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تنظلللللللللي   

الجهللللللللا  
 الهضم   

  

ٌتكوووا الجزوواه الزضوومً مووا   
األنبووووووض الزضووووومً و ال ووووودد 

 الملحقة.
   
 

أا ٌلخووف فووً بضووعة 
أسوووور و وووها للجزووواه 
 الزضمً عند اإلنساا.

تحدٌووود أعضووواا الجزووواه 
الزضوومً اعتمووادا علووى 

 وثٌقة.

تم عملٌوة الزضوم فوً  الجزواه ت
الزضم الذي ٌتكوا موا أنبووض 
ووٌوول ت ووض فٌووا الع ووارات 

 وودد الالزاضوومة التووً تهره ووا  
 الملحقة.
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 الهض 

ٌجووهأ األمووٌاله اللعووابً جهئٌووة 
النشوواا الضووخمة جلووى جهٌئووات 
 وو ٌرب بسووٌوة  ووً جهٌئووات 
سووووكر الشووووعٌر  فالزضووووم  ووووو 
عملٌوووووووة تبسوووووووٌو للجهٌئوووووووات 

 ة األنهٌماتالضخمة بواسو

دور المضوو    أا ٌحوودد
فووووووً تهكٌوووووو  ال ووووووذاا 
وتسووووزٌل عموووول أنووووهٌم 
اللعوووابٌا اعتمووواد علوووى 

 تحلٌل نتائج تجرٌبٌة

*و ف الت ٌورات التوً 
تووورأ علووى  وعووة خبووه 
جثنوووووواا مضوووووو زا لموووووودب 

 ووٌلة.
*جنجووواه تجربوووة الزضوووم 
اال وووووووناعً للنشوووووواا 

 بهعل اللعاض.

*ٌتقوووول ال وووذاا و ٌتبلووول أثنووواا 
اهات ال وودد المضوو  بهضوول جفوور

 اللعابٌة
الزضم  و عملٌة تبسٌو *

للجهٌئات الضخمة بواسوة 
 األنهٌمات
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 األن يمات

تقووووووووم األنهٌموووووووات بتسووووووورٌل 
التهووواعالت الكٌمٌائٌوووة لتبسوووٌو 

 ال ذاا. 
*ٌتمٌوووووووه عمووووووول األنهٌموووووووات 

 بالخ و ٌة.

دور  أا ٌحووووووووووووووووووووووووودد
اإلنهٌمات الزضمٌة فً 

المختلهة  ةتبسٌو األغذٌ
ٌووووول اعتمووووواد علوووووى تحل

 نتائج تجرٌبٌة بسٌوة.

 
اإلظزووووار التجرٌبووووً 
للتوووووووووعثٌر النووووووووووعً 

 لإلنهٌم.

ٌوووووتم تبسوووووٌو األغذٌوووووة مثووووول 
السووووووووووووووكرٌات المعقوووووووووووووودب   
بالبروتٌنوووووات   والدسوووووم جلوووووى 
عنا وووور غذائٌووووة (م ووووذٌات    
وذلوووو  تحووووت تووووعثٌر جنهٌمووووات 

  ضمٌة متخ  ة. 
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ت ات ف
 الهض 

 فً نزاٌة عملٌة الزضم
ى  ٌحتووووي المعوووً الووود ٌق علووو

الم ووووذٌات و ووووً عبووووارب عووووا 
المووواد الناتجوووة عوووا الزضوووم و 
المووووواد التووووً لووووم تتووووعثر بزووووذ  

 العملٌة.

*أا ٌح وووووووً نوووووووواتج 
الزضم ما خالل تحلٌل 
وثٌقووووووة.   *أا ٌنجووووووه 
رسووووم وظٌهووووً ٌتوووورجم 
مسووار و م ووٌر ال ووذاا 
 فً األنبوض الزضمً.

*جح وواا نووواتج الزضووم 
انوال ووووووا مووووووا تحلٌوووووول 

 وثٌقة.
*جنجوووواه رسووووم وظٌهووووً 

جم مسووار و م ووٌر ٌتوور
ال وووووذاا فوووووً األنبووووووض 

 الزضمً.

ٌحتوووووي المعووووً الوووود ٌق علووووى 
المختلهة  كموا ٌحووي  تالم ذٌا

أٌضا جهٌئات كبٌرب غٌر  ابلة 
 للزضم كالسٌللوه.
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امتصاص 
 المغذيات

 
دد ــيح

الخصائص 
البنيوية 

  ـــلمق
 ا متصاص

مقــــ  
 ا متصاص

 
ٌووووبوا السوووووي الووووداخلً 

ٌوووووٌا للمعوووووً الووووود ٌق مال
الهغابات المعوٌوة  و وً 
انثنووااات جوودراا ر ٌقووة  
تحتووووي كووول منزوووا شوووبكة 

 ما الشعٌرات الدموٌة.

 
ضل عال ة بٌا بنٌة أا ٌ

جووودار المعوووً الووود ٌق و 
دور  فووووووً امت وووووواف 
الم ووذٌات اعتمووادا علووى 
مالحظووووووووة عٌنووووووووات و 

 استعمال وثائق

 
*تحلٌوول وثٌقووة تبووٌا بنٌووة 
الجوووودار الووووداخلً للمعووووً 

 الد ٌق .
رسوووم تخوٌووووً  *جنجووواه

لهغابة معوٌة انوال ا ما 
 تحلٌل وثٌقة.

ٌتمٌوووه الجووودار الوووداخلً للمعوووً 
الووود ٌق بوجوووود انثنوووااات علٌزوووا 
هغابووووات معوٌووووة كثٌوووورب غنٌووووة 
بالشعٌرات الدموٌة   مموا ٌشوكل 
سوي تموا  واسول بوٌا األغذٌوة 
و الووووودم. *تسووووومي  وووووذ  البنٌوووووة 

 المتمٌهب بامت اف الم ذٌات
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نقلللللللللللللللللل  
المغلللللذيات 
   ف  الجس 

 

 
 
 

يحللللللدد دو  
ك  من اللد  
والللبلغ  فلل  
نقللللللللللللللللللللل  

 المغذيات

 

 ــاــط يق
 ا متصاص

*تموور مركبووات الكٌلووو  
جلوووى الووودم عوووا وووورٌقٌا  
الورٌوووووووووق الووووووووودموي و 

 الورٌق البل مً 

دد ورٌقووً انتقووال أا ٌحوو
الم ووووذٌات جلووووى الجسووووم 
اعتموووادا علوووى اسوووتعمال 
وثووائق حووول امت وواف 

 الم ذٌات.

 
تلخووووووووووووووٌف ورٌقووووووووووووووا 

 وواف انوال ووا مووا  االمت
 وثٌقة.

تنقل الم ذٌات بعد مرور ا عبر 
سوووووووي االمت وووووواف الواسوووووول 

 بواسوة كل ما الدم و البل م.
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الوسلللللللللللللللط 
 ل ــالداخ
 
 

 
 

ٌوووواما ات ووووال خالٌووووا *

أنسوووووووووجة األعضووووووووواا و 
سوووووووح التبوووووادل وسوووووو 
سائل فً حركة دائمة  و 
الوسوووو الوووداخلً( الووودم   
  اللمف   السائل البٌنً .

كض الدم ما كرٌات ٌتر *

حمووراا وكرٌووات بٌضوواا 
 و هائي دموٌة والبالهما 

 
 

د مكونوووات الووودم أا ٌحووود
اعتمووووادا علووووى فحووووف 
سحبة دموٌة و استعمال 

 الكواشف اللونٌة.
 

 
 

الهحووووووووووف المجزووووووووووري 
لتركٌوووووض الووووودم ل ووووور  
تحدٌووود العنا ووور الهاعلوووة 
فوووووً نقووووول الم وووووذٌات و 

 ال اهات.
 

 
 

ٌتركض الودم موا كرٌوات حموراا 
ٌضاا و هائي دموٌوة وكرٌات ب

وسوووووائل البالهموووووا الوووووذي ٌظوووووم 
 م ذٌات.
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استعما  
 المغذيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحللللللدد دو  
األغذيللة فلل  

 الجس 

 
 
 

دو ان الللللد  
 ف  النق 

 

 
 
 
 
ل الدم الم ذٌات وغواه ٌنق

O2  نحو الخالٌا كما ٌنقول
 منزا الهضالت

 
 

ج ادوار الوووودم أا ٌسووووتنت
المختلهوووة اعتموووادا علوووى 
تحلٌووول نتوووائج تجرٌبٌووووة 
واسوووووتعمال مالحظوووووات 

 وا عٌة.

 

 
 

*تجسووووووووٌد نقوووووووول الوووووووودم 
للم ووذٌات و ال وواهات مووا 
خووووالل رسووووم تخوٌوووووً 

 لدورب دموٌة.

 
 O2ٌنقوول الوودم الم ووذٌات وغوواه 

كمووووا ٌنقوووول منزووووا  نحووووو الخالٌووووا
 الهضالت.
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اسلللللللللللللللتعما  
الجلوكللللللو  و 

ملللللن   O2ا  
 ط   العضلة

 
 
 
 
 

 

تسووتزل  الخالٌووا العضوولٌة 
مثووووووول جمٌووووووول الخالٌوووووووا 
األخوووووورل فووووووً الجسووووووم 

و  O2الجلوكوووووووووه و ال 
تحرر غاه الهحم و ٌهداد 
 ووووذا االسووووتزال  بهٌووووادب 

 المجزود العضلً.
 
 

 

ر اسووووووووتعمال أا ٌظزوووووووو
ووووورف الم ووووذٌات مووووا 

العضوولة مووا اجوول جنتووا  
الوا ة و ما اجل البنواا 
و ال ٌانة اعتمادا علوى 

 استعمال وثائق.
 
 
 
 

 

دراسووووووووووووة اسووووووووووووتعمال 
الجلوكوووووه و األكسووووجٌا 
علوووى المسوووتول الخلووووي 

العضووووولة و ت ٌووووور  دعنووووو
المخووووهوا ال لٌكوووووجٌنً 

 فً الخالٌا العضلٌة.

 

ٌبوووووووووٌا اسوووووووووتعمال ال وووووووووذاا و 
األكسووجٌا علووى مسووتول خالٌووا 

لحوووووً أا االسوووووتعمال النسوووووٌج ا
الحقٌقووووووً لل ووووووذاا ٌووووووتم علووووووى 

 المستول الخلوي
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استعما  
 المغذيات

 
 
 
 

يحللللللدد دو  
األغذيللة فلل  

 الجس 

 
 

اسللللللللللتعما  
الجلوكللو  و 

 من  O2ا  
طللللللللللللللللل   

 الخمي ة

 

ٌسوووتزل  الجلوكووووه و ال 

O2   على مستول جمٌول

خالٌووا  األنسووجة الحٌووة و 

كووووووذل  علووووووى مسووووووتول 

العضوٌات وحٌودب الخلٌوة 

كهووور الخمٌوورب و تحوورر 

 غاه الهحم.

 

ظزوووووووور اسووووووووتعمال أا ٌ

الم ووووذٌات مووووا ووووورف 

فور وحٌد الخلٌوة   موا 

اجل جنتا  الوا وة و موا 

اجووول البنووواا و ال وووٌانة 

تعمال اعتموووادا علوووى اسووو

 وثائق.

دراسووووووووووووة اسووووووووووووتعمال 

الجلوكوووووه و األكسووووجٌا 

علوووى المسوووتول الخلووووي 

عند فور وحٌد الخلٌة فً 

حووالتً التوونه  الزوووائً و 

 التنه  الال وائً.

ٌبوووووووووٌا اسوووووووووتعمال ال وووووووووذاا و 

األكسووجٌا مووا ووورف الكائنووات 

وحٌووودب الخلٌوووة وعلوووى مسوووتول 

خالٌوووووووووا النسوووووووووٌج الحوووووووووً أا 

االسوووتعمال الحقٌقوووً لل وووذاا ٌوووتم 

 لمستول الخلوي.على ا
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التللللللللوا ن 
 الغذائ 

 

 

 
يتبنللللللللللللللللل  
السلللللللوكات 
الغذائيلللللللللللة 
الحسنة ملن 
خلللللللللللللللللل   
التعلللللللللللل   
علللللللللللللللللللل  
المشللللللللللاك  
الصلللللللللللحية 
الم تبطللللللللة 

 بالتغذية
 

 

السلـوكات 
 الغذائيــة

تتعووور  وظٌهوووة الت ذٌوووة 

الخووتالالت متنوعووة توونجم 

أساسوووووا عوووووا سووووولوكات 

غذائٌووووة غٌوووور  ووووحٌة و 

فوً  ٌترتض عنزا ج وابات

 األنبوض الزضمً

*أا ٌحوودد أ ووم أموورا  

الجزوووووووووواه الزضوووووووووومً 

الناجمووة عووا السوولوكات 

ال ذائٌوووة غٌووور ال وووحٌة 

 بتحلٌل وثائق.

*أا ٌلخووووووف القواعوووووود 

ال حٌة لسالمة الجزواه 

 الزضمً.

تحلٌل وثائق متعلقوة بوع م 

أمرا  الجزاه الزضومً 

الناجموووة عوووا السووولوكات 

 ال ذائٌة غٌر ال حٌة.

 

 

ٌووووووووة تتعوووووووور  وظٌهووووووووة الت ذ

الخووتالالت متنوعووة توونجم أساسووا 

عا سلوكات غذائٌة غٌر  حٌة 

و ٌترتووووض عنزووووا ج ووووابات فووووً 

 األنبوض الزضمً.
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 شاط ادماجين
 المح     روس األول   الفرض
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 عط      لة  الخ       ريف
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ا تصللللللا  
 ب ـالعص

 
 
 

يعلللللللللللل   
الجملللللللللللة 
العصللللللبية 
كنظلللللللللللللا  
يسللللللللللللم  

تنسلللليق بال
الللللللوظيف  
فللللللللللللللللللل  

 الجس .
 
 
 
 
 
  

 
اسلللللللللللتقبا  
المنبهللللللللات 

   الخا جية

تمثووووووول الحووووووووا  الخمووووووو  
أعضوواا حسووٌة لعوودب تنبٌزووات 
و تشوووكل بوووذل  وسوووٌلة موووا 

 وسائل االت ال بالمحٌو.

أا ٌح وووووً مختلوووووف 
األعضووووواا الحسوووووٌة و 
مختلووف المنبزووات عنوود 

 اإلنساا.

جح ووووووووواا مختلوووووووووف 
األعضووووواا الحسوووووٌة و 
مختلووف المنبزووات عنوود 

 نساااإل

تمثوووول الحوووووا  الخموووو  أعضوووواا 
حسوٌة لعودب تنبٌزوات و تشوكل بوذل  
وسووووووٌلة مووووووا وسووووووائل االت ووووووال 

 بالمحٌو.

 
 

المسللتقب ت 
 الحسية    

المسوووووووتقبل الحسوووووووً بنٌوووووووة 
متخ  وووة توجووود فوووً كووول 
عضوووو حسوووً ٌقووووم بالتقووواو 

 التنبٌزات.

أا ٌحووودد المسووووتقبالت 
الحسوووووٌة فوووووً الجلوووووود 
اعتموووادا علوووى دراسوووة 

 بنٌة الجلد.

تحلٌل وثٌقة لبنٌة 
وضل عال ة *-الجلد

بٌا المنبا و المستقبل 
 الحسً

المسووتقبل الحسووً بنٌووة متخ  ووة 
توجوود فووً كوول عضووو حسووً ٌقوووم 

 بالتقاو التنبٌزات.

2
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 ةال سلللللللال

 العصبية                                        
 
 

 

 اتتولود الرسووائل الع ووبٌة عوو
تنبٌووووا المسووووتقبالت الحسووووٌة 

ا   و تنتقووول بواسووووة بالمنبووو
األلٌاف الحسٌة للع وض جلوى 
القشرب المخٌة بشكل جشارات 
كزربائٌوووووة ٌمكوووووا تسوووووجٌلزا 

 براسم الذبذبات المزبوً.

بمووا  ةأا ٌهسوور الرسووال
تظزووور  موووا جشوووارات 
كزربائٌة اعتموادا علوى 
اسوووووتعمال تسوووووجٌالت 
راسووووووووووم اال تووووووووووهاه 

 المزبوً.

*إظها  ا  تباط العضلو  
 بللين المسللتقب ت الحسللية
والم كلل  العصللب  بتحليلل  

 نتائج تج يبية 
*تبيللان المظهلل  الكه بلل  
للسلليالة العصللبية انط  للا 
مللللللن تسللللللجي ت  اسلللللل  

 الذبذبات المهبط 

*ٌنووتج عووا التنبٌووا رسووالة ع ووبٌة 
تنقوووول بواسوووووة األلٌوووواف الحسووووٌة 

 للع ض جلى القشرب المخٌة.
*تبوودي الرسووالة الع ووبٌة جشووارات 

 .كزربائٌة
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معالجللللللللللللة 
 ةسلللللللللللالال 

العصللللللللللبية 
                          الحسيـة

*تعووووالج الرسووووالة الع ووووبٌة 
علووووووى مسووووووتول السووووووووح 
المتخ  وووة لقشووورب المووو  و 

 تترجم جلى جحسا .
*ٌوجوووود تخ ووووف وظٌهووووً 
لمختلف سواحات  شورب المو  

 الحسٌة.

أا ٌحدد دور السووح 
المتخ  وووووة لقشووووورب 
الموووووو  فووووووً ترجمووووووة 
الرسووالة الع ووبٌة جلووى 

على   جحسا    اعتمادا
اسووتعمال وثووائق حووول 
نتوووووائج تلوووووف بعووووو  
السوووووووووح و فقووووووووداا 

 بع  اإلحساسات.

تحدٌوووود دور السووووووح 
المتخ  وووووة لقشووووورب 
الموووووو  فووووووً ترجمووووووة 
الرسووالة الع ووبٌة جلووى 
جحسوووا  انوال وووا موووا 
تحلٌووووول نتوووووائج تلوووووف 
بعووووووو  السوووووووووح و 

 عوا با

رغم تماثل وبٌعة الرسائل الوواردب 
جلى الم  جال أنزوا تعووً جحساسوات 

للعضو الحسً الذي انولقت نوعٌة 
منوووووا و وووووذا بهضووووول التخ وووووف 
الووووظٌهً لمختلوووف سووواحات  شووورب 

 الم  الحسٌة.



                ًٌقدم حلوال و ائٌة أمام مشكالت مرضٌة وذل  بتجنٌد معارفا المتعلقة بالنظامٌا الع بً والمناع :الكف اءة المرحلية 

 عاألسابي الشهر
 الوحدة

 المفاهيمية
الكفاءة 
 المعارف المستهدفة النشـاطـات المقترحة ةمؤشر الكفاء مستوى تناول المفهوم ةالحصة التعليمي القاعدية

مبر
نوف

 
3 8 

 
 
 
 
 
 

ا تصلللا  
 العصب 

 
 
 

يعلللللللللل   
الجمللللللللللة 
العصلللللبية 
كنظلللللللللللا  
يسللللللللللم  
بالتنسللليق 
الللللوظيف  
فلللللللللللللللللل  

 الجس .

 
 اإلحساس

و  
 الح كة 

أا ٌرافوووووووووق  ٌمكوووووووووا
اإلحسوووا  بحركوووة  ووود 
تكوووووووا جرادٌووووووة أو ال 

 جرادٌة.

الحركووة اإلرادٌووة  اأا ٌمٌووه بووٌ
والحركــووـة الالجرادٌووة اعتمووادا 
علوووووووووى مالحظوووووووووة بعووووووووو  
االسوتجابات الحركٌووة  و تحلٌوول 

 نتائج تجرٌبٌة.

 
البحث عا أمثلة اإلحساسات 
المرفقووة بالحركووة اإلرادٌووة و 

 الالجرادٌة

 
بحركووة ٌمكووا أا ٌرافووق اإلحسووا  
  د تكوا جرادٌة أو ال جرادٌة

 

 اختبا ات الفص  ا و   4

مبر
ديس

 
 التصحي   1

1 9 

األعضلللا  
الفاعللللللللة 
فلللللللللللللللللل  
الح كلللللللة 
 ال إ ادية

ٌنوووووتج عوووووا معالجوووووة 
المركووووووووه الع ووووووووبً 
للرسوووووووالة الع وووووووبٌة  
رسالة ع بٌة حركٌوة 
تنتقووووول عبووووور النا ووووول 
الحركوووً جلوووى العضوووو 

 المنهذ.

لووة أا ٌحودد األعضواا الهاع
فً حدوث الهعول المونعك  
الهوووري مووا خووالل جنجوواه 
تجوووووارض علوووووى الضوووووهد  

 األخضر

تحدٌوود األعضوواا الهاعلووة فووً 
حوووودوث الموووونعك  الهوووووري 
انوال وووا موووا تجوووارض علوووى 
الضوووووهد  األخضووووور.*جنجاه 
مخوووووووو لمسووووووار الرسووووووالة 

 الع بً

.تتودخل فوً حودوث فعول الوالجرادي 
العنا ر التشورٌحٌة اتتٌوة مسوتقبل 

ً  مركه ع وبً  حسً  نا ل حس
 نا ل حركً و عضو منهذ.

2
 1

1
 

 
األعضلللا  
الفاعللللللللة 
فلللللللللللللللللل  
الح كلللللللة 
 اإل ادية 

 
 

 
 

ٌنوووتج الهعووول اإلرادي عوووا 
نشاو  شرب الم  الحركٌة  
و التوووً تتكووووا موووا عووودب 
سوواحات تووتحكم كوول واحوودب 
منزووا فووً مجموعووة محووددب 

 ما عضالت الجسم.
 
 
 

 
 

أا ٌحوودد األعضوواا الهاعلووة فووً 
ـدوث فعل جرادي ما خوالل حــ

تحلٌوول نتووائج تجووارض التخرٌووض 
 الموضعً.

*تحدٌوووود األعضوووواا الهاعلووووة فووووً 
حوووودوث فعوووول جرادي مووووا خووووالل 
تحلٌل نتوائج عوا وض تلوف دمواغً 
موضعً أو نا ل حركوً أو نتوائج 

 تجارض التخرٌض الموضعً.
*اسوووووت الل المكتسوووووبات السوووووابقة 
إلنجووواه رسوووم تخوٌووووً وظٌهوووً 
بسٌو لمسار الرسالة الع بٌة فوً 

 اإلحسا  الواعً و الحركة

 
*تتووووودخل فوووووً حووووودوث الهعووووول اإلرادي 

 العنا ر التشرٌحٌة اتتٌة  
  شرب الم   نا ل حركً  عضو منهذ.

 
*تعوووالج الرسوووالة الع وووبٌة الناتجوووة عوووا 

لع بٌة مما التنبٌا على مستول المراكه ا
ٌسمي بتحقٌق تنسٌق وظٌهً بوٌا مختلوف 

 األعضاا.
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ا تصلللا  
 ب ـالعص

يع   الجمللة 
ية العصللللللللللللللب

كنظللا  يسللم  
بالتنسللللللللللللليق 
اللللوظيف  فللل  

 .الجس 

 
تأثي  المواد 
الكيميائيللللللة 
علللللللللللللللللللل  
التنسلللللللللليق 

  الوظيف

الجزوووواه الع ووووبً جزوووواه 
ضووعٌف ٌتووعثر بووالكثٌر مووا 
الموووووووووووواد الوبٌعٌوووووووووووة أو 
اال وناعٌة و التً تسبض 
اخوووووووتالال فوووووووً التنسوووووووٌق 

 .الع بً الوظٌهً

 

 
أا ٌسوووتخلف توووعثٌر 
المخووووووودرات علوووووووى 
التنسٌق الوظٌهً ما 

 ل جنجاه بحوث.خال

جنجووواه بحووووث حوووول توووعثٌر 
المواد الكٌماوٌوة كالمخودرات 
علووووووى التنسووووووٌق الوووووووظٌهً 

 الع بً.

 
ٌختل التنسوٌق تحوت توعثٌر بعو  
المووووواد الكٌمٌائٌووووة كالمخوووودرات 

 بمختلف أنواعزا.

 
 
 
 

 
 

تجاسا 
 بة

 المناعية

 

 
 

 
 
 
 
 
 

يحللللللدد دو  
النظلللللللللللللللا  
المناع  ف  
الللدفاع عللن 
 العضوية.

 

 

 
  الحلللللللللواج

الطبيعيلللللللللة 
 مللللللللللللللللللللا  
العناصلللللللللل  

 الغ يبة

ٌشوووكل الجلووود و المخاوٌوووة 
المبونة لمختلوف المجواري 
الجسووووووومٌة و اإلفوووووووراهات 
المختلهووة الحوواجه الوبٌعووً 
األول أمووووووووووام األجسووووووووووام 
ال رٌبوووة الوووذي ٌحوووول دوا 

 اخترا زا للعضوٌة.

 
د دور الجلووود أا ٌحوود

و اإلفووووووووووووووووووووراهات 
اعتمووووادا ’ المختلهووووة 

علوووووووى مالحظوووووووات 
 .واستعمال وثائق

 
جح وووواا الموانوووول الوبٌعٌووووة 
التوووووً تحوووووول دوا دخووووووول 

 األجسام ال رٌبة للعضوٌة.
 

 
ٌشوووووووكل الجلووووووود و اإلفوووووووراهات 
المختلهووة الحوواجه الوبٌعووً أمووام 

 األجسام ال رٌبة.
 

2
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2
 

 

 الميك وبات
 

 
 

المكروبات كائنات حٌة 
مجزرٌة بعضزا مهٌدب 

وغٌر ضارب   و البع  
اتخر ٌعتبر أجساما غرٌبة 

عضوٌة ٌمكنزا أا عا ال
 تسبض أمراضا.
 

أا ٌ نف فً 
جدول المٌكروبات 
الممرضة و غٌر 

 الممرضة.
 
 

 

 

تقدٌم أمثلة لمكروبات 
ممرضة و أخرل غٌر 

 ممرضة.
 
 

 

 
تعتبر بع  المكروبات أجساما 

غرٌبة و ً كائنات حٌة 
مجزرٌة تشتمل على  البكترٌا  

 الهورٌات الهٌروسات.
 

 
نشاط 

 الميك وبات

ٌه المكروبات بقدرتزا تتم
الكبٌرب على التكاثر 
خ و ا جذا توفرت 
الظروف المناسبة  كما 
تتمٌه بقدرتزا على غهو 
العضوٌة جذا ما وجدت 

 منهذا.

 أا ٌستخر 
الممٌهات العامة 

 للمكروبات.
* جبراه أ م مظا ر 
نشاو المكروبات 
 فً العضوٌة.

 
استخالف التكاثر السرٌل 
للمٌكروبات اعتمادا على 

تحلٌل وثائق ( جدول عددي 
 أو تجارض الهر   .

 
 
تتمٌه المكروبات بتكاثر ا 
السرٌل و  درتزا على غهو 

 العضوٌة.



                ًوالمناع ٌقدم حلوال و ائٌة أمام مشكالت مرضٌة وذل  بتجنٌد معارفا المتعلقة بالنظامٌا الع بً :الكف اءة المرحلية      
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في
جان

 

3
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تجابة سا 

 المناعية
 

 

 
 

يحلللدد دو  
النظللللللللللللا  
المنلللللللاع  
ف  اللدفاع 
عللللللللللللللللللن 
 العضوية.

 

 
 
 

ا سلللتجابات 
المناعيللللللللللة 

 ية ال نوع
 

 

تسووتجٌض العضوووٌة عقووض 
دخوووول المٌكروبوووات جلوووى 
وسووووووزا الوووووداخلً بعووووود 
اختوووراق الخوووو الووودفاعً 
األول اسووووووتجابة محلٌووووووة 
توودعى التهاعوول االلتزووابً. 
*تسووومي البلعموووة بوووابتال  
األجسوووووووووام ال رٌبوووووووووة و 

 القضاا علٌزا.

 
*أا ٌسووووووووتخلف 
أ مٌووة االسووتجابة 
االلتزابٌووووووة فووووووً 
الوووووووودفا  ضوووووووود 
العنا ووووووووووووووووووووور 
ال رٌبووووووووووووة. *أا 

دد أ مٌووووووووة ٌحوووووووو
البلعمووووووووة  فووووووووً 
الووووووووودفا  عوووووووووا 
العضووووووٌة ضووووود 
 األجسام ال رٌبة.

و ف و تهسٌر الظوا ر التً 
تعقوووض اختوووراق جسوووم غرٌوووض 
للجلد   اعتمادا على  الحوادث 
المعاشووووووووووة و المالحظووووووووووات 
الوا عٌووووة و اسووووتعمال وثووووائق 

 .حول االلتزاض

تتمثووووول مظوووووا ر التهاعووووول 
االلتزوووووابً فوووووً أعووووورا  
موضعٌة  وً  االحمورار   

نتهووواه وظزوووور القوووٌي   اال
األلم والحرارب. *ٌتم تنشٌو 
الكرٌووات البٌضوواا البلعمٌووة 
فتتسوووولل لمو وووول اإل وووووابة 
لتتجمل حول المكروبوات و 

 تبلعزا.

 

 

ا سللللللتجابة 
المناعيللللللللللة 

 النوعية 
 

 
ٌولووووووود تجووووووواوه الخوووووووو 
الدفاعً الثانً اسوتجابتٌا 

 مناعٌتٌا نوعٌتٌا 
*اسووتجابة مناعٌووة نوعٌووة 

وٌوووووووة. ذات وسووووووواوة خل
*اسووتجابة مناعٌووة نوعٌووة 

 ذات وساوة خلوٌة.

 
 

أا ٌهسوووووووووووووووووووووور 
االسوووووووووووووووووووتجابة 
المناعٌووووووة التووووووً 
تعقوووووووض دخوووووووول 
الجسووووم ال رٌووووض 

 جلى العضوٌة.

 
تحدٌووووود وتهسووووووٌر االسووووووتجابة 
المناعٌوووة التوووً تعقوووض دخوووول 
الجسووم ال رٌووض جلووى العضوووٌة 
اعتموووادا علوووى تحلٌووول وثوووائق 
حوووووووول بعووووووو  اإل وووووووابات 

 الجرثومٌة.

لودفاعً ٌولد تجواوه الخوو ا
الثانً اسوتجابتٌا منواعٌتٌا 

 نوعٌتٌا 
*اسوووتجابة مناعٌوووة نوعٌوووة 
ذات وساوة خلوٌة ( جنتا  

 األجسام المضادب  .
* اسوووتجابة مناعٌوووة نوعٌوووة 

 ذات وساوة خلوٌة 

 ( اللمهاوٌات .



 

 
 

في
جان

 

4
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4
 

   

 
 
 

ا سللللللتجابة 
المناعيللللللللللة 

 النوعية 
 

 
ٌولووووووود تجووووووواوه الخوووووووو 
الدفاعً الثانً اسوتجابتٌا 

 تٌا نوعٌتٌا مناعٌ
*اسووتجابة مناعٌووة نوعٌووة 
ذات وسووووووواوة خلوٌوووووووة. 
*اسووتجابة مناعٌووة نوعٌووة 

 ذات وساوة خلوٌة.

 

 
 

أا ٌهسوووووووووووووووووووووور 
االسوووووووووووووووووووتجابة 
المناعٌووووووة التووووووً 
تعقوووووووض دخوووووووول 
الجسووووم ال رٌووووض 

 جلى العضوٌة.

 
تحدٌووووود وتهسووووووٌر االسووووووتجابة 
المناعٌوووة التوووً تعقوووض دخوووول 
الجسووم ال رٌووض جلووى العضوووٌة 

ئق اعتموووادا علوووى تحلٌووول وثوووا
حوووووووول بعووووووو  اإل وووووووابات 

 الجرثومٌة.

ٌولد تجواوه الخوو الودفاعً 
الثانً اسوتجابتٌا منواعٌتٌا 

 نوعٌتٌا 
*اسوووتجابة مناعٌوووة نوعٌوووة 
ذات وساوة خلوٌة ( جنتا  

 األجسام المضادب  .
* اسوووتجابة مناعٌوووة نوعٌوووة 

 ذات وساوة خلوٌة 

 ( اللمهاوٌات .

 

ري
فيف

 

1 

  

 2عولة الربٌل 
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 الهرف +الت حٌي
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   ًٌقدم حلوال و ائٌة أمام مشكالت مرضٌة وذل  بتجنٌد معارفا المتعلقة بالنظامٌا الع بً والمناع :الكف اءة المرحلية 

     

          
 
 
 

 التنسيق الوظيف  ف  العضوية   : المجال المف اهيمي    

 عاألسابي الشهر
 الوحدة

 المفاهيمية
الكفاءة 
 المعارف المستهدفة النشـاطـات المقترحة ةؤشر الكفاءم مستوى تناول المفهوم ةالحصة التعليمي القاعدية
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تجابة سا 

 المناعية
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحلللدد دو  
النظللللللللللللا  
المنلللللللاع  
فل  اللدفاع 
عللللللللللللللللللن 
 العضوية.

 
 
 

 
 
 

الذات و 
 ال ذات

 

للجسووم القوودرب علووى تمٌٌووه 
موووا  وووو ذات عموووا  وووو ال 
ذات فٌتقبوووووول األنسووووووجة و 

المتوافقوة  الخالٌا الذاتٌوة أو
و ٌرف  ما  و غرٌوض أو 

 غٌر متوافق معا.

هسووووووٌر رفوووووو  أا ٌ
الجسووم لكوول مووا  ووو 
غٌووور ذاتوووً و  بوووول 
كووول موووا  وووو ذاتوووً  
اعتمووووووووووادا علووووووووووى 
استعمال وثائق حول 
نتووووائج هر  الوعووووم 

 وعملٌة نقل الدم.

*تحلٌل حاالت نقل الدم غٌور 
المتوافوووووووق و هر  القوووووووول 
الجلدٌة للتمٌٌوه بوٌا الوذات و 

 اللذات.   
*بنوووووواا مخوووووووو تلخٌ ووووووً 

 للنظام المناعً

 
لجسوووم اإلنسووواا القووودرب علوووى 
تمٌٌه موا  وو موا الوذات عموا 

  و ما اللذات.
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 الحساسية
 المف طة

 
 

الحساسووووٌة  ووووً اسووووتجابة 
مناعٌوووة مهرووووة للعضووووٌة 
تجووا  عنا وور مووا الوسووو 

 غٌر ضارب عادب.

هسووووووٌر بعوووووو  أا ٌ
ظووووووا ر االخوووووتالل 
م الووووووووظٌهً للنظوووووووا

المنوووووواعً اعتمووووووادا 
 قعلووى تحلٌوول  وثووائ

حووول بعوو  حوواالت 
 .فرو الحساسٌة 

دراسة مثال لهورو الحساسوٌة 
مووووووووا الوووووووونمو الهوووووووووري ( 
الحساسٌة تجا  حبووض الولول 
   الربو    غبار المناهل .   

جا االخوووووتالل الووووووظٌهً للنظوووووام 
ٌمكوووا أا ٌكووووا نتٌجوووة اسوووتجابة 

 . ةمهروة و ٌعرف  ذا بالحساسٌ



                ًٌقدم حلوال و ائٌة أمام مشكالت مرضٌة وذل  بتجنٌد معارفا المتعلقة بالنظامٌا الع بً والمناع :الكف اءة المرحلية 

 

 
 

 الوحدة عاألسابي الشهر
 المفاهيمية

الكفاءة 
 المعارف المستهدفة النشـاطـات المقترحة ةمؤشر الكفاء المفهوممستوى تناول  ةالحصة التعليمي القاعدية

    
    

س   
مار
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ا علللت  ت 
 المناعية

 
 
 

 
يشللللللللللل   
بعللللللللللللل  
 ملللللللل ا  
فلللللللللللللللل ط 
الحساسللية 

 الذاتيةو
 
 
 

  
ا 
ص
ألم
 ا
 و
ت
حا
قا
الل

 

لمسوواعدب الجزوواه المنوواعً    
ألداا وظٌهتووا لجووع األوبوواا 

 جلى 
  للو اٌووووة مووووا اللقاحللللات*

 إل ابة بالمر .احتمال ا
  لمعالجووووووووووة  المصلللللللللل *

اإل ووووووابة التووووووً حوووووودثت 
 باألجسام ال رٌبة.

 
ج دور أا ٌسوووووووووووووووتن

التلقوووووٌي و الم ووووول 
العالجووً فووً حماٌووة 
العضووووووٌة اعتموووووادا 
تحلٌوول وثووائق حووول 
مختلوووووووف مراحووووووول 
اكتشووووواف اللقووووواح و 
مراحوووووول تحضووووووٌر 
 األم ال العالجٌة.

 
 

دراسووووة أمثلووووة توضووووي دور 
التلقوووٌي و الم ووول العالجوووً 

 ماٌة العضوٌة.فً ح
 

*التلقووووووٌي  ووووووو حقووووووا شووووووخف 
بمكروض أو سم غٌر فعال ٌكسوض 
العضووووٌة مناعوووة ووٌلوووة المووودل 
 ووادرب علووى رد فعوول سوورٌل عنوود 

 التماسً مل الجسم ال رٌض.
*جا العوووال  بالم ووول  وووو حقوووا 
م وووول ٌحوووووي أجسوووواما مضووووادب 
نوعٌووووة للجسووووم ال رٌووووض تحموووو  

 الجسم مدب   ٌرب.

2
 

 التصحيح    +االختبارات

3
+
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 عطلة الرييع

   
ريل

اف
 

1 2
1

 

 نشاط ادماحي
 
 



 

 
                                                          انتقا  الصفات الو اثية   : مجال المف اهيميال

 عاألسابي الشهر
 الوحدة

 المفاهيمية
الكفاءة 
 المعارف المستهدفة النشـاطـات المقترحة ةمؤشر الكفاء مستوى تناول المفهوم ةالحصة التعليمي القاعدية
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تشلللللللللللك  
 األمشاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتعلللللللللل   
عللللللللللللللللل  
م احلللللللللل  
تشلللللللللللللك  

 شاج.األم
 
 

ك  ـــتش
 األمشاج

تتشكل النواف فً 
الخ تٌا انوال ا ما 

خالٌا جدارٌة فً 
 .األنبوض المنوي

تتشكل البوٌضات *
 على مستول المبٌ 

مٌووه بووٌا م وودري *أا ٌ
الخالٌوا الجنسوٌة الذكرٌووة 

 .و األنثوٌة

أا ٌتتبوووووول المراحوووووول  *
المختلهة  لتشكل النوواف 

 فً األنابٌض المنوٌة
البوٌضوووووووووات فوووووووووً  و 
 لمبٌ ا

تحلٌوول وثوووائق لمتابعوووة 
مراحوووووووووووول تشووووووووووووكل  
 البوٌضات فً المبٌ 
و النوووووووووووواف فوووووووووووً 

 الخ تٌا

تتشكل النواف انوال ا ما خالٌا 
جدارٌة فً األنبوض المنوي وٌمر 
تشكلزا بمراحل تمٌه ا انقسامات 
خلوٌة متتالٌة ثم تماٌه خلوي و وال 
جلى نواف ناضجة على مستول لمعة 

 .األنبوض
فوووووً المبوووووٌ   تتشوووووكل البوٌضوووووات *

 انوال ا ما خالٌا فً  شرب المبٌ .
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سلللللللللللللل    
 الصبغيات

ال ب ٌات خٌوو  ابلوة 
للتلووووووا تتواجووووود فوووووً 
أنوٌوة الخالٌووا و تظزوور 
بوضووووووووووووح أثنووووووووووواا 

 .االنقسامات الخلوٌة
 

*أا ٌظزووووور ال وووووب ٌات 
مووا خووالل تحلٌوول وثووائق 

 حول تشكل األمشا .
* أا ٌبوووووووووٌا األنمووووووووواو 

ا  الخلٌوة النووٌة لكول مو
الجسووووووومٌة و األمشوووووووا  

 بتحلٌل وثائق.

*تحلٌووول وثوووائق تتعلوووق 
بتشوووووووووكل األمشوووووووووا  
ل وووووووووور  جظزووووووووووار 

 ال ب ٌات.
*تحلٌووول وثوووائق تمثووول 
األنمووواو النووٌوووة لكووول 
مووا الخلٌووة الجسوومٌة و 

 األمشا .
 

*ال ب ٌات خٌوو  ابلوة للتلووا تتواجود 
فوووووً أنوٌوووووة الخالٌوووووا و تظزووووور أثنووووواا 

 االنقسامات الخلوٌة.
ال ب ٌات فً الخلٌوة الجسومٌة  *تتواجد

على شكل أهوا  متشوابزة تشوكل نمووا 
 ا  ب 2ًنووٌا ٌعبر عنا  بـ 

3
 2

1
 

م احلللللللللللللل  
اإللقا  عنلد 

 اإلنسان
 

*اإللقوووواح ٌعٌوووود جموووول 
ال وووووب ٌات المتماثلوووووة 
التووووً انه وووولت أثنوووواا 
تشكل األمشوا   و فٌوا 
 دٌتحووووودد جووووون  الهووووور

القووادم جلووى الحٌوواب ذكوور 
 أو أنثى.

 
 

 
المراحووووووول  *أا ٌظزووووووور

المختلهووووة لإللقوووواح عنوووود 
اإلنساا ما خالل تحلٌول 

 وثائق.
حوودد مهزوووم اإللقوواح أا ٌ 

 اعتمادا على وثائق

 
 

*تحلٌوووول وثووووائق تبووووٌا 
مختلف مراحل اإللقاح 

 عند اإلنساا

*ٌعنوووً اإللقووواح العوووودب للحالوووة ثنائٌوووة 
ا  فوووً البٌضوووة 2ال وووٌ ة ال وووب ٌة (

 الملقحة التً تكوا منولقا لهرد جدٌد



 التحكم فً المها ٌم األساسٌة المتعلقة بانتقال ال هات وتهسٌر االختالالت الوراثٌة :الكف اءة المرحلية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   انتقا  الصفات الو اثية الثالث : المجال المف اهيمي      

 عاألسابي الشهر
 الوحدة
المفاهيم

 ية

الكفاءة 
 المعارف المستهدفة النشـاطـات المقترحة ةمؤشر الكفاء مستوى تناول المفهوم ةعليميالحصة الت القاعدية

    
    

    
ل   

فري
ا

    
    

    
    

    
    

   
اي

م
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الدعاملللة 
الو اثيللة 
 نتقللللللا  
الصلللفات 
 الو اثية

 

 

 
يعللللللللللللللل   
الصللللللبغيات 
كدعاملللللللللللة 
 نتقللللللللللللللا  
الصلللللللللللفات 

 الو اثية
 

 

 

انتقـــــا  
الصفــات 

 ثيةالو ا

 
تظزوووور علووووى األبنوووواا 
 وووهات جسووومٌة تشوووبا 
 ووووووهات األبوووووووٌا أو 
أحووود ما  التوووً تنتقووول 
ما جٌل جلى آخور  وً 

  هات وراثٌة.

 
زر انتقال ال هات أا ٌظ

الوراثٌووة مووا اتبوواا جلووى 
األبنووووواا اعتموووووادا علوووووى 
مالحظوووووووات وا عٌوووووووة و 

 استعمال وثائق.

 
اسوووووت الل حووووواالت موووووا 
الوا ل تخف التشابا بٌا 

نوواا إلظزووار اتبوواا و األب
 انتقال ال هات الوراثٌة.

 
تظزر علوى األبنواا  وهات جسومٌة 

 .تشبا  هات األبوٌا أو أحد ما

 

 

 +ت حٌي الهرفالهر 

1
 2

2
 

 
 

  ــــــــمق
المعلومات 
 الو اثيـة

ٌوجوووووووووود البرنووووووووووامج 
الوراثً المساول عوا 

الوراثٌووة جلووى  ال ووهات
األبنووووواا داخووووول نوووووواب 

 الخلٌة.

 
نووواب فووً  أا ٌبووٌا دور ال

انتقووال ال ووهات الوراثٌووة 
 بتحلٌل نتائج تجرٌبٌة

 
تحلٌوول نتووائج تجرٌبٌووة 
تبوووٌا دور النوووواب فوووً 
انتقوووووووووال ال وووووووووهات 

 الوراثٌة .
 

 
تتواجوود الدعامووة الوراثٌووة لنقوول 
ال وووهات علوووى مسوووتول نوووواب 

 الخلٌة.



  التحكم فً المها ٌم األساسٌة المتعلقة بانتقال ال هات وتهسٌر االختالالت الوراثٌة : الكف اءة المرحلية     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عاألسابي الشهر
 الوحدة
المفاهيم

 ية

الكفاءة 
 القاعدية

الحصة 
 ةالتعليمي

 المعارف المستهدفة ـاطـات المقترحةالنش ةمؤشر الكفاء مستوى تناول المفهوم

اي
م
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الدعاملللة 
الو اثيللة 
 نتقللللللا  
الصلللفات 
 الو اثية

 

 
 

يعللللللللللللللللل   
الصللللللللبغيات 
كدعاملللللللللللللة 
 نتقلللللللللللللللا  
الصللللللللللللفات 

 الو اثية
 

 

 
 

 

 
الدعامللللللة 
 الو اثية 

 
 

 
 
 

تتمثوول الدعامووة الوراثٌووة 
على مستول النواب  فوً 

 ال ب ٌات
 

 

أا ٌقوووووارا بوووووٌا نموووووو  
نووووووي لشووووخف عووووادي 

ووي لشوووووخف بووووونمو نووووو
م ووووووووووواض بوووووووووووالمر  

 المن ولً.

مقارنوووووة نموووووو نوووووووي 
لشووووخف عووووادي بوووونمو 
نووووي لشووخف م وواض 
بالمر  المن وولً   أو 
تقوودٌم مثووال آخوور ٌبووره 

 الدعامة ال ب ٌة.
 
 

 
 

تتمثووووول الدعاموووووة الوراثٌوووووة علوووووى 
 مستول النواب  فً ال ب ٌات

 
 

 
 

األم ا  
 الو اثية

 

 

 
 

 
تنقووووووووول  ال وووووووووب ٌات  

 ال ووووهات و األموووورا 
 الوراثٌة عبر األجٌال.

 
 
 

 
 

 
أا ٌسوووووووووووت ل بعووووووووووو  
المعوٌوووووووووووات الوبٌوووووووووووة 
للتحسوووووووووٌ  بخووووووووووورب 
األموووورا  التووووً تنتقوووول 

 وراثٌا.
 

 

 

 
اسووووووووووووت الل بعوووووووووووو  
المعوٌوووووووووات الوبٌوووووووووة 
للتحسوووووووو  بخوووووووووورب 
األمووورا  التوووً تنتقووول 

 وراثٌا.
 

 

 

 

ٌعتبووووووور التعووووووور  لإلشوووووووعاعات 
كاإلشعا  النووي و غٌر  سببا فوً 
 حووودوث اخووووتالالت وراثٌووووة تنجوووور
 عنزا أمرا  خوٌرب تنتقل وراثٌا.
*كما ٌعد الهوا  بٌا ذوي  رابة 
دموٌة سببا فً ظزور أمرا  
 وراثٌة.
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 نشاط ادماجي
 

 م اجعة
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 اختبا ات


