ 2ـ 3ـ4

المؤشرات
* يقدـ عرضا مييكال 

* ينتقي الوثائؽ المناسبة.......................

















* يستقصي معمومات مف كؿ وثيقة مف الوثائؽ المنتقات:
الوثيقة:
الوثيقة:
الوثيقة:
الوثيؽ:

* يضع عالقات بيف مختمؼ المعمومات
م3



* يذكر أف:
 -لمعضوية وحدة وظيفية(انسجاـ وظيفي)







-

التناسقات الوظيفية تضمنيا جزيئات المبمغ العصبي.
 العضوية في توازف ىش.* يوضػ ػػح آليػ ػػات النقػ ػػؿ المشػ ػػبكي واالدمػ ػػاج العصػ ػػبي فػ ػػي

الضروؼ العادية وذلؾ عمى المستوى الجزيئي.

* يشػػرح مفعػػوؿ المخػػدروذلؾ بػػإبراز عواقػػب اسػػتيالؾ ىػػذه
المواد عمى التوازف الوظيفي لمعضوية.
* يبػػرز عواقػػب اإلدمػػاف عمػػى سػػموؾ الفػػرد المػػدمف بحيػػث
يصبح حبيس ىذا اإلدماف.


ـ



م4
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يستوجب حل ىذا النمط من الوضعيات ذات البعد التقويمي الشيائدي تعمم اإلدماج  ،عن طريق حل وضعيات تتطمب
إدماجا وسطيا .

يمجأ في الميداف الطبي إلى استعماؿ مادة المورفيف لغرض تقميؿ األلـ عند فئة مف المرضى.

مثاؿ:

اعتمادا عمى الوثائؽ اآلتية:

-

بيف كيؼ تسمح ىذه المادة
بتقميؿ األلـ.

البنية الفراغية لجزيئة

صورة لما فوؽ البنية

تثبيت لجزيئة المورفيف

عمى المستقبؿ الغشائي

المورفيف 

الفراغية لمشبؾ
عصبي -عصبي


ـ يتطمب تعمم اإلدماج تحكم المتعمم في المعارف وذلك من خالل حمو لتمارين تخص استرجاع وتوظيف المعارف.
مثاؿ:1

البنية الفراغية لبروتيف

 -بيف أف وظيفة البروتيف مرتبطة ببنيتو ثالثية األبعاد.

(.صورة 

مثال :2
تمثؿ الوثيقة اآلتية ما فوؽ البنية الفراغية لمشبؾ عصبي –عصبي.
أ -انجز رسما تخطيطيا ليذه البنية عميو البيانات المناسبة

صورة لمافوؽ البنية الفراغية
لمشبؾ عصبي -عصبي

 .électronographie

ب -اشرح آلية انتقاؿ الرسالة العصبية عمى مستوى المشبؾ.

3
تفرعاتو الشجرية تستقبؿ نيايات  -inter neuroneتمثؿ الوثيقة 1جسما خمويا 
قبؿ مشبكية لثالثة عصبونات أ,ب ,ج .كما تبيف الوثيقة 2تسجيالت لكمونات الغشاء بعد مشبكي المحصؿ عمييا بعد
تنبييات عمى مستوى ىذه العصبونات قبؿ مشبكية.
 -ماذا تستنتج مف ىذه التسجيالت فيما يخص دور كؿ عصبوف بالنسبة لمجسـ الخموي؟

(مبمغ عصبي) عمى مستوى الشؽ المشبكي لمعصبوف (ج) -2 GABAسمح حقف مادة الػ 

بالحصوؿ عمى تسجيؿ مماثؿ لمتسجيؿ د في الوثيقة  2
ـ ماذا تستخمص مف ىذه النتيجة؟

الوثيقة :01جسـ خموي مع

اتصاالت النيايات قبؿ مشبكية 

الوثيقة :2تسجيالت كموف غشاء بعد مشبكي
لمعصبونات الثالثة .
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 -VIتوضيحات إضافية حول التيكتونية العامةػ بعض التفاعالت الكيميائية التي تخص التحوالت المعدنية:
تتشكؿ مختمؼ المعادف في ظروؼ محددة مف حيث الح اررة والضغط.

فعند غوص الميتوسفير ,يواجو ظروفا جديدة تتمثؿ في ارتفاع معتبرلمضغط لكف ارتفاع الح اررة يكوف أقؿ.
تتعرض الصفيحة التي تبتعد عف الظيرة ,لتبرد وتميو لكف الرتفاع قميؿ في الضغط.
تكوف المعادف متواجدة في حالة غير مستقرة جراء تغير ىذه الظروؼ مف ح اررة وضغط ,مما يؤدي لتغير ىذه
المعادف.واعتبا ار أف ىذه التغيرات تتـ في الحالة الصمبة فإننا نتحدث عف التحوؿ
(غابرو

أسماء السحنات.

ميتاغابرو) ,وتتحدد الظروؼ (ح اررة وضغط) التي سبقت تشكؿ الصخور المتحولة انطالقا مف

* تحوالت مرتبطة بانخفاض الح اررة,التميو,والضغط المنخفض:
بالجيوكالز حديث

الغابرو :بالجيوكالز 2

آمفيبوؿ بيروكسيف (أوجيت) أوليفيف

أوربالند : horblendeسحنة الشيست األخضر.
* عمى مستوى القشرة الغائصة:

◄ تغوص القشرة,ىناؾ إذف ارتفاع في الضغط وارتفاع قميؿ في الح اررة,ذلؾ ما يجعؿ الضغط يطرد الماء مف المعادف.
أكتينوت كموريت بالجيوكالز2-

آمفيبوؿ:غموكوفاف:سحنة الشيست األزرؽ

◄ باستمرار غوص القشرة:
آمفيبوؿ 2 -



آمفيبوؿ جادييت(بيروكسيف) : grenatسحنة إيكموجيت éclogites

يتحرر الماء في بيريدوتيت البرنس (الرداء)الواقع فوؽ مستوى الغوص ,فتنخفض بذلؾ نقطة انصيارىا ,مما يؤدي

لذوبانيا جزئيا(وىو أصؿ تشكؿ الماغما).
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درجة الح اررة (°ـ)

الضغط )(GPa

العمؽ(كـ) 
C

1
4

grenat

A
 2ـ
1

2
2




3
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3

4

1

 ٍـ التوثيقVـ







Ancarta
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1
2
3

-1بيشر زجاجي

4
5

-2زيت عادي

 -3زيت ملون

 -4مصدر حراري



 -5حامل خشبي 
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 -1قلم أشعة الليزر
 -2حامل خشبي
 -3غطاء زجاجي

4

 -4حوض
 -5زيت داخل وعاء زجاجي

5

 -6شعاع الليزر منحرف

إلطالق
 -7عود محترق  1
الدخان 

6

2
3

7
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