المجال األول:

وحدات اجملال

الوحدة التعليمية :1

ـ ﻳﱪﻫﻦ أن اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﳌﺎدة واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻌﻴﺶ.
ـ ﳛﺪد ﻃﺮق اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ و ﻣﺼﺪرﻫﺎ .

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  1 :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺤﺼــــــــــــــــﺔ :ﻧﻈﺮﻱ

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ

ﺍﻟﻤـــــﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  :ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

الهدف التعممي  :يحدد طرؽ استعماؿ المادة مف طرؼ الكائف الحي و يحدد مصدرها.
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أف يكوف التمميذ قاد ار عمى اقتراح حموؿ عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصوؿ عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنساف و المشاركة في مناقشات حوؿ الموضوع.

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتراح حموؿ عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسيف نظاـ زراعي مف أجؿ ذلؾ يجب عميه أف :
 يبرهف أف العضوية تستعمؿ باستمرار المادة و الطاقة لتعيش .



ــــــــــــــــ الكفاءة المستهدفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يستخرج مظاهر النمو عند الكائنات الحية

ــــــــــــــــــــــــــــ النشاطات المقترحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ





ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوسائل  - :الكتاب المدرسي _ .الدفتر الصحي لممولود.

1

العناصر
 1ـ تمهيد :تظهر عمى الكائنات مجموعة مف التغيرات الكمية تدؿ عمى نموها .
 2ـ االشكالية  :ما هي مظاهر النمو عند الكائن ػ ػ ػ ػ ػػات الحية ؟
 3ـ الفرضيات المتوقعة:
 4ـ التقصي:

تتمثؿ مظاهر النمو عند الكائنات الحية في زيادة الطوؿ والوزف

 1.4ـ مظاهر النمو عند اإلنسان.

س -حمؿ الوثيقتيف  1و 2ص 12ثـ ماذا تستنتج ؟

 تحميل الوثيقة  :1تبيف الوثيقة  1منحنى يوضح تغيرات الطوؿ بداللة العمر عند اإلنساف.
 عند  2سنة تكوف قامة الطفؿ حوالي  82سـ.


[  14 – 2سنة] نالحظ انه كمما زاد عمر اإلنساف يزداد طوله إلى أف يصؿ إلى قيمة أعظمية

حوالي  160سـ ( .تناسب طردي)


2

[ 18 – 14سنة] نالحظ أف رغـ تزايد عمر اإلنساف إال أف طوله يبقى ثابتا عند  160سـ.

المالحظات

 تحميل الوثيقة  :2تمثؿ الوثيقة  2منحنى بياني يوضح تغيرات الوزف بداللة العمر عند اإلنساف.
 عند  2سنة يكوف وزف الطفؿ حوالي 11كغ.

 15 – 2 [ سنة] نالحظ انه كمما زاد عمر اإلنساف يزداد وزنه إلى أف يصؿ إلى قيمة أعظمية
حوالي 55كغ ( .تناسب طردي).

 18 – 15[ سنة] نالحظ أف رغـ تزايد عمر اإلنساف إال أف وزنه يبقى ثابتا عند 55كغ.

االستنتاج :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ.
س – حمؿ الوثيقة  3ص  12وماذا تستنتج؟
معطيات الوثيقة :3

 عند الطفؿ تحتوي معظـ العظاـ الطويمة عمى نسيج غضروفي يسمح بنمو العظاـ.

 تتكوف العظاـ مف بروتيف يدعى العظميف ومف أمالح الكالسيوـ ( خاصة فوسفات الكالسيوـ )
 المناطؽ الكثيفة التي تظهر باألبيض في الصورة اإلشعاعية عبارة عف غضروؼ.

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  :3ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ.

ج – المقارنة
يد الطفل

يد البالغ

• سالميات اليد اقصر

• سالميات اليد أطوؿ

• عدـ تراص العظاـ عمى مستوى الرسغ

• تراص العظاـ عمى مستوى الرسغ ومناطؽ

• كثافة المادة الغضروفية ( المناطؽ البيضاء)

• قمة المادة الغضروفية ( المناطؽ البيضاء)

ومناطؽ التمفصؿ.

في اليد وقمة المادة العظمية
االستنتاج:

التمفصؿ

في اليد وكثافة المادة العظمية

ينتج النمو الطولي عند اإلنسان من تحول النسيج الغضروفي في نهاية العظام الطويمة إلى نسيج عظمي.

3

تنويه :يتوقؼ النمو الطولي عند اإلنساف نتيجة تعظـ ( ارتفاع نسبة أمالح الكالسيوـ في النسيج الغضروفي )
غضروؼ االتصاؿ في نهاية سف المراهقة (  20سنة ).

 -2.4مظاهر النمو عند النبات

س /حمؿ الوثيقتيف 4و 6ص .13ماذا تستنتج ؟

 تحميؿ الوثيقة  :4تبيف الوثيقة  4منحنى تغيرات الوزف الجاؼ لنبات الطماطـ بداللة الزمف.

 38 - 0 [ يوـ ] :رغـ مرور األياـ يبقى وزف الطماطـ منعدما

 104 - 38 [ يوـ ] :يتزايد وزف النبات سريعا إلى أف يصؿ إلى  400غ في اليوـ .104

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  :6ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﻧﺒﺎﺕ ﺃﺧﻀﺮ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ
 تحميؿ الوثيقة  :6توضح الوثيقة تغيرات طوؿ نبات الطماطـ بداللة الزمف.
 في شهر مارس ،كاف طوؿ النبيتة صغي ار  0.10ـ.

 مف شهر مارس إلى شهر جويمية :كمما مرت األشهر زاد طوؿ نبات الطماطـ ليصؿ إلى  2.5ـ.
االستنتاج :تتمثل مظاهر النمو عند النبات األخضر في زيادة الوزن والطول.
 -5الخالصة:

 من مظاهر احلياة اليت يتجلى فيوا استعنال املادة ظاهر ة الننو.
 تتنثل مظاهر الننو عند الكائنات احلية يف زيادة الوزن والطول
 -6تقويم تحصيمي  :اقترح تركيب تجريبي لقياس تغيرات طوؿ النبات األخضر.
يطمب مف التالميذ تحضير بذور منتشة لمدرس القادـ.
4

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ

ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺤﺼــــــﺔ  :ﻋﻤﻠـﻲ.

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ :ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

الهدف التعممي  :ـ يحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و يحدد مصدرىا .
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون التمميذ قاد ار عمى اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصول عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسين نظام زراعي من أجل ذلك يجب عميو أن :
 -يبرىن أن العضوية تستعمل باستمرار المادة و الطاقة لتعيش .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ األعضاء النباتية المسؤولة عن النمو الطولي لمنبات ىي الجذر والساق

ـ مناطق النمو الطولي عند النبات تتموضع في نياية القمم النامية لمجذر والساق
ـ المنطقة المسؤولة عن النمو الطولي في نياية القمم النامية لمجذر والساق ىي منطقة األنسجة المرستيمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ الكفاءات المستهدفة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ يستخرج مناطق النمو عند النبات عمى مستوى الساق و الجذر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ النشاطات المقترحة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد مناطق النمو في جذر نبات اعتمادا عمى وثائق تمثل نتائج تجريبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوسائل  :وثائق الكتاب المدرسي  .عمب بتري .بذور منتشة .حبر صيني .بطاقات الصقة.

1

العناصر
 1ـ وضعية االنطالق:

تمهيد :من مظاىر النمو عند الكائنات الحية النمو الطولي عند النبات.
 2ـ االشكالية  :أين تتواجد المناطق المسؤولة عن النمو الطولي لمنب ـ ـ ـ ــات؟

 3ـ الفرضيات المتوقعة:
ربما توجد ىذه المناطق في نياية أو منتصف أو أعمى الجذر .
ربما توجد ىذه المناطق في نياية أو منتصف أو أعمى الساق.
 4ـ التقصي:

4ـ 1ـ إظهار مناطق النمو عند النبات:

التجربة :1نرش مبيد عشبي عمى نياية الجذر ونياية الساق لبعض النباتات المنتشة ونترك
البعض اآلخر شاىدة.
عينة من النتائج موضحة

في الوثيقة  2ص.14

س .1حمل ىذه النتائج.
ماذا تستنتج؟

التحميل :توضح الوثيقة  2نتيجة معالجة نبيتة البازالء بمبيد عشبي .
نالحظ أن النبيتة التي تم رش نياية جذرىا وساقيا بمبيد األعشاب توقفت عن النمو
مقارنة بالنبيتة الشاىدة ( لم ترش) التي نمت بصفة طبيعية.

االستنتاج :تتواجد المناطق المسؤولة عن النمو الطولي لمنبات في نياية قمة الجذر
ونياية قمة الساق.
التجربة  :2نضع نبيتات بعد يوم من انتاشيا في طبق بيتري ثم نرسم انطالقا من نياية
قمة الجذر خطوط متقاربة باستعمال الحبر الصيني.
النتائج موضحة في الوثيقة  3ص .15

2

الزمن

المالحظات

س.1

حمل ىذه النتائج التجريبية
ماذا تستنتج ؟

التحميل  :توضح الوثيقة  3نتائج قياسات الطول في جذر نبيتة البازالء بالحبر الصيني.
في الزمن ( ز ) 0كانت خطوط الحبر متقاربة عمى طول الجذر ،بينما في الزمن ( ز) 1

أصبحت خطوط الحبر متباعدة عن بعضيا البعض في مستوى قمة الجذر  ،وذلك في

منطقة تعمو القمنسوة تعرف بمنطقة المرستيم االبتدائي  ،كما تتباعد خطوط الحبر وبشكل
اكبر نسبيا في مستوى منطقة االستطالة التي تعمو منطقة المرستيم االبتدائي .

االستنتاج :المنطقة المسؤولة عن النمو الطولي لمنبات في نياية قمة الجذر
ىي منطقة المرستيم االبتدائي .
مالحظة :يعود الفضل في تطاول الجذر إلى منطقة االستطالة.

 .5الخالصة:
يتم النمى عند النباتاث في مستىي مناطق متخصصت تدعً األنسجت المزستيميت المتىاجدة في نهايت
القمم الناميت للجذر و الساق.
 5ـ تقويم تحصيمي :التطبيق  3ص47

3

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  1 :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺤﺼــــــــــــــــﺔ :ﻧﻈﺮﻱ

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮﻱ

ﺍﻟﻤـــــﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  01 :ﺳﺎﻋﺔ

الهدف التعممي  :يحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و يحدد مصدرها.
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون التمميذ قاد ار عمى اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصول عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع.

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسين نظام زراعي من أجل ذلك يجب عميه أن :
 يبرهن أن العضوية تستعمل باستمرار المادة و الطاقة لتعيش.



ــــــــــــــــ الكفاءة المستهدفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعرف عمى بعض مظاهر التجديد الخموي وآليته انطالقا من تحميل وثائق.
ــــــــــــــــــــــــــــ النشاطات المقترحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوسائل  - :الكتاب المدرسي

1

.

المالحظات

العناصر
 1ـ وضعية االنطالق :تبقى كل أنماط الخاليا الجسمية ثابتة العدد نسبيا رغم تعرضها لمموت يوميا وبأعداد هائمة
كما يوضحه الجدول التالي:
نوع الخاليا

المعي الدقيق

العمر باأليام

 3إلى  5أيام

الخاليا الممفاوية
 4أيام

خاليا الرحم
 28يوم

الكريات الحمراء
 125يوم

خاليا البشرة
 25يوم

 -كيف تفسر الثبات النسبي لعدد الخاليا رغم عمرها القصير؟

تمهيد :يعود ثبات عدد الخاليا الجسمية في العضوية إلى تشكل خاليا جديدة تعوض الخاليا التالفة
وهذا ما يدعى بالتجديد الخموي.

 2ـ االشكالية  :كيف يتم التجديد الخموي ؟

 3ـ الفرضيات المتوقعة :يتم التجديد الخموي بالتضاعف الخموي من طرف خاليا خاصة.
 4ـ التقصي:

 1.4ـ تجديد الكريات الحمراء:
 -تمثل الوثيقة  -2-نشأة

الكريات الدموية الحمراء.

س .1حدد نشاط الخمية "س".
معمال إجابتك.

س .2اشرح اآللية التي تسمح بثبات
عدد الكريات الحمراء إذا عممت

أن الخمية "س" خمية أصمية لها.
ج .1الخمية "س" في حالة انقسام
حيث نالحظ فيها نواتين.

ج .2تنقسم الخمية "س" الخمية األصمية لمكريات الدموية الحمراء ( الخمية اإلنشائية ) عمى مستوى نخاع العظام
األحمر ثم تتمايز إلى كريات دموية حمراء تجدد الخاليا الميتة وبهذا يتم الحفاظ عمى ثبات عدد الكريات
الحمراء في الدم.
 -5الخالصة:

يتم التجديد اخللوي عهد احليواى بانقسام خاليا متخصصة ضمو نفس الهسيج تدعى اخلاليا اإلنشائية
 -6تقويم تحصيمي  :اشرح تجديد خاليا الجمد اعتمادا عمى معطيات الوثيقة  -4-ص .17

2

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  1 :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺤﺼــــــــــــــــﺔ :ﻧﻈﺮﻱ

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺁﻟﻴــــــــــــــــــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ

ﺍﻟﻤـــــﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  :ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

الهدف التعممي  :يحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و يحدد مصدرىا.
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون التمميذ قاد ار عمى اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصول عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع.

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسين نظام زراعي من أجل ذلك يجب عميو أن :
 يبرىن أن العضوية تستعمل باستمرار المادة و الطاقة لتعيش.



ــــــــــــــــ الكفاءة المستهدفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعرف عمى آليات النمو عند النبات انطالقا من المعطيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ النشاطات المقترحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ




•

ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوسائل  - :الكتاب المدرسي

1

العناصر
 1ـ تمهيد :تنمو الجذور طوليا نتيجة نشاط القمم النامية.
 2ـ االشكالية  :ما ىي مميزات نشاط القمة النامية في الجذر ؟
 3ـ الفرضيات المتوقعة :يحدث فييا تضاعف الخاليا المرستمية ثم تمايزىا.
 4ـ التقصي:

 1.4ـ آليات النمو عند النبات:
تمثل الوثيقة  -1-ص مقطع طولي في نياية قمة جذر نبات الجوثن.

يسمح الممون المستعمل في تحضير ىذا المقطع برؤية األغشية الخموية
و أنويتيا وبالتالي يمكن مقارنتيا بعضيا ببعض.

س .1قارن بين الخاليا التي تظير في المقطع وماذا تستنتج؟
ج .1المقارنة:

 نالحظ أسفل المنطقة "أ" ( منطقة القمنسوة) خاليا كبيرة الحجم قميمة العددفي حالة راحة.

 نالحظ أعمى المنطقة "أ" ( المنطقة المرستمية ) خاليا صغيرة الحجمكثيرة العدد ذات انويو مجزاة مما يدل عمى أنيا في حالة انقسام.

تعمو ىذه المنطقة خاليا كبيرة متطاولة ( منطقة االستطالة ).

االستنتاج :ينمو الجذر طوليا نتيجة تضاعف الخاليا المرستمية وتزايد أبعاد الخاليا ( تمايز)
في منطقة االستطالة.

تقويم تكويني :حمل منحنيي الوثيقة  . -2-ىل يوافق تحميمك ما استنتجتو سابقا؟ .عمل إجابتك.
 تمثل الوثيقة  -3-تطور البنيات الخموية في مستوى القمم النامية في الجذر.

2

المالحظات

س .1قارن بين ىذه البنيات الخموية في المستويات  .1,2.3ماذا تستنتج؟
س .2حدد آليات النمو
ج .1المقارنة:

في المستوى 1

في المستوى 3

في المستوى 2

خاليا صغيرة الحجم في حالة انقسام

خاليا صغيرة في حالة راحة

خاليا متطاولة كبيرة الحجم في حالة

غياب النواة ( نالحظ الصبغيات)

نواة ضخمة

نواة صغيرة نسبيا

فجوات شبو منعدمة

فجوات عديدة وصغيرة

متجمعة ( مرحمة انتقالية )

راحة

فجوات عديدة وكبيرة ناتجة عن اندماج

الفجوات الصغيرة

االستنتاج :يتم تضاعف الخاليا في النسيج المرستيمي ثم تتمايز ( تزايد أبعادىا) في منطقة االستطالة
وىذا ما يؤمن تطاول الجذر.
 -5الخالصة:

يتميز نشاط القمة النامية يف اجلذر بـــ:
 تضاعف خلوي على مشتوى النشيج املزستيمي. تزايد أبعاد اخلاليا (متايز خلوي )يف منطقة االستطالة.وهذا يتطلب تزكيب املادة.
 -6تقويم تحصيمي  :التطبيق  3ص .47

3

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  1 :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺤﺼــــــــــــــــﺔ :ﻋﻤﻠﻲ

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﺍﻟﺘﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﺨﻠﻮﻱ

ﺍﻟﻤـــــﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  :ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

الهدف التعممي  :يحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و يحدد مصدرىا.
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون التمميذ قاد ار عمى اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصول عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع.

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسين نظام زراعي من أجل ذلك يجب عميو أن :
 يبرىن أن العضوية تستعمل باستمرار المادة و الطاقة لتعيش.



ــــــــــــــــ الكفاءة المستهدفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصف مرحل االنقسام الخيطي المتساوي.

ــــــــــــــــــــــــــــ النشاطات المقترحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ




•
•
•

ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
2
4

الوسائل  - :عارض الصور الرقمي .الكتاب المدرسي.

1

المالحظات

العناصر
 1ـ تمهيد :من بين آليات النمو التضاعف الخموي.
 2ـ االشكالية  :كيف يحدث التضاعف الخموي ؟
 3ـ الفرضيات المتوقعة :يحدث التضاعف الخموي بواسطة االنقسام الخيطي المتساوي.
 4ـ التقصي:

 1.4ـ مراحل االنقسام الخيطي المتساوي:
تمثل الوثيقة  -2-ص  23مراحل االنقسام الخيطي المتساوي.

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺏ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺝ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺩ

س - .1صف مظير ىذه الخاليا بالنســبة لكل مجموعة ,مقترحا ترتيبا زمنيا لـوا ( .اإلجابة شفيية)
س .2ضع رسما تخطيطيا لمشكل" أ " والشكل " د ".

س - 3صف بنية الصبغي االستوائي انطالقا من الوثيقة ( )3ثم أرسم التطور الذي يعانيو في المراحل الموالية.

املتساوي
مراحل االنقسام اخليطي :
4

.
2






2
2




 -5الخالصة:

حيدث التضاعف اخللوي باالنقسام اخليطي املتساوي وفق  4مراحل متتالية( التمهيدية .االستوائية.
االنفصالية .الههائية).
 -6تقويم تحصيمي  :أرسم مراحل االنقسام الخيطي المتساوي في خمية نباتية صيغتيا الصبغية 2ن=.4

3

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  1 :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺤﺼــــــــــــــــﺔ :ﻋﻤﻠﻲ

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻤـــــﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  03 :ﺳﺎﻋﺎﺕ

الهدف التعممي  :يحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و يحدد مصدرىا.
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون التمميذ قاد ار عمى اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصول عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع.

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسين نظام زراعي من أجل ذلك يجب عميو أن :
 يبرىن أن العضوية تستعمل باستمرار المادة و الطاقة لتعيش.



ــــــــــــــــ الكفاءة المستهدفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعرف عمى مصدر المادة الضرورية لمتركيب الحيوي عند النبات.
ــــــــــــــــــــــــــــ النشاطات المقترحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يالحظ تطور مدخرات البذرة أثناء االنتاش

 يحمل و يقارن التركيب الكيميائي ( المادة المعدنية و العضوية ) لمدخرات البذرة و النسغ الكامل .
 يالحظ بالمجير مظير حبات النشا في بداية و أثناء االنتاش.

 يستنتج دور النسغ الكامل انطالقا من تفسير نتائج تجريبية (تجربة التقشير الحمقي السطحي).
 يتعرف عمى عناصر المحاء انطالقا من المالحظة المجيرية أو من وثائق
ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحتاج العضوية إلى إمداد منتظم المغذيات الناتجة عن اليضم لكي تنمو و تتطور .

 عند النبات تنمو النبيتة و تتطور اعتمادا عمى مدخرات الفمقتين بينما النبات المورق يعتمد عمى المغذيات التي
ينقميا النسغ الكامل في األوعية المحائية.

الوسائل - :عارض الصور الرقمي.

1

الكتاب المدرسي.

مجاىر ضوئية.

بذور أثناء االنتاش.

العناصر
 1ـ تمهيد :يحتاج نمو النبات ( تضاعف الخاليا و تمايزىا ) إلى إمداد مستمر بالمادة الضرورية لمتركيب
الحيوي.
 2ـ االشكالية  :ما ىو مصدر المادة الضرورية لمتركيب الحيوي عند النبات ؟
 3ـ الفرضيات المتوقعة :مصدر المادة عند النبيتة ىي مدخرات الفمقتين.
 4ـ التقصي:

مصدر المادة عند النبات المورق ىو النسغ الكامل.

 1.4ـ مصدر المادة عند النبيتة:
توضح الوثيقة  -2-ص  25انتاش بذرة الفاصولياء.

س .1صف التغيرات المالحظة في الفمقتين أثناء االنتاش.
 1تكون الفمقتين في بداية االنتاش كبيرة الحجم وغنية بالمدخرات
الغذائية بينما أثناء االنتاش ينقص حجم الفمقتين ( ذبوليا )
بسبب استيالك المدخرات الغذائية لنمو النبيتة.

س .2حمل الوثيقة  -6-ص .28ماذا تستنتج ؟

 2التحميل :توضح الوثيقة  -6-مظير حبيبيات النشاء في البذرة
كما تظير بالمجير الضوئي.
نالحظ تآكل الحبيبات النشوية نتيجة استيالكيا

من طرف النبيتة أثناء االنتاش.

مصدر المادة الضرورية لنمو النبيتة هو المدخرات الغذائية في البذ
س .3قارن بين التركيب الكيميائي لمدخرات البذرة والنسغ الكامل.

2

المالحظات

 3المقارنة:

تحتوي بذور الفصولياء عمى مواد معدنية و مواد عضوية مركبة.

يحتوي النسغ الكامل عمى مواد معدنية و مواد عضوية بسيطة.

س .4حمل معطيات الوثيقة  -5-ص . 27
4
نالحظ تحول حبة االلورون إلى فجوة سائمة تحتوي
عمى مواد منحمة أثناء االنتاش أي يحدث لمبروتين

اماىة بواسطة اإلنزيمات و يتفكك إلى أحماض أمينية.

االستنتاج:
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺒﻴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﻧﺰﻳﻤﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﻎ ﻛﺎﻣﻞ.
تقويم تكويني :حمل منحنيات الوثيقة  -7-ص .28
ماذا تستنتج؟

 2.4ـ مصدر المادة عند النبات المورق:
س .1فسر نتائج التقشير الحمقي

( الوثيقة  -2-ص  )29وماذا تستنتج؟

 1التفسير:

 يعود ظيور االنتفاخ أعمى منطقة التقشير لتراكمالمواد العضوية .

 نفسر تباطؤ في نمو الجذور بعدم وصول النسغالكامل إلييا نتيجة نزع المحاء.
االستنتاج:

 يمثل النسغ الكامل مصدر المادة الضرورية
لمنمو عند النبات المورق.

 ينتقل النسغ الكامل عبر المحاء.

 توضح الوثيقتين  -2-و  -3-ص  . 31نتائج الفحص المجيري في المحاء.

س .1استخرج الخصائص البنيوية في المحاء.
3

نالحظ في المقطع الطولي خاليا حية متـطاولة متوضعة فوق بعضيا البعض مشكمة األنابيب الغربالية المحائية.
نالحظ في المقطع العرضي ثقوب تعطي لمنسيج المحائي مظير الغربال.

مالحظات:

 خمية األنبوب الغربالي ال تحتوي عمى نواة لذلك مدة حياتيا قصيرة يتم تجديدىا بفضل الخمية المرافقة
و ذلك بانقساميا طوليا لتشكل خمية مرافقة و أخرى غربالية.

 تتميز الجدران العرضية في خاليا األنبوب الغربالي بوجود ثقوب تشبو الغربال تعرف بالصفيحة
الغربالية تسمح بدمج ىيولى الخاليا مع بعضيا ( وعاء لحائي) .

 يقوم المحاء بنقل النسغ الكامل إلى كافة أجزاء النبات الن خالياه مستمرة عمى شكل أوعية تفصميا عن
بعضيا البعض غرابيل تمتد ىذه األوعية من الورقة فالساق فالجـذر.
 -5الخالصة:

 حتتاج العضوية إىل إمداد منتظم املغذيات الناجتة عن اهلضم لكي تنمو و تتطور .
 تنمو النبيتة و تتطور اعتمادا على مدخزات البذرة بينما يعتمد النبات املورق على املغذيات
اليت ينقلها النسغ الكامل يف األوعية اللحائية.
 -6تقويم تحصيمي  :تطبيقات ص .46

4

واجب منزلي :التمرين رقم  6ص .48

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  1 :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺤﺼــــــــــــــــﺔ :ﻧﻈﺮﻱ

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  :ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ

ﺍﻟﻤـــــﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  :ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

الهدف التعممي  :يحدد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و يحدد مصدرىا.
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون التمميذ قاد ار عمى اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصول عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع.

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسين نظام زراعي من أجل ذلك يجب عميو أن :
 يبرىن أن العضوية تستعمل باستمرار المادة و الطاقة لتعيش.



ــــــــــــــــ الكفاءة المستهدفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعرف عمى مصدر المادة الضرورية لمتركيب بالحيوي عند الحيوان.
ــــــــــــــــــــــــــــ النشاطات المقترحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يذكر بمكتسبات السنة الرابعة حول األغذية األساسية عند اإلنسان و يصنفيا إلى مواد بناء و مواد طاقوية
و نتائج ىضم المواد الغذائية .

* يقترح نموذج ممموس لبناء الخمية لمادة جديدة ( اختر نموذج لبروتين افتراضي)
ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند الحيوان تنتقل المغذيات عن طريق الدم الذي يوزعيا عمى جميع األنسجة.

 تستعمل خاليا العضوية المغذيات الصطناع مواد عضوية نوعية (جديدة) مثل البروتينات.
الوسائل - :الكتاب المدرسي

1

العناصر
 1ـ تمهيد :يحتاج نمو الحيوان ( تضاعف الخاليا و تمايزىا ) إلى إمداد مستمر بالمادة الضرورية لمتركيب
الحيوي.
 2ـ االشكالية  :ما ىو مصدر المادة الضرورية لمتركيب الحيوي عند الحيوان ؟
 3ـ الفرضيات المتوقعة :مصدر المادة عند الحيوان ىي المغذيات الناتجة عن اليضم.
 4ـ التقصي:

 1.4ـ مصدر المادة عند الحيوان:

س .1اعتمادا عمى معموماتك صنف األغذية العضوية حسب دورىا في الجسم.
 1التصنيف:

 أغذية طاقوية :السكريات  .الدسم .البروتين.
 أغذية البناء والصيانة :البروتينات .الدسم  .السكريات.

س .2حدد مصير ىذه األغذية معتمدا عمى معطيات الوثيقة  -3-ص .32
 2يتم تبسيط األغذية المعقدة

إلى مغذيات بفضل إنزيمات الجياز

اليضمي كالتالي:

 يتفكك النشاء الى جموكوز بإنزيم األميالز
 تتفكك البروتينات إلى أحماض امينية
بإنزيمات الببسينات.

 يتفكك الدسم الى أحماض دسمة  +غميسرول
بإنزيم الميباز.
تدعى العناصر الغذائية البسيطة الناتجة

عن الهضم بالمغذيات.

س .3ما ىو مصير ىذه المغذيات اعتمادا عمى تحميميك لنتائج الوثيقة  -4-ص  . 33عمل إجابتك
 3تنتقل المغذيات عبر الدم و الممف لتصل إلى كل خاليا الجسم.

التعميل :زيادة تركيز بعض المغذيات الناتجة عن اليضم في الدم و الممف.

• ممحوظة :ﺕﻅﻫﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻭ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻤﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜـﺲ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
س .4ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺘـﻴﻦ ) (2ﻭ ) (3ﺹ  34ﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭ ﺑﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺠﻠﺪ .ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟

2

المالحظات

المقارنة:
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺔ ) ﻋﺪﺩ ( ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ
ﺍﻷﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ .
 ﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺑﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺾﺍﻷﻣﻴﻨﻲ ﺛﺮﻳﻮﻧﻴﻦ ) .ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻮﻉ (
ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ  :1ﻟﻴﺰﻳﻦ-ﻫﺴﺘﺪﻳﻦ-ﻓﺎﻟﻴﻦ.
ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ  :1ﻓﺎﻟﻴﻦ – ﻟﻴﺰﻳﻦ-ﻫﺴﺘﺪﻳﻦ.
ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﺍﻷﻣﻴﻨﻴﺔ
االستنتاج:
ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺒﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ  :ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻧﻮﻉ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺣـﻤﺎﺽ ﺍﻷﻣﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ.
س .5اقترح نموذج لبروتين افتراضي مكون من األحماض األمينية التالي:

جاليسين .أالنين .ليزين .مثيونين ( .تجدر اإلشارة إلى مختمف احتماالت الترتيب )

ممحوظة هامة :لكل بروتين مورثة تشرف عمى تركيبه ( .الوثيقة  -1-ص )44
 -5الخالصة:

 عهد احليواى تهتقل املغذيات عو طريق
الدم الذي يوزعها على مجيع األنسجة.
 تستعمل خاليا العضوية املغذيات الصطهاع
مواد عضوية نوعية (جديدة)
مثل الربوتيهات.

 -6تقويم تحصيمي  :ترجم باختصار معطيات الوثيقة المدمجة ص  45إلى نص عممي دقيق.
التطبيق  7ص .48

3

الوحدة
:
حوصلة
يتجلى استعنال املادة يف مظاٍز الينو.
يزتكز الينو على ثالث آليات:
تضاعف اخلاليا باالىقشاو اخليطي املتشاوي.
متايز اخلاليا ( تزايد أبعادٍا)
الرتكيب احليوي للنادة ( التنجيل الغذائي).
 مصدر املادة عيد اليبات ٍو اليشغ الكامل.

 مصدر املادة عيد احليواٌ ٍو املغذيات الياجتة عً اهلضه.

4

الوحدة التعليمية :2

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  1 :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ

ﺍﻟﺤﺼــــــــــــــــﺔ :ﻋﻤﻠﻲ

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ

ﺍﻟﻤـــــﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  :ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

الهدف التعممي : 2حتديد طرق حتويل الطاقة الكينيائية الكامنة يف األغذية إىل طاقة داخلية قابلة لالستعنال.
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يكون التمميذ قاد ار عمى اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصول عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع.

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسين نظام زراعي من أجل ذلك يجب عميو أن :
 يبرىن أن العضوية تستعمل باستمرار المادة و الطاقة لتعيش.

 تحديد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و مصدرىا .
 تحديد طرق تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في األغذية إلى طاقة داخمية قابمة لالستعمال من طرف
العضوية

ــــــــــــــــ الكفاءة المستهدفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتوصل إلى أن التنفس آلية حيوية لتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في األغذية إلى طاقة داخمية قابمة لالستعمال.
ــــــــــــــــــــــــــــ النشاطات المقترحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرح إشكالية مصدر الطاقة الضرورية لتركيب المادة أثناء النمو .
 يذكر مكتسبات السنة الرابعة لمتعميم المتوسط  :التنفس وانتاج الطاقة (ح اررة  ،طاقة كيميائية)

 يقارن النشاط األيضى (التنفسى) لبذور جافة و بذور منتشة( انخفاض الوزن الجاف لمبذور و زيادة استيالك
األوكسيجين و ارتفاع درجة الح اررة داخل حيز مغمق ).

 طرح إشكالية  :ما ىى الصورة التي توجد عمييا الطاقة فى البذرة ؟

نشاء  ←غموكوز  ←عنصر مغذى طاقوى .
ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التنفس ظاىرة يتم خالليا ىدم كمي لمادة األيض في الخمية  ،و تحويل لمطاقة الكيميائية الكامنة في مادة
األيض إلى طاقة داخمية قابمة لالستعمال و ح اررة.

الوسائل - :عارض الصور الرقمي ( .بذور جافة  ،بذور منتشة ) معمومة الوزن  ،كاظمتين ( ترموس ) مح اررين ،
ميزان حساس.

1

العناصر
 1ـ تمهيد :يحتاج تركيب المادة الحية أثناء النمو ( التمثيل الغذائي ) إلى طاقة .
 2ـ االشكالية  :ما ىو مصدر الطاقة الضرورية لتركيب المادة أثناء النمو ؟
 3ـ الفرضيات المتوقعة :مصدر الطاقة ىي المغذيات الناتجة عن اليضم.
 4ـ التقصي:

 1.4ـ المظاهر الخارجية لمتنفس:

س .1فسر النتائج التجريبية الموضحة في الوثيقتين  -1-و  -2-ص  .52ماذا تستنتج؟
التفسير:

 .1البذور أثناء االنتاش:
ارتفاع الماء الممون يدل عمى امتصاص األكسـجين من طرف البذور ,تعكر م اء الجير يدل عمى طرح

غاز الفحم من طرف البذور ،ارتفاع درجة الح اررة يدل على تحرير طاقة .
( شدة التنفس عالية الن البذور في نمو)

 .2البذور الجافة :لم يتعكر ماء الجير وبقاء مستوى السائل الممون عمى حالو وعدم تغير درجة الح اررة .
االستنتاج:

الن شدة التنفس جد ضعيفة ( البذور في سبات).

 تتمثل المظاىر الخارجية لمتنفس ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﻛﺴﺠﻴﻦ ﻭ ﻁﺮﺡ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.
 ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻗﺔ.
 اإلشكــــالية :ما ىي الصورة التي توجد عمـييا الطاقة في البذرة ؟
لحل ىذه اإلشكالية إليك المعادلة اإلجمالية لمتنفس:

2

المالحظات

س .1ما ىي المعمومات المستخمصة من ىذه المعادلة؟

المعمومات:

 تحتوي جزيئية الجموكوز عمى طاقة كيميائية كامنة يتم تحويميا إلى طاقة داخمية قابمة لالستعمال
بظاىرة التنفس ( في وجود األكسجين ).

 التنفس هدم كمي لمادة األيض ( تحويل كل المادة العضوية إلى مواد معدنية ).
 ينتج عن التنفس طاقة عالية 40 %تكون بشكل طاقة داخمية قابمة لالستعمال و  60 %تضيع
بشكل ح اررة.

 -5الخالصة:

مصدر الطاقة الضرورية لرتكيب املادة أثناء هو حتويل الطاقة الكينيائية الكامنة يف مادة األيض
إىل طاقة داخلية قابلة لالستعنال بظاهرة التنفس.
 -6تقويم تحصيمي :

3

التطبيق  4ص .60

ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  1 :ﺝ ﻡ ﻉ ﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ

ﺍﻟﺤﺼــــــــــــــــﺔ :ﻋﻤﻠﻲ

ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺘﺨﻤﺮ

ﺍﻟﻤـــــﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  :ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ

الهدف التعممي : 2حتديد طرق حتويل الطاقة الكينيائية الكامنة يف األغذية إىل طاقة داخلية قابلة لالستعنال.
ـــــــــــــــــ الكفاءة الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يكون التمميذ قاد ار عمى اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لإلجابة عمى إشكالية الحصول عمى الطاقة

و الحفاظ عمى صحة اإلنسان و المشاركة في مناقشات حول الموضوع.

ــــــــــــــــ الكفاءة القاعدية  1ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتراح حمول عقالنية مبنية عمى معطيات عممية لتحسين نظام زراعي من أجل ذلك يجب عميو أن :
 يبرىن أن العضوية تستعمل باستمرار المادة و الطاقة لتعيش.

 تحديد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و مصدرىا .
 تحديد طرق تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في األغذية إلى طاقة داخمية قابمة لالستعمال من طرف
العضوية

ــــــــــــــــ الكفاءة المستهدفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتوصل إلى أن التخمر آلية حيوية لتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في األغذية إلى طاقة داخمية قابمة لالستعمال.
ــــــــــــــــــــــــــــ النشاطات المقترحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقارنة نمو خميرة الخبز فى مزرعتين إحداىما في وجود اليواء و األخرى بمعزل عنو.
ــــــــــــــــ المعارف المبنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التخمرات  :ىي ظواىر ىدم جزئي لمادة األيض  ,يتم خالليا تحويل جزئي لطاقة مادة األيض إلى طاقة
داخمية ضئيمة قابمة لالستعمال و ح اررة .

 إلى جانب العناصر المعدنية (الماء و ثاني أكسيد الكربون) ينتج عن التخمر مواد عضوية تحتوي عمى طاقة.
 وضع حصيمة (نص  ،رسم تخطيطى) توضح مفيوم تحويل الطاقة التى تصحب تحويل المادة

الوسائل - :عارض الصور الرقمي .خميرة  ،ميزان حساس .2 .بوتقة زجاجية .2 .أنبوب معكوف .2 .سدادة مطاطية
ممعقة  .سكر الجموكوز .ماء دافئ.

1

العناصر
 1ـ وضعية االنطالق +تمهيد :حمل الوثيقة  -1-وماذا تستنتج؟
التحميل :توضح الوثيقة  -1-مظير خاليا خميرة الخبز بالمجير
االلكتروني.

نالحظ تبرعم بعض الخاليا مما يدل عمى تكاثرىا.

االستنتاج :تستعمل خاليا الخميرة الطاقة في نموىا ( تكاثرىا)
• إذا عممت أن الخميرة تنمو في وسط ال ىوائي ( غياب األكسجين)
ما ىي اإلشكالية العممية المراد طرحيا ؟.

 2ـ االشكالية  :كيف تستطع الخميرة الحصول عمى الطاقة في غياب األكسجين ؟
 3ـ الفرضيات المتوقعة :يتم الحصول عمى الطاقة في غياب األكسجين بظاىرة التخمر.
 4ـ التقصي:

 1.4ـ مقارنة نمو الخميرة في وسط هوائي ووسط ال هوائي:

• النتائج التجريبية لنمو الخميرة في التركيبين التجريبيين الموضحين في الوثيقة  1و 2كالتالي:

2

المالحظات

س .1قارن بين ىذه النتائج التجريبية .

س .2ماذا تستنتج حول كمية الطاقة الناتجة عن كل ظاىرة؟ عمل إجابتك.
المقارنة:

 يحدث التخمر في غياب األكسجين ( وسط ال ىوائي)

 يتم طرح  CO2بكمية أكبر في الوسط اليوائي ( حدوث ظاىرة التنفس).
 ينتج عن التخمر كحول االيثانول مادة عضوية (مادة عضوية).
 كتمة الخميرة كبيرة جدا في الوسط اليوائي.

االستنتاج :تكون كمية الطاقة الناتجة عن التنفس عالية جدا مقارنة بكمية الطاقة الناتجة عن التخمر.
التعميل:

كتمة الخميرة كبيرة جدا في الوسط اليوائي مما يدل عمى حصوليا عمى طاقة عالية استعممتيا

في التكاثر ( نموىا ).

بينما تكون كتمة الخميرة قميمة جدا في الوسط الالىوائي وىذا دليل عمى حصوليا عمى طاقة ضئيمة

استخدمتيا في تكاثرىا.

 إليك المعادلة اإلجمالية لمتخمر الكحولي:

س .3ما ىي المعمومات المستخمصة من ىذه المعادلة؟

المعمومات:

 تحتوي جزيئية الجموكوز عمى طاقة كيميائية كامنة يتم تحويميا إلى طاقة داخمية قابمة لالستعمال بظاىرة
التخمر ( في غياب األكسجين ).

 التخمر هدم جزئي لمادة األيض ( يبقى جزء كبير من الطاقة مخزن في جزيئتين من االيثانول ).
 ينتج عن التخمر طاقة ضئيمة تقدر بـ  120كيمو جول جزء منيا يستخدم في النمو واآلخر في شكل ح اررة
 يتم خالل التخمر طرح . CO2

 -5الخالصة:
 يتم الحصول عمى الطاقة في غياب األكسجين بظاىرة التخمر.

 التخم ر ظاىرة حيوية يتم خالليا تحويل جزئي لمطاقة الكيميائية الكامنة في مادة إلى األيض
إلى طاقة داخمية قابمة لالستعمال و ح اررة  ( .ىدم جزئي لمادة األيض).

 ينتج عن التخمر مواد عضوية تحتوي عمى طاقة كامنة .وطرح CO2
 -6تقويم تحصيمي :
3

حمل وفسر منحنيي الوثيقة  -6-ص  . 55وماذا تستنتج؟

الوحدة
:
حوصلة
 التنفس و التخنز آليات حيوية تستخدمها العضوية إلنتاج الطاقة الضزورية لرتكيب املادة.
 التنفس و التخنز ظواهز حيوية لتخويل الطاقة الكينيائية للنغذيات (  ) nutrimentsإىل
طاقة داخلية قابلة لالستعنال من طزف اخللية.
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