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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   املقدمة-1            

كم جمموعة تعليمية ممثلة يف دليل     يسر فريق التأليف أن يضع بني أيدي

  .األستاذ الستعمال وتطبيق الكتاب املدرسي

    أعدت هذه اموعة يف إطار تطبيق وتنفيذ إصالح املنظومة التربوية، وفقا 

  .للمنهاج اجلديد املبين على مقاربة جديدة هي املقاربة بالكفاءات

 جدا ال ميكن االستغناء     يرتكز إجناز هذه اموعة على ثالثة عناصر هامة

  :تتمثل يف وهي تشكل كال متكامال ومنسجما. عنها يف األداء التربوي

  .املنهاج -

 .الوثيقة املرافقة -

 .الكتاب املدرسي -

وهذا .     نوجه هذا الدليل ألستاذ علوم الطبيعة واحلياة يف التعليم املتوسط

كتاب املدرسي  على توظيف الهرغبة منا يف تزويده بتوجيهات ضرورية تساعد

  .الذي جيسد ويترجم املنهاج

ملدرسي عن طريق القراءة الواعية، والفهم الدقيق،     إن استغالل الكتاب ا

  :يتطلب فهم الدعائم األساسية املعتمدة يف بناءه واملتمثلة يف

الكفاءات اليت نسعى لتحقيقها يف ومهام التعليم املتوسط، وأهدافه،  �

 .هذه املرحلة

 .الرابعة للتعليم املتوسط والوثيقة املرافقة لهمنهاج السنة  �
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 :التصورات اجلديدة حول �

 .دور األستاذ يف ظل املقاربة بالكفاءات -

 .دور التلميذ يف ظل املقاربة بالكفاءات -

 .دور املعارف -

 .دور التعلم -

 .دور الكتاب املدرسي -

 .دور التقييم -

اسية واملقرر     إن الكتاب املدرسي هو الوعاء الذي حيتوي املادة الدر

الدراسي اللذان يشكالن عنصر احملتوى الذي يتضمنه املنهاج مبفهومه الشامل، 

  .كما يعد الكتاب املدرسي وسيلة تعليمية فاعلة موجهة لألستاذ والتلميذ معا

    فإذا كان املنهاج هو األداة املرجعية لألستاذ، فإن الكتاب املدرسي هو 

  .اذ معااألداة املرجعية للتلميذ واألست

إجناز دليل األستاذ يف تطبيق واستعمال الكتاب املدرسي الذي يعد     إن 

 وسيلة األستاذ للتعامل مع ويعترب. وثيقة إعالمية تكوينية خاصة باألساتذة

الكتاب املدرسي يف تنشيط حصص التعلم ميكن األستاذ من التعامل مع املنهاج 

التعلمي /طالق يف املشوار التعليميالرمسي وحسن استغالل الكتاب وبالتايل االن

  .وفق املقاربة بالكفاءات

 ما ورد يف الكتاب املدرسي، لذا فهو يرافق األستاذ ل يشرح ويوضحالدليف    

  .ال ميكن االستغناء عنه. دوما، ويكون له سندا تربويا هاما
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ياته     ونظرا ملا حيتويه هذا الدليل سيتمكن األساتذة من االستغالل اجليد حملتو

  .ويضمن التعامل بسهولة مع املتعلمني

. إن فريق التأليف يريد أن يكون هذا الدليل مفيدا يؤدي الغرض من إجنازه

سعيا . ونأمل أال يكون عائقا حيد من مبادرة األساتذة، ويعرقل سبل البحث

  .لتحسني األداء التربوي من طرف األستاذ

ساتذة، وتبقى هذه الوثيقة     يضع فريق التأليف هذا اجلهد يف خدمة األ

املتواضعة عبارة عن جمموعة من املقترحات، نأمل من خالل إبداعكم 

  .والنجاح يف مهمتكم التربوية. واجتهاداتكم إثرائها ودعمها حلسن األداء

  اهللا ويل التوفيقو                                                         

                           

  املؤلفون
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  فهرس الدليل

  

  

                                                                      العنوان

  الصفحة

  ............................................................. املقدمة-1

  .........................................م املتوسط وأهدافه مهام التعلي-2

  .......) ..األهداف والكفاءات( منهاج السنة الرابعة من التعليم املتوسط -3

  .....................................,.................... التعلمات -4

  .............................. دور الكتاب املدرسي وكيفية استعماله -5

   ...................................................... دور الدليل -6

  ...............,,........................... هيكلة الكتاب املدرسي -7

   ............................... شرح مضامني الكتاب وكيفية تطبيقه -8

   ........................................,........: ...اال أألول      *

  : ....................................................اال الثاين     * 

  : ...................................................اال الثالث     * 
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  )هاية للتعليم املتوسطالكفاءات الن: ( مهام التعليم املتوسط وأهدافه-2

 :من مهام التعليم املتوسط �

تزويد املتعلم باألسس العلمية والكفاءات الالزمة ملتابعة الدراسة وحل  -

 اإلشكاليات اليت تعترضه يف احلياة

متكنه من فهم ذاته واحمليط الذي يعيش فيه تزويد املتعلم بثقافة علمية  -

 .للحفاظ على مكانته يف الوسط الذي يعيش فيه

حفاظا على حياته وحياة دفع املتعلم على احترام القواعد الصحية،  -

 اآلخرين

كسب املتعلم تفكريا علميا، والعمل ضمن اجلماعة، واحترام الرأي  -

 .اآلخر

 يكون املتعلم متحكما يف :يف اية مرحلة التعليم املتوسط �

 :الكفاءات األساسية التالية

  :كفاءات ذات طابع فكري .1

 .زيائي والبيولوجي والتكنولوجي وقواعد احلفاظ عليهمعرفة حميطه الفي -

التعامل املوضوعي مع املعلومات الصادرة عن وسائل اإلعالم املختلفة  -

 .واملتعلقة مبجاالت ذات صلة بنشاطاته املرجعية
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 .التحكم يف املعارف العلمية القاعدية من خالل جتنيدها حلل مشاكل -

 . وفق مسعى علمي منهجيالقدرة على البحث يف معلومة ومعاجلتها -

 :كفاءات ذات طابع منهجي .2

تنظيم نفسه لتحقيق عمل وفق منهجية متكنه من إمتامه يف الوقت  -

 .املناسب

استعمال أدوات املالحظة والتوجيه والتسجيل واالتصال والقراءة  -

 .والقياس

استعمال احلاسوب للبحث عن املعلومة املفيدة، وحتقيق العمل اجلماعي  -

القدرة على استغالل بروتوكول أو وثيقة مبينة لكيفية التعاوين مع 

 .استغالل هذه األجهزة

 :كفاءات ذات طابع اتصايل .3

  :    عند إاء التعليم القاعدي جيب أن يكون املتعلم قادرا على

 .التبليغ والتواصل -

التحكم يف استعمال اللغات األجنبية، واستغالهلا يف مسايرة التطور  -

 .العلمي

 مناذج - رسم -خمططات . (تلف طرائق التبليغ األخرىالتحكم يف خم -

 ).اخل... 

  :كفاءات ذات طابع اجتماعي وشخصي .4

 .العمل التعاوين ضمن فريق -
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جتسيد املعارف العلمية املكتسبة يف حياته اليومية، وسلوكاته كفرد يف  -

 .اتمع

 .التفتح على الرأي اآلخر واعتماد احلجة وسيلة لإلقناع -

 . معامل الزمن والفضاءاستعمال وتوظيف -

  : منهاج السنة الرابعة من التعليم املتوسط-3  -

 :تقدمي املنهاج .1

  مت بناء منهاج السنة الرابعة يف التعليم املتوسط يف مادة علوم الطبيعة 

  واحلياة لتحقيق هدفني 

 احلفاظ على مكانة اإلنسان يف العامل احلي، من منطلق فهم :األول �

 .ضمانا لتحقيق هذا التوازن املنشود. انالذات البيولوجية لإلنس

حول كيفية .  اإلجابة على تساؤالت املتعلمني يف هذا السن:الثاين �

كمنطلق . إمتام الوظائف احليوية، واإلختالالت اليت ميكن أن تتعرض هلا

وكفاءات متكنه من التعامل  ب معارفسفاملتعلم يكت. حلل مشكالت

 .كل، حتقيقا للهدف األولا املشهبشكل فعال وإجيايب يضمن حلوال هلذ

  :الكفاءات املستهدفة يف السنة الرابعة متوسط .2

 :كفاءات متعلقة ببناء مفاهيم �

  :    عند اية هذه السنة الرابعة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على

الوعي جبسمه من حيث الوظائف احليوية وضرورة احلفاظ على  -

 .صحته
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 .فية والبنائية جلسم اإلنسانفهم معىن الوحدة الوظي -

 .انتقال الصفاتوالتوصل إىل مستوى تفسريي ملفهوم الوراثة،  -

 .الوعي خبطورة االختالل الوراثي -

 .بناء مستوى أويل ملفهومي املناعة وسالمة العضوية -

 .توسيع ودعم معارفه خبصوص األيض -

 .توسيع مستواه التفسريي ملفهوم الرسالة العصبية ونقل النبأ -

 .مراحل تطور وتشكل اجلننيتتبع  -

 .فهم وتفسري املعىن احليوي للوظائف -

 :كفاءات متعلقة باال املنهجي �

  :    عند اية هذه السنة يكون املتعلم قادرا على

 .تنظيم معطيات الستخراج عالقات يف وضعيات جديدة -

 .بناء إشكالية علمية وتبنيها العالقة بني املعطيات العلمية اجلديدة -

 .رضيات ذات عواقب قابلة لالختبار والتزكيةإصدار ف -

 .استغالل مراجع ووثائق خمتارة بعناية -

 .التحلي بالدقة العلمية واملوضوعية والسببية يف معاجلة وضعيات جديدة -

 .املالحظة العلمية للظواهر واألحداث الطبيعية -

هيكلة وتنظيم املعارف املنتقاة من خالل أنشطة البحث والتقصي بغية  -

 .ملفاهيمبناء ا

 :كفاءات متعلقة باال التطبيقي �
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  :    عند اية هذه السنة يكون املتعلم قادرا على

 .تطبق مكتسباته لتحقيق بعض التراكيب واإلجنازات -

وختطيط إجناز بعض التراكيب التجريبية والنماذج التفسريية  -

 ...والوظيفية

 ...ترمجة مالحظاته امليدانية إىل خمططات ومنحنيات -

ل اإلعالم اآليل يف البحث ومعاجلة اإلشكاليات العلمية املطروحة استغال -

 .للدراسة

 :كفاءات متعلقة باالتصال �

  :    عند اية هذه السنة يكون املتعلم قادرا على

استعمال املصطلحات العلمية الدقيقة واألساليب املالئمة يف التعبري  -

 .وتفسري الظواهر

 .لعلميةالتبليغ بالرسم والتخطيط والرموز ا -

 :كفاءات متعلقة باال الوجداين �

  :    عند اية هذه السنة يكون املتعلم قادرا على

 .االعتناء بصحة جسمه من خالل جتسيد وتطبيق القواعد الصحية -

 .نشر الوعي الصحي بني أفراد عائلته وجمتمعه -

 .التحلي مبواقف إجيابية جتاه نفسه وحميطه والطبيعة -

 .ه ضمن فوج العملتقدير تثمني عمل زمالئ -

 .تنمية روح التضامن واملسؤولية ضمن فوج العمل -
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 .مناقشة األفكار وتقدمي احلجج واملربرات -

  .تقبل الرأي املخالف -

  : التعلمات-4            

  : دور األستاذ والتلميذ يف ظل املمارسة السابقة-أ

األستاذ يف كل املمارسات السابقة للتعليم هو حمور : األستاذ .1

فهو احلامل للمعرفة، ينقلها، يقف يف حجرة الدراسة . ة التعليميةالعملي

 .أمام املتعلمني ليبلغهم ويلقنهم املعرفة

التلميذ يف ظل املمارسات السابقة اعترب عقله فارغا، تقوم : التلميذ .2

املدرسة مبلئه، وحشوه باملعرفة، فالتلميذ يوضع موضع املنصت، املستمع 

اذه، خيزن املعلومات وحيفظها، ويستظهرها يستجيب ملا ميليه عليه أست

 :عند الفروض واالختبارات مثال

  ):املقاربة بالكفاءات( دور األستاذ والتلميذ يف ظل املمارسة اجلديدة -ب

مستقال بذاته، . يكون األستاذ يف ظل هذه املقاربة مبدعا: األستاذ .1

 .مرشدا، وموجها ومنشطا هلم. تلقائيا مصغيا لتالميذه

  .ذ هو املرجع الذي يوفر خرباته خلدمة املتعلمنيفاألستا

يشترك التلميذ يف تعلمه، ويسهم يف بناء معرفته وتكوينه : التلميذ .2

أن يوضع يف وضع و يوضع يف وضعية حل اإلشكاليات بنفسه،نينبغي أ

 ).اخل...  ينتج -  يكتشف -  ينتقي -يفكر (دائم التساؤل 

  .ميةفهو املهندس الذي يشيد صرح معارفه العل
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  : دور التعلم وخصائصه- ج

 .تعلم مبين على اكتساب كفاءات وليس تراكم املعارف -

تعلم موجه حنو احلياة، فهو يأخذ بعني االعتبار املعىن والداللة يف كل  -

 .املسار التعلمي

 . رف بدل األسلوب التراكمي للمكتسباتايتبىن أسلوب اإلدماج للمع -

 حل -  التركيب -حليل الت(توجيه التعليم حنو تنمية القدرات  -

 ...)املشكالت 

  : دور املعرفة-د

 .املعارف عي عناصر لتنشيط وضعيات التعلم -

 .أسس االنتقاء املدرسي -

 .موارد خلدمة الكفاءات -

لذا وجب جعل املعارف ضمن . مكتسبات قبلية لبناء معرفة جديدة -

 .املقاربة اليت تضمن إدماج املكتسبات القبلية لبناء معارف جديدة

  : دور الكتاب املدرسي وكيفية استعماله-5  

  : دور الكتاب املدرسي-أ

يعترب الكتاب املدرسي وسيلة تعليمية فهو مرجع معريف وسند  -

 .بيداغوجي لألستاذ والتلميذ

وجود الكتاب املدرسي هو ضمان لوحدة التعليم والتكوين، وذلك  -

 .وفق مقاييس منظمة للمحتوى املعريف التربوي
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التعلمية، /قيقة املعرفية التكوينية داخل العملية التعليميةيعترب معيار للح -

بفضل االستثمار اهلادف من طرف األستاذ، واالستيعاب واالستغالل 

 اجليد من طرف التلميذ 

 .يترجم متطلبات املنهاج -

 .يعتمد مقاربة جديدة هي املقاربة بالكفاءات -

 .يقترح حمتويات علمية تنمي الرصيد العلمي للمتعلم -

 .ح وضعيات تعلمية خمتلفة ومتنوعة ومتدرجة يف الصعوبةيقتر -

يعاجل وضعيات مستهدفة باعتبارها إحدى وأهم مؤشرات املقاربة  -

 .بالكفاءات

 .التعلمي/يركز على التقييم يف أوقات خمتلفة من سريورة الفعل التعليمي -

  : كيفية استعمال وتوظيف الكتاب-ب

س مادة علوم الطبيعة واحلياة، يدرجيب التأكيد على أن ت: العمل داخل القسم

يرتكز أساسا على املالحظة املباشرة واملمارسة اليدوية امللموسة كلما توفرت 

  .شروط ذلك

    فالكتاب يعترب مصدر للوثائق اليت تعترب كدعائم، وسندات إىل جانب 

  .اخل... الدائم األخرى كالشفافيات واألفالم

 األستاذ منطلب من طرف التالميذ بلكتاب يف القسم كن استغالل امي    و

 للنشاطات اليت ختدم  حتقيقااستغالل الوثائقب. كلما اقتضت الضرورة ذلك

  .الكفاءات املسطرة

  :العمل خارج القسم
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    إن للكتاب املدرسي دورا هاما يف اجناز النشاطات الفردية للتلميذ 

أن الكتاب مع التذكري ب. كتحضري الدرس او أي عمل مكمل لنشاطات القسم

املدرسي يتضمن عددا من الفقرات منها النشاطات الضرورية لبناء املعارف 

. اليت تستغل يف الوضعيات التعليمية اليت ميكن لألستاذ حتضريها كسندات

 اليت تشمل  وحتقيقا للمعارف املستهدف بنائها حسب ما هو وارد يف املنهاج

املبنية لتحقيق الكفاءات على املفاهيم   تدل ،  خالصات بسيطةيف النهية

   .املسطرة

 استغالل متارين الكتاب دف مراقبة املعارف املكتسبة أو إىل نشري أيضا 

  . يف القسماستغالل هذه التمارين أثناء التقومي التكويين

    نأمل يف تدريب التالميذ من طرف األساتذة تدرجييا على االستعمال املنظم 

فذلك بسمح للتلميذ بالوصول إىل املعرفة . درسيواملتكرر والوجيه للكتاب امل

  .مبفرده، ويكسبه ثقافة استعمال الكتاب

  :  دور الدليل-6            

  :يهدف دليل األستاذ يف تطبيق الكتاب املدرسي إىل      

ربط العالقة بني مكونات املنهج كمشروع بيداغوجي يعتمد املدخل  -

اب املدرسي الذي يترجم ذلك إىل التعليم عن طريق الكفاءات، والكت

 .املنهاج

 .شرح ما ورد يف املنهاج -
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التعرف على مفاهيم بيداغوجية جديدة ضرورية لتطوير العمل  -

 .التربوي

 .تقدمي وتوضيح الكفاءات واحملتويات املوضحة يف الكتاب -

اإلطالع على مناذج وأمثلة توضيحية دف توظيف الكتاب توظيفا  -

 .سليما

 .التعلمي املعتمد/يتقدمي املسعى العلم -

 .تعلم املعتمد من طرف فريق التأليف/تقدمي خطة لسريوة تعليم -

 .تقدمي استراتيجيات لربجمة تعلمات املتعلمني -

 .املشاركة يف تكوين األستاذ -

يسهل مهمة األستاذ وجيعله يتأقلم مع التصور اجلديد للتعليم ومع  -

  .املقاربة اجلديدة
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  :كتاب املدرسي هيكلة ال-7  

  : البطاقة التقنية للتعريف بالكتاب-أ

عطيك فكرة عن يلسنة الرابعة من التعليم املتوسط، ا    إن تعريف كتاب 

الوسيلة التعليمية اليت تستغلها كتطبيق للمنهاج، فهي تساعد على التعرف على 

  :الكتاب املقرر هلذا املستوى

  .سنة الرابعة من التعليم املتوسطعلوم الطبيعة واحلياة لل: عنوان الكتاب. 1

  .الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية: دار النشر. 2

  .تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط: اجلمهور املستهدف. 3

  .التالميذ واألستاذ: املستعمل. 4

  .2007-2006السنة الدراسية : سنة الطبع. 5

  . صفحة160: عدد الصفحات. 6
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  .20/28cm: املقاس. 7

  .I.S.B.N. 9947-20-466: ردمك. 8

  .235/2006: رقم اإليداع القانوين. 9

مصادق عليه من طرف جلنة االعتماد واملصادقة للمعهد الوطين : املصادقة. 10

: طبقا للقرار رقم. )وزارة التربية الوطنية(للبحث والتربية 

  .2006/مارس/13: املؤرخ يف.       2006/ع.م/353

  عبد العايل بوشالغمـ : اإلشراف. 11

  .مفتش التربية والتكوين:  عبد العايل بوشالغم-: الفريق التربوي. 12

  .مفتش التربية للتعليم املتوسط:  حممد عشاري-                      

عضو اللجنة املتخصصة (أستاذ :  بلقاسم ديلمي-                      

  ).للربامج

  ).عضو اللجنة املتخصصة للربامج(أستاذ :  عراس قرمية-                      

 
  : البطاقة البيداغوجية للتعريف بالكتاب-ب

والكتاب .     تشرح هذه البطاقة العالقة بني حمتويات املنهاج وأهدافه

املدرسي، من خالل ااالت املفامهية املقررة للدراسة والوحدات، إىل جانب 

اليت حتقق أهداف ) اخل...ة، األنشطة الوضعيات التعليمي(الوحدات الفرعية 

  .الوحدات ومن مث ااالت

  :حمتويات الكتاب باألرقام  .1

جمموع عدد   الوحدات  اال
عدد (التقييم 
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  )التمارين

  األنشطة
  النشاطات

  
استرجاع 

  معلومات
  اإلدماج

حتويل األغذية يف . 1

  األنبوب اهلضمي
4  

  1  متصاص املعوياال. 2

5  2  

نقل املغذيات يف . 3

  اجلسم
3  5  2  

  2  5  3  استعمال املغذيات. 4

I- 

التغذية 

عند 

  اإلنسان

  2  التوازن الغذائي. 5

13  

-  2  

  4  3  8  االتصال العصيب. 1

  6  3  7  االستجابة املناعية. 2

II- 

التنسيق 

الوظيفي 

يف 

العضو

  ية

االعتالالت . 3

  املناعية
3  

18  

3  2  

من تشكل . 1

  األمشاج إىل اإللقاح
3  3  5  

III- 

انتقال 

الصفات 
  3مراحل تطور . 2

10  

4  4  
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  اثيةالور  اجلنني عند اإلنسان

الدعامة الوراثية . 3

النتقال الصفات 

  الوراثية

4  4  3  

 
  :األهداف البيداغوجية ملضامني الكتاب .2

  : اال       

  . الكفاءة املرحلية للمجالمنالعنوان مصاغ     

صياغته انطالقا من الفكرة املنظمة للمجال، متت : مدخل اال �

. وهو خيدم الكفاءة املرحلية املراد حتقيقها، واليت تعرب عن اال املفاهيمي

فالنص املعرب عن مدخل اال يلخص خمتلف املواضيع املقترحة لتحقيق 

الكفاءة املرحلية، واليت طرحت على شكل وضعيات إلشكالية يتم حلها 

 .وحدات انطالقا من النشاطات املقترحةتدرجييا خالل ال

 نشري إىل أن الوضعيات املقترحة للحل، هي غالبا ليست وضعيات إشكالية 

األستاذ على البحث مع التالميذ عن وضعيات إشكالية     حقيقية لذا ندعو 

  .حقيقية يتم اقتراحها

مت إدراجها كصورة شاملة مرتبطة مبوضوع اال، : صورة اال �

 .تعلمي/ عن املفاهيم اليت نسعى لبنائها وفق مسعى علميوهي تعرب

متثل ملخص بشكل معارف مدعمة برسومات، : املكتسبات القبلية �

وهي ضرورية لفهم املواضيع املقترحة يف اال، وتعترب أحد املوارد اليت 
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تعرب عن خربات ومعارف التلميذ السابقة تعينه على حل اإلشكاليات 

 .أداء النشاطات لتحقيق الكفاءة املسطرةاليت تعترضه أثناء 

ميكن لألستاذ االعتماد عليها يف وضعيات االنطالق، يستحسن أن 

  .يطلب األستاذ من التالميذ مراجعتها، ويعمل على التذكري ا

  :الوحدة

ليعرب عن املفاهيم اليت نسعى لبنائها   مصاغ: مدخل الوحدة �

افق لصورة الوحدة متت لتحقيق كفاءات متعلقة بالوحدة، النص املر

صياغته بشكل وضعيات انطالق تعرب عن إشكاليات بسيطة يتم حلها 

 .انطالقا من إشكاليات كل نشاط ضمن عناصر الوحدة

صورة شاملة أقل مشولية من صورة اال وهي : صورة الوحدة �

مرتبطة مبوضوع الوحدة تعرب عن املفاهيم اليت نسعى لبنائها أثناء ويف 

 . التعلمياية الفعل

  :النشاطات

 ي    هي اإلطار الذي يواجه فيه التلميذ الوضعيات التعلمية بالبحث والتقص

  .وذلك بتجنيد موارده املختلفة

  :    ويعتمد الكتاب على ثالثة أنواع هي النشاطات مميزة

ميكن حتقيقها . تقترح معاجلة يدوية وإجنازات عملية: نشاطات عملية -

 .يذ حسب معطيات النشاطيف القسم من طرف التالم
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وهي متنوعة خمتارة وتوجيهية دف لبناء : وثائقية/نشاطات عملية -

 .مفاهيم تتم مبعاجلة يدوية تدعم بوثائق

وهي عديدة خمتارة بعناية تضمن هذه الوثائق : نشاطات وثائقية -

 .نشاطات لبناء املفاهيم املسطرة يف املنهاج

هلدف منها استقالل دعائم  تدعم النشاطات بأسئلة متنوعة وهادفة ا

متكن املتعلم من تنمية مهاراته يف ااالت املختلفة وبناء . النشاط

املفاهيم العلمية واكتساب سلوكات جديدة تنمي الكفاءات 

  .املستهدفة يف النشاطات ومنه التحقيق التدرجيي للكفاءة القاعدية
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  :احلصيلة املعرفية

املفاهيم اليت مت بناؤها خالل أداء املتعلم     اهلدف منها مجع نتائج الدراسة و

للنشاطات بشكل فعال مع اإلشارة إىل ضرورة بنائها من طرف التالميذ 

  .بتوجيه من األستاذ يف القسم

  :احلوصلة

وذلك من خالل .  عبارة عن نشاط إدماجي، يربز أهم املفاهيم اليت مت بناؤها

ملة دف إىل ترسيخ مركزة أو بشكل خمططات عامة شا ربط نصوص قصرية 

  .املفاهيم ومفاهيم املكتسبة لدى املتعلم

  

  :التمارين

  .    دف إىل تقومي مكتسبات املتعلم من خالل منطني من التمارين

 ).استرجاع للمعلومات: (أخترب مكتسبايت املعرفية -

دف إىل أمهية حتسيس التلميذ بأمهية : أستثمر معاريف وأوظف قدرايت -

 .الستعماهلا يف وضعيات جديدةجتنيد مكتسباته 

   :حات ومفاهيممصط

   اهلدف منها تعريف املتعلم باملصطلحات العلمية اجلديدة بالنسبة إليه وبعض 

  املفاهيم واليت وردت يف النشاطات

  .دف   تعزيز الرصيد العلمي للمتعلم
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  اال األول   

    

  عند اإلنسانلتغذية ): 1( للمجال احملتوى املعريف                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحول تؤمن عملية الهضم

 إلى المعقدةالمواد الغذائية 

د بسيطة، بتأثير وسائط موا

 .حيوية تدعى األنزيمات

تعود بعض المشاكل الصحية 

هضمي إلى المتعلقة بالجهاز ال

 السلوكات الغذائية غير الصحية

تضفي البنية المميزة للجدار الداخلي 

لألمعاء الدقيقة للجدار الداخلي لألمعاء 

الدقيقة سطح امتصاص واسع يسمح 

بمرور المغذيات من الوسط الخارجي إلى 

 )الدم، اللمف(الوسط الداخلي 

تستعمل المغذيات المختلفة على 

مستوى الخاليا في إنتاج الطاقة 

الضرورية لمختلف الخاليا 

 وبناء الجزيئات

يعتبر الوسط الداخلي حلقة وصل 

 وهوبين سطوح التبادل والخاليا، 

ت، ونواتج النشاط يؤمن نقل المغذيا

 الخلوي

تؤمن وظائف التغذية لخاليا العضوية اإلمداد المستمر 

بالمغذيات الضرورية إلنتاج الطاقة وبناء الجزيئات الحيوية 

 الضرورية لمنع حدوث إختالالت أيضية
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  .لتغذية عند اإلنسانا): )1ال ا

  

  :مدخل اال �

تطرح صورة العائلة حول مائدة : اهلدف من الصورة املضاعفة .1

الطعام فكرة التغذية كضرورة حيوية جلميع أفراد العائلة مبختلف 

  .أعمارهم

غذية خاصة     أما األطباق املختلفة فتقدم فكرة عن ضرورة تنوع األ

  .يف الوجبات الرئيسية

    النص يلخص خمتلف املواضيع املقترحة لتحقيق الكفاءة املرحلية يف 

لوحدات حيث يتوصل اشكل وضعية إشكالية يتم حلها تدرجييا خالل 

التلميذ يف اية اال اىل معرفة التحوالت اليت تطرأ على األغذية يف 

قدم حلوال بسيطة ملشاكل اختالل وبالتايل يستطيع أن ي. اجلسم ودورها

  .الوظائف األيضية املتعلقة بالتغذية بتجنيد املعارف املبنية

هي الضرورية لفهم املواضيع املقترحة يف هذا : املكتسبات القبلية .2

  .اخل... اال واليت ميكن أن يعتمد عليها األستاذ يف وضعيات االنطالق

  ).28-13من الصفحة (ضمي حتويل األغذية يف األنبوب اهل): 1(الوحدة

دف الوحدة اىل حتديد مفهوم الظواهر : اهلدف التعلمي للوحدة �

املختلفة أين تسمح بتحويل األغذية الصلبة املعقدة على طول األنبوب 



 
www.loamari.maktoobblog.com 
e .Mail : djarbouaiMed@yahoo.fr 

28

اهلضمي بتأثري اإلنزميات اهلاضمة لتصبح عناصر بسيطة يسهل امتصاصها 

 . املعويةتعلى مستوى الزغابا

م صورة الوحدة فكرة أن األغذية املتنوعة تقد: وضعية االنطالق �

  .األشكال واملذاق تبدأ رحلتها يف األنبوب اهلضمي بدخوهلا فتحة الفم

 .النشاطات •

  )15-14من الصفحة (تنظيم اجلهاز اهلضمي ): 1(النشاط 

يقترح هذا النشاط تذكري باألنبوب اهلضمي وتقدمي : اهلدف التعلمي -

م لتسهيل فهم مواضيع الوحدات ملحقاته وحتديد موقعها داخل اجلس

 .املختلفة هلذا اال

يدعو األستاذ التالميذ اىل تأمل أبعاد اجلهاز : وضعية االنطالق -

 .اهلضمي ليطرح إشكالية كيف تنتظم أعضاؤه ؟

  ).2(، )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

 يهدف إىل حتديد موقع األعضاء داخل اجلسم بإسقاط الصورة - 1-1

  . الرسم التخطيطي للجهازاحلقيقية على

 يهدف ترتيب األنبوب اهلضمي إىل تسميتها إىل الوصول إىل بناء - 1-2

مفهوم األنبوب الذي يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الشرج والذي تتصل 

ا أعضاء أخرى كالغدد اللعابية يف مستوى الفم والغدد البنكرياسية يف 

ة خاصة يف مستوى اإلثىن عشر مستوى اإلثىن عشر والكبد الذي يصب لقنا

  .                                                     كذلك
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                                                                       أنبوب 

  .هضمي

  .يصنف بعد ذلك جمموع األعضاء املكونة للجهاز إىل أعضاء ملحقة

  غدد املفرزة  يهدف إىل بناء مفهوم ال- 2-1

 وأن الغدد اهلضمية تفرز مواد خمتلفة تؤثر مستوى ملعة األنبوب -3, 2-2

  .على مستويات خمتلفة

 يقود التلميذ إىل التساؤل حول أمهية بقاء األغذية مدة طويلة داخل - 2-4

  .األنبوب اهلضمي

يهدف إىل تعويد أو تدريب التلميذ على التواصل أو : التلخيص -

  .الكتابةالتبليغ عن طريق 

  ).17-16من الصفحة (اهلضم ): 2(النشاط

 . للهضمفهوم الكيميائيامليهدف اىل حتديد : اهلدف التعليمي -

يقود األستاذ التالميذ اىل التوصل اىل فكرة حدوث : وضعية االنطالق -

حتول للغذاء داخل اجلهاز اهلضمي انطالقا من مالحظات احلياة اليومية 

مظهر الكأل , انصة الدجاج وأمعاءهمظهر احلبوب ق, شكل الفضالت(

 ).ذبيحة الصيد(يف كرش وأمعاء خروف 

  ).3(، )2(، )1(األجزاء : استغالل الوثائق -

يهدف إىل إظهار حدوث حتول للنشاء اىل سكر ذو طعم حلو ): 1(اجلزء 

  .من تغري مظهره وطعمه ويتساءل عن سبب التحول
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على املعلومة من خالل يهدف اىل تدريب التلميذ على أن حيصل ): 2(اجلزء

املقارنة بني نتائج التجارب اليت يقوم بإجنازها ليستنتج تأثري اللعابني على 

  .النشاء

 وإمنا وسيلة ليس اهلدف،كاشف الجيب التنبيه إىل أن تغري لون : مالحظة* 

  .فقط لالستدالل على حدوث أو عدم حدوث تفاعل ما

بين املصفر داللة على اختفاء اللون ال) ب(    فمثال يأخذ حمتوى األنبوب 

حتول اىل سكر مرجع يعطي لونا  آجوريا مميزا   الذي ) تفاعل سليب(النشاء 

) ج(، )ا(حمتوى األنبوبني   لون بينما ال يتغري).تفاعل اجيايب(مع حملول فهلنغ 

  ).تفاعل(لعدم حدوث حتول 

  . يستنتج من خالل املقارنة حدوث حتول النشاء اىل سكر مرجع-

  ).بسيط(ستنتج دور اللعابني يف عملية حتول النشاء اىل سكر مرجع ي-

  . يستثمر املعلومة اجلديدة يف تغيري طعم اخلبز-

  ).2يفضل البدء بسؤال ) (3(اجلزء

 حيدد مواضيع تأثري األميالز ليستنتج أن دوره يتمثل يف قطع الروابط -2

  .اليت تربط مابني وحدات سكر الشعري؛ ويدرك معىن التبسيط

 يستثمر املعلومة السابقة يف شرح دور األميالز يف تبسيط النشاء اىل - 1-3

  ).وحدتني من سكر عنب(سكر قليل التعدد

    يكتب خالصة الدرس باستعمال املصطلحات املقترحة يظهر فيها تعريف 

  .اهلضم الكيميائي للحفظ

  ).19-18من الصفحة(اإلنزميات ): 3(النشاط 
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لنشاط إىل بناء مفهوم اإلنزمي وحتديد بعض يهدف ا: اهلدف التعلمي -

 .خصائصه

يقود األستاذ التالميذ باالعتماد على النشاط : وضعية االنطالق -

السابق اىل التساؤل على دور اللعابني يف تبسيط املواد العضوية 

 . كيفية تأثريهايفوضمنيا , املختلفة

  ).2(,)1(اجلزأين: استغالل الوثائق -

  .نيدور اللعاب): 1(اجلزء 

  . يهدف إىل تعويد التالميذ على استثمار املعارف املبنية سابقا- 1-1

 يعلل بعد أن يقارن بني احلالتني ليستخلص أن الفرق هو املدة الزمنية - 1-2

  .اليت يستغرقها التفاعل يف وجود وغياب إنزمي اللعابني

  يستنتج مما سبق أن دور اإلنزمي هو تسريع التفاعل الكيميائي الذي- 1-3

  .حيدث تلقائيا لكن يف مدة طويلة

  .التأثري النوعي ألنزمي اللعابني): 2(اجلزء 

 يهدف إىل إظهار التخصص الوظيفي لإلنزميات من خالل تغيري مادة - 2-1

  ).الركيزة(التفاعل 

يتعرف على التفاعالت اللونية املميزة للربوتينات لذا :  هدف مضاعف- 2-2

ن طرف التلميذ؛ يتعرف على تبسيط جيب التأكيد على إجناز التجارب م

  .الربوتينات باختفاء اخلثارة



 
www.loamari.maktoobblog.com 
e .Mail : djarbouaiMed@yahoo.fr 

32

 يستنتج مما سبق التأثري النووي لإلنزميات ويعرف تأثري كوسيط حيوي - 2-3

  .يسرع التفاعالت الكيميائية

  .تستغل يف التقومي يف اية النشاط العلمي: 19وثائق الصفحة 

على الربوتينات وهذا ) 2(و) 1(ياز متثيل لكيفية تأثري إنزمي الربوت): 3(الوثيقة 

  .يعين وجود أنواع من اإلنزميات اليت تؤثر على مراحل

ا خطأ مطبعي ميكن أن يستغل يف شكل سؤال تقوميي يطلب من ): 4(الوثيقة

التلميذ أن يذكر ما ينقص يف الوثيقة ؟ حىت تكون نتائج تبسيط الدسم 

  �  أو   �:صحيحة ويصنف إنزمي الليباز يرمز له مثال بـ

-20من الصفحة) (حتول األغذية إىل مغذيات (فترات اهلضم ): 4(النشاط 

21.(  

يهدف إىل حتديد احملطات األساسية لعملية اهلضم : اهلدف التعلمي -

وربطها بوجود العصارات اهلاضمة الغنية باإلنزميات النوعية وبناء 

 .مفهوم املغذيات

 على املكتسبات القبلية اىل يقود التالميذ باالعتماد: وضعية االنطالق -

التساؤل حول فائدة بقاء األغذية ملدة طويلة يف بعض أعضاء األنبوب 

 .وعالقة الغدد امللحقة بذلك

  )2(, )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  ..الظواهر الكيميائية للهضم): 1(اجلزء 

 يهدف إىل تدريب التالميذ علة املالحظة العلمية اليت تسمح له - 1-1

  .قارنة الصحيحة أثناء اخذ للمعلوماتبامل
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 فاملعدة حتتوي على مواد مركبة ومواد بسيطة؛ أما األمعاء الدقيقة - 1-2

فتحتوي على مواد بسيطة ناجتة عن حتول مواد مركبة ومواد مل تتأثر بعملية 

أما األمعاء الغليظة فاحتوي على الفضالت وهي يف احلقيقة مواد مل . التبسيط

  .هلضم كاأللياف اليت مل ضم لعدم وجود إنزميات متخصصةتتعرض لعملية ا

 يهدف السؤال إىل االنتقال بالتلميذ من عمل اإلنزمي املتخصص يف - 1-3

موقع معني اىل توسيع فكرة عمل اإلنزميات املتكامل وعلى مراحل تتم على 

طول مستويات خمتلفة من األنبوب اهلضمي وهذا يؤدي اىل حتول املواد 

   اىل مواد بسيطة تدعى املغذيات الغذائية

  )://2(اجلزء 

 يهدف السؤال إىل تدريب التالميذ على التبليغ املنظم بواسطة جدول - 2-1

  . خالل النشاطهيضع فيه بشكل صحيح ما بنا

 يتدرب التلميذ على التبليغ بالكتابة بوضع خالصة حيدد فيها أنواع - 2-2

  .قا من مقارنتها باملواد الغذائيةاملغذيات الناجتة عن اهلضم ويعرفها انطال

  ):2(الوحدة 

  )  23-22من الصفحة (االمتصاص املعوي ): 5(النشاط

للنشاط هدف مضاعف بناء مفهوم االمتصاص وهو : اهلدف التعلمي -

ضمين وحتديد اخلصائص البنيوية للجدار الداخلي للمعي الدقيق الذي 

 .يؤمن عملية االمتصاص
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تاذ التالميذ باالعتماد على ما توصلوا إليه يقود األس: وضعية االنطالق -

يف احلصة السابقة اىل التساؤل عن سبب اختفاء املغذيات يف األمعاء 

  .الغليظة بعد مرورها باألمعاء الدقيقة

ن أوهلذا نقترح ) 1(أثناء الطباعة سقطت األسئلة اخلاصة باجلزء : مالحظة* 

  .23الصفحة ) 2(يبدأ النشاط باجلزء 

  ).2(, )1(اجلزأين : وثائقاستغالل ال -

  ):2(اجلزء 

 يهدف السؤال إىل تدريب التلميذ استخراج املعلومات من حتليل نتائج - 2-1

الذي يوضح أن املغذيات تنتقل اىل الدم يف ) 5(اجلدول الوثيقة (جدول 

  .مستوى املعي الدقيق وبالتايل حيدد مقر االمتصاص

لزغابة املعوية تؤكد دور املعي  غزارة الشعريات الدموية ورقة جدران ا- 2-2

  .الدقيق كمقر االمتصاص

  .22الصفحة )1(األسئلة اليت سقطت واخلاصة باجلزء 

  .وصف البنية الداخلية للمعي الدقيق): 1(اجلزء

, )1(, )2( اذكر اخلصائص البنيوية جلدار املعي الدقيق اليت توضحها - 1-1

  .السهمذا التركيب وألن هناك خطأ يف توجيه ) 3(, )4(

هي اليت متثل تفصيل للجزء املؤطر وهي عبارة عن ثنية حتتوي ) 4(الوثيقة 

فتوضح ثالث زغابات معوية ) 3(العشرات من الزغابات املعوية؛ أما الوثيقة

  .بدورها تبدي سطح خمملي يدل على وجود زغيبات
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باستعمال املصطلحات املقترحة؛ مفهوم ) يبين فيها(    يبين خالصة 

الزغابات (واملعي الدقيق كمقر له ملا يتمتع به من خصائص بنيوية , االمتصاص

  ).املعوية

   ماهي أمهية هذه البنية بالنسبة لوظيفة هذا اجلدار ؟- 1-2

    يربط عالقة بني السطح والواسع الناتج عن وجود الثنيات والزغابات 

  .قوم اوهنا يظهر تكيف بنية العضو للوظيفة اليت ي, وزيادة معدل االمتصاص
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  )27صفحة( املعرفية أجوبة اخترب مكتسبايت

  :تعاريف/ 1

, أنبوب يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الشرج:  األنبوب اهلضمي-

 البلعوم -عدة أعضاء متصلة تدرجييا وهي التجويف الفموي من ويتكون 

 األمعاء الغليظة اليت تنتهي  - األمعاء الدقيقة – املعدة – املريء –

  )2× ن 0.25 (.باملستقيم ففتحة الشرج

, املعدة, سسائل تنتجه الغدد اهلاضمة كالبنكريا:  عصارات هاضمة-

   )2×ن 0.25(. باإلنزميات احملللةاألمعاء الدقيقة وهو غين

 الدم إىل املغذيات من املعي الدقيق انتقالعملية :  االمتصاص املعوي-

  ) ن0.25(.واللمف

بتأثري  )1 صورة بسيطةإىلواد الغذائية املعقدة عملية حتويل امل:  اهلضم-

التقطيع بواسطة األسنان والتبليل باللسان والتقليب (  أو آيل يميكانيك

باللسان يف الفم ، تقلصات عضالت جدار املعدة من أجل الطحن ، 

تقلصات عضالت جدار األمعاء الدقيقة الذي يسمى احلركة الدودية من 

 لتسريع التفاعالت وسائط حيوية(اإلنزميات ثري تأ) 2 ) أجل طحن الغذاء 

   )3×ن 0.25 ()الكيميائية

  :تصحيح اجلمل اخلاطئة/ 2

  )ن0.25(. الغدد اللعابية من بني الغدد اهلاضمة-

  )ن0.25 (. مجلة صحيحة-



 
www.loamari.maktoobblog.com 
e .Mail : djarbouaiMed@yahoo.fr 

37

  )ن0.25 (. مجلة صحيحة-

  :اإلجابات املختصرة/ 3

 . غدة الكبدالغدد اللعابية ،, الغدة البنكرياسية:  الغدد اهلاضمة-

  )ن0.25(

  )ن0.25 (. أو حتول كيميائي تبسيط أو هضم-

 هي  ألنه ميلك خصائص بنيوية يتم على مستواها انتقال املغذيات إىل الدم-

  )ن0.25 (.الزغابات املعوية

 . تبسيط املركبات املعقدة بكسر الروابط اليت تربط بني وحداا-

  )ن0.25(

  )ن0.25 (.مل للمواد الغذائيةهو تفكك غري كا:  التبسيط اجلزئي-

سكريات بسيطة , األمحاض الدمسة, األمحاض األمينية:  املغذيات هي-

(  ، املاء ، الفيتامينات ، الشوارد غليسريول, )اجللوكوز(  مثل خمتلفة

  )ن0.25 (.)األمالح املعدنية 

 رقة جدار الزغابات املعوية الذي يفصل بني حمتوى املعي الدقيق -

  )ن0.25 (.الدموية والشعريات اللمفيةوالشعريات 

  :الكلمات الدخيلة هي على الترتيب/ 4

  )4×ن 0.25 (.محض أميين-4, معي غليظ  -3,  نشاء-2,  طحن-1

  :تركيب اجلمل/ 5
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 املواد الغذائية جزيئات ضخمة يسهل تبسيطها بواسطة اإلنزميات -5-1

  )ن0.25 (.اهلاضمة اىل جزيئات صغرية

األمحاض األمينية , ات صغرية مثل سكر عنب املغذيات جزيئ-5-2

النشاء , واألمحاض الدمسة تنتج عن املواد الغذائية املركبة كالربوتينات

  )ن0.25 (.والدسم

 إىل يتم امتصاص املغذيات على مستوى جدار املعي الدقيق لتنتقل -5-3

  )ن0.25 (. واللمفالدم

ص املعوي وتسمح  يسهل اجلدار الرفيع للزغابات املعوية االمتصا-5-4

  )ن0.25 (. بان يكون سطحا كبريا يزيد يف معدل االمتصاصهانثناءات

  )28صفحة (أجوبة استثمر معاريف وأوظف قدرايت 

 -د,  املعدة-ج,  املريء-ب,  التجويف الفموي-أ:  البيانات-1-1

   )4×ن 0.25 (. املعي الغليظ-و, املعي الدقيق

 التجويف الفموي ، املعدة ، : األعضاء اليت حيدث فيها اهلضم هي –

   )3×ن 0.25(األمعاء الدقيقة 

 حتت تأثري مغذيات التدرجيي إىل ةاألغذي يف حتول اهلضميتمثل  -1-2

   )4×ن 0.25(.العصارات اهلاضمةخمتلف 

  )ن0.25(. متتص املغذيات على مستوى املعي الدقيق-1-3
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قبلة حيث  الدروس املإىل تبقى اإلجابة على هذا السؤال ناقصة -4 -1

يتعرف على مصري املغذيات اليت تستعمل يف إنتاج الطاقة وبناء اجلزيئات 

  .احليوية الضرورية حلياة اخللية

   )2×ن 0.25(. وحدات سكر عنب-2,  النشاء-1: البيانات-2-1

  )  ن0.25(.واملالتاز متثل إنزمي األميالز-2-2

لنشاء  تبسيط النشاء يتم على مراحل تتحول فيه جزيئات ا-2-3

بواسطة أنزمي األميالز  )مالتوز(  سكر شعري يأصغر هالضخمة إىل جزيئات 

) جلوكوز ( واليت تتحول بدورها إىل وحدات بسيطة من سكر عنباللعايب 

  )ن0.25(.بواسطة أنزمي املالتاز

 بعد التبسيط ويتم ذلك على مراحل حىت إال النشاء ص ال ميت-2-4

 0.25(.ال يتم تبسيطه وميتص مباشرةيصبح سكر عنب؛ بينما سكر العنب 

  )ن
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  )40-29من الصفحة (نقل املغذيات يف اجلسم ): 3(الوحدة 

دف الوحدة مبضامينها اىل بناء مفهوم الوسط : اهلدف التعليمي �

الداخلي ومكوناته ودوره كوسيط بني السطوح التبادل وخاليا 

 .لويالعضوية، يف تأمني نقل املغذيات ونواتج النشاط اخل

تقدم صورة الوحدة فكرة جمرى الدم داخل شعرية دموية واليت  �

تعرب عن احلركة الدائمة لعناصر الوسط احلي وهنا تطرح إشكالية كيف 

  . اخلاليا من مغذيات وغازاتهيتكفل هذا الوسط بنقل ما حتتاج

  :النشاطات •

  ).31-30من الصفحة ( طريقا االمتصاص ): 1(النشاط 

 النشاط اىل حتديد طرق نقل املغذيات من يهدف: اهلدف التعلمي -

 .وإيصاهلا اىل اخلاليا املختلفة) سطح امتصاص(املعي الدقيق 

يدعو األستاذ التالميذ اىل طرح إشكالية من يتكفل : وضعية االنطالق -

بنقل املغذيات بسؤاهلم حول فائدة حقن املرضى العاجزين عن التغذية 

طها مبصري املغذيات املتخفية املباشرة مبصل حيتوي على سكر عنب ورب

 .يف مستوى األمعاء الدقيقة

  ).3(, )2(, )1(األجزاء :استغالل الوثائق  -

  )://1(اجلزء 

 يهدف السؤال إىل تدريب التلميذ على التبليغ بواسطة رسومات - 1-1

  .ختطيطية
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  .ميكن احلصول على عينة حقيقية من أمعاء دجاجة: مالحظة* 

يذ على دور املساريقة يف لف األمعاء الطويلة املطلوب هو أن يتعرف التلم

  .وغزارة الشعريات الدموية ا مع مالحظة األوعية اللمفاوية

 يهدف السؤال اىل تدريب التلميذ على إجياد العالقة بني املعطيات - 1-2

  .املوجودة يف النص وبالتايل يقترح فرضية تكون صحيحة

  )://2(اجلزء 

وذلك , لتلميذ على استقالل املعارف السابقة قدرة ار يهدف اىل اختيا- 2-1

بان يذكر أن هذه املدة هي احلد األدىن الضروري من الزمن حلدوث عملية 

  .اهلضم

 يستغل معطيات الوثيقة لتأكيد فرضية أن مظهر احلبال البيضاء يعود - 2-2

اىل احتوائها على الدسم ومنه يستنتج أن الدسم املمتصة تنتقل عن طريق 

  .اللمف

 يقارن بني كمية املغذيات الواردة عن طريق الدم اىل املعي الدقيق -  2-3

واملغذيات الصادرة عن طريق الدم يستنتج أن املغذيات تنتقل من املعي الدقيق 

  .اىل الدم الصادر عنها

  )://3(اجلزء 

 يهدف السؤال اىل حتديد طبيعة املواد املتنقلة عن طريق الدم وعن -  3-1

  .يهما واليت تظهر من خالل قراءة للجدولطريق اللمف أو كل

 املواد اليت مل تنتقل يعين أا املواد اليت مل ضم بسبب عدم وجود - 3-2

  .إنزميات حمللة خاصة ا
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 يقود السؤال التلميذ اىل التوصل اىل بناء عالقة واضحة بني الدم - 3-3

مجيع  وصول راللمف جزء من الدم هلذا يعود إليه وهو ما يفس(واللمف 

  ).املغذيات اىل اخلاليا عن طريق الدم

  ).33-32من الصفحة(الوسط الداخلي ): 2(النشاط 

يهدف النشاط اىل حتديد مفهوم الوسط الداخلي : اهلدف التعلمي -

 .ومكوناته األساسية

يقود األستاذ التالميذ من خالل مناقشة حول : وضعية االنطالق -

وق وجروح؛ ليطرح سؤال احلوادث اليت تتعرض إليها العضوية من حر

ملاذا ال نرتف دما عندما حنترق ؟ وماهو مصدر السائل األصفر الذي 

وما هو مصريه بعد ذلك ليطرح , ميال التجاويف الناجتة عن احلروق

 .إشكالية عالقة هذا السائل بالدم

  ) 2(, )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  .لدمالعالقة بني السائل البيين، اللمف وا): 1(اجلزء 

 يقود السؤال التلميذ اىل حقيقة أن اخلاليا ليست على اتصال مباشر -1 -1

وان كل مبادالا مع الدم واللمف تتم عن طريق سائل حييط ا هو , بالدم

  .السائل البيين

اللمف عبارة عن دم خال ,  يستنتج من خالله الفرق بني اللمف والدم- 1-2

 .من الكريات احلمراء

  .ات الدممكون): 2(اجلزء
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 يتوصل التلميذ اىل أن الدم يتكون من جزء سائل هو املصورة والذي - 2-1

  .حيتوي على مواد منحلة وخاليا لتسبح يف املصورة

 يهدف اىل التعرف على أنواع اخلاليا اليت يبدو بعضها يف الصورة - 2-2

  .احلقيقية ومت توضيحها يف الرسم التفسريي مع إضافة ما هو غري واضح

جيب التوقف قليال عند وصف اخلاليا املختلفة كاخلاليا املتعددة : ظةمالح* 

واخلاليا اللمفاوية لتحضري أرضية ملوضوع املناعة الذي تكون فيه , النوى

  .اخلاليا البلعمية واللمفاوية حمركا لالستجابة املناعية

 يهدف السؤال اىل بناء مفهوم الوسط الداخلي واملتمثل يف جمموع - 2-3

اجلسم والذي يتميز بالثبات ومفهوم الوسط اخلارجي الذي يتميز سوائل 

.... جماري تناسلية, بالتغري يف التركيب مثل ااري التنفسية األنبوب اهلضمي

, كمخاطية املعي. واليت تتصل بالوسط الداخلي عن طريق سطوح التبادل

  ...حمفظة بومان, ألمشاج الرئوية

  

  ).35-34من الصفحة  (دور الدم يف النقل): 3(النشاط 

يهدف النشاط إىل إظهار دور الدم يف نقل : اهلدف التعلمي -

 .األكسجني واملغذيات

يدعو األستاذ التالميذ اىل التساؤل باالعتماد على : وضعية االنطالق -

النشاط السابق عن دور العناصر املختلفة املكونة للدم يف نقل املغذيات 

 .وغاز األكسجني
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  ).2(, )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  .دور الكريات احلمراء): 1(اجلزء 

يهدف السؤال اىل قيادة التالميذ بربط عالقة بني معطيات الوثائق الثالثة * 

خضاب الدم اليت حتتويه كريات الدم احلمراء يثبت غاز : ليتوصل إىل

وحيرره عندما ينخفض , األكسجني عندما يكون تركيزه يف الوسط عال

  . يستنتج شراهة خضاب الدم لألكسجنيضغطه وبالتايل

 . يستغل التلميذ ما بناه يف اجلزء األول لإلجابة على هذا السؤال- 1 -1

ون قامت ألنه فقري من ليكون يف الشعريات ب) دم الشريان(الدم الوارد للرئتني * 

  .األكسجني

لونه فاتح لغناه باألكسجني الن )الدم الوريدي(الدم الصادر عن الرئتني * 

 لرقيقةفينتقل بظاهرة االنتشار عرب اجلدران ا, كسجني األسناخ عالأركيز ت

  .للشعريات الدموية ويتثبت على خضاب الدم

 يربط العالقة بني نسبة األكسجني املرتبط خبضاب الدم وضرورة - 1-2

ليستنتج أن . وجود عدد كبري من الكريات احلمراء ألنه املكون الرئيسي هلا

  . به كريات الدم احلمراء بشكل رئيسنقل األكسجني تتكفل

 كريات (يستخلص مما سبق أن األكسجني ينتقل عن طريق خضاب دم* 

  .بشكل أساسي وجزئيا بواسطة مصورة الدم)الدم

  .دور املصورة يف النقل): 2(اجلزء 

 يستخرج من املقارنة دور املصورة يف نقل املغذيات من األمعاء - 2-1

  .وتوزيعها على خاليا اجلسم
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  . يستخرج من املقارنة دور املصورة يف نقل الفضالت- 2-2

 يهدف السؤال اىل تأكيد صحة أن الدم وسيط بني سطوح التبادل - 2-3

  .وخاليا األعضاء

 تنقل املصورة انطالقا من األمعاء املغذيات وغاز األكسجني انطالقا من -

  .لد والكليتنيفضالت آزوتية عرب اجل) غاز ثاين أكسيد الفحم(األسناخ الرئوية 
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  )40-39من الصفحة (أجوبة اخترب مكتسبايت املعرفية 

  : إجابات خمتصرة-1

   الكريات احلمراء )1:خاليا الدم هي* 

 خلية بيضاء متعددة -:الكريات البيضاء اليت تصنف بدورها إىل) 2

  . خلية بيضاء وحيدة النواة-.النوى

  )3×ن 0.25( .الصفائح الدموية ) 3

مصورة الدم هي اجلزء السائل من الدم تتكون من ماء ومواد عديدة * 

  ) ن0.25(.منحلة

 يف عدم احتوائه على  وخيتلف عنهالسائل البيين يتشكل من الدم* 

  )2× ن0.25(.خاليا

السائل , اللمف, الوسط الداخلي يتمثل يف جمموع سوائل اجلسم كالدم* 

  )ن0.25(.البيين

الدم  كل أساسي عن طريق خضاب كرياتتشبينتقل األكسجني * 

  )ن0.25(.)اهليموغلوبني(احلمراء

  : تصحيح اجلمل اخلاطئة-2

  )ن0.25(.يتم االمتصاص على مستوى األمعاء الدقيقة* 

  )ن0.25 (.مجلة صحيحة* 
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أمحاض دمسة :نواتج هضم الدسم (تنتقل بعض املغذيات عن طريق اللمف* 

  )ن0.25 (. )املاء واألمالح املعدنية ، وغليسريول

  )ن0.25 (.حيتوي اللمف على مواد عديدة من بينها الدسم* 

 .طريق ملفاوي,طريق دموي : تتخذ املغذيات طريقني بعد امتصاصها* 

  )ن0.25(

 استخراج الكلمات الدخيلة يهدف هذا التمرين اىل تدريب التلميذ -3

  .على ليجاد العالقة بني العناصر ليستخرج الكلمة الدخيلة

  )3×ن 0.25 (.كريات محراء*, مواد غذائية* ,  مستنشقهواء* 

  : تركيب اجلمل-4

يتكون الدم من مصورة تسبح فيها كريات محراء وكريات بيضاء / 1

  )ن0.25 (.وصفائح دموية

وأمالح وهي فضالت تطرح , محض البول, بولة, يتكون البول من املاء/ 2

  )ن0.25 (.يف مستوى الكليتني

اليت حتتوي على طريق كريات الدم احلمراء ينقل األكسجني عن / 3

  )ن0.25 (. الذي يثبت األكسجني فيأخذ الدم لون امحر قاناهليموغلوبني

 خاليا األعضاء إىل )املعي الدقيق  (تنتقل املغذيات من الوسط اخلارجي/ 4

  )ن0.25 (.املتخصصة عن طريق الوسط الداخلي

 .هواء األسناخ الرئوية الكريات احلمراء أوكسجني هيموغلوبنييثبت / 5

  )ن0.25(
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حيث ينقله  غاز ثاين أكسيد الفحم يثبت هيموغلوبني الكريات احلمراء/ 6

  )ن0.25 (. اخلاليا ويطرح على مستوى هواء األسناخ الرئويةمن

  )ن1 (33ص التفسريي التخطيطي  اجلواب هو الرسم -5

  أجوبة استثمر معاريف وأوظف قدرايت

وهذا يؤدي 3/10الدم احلمراء يتناقص بنسبة عدد كريات :  املقارنة-1

 الكمية العادية عند الشخص 1/3 باهليموغلوبنياىل تناقص نسبة 

  )ن0.25(.املريض

  )ن0.25 (. اإلضطرابات اليت يعانيها املصاب بفقر الدم-

 إىل صبغة الكريات تنقل األكسجني من الرئتني اهليموغلوبنينعلم أن 

 (  يؤدي اىل اكسجة غري كافيةاهليموغلوبني فأي اخنفاض يف نسبة, األعضاء

طاقة : عملية تفكك اجللوكوز يف اخللية باألكسجني حسب املعادلة التالية 

 +C6H12O6 + 6 O2      6 H2O+6CO2)بولة(فضالت+ 

  : للجسم وتتميز هذه احلالة باألعراض التالية)

 قلة النشاط -.لون أصفر بسبب نقص الكريات احلمراء ( شحوب-

  ).شعور بالتعبال(

  .خالل بذل جمهود) ضيق التنفس( هلاث -

  : املبادالت اليت نتحدث عنها هي-2-1

  )ن0.25 (.تبادل املغذيات بني الدم واملعي الدقيق - 1     * 
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 بني الدم وهواء ثاين أكسيد الكربونتبادل األكسجني و - 2    * 

  )ن0.25 (.األسناخ الرئوية

  )ن0.25 (.الدم والكليتنيتبادل الفضالت بني  - 3    * 

  )ن0.25 (.بني الدم وخاليا العضلةاملغذيات والفضالت  تبادل  - 4    *

, 3, 2, 1( اجلمل اليت حتدد املبادالت اليت حتدث يف املستويات -2-2

4.(  

 . تتم مبادالت املغذيات يف مستوى الزغابات املعوية للمعي الدقيق- 1-

  )ن0.25(

 .ت التنفسية يف مستوى جدران األسناخ الرئوية تتم مبادالت الغازا- 2 -

  )ن0.25(

  )ن0.25( . تتم مبادالت الفضالت يف مستوى الكليتني - 3-

  )ن0.25 (. تتم مبادالت املغذيات والفضالت يف مستوى األعضاء- 4-

  )ن0.25 (. تستخدم املغذيات واألكسجني يف النشاط العضلي مثال-3

و األعضاء املختلفة فتوقفه يعين توقف  يعترب القلب مضخة تدفع الدم حن-4

 .وصول املغذيات واألكسجني اىل اخلاليا وهذا يؤدي إىل موت مجيع اخلاليا

  )ن0.25(
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  ).52-41من الصفحة (استعمال املغذيات ): 4(الوحدة 

دف الوحدة اىل حتديد دور املغذيات على : اهلدف التعلمي �

 .مستوى خاليا العضوية

 فكرة عن احد أشكال نشاطات العضوية اليت تقدم صورة الوحدة �

ال ميكن أن تتم إال بتوفر الطاقة الضرورية لعمل العضالت حىت يقوم 

  .اجلسم ذه احلركة

  .النشاطات •

  ).43-42من الصفحة(مبادالت الدم مع العضالت ): 1(النشاط

يهدف النشاط اىل إظهار حاجة اخلاليا للمغذيات يف : اهلدف التعلمي -

 .ة والعملحالة الراح

يقود األستاذ التالميذ بعد املناقشة لربط عالقة بني : وضعية االنطالق -

واسترجاع . التعب الذي نشعر به بعد جهد عضلي وإحساسنا باجلوع

 .لطرح إشكالية الدرس. النشاط بعد تناول قطعة حلوى

  )2(, )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  .عالقة العضلة بالدم): 1(اجلزء 

السؤال إىل دفع التلميذ اىل تقدمي تفسري للمالحظة يربط عالقة بني     يهدف 

غزارة الشعريات الدموية والنشاط العضلي وذلك باالعتماد على معارف 

  .املرتبطة بدور الدم

  .مبادالت الدم مع العضلة): 2(اجلزء 



 
www.loamari.maktoobblog.com 
e .Mail : djarbouaiMed@yahoo.fr 

51

 استخراج  يهدف إىل تدريب التلميذ على استعمال مهارة املقارنة يف-أ-2

؛ ليستنتج إن استعمال اخلاليا العضلية للجلوكوز واألكسجني يكون املعلومات

  .دائم لكنه يزداد كلما زاد اجلهد العضلي أي النشاط اخللوي

 املقارنة أن فضالت النشاط التنفسي تزداد كلما ل يستخرج من خال- ب-2

  .زاد النشاط العضلي

ل يزداد  يستخرج من املقارنة حجم الدم الوارد يف حالة العم-1-  ج-2

  .مرات حالة الراحة10مبعدل 

 يربط عالقة بني زيادة حجم الدم الوارد اىل العضلة يف حالة -2- ج-2

  .العمل وزيادة حجم األكسجني وكمية اجللوكوز الواردان اىل العضلة

    إن زيادة حجم الدم الوارد تؤمن تزويد العضلة بالكميات الكافية من 

  .إلمتام النشاط اإلضايفاملغذيات واألكسجني الضروريان 

  .يلخص حاجيات العضلة من املغذيات والغازان الضرورية للنشاط احليوي* 

من (استعمال اجللوكوز واألكسجني من طرف العضلة ): 2(النشاط 

  )45-44الصفحة 

يهدف النشاط إىل إظهار استهالك اجللوكوز : اهلدف التعلمي -

 . التنفسواألكسجني أثناء التنفس وبالتايل بناء مفهوم

يقود األستاذ التالميذ باالعتماد على النشاط : وضعية االنطالق -

 عالقة بني ضرورة الطاقة للجهد العضلي وزيادة طالسابق اىل رب

 .استهالك األكسجني واجللوكوز خالل زيادة هذا اجلهد
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  ).3(, )2(, )1(األجزاء : استغالل الوثائق -

  .العضلةإظهار استهالك األكسجني من طرف ): 1(اجلزء 

  .إظهار استهالك السكريات من طرف العضلة): 2(اجلزء 

يستنتج من مقارنة القطعتني استهالك اجلليكوجني من طرف اخلاليا العضلية * 

  .بعد القيام مبجهود

  .إظهار إنتاج غاز ثاين أكسيد الفحم من طرف العضلة): 3(اجلزء

ز الكربون يستدل من خالل تغري لون ماء الكلس أن العضلة تطرح غا* 

ويستنتج أن العضلة تتنفس وتستهلك أثناء ذلك اجللوكوز واألكسجني 

  .وتطرح غاز ثاين أوكسيد الفحم

 ةاستعمال اجللوكوز واألكسجني من طرف فطر اخلمري): 3(النشاط

  ).47-46الصفحتني(

يهدف النشاط اىل إظهار متاثل النشاط اخللوي : اهلدف التعلمي -

واألكسجني ألنه ضروري إلنتاج الطاقة املستهلك كاملواد السكرية 

 .الالزمة لنشاطها

 إليه يف احلصة املاضية لطرح ليعتمد على ما توص: وضعية االنطالق -

 .إشكالية هذا النشاط

  ).3(, )2(, )1(األجزاء : استغالل الوثائق -

استهالك األوكسجني يف وجود وغياب الغلوكوز يف الوسط من ): 1(اجلزء 

  .طرف فطر اخلمرية
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 يهدف السؤال اىل تدريب التلميذ على استخراج املعلومة من حتليل - 1-1

منحنيات حيث يستنتج أن استهالك األكسجني مرتبط بوجود اجللوكوز يف 

  .الوسط ويصاحب ذلك انطالق اهليدروجني الذي يدل عليه تعكر ماء الكلس

  .يستنتج أن خاليا اخلمرية تتنفس وينتج عن ذلك غاز اهليدروجني -1-1

 .اليا اخلمرية كباقي اخلاليا احلية لعملية التنفستقوم خ -1-2

عالقة استهالك الغلوكوز باستعمال األوكسجني عند فطر ): 2(اجلزء 

  .اخلمرية

 عالقة بني زيادة كتلة اخلمرية ط يهدف السؤال اىل قيادة التلميذ اىل رب- 2-1

 كمية ؛ وبالتايل)تنفس أو ختمر(وطبيعة النشاط اخللوي الذي تقوم به اخلاليا 

  .الطاقة املنتجة يف احلالتني

تكون كتلة اخلمرية املتشكلة يف الوسط اهلوائي اكرب بسبع مرات من كتلة * 

  .ياخلمرية يف الوسط الالهوائ

 1/3 تستهلك كمية اجللوكوز كليا يف الوسط اهلوائي بينما يستهلك - 2-2

  .السكر يف الوسط الالهوائي

تكاثر اخلمرية الذي يتطلب طاقة  يفسر االختالف بربط عالقة بني - 2-3

فتكون كمية اخلمرية ضئيلة إذا كانت الطاقة ضئيلة وتكون كمية اخلمرية 

ومنه ربط عالقة بني . ضئيلة وتكون كمية اخلمرية كبرية يف وجود طاقة كبرية

. الكتلة الكبرية للخمرية يف الوسط اهلوائي أين مت استهالك كل اجللوكوز

 اجللوكوز 1/3 الوسط الالهوائي أين استهلك وكتلة الكبرية صغرية يف

  .ليستنتج أن مصدر الطاقة هو هدم اجللوكوز
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  .تنفس: نسمي استهالك اجللوكوز يف وسط هوائي* 

  .ختمر: ينسمي استهالك اجللوكوز يف وسط ال هوائ* 

 تستهلك السكريات على مستوى اخلاليا إلنتاج الطاقة أثناء ظاهريت - 2-4

  .التنفس والتخمر

  .دور األمحاض األمينية يف اخلاليا): 3(زء اجل

 كتلة العضو تقريبا 1/5 تقدر كتلة الربوتينات يف معظم األعضاء - 3-1

  .وهذا يعين أا عنصر ثابت يف بناء األعضاء

  . تدعى الوحدات املكونة للربوتينات أمحاض أمينية- 3-2

ينية بعد  تعترب األغذية مصدر الربوتينات اليت تعطى األمحاض األم- 3-3

  .هضمها

 يستنتج أن اخلاليا تستخدم األمحاض األمينية يف بناء الربوتينات اخلاصة - 3-4

  .ا
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  )51-50من الصفحة (أجوبة اخترب مكتسبايت املعرفية 

  . تصويب اجلمل اخلاطئة-1

  .اجلملة صحيحة* 

  .تستهلك الفضالت اجللوكوز يف حاليت الراحة والنشاط* 

  .اجلملة صحيحة* 

  .اجلملة صحيحة* 

  .يتطلب إنتاج الطاقة غاز األكسجني يف حالة التنفس* 

  .يتطلب إنتاج الطاقة من طرف اخللية غاز األكسجني ومغذيات* 

  .اجلملة صحيحة* 

  . اإلجابات املختصرة-2

  . زيادة الوترية التنفسية-: التغريات املرئية* 

  . زيادة نبضات القلب-                       

  . تعرق-                       

  )تبادل األكسجني واهليدروجني(املبادالت الغازية بني الدم والعضالت * 

  ...) وفضالت , مغذيات(توجد مبادالت أخرى * 

  .دور اهلضم هو تزويد اخلاليا باملغذيات* 

  .دور التنفس توفري الطاقة الضرورية لنشاط اخلاليا* 

طها من هدم الكريات يف وجود تنتج اخلاليا الطاقة اخلاصة بنشا* 

  .األكسجني أو غيابه
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  : تركيب اجلمل-3

  . يصاحب اهود الفيزيائي تزايد اإليقاعات القلبية والتنفسية-

  . يوفر الدم الوارد اىل العضلة اجللوكوز وغاز األكسجني-

فتأخذ منه غاز األكسجني ,  حتدث مبادالت غازية بني العضات والدم-

  .يدروجنيوتطرح فيه غاز اهل

  : تقدمي شرح-4

 يزداد استهالك األكسجني أثناء النشاط العضلي بزيادة معدل التنفس -

  .املنتج للطاقة

 يتغري تركيب الدم بالعضلة الن اخلاليا تأخذ منه املواد الواردة كاملغذيات -

  .وتطرح فيه فضالا

يف  حنس باجلوع بعد حصة رياضية وهذا يدل على نفاذ املخزون الطاقوي -

  .فتعرب اخلاليا على حالة النقص بشعورنا باجلوع, اخلاليا
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  )51صفحة (أجوبة استثمر معاريف وأوظف قدرايت 

  ).مسترخية( العضلة يف حالة راحة تعين أا ال تقوم حبركة -1-1

  ).متقلصة(     العضلة يف حالة نشاط تعين أا تقوم حبركة 

يف احلالتني ثابتة  تكون كمية األكسجني الواردة للعضلة -1-2

  .مل من الدم100/مل20

 تستهلك العضلة يف نشاطها ضعف كمية األكسجني اليت -1-3

  .تستهلكها يف حالة الراحة

يتضاعف استهالك األكسجني بزيادة نشاط اخلاليا : شرح النتائج -1-4

الذي يتطلب طاقة زائدة وبالتايل يزداد معدل التنفس ليوفر الطاقة 

  .الالزمة

 خطأ يف التقييم املوجود يف اجلدول هلذا السؤال لذا نقدم  هنالك-2

  .اجلدول بالقيم الصحيحة أو ال

  دℜℜℜℜ+    60ز  دℜℜℜℜ+   30ز  ℜℜℜℜز  

العضلة يف راحة 

.  

18  18  18  

خالل نشاط 

  .خفيف 

18  16  14  

خالل نشاط 

  .مكثف 

18  10  2  
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هو الشكل االدخاري لسكر العنب يف اخلاليا :  اجلليكوجني-2-1

  .احليوانية

  . الستهالكه من طرف اخلاليا العضلية أثناء تقلصها-2-2

 خيتص اجلليكوجني متاما الستهالكه من طرف اخلاليا يف إنتاج الطاقة -    

  .الضرورية للمجهود اإلضايف أثناء ظاهرة التنفس

 يرتبط استهالك اجلليكوجني وبالتايل نتوقع زيادة استهالك -2-3

  .األكسجني

هنية هي خلية حتتوي على كمية كبرية من املواد  اخللية الد-3-1    

  .الدهنية بشكل مدخرات تشغل معظم اخللية

  . املواد الدمسة-3-2     

  . تستخدم العضوية هذه املواد عند نفاذ املواد السكرية-3-3     

  : تستخدم اخلاليا املغذيات يف-3-4    

  )دهون, سكريات( إنتاج الطاقة -       

  ) ، ماء ، أمالح معدنية ، فيتاميناتبروتينات(ء  البنا-       

  )فيتامينات (  الوقاية -      

  )فيتامينات ، املاء ، األمالح املعدنية (  الوظيفة -      

  )اخل... جليكوجني, دهون( االدخار -      
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  ).57-53من الصفحة (التوازن الغذائي ): 5(الوحدة 

سيس التلميذ خبطورة بعض يهدف النشاط إىل حت: اهلدف التعلمي -

 .السلوكات على صحة اجلهاز اهلضمي وبالتايل صحة الفرد

يدعو األستاذ التالميذ اىل ذكر أمثلة عن بعض : وضعية االنطالق -

 .احلاالت املرضية من واقع التلميذ ليطرح إشكالية النشاط

  ).2(, )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  .خنر األسنان): 1(اجلزء 

 السؤال اىل حتسيس التالميذ بنتائج القضم املستمر على زيادة  يهدف-أ-1

, اليت يتم تعديلها يف حاالت األكل املنتظم بواسطة اللعاب, محوضة الفم

  .وبالتايل يستنتج ضرورة االنتظام يف مواعيد األكل

 يهدف تقدمي املعلومات يف شكل نتائج نامجة عن السلوكات -1-  ب-1

ميذ يتصور عواقب ذلك على صحة أسنانه وبالتايل  التلتركغري الصحية اىل 

  . عليه التخلي عنه لتجنب خنز األسنانبيقترح ما جي

  . كاألكل يف فترات منتظمة-

  . تنظيف األسنان بعد كل وجبة غذاء-

  . التقليل من آ كل احللويات واملواد املولدة للحموضة-
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عود اىل عدم  األسنان على صعوبة اهلضم اليت تع يستنتج عواقب قل-2-ب

لتسهيل تأثري اإلنزميات وهذا يؤدي اىل متاعب للمعدة , طحن الغذاء ومضغه

  .وبالتايل تأثريه على وظائف األعضاء األخرى

  . السلوكات السوية اليت تساهم يف صيانة اجلهاز اهلضمي-1): 2(اجلزء

  .خاصة وجبة فطور الصباح,  االستغناء على أية وجبةبال جي               * 

  .توزيع منتظم للوجبات األربعة وجتنب القضم بني الوجبات               * 

  .تنظيف األسنان بالفرشاة بعد كل وجبة لرتع بقايا األغذية               * 

يكون الراتب الغذائي اليومي متوازن حيتوي على ألياف نباتية               * 

  .يظةتسمح بتنشيط حركة الفضالت يف األمعاء الغل

  ).56صفحة ( القواعد الصحية ملخصة يف احلوصلة - 2-2
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  :تصويبات األخطاء اليت وردت يف الوحدات

  

الصف

  حة

  الصواب  اخلطأ  السطر  اجلزء

  يشغل  يستغل  1  2  23

  إصبعية  أصيفية  1  3احلصيلة   25

جدول   31

  )4(الوثيقة

  أمحاض  أحضاء  5

باهر   5  2  33

روين ـااللكت

  املاسح

  .ر الضوئيباه

  األمينية  اآلمنية  1  3  47

  .الغري الصحية  الغري صحية  3  .املقدمة   54

  املنتظمة  النتظمة  5  1  54

  .تغري   .كتغري   10  1  54

عنوان   1  54

2(الوثيقة

(  

  .حذف الكلمة  .مزرعة

  .يتفتت  .يتفتح   3  1  55
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  اال الثاين 

  

  . يف العضويةالتنسيق الوظيفي): 2(احملتوى املعريف للمجال     

  

  تبدي العضوية تنسيقا وظيفيا

 من أجل تشكيل استجابة تكيفية مع شروط 

الوسط الخارجية والداخلية و ذلك لتجنب 

  المخاطر التي تتعرض    

  .تأمين اجتياجاتها المتنوعة لها و ل
 

يؤمن الجهاز العصبي وظيفة 

ضوية مع المحيط اتصال الع

تنسيق الالخارجي من جهة و

 الوظيفي بين مختلف أعضاء

 .خاليا العضويةو

  يؤمن الجهاز المناعي

وظيفة الدفاع عن العضوية ضد 

العناصر الغريبة الغازية و تتطلب هذه 

  الوظيفة تنسيقا وظيفيا بين مختلف   

 .مكوناته   
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  التنسيق الوظيفي يف العضوية): 2 (اال

 :مدخل اال �

    يذكر بضرورة تكيف العضوية مع حميطها الداخلي واخلارجي من أجل 

صال اإلجيايب مع بقائها على احلياة كفرد أو كنوع، ومن مث ضرورة االت

ياجات اإلقبال على تلبية االحتمتغريات شروطهما، وذلك لتجنب األضرار و

  .من خالل استجابات متناسبة مع نوعية هذه الشروط

متثل لسعة الناموس تنبيها ميكانيكيا للمستقبالت : صورة اال .1

اجللدية املتخصصة يف الضغط واألمل والذي يثري ردود أفعال انعكاسية 

وإرادية وهو ما جيسد حمتويات الوحدة األوىل اخلاصة باالتصال العصيب، 

 مقطع الدماغ املنجزة بالرنني املغناطيسي إلبراز ويدعم ذلك بصورة

البعد التكنولوجي املستعمل يف معاجلة بعض االختالالت الوظيفة يف هذا 

كما أن هذا الوخز يعترب اختراق للخط الدفاعي الثاين املتمثل يف . اال

اجللد و الذي يتبع بتفاعل التهايب موضعي قد يتطور إىل استجابة عامة، 

سد احملتويات اليت تتناوهلا الوحدتني الثانية والثالثة اخلاصتني وهو ما جي

 .باالستجابة املناعية واالعتالالت املناعية على الترتيب

 متلك الشرحية املستهدفة من التالميذ ذه :املكتسبات القبلية .2

احملتويات مكتسبات قبلية حول احلواس وعالقتها الوظيفية مع بعض 

من جهة أخرى يتضمن رصيدهم املعريف . مثريات الوسط اخلارجي

تصورات أولية عن تعضي اجلهاز العصيب؛ وإن التذكري ببعض هذه 
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املكتسبات يسمح بتوظيفها وإدماجها كأرضية لبناء املعارف والكفاءات 

 .اجلديدة

 ).82-61من الصفحة (االتصال العصيب ): 1(الوحدة

ل أنسجة يتضمن تذكري بانتظام اجلسم يف شك: 1مدخل الوحدة  �

وأعضاء وأجهزة مسؤولة عن وظائف خمتلفة إلثارة فكرة ضرورة 

التنسيق بينها حىت ال يكون هناك تناقضا وتضاربا يف وظائفها سواء تعلق 

  .األمر بالتفاعالت الداخلية أو التفاعل مع عوامل الوسط اخلارجية

تربز يف االتنباه الشديد حلارس مرمى الذي : 1صورة الوحدة  �

ه معظم حواسه اخلارجية و أعضاءه العصبية، عضالته يوظف خالل

 .اهليكلية من جهة أخرى

 النشاطات •

  )63-62من الصفحة (استقبال املنبهات اخلارجية ): 1(النشاط 

  :جمموع الوثائق

يهدف جمموع الوثائق إىل اختبار وتطوير قدرة التلميذ على حتديد  -1

  .املستقبالت احلسية

 .ومن مث حتديد وظيفة كل عضو -2

  . حوصلة املكتسبات املعرفية للنشاطمث -3
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  )65-64من الصفحة (املستقبالت احلسية ): 2(النشاط 

حيصي اهم طبقات اجللد ومييز خمتلف اجلسيمات : األهداف التعلمية -

 .احلسية عن بعضها

يدعو األستاذ تالميذه إىل تأمل القدرة أحد األعضاء : وضعية االنطالق -

خلارجية ويستدرجهم إىل  التساؤل حول احلسية على التقاط املنبهات ا

 .البنيات اليت تسمح له بالقيام ذه املهمة

 :استغالل الوثائق -

يهدف السؤال إىل بناء تصور عند التلميذ حول بنية اجللد و متييز  -1

  .خمتلف طبقاته و املستقبالت احلسية املختلفة املتواجدة به

 . هو تطبيق عملي وكيفية حتديد -2

اكتشاف و تفسري اختالف احلساسية بني يهدف السؤال إىل  -3

 .خمتلف مناطق اجلسم

 .يهدف السؤال إىل بناء خالصة من اإلجابة على السؤال السابق -4

يهدف السؤال إىل بناء مفهوم النوعية يف عمل املستقبالت احلسية  -5

 .وإجناز خالصة للنشاط

  )67-66من الصفحة (الرسالة العصبية ): 3(النشاط 

 يثبت الطبيعة الكهربائية للرسالة العصبية باستعمال :األهداف التعليمية -

 .معارفه عن راسم الذبذبات املهبطي
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انطالقا من احلوصلة املعلومات املستقصات من : وضعية االنطالق -

النشاط السابق يثري األستاذ التساؤل حول طبيعة ومصري املعلومات 

 .احلسية امللتقطة من طرف املستقبالت احلسية

 ).3(، )2(، )1(األجزاء : ائقاستغالل الوث -

يهدف السؤال إىل حتديد دور األعصاب يف الربط بني العضو  -1

  .املستقبل واملركز العصيب احلسي

يهدف السؤال إىل بناء تصور عند التلميذ حول بنية العصب  -2

  .واستنباط مفهوم الرسالة العصبية

  )69-68من الصفحة (معاجلة الرسالة العصيب ): 4(النشاط 

يفسر اختالف اإلحساسات امللتقطة من طرف :  التعليميةاألهداف -

 .خمتلف األعضاء احلسية

متماثلة (انطالقا من خمتلف الرسائل العصبية احلسية : وضعية االنطالق -

وخمتلفة من حيث اإلدراك احلسي هلا من ) إشارات كهربائية= الطبيعة 

 .قبل العضوية يثري األستاذ التساؤل حول آلية التمييز بينها
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  ).3(، )2(، )1(األجزاء : استغالل الوثائق -

  :3 و2 و1الوثائق ) 1(اجلزء 

    يهدف السؤال إىل لفت االنتباه إىل أمهية السحايا احمليطة باحلهاز العصيب 

املركزي و كذا التالفيف املخية، مث حتديد مقر املادة الرمادية من املادة البيضاء 

  .على مستوى املخ

  

  ):2(اجلزء 

  . تسمح اإلجابة على هذا السؤال من رسم خارطة القشرة املخية   

  ):3(اجلزء 

    وبالتايل حتديد أهم ساحاته والدور املنوط بكل ساخة خمية، ويف اخلتام 

  .استخالص آلية التمييز بني خمتلف اإلحساسات

  )71-70من الصفحة (اإلحساس واحلركة ): 5(النشاط 

  .كس الفطري يعرف املنع-:األهداف التعليمية -

  . يذكر خواص وأمهية املنعكسات الفطرية-                              

يدعو التالميذ إىل حتليل عالقتها العضوية مع بنيتها : وضعية االنطالق -

الطبيعية وإحصاء اإلشكال املختلفة لتفاعلهما مع بعضهما واستخراج 

 مث طرح )اإلحساس واحلركة(العنصرين األساسني يف هذا التفاعل 

 .اإلشكالية حول العالقة بينهما

 ).2(، )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -
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  :3 و2 و1الوثائق ) 1(اجلزء 

 يهدف السؤال إىل تصنيف حركات الطفل حديث الوالدة؛ -1

 وحتديد أهم خصائص منعكساته؛ -2

  .يهدف السؤال إىل ربط عالقة بني املنعكسات الفطرية والوراثة -3

  ):2(اجلزء 

إىل توسيع املنعكسات الفطرية من األطفال حديثي يهدف السؤال  -1

  .الوالدة إىل األطفال الكبار نسبيا و البالغني

تسمح اإلجابة على هذا السؤال بربط عالقة بني املنعكسات  -2

 الفطرية واألفعال اإلرادية؛

  .ودور هذه العالقة يف تكيف العضوية مع شروط احمليط اخلارجي -3

  ) 73-72من الصفحة ( احلركة الالإرادية األعضاء الفعالة يف): 6(النشاط 

ينجز خمطط القوس االنعكاسية الفطرية ويبني عليه : األهداف التعليمية -

 .العناصر التشرحيية املتدخلة يف املنعكس الفطري

باستغالل املكتسبات القبلية حول املنعكسات : وضعية االنطالق -

 يف احلركة الفطرية يثري األستاذ التساؤل حول األعضاء املتدخلة

 .الالإرادية املميزة هلذا النمط من املنعكسات

 
 )1(اجلزء : استغالل الوثائق

  ):1(اجلزء 

  : 1التجربة 
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يهدف السؤال إىل استخراج مفهوم عتبة التنبيه و مفهوم التنبيه  -1

  الفعال؛

 وحتديد نوع احلركات الناجتة عن نشاط املخ؛ -2

يف حياة احليوان ) الشوكية(استخراج أمهية املنعكسات الفطرية  -3

 .واإلنسان

  :2التجربة 

  .يهدف السؤال إىل توجيه التالميذ خالل األعمال التطبيقية -1

يسمح تفسري املالحظات باستخراج دور اجللد كمستقبل حسي  -2

  .يف  املنعكسات الفطرية

  :3التجربة 

  .يهدف السؤال إىل توجيه  التالميذ خالل األعمال التطبيقية -1

لسؤال بتحديد دور العصب يف تسمج اإلجابة على هذا ا -2

 .املنعكسات الفطرية

 .وحتديد اجتاه الرسائل العصبية و تصنيفها إىل حسية وحركية -3

  :4التجربة 

يهدف السؤال إىل حتديد دور النخاع الشوكي كمركز عصيب  -1

  .للمنعكسات الشوكية

 .ومن مث تربير هذه التسمية -2

  :5التجربة 
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 منفذ يف املنعكسات يهدف السؤال إىل حتديد دور العضلة كعضو -3

ويف اية النشاط ينجز رمسا تفسرييا حوصليا ميثل القوس . الشوكية

  .اإلنعكاسية الفطرية

  ) 75-74من الصفحة (األعضاء الفاعلة يف احلركة اإلرادية ): 7(النشاط 

ينجز خمطط للعناصر املتدخلة يف احلركة اإلرادية : األهداف التعليمية -

 .لعصبية يف هذه احلركةحيدد عليه مسار السيالة ا

من خالل استعراض بعض اخلصائص األفعال : وضعية االنطالق -

اإلرادية كالتعقيد والدقة والتناسق وعالقتها مع اخلربات املكتسبة خالل 

حياة الفرد من جهة وعالقتها الوظيفية مع احلركات الالإرادية من جهة 

 .أخرى تطرح إشكالية األعضاء املتدخلة يف هذه األفعال

 ).5(، )4(، )3(، )2(، )1(األجزاء : استغالل الوثائق    

  ):1(اجلزء        

 يهدف السؤال إىل استخالص املركز العصيب املسؤول عن احلركات   

  .اإلرادية

  ):2(اجلزء       

  تسمح اإلجابة على بتحديد أهم ساحات املخ احلركية واستخالص دور 

  .العصب يف احلرة اإلرادية

  ):3(اجلزء 
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    يهدف السؤال إىل إيضاح أمهية النخاع الشوكي ودوره يف احلركات 

  .اإلرادية

  ):4(اجلزء 

    يوجه السؤال التالميذ إىل تأمل دور العضالت يف اجلسم بصورة عامة مث 

  .دورها يف الفعل اإلرادي بصورة خاصة

  ):5(اجلزء 

 العصبية يف احلركة     يوجه السؤال التالميذ إىل متثيل اجتاه ومسار الرسالة

  .اإلرادية على الرسم املقترح لتعميمها يف شكل خمطط حوصلي شامل

من (تأثري املواد الكيميائية على التنسيق الوظيفي العصيب ): 8(النشاط 

  ) 77-76الصفحة 

بذكر عواقب اإلدمان على املخدرات على املدى : األهداف التعليمية -

 .القصري والطويل

كر األستاذ بدور األستاذ بدور اجلهاز العصيب يذ: وضعية االنطالق -

البالغ األمهية يف تسيري الوظائف احليوية املختلفة للعضوية وإبراز 

االنعكاسات اخلطرية على الصحة البدنية والنفسية للفرد وعلى حياته 

الفردية واالجتماعية للوصول إىل ضرورة محايته من خمتلف املواد اليت 

 .إلشكالية حول نوعية هذه املواد وتأثريااتأثر فيه ومن مث طرح ا

 ).2(، )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  ):1(اجلزء 
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يهدف السؤال إىل استغالل املنحىن الستخالص خطر تناول  -1

ل / غ0.8الكحول يف مضاعفة حوادث املرور باستعمال التركيز 

  كمؤشر؛

ل كمؤشر آخر على تعاظم اخلطر / غ1.5مث استعمال التركيز  -2

 .يادة تركيز الكحول يف الدمبز

دف معاجلة هذا السؤال إىل بناء موقف وجداين عند التالميذ من  -3

 .الكحول واملواد املؤثرة على اجلهاز العصيب بصورة عامة

 ): 2(اجلزء 

  

يدخل هذا السؤال يف نفس السياق السابق، أي يناء موقف  -1

  .املخدراتوجداين من التبغ باعتباره يؤثر على اجلهاز العصيب مثل 

يهدف السؤال إىل إحصاء أهم تأثريات املخدرات لتعزيز بناء  -2

 .املواقف السابقة

يهدف السؤال إىل تعميق وتوسيع معارف التالميذ حول خطر  -3

ويف النهاية حوصلة . املواد الكيميائية املؤثرة على نشاط اجلهاز العصيب

 .املعارف يف ورسم ختطيطي وظيفي
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  )80صفحة( املعرفية تسبايتأجوبة اخترب مك

  تعريف الكلمات - أ

عضو مسؤول عن التقاط املنبهات احلسية بواسطة :  عضو حسي-

  .مستقبالت نوعية ملنبه معني

جسيمات ذات بنية خاصة تتناسب مع دور هذا :  مستقبل حسي-

 .توجد يف األعضاء احلسية. املستقبل احلسي وحتتوي ايات حسية

 .ألياف عصبية متجمعة يف شكل حزمناقل عصيب مكون :  العصب-

 .منبه خاص بعضو حسي معني:  منبه نوعي-

إشارات كهربائية تنتقل على طول األلياف العصبية اثر :  رسالة عصبية-

يف ) املنبه(تنبيه فعال، ومتثل معلومات عن تغريات احد العوامل الوسط 

 .حميط الكائن احلي

به، متماثل عند مجيع أفراد هو رد فعل الإرادي عن املن:  منعكس فطري-

 .النوع الواحد السويني

أو / نسيج عصيب مسؤول عن تشكيل استجابة عصبية و:  مركز عصيب-

 .إصدار رسالة عصبية حركي

  : العبارات الصحيحة واخلاطئة-ب

  )خطأ( احلساسية اللمسية متماثلة يف مجيع النقاط اجلسم -

  . مجيع نقاط اجلسماحلساسية اللمسية غري متماثلة يف:    التصحيح

  )صحيح( املستقبل احلسي نوعي ملنبه معني -
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 )خطأ( يعود متييز بعض اإلحساسات عن بعضها إىل املستقبل احلسي -

  .يعود متييز بعض اإلحساسات عن بعضها إىل املركز العصيب:    التصحيح

  )خطأ( تنتج احلركة اإلرادية عن منبهات خارجية -

إلرادية عن املنبهات اخلارجية أو تنتج عن تنتج احلركة ا:    التصحيح

  .املخنشاط قشرة 

 تتحكم كل منطقة من الساحة احلركية يف جمموعة حمددة من العضالت -

  )صحيح(

سم العصب إىل  الضام الذي ميتد إىل الداخل ليقيبني الغشاء:  الرسم-أ-2

  .وأوعية دموية حزم من األلياف العصبية

   القطر احلقيقي للعصب -  ب

  التكبري /  القطر على الصورة=

  100)/ ميكرون60000( سم6= 

   ملم0.6= ميكرون600= 

  .قطاع شاقويل يف اجللد:  عنوان الوثيقة-أ-3

  : البيانات-ب

   وعاء دموي-5 البشرة                           -1

   ليف عصيب-6 االدمة                             -2

   غدة عرقية-7      )الربودة( جسيمات حسية  -3

  )الضغط الشديد (  جسيم باسيين-8 شعرة                              -4
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  للربودة ايات حسية -3  -ج

   ايات حسية الضغط-8

  وكلتامها حساسة لألمل

  نقل الرسائل احلسية:  العصب-6

هو تسجيل التغريات الوسط اخلارجي من حيث احلرارة :  دور اجللد-د

  .يهات املؤملةوالضغط والتنب

  )81صفحة (أجوبة استثمر معاريف وأوظف قدرايت 

   النهاية األكثر حساسية هي اية اإلام-أ-1

 : ترتيب املناطق ترتيبا تنازليا حسب شدة احلساسية-  ب

  راحة اليد -6                                    الفخذ -1

                                    أصابع الرجل- 7                                   الذراع -2

  قاعدة األصابع -8                                ظهر اليد -3

  الشفة العليا -9                            أسفل الرجل -4

  اية اإلام -10                                 اجلبهة -5

خمتلف مناطق اجلسم إىل اختالف كثافة  يرجع اختالف احلساسية بني -  ج

  .املستقبالت احلسية يف كل منطقة

  . من املخ تنبيها كهربائيا يتحرك اإلامأ عند تنبيه املنطقة - أ-2

  . تشغل عضالت اليد-ب
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    إن عضالت األصابع والعني والشفاه تؤدي حركات يف غاية الدقة 

قة لبقية األعضاء رغم إن والرشاقة لذلك فان مساحة القشرة املخية املواف

  .حجم عضالا اقل بكثري منها

  .عضالت أصابع اليد اليمىن: 1 توافق املنطقة - - أ-3

اجلزء من ساحة املخ املسؤول عن تسجيل : 2 وتوافق املنطقة -

الذكريات املتعلقة باحلركة أي كل ما يتعلمه اإلنسان من حركات و 

  تدريبات

 تتقلص عضالت حمددة من 1 املنطقة عند تنبيه نقطة حمددة من-   ب

  .أصابع اليد اليمىن املوافقة هلا

 من نصف الكرة 1 عدم شلل أصابع اليد اليمىن عند تلف املنطقة -   ج

املخية األيسر يدل أن هذا اجلزء يعصب اليد اليمىن وال يعصب اليد 

  .اليسرى

  ميثل الشكل العناصر التشرحيية املتدخلة يف املنعكس الفطري-4-1

  .النخاعي

 النخاع -4 عصب حسي -3 اجللد -2 العضلة -1:  البيانات-2

   عصب حركي-5الشوكي 

  . هو تنفيذ االستجابة االنعكاسية بالتقلص: 1 دور العنصر-3

  .التقاط و تسجيل شدة التنبيه: 2العنصر

  .هو نقل الرسالة العصبية املسجلة اىل املركز العصيب: 3العنصر
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  .مناسب عن التنبيه املسجلتشكيل رد فعل : 4العنصر

  .نقل الرسالة احلركية من املركز العصيب اىل العضو املنفذ: 5العنصر

وأمهيتها يف حياة العضوية , الظاهرة املعينة هي املنعكس الفطري -4

االستجابة ملنبهات الوسط اخلارجي الكثرية واملتنوعة واملتغرية من حني 

  اآلخر، وذلك من اجل تكييف العضوية مع بيئته

  ).104-83من الصفحة (االستجابة املناعية ): 2(الوحدة -5

تلفت االنتباه إىل املخاطر العديدة اليت حتدق : 2مدخل الوحدة  �

بالعضوية من طرف العناصر الغريبة اليت تتربص ا، مث تأمل الوسائل 

 .الدفاعية اليت متلكها العضوية لصدها قبل أو بعد اخترقها

رة ملوث بالبكتريا وهو ما يعطي متثل رأس إب: 2صورة الوحدة  �

فكرة عن كثرة اجلراثيم يف احمليط اخلارجي و حجم املهمة املنوطة 

 .باجلهاز املناعي

  .النشاطات •

-84من الصفحة (احلواجز الطبيعية أمام األجسام الغربية ): 1(النشاط 

85(  

حيصي احلواجز الطبيعية أمام األجسام الغربية : األهداف التعليمية -

 .اىل حواجز ميكانيكية وحواجز كيميائيةويصنفها 

يذكر املكونات الكيميائية العديدة واملتنوعة للعضوية : وضعية االنطالق -

وكذا توفر احلموضة املعتدلة واحلرارة املالئمة للحياة واليت جتعل منها 
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كاثر املكروبات املنتشرة يف حميطها اخلارجي واليت وسطا مالئما لت

 .تتربص ا من اجل غزوها واستعمارها مث القضاء عليها

 ).7(إىل ) 1(األجزاء : استغالل الوثائق -

  ):7(إىل ) 1(اجلزء 

 يهدف السؤال إىل إحصاء خمتلف احلواجز اجلسمية اليت حتول دون -1

  اختراق اجلراثيم للعضوية؛

  .يف كل حالة وآلية صدها -2

  . مث تصنيفها إىل ميكانيكية وكيميائية-3

  )87-86من الصفحة (عامل املكروبات ): 2(النشاط 

  . ذكر أمثلة عن أهم أصناف املكروب-: األهداف التعليمية -

  . يصنفها إىل مفيدة وضارة-                               

عىن املخيف انطالقا من التصورات التالميذ عن امل: وضعية االنطالق -

عناصر جمهرية خطرية تنشر يف " (ميكروبات"الذي يوحي به مصطلح 

يثري األستاذ التساؤل حول حقيقة ) كل مكان خصوصا األماكن القذرة

 .املكروبات وأنواعها

 ).6(إىل ) 2(، )1(األجزاء : استغالل الوثائق -

  ):1(اجلزء 

  . رسم يهدف السؤال تدريب التالميذ على ترمجة املالحظات إىل-1

  . يسمح هذا السؤال باستخراج فكرة التكاثر السريع للميكروبات-2
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  . مث املصدر الواحد لكل مستعمرة-3

  ):6(إىل ) 2(اجلزء 

   يهدف السؤال إىل استخالص مفهوم امليكروب؛-1

   مث تصنيفها إىل ممرضة وغري ممرضة؛-2

  . يهدف إىل اإلجابة على السؤال املطروح يف وضعية االنطالق-3

  )89-88من الصفحة (نشاط املكروبات يف العضوية ): 3(النشاط 

 . يستخلص التكاثر السريع للمكروبات-: األهداف التعليمية -

يصف استراتيجية الغزو البكتريي واستراتيجية                               - -

 .الغزو الفريوسي

 خالل حوادث احلياة املختلفة يتعرض الناس إىل: وضعية االنطالق -

جروح خفيفة أو بالغة سطحية أو داخلية ويف مجيع احلاالت يتم اختراق 

احلاجز املناعية فتغزو اجلراثيم الوسط الداخلي للعضوية حيث تنشط 

هناك وتتسبب ظهور أعراض مرضية مميزة لكل مكروب فما هي مظاهر 

 .النشاط املكرويب يف العضوية

 ).2(، )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  ):1(اجلزء 

  . يهدف السؤال إىل تنمية القدرة على قراءة املنحنيات-1

  . وتعيني قيمة تكون كمعيار الستدالل على شدة الظاهرة-2

  . دف استخراج مميزات العدوى البكتريية-3
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  ):2(اجلزء 

 يهدف السؤال إىل تنمية القدرة على صياغة نص علمي حوصلي -1

  روبية؛وحتديد استراتيجيات ومراحل العدوى امليك

 يهدف السؤال إىل تلخيص املميزات العامة للميكروبات ومظاهر -2

  .نشاطاا يف العضوية

  )91-90من الصفحة (االستجابة املناعية الالنوعية ): 4(النشاط 

  . يفسر أعراض التفاعل االلتهايب-: األهداف التعليمية -

  .مة اخللوية يشرح بواسطة رسم مراحل البعل-                               

من خالل معارف التالميذ املستسقاة من واقعهم : وضعية االنطالق -

املعاش حول أعراض املرضية يذكر انه بعد اختراقها للحواجز املناعية 

تسبب املكروبات أمراضا خمتلفة لكنها تنتهي غالبا بالشفاء وهذا يعين أن 

اصر الغريبة العضوية متلك وسائل دفاعية ناجعة تسمح هلا مبقاومة العن

 والقضاء عليها مث التساؤل عن ما هي هذه الوسائل ؟

 
 ).2(، )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  ):1(اجلزء 

 يهدف السؤال إىل توجيه التالميذ إىل استخالص احلوادث املرافقة -1

  ؛4 و3للتفاعل االلتهايب من خالل مقارنة الوثيقتني 

   وحماولة تفسريها؛-2

  سلسلها الزمين؛ وترتيبها حسب ت-3
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  . واستخالص أمهية االستجابة االلتهابية يف الدفاع ضد العناصر الغريبة-4

  ):2(اجلزء 

  . يهدف السؤال إىل حتديد املراحل األساسية للبلعمة-1

  ).قاعدية( وترمجتها إىل رسوم ختطيطية باالعتماد على وثائق أساسية -2

  .ضوية مث استخالص أمهية البلعمة يف الدفاع عن الع-3

  . إىل حتديد خواص البلعمة كنوع من االستجابة املناعيةيهدف السؤال -4

  . حوصلة النشاط ببناء مفهوم املناعة الالنوعية-5
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  )95-92من الصفحة (االستجابة املناعية النوعية ): 5(النشاط 

  :األهداف التعليمية -

حيدد نوع وخواص االستجابة املناعية يف حالة مرض الكزاز ومرض * 

  .السل

  .يشرح بواسطة رسم التفاعل النوعي للجسم املضاد ومواد الضد* 

 .يربط عالقة بني إعادة التلقيح والذاكرة املناعية* 

يلفت األستاذ انتباه التالميذ إىل أنه يف كثري من : وضعية االنطالق -

األحيان أن ال تبقى اإلصابة امليكروبية موضعية بل تنتشر يف العضوية 

خرى ويعين ذلك استجابة االلتهابية احمللية مل تفلح لتشمل أعضاء أ

القضاء على اجلسم الغريب حمليا لينتهي إىل التساؤل حول الوسائل 

 الدفاعية اليت تستعملها العضوية يف هذه احلالة ؟

  ).4(، )3(، )2(، )1(األجزاء : استغالل الوثائق -

  ): 1(اجلزء 

صني واملناعة واملصل املناعي  يهدف السؤال إىل بناء مفهوم اللقاح والتح-1

  .وأمهيته

   وحتديد اخلاصية اخللطية هلذا النوع من االستجابة املناعية؛-2

   وتربير تسمية هذا النوع من االستجابة باالستجابة اخللطية؛-3
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  ): 2(اجلزء 

 يهدف السؤال إىل حتديد املراحل اخلاصية النوعية لالستجابة املناعية -1

  . اخللطية

إىل إكساب التالميذ القدرة على توظيف مصطلحات و دف السؤال يه -2

مث حوصلة اخلصائص العامة الستجابة املناعية . وثائق يف تفسري نتائج جتارب

  اخللطية

  ): 3(اجلزء 

 تسمح اإلجابة على هذا السؤال حتديد نوعية اخلاليا املسؤولة عن -1

  .االستجابة اخللطية

ء مفهوم االستجابة املناعية األولية والثانوية  يسمح حتليل املنحىن من بنا-2

  .ومفهوم الذاكرة املناعية وحتديد خصائصها، مث تفسريها

 إىل بناء مفهوم املصل املوجب والشخص املوجب يهدف السؤال -3

  .املصل

  ):4(اجلزء 

  . بتدعيم وترسيخ مفهوم اللقاحتسمح اإلجابة على هذا السؤال -1

  .احلصانة والفرد احملصن وتدعيم مفهوم املناعة و-2

  . إىل بناء مفهوم النوعية يف االستجابة املناعية اخللويةيهدف السؤال -3
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مث حوصلة خصائص االستجابة املناعية .  وتدعيم مفهوم الذاكرة املناعية-4

  .اخللوية
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  )99-96من الصفحة (الذات والالذات ): 6(النشاط 

 . يف حاالت نقل الدم يشرح القواعد املتبعة-: األهداف التعليمية -

  . يفسر ظاهرة تقبل ورفض الطعوم-                            

من خالل حوصلة املعارف املستسقاة من النشاطات : وضعية االنطالق -

السابقة واستخالص قدرة اجلهاز املناعي على التعرف على العناصر 

كيف : لتاليةالغريبة ومتييزها عن العناصر الذاتية، ميكن صياغة الفرضية ا

 ؟) عنها ال ذات(تتمكن العضوية من متييز ما هو ذايت عما هو غريب 

  ).2(، )1(اجلزأين : استغالل الوثائق -

  ):1(اجلزء 

1-1 -:  

  . يهدف السؤال إىل التذكري مبفهوم األجسام املضادة-1

 وتفسري ظواهر التخثر وبناء مفهوم التفاعل املناعي واملعقد املناعي -2

  عل التراص ومفهومي التوافق وعدم التوافق؛والتراص وتفا

1-2 -:  

انطالقا من حتليل معطيات " ميكن تدقيق هذا السؤال بإضافة عبارة -1

 إىل إكمال خمطط نقل الدم باستغالل  السؤال هذايهدف". 3 و2الوثيقتني 

  . 3 و2املكتسبات املبنية من خالل حتليل معطيات الوثيقة 

   واملستقبل العام وبناء مفهوم املعطي العام-2

  . وبناء مفهوم أويل حملددات الذات-3
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  :4 و1-3

   إىل إحصاء أهم حمددات الذات الصغرىيهدف السؤال -1

 وتدعيم مكتسبات الفقرة السابقة فيما يتعلق مبفهوم التوافق وعدم -2

  .التوافق يف حالة نظام الريزوس

لتحسيس بأهيمة  بناء أويل ملفهوم اهلوية البيولوجية وايهدف السؤال -3

  .معرفتها

  ):2(اجلزء 

 إىل بناء مفهوم الالذات وحتديد أسس الرفض املناعي مث يف يهدف السؤال    

  .األخري بناء حوصلة حول الذات والالذات باستعمال خمطط مفاهيمي
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  )102صفحة ( املعرفية أجوبة اخترب مكتسبايت

 تعريف املصطلحات -1

وعية تفرزها اللمفاويات البائية لتعديل هو مادة خلطية ن:  اجلسم املضاد-

  .مولد ضد نوعي

كل عنصر غريب يشكل استجابة مناعية عند اختراقه :  مولد الضد-

 .حلواجز العضوية

نوع من كريات الدم البيضاء تتدخل يف االستجابة املناعية :  اللمفويات-

يب او بتخر) اللمفويات البائية(النوعية أما بإنتاج أجسام مضادة نوعية

 ).اللمفاويات التائية(اخلاليا الغربية او خاليا العضوية املصابة

هي نوع من كريات الدموية البيضاء تتدخل يف االستجابة :  البلعميات-

 .املناعية الالنوعية وذلك ببلعمة العناصر الغريبة وإلغائها

 .هي رد فعل مناعي ضد مولد ضد معني:  االستجابة النوعية-

اعل نوعي بني جسم مضاد ومولد الضد املوافق إلبطال هو تف:  التعديل-

 .مسيته أو منع تكاثره

هو مفرزات جسمية حملية تقتل العناصر الغريبة مثل :  احلاجز الكيميائي-

 .اخل...الدموع واللعاب والعرق

هي مكونات اجلسم الكيميائية واخللوية واليت ال يتم تشكيل :  الذات-

  .ها فهو ال ذاتاعية ضدها وما سوااستجابة من
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 يتعرض املكروب إىل عملية هضم حقيقية خالل عملية البلعمة --2

  )صحيح(

وهي : الصحيح .  )خطا( اللمفويات البائية والتائية هي خاليا بلعمية -

  .خاليا ملفاوية

) . خطا(فاعي األول ضد املكروبات تشكل األجسام املضادة اخلط الد-

 الدفاعي الثالث الذي يتدخل عند تشكل األجسام املضادة اخلط: الصحيح

واخلط الدفاعي الثاين ) احلواجز اجلسمية(فشل اخلط الدفاعي األول 

   )البلعمة= التفاعالت االلتهابية حتت اجللدية (

 ميكن اجلسم املضاد ان يعدل عدة مكروبات مسؤولة عن أمراض خمتلفة -

  )صحيح(

ولد الضد وتشكيل  ميلك اجلسم ذاكرة مناعية قادرة على حفظ نوعية م-

 املكروبات -)صحيح(استجابة سريعة عند دخوله العضوية مرة أخرى 

ليس كل املكروبات : صحيح. ) خطا(عناصر خلوية ممرضة وغري مفيدة 

     .ممرضة وغري مفيدة فبعضها ضار وبعضها نافع

  التعريف املناسب  الكلمات

  املصل

  البلعمة

  االجيابية املصلية

  التوافق

ـ هو السائل العائم الذي يطفو بعد ختثر الدم 

  ـ اقتناص عن عناصر غريبة والقضاء عليها

 وجود أجسام مضادة يف املصل كدليل على -

  حدوث إصابة مكروبية
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  التراص

  

تجابة املناعية االس

  النوعية

  االلتهاب

  

  اناتوكسني

   متاثل جزيئات الذات وتقبل اخلاليا واألنسجة-

طة األجسام املضادة  ارتباط اخلاليا مع بعضها بواس-

  لتشكيل كتال قابلة لترسيب

  

   رد فعل مناعي مكتسب ضد مولد ضد معني -

  تفاعل حملي غري مرتبط جبسم غريب حمدد-

  

   سم بكتريي فقد قدرته السمية بعد معاجلته-
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  )103صفحة (أجوبة استثمر معاريف وأوظف قدرايت  

  .هي خلية بلعمية" خ"اخللية  -أ -1

  .هي كريات دم بيضاءط البلعميات و تنتمي هذه اخللية إىل من-ب

 تتركز املكورات الرئوية ضمن فجوات هاضمة يف هيوىل اخللية -ج

  .البلعمية

  : آلية و مراحل البلعمة-د

 حتيط به -3.  تلتصق به-2 . تنجذب البلعمية حنو العنصر الغريب-1

خل يف شكل فجوة  ينفصل إىل الدا-4. عن طريق امتدادات هيولية

 تندمج الفجوة البالعة مع جسيمات حمللة حتتوي إنزميات -5. بالعة

 تطرح فضالت اهلضم عرب -6. هاضمة لتحلل مكونات العنصر الغريب

  .الغشاء اهليويل يف الوسط اخلارج خلوي
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2-  

حيتوي املصل أجساما مضادة نوعية ) على اليمني( يف احلالة األوىل -أ

مع توكسني الكزاز وتبطل مفعوله يف جسم هذا الفأر وتكسبه تتفاعل 

محاية، أما يف احلالة الثانية فإن األجسام املضادة النوعية للتوكسني التكززي 

تتفاعل مع األناتوكسني التكززي املوجودة يف املسحوق العاصل ويعدل كل 

ا يف منهما اآلخر لتشكيل معقدات مناعية فتفقد األجسام املضادة فعاليته

  محاية الفأر من التوكسني التكززي القاتل،

  . تفسري التفاعل النوعي بني اجلسم املضاد ومولد الضد-ب

  

  

  

  

  

  

  

  .هو تعديل مولد الضد وإبطال قدرته املرضية:  أمهية التفاعل-ج

��� �� ���� 

 ا���� ا����د

�� ���� 

������ 
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يف املرحلة   ينتمي هذا النوع من املناعة إىل املناعة النوعية اخللطية ويأيت-د

واخلط  الدفاعي ) احلواجز اجلسمية(ز اخلط الدفاعي األول الثالثة بعد جتاو

  ).التفاعالت االلتهابية حتت اجللدية(الثاين 

 12 عند زرع قطعة جلد من فأر أ لفأر ب فإنه يتم رفضها بعد -3-1

وعند حضن خاليا جلد الفأر أ مث مزجها مع مصل الفأر ب فإنه ال . يوما

  .ا ملفاوية هلذا الفأر فأنه يتم ختريبهايتم ختريبها، أما عند مزجها مع خالي

   هذا التفاعل هو استجابة مناعية خلوية-3-2

 مميزات حالة رفض الطعم هو أنه يتم بآلية خلوية أي بتخريب -3-3

  .خاليا الطعم مباشرة بواسطة خاليا ملفاوية

4-  

الشكل . من يف احملدداتك االختالفات بني األمناط الثالثة من البكتريا ي-أ

هو جسم مضاد و دوره التفاعل مع مولدات الضد لتعديلها و إبطال د 

  .مفعوهلا

   الشكل الذي يعدل مولد الضد أ والشكل ج مها على الترتيب -ب

  

  

  

                                             .هي أا مواد خلطية نوعية: مميزات األجسام املضادة

5-   
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                                                                                         : شرح النتائج-أ

  .السيدة س مصابة باملرضني ب وج

  .السيدة ص مصابة باملرضني أ وج

  .السيدة ع غري مصابة بأي من األمراض الثالثة

  "اإلجيابية املصلية" الصفة املمكن إعطائها إىل هذه الصفة املوجبة هي -ب

د الغياب الكلي لالستجابة املناعية عند السيد ع إىل غياب مولد  يعو-ج

  .يف جسمها) مسبب املرض(الضد 

6-   

 منط االستجابة املناعية هو استجابة التهابية، ألا استجابة حملية حتت -أ

  .جلدية

 تعين االستجابة اإلجيابية أن استجابة مناعية سريعة من طرف العضوية -ب

  .ضد املادة احملقونة

 يتم تلقيح الشخص الذي يبدي استجابة سلبية ألن جسمه غري حمسس -ج

  .ضد هذا املادة اليت تفرزها بكتريا السل باعتباره غري ملقح ضدها

 بعد احلقن بالـ ب س ج يعترب هذا االختبار مؤشرا على درجة املناعة -د

  .اليت أكسبها اللقاح للفرد امللقح

 يسمح مبعرفة قوة أو ضعف الذاكرة  سنوات5    تطبيق هذا االختبار كل 

  .املناعية اجتاه هذه املادة و من اجتاه عصيات كوخ مسببة مرض السل
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  )115 -105من الصفحة (اإلعتالالت املناعية ) 3(الوحدة 

التعرف على بعض اإلعتالالت اليت تصيب اجلهاز : اهلدف التعلمي -

  .املناعي ، وسبل الوقاية منها ومعاجلتها

  .  الوحدةمدخل* 

هي وضعية انطالق تساعد التلميذ على حتديد معامل : وضعية االنطالق -

 عن طريق الوحدة وإطارها العام الذي يقود إىل حتقيق اهلدف املعريف

"  احلساسية -: النشاطات املقترحة يف شكل ثالث عناصر هي

  ".االستجابة املفرطة 

  . أمراض املناعية الذاتية-              

  . اللقاحات واألمصال-              

متثل شخصا يرتدي عازال حيميه من العوامل املسببة ملرض : الصورة -

احلساسية، اليت تسببها له العوامل املتوفرة يف احلقل الذي يعمل فيه؛ وهي 

  .تقدم فكرة الوقاية واالبتعاد عن مسببات املرض

  النشاطات •
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  )107-106فحتني الص" (االستجابة املفرطة"احلساسية ) 1(النشاط 

التعرف على احلساسية وبعض مسبباا، وبناء مفهوم : اهلدف التعلمي -

  .استجابة مناعية مفرطة

يعمل األستاذ يف هذا النشاط على االنطالق من : وضعية االنطالق -

وضعية معيشة كأن يكون يف الفوج التربوي أحد املصابني باحلساسية 

 إىل حتقيق اهلدف من ومنه يسعى لوضع إشكالية ومعاجلتها تؤدي

 .النشاط

  :استغالل الوثائق -

  الربو): 1(اجلزء 

 الذي يصف مرض الربو وأعراضه على أساس أنه أحد أنواع ص يقرا الن-أ

احلساسية، قراءة صامتة من طرف التالميذ مث يطلب منهم اإلجابة عن األسئلة 

بة التالميذ املوالية له يف كراريس احملاولة وحتديد وقت لكل ذلك ومناقشة أجو

  .لينقل فيما بعد على كراس الدرسوتسجيل ملخص موجز هلا على السبورة 

ضيق يف التنفس : *  األسباب العضوية للنوبة-1: وهذه أجوبة مقترحة هلا

  :  ما يليةنتيج

  . متدد األوعية الدموية يف اجلهاز التنفسي-

  .نفسي جتمع عدد كبري من خاليا الدم البيضاء يف أنسجة اجلهاز الت-

  . رشح ملصل الدم يف مستوى أنسجة اجلهاز التنفسي-

  . تقلص األلياف العضلية للجهاز التنفسي-
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    كل هذه التغريات على مستوى اجلهاز التنفسي سببها استجابة مناعية 

  .حادة جتاه دخول أحد مسببات مرض الربو

 مسببات الربو يف احمليط عديدة دع التالميذ يبحثون فيها؛ قد تكون -1

غبار املنازل، صوف اخلراف، الريش، زغب احليوانات، حبوب 

  ...............الطلع

متثل العناصر املستنشقة بالنسبة للعضوية املصابة بالربو مولدات ضد  -2

جتمع خلاليا الدم (يعمل اجلسم على مقاومتها باالستجابة املناعية 

 ......).البيضاء، رشح للمصل 

ية مفرطة جتاه عناصر غري ممرضة عادة؛ يتمثل الربو يف استجابة مناع -3

 .هلذا فهي تسمى احلساسية

 يف الوسط اخلارجي كثرية، ة العوامل احمليطة بالعضوين من املعروف أ-ب

 يف إحداث نوبة الربو ؛ هلذا جلأ األطباء إىل ايصعب حتديد املتسبب منه

  : االختبارات اجللدية وتتمثل فيما يلي

ملسببات احلساسية املعروفة طبيا كوبر إحضار مستخلصات خمففة  * -1

وحتقن حتت جلد .... األرانب، جزيئات القطن، وبر الكالب، حبوب الطلع

  .أو يف الساعد) 2الوثيقة (الشخص قد تكون يف الظهر 

يترك املريض مدة قبل أن يعاينه الطبيب ليحدد أي العوامل هو املسبب * 

نتشار درجة االستجابة ملرض احلساسية، وقد جيد أكثر من عامل حسب ا

  .الفورية املوضوعية، وعليها يصف له الطبيب العالج املناسب
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 تعترب هذه املسببات مولدات ضد ألا تؤدي على استجابة مناعية وتنتج -2

  ).IgE(لذلك أجساما مضادة تتمثل يف 

 - ربو، جـ-إكزمية، ب-أ(عند دراسة حاالت معينة من احلساسية * 

يف ) IgE(وقورنت نسبة )  زكام حبوب الطلع-إلتهاب األنف،   د

 العاديني لوحظ ارتفاع كبري يف صدمهم مع ماهو موجود يف دم األشخا

نسبة هذه األجسام يف كل احلاالت، حيث أن النسبة العادية هي حتت اخلط 

حيث جند مثال أن (      ) هو ما يوجد فوق اخلط  ) اإلفراط(بينما الزيادة 

نسبة  ) د(شخص العادي املعرض حلبوب الطلع الشخص العادي أن ال

)IgE ( مللتر بينما الشخص  /٭ نانوغرام240يف دمه تزيد قليال على

يف دمه إىل ) IgE( املصاب باحلساسية جتاه حبوب الطلع تزيد نسبة 

مللتر وقس على ذلك بقية احلاالت املرضية / نانوغرام 2400أكثر من 

  ).3(  املمثلة يف الوثيقة ىاألخر

 نستنتج أن األشخاص املصابون باحلساسية جتاه أحد مسبباا تزيد نسبة -

يف دمهم؛ منه يتضح أن مسبب احلساسية يثري ) IgE(األجسام من نوع 

اليت تؤدي إىل ظهور أعراض احلساسية بأنواعها ) IgE(العضوية إلنتاج 

  .املختلفة

ى القراديات هي لكائنات حية جمهرية مسببة للحساسية تدع) 4( الوثيقة -

  .......).الغبار، األفرشة، األلبسة،(تتواجد عادة يف حميط البيوت 

  ):2(اجلزء 
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سؤال يهدف إىل تنمية منهجية استغالل وثيقة متوفرة :الشرح  -1

  : وكيفية حتليلها ونقترح عليك مايلي

اجلهاز ) املدرج بعض منها يف اخلانة ج(تثري مسببات احلساسية  * 

من طرف اخلاليا ) IgE(األول معها فينتج املناعي عند التماس 

  وهذه األخرية تتثبت على أغشية اخلاليا الصارية وحترضها Bاللمفاوية 

على إنتاج اهليستامني ومواد أخرى تبقى متجمعة فيها ضمن 

حويصالت؛ عند التماس الثاين مع نفس املسبب للحساسية األول 

 من اهليستامني وغريها تتحرض اخلاليا الصارية وحترر حمتوى احلويصالت

  ) .ب(مسببة بالتايل أعراض احلساسية املمثلة يف اخلانة 

 هو سؤال استنتاجي يدعو إىل توظيف قدرات التالميذ؛ ألن -2

مالحظة مسببات احلساسية جند أا أجسام عادية مكونة حمليط اإلنسان، 

أما يتطلب من اجلسم أهن يتعامل معها على أا أجسام غري غريبة عنه؛ 

استجابة بعض األشخاص جتاهها جيعل من هذه املسببات على أا 

جيب مقاومتها وحتدث االستجابة غري ) مولدات ضد(أجسام غريبة 

  ). احلساسية 0العادية 

  : سؤال تفكريي إدماجي جيعل التلميذ حيلل ويركب ويقترح-3

 لتجنب احلساسية والوقاية من حدوث نوباا جيب االبتعاد عن -     

  ).IgE(مسبباا اليت تأكد أا يج اجلهاز املناعي وتثريه إلفراز 

 العالج املقترح هو تقدمي مسبب احلساسية للمريض بتركيز ضعيفة -     

  .تتزايد تدرجييا مبرور الزمن
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  )109-108الصفحتني (أمراض املناعة الذاتية  ) 2(النشاط 

  .عة الذاتيةالتعرف على بعض أمراض املنا:  اهلدف التعلمي-    

يثري األستاذ التالميذ ويدفع م إىل التساؤل هل :  وضعية االنطالق-    

  .كل األمراض منشأها أجسام غريبة تغزو العضوية من اخلارج

  : استغالل الوثائق-             

  .انتفاخ الغدة الدرقية) 2. (داء املفاصل االلتهايب): 1(اجلزء 

 من خالل القراءة م الفهيهدف السؤال إىل تعويد التالميذ -1

 األساسية يف نص علمي؛ ذلك أن العامل هو رواستخراج العناص

 ).IgGمادة يفرزها اجلسم تنشط ضد (واحد يف احلالتني 

  

  

   كغ¹²10=  نانوغرام              * 

ال ميكن للعضوية التغلب على هذه . سؤال استنتاجي -2

ض أجزاء اجلسم األمراض؛ ألن جهازها املناعي هو الذي يهاجم بع

 ......كاملفاصل والغدة الدرقية

  .أمراض مناعية أخرى): 3(      اجلزء 

    جزء للتوسيع والتدعيم حيث ذكرت فيه أمراض أخرى ملخصة ميكن 

  ..البحث فيها من طرف التالميذ 



 
www.loamari.maktoobblog.com 
e .Mail : djarbouaiMed@yahoo.fr 

102

لقد بينت الدراسات البيولوجية أن هناك عوامل تساعد على ظهور هذه    * 

السن، والوراثة، ومعاناة اجلسم من اإلصابات امليكروبية األمراض كالتقدم يف 

  . املتعلقة باجلهاز التناسليةاملتكررة، وكذا اهلرمونات األنثوي

    من هذا نستنتج أن العضوية اجم أحيانا ذاا مسببة كثريا من األمراض 

  .  املناعيةضاليت تدعــى األمرا

  )111-110الصفحتني (اللقاحات واألمصال ) 3(النشاط 

  .بناء مفهوم الوقاية باللقاحات والعالج باألمصال: اهلدف التعلمي -

 املدرجة يف ةميكن لألستاذ أن يستغل الوضعية التعلمي: وضعية االنطالق -

 .الكتاب لينطلق يف مناقشة النشاط

  :استغالل الوثائق -

  .يهدف إىل حتديد مفهوم اللقاح وأمهيته. الوقاية باللقاح): 1(اجلزء 

بعد حقنها بعصيات الكولريا القاتلة ألا ) ب( دجاجات اموعة مل متت •

كانت قد حصنت سابقا مبكروبات الكولريا الضعيفة التأثري واليت أدت 

) أ(إىل إثارة اجلهاز املناعي وحتفيزه إلنتاج املضادات، بينما اموعة 

  . املناعي مل يستعد ملقاومة امليكروبات القاتلةاماتت ألن جهازه

هو احلقن األول الذي أصبح يعرف قيما بعد ) ب(در مناعة الدجاج مص •

 .باللقاح

لقد طبق مبدأ اللقاح املكتشف من طرف باستور على اإلنسان ليقيه  •

 .كثري من األمراض املنتشرة بكثرة
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 داخل ثيهدف إىل تفسري ما حيد.الذاكرة املناعية مبدأ اللقاح ): 2(اجلزء 

  .العضوية بعد تكرار اللقاح

 يترك اال للتالميذ لتحليل والتفسري واخلروج بنتيجة حول -1

أنتاج األجسام املضادة من طرف العضوية بعد إجراء ) كمية/مدة /سرعة(

  .احلقن

 التذكري باللقاح مهم للمحافظة على نسبة معتربة من األجسام املضادة -2

  . يف الدم

حلقن حىت تبقى  لضمان فعالية إعادة اللقاح جيب عدم تباعد إعادة ا-3

 . لاخلاليا املناعية حتمل ذاكرة جتاه اجلسم الغريب و ال تزو

  . التلقيحات): 3(اجلزء 

    يهدف إىل تعريف التالميذ باللقاحات الواجب تعاطيها ومىت جترى 

  .واألمراض اليت تقي منها

 من التالميذ إحضار دفاترهم الصحية ملناقشة ما يوجد ذوعليه يطلب األستا

  .عليها

  .العالج باألمصال): 4(اجلزء 

  :لقد وقع سهو أثناء رقن النص فهو يبدأ كالتايل: مالحظة* 

دواء غاما غلوبيلني ويتمثل يف ) 4(متثل الوثيقة       * 

ويهدف إىل التعرف على ماذا حيتوى املصل .................. الغلوبيلينات

  .ليكون عالجا لألمراض اليت يصاب ا اإلنسان
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من خالل النص ميكن الوصول اىل أن مصل شخص ممنع ضد : رح الش-1

الكزاز يكون غنيا باألجسام املضادة للكزاز؛ وذا فنقله إىل شخص ثاين 

جيعل جسمه حيتوي على أجسام مضادة تقاوم ) بشكل غاما غلوبيلني(

  .مكروبات الكزاز

العالج باملصل هو نقل أجسام مضادة من جسم اىل جسم :  التعريف-2

  .ر لتقضي يف هذا األخري على األجسام الغريبة اليت أصيب اآخ

 اللقاحات هي وقاية من اإلصابة باألمراض بينما األمصال هي ملعاجلة -3

  . املصابني ا

  ).114صفحة (أجوبة اخترب مكتسبايت املعرفية 

تستهدف عملية التلقيح وقاية الشخص السليم من اإلصابة . خطأ*-1

  .باملرض

تهدف عملية املعاجلة باملصل العالج السريع للشخص تس. خطأ* 

  .املصاب

  .صحيح) ×* (

  .صحيح)×* (

  .صحيح) ×* (

  .صحيح) ×* (

  .تساعد رياضة السباحة يف مقاومة نوبات الربو. خطأ*

  .على الشخص أن يبتعد عن سبب احلساسية. خطأ*
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نبه  اليت تigeيف حالة احلساسية تقوم اخلاليا اللمفاوية بإفراز . خطأ*

لتفرز اهليستامني الذي ) اخلاليا الصارية(بعض كريات الدم البيضاء 

  .يسبب ضيق ااري التنفسية

  .صحيح) ×* (

  .صحيح) ×* (

  .الربط-2

القاح                        استجابة مفرطة جتاه عناصر من الوسط غري 

  .ضارةعادة

 أومسوم للجسم داء املناعة الذاتية          إدخال ميكروبات ضعيفة

  بغرض إنتاج أجسام مضادة

  احلساسية                 هي حقن مريض مبصل حيتوي علىأجسام 

  .مضادة مركزة

  .األمصال                    ينتج عن فقدان تعرف الذات على ذاا 

  .طريقة مناعية نوعية./  اللقاح هو طريقة وقائية ملنع اإلصابة-أ-3

ية نتيجة مهامجة جهاز املناعة للجسم أو  مرض يصيب العضو-ب-3

  .احد أعضائه

  :التعريفات. الذي ذكر يف كتاب التلميذ) 3( بدل الرقم -4

هو كل مادة أو جسم يثري استجابة مناعية يف عضوية :  مولد ضد-

  .تعتربه جسما غريبا
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مادة بروتينية تنتجها استجابة لدخول أجسام غريبة :  جسم مضاد-

  ..)..مسوم, ميكروبات(

  .اجلزء السائل من الدم وحيتوي على أجسام مضادة:  مصل-

هي استجابة مناعية مفرطة للعضوية جتاه عناصر من الوسط :  حساسية-

  .غري ضارة عادة

  .نوع من أنواع احلساسية تصيب ااري التنفسية:  ربو-

  .هو مرض مناعي ذايت يصيب العضالت:  العضال-

  

  

  )115صفحة ( قدرايت أجوبة استثمر معاريف وأوظف 

  . تتناقص األجسام املضادة اليت وفرها املصل احملقون مبرور الزمن-أ-1

  . تزداد األجسام املضادة اليت صنعها اجلسم مع مرور الزمن- ب-1

 اجلسم ض فائدة التلقيح مباشرة بعد املعاجلة باملصل؛ هو حتري- ج-1

قونة عن طريق على إنتاج األجسام املضادة لتضاف اىل األجسام احمل

  .املصل

  .وجعل اجلسم ممنع من الكزاز يف املستقبل

 بإنتاج كمية اكرب من األجسام ت يعمل التذكري يف اللقاحا- د-1

  .املضادة يف العضوية وبالتايل مناعة مؤكدة ضد مولد الضد املستهدف
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 يضمن املصل عالج املريض عن طريق إدخال أجسام مضادة - هـ-1

ما اللقاح يؤمن وقاية للعضوية من اإلصابة يف مباشرة يف عضوية بين

  .املستقبل

يف بداية العالج ألن االلتقاء األول ) IgE( يرتفع تركيز - أ-2

  تنتج هذه الغلوبيلنيBمولد الضد باخلاليا اللمفاوية ) بعامل احلساسية(

)IgE( بكثرة.  

يف العضوية هو ظهور نوبات ) IgE( عواقب ارتفاع نسبة - ب-2

 املفرطة عند أي التقاء ثاين للعضوية مع عامل احلساسية هذا احلساسية

حيث حترص اخلاليا الصارية على إفراز اهليستامني واملواد األخرى املنتجة 

, الزكام, عند التماس األول وتسبب تقلص عضالت املسالك التنفسية

...  

واالختفاء ) IgE( العالقة املوجودة بني اخنفاض تركيز - ج-2

عراض نوبات احلساسية فعند نقصها وتوقف إفرازها ختتفي التدرجيي أل

  .تبعا لذلك نوبات احلساسية

 املبدأ الذي تعتمد عليه طريقة إبطال احلساسية هو تعويد - د-2

العضوية على مسبب احلساسية حبقن متزايدة التركيز وبالتايل جتاوا معه 

  .ية له مواد مسببة إلفراط احلساسجإلنتاج وبالتايل ال تنت
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  :تصويبات األخطاء اليت وردت يف الوحدات

  

الصف

  حة

  الصواب  اخلطأ  السطر  اجلزء

: 2الوثيقة   األخري  1  64

جسيمات 

  باسيين

: 3الوثيقة 

  جسيمات مسنر

: 2الوثيقة

  جسيمات مسنر

: 3الوثيقة 

جسيمات 

  باسيين

جسيمات   جسيمات مسنر  البيانات  1  65

  باسيين

 عدد -1  البيانات  ج-1  81

  جسيمات مسنر

 اية -1

  األصبع

مل يشمل اليد   9  ج-3  82

اليمىن ويقتصر 

على اليد 

  اليسرى

مل يشمل اليد 

اليسرى ويقتصر 

  على اليد اليمىن

  البيانات  1  92

  ج

  

 ساعة 24بعد 

  

 ساعة 24بعد 
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  د

حقن توكسني 

تكززي يف 

  حيوان آخر

 ساعة 24بعد 

حقن توكسني 

تكززي حليوان 

  آخر

 حقن توكسني

  تكززي

  

 ساعة 24بعد 

حقن توكسني 

  تكززي 

   أسابيع8   أشهر8  19  3  94

95  4  
4  

3  
  البيانات

  لتصبح  للبقع

الفأرين ج ود 

حمصنني ضد 

  مرض السل

االستجابة   البيانات  األخري  101

  املناعية الالنوعية

االستجابة 

  املناعية النوعية
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  ثالثاال ال

  

  انتقال الصفات الوراثية) 3(احملتوى املعريف للمجال        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                يحدث التكاثر للمحافظة على استمرار النوع بتزاوج الجنسين

 .فراد جديدة تحمل صفات من األبوين               الذكر واألنثى إلنتاج أ

 تشكل الخاليا يتطلب التكاثر

ها الصبغيات التناسلية التي تختزل في

في كل من النطفة النصف إلى 

والبويضة وعند حدوث اإللقاح 

العدد يجتمع نصفا الصبغيات لتشكل 

 .الكامل من جديد

يتشكل الجنين عند اإلنسان داخل 

عضوية األم ويتطور من جنين إلى 

حميل في الرحم معتمدا على أمه 

 في التغذية واالحماية

 تنتقل الصفات الوراثية من اآلباء

على األبناء عن طريق الصبغيات 

الحاملة للمعلومات الوراثية، كما أن 

بعض األمراض تورث وتعرف 

 باألمراض الوراثية
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  انتقال الصفات الوراثية) 3(اال 

  .مدخل اال �

اهلدف من هذه الصورة اليت متثل مدخل اال : اهلدف من الصورة -1

 هو التعبري الشامل بالصورة حملتوى اال، إذ أا تربز أبوين هلما صفات

نوعية وفردية معينة يتميزان ا، وبعد تناسلهما أجنبا أ بناء ذكورا وإناثا 

أنظر شكل األنف، (حيملون بعض الصفات اليت انتقلت أليهم من أبويهم 

 .......................................)الفم، طول العنق، 

    والنص املقابل للصورة يشري إىل هذه النقاط باختصار، كما أنه 

يطرح تساؤالت تؤطر كل حمتوى اال إذ أا تعترب إشكالية اال 

املفاهيمي املراد التطرق إليه من خالل الوحدات املفاهيمية املكونة له 

  .واليت ذكرت أيضا يف املدخل

هي صفحة أدرجت يف مدخل كل جمال بغرض : املكتسبات القبلية -2

ات السابقة من التعليم التذكري باملكتسبات اليت سبق اكتساا يف السنو

املتوسط واملتعلقة باال؛  ففي هذا اال على األستاذ أن جيعل التالميذ 

من حيث التنظيم (يتذكرون مكتسبام القبلية ملكونات اجلهاز التناسلي 

، والذي سبق وان تطرقوا إليه يف السنة األوىل من )واألعضاء املكونة له

نطالق يف دراسة الوحدة األوىل من اال التعليم املتوسط، ليستطيعوا اال

الثالث هذا وهـي تشكل األمشاج؛ مما يوحي بأن الدراسة متواصلة 
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ومستمرة سواء بالنسبة لسنوات الطور أو بالنسبة للسنة نفسها كالبنيان 

  ....ةاملتواصل من األساس حىت إىل ما الاي

  )134-119من الصفحة (تشكل األمشاج عند اإلنسان ) 1(الوحدة 

التعرف على مراحل تشكل األمشاج : اهلدف التعلمي للوحدة �

؛ )ن(وختلقها على مستوى املناسل واحتوائها على نصف عدد الصبغيات 

ن 2(والتقائهما مرة ثانية أثناء اإللقاح وتشكيل الصيغة الصبغية الثنائية 

 ).صبغي

  :مدخل الوحدة �

ضبط عن طريق أسئلة  حتدد دراسة الوحدة وأبعادها وت: وضعية االنطالق -

 وحتدد املفاهيم الواردة فيها؛ ويف النهاية ذكر لعناصر دراسة هذه اتؤطره

  .الوحدة

 املدخل خمطط لدراسة الوحدة املفاهيمية ضمن سريورة العمل اويعترب هذ

  : التربوي و يشتمل على

  .دراسة مراحل تشكل األمشاج الذكرية واألنثوية            + 

راسة تشكل األمشاج على مستوى الصبغيات ملعرفة سلوك د            + 

  .هذه األخرية

  .دراسة اإللقاح عند اإلنسان ومراحله            + 

  .كل هذا يتم ضمن النشاطات التالية
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 متثل صورة الوحدة بويضة حماطة بكم هائل من النطاف وكل نطفة تريد -

  .الفوز بالدخول اىل خدرها

  .النشاطات •

  )123-120من الصفحة (احل تشكل األمشاج مر): 1(النشاط

التعرف على مكونات املناسل ومراحل تشكل األمشاج : اهلدف التعلمي -

  .األنثوية والذكرية

عن طريق أسئلة مظبوطة (يستدرج األستاذ تالميذه : وضعية االنطالق -

ليجعلهم يتساءلون جبدية ويضعهم يف حرية وحتفز قصد ) وحمضرة مسبقا

 املناسل اليت تنتج األمشاج؛ وكيفية إنتاج هذه التعرف عن مكونات

 .األمشاج واملراحل اليت متر ا

  .استغالل الوثائق -

  .إنتاج األمشاج الذكرية): 1(اجلزء 

, رسم ختطيطي ملقطع خلصية إنسان) 1(تبني الوثيقة : تركيب اخلصية/  أ

فص ويف 400يظهر املقطع أا تتكون من فصوص يصل عددها اىل حوايل 

ويتراوح قطر األنابيب املنوية ,  أنابيب منوية ملتفة بشدة4-3فص من كل 

مقطعا يف أنبوب منوي ) 2(ميللي ميكرون؛ وتظهر الوثيقة 300- 200بني 

 للخصية و تظهر عليه بوضوح مساكة يف ي الوظيفنإذ هو املكو,مكرب جدا 

  .أجلدار وملعة األنبوب املنوي متتد فيها أسواط النطاف املتشكلة
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رسم ختطيطي ميثل مقطع لثالثة أنابيب منوية متجاورة يربز يف ): 3(ثيقة الو

أحدها كيف تتكون النطاف من جدار احد األنابيب املنوية انطالقا من خلية 

  .صبغي) ن2(أصلية 

  :مراحل تشكل النطاف/ ب

يوجه األستاذ تالميذه عن طريق تساؤالت إىل حتديد مكونات األنبوب / 1

اليت تربز بوضوح كيفية تشكل النطاف على ) 3(وثيقة املنوي من خالل ال

مستوى األنابيب املنوية دون أن يتدخل مباشرة يف هذا الفعل الذي يتلخص 

  :فيما يلي

املكونة للطبقة اخلارجية جلدار ) ن2(تنقسم اخلاليا األصلية : مرحلة التكاثر* 

درجة األنبوب املنوي انقسامات متساوية معطية منسليات منوية من ال

  .صبغي) ن2( اليت ا 1)املرتبة(

تنمو املنسليات منوية وتتحول اىل خاليا منوية من الدرجة : مرحلة النمو* 

  ) ن صبغي دائما2ا  (األوىل

متر اخللية املنوية من الدرجة األوىل بانقسام منصف أول : مرحلة النضج* 

تنقسم هذه ) غين صب(وتعطي خاليا منوية من الدرجة الثانية ا ) اختزايل(

  ).ن صبغي ( منويات حديثة ا 4األخرية باالنقسام الثاين فتعطي 

حتدث للمنويات احلديثة تبدالت شكلية وبنيوية وتتحول اىل : مرحلة التمايز* 

  .نطاف بالغة ترتلق اىل ملعة األنبوب املنوي

  ).ن صبغي(اربعة نطاف ناضجة ا 1وذا تعطي اخللية املنوية من الدرجة 
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 أسطر 5 زيطلب األستاذ من التالميذ كتابة ملخص قصري ال يتجاو/ 2

  .اليت تبدي مراحل تشكل النطفة) 4(لترمجت الوثيقة 

ميكن . (تتميز برأس به نواة وقطعة متوسطة وسوط للحركة: مميزات النطفة/ 3

  ).لألستاذ تقدمي رسم ختطيطي يربز فيه مكونات النطفة

  ).البويضات(نثوية إنتاج األمشاج األ): 2(اجلزء 

  :تركيب املبيض/ أ 

يوجه األستاذ التالميذ اىل حتديد املكونات األساسية للمبيض من / 2و1 

تظهر مقطع ) 1(فالوثيقة ) 2(و )1( الوثيقتني هخالل التركيز على ما تبدي

مثبت وملون ملبيض ناضج يبدي عدد من الكتل املختلفة األقطار بعضها ممتليء 

 التميز بوضوح ملنطقتني ن واألجسام الصفر وميكتجلر يباوبعضها جموف هي ا

وفيها تنمو وتتطور ,  وهي قشرة املبيضتمنطقة حميطية غنية باجلر يبا

  .ومنطقة غنية باألوعية الدموية وهي اللب, البويضات داخل اجلريبات

لتحديد أهم حمتويات ) 4(و) 3(يلفت األستاذ انتباه التالميذ اىل الوثيقتني / 3

 اجلريبات هو البويضات اليت ينطلق تشكلها هوأهم ما حتتوي. ريب الناضجاجل

بنفس طريقة تشكل (يف املرحلة اجلنينية حيث تتم مرحلة التكاثر والنمو 

 يف حالة سبات 1ويتوقف التشكل إذ تبقى اخللية البيضية من املرتبة ) النطاف

لتان تتمان بعد البلوغ  البلوغ اجلنسي أما مرحليت النضج والتمايز الداىل ما بع

 انقسامها لتعطي خلية كبرية 1اجلنسي حيث تكمل اخللية البيضية من املرتبة 

والثانية صغرية لفقرها ) ن صبغي(تسمى اخللية البيضية من املرتبة الثانية حتتوي 

من اهليوىل تدعى الكرية القطبية األوىل؛ مث تنقسم اخللية البيضية من الدرجة 
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وكرية قطبية ثانية وهنا يقترب اجلريب ) ن صبغي(ويضة الثانية لتعطي ب

الناضج من جدار املبيض الذي يرق وينفجر ملقيا بالبويضة يف جتويف البطن 

  .ليلتقطها الصيوان ومنه اىل القناة الناقلة للبيوض

  :مراحل تشكل البويضات/ ب

) 5(يطلب األستاذ من التالميذ كتابة نص قصري لترمجت حمتوى الوثيقة / 1

  .2مع التنبيه اىل تسمية اخللية البيضية من املرتبة 

الستخالص مراحل تشكل األمشاج يطلب األستاذ من التالميذ إجناز رسم / 2

مقارن ملراحل تشكل النطاف والبويضات ويبدون مالحظام حول نقاط 

  .االختالف والتشابه يف جدول بسيط

-124من الصفحة(سلوك الصبغيات أثناء تشكل األمشاج ): 2(النشاط 

127.(  

التعرف على سلوك الصبغيات أثناء مراحل تشكل : اهلدف التعلمي -

  .األمشاج والفرق بني خلية جسمية وخلية مشيج

يوجه األستاذ تالميذه اىل طرح التساؤالت املختلفة : وضعية االنطالق -

حول سلوك وشكل وهيئة الصبغيات أثناء تشكل األمشاج وما مدى 

 .خبلية مشيجتشابه خلية جسمية 

  .استغالل الوثائق -

  :الصبغيات وتشكل األمشاج): 1(اجلزء 
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السؤال ينمي قدرة املالحظة لدى التلميذ وعليه جيب التركز على إبراز ما / 1

من كرب يف حجم النواة وثخن وقصر ) 2(و) 1(يالحظه التلميذ يف الوثيقتني 

  .يف الصبغيات

إلبراز ) 3(و) 2(يف الوثيقتني يواصل هذا السؤال تنمية قدرة املالحظة / 2

  .ثخن وقصر الصبغيات يف اخللية اليت تعاين من االنقسام

  ).4( جزء الوثيقة 2-1

هذا السؤال هو سؤال استنتاجي ميكن للتالميذ اإلجابة عليه من مكتسبام /1

  .السابقة غري أن الشطر األخري منه يوظف قدرة املالحظة واالستنتاج

اسم االنقسام االختزايل ) 4( مالحظة خمطط الوثيقة يستخرج التالميذ من/ 2

  .أو املنصف أو ما قرب ذلك من التعابري وتعترب مقبولة ويصححها األستاذ

  .يدعم هذا السؤال أيضا قدرة املالحظة واالستنتاج وينميها عند التالميذ/ 3

هذا السؤال استنتاجي حبت يتطلب جتنيد املكتسبات احلالية والسابقة /4

  .5ك السؤالوكذال

  ).2هو جزء من النشاط(النمط النووي عند اإلنسان ): 2(اجلزء 

يعتمد السؤال على املالحظة والتميز من وثيقة معروضة تتمثل يف الوثيقتني / 1

) 2(حيث ميكن حساب الصبغيات اجلسمية لإلنسان من الوثيقة ) 4(و) 3(

  ).4(أو ) 3(أو 

ث مييز التالميذ عدد الصبغيات  يعتمد على تنمية املالحظة حيلهو سؤا/ 2

  ).ن صبغي( يقابلها الرمز 23املرتبة يف أزواج وهي 
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يعتمد السؤال على املالحظة واملقارنة بني النمطني النوويني لذكر وأنثى / 3

واخلروج مبفهوم الصبغيات اجلنسية ) 4(و)3(اإلنسان من خالل الوثيقتني 

  .املتخالفة

 إليه من طرف التالميذ غرب انه جيب هو سؤال استنتاجي ميكن الوصول/ 4

  يف البويضات وxالصبغي اجلنسي الذي قد يكون + صبغي 22 ةإبراز الصيغ

xأو  yيف النطاف .  

  . إدماجي يقصد منه استخراج مفهوم النمط النووي خللية مالهو سؤا/ 5

  )129-128من الصفحة( مراحل اإللقاح عند اإلنسان ):3 (النشاط

 ظاهرة اإللقاح اليت ةف هذا النشاط اىل إبراز فائديهد: اهلدف التعلمي -

تعيد دمج صبغيات النطفة بالبويضة إلنتاج أساس اخلاليا اجلسمية من 

  ).ن2(خالل إعادة الصيغة الصبغية إىل 

يثري األستاذ ظاهرة اختالف العدد الصبغي بني : وضعية االنطالق -

 مفاهيم األمشاج واخلاليا اجلسمية للمواليد وطرح تساؤل يزعزع

 .التالميذ للمتابعة والبحث عن اجلواب

  .استغالل الوثائق -

  التقاء األمشاج يشكل بيضة ملقحة): 1(اجلزء 

 استرجاعي يعتمد على املكتسبات القبلية للتالميذ حبيث حيدد لهو سؤا/ 1

  .التالميذ أجزاء اجلهاز سواء يف أفواج أو فرادى
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ى أساسها جتند املعارف املكتسبة ينمي هذا السؤال قدرة املالحظة الين عل/ 2

  .لتحديد اجلزء الذي تلتقي فيه النطفة بالبويضة

 التالميذ تسميات خمتلفة جراء مكتسبام وما على األستاذ اىل حقد يقتر/ 3

  .أن جيمعها يف تسمية واحدة وهي اإللقاح

  اإللقاح): 2(اجلزء 

  ).ب2( املالحظة الوثيقة ىإجابة هذا السؤال تعتمد عل/ 1

 بعد دخول النطفة ومساعدة التالميذ لإلجابة والتعبري للتوضيح ما حيص/ 2

ميكن حتضري رسومات ختطيطية كبرية وواضحة كما ميكن االعتماد على 

  .حيث يالحظ اقتراب نواة النطفة من نواة البويضة) ج2(الوثيقة 

 يعتمد على املالحظة كما يعتمد على االستنتاج إذ أن الوثيقة لهو سؤا/ 3

  . داخل البويضةاتربز تقارب حمتوى النواتني مث اندماجهم) ج2(

ميكن من خالل هذا السؤال الذي نذكر انه من مهام التلميذ اإلجابة عليه / 4

أومن خالل وثائق يقترحها األستاذ حتدد املراحل ) 2(من خالل الوثيقة 

  .األساسية لإللقاح

  )3(مناقشة الوثيقة ): 3(اجلزء 

  ).3(تعتمد يف أجوبتها على مالحظة الوثيقة هي أسئلة / 2 و1

) 3(من مالحظة الوثيقة x  تستخرج نسبة البويضات احلاملة للصبغي / 3

  .أيضا

يطلب من التالميذ إجناز نص علمي قصري إلبراز أمهية اإللقاح واملتمثلة يف * 

  ).ن2(إعادة الصيغة الصبغية اىل 
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ات ختطيطية من ابتكارهم  من التالميذ تدعيم الظاهرة برسومبكما يطل* 

  ).2(معتمدين يف ذلك على الوثيقة 

  )132صفحة (أجوبة اخترب مكتسبايت املعرفية                              

  وضع الكلمة / 1

  .صحيح.                                     * خطأ* 

  .صحيح.                                  * صحيح* 

  .صحيح                           * .          خطأ* 

  .صحيح.                                  * صحيح* 

  .صحيح.                                     * خطأ* 

  .صحيح* 

  الربط/ 2

احتاد نواة املشيج الذكري بنواة *             .                        جريب*

  البويضة

عضو مكون من عدة خاليا  *                         .           القاح *

  وحيتوي البويضة

  خلية تناسلية *             .                قطبية كرية *

خلية قليلة اهليوىل تظهر أثناء    *                            .    املنسل *

  تشكل البويضة

   عضو ينتج اخلاليا التناسلية       *        .                    املشيج *
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 املتخالفة يف نواة تعدد الصبغيا         *                      . الصبغيات *

  اخللية 

خيوط ملتفة حمبة لألصبغة توجد              *    .                 ن صبغي*

  يف النواة

  الشرح/ 3

  :كيفية حدوث اإللقاح عند اإلنسان/ أ

ند اإلنسان باندماج املشيجني الذكري واألنثوي بتشكيل حيدث اإللقاح ع* 

خلية ثنائية الصيغة الصبغية تدعى البيضة امللقحة اليت تكون منطلق لنشأة 

  .فرد جديد

  :كيفية تشكل املشيج الذكري/ ب

  :مير املشيج الذكري أثناء تشكله مبايلي

  .إذ تنقسم اخلاليا األصلية عدة انقسامات متتالية:  التكاثر-

تنمو اخلاليا املتشكلة عن االنقسامات السابقة مشكلة خاليا منوية :  النمو-

  .من الدرجة األوىل

انقساما اختزاليا ) ن2(تنقسم اخلاليا من الدرجة األوىل :  انقسام اختزايل-

  ).ن(لتعطي خاليا منوية من الدرجة الثانية حتتوي على 

  . وتتطاول لتشكل نطفةتتحول اخلاليا من الدرجة الثانية شكال:  التمايز-

  :caryotypeالنمط النووي لإلنسان / ج
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 صبغي؛ هذه 46جمموع الصبغيات اليت متيز نوع اإلنسان وعددها 

الصبغيات ترتب عادة بشكل أزواج حسب تدرج القامة مث ترقم لتسهيل 

  .دراستها

  :مكونات األنبوب النووي/ د

  .غالف حييط األنبوب* 

 اخلاليا املختلفة منيز فيها من اخلارج اىل قشرة مكونة من جمموعة من* 

  :الداخل مايلي

صبغي تلي الغالف وقد يكون بعضها يف حالة ) ن2( خاليا أصلية ا -    

  .انقسام

  .صبغي) ن2( خاليا منوية من املرتبة األوىل ا -    

  .صبغي) ن( ا ة خاليا منوية من املرتبة الثاني-    

    - صبغي) ن(ا خاليا منوية فتية.  

  .ملعة األنبوب وا النطاف* 

كيف يتم ترتيب النمط النووي إما يدويا عن طريق قص الصبغيات / هـ

من الصورة ووضع املتماثلة منها جبانب بعضها وترتبها حسب الطول 

  .وميكن اآلن ترتيبها عن طريق احلاسوب. التنازيل

صفحة ( وأوظف قدرايت أجوبة استثمر معاريف                              

133(  

  :  إعادة رسم الوثيقة- أ-1
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   . نوع هذا املشيج ذكري-ب

  .                                      نوع جنس اجلنني هو ذكر-ج

  ).(xy ألن طابعه النووي يكون 

  . المرأةياجلهاز التناسل متثل الصورة -أ-2

يقدم رسم مبسط للجهاز التناسلي مبا ( المرأة ي رسم اجلهاز التناسل-ب

  ).فيه املبيضني 

  . هذا العضو هو املبيض-ج

 القشرة وتتكون من اجلريبات اليت بداخلها البويضات -: مكوناته*

  .واألجسام الصفر

  .دموية غزيرة اللب يف الداخل ويتكون أساسا من أوعية -            
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  .دور املبيض األساسي هو إنتاج البويضات* 

يوضح أساسا اقتراب ) 3( رسم ختطيطي للمرحلة املمثلة يف الوثيقة -أ-3

  .النواتني من بعضهما

  . املرحلة املوالية هلذه تنقسم فيها البيضة امللقحة مشكلة خليتني-ب

  .يضات مكان حدوث هذه الظاهرة هو بداية القناة الناقلة للبو-ج

4-1-  

  النطفة   البويضة 

  .إنتاجها قليل -

 .ميكرون100قطرها  -

 . ليس هلا عناصر للحركة -

حتوي هيوالها مواد  -

  .مغذية

  .تنتج كل شهر واحدة -

يف /مليون100إنتاجها كثري -

  .راملليمت

  .ميكرون60طوهلا -

  . تتحرك بسوط-

  .رأسها مفلطح حيتوي النواة-

  .إنتاجها مستمر-

  .يتني اجلنسينت مقارنة بني اخلل-2

  .  إنتاج البويضات قليل واحدة يف الشهرة بينما النطاف كثري-

النطفة صغرية متطاولة وهلا ,  البويضة كبرية وليس هلا أعضاء للحركة-

  .سوط للحركة

-...............   

  . ترتيب املراحل حسب تسلسلها الزمين-5-1
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  . اجنذاب النطاف حنو البويضة إلحداث التلقيح-أ-1

  . دخول نطفة للبويضة- د-2

  . اقتراب نوايت املشيجني من بعضهما-ب-3

  . تشكل جنني من أربعة خاليا-ج-4

                                                       . رسم جنني من خليتني-2 -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-135من الصفحة (مراحل تشكل اجلنني عند اإلنسان ) 2(الوحدة 

146(  

التعرف على مراحل تطور اجلنني عند : تعلمي للوحدةاهلدف ال �

 .اإلنسان انطالقا من اإللقاح وحىت الوالدة
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  :مدخل الوحدة �

التعرف على مراحل تطور اجلنني عند اإلنسان انطالقا : اهلدف التعلمي -

 .من البيضة امللقحة حىت الوالدة

ة حتدد سريورة دراسة الوحدة املفاهيمية من البيض: وضعية االنطالق -

امللقحة حىت الوالدة وإضافة فرد جديد؛ كل هذا يلخص يف عناصر 

  :الوحدة املتمثلة فيما يلي

  .أهم مراحل تطور اجلنني+  

  .العالقة بني احلميل وأمه+  

  .الوالدة+  

  .تعاجل هذه العناصر ضمن النشاطات التالية

أما الصورة فتمثل مرحلة من مراحل تطور اجلنني برحم أمه وهو حماط  -

 .لكيس األمنيوسيبا

  .النشاطات •

-136من الصفحة (أهم مراحل تطور اجلنني عند اإلنسان ) أ-1(النشاط 

137(  

التعرف على أهم مراحل تطور اجلنني يف اجلهاز : اهلدف التعلمي -

 .التناسلي يف املرأة وإظهار العالقة اليت تربطه بأمه
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 أن كل كائن يثري األستاذ تالميذه بلفت انتباههم إىل: وضعية االنطالق -

يبدأ خبلية واحدة ومير مبراحل حىت يصبح فردا مباليري اخلاليا؛ وجيتهد 

 .بإثارة فضوهلم حول معرفة هذه املراحل

  .استغالل الوثائق -

  تطور البيضة امللقحة إىل جنني): 1(اجلزء 

وقراءة النص املرافق هلا ) 1(    يدعو األستاذ التالميذ إىل مالحظة الوثيقة 

ة من طرف التالميذ مث قراءا من بعض التالميذ قراءة مسموعة قراءة صامت

وبعدها يطلب األستاذ من التالميذ اإلجابة على األسئلة املوالية يف كراريس 

  .احملاولة؛ كتابة األجوبة على السبورة بالترتيب

  . حيث للخلية البيضة امللقحة انقسام فتصبح خليتني-1

 جنني من مثانية 4ليتني ويف املرحلة  جنني من خ2 يتشكل يف املرحلة -2

  .خاليا

 يتغذى اجلنني خالل حياته احلرة من مدخرات اخللية البيضة ومفرزات -3

  .الرحم و القناة الناقلة للبويضات

 يتمثل دور الربعم اجلنيين يف متايزه إىل طبقات اليت منها تنشأ أجهزة -4

لتثبت يف الغشاء املخاطي اجلنني؛ بينما اخلاليا املغذية هي اليت تؤمن له ا

  .ةللرحم ومتده باألغذية الالزم

    ونذكر األستاذ بان األسئلة جييب عليها التالميذ من خالل النص والوثيقة 

  .وما هو إىل منشط وحمفز ومنظم للعمل التربوي

  منو اجلنني): 2(اجلزء 
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على     تساعد الوثائق التلميذ من خالل توظيف مكتسباته وقدراته اإلجابة 

  :السؤالني التاليني

 املعلومة اليت نستخرجها من الوثائق هي التطور السريع يف منو وختلق -1

 يف زملم بعد أن كانت ال تتجاو33 قامته بعد شهرين حاجلنني حبيث تصب

ملم  ومن شكل غري مميز إىل خملوق تبدو عليه معامل 1.5األسبوعني األوليني 

  .النوع البشري  يف حدود ستة أسابيع

 نستنتج أن املراحل األوىل من حياة جنني اإلنسان يكون فيها بعيد الشبه -

  .عن أبويه

 أسطر 5-4 يطلب األستاذ من تالميذه غلق الكتاب وإجناز فقرة من -2

  .يلخصون فيها نشاطهم معتمدين على ما اكتسبوه يف احلصة

  .ميذوهذه فقرة موجهة لألستاذ لالستئناس ا وليس بضرورة ينتجها التال

، 16، 8، 4، 2    بعد اإللقاح مباشرة تبدأ البيضة باالنقسام لتصبح 

وهكذا حىت تتكون مئات اخلاليا على هيئة مثرة التوت وتسمى .... 32

 صار داخلها جموفا وبه سائل وتدعى عند ت؛ وإذا ما كرب)املوريال(التوتة 

 البيضة عن ف؛ ويف هذه األثناء ال تك)البالستوال(إذن بالتكور اجلرثومي 

 خري مكان هلا وهو إىلالتدحرج ناحية الرحم حيث توجهها يد العناية اإلهلية 

النصف العلوي من الرحم وخاصة جداره اخللفي وهناك تعلق وتعشش يف 

اجلدار الذي كان قد استعد الستقباهلا باألنسجة املخاطية املليئة باألوعية 

ضة امللقحة يطلق عليها جنينا بعد واملالحظ أن البي(الدموية ليغذيها وينميها 

  ).انقسامها األول 
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  )139-138من الصفحة(العالقة بني احلميل وأمه ): ب-1(النشاط 

توضيح العالقة القائمة بني احلميل وأمه وإبراز دور :  اهلدف التعلمي -

  .املشيمة والكيس األمنيوسي

ح يضع األستاذ تالميذه يف وضعية حتتم عليهم طر: وضعية االنطالق -

التساؤالت من أين يتغذى احلميل ؟ أين يطرح فضالته ؟ من الذي حيميه 

عندما يتعرض بطن األم إىل الصدمات والكدمات ؟ حىت تكون هلم رغبة 

 .وفضول للحصول على املعرفة

  .استغالل الوثائق -

  تطور احلميل داخل رحم األم): 1(اجلزء 

ئق قبل اإلجابة على األسئلة     يوجه األستاذ تالميذه إىل قراءة ومالحظة الوثا

  .املوالية يف كراريس احملاولة

 يطلب األستاذ من التالميذ نسخ الوثيقة على كراريسهم مع حتديد -أ-1

  . لذلكمالزمن الالز

 يترك األستاذ التالميذ ربط البيانات بالصورة ويترك جمال للعالقة -ب-1

  .ينهم تلميذ لتصحيح األخطاء وتنظيم التدخالت فيما ب-تلميذ

 يستمع األستاذ إىل املقترحات اليت يقدمها التالميذ قبل أن يعطي -ج-1

  .عنوان الرسم الذي هو رسم ختطيطي يربز عالقة احلميل بأمه
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يترك األستاذ استخراجها ) 1(من الوثيقة ) أ و ب( الفرق بني الرمسني -2

 التالميذ وهي أن اجلنني أصبح متجها برأسه لألسفل استعدادا للخروج

  ).الوالدة(

 يدعو األستاذ التالميذ إىل استغالل الوثائق واإلجابة عن السؤال وهو -3

  .النمو يف رحم األم ويرتبط ا عن طريق املشيمة

 ليس اهلدف من هذا السؤال هو رسم املنحىن وإمنا اهلدف هو إبراز تطور -4

 وسيلة  لذلك كما انه يعتربةقامة احلميل حسب الزمن ورسم املنحىن هو وسيل

لتنمية قدرات التالميذ ومهارام والتبليغ باألسلوب العلمي؛ والنتيجة اليت 

خيرج ا التالميذ أن هناك تطورا سريعا ومضطردا يف قامة احلميل حبيث 

ملم يف ظرف سبعة اشهر وكذلك الوزن الذي 520ملم إىل 33انتقلت من 

  .تضاعف أالف املرات يف نفس املدة

  لعالقة بني احلميل وأمهتوضيح ا): 2(اجلزء 

    يطلب األستاذ استغالل الوثائق ودراستها ملدة حمدودة مث تقرأ معطيات 

  . قبل اإلجابة عن األسئلة يف كراريس احملاولة5 و4 الوثيقتني

  . يتثبت احلميل برحم األم عن طريق املشيمة-1

 من غذاء وغاز األكسجني من خالل ه حيصل احلميل على ما حيتاج-2

ادالت اليت تتم على مستوى املشيمة بني دم األم ودم اجلنني دون أن خيتلط املب

  .الدمني

 يعود غاز ثاين أكسيد الفحم الناتج عن تنفس احلميل عرب احلبل السري -3

  .إىل املشيمة      ويطرح عن طرق عضوية األم
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  ينقل احلبل السري الدم من املشيمة وهو حممل باألغذية إىل اجلنني وحيمل-4

  .الدم من اجلنني وهو حممل بالفضالت إىل املشيمة

 تقوم املشيمة بتخليص دم اجلنني من غاز ثاين أكسيد الفحم وتزوده بغاز -5

األكسجني فهو يلعب إذا دور الرئتني كما تقوم بتزويد دم اجلنني باملغذيات 

  .وختليصه من الفضالت فهي إذا تقوم بدور األمعاء

بة عليه من مكتسبات التالميذ يف السنة الثانية  هذا السؤال ميكن اإلجا-6

خمتصر اإلجابة هي أن جنني اإلنسان / دون تدخل األستاذ ) إعمار األوساط(

حيظى حبماية ورعاية داخل عضوية األم عكس احليوانات البيوضة اليت ال حتظى 

  .مبثل هذه احلماية

  )141-140من الصفحة (الوالدة ) 2(النشاط 

لتعرف على أهم مراحل الوالدة وعالقة األم مبولودها ا: اهلدف التعلمي -

  .بعد ذلك

يوجه األستاذ تلميذه إىل التساؤل اجلاد حول مصري : وضعية االنطالق -

 احلميل بعد اكتمال منوه وكيف خيرج ؟وكيف يعيش بعد ذلك ؟

  .استغالل الوثائق -

  )لقد وقع خطأ يف عنوان كتاب التلميذ(أهم مراحل الوالدة ): 1(اجلزء 

 يطلب األستاذ من التالميذ مالحظة الصور وقراءة ما كتب حتتها قراءة -

 لذلك مث يطلب منهم اإلجابة على األسئلة ةصامتة مع حتديد املدة الالزم

  .املوالية
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 هو سؤال ينمي قدرة املالحظة والتعبري الكتايب والشفهي بعد ذلك - 1-1

  :يليتسجل على السبورة مميزات كل مرحلة بشكل نقاط كما 

  : املرحلة األوىل* 

 .حدوث آالم ومغص شديد يف البطن -

 .يتسع عنق الرحم -

  .متزق الكيس األمنيوسي وخروج السائل األمنيوسي إىل اخلارج -

  : املرحلة الثانية * 

  .ساعة)12-6(تزداد تقلصات جدار الرحم وتقوى وتدوم حوايل  -

يل يدفع املولود متقدما برأسه خارجا من فتحت الفرج وتدوم حوا -

 .دقيقة30

يتبع خروج املولود إصدار الصيحة األوىل نتيجة اندفاع اهلواء اىل الرئتني  -

  )مليون سنخ متلئ دفعة واحدة باهلواء25حوايل (وامتالئهم دفعة واحدة 

  :املرحلة الثالثة* 

  .يقطع احلبل السري الذي كان يربط اجلنني باملشيمة -

  :املرحلة الرابعة* 

ة وما تبقى من احلبل السري وا تنتهي اخلالص وهو إخراج املشيم -

  .الوالدة

 هذا السؤال يعتمد يف إجابته على املكتسبات القبلية من اال األول - 1-2

حيث أن عمل عضالت األم املتمثل يف التقلصات الكبرية حيتم توفر طاقة 
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كبرية حتتاج يف إنتاجها إىل األكسجني؛ هلذا يلجأ الطبيب املولد تزويد الوالدة 

  .باألوكسجني أحيانا

 سؤالني استنتاجيني جييب عنهما التالميذ عن طريق املالحظة –4 و1-3

  .والواقع املعيش

  ما بعد الوالدة): 2(اجلزء 

    يتطلب هذا اجلزء قراءة صامتة ومتأنية من طرف التالميذ قبل اإلجابة على 

  .األسئلة التالية

كراريسهم قبل أن حيدد معهم  يترك األستاذ للتالميذ فترة للتعبري يف - 2-1

  .عن طريق حليبها:  التغذية- : أشكال العالقة اليت تستمر بعد الوالدة وهي

  .حتميه من املخاطر اليت يتعلق ا:  احلماية-                   

  .تنظفه من فضالته وتبعدها عنه:  التنظيف-                     

إلجابة عليه باالعتماد على النص  هو سؤال استنتاجي ميكن للتالميذ ا- 2-2

  :وهو أن األم تقدم ملولودها احلليب الذي حيظى بعدة مزايا منها

 يف دحيتوي على مضادات حيوية حتمي املولود من األمراض وهي ال توج -

  .احلليب االصطناعي

م واليت من الصعب ضبطها يف احلليب 37درجة حرارته مناسبة وهي  -

  .االصطناعي

رجاعي يعتمد على املعارف املكتسبة من السنة األوىل  هو سؤال است- 2-3

  .واال األول من هذه السنة
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 هذا السؤال يعتمد يف إجابته على مكتسبات التلميذ يف هذه الوحدة - 2-4

  .فهو سؤال إدماجي
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  )144صفحة (أجوبة اخترب مكتسبايت املعرفية                            

  .م العبارة الصحيح وتصحيح العبارات اخلاطئةأما) x( وضع عالمة -1

  )X. (أشهر قبل والدته9تبدأ حياة الكائن البشري منذ * 

  .ال ميكن أن ينمو اجلنني دون مشيمة* 

  .ينمو اجلنني داخل كيس مملوء بالسائل األمنيوسي* 

  )X. ( منه بعد الوالدةةيصبح احلبل السري ال فائد* 

ي حلياته يتنفس احلميل عن طريق للحصول على األوكسجني الضرور* 

  .املشيمة يف الرحم

  .تدخل نطفة واحدة داخل البويضة أثناء اإللقاح* 

. اإللقاح من متعاين البيضة امللقحة انقساما لتعطي خليتني متماثلتني بعد يو* 

 (X)  
  .يتثبت اجلنني يف جدار الرحم* 

ل تقلصات جدار تتحرك البيضة امللقحة داخل القناة الناقلة للبيوض بفض* 

  .القناة الناقلة وحركة األهداب املبطنة هلا

   الربط-2

املشيج األنثوي احلامل لنصف عدد .                         * اإللقاح *

  الصبغيات

  احتاد نواة املشيج الذكري بنواة البيضة.                  * اخللية البيضة *
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  انغراز اجلنني يف جدار الرحم.                        * املشيمة *

  مساحة تبادل بني األم وجنينها.                       * التعشيش *

عضو مكون من العديد من اخلاليا حتيط .                           * ولود *

  باخللية البيضة

  منو وتطور اجلنني داخل عضوية األم.                          * جريب*

  .اجلمل تركيب -3

  . تعترب اخللية البيضة والبويضة والنطفة خاليا تناسلية-أ

  . يرتبط احلميل باملشيمة عن طريق احلبل السري-ب

  . الوصف يف فقرة قصرية-4

    يدخل الغذاء األنبوب اهلضمي ويهضم عن طريق العصارة اهلاضمة ويف 

م ويف مستوى مستوى األمعاء الدقيقة تنتقل املغذيات إىل الدورة الدموية لال

  .املشيمة تنتقل املغذيات اىل اجلنني عرب احلبل السري
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  )146-145صفحة (أجوبة استثمر معاريف وأوظف قدرايت 

 احلبل - املشيمة –احلميل :  نقل الرسم، كتابة البيانات التالية-أ-1

  . السائل األمنيوسي- الكيس األمنيوسي -السري 

   -   ب

   اجلننيهتقبلما يس   األمهما تستقبل

  .غاز ثاين اوكسيد الفحم-

  . فضالت -

  . غاز ثنائي األوكسجي-

  . مغذيات-

 نقل الرسم على الكراسة ويهدف إىل إكساب التالميذ كفاءة التبليغ -أ-2

  .باألسلوب العلمي

  .             يهف إىل التعبري باإلشارات-  ب

احلميل   األم

  .غاز ثاين األوكسجني 

  .ز فريوس اإليد

  .مغذيات 

  .ماء 

  .تبغني 

  .كحول 

  

  . تلوين الضروري منها حلياة احلميل •

   األوكسجني   غاز ثنائي-          
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  مغذيات-          

       مـاء-          

  .د اخلطرة شطب املو-ث

  . فريوس اإليدز-×

  . تبغني-×

  .كحول-×

استهالك إذ أن غاز ثاين أكسيد الفحم يأيت من .  سؤال تفسريي-ج

  .املغذيات يف عضوية احلميل

  . نقل الرسم ويهدف إىل حتقيق مهارة التبليغ باألسلوب العلمي-أ-3

  . املهبل-4 عنق الرحم، -3 خماطية الرحم، -2 اجلنني، -1:البيانات -ب

  . قناة الناقلة للبيوض- اإللقاح،  س- اإلباضة، ص-             ع

  .ة إىل التعشيشتطور اجلنني من اإلباض:  العنوان-ج

   ظاهرة الوالدة-أ-4

   د - ب – ج –أ :  الترتيب- ب-4

 متزق -ج/  توجه اجلنني برأسه إىل األسفل -أ:  العناوين املناسبة- ج-4 

 اندفاع اجلنني برأسه -ب/الكيس األمنيوسي وخروج السائل األمنيوسي 

  . املشيمةإخراج -د/ للخارج

 التقلصات املؤملة لعضالت -:  عالمتني تنبآن حبدوث الوالدة- د-4

  . متزق الكيس األمنيوسي وخروج السائل األمنيوسي-/الرحم 
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  )159-147صفحة (الدعامة الوراثية النتقال الصفات ): 3( الوحدة 

التعرف على الدعامة املادية النتقال الصفات : اهلدف التعلمي للوحدة -

  .الوراثية

حول الصفة الوراثية النوعية تدعو التلميذ إىل التساؤل : وضعية االنطالق -

 عن انتقاهلما ؟ ولإلجابة عن هذه التساؤالت لوالفردية ومن املسؤو

 : حددت أربعة عناصر عوجلت ضمن أربعة نشاطات هي

  . دراسة انتقال الصفات الوراثية-1                      

  . مقر املعلومات الوراثية-2                      

  . الدعامة الوراثية على مستوى النواة-3                      

  . األمراض اليت تنتقل وراثيا-4                      

    وصورة الوحدة تربز اشتراك للنوع البشري يف صفات عديدة عري أن 

الصفات الفردية واردة وواضحة فيها كالشعر، شكل الوجه، العيون، القامة، 

......  

  .النشاطات •

  )149-148الصفحتني (سة انتقال الصفات الوراثية درا) 1(النشاط 

يسعى األستاذ من خالل هذا النشاط إىل بناء مفهوم : اهلدف التعلمي -

الصفة الوراثية، وتبع صفة وراثية ما عرب أجيال من خالل تشكيل شجرة 

  .النسب، وأخريا بناء مفهوم النمط الوراثي
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تساؤل حول الصفة يدفع األستاذ التالميذ إىل ال: وضعيـة االنطالق -

 ؟؟..الوراثية ومبا متتاز ؟؟؟ وكيفية انتقاهلا من حيل آلخر 

  .الصفة الوراثية) 1(اجلزء : استغالل الوثائق -

يهف إىل تنمية قدرة املالحظة من خالل توجيههم الستغالل . 2، 1  س

الوثائق ووضعية وجود التالميذ يف القسم من أجل حتديد بعض الصفات اليت 

تدعى .......... لبشري كالقامة املنتصبة، قلة الشعر على اجلسمختص النوع ا

صفات نوعية؛ والصفات األخرى اليت ختتلف من شخص آلخر كلون الشعر، 

وتسمى صفات فردية؛ وهذه ....... لون العيون تقاطيع الوجه، الزمر الدموية،

  .األخرية هي اليت يهتم بدراستها علم الوراثة

  

قترحون الصفات اليت متيز النوع واألخرى اليت تظهر على     يترك التالميذ ي

  األفراد ويترك اجلدول 

  .مفتوحا للبحث

  صفات فردية  صفات نوعية

-.......................  

-.......................  

-.......................  

-............................  

-.............................  

-...............  

  

  .يهف السؤال إىل استخراج بعض الصفات الوراثية من مالحظة وثيقة. 3س
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 ليهف السؤال إىل إكساب التالميذ مفهوم الصفة املكتسبة واليت ال تنتق. 4س

  . الصفة الوراثيةوراثيا من اآلباء إىل أبنائهم وبالتايل متييزها عن

  .دراسة انتقال صفة وراثية): 2(اجلزء 

  يهف إىل تتبع صفة وراثية من خالل دراسة شجرة النسب   

يهف إىل اإلجابة عن بعض التساؤالت اليت يطرح عادة بني العوام وهو . 1س

أن هذا الطفل ال يشبه أباه والتفسري ببساطة أن صفة لون العيون العسلية 

يون الزرق إن وجدت معها؛ ويقال وراثيا أن صفة لون حجبت صفة لون الع

العيون العسلية صفة قاهرة أو سائدة وصفة لون العيون صفة مقهورة أو 

  . متنحية

وهو سؤال حتليلي استنتاجي من خالل فهم السؤال السابق له، ذلك أن . 2س

اختفاء العامل احلامل لصفة اللون العسلي للعيون يؤدي بالضرورة إىل ظهور 

  .اللون األزرق الذي كان خمتفيا أو مقهورا

هو سؤال استنتاجي يركب من فهم التساؤلني السابقني وهو أن عيوم . 4س

  .كلها زرق

جمموع : يهدف إىل استخالص مفهوم النمط الظاهري الذي هو. 5س

  .الصفات الوراثية اليت تظهر على الفرد ومتيزه

ستنتاج أمهية شجرة النسب هو سؤال استنتاجي استخالصي يهدف إىل ا. 6س

وذلك عربة عدة ) لون العيون(وذلك أا تسمح بتتبع انتقال صفة وراثية معينة 

  .....)،3، 2، 1(أجيال 

  .كما أنه يستخلص املفاهيم اليت وردت يف النشاط
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  )151-150الصفحتني (مقر املعلومات الوراثية ) 2(النشاط 

ملعلومات الوراثية اليت  على مقر افيهدف إىل التعر: اهلدف التعلمي -

  .تترجم إىل صفات تظهر على الفرد

يذكر التالميذ مبكتسبام حول بنية اخللية اليت تطرقوا : وضعية االنطالق -

 للتمكن من طرح التساؤل حول مكان وجود إليها يف السنة األوىل

 .املخطط املسؤول عن انتقال الصفات الوراثية هذه

  .استغالل الوثائق -

  راسة انتقال صفة وراثيةد): 1(اجلزء 

 حتليلي يدعو التلميذ إىل حتليل مراحل التجربة املمثلة يف لهو سؤا) 1(س

يف كراسته للمحاولة ليخرج باجلواب وهو أن منطه الظاهري ورثه ) 1(الوثيقة 

  .من النعجة البيضاء الصوف اليت أخذت منها النواة

للتجربة وهو أن  استخالصي يستخلص من التحليل السابق لهو سؤا). 2(س

  . الوراثيةتالنواة هي مقر املعلوما

على (    الصورة على اليمني تظهر كيفية تثبيت اخللية عن طريق مصاصة 

  .للتمكن من سحب النواة منها) اليسار

  /التوائم / مالحظات يف اإلنسان ): 2(اجلزء 

    هو جزء تدعيمي للجزء السابق  ذلك أن كل التجارب دف إىل خدمة 

  :ن لديه من ظواهر خمتلفة إذ أث ما حيدإلنسان أو تفسريا
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 أما نشأ من انقسام ك كل شيء ذل التوائم احلقيقية حتمل نفس الصفات يف-

  .خلية واحدة

 بينما التوائم غري احلقيقية حتمل صفات خمتلفة مبا فيها اجلنس ذلك أما تشأ -

  .من خليتني خمتلفتني

 من خالل إبراز االختالف بني الصورتني أ، يسعى إىل تنمية املالحظة) 1(س

  .ب

يهف إىل إبراز دور النواة يف انتقال الصفات الوراثية وتدعيم ذلك عند ) 2(س

  .اإلنسان

سؤال استخالصي للنشاط يفضل أن ينجز كتابيا على كراس احملاولة للتلميذ * 

  .أوال

  )153-152الصفحتني (الدعامة الوراثية على مستوى النواة ) 3(النشاط 

التعرف على أن مقر الربنامج الوراثي يف النواة حممول : اهلدف التعلمي -

  .على الصبغيات

يوجه األستاذ التالميذ إىل التساؤل حول حمتويات : وضعية االنطالق -

النواة اليت تنقل معها الصفات الوراثية ؟؟ وبناء وضعية تعلمية باالستعانة 

 .بالوثائق املدرجة يف النشاط

  .لوثائقاستغالل ا -

  21تناذر داون أو ثالثية ): 1(اجلزء 
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 يهدف السؤال إىل تنمية املالحظة من جهة وبناء عالقة بني اختالف -1

والشخص ) 4الوثيقة 127الصفحة (النمط النووي بني الشخص العادي 

 معينة سببه هو وجود صبغي زائد تالذي يتميز بصفا) 2الوثيقة (املنغويل 

  .21على مستوى الصبغيان 

هو الذي أدى إىل ظهور 21 إن وجود ثالث صبغيات على املستوى -2

مما أدى إىل تسميت هذه ) أ، ب(الصفات املنغولية البارزة على الصورتني 

  .21الصفات بثالثية 

  . هو سؤال إدماجي يدمج معارف الوحدة األوىل ضمن هذه الوحدة-3

  شذوذات أخرى يف النمط النووي): 2(اجلزء 

  .سيع معلومات اجلزء السابق لههدفه تدعيم وتو

 عند 46 بدل 47 تدقيق املالحظة واخلروج بعدد يساوي  يهدف إىل-1

  ).الحظ اجلدول(اإلنسان، وهذا الشذوذ أدى إىل ظهور صفات غري عادية 

 .أسئلة تسعى إىل تنمية دقة املالحظة والبحث الدقيق3 -2

 وثائق حمضرة  التمرن على إجناز نصوص علمية انطالقا من يهدف إىل-4

  .وهذا يؤدي إىل تنمية لغة التواصل كتابيا اليت هي مفقودة لدى تالمذتنا

. سؤال إدماجي يسعى إىل تلخيص النشاط كتابيا واخلروج خبالصة له* 

إىل آخر ........ وضح هل العالقة: ويفترض أن يكون بالشكل التايل

  .السؤال

ة مما يوحي بأن إن الشذوذ الصبغي يؤدي إىل ظهور صفات غري عادي

  .املعلومات الوراثية حممولة فعال على صبغيات النواة
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  )155-154الصفحتني (تقل وراثيا أمراض تن) 4(النشاط 

التعرف على أن األمراض تنتقل أيضا وراثيا ؛ويتطلب : اهلدف التعلمي -

  .ذلك احلذر أثناء الزواج

امة للولوج على األستاذ إثارة انتقال األمراض بصفة ع: وضعية االنطالق -

 .إىل انتقال األمراض الوراثية، وميكن أخذ أمثلة من واقع احمليط

  .استغالل الوثائق -

  مرض عمى األلوان): 1(اجلزء 

أ، -1( املقارنة من خالل الوثيقة ةينمي هذا السؤال قدرة املالحظ -1

 اللونني األخضر ى؛ حيث منيز أن مريض عمى األلوان ال ير)ب

  .واألمحر

دعو إىل التأمل والتفكري وربط العالقة بني سؤال استنتاجي ي -2

مبعلومات سابقة مبا هو متوفر لدى التلميذ حاليا وهو أن العامل املسبب 

 عليها رفإن املرأة قد حتمله وال يظه) ×(هلذا املرض حممول على الصبغي 

املرض آلن هذه الصفة مقهورة أمام الصفة العادية، بينما الرجل ال ميكن 

 .لمرضأن يكون محال ل

ألن أمه كانت حاملة لعامل املرض على 11 للطفل ث    وهذا ما حد

حاملة 10أو 8أحد صبغييها اجلنسيني الذي ورثته له ، بينما إحدى أختيه 

 . عليها رللمرض لكن ال يظه

  تابع): 2(اجلزء 



 
www.loamari.maktoobblog.com 
e .Mail : djarbouaiMed@yahoo.fr 

150

  .سؤال يعتمد على الفهم اجليد للفقرة السابقة -1

  .14 و10 و8  ومها 

 التالميذ من اجلزء هلة تطبيقية لتدعيم ما أكتسب أسئ5 و4 و3 و2األسئلة 

1.  

 سؤال استخالصي إذ يستخلص التالميذ أنه قبل اإلقبال على الزواج -6

 أبناء مرضى ر حىت ال يظهلجيب التعرف على شجرة النسب لقرين املستقب

  .يف نسلهم

 املطلوب يف البحث هو الوصول إىل أن اإلشعاعات تؤثر على مستوى -7

  . وبالتايل فعواقب التعرض إليها خطري جدا على النسل خاصةالصبغيات
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  )158ص(أجوبة أخترب مكتسبايت املعرفية 

  .وضع الكلمة -1

  خطأ . كل الصبغيات اخللية حتمل نفس املعلومات الوراثية* 

. الصفات اجلنسية تسيطر على صفات وراثية أخرى غري اجلنس* 

  صحيح 

  خطأ . يف أي حلظة من حياة اخلليةال تالحظ الصبغيات * 

تتسبب الزيادة يف صبغي على مستوى النمط النووي يف ظهور مرض * 

  صحيح . ما

  صحيح . التوأم احلقيقي حيمل نفس الربنامج  الوراثي* 

  صحيح . التوأم احلقيقي حيمل نفس النمط النووي* 

  خطأ .  تنتج عن تلقيح بويضة ملشجني ذكريني21الثالثية * 

  خطأ . دي الطفل دائما نفس الفصيلة الدموية ألحد األبوينيب* 

   الربط-2

متثيل يف شكل شجرة ملختلف أجيال      *  *            صفة وراثية 

  عائلة ما

  عالمة مميزة تنتقل من جيل إىل آخر     *  *           شجرة النسب 

  خطأ يف عدد الصبغيات     *  *      الربنامج الوراثي 

شخص ال تظهر عليه أعراض املرض       *  *      الشذوذ الصبغي 

  وينقله إىل أبنائه
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جمموع املعلومات اليت يورثها اآلباء     * *  شخص حامل للمرض

  ألبنائهم

   اشرح وعرف-3

جمموعة األشخاص الذين عاشوا خالل فترة معينة وهلم عمر :  جيل-

  .متقارب

  .اليت تبدو على الفردالصفات الظاهرة :  النمط الظاهري-

  .جمموع اإلختالالت اليت تظهر على شخص:  تناذر-

  .جزء مادي مسؤول عن نقل صفة ما:  عامل وراثي-

  . من النمط النووي21تشكل ثالثة صبغيات يف الزواج : 21 ثالثية -

  .ثصفة مميزة لشخص لكنها ال تور:  الصفة املكتسبة-

  .ة ملقحة واحدةتوأم ينشأ من انقسام بيض:  توأم حقيقي-

  .تعليل االختيار, اختيار اجلواب الصحيح -4

  . أثناء حياة اخللية كلها، ألنه ال ميكن للخلية االستغناء عن نواا-أ

كيف يتغري عدد الصبغيات يف خاليا :  السؤال يكون كالتايل-ب

  العضوية ؟

ة  حتمل خاليا العضوية نفس العدد من الصبغيات الن خاليا العضوي-

  من انقسام اخللية البيضةتنشا 
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  )159صفحة (أجوبة استثمر معاريف وأوظف قدرايت 

 الشذوذ الذي يبديه هذا النمط ب هو ثالثية على مستوى -1-1

  .3الزوج الصبغي 

 الصبغيات هي اليت تنقل الصفات الوراثية الظاهرة من اآلباء إىل -1-2

يؤدي إىل ظهور األبناء وبالتايل فات زيادة صبغي يف النمط النووي 

  .صفات ظاهرية مل تكن يف آبائهم تعرف بالتناذر

) أ( الفرق الثاين بني النمطني النوويني هو أن النمط النووي -1-3

  .xy ,xx ألنثى حيث يظهر الصبغيني) ب(لذكر والنمط النووي 

  .الصفات الوراثية اجلسمية واجلنسية حممولة على الصبغيات: االستنتاج

ارة سوداء اللون نقية بفار اسود نقي وفارة بيضاء  بعد تلقيح ف-2-1

أخرجت بيضتيهما ونزعت النواة من كل منهما مث , نقية بفار ابيض نقي

أدخلت نواة الفارة السوداء يف اخللية البيضية املرتوعة النواة للفارة 

وزرعت يف رحم فارة جديدة مستقبلة؛ وهذه األخرية ) ب(البيضاء 

  . ووضعت درصا اسود اللونولدت بعد انتهاء احلمل

 تلقى الربنامج الوراثي من الفارة السوداء الن الذي حيمل -2-2

  .الربنامج الوراثي هو النواة اليت نقلت من الفارة السوداء

 مقر الربنامج الوراثي هو النواة والعناصر احلاملة له هي -2-3

  .الصبغيات

× 

× 

× × 

 الجدة الجد

× × 

 حامل لعامل السالمة× صبغي 

 حامل لعامل إصابة× صبغي 
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   الشرح3-1

  

 أبنائهم حىت وان مل إىلهو انتقال املرض عواقب زواج األقارب  -3-2

الن عامل املرض قد تكون املرأة حاملة له دون أن , يكن ظاهرا فيهم

  ).صفة منتحية(يظهر عليها 

 الزواج من بعضهم الكشف إىل ننصح األقارب عند تقدمهم -3-3

  .نساهلمأحىت يتأكدوا من سالمة , عن عدم وجود أمراض تنتقل وراثيا
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  :ات األخطاء اليت وردت يف الوحداتتصويب

  

الصف

  حة

الس  اجلزء

  طر

  الصواب  اخلطأ

120  1  1  
إنتاج 

  .......األمشاج

إنتاج  -1

  .........األمشاج

   1النشاط  2النشاط  /  /  122

122  2  2  
إنتاج األمشاج 

  .األنثوية

 إنتاج األمشاج -2

  )البويضات(األنثوية

  /  6  ب  123
خلية بيضية من 

  )غين صب(2املرتبة 

  2النشاط    3النشاط  /  /  124

124  1  8  
الصبغيات وتشكل 

....  

الصبغيات  -1

  .وتشكل األمشاج

  2النشاط     4النشاط  /  /  126

  ......النمط النوي   2  1  126
النمط النووي  -2

  .عند اإلنسان

  3النشاط   5النشاط   /  /  128

  )أ- 1(النشاط   )1(النشاط   /  /  136
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  )ب- 1(شاط الن  ) 2(النشاط   /  /  138

  ) 2(النشاط   )3(النشاط  /  /  140

140  1  1  
تطور احلميل داخل 

  رحم األم 
  .أهم مراحل الوالدة

143  
احلو

  صلة
9  

ميكن معرفة جنني 

  ...احلميل

ميكن معرفة جنس 

  ...احلميل

  


