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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  المقدمة

ـــاب      ـــة فـــي دليـــل األســـتاذ الســـتعمال وتطبيـــق الكت ـــة ممثل ـــديكم مجموعـــة تعليمي ـــين أي ـــأليف أن يضـــع ب يســـر فريـــق الت
  المدرسي.

، وفقـا للمنهـاج الجديـد في مرحلتهـا النهائيـةأعدت هـذه المجموعـة فـي إطـار تطبيـق وتنفيـذ إصـالح المنظومـة التربويـة    
  المبنيان على المقاربة بالكفاءات.للسنة الثالثة من التعليم الثانوي لكل من شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات 

يرتكز إنجاز هذه المجموعة على ثالثة عناصر هامة جدا ال يمكن االسـتغناء عنهـا فـي األداء التربـوي. وهـي تشـكل     
  :كال متكامال ومنسجما هي

  المنهاج. -
 الوثيقة المرافقة. -

 الكتاب المدرسي. -

نوجــــه هــــذا الــــدليل ألســــتاذ علــــوم الطبيعــــة والحيــــاة للســــنة الثالثــــة مــــن التعلــــيم الثــــانوي بشــــعبتيه ( العلــــوم التجريبيــــة     
والرياضيات). وهذا رغبة منا في تزويـده بتوجيهـات ضـرورية تسـاعد علـى توظيـف الكتـاب المدرسـي الـذي يجسـد ويتـرجم 

  منهاج.ال
إن استغالل الكتاب المدرسي عن طريق القـراءة الواعيـة، والفهـم الـدقيق، يتطلـب فهـم الـدعائم األساسـية المعتمـدة فـي     

  بناءه والمتمثلة في:
 .مهام التعليم الثانوي، وأهدافه، الكفاءات التي نسعى لتحقيقها في نهاية هذه المرحلة من التعليم ماقبل الجامعي 

 لثالثة من التعليم الثانوي والوثيقة المرافقة لهما.منهاجي السنة ا 

 :التصورات الجديدة حول 

 دور األستاذ في ظل المقاربة بالكفاءات. -

 دور التلميذ في ظل المقاربة بالكفاءات. -

 دور المعارف. -

 دور التعلم. -

 دور الكتاب المدرسي. -

 دور التقييم. -

الدراسية والمقـرر الدراسـي اللـذان يشـكالن عنصـر المحتـوى الـذي إن الكتاب المدرسي هو الوعاء الذي يحتوي المادة     
  يتضمنه المنهاج بمفهومه الشامل، كما يعد الكتاب المدرسي وسيلة تعليمية فاعلة موجهة لألستاذ والتلميذ معا.

  ألستاذ معا.فإذا كان المنهاج هو األداة المرجعية لألستاذ، فإن الكتاب المدرسي هو األداة المرجعية للتلميذ وا    
إن إنجــاز دليــل األســتاذ فــي تطبيــق واســتعمال الكتــاب المدرســي يعــد وثيقــة إعالميــة تكوينيــة خاصــة باألســاتذة. وهــو     

بمثابة وسيلة األستاذ للتعامل مـع الكتـاب المدرسـي فـي تنشـيط حصـص الـتعلم ، يَمكـن األسـتاذ مـن التعامـل مـع المنهـاج 
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تـــالي االنطـــالق فـــي المشـــوار التعليمي/التعلمـــي وفـــق مســـعى جديـــد ممثـــل فـــي الرســـمي، وحســـن اســـتغالل الكتـــاب ، وبال
  المقاربة بالكفاءات.

كمــا أن الــدليل يضــمن مــا ورد فــي الكتــاب المدرســي، لــذا فهــو يرافــق األســتاذ دومــا، ويكــون لــه ســندا تربويــا هامــا. ال     
  يمكن االستغناء عنه.

تمكن األســاتذة مــن االســتغالل الجيــد لمحتويــات الكتــاب ، كمايضــمن ونظــرا لمــا يحتويــه هــذا الــدليل مــن إرشــادات ســي    
  التعامل بسهولة مع المتعلمين.

إن فريـــق التـــأليف يريـــد أن يكـــون هـــذا الـــدليل مفيـــدا يـــؤدي الغـــرض مـــن إنجـــازه، ونأمـــل أال يكـــون عائقـــا يحـــد مـــن مبـــادرة 
  ستاذ.األساتذة، ويعرقل سبل البحث، سعيا لتحسين األداء التربوي من طرف األ

يضــــع فريــــق التــــأليف هــــذا الجهــــد فــــي خدمــــة األســــاتذة، وتبقــــى هــــذه الوثيقــــة المتواضــــعة عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن     
  المقترحات، نأمل من خالل إبداعكم واجتهاداتكم إثرائها ودعمها لحسن األداء، والنجاح في مهمتكم التربوية.

  واهللا ولي التوفيق                                                                          
  المؤلفون                                                                              
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  منهاج السنة السنة الثالثة من التعليم الثانوي: -2       
 تقديم المنهاج: .1

  تم بناء منهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي في مادة علوم الطبيعة والحياة لتحقيق ثالثة أهداف أساسية :    
 لمتابعة الدراسة في التعليم العالي بنجاح وفق ملمح علمي. األول: تزويد التالميذ باألسس العلمية الضرورية 

  الثاني: تدعيم الكفاءات المكتسبة خالل الطور، وٕاكسـابه كفـاءات جديـدة مـن أجـل تطـوير الفكـر العلمـي وتعميـق
 التكوين المنهجي المتعلق بكل شعبة .

 ته البيولوجيـة ومجتمعـه ومحيطـه، والتـي الثالث : تزويد كل تلميذ يتوجه إلى شعبة أخرى بثقافة علمية متعلقة بذا
 هي ضرورية لكل مواطن.

  تسمح هذه الثقافة لمواطن الغد بـ :
  اتخاد مواقف وقائية للحفاظ على الصحة . -    

ادراك البيئة التي يترعرع فيهـا واتخـاذ موقـف عقالنـي فـي مواجهـة بعـض الضـواهر الطبيعيـة ، بالتفاعـل  -
  ياة أفضل على هذا الكوكب .اإلجابي مع هذه الظواهر لضمان ح

 المشاركة في حوارات حول المواضيع العلمية المعاصرة . -

 

 الكفاءات المستهدفة في السنة الثاثثة من التعليم الثانوي: .2

  تشمل نوعين من الكفاءات : 
 كفاءات عرضية -كفاءات متعلقة بالمادة    -

  أ) الكفاءات المتعلقة بشعبة العلوم التجريبية
 المادة : كفاءات  -1 

  تم بناء المنهاج على أساس ثالثة كفاءات تندرج ضمن كفائة ختامية أو هدف ادماجي ختامي .
  *الكفاءة الختامية : في نهاية السنة الثالثة ثانوي يكون التلميذ قادرا على:

  اختيار التوجه نحو مسار علمي . -
حــيط والمشــاركة فــي حــوارات اقتــراح حلــول مبنيــة علــى أســس علميــة لإلجابــة علــى مشــاكل الصــحة والم -

 مفتوحة حول المسائل العلمية الحالية .

        

  *الكفاءات القاعدية :    
 : 1الكفاءة القاعدئة  -     

(يقـــدم بنـــاءا علـــى أســــس علميـــة ارشـــادات لمشــــكل اخـــتالل وظيفـــي عضـــوي ، وذلــــك بتجنيـــد المعـــارف المتعلقــــة 
  ).باإلتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  : 2الكفاءة القاعدئة    
( يقترح نمـوذج تفسـيري لحركيـة الطاقـة الخلويـة علـى أسـاس المعـارف المتعلقـة بتحويـل الطاقـة علـى مسـتوى البنيـات 

  فوق الخلوية ) .
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  : 3ة القاعدية ءالكفا  

تعلقــة بالتكتونيــة ( يقتــرح نمــاذج تفســيرية للحركيــة الداخليــةلألرض ، ولبنيــة القشــرة األرضــية علــى أســاس المعــارف الم
  العامة) .

  ب ) الكفاءات المتعلقة بشعبة الرياضيات .
  :  1الكفاءة القاعدية 

(يقدم بناءا على أسس علمية ارشادات لمشـكل اخـتالل وظيفـي عضـوي ، وذلـك بتجنيـد المعـارف المتعلقـة باإلتصـال 
 على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة ).

  : 2الكفاءة القاعدية     
يقتــــرح حلــــوال عقالنيــــة ،مبنيــــة علــــى أســــس علميــــة  مــــن أجــــل المحافظــــة علــــى المحــــيط، بتجنيــــد معارفــــه المتعلقــــة  (    

  باألثارالسلبية لمختلف نشاطات اإلنسان على التوازن البيئي) .
  
  الكفاءات العرضية .-2
  تتمثل أساسا في كفاءات منهجية وتنمية المواقف .      -*  
المحتويات و النشاطات التي تسمح بتنمية الفكر العلمي بمعنى التحكم في المسـعى العلمـي  يرتكز المنهاج على اختيار 

  بمعناه الشامل ، أي طرح اإلشكاليات ومحاولة حلها . 
  
  إن طرح اإلشكاليات يحتاج إلى التحكم في كفاءات أخرى مثل : -*  

  استقصاء المعلومات وايجاد عالقة بين المعطيات .  -            
 صياغة فرضيات .  -نجاز ترا كيب تجريبية .                   إ -

 اختيار طرق فعالة . –استعمال الفكر اإلبداعي .                      –            

  تقديم عمل منظم ومتقن . –القيام بتحليل نقدي للنتائج .                   -
  عمل الجماعي ، وبالتالي تنمية روح التعاون .يسمح تنظيم العمل في مجموعات بالتواصل ، ال -*  

يســمح كــل ذلــك فــي األخيــر ببنــاء شخصــيته ،واثبــات نفســه فــي الحيــاةكمواطن مســؤول علــى المســتوى المهنــي  -* * 
  والشخصي ،كما يسمح بتنمية مواقف أخرى ، كالثقة في النفس واتخاذ القرارات بحرية .

  :التعلمات -3            
  والتلميذ في ظل الممارسة السابقة:دور األستاذ  -أ

األستاذ: األسـتاذ فـي كـل الممارسـات السـابقة للتعلـيم هـو محـور العمليـة التعليميـة. فهـو الحامـل للمعرفـة، ينقلهـا،  .1
 يقف في حجرة الدراسة أمام المتعلمين ليبلغهم ويلقنهم المعرفة.

تقــوم المدرســة بملئــه، وحشــوه بالمعرفــة، فالتلميــذ التلميــذ: التلميــذ فــي ظــل الممارســات الســابقة اعتبــر عقلــه فارغــا،  .2
يوضع موضع المنصت، المستمع يستجيب لما يمليه عليه أستاذه، يخزن المعلومات ويحفظها، ويستظهرها عنـد 

 الفروض واالختبارات مثال.
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  دور األستاذ والتلميذ في ظل الممارسة الجديدة (المقاربة بالكفاءات): -ب

فــي ظــل هــذه المقاربــة مبــدعا. مســتقال بذاتــه، تلقائيــا مصــغيا لتالميــذه. مرشــدا، وموجهــا  األســتاذ: يكــون األســتاذ .1
 ومنشطا لهم.

  فاألستاذ هو المرجع الذي يوفر خبراته لخدمة المتعلمين.
التلميذ: يشترك التلميذ في تعلمه، ويسهم في بناء معرفته وتكوينه ينبغي أو يوضع فـي وضـعية حـل اإلشـكاليات  .2

 ينتج ... الخ). -يكتشف  -ينتقي  -أن يوضع في وضع دائم التساؤل (يفكر بنفسه، ينبغي 

  فهو المهندس الذي يشيد صرح معارفه العلمية.
  دور التعلم وخصائصه: -ج

 تعلم مبني على اكتساب كفاءات وليس تراكم المعارف. -

 تعلمي.تعلم موجه نحو الحياة، فهو يأخذ بعين االعتبار المعنى والداللة في كل المسار ال -

 يتبنى أسلوب اإلدماج للمعرف بدل األسلوب التراكمي للمكتسبات.  -

 حل المشكالت ...) -التركيب  -توجيه التعليم نحو تنمية القدرات (التحليل  -

  دور المعرفة: -د
 المعارف عي عناصر لتنشيط وضعيات التعلم. -

 أسس االنتقاء المدرسي. -

 موارد لخدمة الكفاءات. -

معرفـة جديـدة. لـذا وجـب جعـل المعـارف ضـمن المقاربـة التـي تضـمن إدمـاج المكتسـبات مكتسبات قبليـة لبنـاء  -
  القبلية لبناء معارف جديدة.

  
  دور الكتاب المدرسي وكيفية استعماله: -4

  دور الكتاب المدرسي: -أ
 يعتبر الكتاب المدرسي وسيلة تعليمية فهو مرجع معرفي وسند بيداغوجي لألستاذ والتلميذ. -

المدرســي هــو ضــمان لوحــدة التعلــيم والتكــوين، وذلــك وفــق مقــاييس منظمــة للمحتــوى المعرفــي وجــود الكتــاب  -
 التربوي.

يعتبر معيار للحقيقة المعرفية التكوينية داخل العملية التعليمية/التعلميـة، بفضـل االسـتثمار الهـادف مـن طـرف  -
 األستاذ، واالستيعاب واالستغالل الجيد من طرف التلميذ 

 لمنهاج.يترجم متطلبات ا -

 يعتمد مقاربة جديدة هي المقاربة بالكفاءات. -

 يقترح محتويات علمية تنمي الرصيد العلمي للمتعلم. -

 يقترح وضعيات تعلمية مختلفة ومتنوعة ومتدرجة في الصعوبة. -
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 يعالج وضعيات مستهدفة باعتبارها إحدى وأهم مؤشرات المقاربة بالكفاءات. -

 سيرورة الفعل التعليمي/التعلمي. يركز على التقييم في أوقات مختلفة من -

  كيفية استعمال وتوظيف الكتاب: -ب
  العمل داخل القسم:

يجــب التأكيــد علــى أن تــدريس مــادة علــوم الطبيعــة والحيــاة، يرتكــز أساســا علــى المالحظــة المباشــرة والممارســة اليدويــة  -
  الملموسة كالنمذجة واستغالل التكنولوجيات الحديثة كلما توفرت شروط ذلك.

  يعتبر الكتاب مصدرا للوثائق التي تعتبر دعائم، وسندات إلى جانب الدعائم األخرى كالشفافيات واألفالم... الخ.  -
يمكــن اســتغالل الكتــاب فــي القســم مــن طــرف التالميــذ بطلــب مــن األســتاذ كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك. عــن طريــق    -

  م الكفاءات المسطرة.استغالل الوثائق التي تدعم النشاطات ،التي بدورها تخد
  العمل خارج القسم:

إن للكتاب المدرسي دورا هاما في انجاز النشـاطات الفرديـة للتلميـذ كتحضـير الـدرس او أي عمـل مكمـل لنشـاطات  -   
القسم. مع التذكير بأن الكتاب المدرسي يتضمن عددا من الفقرات منها النشاطات الضرورية لبناء المعارف التي تسـتغل 

يات التعليمية التي يمكن لألستاذ تحضيرها كسندات. تحقيقا للمعارف المستهدف بنائها حسب ما هو وارد في في الوضع
  المنهاج التي تشمل خالصات بسيطة.

نشير أيضـا إلـى اسـتغالل تمـارين الكتـاب بهـدف مراقبـة المعـارف المكتسـبة أو اسـتغالل هـذه التمـارين أثنـاء التقـويم  -   
  التكويني في القسم.

نأمل أن يكون لألساتذة دورا كبيرا في تدريب التالميذ تدريجيا على االستعمال المنظم والمتكرر والوجيـه  -
  للكتاب المدرسي. فذلك يسمح للتلميذ بالوصول إلى المعرفة بمفرده، ويكسبه ثقافة استعمال الكتاب.

  
   دور الدليل: -6

  يهدف دليل األستاذ في تطبيق الكتاب المدرسي إلى:
العالقة بين مكونات المنهج كمشروع بيداغوجي يعتمد المدخل إلى التعليم عن طريق الكفاءات، والكتـاب ربط  -

 المدرسي الذي يترجم ذلك المنهاج.

 شرح ما ورد في المنهاج. -

 التعرف على مفاهيم بيداغوجية جديدة ضرورية لتطوير العمل التربوي. -

 لكتاب.تقديم وتوضيح الكفاءات والمحتويات الموضحة في ا -

 اإلطالع على نماذج وأمثلة توضيحية بهدف توظيف الكتاب توظيفا سليما. -

 تقديم المسعى العلمي/التعلمي المعتمد. -

 تقديم خطة لسيروة تعليم/تعلم المعتمد من طرف فريق التأليف. -

 تقديم استراتيجيات لبرمجة تعلمات المتعلمين. -

 المشاركة في تكوين األستاذ. -

  جعله يتأقلم مع التصور الجديد للتعليم ومع المقاربة الجديدة.يسهل مهمة األستاذ وي -
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  هيكلة الكتاب المدرسي: -6
  البطاقة التقنية للتعريف بالكتاب: -أ

إن تعريف الكتاب للسنة الثالثة من التعليم الثانوي، يعطيك فكرة عن الوسيلة التعليمية التي تستغلها كتطبيق     
  رف على الكتاب المقرر لهذا المستوى:للمنهاج، فهي تساعد على التع

  . عنوان الكتاب: علوم الطبيعة والحياة شعبة العلوم التجريبية، أو (الريضيات) ، السنة الثالثة ثانوي.1
الجمهور المستهدف: تالميذ السنة الثالثة ثانوي.     - 3. دار النشر: الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.       2
  .     2008- 2007سنة الطبع: السنة الدراسية  - 5تالميذ واألستاذ.                            المستعمل: ال - 4

   .20/28cmالمقاس:  -7صفحة.      336شعبة العلوم التجريبية  -عدد الصفحات: - 6
  صفحة    160شعبة الرياضيات   -                            

  .122/2007رقم اإليداع القانوني:  -I.S.B.N   978-9947-20-524-2           .9. ردمك: 8
    

  الفريق التربوي:  -10
  عبد العالي بوشالغم                                  الدكتورعبد الكريم كاملي         
  ذةمفتش التربية والتكوين                             أستاذ البيوكيمياء بالمدرسة العليا لألسات        

  عامر جعفر                                        األستاذ بوزكريا نصر الدين              
  مفتش التربية والتكوين                             أستاذ الجيولوجيا بالمدرسة العليا لألساتذة         

  بوشريط(بن يمينة) فتيحة          محمد براهيمي                                                   
  أستاذ التعليم الثانوي                                        أستاذة التعليم الثانوي        

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  البطاقة البيداغوجية للتعريف بالكتاب: -ب
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خالل المجـاالت المفاهميـة المقـررة تشرح هذه البطاقة العالقة بين محتويات المنهاج وأهدافه. والكتاب المدرسي، من     
للدراســة والوحــدات، إلــى جانــب الوحــدات الفرعيــة (الوضــعيات التعليميــة، األنشــطة ...الــخ) التــي تحقــق أهــداف الوحــدات 

  ومن ثم المجاالت.
  
  
  
  مالحظة : الوحدات التي تحمل اإلشارة  * ھي وحدات مشتركة بين الشعبتين احصائيات عامة:-1

 الوحدات المجال
دد ع

األنشطة

  
عدد 

األنشطة 
 الجزئية

  مجموع

  النشاطات

 

                  
  ( التقويم)  

أستثمر معارفي 
 وأوظف قدراتي

  
 

I - التخصص
الوظيفي 
 للبروتينات

 22 5 تركيب البروتين   * - 1 

27 

5 

العالقة بين بنية ووظيفة البروتين   - 2 
* 

3 
12 5 

 6 09 4 لنشاط اإلنزيمي للبروتينات - 3 

دور البروتينات في الدفاع عن  - 4 
 الذات *

9 
27 9 

دور البروتينات في اإلتصال  - 5 
 العصبي

6 
17 5 

II -    التحوالت
 الطاقوية

آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى  -  1
 طاقة كيميائية كامنة

4 
  
13 

11 

  
3 

آليات تحويل الطاقةالكامنة في  - 2
 ATPالجزيئات العضوية إلى 

6 
  
16 

  
2 

آليات تحويل الطاقة على مستوى  - 3
 مافق البنية الخلوية

1 
  
02 

  
      5+2 

III -  التكتونية
 العامة

 10 3 النشاط التكتوني للصفائح - 1

14 

5 

 7 14 3 بنية الكرة األرضية - 2

النشاط التكتوني والبنيات الجيولوجية  - 3
 المرتبطة به

8 
  
27 

  
7 
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األهـــداف البيداغوجيـــة  .1
  لمضامين الكتاب:

  المجال: 
العنوان مصاغ في الكفاءة     

  المرحلية للمجال.
  مـــدخل المجـــال: تمـــت

صـــياغته انطالقـــا مـــن 
الفكــــــــــــــــرة المنظمـــــــــــــــــة 
للمجــال، وهــو يخــدم الكفــاءة القاعديــة المــراد تحقيقهــا، والتــي تعبــر عــن المجــال المفــاهيمي. فــالنص المعبــر عــن 
مدخل المجال يلخص مختلف المواضيع المقترحة لتحقيق الكفاءة القاعدية، والتـي طرحـت علـى شـكل وضـعيات 

 إلشكالية يتم حلها تدريجيا خالل الوحدات انطالقا من النشاطات المقترحة.

نشــير إلــى أن الوضــعيات المقترحــة للحــل، بعضــها ليســت وضــعيات إشــكالية حقيقيــة لــذا نــدعو األســتاذ إلــى     
  لبحث مع التالميذ عن وضعيات إشكالية حقيقية يتم اقتراحها.ا

  صورة المجال: تم إدراجهـا كصـورة شـاملة  قـد تكـون مركبـة مـن عـدة صـور اورسـومات مرتبطـة أساسـا بموضـوع
 المجال، وهي تعبر عن المفاهيم التي نسعى لبنائها وفق مسعى علمي/تعلمي.

 المكتسبات القبلية:

عليها في وضعيات االنطالق ، وهي تمثـل فـي أغلبهـا نشـاطات تهـدف إلـى التـذكير بمفـاهيم يمكن لألستاذ االعتماد 
و معــارف مدعمــة برســومات يــتم استخالصــها، وهــي ضــرورية لفهــم المواضــيع المقترحــة فــي المجــال، وتعتبــر أحــد 

أثنـاء أداء مختلـف  الموارد التي تعبر عن خبرات ومعارف التلميذ السـابقة تعينـه علـى حـل اإلشـكاليات التـي تعترضـه
 نشاطات الوحدة لتحقيق الكفاءات المسطرة.

  
  الوحدة:
  مدخل الوحدة: مصاغ  ليعبـر عـن المفـاهيم التـي نسـعى لبنائهـا لتحقيـق كفـاءات متعلقـة بالوحـدة، الـنص المرافـق

لصــورة الوحــدة تمــت صــياغته بشــكل وضــعيات انطــالق تعبــر عــن إشــكاليات بســيطة وفــي بعــض الوحــدات تمــت 
 إشكاليات حقيقية يتم حلها انطالقا من إشكاليات كل نشاط ضمن عناصر الوحدة.صياغة 

  صــورة الوحــدة: صــورة شــاملة أقــل شــمولية مــن صــورة المجــال وهــي مرتبطــة بموضــوع الوحــدة تعبــر عــن المفــاهيم
 التي نسعى لبنائها أثناء وفي نهاية الفعل التعلمي.

  النشاطات:
  يذ الوضعيات التعلمية بالبحث والتقصي وذلك بتجنيد موارده المختلفة.هي اإلطار الذي يواجه فيه التلم    
  ويعتمد الكتاب على ثالثة أنواع هي النشاطات مميزة:    

العالقة بين نشاطات اإلنسان  - 
 سيير الكوكب

5 
  
17 

12 

  
  
  
  
        9 

 07 3 مصادر تلوث الماء - 

 02 الحاالت الصحية المرتبطة بالتلوث - 
  
     05  

 

التأثير اإلجابي لإلنسان على  - 
 الكوكب ستقبل

02 
  
03 
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تقتــرح معالجــة يدويــة وٕانجــازات عمليــة. يمكــن تحقيقهــا فــي القســم أو فــي المنــزل وهــي تعتمــد فــي أغلبهــا  نشــاطات عمليــة:
واســـتعمال تكنولوجيـــا اإلعـــالم اآللـــي تنجزهـــذه النشـــاطات  مـــن طـــرف  اســـوب ،علـــى النمذجـــة ، والتجرســـب المـــدعم بالح

 التالميذ حسب معطيات النشاط.

  وهي متنوعة مختارة وتوجيهية تهدف لبناء مفاهيم تتم بمعالجة يدوية تدعم بوثائق. نشاطات عملية/وثائقية:
بنــاء المفــاهيم المســطرة فــي المنهــاج.  تــدعم وهــي عديــدة مختــارة بعنايــة تضــمن هــذه الوثــائق نشــاطات ل نشــاطات وثائقيــة:

النشــاطات بأســئلة متنوعــة وهادفــة الهــدف منهــا اســتقالل دعــائم النشــاط. تمكــن المــتعلم مــن تنميــة مهاراتــه فــي المجــاالت 
ـــه التحقيـــق  ـــدة تنمـــي الكفـــاءات المســـتهدفة فـــي النشـــاطات ومن ـــة واكتســـاب ســـلوكات جدي ـــاء المفـــاهيم العلمي المختلفـــة وبن

  للكفاءة القاعدية.التدريجي 
  

  الحصيلة المعرفية:
الهدف منها جمع نتائج الدراسة والمفاهيم التـي تـم بناؤهـا خـالل أداء المـتعلم للنشـاطات بشـكل فعـال مـع اإلشـارة إلـى     

  ضرورة بنائها من طرف التالميذ بتوجيه من األستاذ في القسم.
  الحوصلة:

التي تم بناؤها. وذلـك مـن خـالل ربـط نصـوص قصـيرة مركـزة أو بشـكل  عبارة عن نشاط إدماجي، يبرز أهم المفاهيم    
  مخططات عامة شاملة تهدف إلى ترسيخ المفاهيم ومفاهيم المكتسبة لدى المتعلم.

  
  التمارين:

  تهدف إلى تقويم مكتسبات المتعلم من خالل.    
مكتســباته الســتعمالها فــي وضــعيات أســتثمر معــارفي وأوظــف قــدراتي: تهــدف إلــى أهميــة تحســيس التلميــذ بأهميــة تجنيــد 

 جديدة.

  معلومات مفيدة:
الهدف منهـا تعريـف المـتعلم بالمصـطلحات العلميـة الجديـدة بالنسـبة إليـه وبعـض المفـاهيم التـي وردت فـي النشـاطات     

  بهدف   تعزيز الرصيد العلمي للمتعلم.
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  تينات): التخصص الوظيفي للبرو 1المحتوى المعرفي للمجال (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقوم الكائنات الحية بتركيب 
بروتينات متنوعة ، انطالقا 
من برنامج وراثي محمول 

على الصبغيات،وفق آليات 
 محددة ومنظمة.

يرتبط التخصص الوظيفي 
للبوتينات ببنيتها الفراغية 
التي تبدي مستويات من 

التعقيد مرتبطة أساسا ببنية 
المشكلة  األحماض األمينية

 للبروتين وارتباطاتها فراغيا.

يعتبر النشاط اإلنزيمي مظهرا من 
مظاهر التخصص الوظيفي 

للبوتينات ، ويرتبط ذلك أساسا 
باالبنية الفراغية لإلنزيم الذي 
يعمل في شروط محددة من 
 درجتي الحرارة والحموضة

تتعرض العضوية باستمرار لغزو
خارجي من طرف أجسام غريبةإلى 
قد جانب إمكانية حدوث خلل وظيفي  

يعرض الجسم إلى عواقب خطيرة 
يتجنبھا الجسم بتدخل بروتينات مناعية 
تعتبرمؤشرا ھاما للتخصص الوظيفي 

نات ت لل

يلعب اإلتصال واإلدماج العصبي دورا هاما 
في حياة العضوية على مستوى بنيات 

ونية، بآليات جزيئية وأي غشائيةخلوية دقيقة
 دعامتها جزيئات بروتينبة متخصصة

تقوم البروتينات بوظائف مختلفة ومتنوعة 
واإلتصال العصبي تضمن الدفاع عن الذات 

ومختلف النشاطات الحيوية داخل الخلية. تجنيد 
المعارف المتعلقة بذلك بتقديم إرشادات لحل 

مشاكل اإلختالالت الوظيفية ، ضمان لسالمة 
العضوية
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 المجال األول: التخصص الوظيفي للبروتينات

  
  الهدف من المدخل هو طرح وضعية حقيقية مشوقة يتضح من خاللها الدور المهم للبروتينات. :مدخل المجال

ظهــر عواقـب تغيــر بنيـة البــروتين تهـدف الصــور إلـى طــرح وضـعية حقيقيــة تتمثـل فــي مـرض جنـون البقــر أيـن ت الصـور:
  المتمثل في ظهور أمراض خطيرة ال تزال بعض تفاصيلها مجهولة لحد اآلن.

  كما تهدف الوضعية إلى جعل التلميذ يتساءل عن البروتينات وبنيتها ووظيفتها.
خصصـة. وهـي توضح أيضاالصور األخرى للمدخل بروتينات لها دور في النقل العصبي باإلضـافة إلـى خليـة مناعيةمت 

  كلها صور تعبر عن مضمون المجال.
يوضح النص مرض جنون البقر وأسبابه ودور البروتينات في ظهـور المـرض. كمـا يطـرح الـنص إشـكالية تتعلـق  النص:

  أساسا بالبروتينات وأهميتها .
  

  الوحدة األولى: تركيب البروتين                                     
وهــي  Fibroineعنكبــوت وهــي تبنــي بيتهــا مــن خيــوط تتكــون مــن بــروتين يــدعى الفبــرووين توضــح الصــورة  الصــورة:

وضعية يمكن للتلميذ مشاهدتها يوميا. تعتبر هذه من الوضعيات  النادرة التي يمكن فيها رؤية كائن حي وهو يقوم ببنـاء 
  رف دودة الحرير مثال.البروتين. يمكن كذلك اإلشارة إلى  وضعيات مماثلة مثل إنتاج خيوط الحرير من ط

يحـــاول الـــنص االنتقـــال مـــن وضـــعية العنكبـــوت وتعمـــيم ظـــاهرة القـــدرة علـــى إنتـــاج البـــروتين كإحـــدى المميـــزات  الـــنص:
  األساسية لكل الكائنات الحية ، لكن هذه البروتينات ال يمكن مشاهدتها إال باستعمال طرق ووسائل متطورة.

وهي آلية تركيب البروتين بمراحلها المختلفة مـن حيـث العناصـر الداخلـة فـي  يطرح النص اإلشكالية التي تعالجها الوحدة
  تركيب البروتين ومقر التركيب ووجهة البروتين بعد التركيب.

  
  : المكتسبات القبلية 1النشاط 

يئــة يهــدف هــذا النشــاط إلــى اســترجاع بعــض المعــارف األساســية التــي تناولهــا التلميــذ فــي الســنة الثانيــة عنــد دراســته لجز 
ADN .ومعارفه حول الوراثة  

اخــتالف الموقــع بــين المورثــات (المــادة الوراثيــة) التــي تتواجــد فــي النــواة عنــد الخاليــا حقيقيــة النــواة  اإلشــكالية المطروحــة:
ـــذ نحـــو إيجـــاد عالقـــة بـــين المورثـــات  وتواجـــد البروتينـــات أساســـا فـــي الســـيتوبالزم. مـــن خـــالل النشـــاط يـــتم توجيـــه التلمي

  والبروتينات.
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إلى إيجاد العالقة بين: دعامة المعلومات الوراثية (أو الجزيئة الحاملة للمعلومات الوراثة المتواجـدة  2و  1يهدف السؤال 
  في النواة) 

 التعبير المورثي وهو التعبير عن المعلومات الوراثية في شكل بروتين.

  
  
 

  النشاط الثاني: مقر تركيب البروتين
  ركيب البروتين في الخليةيهدف النشاط إلى تحديد مقر ت

  :1النشاط الجزئي 
إظهار مقر تركيب البروتين عن طريق استعمال تقنية التصوير اإلشعاعي الذاتي وأحماض أمينيـة موسـومة. تـدل البقـع  

الســوداء عنــد التصــوير اإلشــعاعي الــذاتي علــى أمــاكن تواجــد البــروتين التــي تــم تركيبهــا انطالقــا مــن األحمــاض األمينيــة 
  .المشعة

التـــي تمثـــل رســـم تخطيطـــي لخليـــة  1يقـــوم التلميـــذ مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن الســـؤال باســـتخالص المعلومـــات مـــن الوثيقـــة 
) التي توضح جزء مـن خليـة حيوانيـة (ليسـت بالضـرورة 2عنقودية من البنكرياس ومن صورة لمجهر اإللكتروني (الوثيقة 

  خلية بنكرياسية).
ر المشـعة (تتبـع مكـان وجـود اإلشـعاع) كمـا هـو موضـح كـذلك فـي المعلومـات التعليل يكـون مـن خـالل اسـتعمال العناصـ

  المفيدة.
  

   :2النشاط الجزئي 
بعد توصل التلميذ إلى إيجاد عالقة بين المعلومات الوراثية بالرغم من اختالف موقع كل منهما (مقر المعلومات الوراثية 

يــه التلميــذ نحــو اقتــراح فرضــية أو فرضــيات لكيفيــة اســتعمال فــي النــواة ومقــر تركيــب البــروتين فــي الســيتوبالزم) يــتم توج
  المعلومات الوراثية لتركيب البروتين.

اقتراح الفرضيات يعتمد على احتمالين : إمـا انتقـال المعلومـات األصـلية مـن النـواة إلـى السـيتوبالزم أو انتقـال نسـخة مـن 
  هذه المعلومات.

  ات التي تعتمد على أسس علمية صحيحةيتم مناقشة الفرضيات و يتم االحتفاظ بالفرضي
  يمكن أن تبرز فرضيتان:

مــن النــواة إلــى الســيتوبالزم فــي هــذه الحالــة يمكــن تتبــع انتقــال  ADNفرضــية انتقــال المعلومــات األصــلية فــي صــورة  -
  من النواة إلى السيتوبالزم. ADNاإلشعاع في الـ 

رى يـــتم البحـــث عنهـــا الحقـــا عـــن طريـــق تتبـــع انتقـــال فرضـــية انتقـــال نســـخة لجـــزء مـــن هـــذه المعلومـــات فـــي صـــورة أخـــ -
  اإلشعاع. 
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مالحظة هامة : يجب إعطاء األهمية لكيفية اقتراح الفرضيات ومناقشتها ثم التحقق منها بعد ذلك عـن طريـق التجربـة ، 
صـحيح مفـاهيم حتى يتعلم التلميذ المنهجية المتبعة في الوصول إلى اكتشاف الظواهر الجديدة وتبلور مفـاهيم جديـدة أو ت

  .خاطئة
  

  التحقق من الفرضيات:
  يتم التحقق من الفرضية أو الفرضيات الصحيحة في العلوم التجريبية عن طريق التجربة.

) فـــي تركيـــب ARNالهـــدف مـــن التجربـــة هـــو محاولـــة إثبـــات دور نـــوع آخـــر مـــن األحمـــاض النوويـــة (التجربـــة األولـــى :
  البروتين.
ـــ : يهــدف لتحليــل نتــائج التجــ1الســؤال  دور فــي تركيــب البــروتين (أي هــو الــذي  ARNارب ويســمح باالســتخالص أن لل

مـن  ARNيحدد نوع البروتين الذي يتم تركيبه) ، من خالل قدرة خاليا الضفدع على تركيب الهيموغلوبين بعد حقنها بـ 
  خلية أخرى.

السـتنتاج أن اختيـار المـادة الموسـومة إلى  تفسير سبب استعمال اليوراسيل المشع ويـؤدي بالتلميـذ إلـى ا 2يهدف السؤال 
مهــم جــدا إلثبــات النتــائج. فاختيــار األحمــاض األمينيــة يــتم عــادة إلثبــات مقــر تركيــب البــروتين واختيــار اليوراســيل إلثبــات 

  وهكذا. ARNتركيب  
النــواة وينتقــل يــتم تركيبــه فــي  ARNمــن النــواة إلــى الســيتوبالزم ممــا يؤكــد أن  ARN: توضــح انتقــال الـــ  التجربــة الثانيــة

  إلى السيتوبالزم.
يحـدد نـوع البـروتين الـذي يـتم تركيبـه   ARNمعـا يمكـن الوصـول إلـى أن  2و  1:باسـتغالل نتـائج التحـربتين  1السـؤال 
  بعد تركيبه من النواة إلى السيتوبالزم.  ARNوينتقل 
) واالحتفـاظ بفرضـية انتقـال نسـخة ADN: يمكن إلغاء الفرضية التي تنص على انتقال المعلومـات األصـلية ( 2السؤال 

  . ARNمن هذه المعلومات في صورة 
مــن خــالل نتــائج التجــارب بأنــه الحامــل لنســخة مــن المعلومــات الوراثيــة أو  ARN: يمكــن اقتــراح تســمية لهــذا  3الســؤال 

  الرسالة الوراثية من النواة إلى السيتوبالزم.
 

  
  : 3النشاط الجزئي 

  : ARNالمكونات الكيميائية لجزيء  
  الذي لم يتعرف عليه التلميذ في السنة الثانية. ARNيهدف هذا النشاط الجزئي إلى التعرف على التركيب الكيميائي للـ 

  عن طريق التعرف على نواتج اإلماهة الكلية والجزئية. ARN:يتم التعرف على تركيب الـ  1السؤال 
 2السـؤال  ARNالسـتنتاج  التركيـب الكيميـائي للــ  ADNللــ  يمكن استغالل المكتسبات القبلية حول التركيـب الكيميـائي

: يجب توجيه التلميذ نحو ربط مكونات النيوكليوتيدة (سكر + قاعدة + حمض الفسفوريك) فـي المرحلـة األولـى، ثـم ربـط 
  . ARNالنيوكليوتيدات فيما بينها لتكوين سلسلة من النيوكليوتيدات للوصول إلى 
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يتكـون مـن ارتبـاط عـدد مـن النيوكليوتيـدات بـروابط إسـتر فسـفاتية،وأن تركيـب البـروتين يـتم  ARNليصل التلميذ إلـى أن 
 ARN ب ARNيــدعى هــذا ال  ARNبانتقــال نســخة مــن المعلومــات الوراثيــة مــن النــواة إلــى الســيتوبالزم فــي صــورة 

  الرسول.
  
  

  : استنساخ المعلومات الوراثية3النشاط 
إلى التعرف على آلية تشكل نسخة من المعلومات الوراثية لغرض انتقالها من النواة الهدف التعلمي : يهدف هذه النشاط 

 إلى السيتوبالزم بهدف تركيب بروتين معين.

  
  :1النشاط الجزئي 

. يمكــن إدمـــاج النشـــاط الســـابق فـــي هذاالنشــاط ضـــمن ســـياق التعـــرف علـــى  ADNو  ARNهــو مقارنـــة بســـيطة بـــين  
  التي تعرف عليها التلميذ في السنة الثانية. ADNل مقارنته مع بنية من خال ARNالتركيب الكيميائي للـ

عناصــر أساســية  3يهــدف الســؤال إلــى إجــراء مقارنــة عــن طريــق إنجــاز جــدول يلخــص نتيجــة المقارنــة التــي تتركــز علــى 
  وهي:

  اإلختالف في التركيب الكيميائي لسكر الريبوز
  )Tبدل  Uاإلختالف في أنواع القواعد اآلزوتية (

  إلختالف في عد السالسلا
  يمكن كذلك إضافة االختالف في الموقع عند حقيقيات النواة

  
  : 2النشاط الجزئي 

يهدف إلى إظهار حدوث عملية اإلستنساخ من خـالل عـرض صـورة بـالمجهر اإللكترونـي (الـدليل المباشـر) فـي الوثيقـة  
2 .  

لى بناءها هي تحديد اتجـاه االستنسـاخ مـن خـالل مقارنـة : من بين أهم المعارف التي يمكن أن يصل التلميذ إ 1السؤال 
  الناتجة حيث يزداد طول الخيوط كلما اتجهنا نحو نهاية المورثة. ARNطول خيوط 

  : لتوضيح الصورة تم عرض رسم تخطيطي لجزء مكبر من الصورة يظهر العناصر الثالثة: 2السؤال 
  مراز.بولي ARNباإلضافة إلى اإلنزيم    ARNmب:    ADNأ: 

هـــو  ARNm، لكـــن إنتـــاج  ARNmولـــيس بالضـــرورة  ARNمالحظـــة: االستنســـاخ يعنـــي إنتـــاج أي نـــوع مـــن أنـــواع 
  محدودة جدا كما سيأتي ذكره الحقا. ARNالغالب ألن أنواع البروتينات كثيرة جدا بينما أنواع 

  
  : 3النشاط الجزئي 
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ســـاخ عـــن طريـــق اســـتعمال المثبطـــات النوعيـــة لهـــذا بـــوليمراز فـــي عمليـــة االستن ARNيهـــدف إلـــى إظهـــار دور اإلنـــزيم  
 Amanitaالتـــي تتواجـــد طبيعيـــا فـــي الفطـــر الســـام  -amanitinاإلنـــزيم ومـــن أمثلتهـــا المشـــهورة مـــادة األمـــانيتين 

phalloides .وهو االسم العلمي (الالتيني) لهذا الفطر  
  نواع الفطريات السامة.إدراج صورة الفطر يعطي للتلميذ وضعية حقيقية وينبهه إلى خطورة بعض أ

بــوليمراز هــو اإلنــزيم المســؤول عــن حــدوث عمليــة  ARNالســؤال : يهــدف الســؤال إلــى اســتخراج معلومــة تشــير إلــى أن 
  االستنساخ.

  
  : 4النشاط الجزئي 

  يهدف إلى التعرف على تفاصيل آلية حدوث عملية االستنساخ. 
  فيها . خطوات حدوث العملية والعناصر الداخلة  4توضح الوثيقة 

  : يهدف إلى توجيه التلميذ نحو استخراج العناصر الضرورية لحدوث االستنساخ وهي : 1السؤال
  المورثة (المعلومات الوراثية األصلية على جزيئةADN(  
  إنزيمARN  بوليمراز  
 4  أنواع من النيوكليوتيدات الداخلة في تركيبARN    

  .عملية االستنساخ : يهدف إلى تحديد مراحل أو خطوات حدوث 2السؤال 
يمثل الوضعية التي تكون عليهـا المورثـة قبيـل انطـالق االستنسـاخ. أي أن انطـالق االستنسـاخ يتطلـب تعـرف  1الرقم  -

  بوليمراز بمقدمة المورثة.  ARNثم ارتباط اإلنزيم 
  ة ثم النهاية  .على التوالي، تمثل خطوات حدوث عملية االستنساخ وهي االنطالق واالستطال 4و  3،  2األرقام -

: يهـدف إلـى توظيـف المعـارف المكتسـبة  ومهـارات التعبيـر العلمـي السـليم قصـد كتابـة نـص علمـي يصـف فيـه  3السؤال
  التلميذ خطوات آلية عملية االستنساخ.

  
  :5النشاط الجزئي 

  )ARN() ونسخةمن المعلومات في صورة ADNيهدف إلى تأكيد العالقة بين المعلومات  الوراثية األصلية (
  . ARNإلى  ADN: يهدف إلى التأكد من استيعاب التلميذ  لكيفية تحويل المعلومات من  1السؤال

  . ARNو  ADN: يهدف هذا السؤال إلى تحديد قاعدة التكامل في القواعد بين  2السؤال 
  

   : 6النشاط الجزئي 
تنسـاخ لغـرض نمذجـة العمليـة. تتـرك الحريـة يهدف هذا النشاط إلى بناء نماذج صلبة للعناصـر المتدخلـة فـي عمليـة االس

للتالميذ فـي اختيـار نـوع المـواد التـي تسـتعمل فـي بنـاء النمـاذج. يمكـن أن يجـري النشـاط فـي المخبـر أو يمكـن أن يجريـه 
  التالميذ في البيت ويتم تقديم النماذج في المخبر ومناقشة الدقة في إنجازها.

  
   : 7النشاط الجزئي 
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  .هذا النشاط نظرا ألهميته وعدم اإلشارة إليه في المنهاج  بصورة واضحةمالحظة : تمت إضافة 
يهــدف هــذا النشــاط إلــى اإلشــارة إلــى إحــدى المميــزات األساســية للمــادة الوراثيــة فــي حقيقيــات النــواة وهــو احتواءهــا علــى 

النــاتج بعــد  ARNm) والتــي تتواجــد كــذلك فــي exons) التــي تفصــل المنــاطق الدالــة (intronsالمنــاطق غيــر الدالــة (
قصــــيرا  ARNm، إالأن المنــــاطق غيــــر الدالــــة تختفــــي بعــــد ذلــــك ويصــــبح طــــول  أولــــي)ARNmاالستنســــاخ مباشــــرة (

)ARNm(ناضج  
  ARNmوسالســل  ADNيمكــن إثبــات وجــود هــذه الظــاهرة عــن طريــق إجــراء مــايعرف بــالتهجين الجزيئــي بــين سالســل 

 ذات التسلسل المتكامل.

جهر اإللكترونـي بينمـا تمثـل الوثيقـة ب رسـم توضـيحي. تحديـد المنـاطق غيـر الدالـة يكـون مـن الوثيقة أ تمثـل صـورة بـالم
 ARNmوالتـي لـيس لهـا مقابـل فـي جزيـئ   ADNخالل تحديـد المنـاطق األحاديـة والتـي تمثـل منـاطق غيـر الدالـة فـي 

  الناضج.
  تركيبه.مما يشير إلى تغير في  ADNأقصر من  ARNm: يهدف إلى االستنتاج أن 1السؤال 
قـد أزيلـت  ARN: يهدف إلى تدقيق المعلومة المتحصل عليها في السؤال األول وهـي أن بعـض األجـزاء مـن  2السؤال 

  (حذفت) مما قد يشير أنها ال تحمل معلومات وراثية.
: يهــدف هــذا الســؤال إلــى تحديــد أدق لمفهــوم القطــع الدالــة وغيــر الدالــة مــن حيــث عــددها وطولهــا فــي إحــدى 3الســؤال 

الناضج بينما تمثل األحـرف المنـاطق غيـر الدالـة  ARNmالمورثات. حيث تمثل األرقام القطع الدالة ألنها متواجدة في 
  وهي المناطق األحادية عند التهجين. ARNmوغائبة في  ADNألنها متواجدة فقط في 

  
  : الترجمة  4النشاط 

ثيــة ونــوع اللغتــين ومكوناتهمــا. ويطــرح النشــاط إشــكالية يهــدف النشــاط إلــى توضــيح  مفهــوم الترجمــة فــي المعلومــات الورا
  رئيسية وهي كيفية ترجمة الشفرة الوراثية إلى بروتين.

  
  :  1النشاط الجزئي 

يهــدف هــذه النشــاط إلــى تحديــد مكونــات اللغتــين ومختلــف االحتمــاالت لعــدد األحــرف المكونــة لكلمــات اللغــة النوويــة لكــي 
كلمــة والطريقــة التــي تــم اتباعهــا لتحديــد الكلمــات  20المعروفــة مســبقا والمكونــة مــن  تســاوي عــد كلمــات اللغــة البروتينيــة
  النووية المقابلة للكلمات البروتينة.

  تم طرح إشكاليتين 
  التعرف على  مختلف اإلحتماالت :اإلشكالية األولى -

ة مسـبقا لكـي يكـون الهـدف مـن وهـي معروفـ 20أ )تم في هـذا الكتـاب اعتمـاد فكـرة أن عـدد كلمـات اللغـة البروتينيـة هـي 
طرح اإلحتماالت هو البحث عن عـدد األحـرف المكونـة لكـل كلمـة فـي اللغـة النوويـة مـع العلـم أن عـدد األحـرف معروفـة 

  أحرف. 4مسبقا وهي 
 20ال يمكن طرح جميع اإلحتماالت بل التوقف عند اإلحتمـال الـذي يعطـي عـدد مـن كلمـات اللغـة النوويـة الـذي يسـاوي 

  موجودا.إذا كان 
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  : يهدف إلى تحديد عدد الكلمات في كل احتمال 1السؤال 
االحتمال األول : كلمات من حرف واحد فهوغير منطقي، حيث عدد كلمات اللغة البروتينية في هذه الحالة أربع كلمـات 

  فقط .
  كلمة  وهو عدد غير كافي لتغطية كلمات اللغة البروتينية . 16اإلحتمال الثاني : يعطي  

  كلمة. 20كلمة في اللغة النووية  وهو األصح بالرغم من أنه يعطي أكثر من  64تمال الثالث :  يعطي اإلح
  

  ):1ب ) استغالل الجدول (الوثيقة 
  : يهدف إلى اكتشاف وجود المرادفات 1السؤال 
  )6و أ 4أو  3أو  2: يهدف هذا السؤال إلى استخراج مختلف االحتماالت (أي مرادفة واحدة أو  2السؤال 
  : يهدف إلى تحديد الرامزات بدون معنى أو رامزات التوقف.3السؤال 

  
اإلشكالية الثانية: تم طرح بعض التجارب التي استعملت لفك رموز الشفرة الوراثية. هذه التجارب هـي األولـى التـي تـم  -

  إجراؤها ، واتبعت بتجارب أخرى لفك مختلف الرموز.
  لى اكتشاف المنهجية المتبعة في فك رموز الشفرة الوراثية.: يهدف إلى دفع التلميذ إ1السؤال 
  : يهدف إلى استنتاج بعض أنواع الثالثيات. 2السؤال
 30مكـون مـن  ARNm: عبارة عن تطبيق يهدف إلى إجراء ترجمة يقوم بها التلميذ بعـد أن يشـكل سلسـلة مـن 3السؤال
  قاعدة.

  
  

  النشاط الجزئي الثاني:
أو فــي  ARNأو  ADNعــرف علــى أحــد البــرامج المســتعملة فــي تحليــل تتــابع القواعــد فــي يهــدف هــذا النشــاط إلــى الت

    Anageneالبروتينات.ممثل في برنامج 
يمكــن إيجــاد تطبيقــات باســتعمال البرنــامج علــى شــبكة اإلنترنــت كمــا نشــير أيضــا إلــى وجــود تطبيقــين فــي الوثيقــة المرافقــة 

  للمنهاج.
ماتم التوصل إليه حول نقل المعلومـة الوراثيـة وترجمتهـا ،بمقارنـة تطبيقـات اسـتعمال : يهدف السؤال إلى تأكيد  1السؤال 
  مع ماتم التوصل إليه سابقا ، على أن يقدم التلميذ تبريرا لذلك Anageneبرنامج 
 فـــي مقارنـــة تتـــابع نيوكليوتيـــداتAnagene : يهـــدف الســـؤال إلـــى اســـتخالص أهميةوفائدةاســـتعمال برنـــامج 2الســـؤال 
  مختلفة . لمورثات

إلى استنتاج أوجـه التشـابه بـين أجـزاء مورثـات تشـرف علـى تركيـب سالسـل بيبتيديـة مختافـةوجزء  5يهدف سؤال الوثيقة  
  Betaالمورثة 

  وذلك بحساب النسبة المئويةلكل حالة .
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  النشاط الخامس: مراحل الترجمة
ى التعرف على العضيات التي تساهم في تركيـب يهدف هذا النشاط إلى تحديد مقر تركيب البروتين في الهيولى ، أي إل

  البروتين ومراحل حدوث العملية.
  

    النشاط الجزئي األول:
  تهدف الوثائق إلى التعرف على المقر عن طريق التصوير اإلشعاعي الذاتي وتوضيح متعدد الريبوزوم. 

  في السيتوبالزم . : يهدف السؤال إلى التعرف على العضيات التي هي مقرتركيب البروتين1السؤال  
) والـــــذي يمثـــــل ارتبـــــاط عـــــدد مـــــن polysome:يهـــــدف إلـــــى إعطـــــاء تعريـــــف لمتعـــــدد الريبـــــوزوم (البـــــوليزوم 2الســـــؤال  

  ، حيث يقوم كل ريبوزوم بانتاج سلسلة ببتيدية في آن واحد. ARNmالريبوزومات  بجزيء واحد من 
زوم هــو طريقــة فعالــة لتركيــب البــروتين بســرعة إلنتــاج : يهــدف هــذا الســؤال إلــى الوصــول إلــى أن متعــدد الريبــو  3الســؤال 

البروتين في وقت أقل. ويمكن اعتبار أن عدد الريبوزومات المرتبطةهو وسـيلة للـتحكم فـي سـرعة  نفس  كمية معتبرة من
  وكمية تركيب البروتين حسب حاجة الخلية.

  
    النشاط الجزئي الثاني:

  ي تركيب البروتين عن طريق التجربة.يهدف إلى إثبات دور تشكل متعدد الريبوزوم ف
  فمن خالل السؤال المطروح يصل التلميذ إلى معلومة مفادها أن تشكل البوليزوم ضروري لتركيب البروتين.

  
  النشاط الجزئي الثالث:

المتواجــدة فــي الهيــولى بعــد أن تعــرف التلميــذ فــي النشــاطات الســابقة علــى أحــد  ARNيهــدف إلــى التعــرف علــى أنــواع  
  الذي يتم تركيبه في النواة ويهاجر إلى الهيولى. ARNmوهو  ARNع أنوا

  الهيولية بطريق الطرد المركزي. ARN) نتائج فصل أنواع 2تبين الوثيقة (
تحتـــوي الوثيقـــة علـــى أنابيـــب الطـــرد المركـــزي والبقـــع التـــي يـــتم الحصـــول عليهـــا حســـب وزنهـــا (كثافتهـــا) باإلضـــافة إلـــى 

  في كل شوكة. ARNالمنحنيات التي توضح كمية 
  تمت القياسات أثناء وخارج فترة تركيب البروتين.

  ).2) تم فيه عرض معطيات عامة غير مرتبطة بشروط التجربة الموضحة في الوثيقة (3الجدول الموضح في الوثيقة (
صـائص معطيات الجدول تؤكد وتوضح نتائج التجربة وتساعد التلميذ للوصل إلى استنتاج المعلومات الصحيحة حـول خ

  . ARNأنواع 
  والـذي تـم فيـه  1999مالحظة: هذه المعطيات تصحح أحـد األخطـاء التـي وردت فـي الموضـوع الثـاني لبكالوريـا

مختلفـــة فـــي أوزانهـــا  ARNrأنـــواع مـــن 3والصـــحيح أن هنـــاك  ARNtأنـــواع مـــن  3خطـــأ اإلشـــارة إلـــى وجـــود 
 الجزيئية.

  
  يختفي خارج فترة تركيب البروتين. ARNأحد أنواع  :إنجاز تحليل مقارن يؤدي إلى اإلستنتاج أن1السؤال 
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  في كل شوكة باالستعانة بالجدول. حيث: ARN:  يتم فيه الوصول إلى تحديد نوع 2السؤال 
    ARNrتمثل أنواع من  3و   2و  1الشوكة 
اع لهـا نفـس كمـا سـيأتي ذكـره اللحقـا فـإن هـذه األنـو  ARNt(بالرغم مـن تواجـد أنـواع كثيـرة مـن  ARNtتمثل  4الشوكة 

  الوزن الجزيئي تقريبا وهي تختلف في تتابع القواعد وليس في الوزن مما يؤدي إلى ظهورها في نفس الشوكة)
  ألنه يختفي خارج تركيب البروتين. ARNmتمثل  5الشوكة 
حيـــث يتغيـــر طولـــه بتغيـــر طـــول المورثـــة (عـــدد  ARNm: يهـــدف إلـــى تفســـير ســـبب اخـــتالف طـــول (وزن)  3الســـؤال 

  األمينية في البروتين) التي تم استنساخها.  األحماض
  : 4النشاط الجزئي 

  يهدف إلى توضيح بنية ومكونات الريبوزوم 
  . ARNr: يصل فيه التلميذ إلى أن الريبوزوم يتكون من بروتينات وأحماض نووية من نوع 1السؤال 
ن الــنص مكونــات الريبــوزوم ، مختلــف : يقــدم التلميــذ فيــه وصــفا فــي شــكل نــص علمــي لبنيــة الريبــوزوم. يتضــم2الســؤال 

  المواقع ، مختلف العناصر األخرى التي ترتبط به (ال تتم اإلشارة هنا إلى آلية العمل التي سيتم وصفها الحقا).
  

   : 5النشاط الجزئي 
  ومختلف الطرق المتبعة لتمثيله. ARNtتهدف الوثائق إلى توضيح بنية 

طالـب مـن التعـرف عليـه فـي مختلـف الحـاالت التـي يصـادف فيهـا شـكل الهدف من عرض مختلف األشكال هـو تمكـن ال
ARNt .  
وهــي مكــان تثبيــت الحمــض األمينــي وموقــع الرامــزة  ARNt: يهــدف إلــى اســتنتاج األجــزاء الرئيســية فــي بنيــة 1الســؤال 

  . anticodonالمضادة 
يـتم   ARNtديـه االخـتالف بـين أنـواع لكي يتأكـد ل ARNt:هو تطبيق يقوم فيه التلميذ برسم أربعة أنواع من  2السؤال 

). يمكــن الــربط بــين المعــارف 20إنجــاز التطبيــق باالســتعانة بــالرامزات الموضــحة فــي جــدول الشــفرات الوراثــة (الصــفحة 
  ).25(الصفحة  3من النشاط الجزئي  2المتوصل إليها في هذا السؤال  والسؤال  

  
  : 6النشاط الجزئي 

  . ARNt يهدف هذا النشاط إلى توضيح دور
  تشير الوثائق إلى آلية تنشيط األحماض األمينية والعناصر الضرورية لذلك.

  يهدف السؤال إلى استخراج العناصر الالزمة لتنشيط األحماض األمينية ودور كل منها.
  

  : 7النشاط الجزئي 
  يهدف إلى تحديد آلية ومراحل حدوث الترجمة. 

مراحــل: االنطــالق ، االســتطالة ثــم النهايــة. فــي مســتوى  3التــي تــتم فــي مراحــل وآليــة حــدوث الترجمــة  9توضــح الوثيقــة 
  ريبوزوم واحد.
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  كما توضح الوثيقة المرافقة حدوث المراحل المختلفة على مستوى متعدد ريبوزوم.
الخاص بــ  ARNt: يهدف إلى استنتاج العناصر الضرورية النطالق الترجمة وهي : تحت الوحدة الصغرى ، 1السؤال 

Met  ، ، تحت الوحدة الكبرىARNt .الخاص بالحمض األميني الثاني  
: يهدف إلى دفع التلميذ إلى استخراج معلومات من خالل الرسم التخطيطـي لمرحلـة النهايـة حـول مايحـدث فـي 2السؤال 

،  ARNmاألخيـــر ، انفصـــال ثـــم تفكـــك  ARNtهـــذه المرحلـــة وهـــي: انفصـــال السلســـلة الببتيديـــة المتشـــكلة ، انفصـــال 
  صال تحت وحدتي الريبوزوم.انف

: يهدف هذا السؤال إلى توجيه التلميذ نحو استعمال مهاراته في التعبير العلمي لوصف مراحل حدوث الترجمـة 3السؤال 
  في نص علمي.

  
  :  8النشاط الجزئي 

ي اختيـار نـوع يهدف هذا النشـاط إلـى بنـاء نمـاذج صـلبة للعناصـر المتدخلـة فـي عمليـة الترجمـة. تتـرك الحريـة للتالميـذ فـ
المواد التي تسـتعمل فـي بنـاء النمـاذج. يمكـن أن يجـري النشـاط فـي المخبـر أو يمكـن أن يجريـه التالميـذ فـي بيـوتهم ويـتم 

  تقديم النماذج في المخبر ومناقشة الدقة في إنجازها. يتم اإلحتفاظ بالنماذج الجيدة في المخبر لتبقى كوسيلة إيضاح. 
لغـرض فـك كـل رمـوز الشـفرة  1964فك رموز الشفرة الوراثية تصف تجارب أجريت فـي  التجربة المعروضة تحت عنوان

  ).21(الصفحة  4الوراثية وهي مكملة للتجربة التي تم وصفها في النشاط 
، لكـن التجربـة تتطلـب   2مرافقة ومكملـة للوثيقـة  21في الصفحة   4كان من الممكن وضع هذه التجربة ضمن النشاط 

والريبـــوزوم لـــذلك تـــم تأخيرهـــا ووضـــعها فـــي هـــذا  ARNقـــد تعـــرف علـــى آليـــة حـــدوث الترجمـــة وأنـــواع أن يكـــون التلميـــذ 
  الموضع.

و ثالييـة النيوكليوتيـد. هـذا المعقـد كبيـر الحجـم وال يعبـر   ARNtيعتمد مبدأ التجربة علـى تكـون المعقـد بـين الريبـوزوم و
. لـذلك فـإن تواجـد اإلشـعاع فـوق ورق الترشـيح دليـل   ARNtورق الترشـيح المسـتعمل ويكـون المعقـد مشـعا عنـد ارتبـاط 

على الثالثية المستعملة. ومنه يتم التعرف علـى الثالثيـة المقابلـة لكـل حمـض أمينـي. مبـدأ التجربـة   ARNtعلى تعرف 
ا ألن فـي هـذه التجربـة ال يـتم تركيـب البـروتين أثنـاء التجربـة وٕانمـ 21يختلف على التجربة الموصوفة سابقا فـي الصـفحة 

  فقط تكون المعقد.
يهدف السؤال في هذا النشاط إلى تمكين التلميذ من ترجمة المعلومـات المتوصـل إليهـا إلـى رسـم تخطيطـي يحوصـل فيـه 

  مختلف مراحل عملية تركيب البروتين
  :  9النشاط الجزئي 

إليهــا ســابقا فيمــا  يهــدف هــذا النشــاط إلــى توضــيح مصــير البــروتين بعــد تركيبــه. حيــث يكمــل المعــارف التــي تــم التوصــل
يخــص آليــة تركيــب البــروتين خاصــة وأن الوحــدة المقبلــة توضــح ببنيــة ووظيفــة البروتينــات. تــم إدراج هــذا النشــاط لكــي 
يتوصل التلميذإلى بناء مفهوم توجيه البروتين  نحو المكان الـذي يـؤدي فيـه وظيفتـه بعـد أن ينضـج ويصـبح جـاهزا ألداء 

  هذه الوظيفة.
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لى دفع التلميـذ للتوصـل إلـى المسـار الـذي يسـلكه البـروتين مـن مكـان التركيـب إلـى مكـان النضـج ثـم : يهدف إ 1السؤال 
طرح البروتين خارج الخلية فـي حالـة البروتينـات اإلفرازيـة. يـتم االسـتنتاج مـن خـالل اسـتعمال تقنيـة التصـوير اإلشـعاعي 

  ي تم توضيحها سابقا في بداية الوحدةالذاتي. يمكن الرجوع إلى شرح طريقة التصوير اإلشعاعي الذاتي الت
: الهدف منه دفع التلميذ للبحث ونقديم اقتراح حول مـا يمكـن أن يحـدث فـي كـل عضـية يمـر بهـا البـروتين قبـل 2السؤال 

  إفرازه. ويمكن التلميذ من الوصول إلى استنتاج أن :
  الريبوزوم هو مقر التركيب.-
  وتغليفه في شكل حويصالت جهاز غولجي فهو مقر الكتمال نضج البروتين -
  الحويصالت هي وسلة لنقل البروتين إلى خارج الخلية عن طريق اإلطراح الخلوي (نقل حويصلي).-

  يمكن كذلك تحديد مدة بقاء البروتين داخل كل عضية من خالل زمن ظهور واختفاء اإلشعاع فيها.

  التمـــارين:                                               
  

  :1التمرين 
  يهدف التمرين إلى طرح مفهوم تنظيم إنتاج البروتين حسب حاجة الخلية أو الكائن. 

مراحــل  يصــل التلميــذ  إلــى تفســير تزايــد نمــو البكتريــا  3مــن خــالل تحليــل المنحنيــات بصــورة منهجيــة بعــد تقســيمها إلــى 
  بنفس العدد في المرحلة األولى التي تمثل استعمال سكر الغلوكوز.

ر ثبات عدد البكتريا في المزرعتين  في المرحلة الثانية يكون بعد استهالك كل الغلوكوز لعدم قدرتها على اسـتعمال تفسي
  السكر الثاني في الوسط وهو اللكتوز.

وفي المرحلة الثالثة يفسر التلميذ نمو عدد البكتريا فقط في المزرعة أ التي تكون فيهـا البكتريـا قـادرة علـى اسـتعمال سـكر 
غلكتوســيداز ، بينمــا ال تســتطيع البكتريــا فــي المزرعــة ب اســتعمال اللكتــوز -لكتــوز  وهــي القــادرة علــى إنتــاج إنــزيم  ال

  غلكتوسيداز.-كمصدر للطاقة وهي غير قادرة على إنتاج إنزيم 
مــع العلــم أن  يتســاءل التلميــذ بعــد ذلــك عــن التبــاين بــين الســاللتين مــن البكتريــا فــي قــدرتهما علــى اســتعمال ســكر اللكتــوز

  البكتريا قادرة على استعمال سكر أحادي هو الغلوكوز. 
يمكن كذلك التوصل إلى الـزمن الـالزم لتحفيـز مورثـة لغـرض تركيـب البـروتين وذلـك مـن خـالل مقارنـة الـزمن بـين توقـف 

  الزيادة في أعداد البكتريا وبداية ظهور إنزيم غلكتوسيداز في الوسط.
ميذ فرضية يوضـح فيهـا أن إنتـاج اإلنـزيم الـذي هـو بـروتين يتطلـب عمليـة استنسـاخ ثـم ترجمـة : يقترح التل3ففي السؤال  

حسب ما تعرف عليه الطالب من خالل الوحدة. يتطلـب تركيـب البـروتين معلومـات وراثيـة فـي مورثـة  ففـي حالـة حـدوث 
  طفرة قد تصيب المورثة تصبح الخلية غير قادرة على إنتاج اإلنزيم.

: يطلــب مــن التلميــذ أن يرســم منحنــى لحالــة جديــدة (وضــعية جديــدة) باالعتمــاد علــى مــا توصــل إليــه فــي  4فــي الســؤال 
  األسئلة السابقة. شكل المنحنى ممكن أن يشبه المنحنى التالي:
  من المتوقع أن يرسم التلميذ خطين مستقيمين متوازيين يشبهان 

  لتين من المرحلة األولى من التجربة السابقة وذلك ألن كال السال

  كمية اإلنزيم 
)- عدد البكتريا كتوسيداز)غل

 مزرعة أ

 مزرعة ب
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  البكتريا قادرة على استعمال الغلوكوز وأن الطفرة في البكتريا ب 
  لم تؤثر على استعمال الغلوكوز وٕانما على استعمال اللكتوز.
  في هذه المرحلة يتم إنتاج اإلنزيم الالزم إلماهة سكر اللكتوز

  واستعمال نواتج اإلماهة في إنتاج الطاقة والنمو. 
  لكتوسيداز يتم فقط بوجود سكر اللكتوزغ- أن إنتاج اإلنزيم  
  في الوسط ألن الخلية تكون في حاجة إلى إنزيم إلماهة اللكتوز 
  (سكر الحليب) لغرض اإلستفادة من سكر الغلوكوز والغلكتوز إنتاج الطاقة الالزمة للنمو.  

  كر اللكتوز كمصدر للطاقة.ال يتم إنتاج الإلنزيم إال في البكتريا أ عند استهالك سكر الغعلوكوز المفضل عن س
  

  :  2التمرين 
  . ARNmيهدف التمرين إلى تحديد بعض خصائص ومميزات 

  بينما يمثل الخط األزرق كمية البروتين ARNمالحظة: الخط األحمر يمثل كمية 
  بعد التحليل المقارن للمنحنيين وفق المرحلتين (بعد الحقن األول وبعد الحقن الثاني)

تسـتهلك ألن كميتهـا تتنـاقص مـع مـرور الـزمن. بينمـا تـزداد كميـة البـروتين  ARNmتنتج أن جزيئـة يمكن للتلميـذ أن يسـ
  مع الزمن.

هــي مــدة بقائــه قصــيرة أي أنــه يهــدم بعــد تركيبــه بقليــل أي بعــد اســتعماله فــي بنــاء  ARNmالخاصــية التــي يتميــز بهــا 
  حقن األول ثم كذلك بعد الحقن الثاني.البروتين. يمكن مالحظة ذلك من خالل تناقص كميته مع الزمن بعد ال

  
: التعليل يعتمد على عدم قدرتها على إنتاج نسخة من المعلومات الوراثيـة فـي النـواة. إمكانيـة تركيـب البـروتين  3السؤال 

  التي تم تركيبها قبل نزع النواة. ARNmلفترة قليلة يعود إلى الكمية من 
  . ARNmإليه التلميذ من السؤال الثاني حول مدة بقاء جزيئة يمكن ربط نتيجة السؤال الثالث مع ما توصل 

  
  : 3التمرين 

  يهدف التمرين إلى دفع التلميذ إلى إجراء عملية استنساخ ثم ترجمة من خالل اإلجابة على السؤال األول.
  ة.مقارنة التتابع يسمح بتحديد االختالف واالستنتاج بأن ذلك يعود إلى اختالف في المعلومات الوراثي

  التعليل بدقة يقود إلى أن الكائنين من نوعين مختلفين.
يقوم التلميـذ بتحليـل منهجـي للمنحنيـين ويسـتنتج مـن ذلـك أن البـروتين يصـنع داخـل الخليـة ثـم يفـرز  3من خالل السؤال 

  إلى الخارج ، يتم التوصل إلى ذلك من خالل مقارنة زمن ظهور اإلشعاع وتطور كميته مع الزمن.
  

  : 4التمرين 
  يهدف إلى توضيح حالة استثنائية في ترجمة المعلومات الوراثية عند البرامسيوم.

  ظهور رامزة توقف يؤدي إلى توقف تركيب البروتين عند األرنب بينما ال يتوقف تركيب البروتين  عند البرامسيوم.
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أن هنــاك حــاالت اســتثنائية عنــد الفرضــية قــد تشــير إلــى أن رامــزة التوقــف عنــد األرنــب ليســت نفســها عنــد البرامســيوم أي 
  بعض الكائنات. وأن رامزة التوقف عند األرنب تعني حمض أميني معين عند البرامسيوم.

يحــاول مــن خاللــه التلميــذ التوصــل إلــى نــوع الحمــض األمينــي الــذي يقابــل رامــزة التوقــف عنــد األرنــب أي أن   3الســؤال 
وقــف بــل أحمــاض أمينيــة. تشــير المالحظــات إلــى أن رامــزة التوقــف رامــزات التوقــف عنــد األرنــب ال تفســر بأنهــا رامــزات ت

عند األرنب قـد تعنـي رامـزة الغلوتـامين عـن البرامسـيوم ممـا يجعـل البـروتين عنـد البرامسـيوم يحتـوي علـى  عـدد أكبـر مـن 
  . Glnأحماض 

  يستنتج التلميذ  القاعدة العامة التي تم استثناءها في حالة البرامسيوم.  4وفي السؤال 
  
  

  : 5التمرين 
  يهدف التمرين إلى دفع التلميذ إلى تثبيت معارفه حول اإلستنساخ والترجمة وذلك من خالل: 

. بمــا أن السلســلة الموضــحة فــي الوثيقــة هــي  AUGالتــي توافــق رامــزة االنطــالق  ADNالبحــث عــن منطقــة  - 1
  . ATGالسلسلة غير المستنسخة فإن الثالثية هي 

 سخة بالتكامل.الحصول على السلسلة المستن - 2

 . ARNmتمثيل سلسلة  - 3

   ARNmإجراء االستنساخ للحصول على  - 4

 لتحديد موقع الطفرة. Serالبحث عن ثالثية  - 5

توقف تركيب البروتين قد يعـود إلـى ظهـور رامـزة توقـف ، يـتم دفـع التلميـذ للبحـث عـن الثالثيـة التـي حـدثت فيهـا  - 6
 . ADNطفرة فأدت إلى ظهور رامزة توقف على مستوى جزيئة 
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  الوحدة الثانية:العالقة بين بنية ووظيفة البروتين
  

يهدف المدخل إلى طرح وضعية حقيقية تعرف عليها التلميذ سابقا وهي فقر الدم المنجلي وهـي فـي نفـس  مدخل الوحدة:
  الوقت مرض وراثي خطير يصيب اإلنسان.

نية والوظيفة ، حيث يؤدي تغير فـي أحـد األحمـاض األمينيـة بسـبب يعتبر هذا المرض مثاال جيدا يوضح العالقة بين الب
طفــرة وراثيــة إلــى تغيــر فــي البنيــة الفراغيــة للبــروتين ممــا يعطــل وظيفتهــا ويــؤثر علــى شــكل كــرات الــدم الحمــراء وبالتــالي 

  خطر انسداد األوعية الدموية.
ص مصــاب مــن حيــث تتــابع األحمــاض توضــح الوثــائق المعروضــة سلســلة بيبتيديــة فــي هيموجلــوبين شــخص ســليم وشــخ

  األمينية ، إلى جانب شكل كرات الدم الحمراء في الحالتين وتدفق هذه الكريات داخل األوعية الدموية.
  كما توضح الصورة في أسفل الوثيقة تمثيل مبسط لبنية فراغية لبروتين الهيموغلوبين المرتبط والخالي من األكسجين.

منهــا دفــع التلميــذ للتســاؤل حــول العالقــة الموجــودة بــين بنيــة البــروتين ووظيفتــه ، حيــث إن اختيــار هــذه الوضــعية الهــدف 
سيكتشف التلميذ من خالل النشاطات المقدمـة فـي الوحـدة الثانيـة وفـي كـل وحـدات المجـال األول أمثلـة عـن العالقـة بـين 

  بنية البروتين ووظيفته.
  

كتـاب كتمهيـد لدراسـة البنيـة الفراغيـة للبروتينـات باسـتعمال بـرامج تم إضافة نشاطين (األول والثـاني) فـي هـذا ال مالحظة:
كمبيوتر متخصصة نظرا ألن التلميذ ال يمكنه مقارنة بنيات فراغية تـم الحصـول عليهـا مـن خـالل هـذه البـرامج دون علـم 

  مسبق بالبنية الفراغية للبروتين وكيفية تمثيلها باستعمال هذه البرامج
  

  بنية الفراغية للبروتينتمثيل الالنشاط األول: 
يهدف هذه النشاط إلى توضيح القواعد المتبعة في تمثيل النماذج الجزيئية عموما وللبروتينات بصورة خاصة. إن معرفـة 

  هذه القواعد سوف يسهل على المتعلم االستفادة من برامج الحاسوب  والتعرف على مميزات البنية بصورة أسهل.
توصل إلى مزايـا اسـتعمال نمـاذج مختلفـة. يمكـن أن يجـد التلميـذ اإلجابـة مـن خـالل قـراءة يهدف السؤال المطروح إلى  ال

  النص المرافق للصور والوثائق المعروضة.
  



 28

  يمكن ايجاد دليل اإلستعمال وتطبيقات باستعمال البرنامج في شبكة اإلنترنت في الموقع التالي:
rastop.htm\arabic\kouba.dz-www.ens 

  
  
  
  

 النشاط الثاني:

لــم يــتم اإلشــارة إلــى هــذا النشــاط  فــي المنهــاج وقــد رأينــا أنــه ضــروري لكــي يــتمكن التلميــذ مــن مقارنــة البنيــات الفراغيــة  
  للبروتينات المقترحة في المنهاج في النشاط الموالي.

مستويات البنية الفراغيـة لبنيـة للبروتينـات ومختلـف الـروابط التـي تسـاهم فـي ثبـات يهدف هذا النشاط إلى تعريف التلميذ ب
  ).4، 3، 2، 1كل مستوى من مستويات هذه البنية الفراغية ، والممثلة في األجزااء(

  
سـلة : يهدف إلى دفع التلميذ للتوصل إلى أن االنتقال من البنيـة األوليـة إلـى الثانويـة يمـر عبـر إلتفـاف السل1السؤال 

الببتيديــة ذات البنيــة األوليــة (ال يمكــن اســتعمال كلمــة تحلــزن فــي كــل الحــاالت ألن التحلــزن يــؤدي إلــى ظهــور شــكل 
  ).حلزوني وهو صحيح بالنسبة للبنية الثانوية الحلزونية 

  
ي الطـول وزيـادة : البنية الثالثية هـي التفـاف السلسـلة الببتيديـة ذات البنيـة األوليـة والثانويـة. تتميـز بـنقص فـ2السؤال 

في السمك بسبب االلتفاف. تأخذ البنية الثالثية عادة الشكل الكروي. وتتميز عـن الثانويـة فـي نـوع الـروابط المسـاهمة 
في استقرارها. يمكن إيجاد المعلومات الضرورية في النص المرافق لألشكال والوثائق المقدمة داخـل هـذا النشـاط فـي 

  الكتاب.
هذا الجزء من النشاط إلى توضيح هذا المستوى من البنية وتصحيح الخطأ الذي كان متـداوال  البنية الرابعية : يهدف

في المنهاج القديم حول عدد السالسل الببتيدية التي تتواجد في البنية الرابعية ، حيث يـتم ذلـك عـن طريـق تقـديم 
  مثالين وعدم اإلقتصار على مثال واحد هو الهيموغلوبين.

تحــت وحــدات والبنيــة الرابعيــة كمــا يجــب تفــادي اســتعمال مصــطلح البنيــة  4ه ال عالقــة بــين يجــب التنبيــه علــى أنــ
  الرباعية ألنها ِتؤدي إلى تكون فكرة أن البنية الرابعية تعني دائما أربعة سالسل ببتيدية (تحت وحدات).

لفراغيــة هــو أكثــر المســتويات يهــدف الســؤال فــي هــذه الفقــرة إلــى لفــت انتبــاه التلميــذ إلــى أن هــذا المســتوى مــن البنيــة ا
تعقيدا مهما كان عدد السالسل الببتيدية وهو مستوى أعلى من المستوى الثالثي ألنه يتكون من سالسـل ببتيديـة لكـل 

  منها بنية  ثالثية.
ع يجب تفادي استعمال كلمة التفاف عند االنتقـال مـن البنيـة الثالثيـة إلـى البنيـة  الرابعيـة ألن االنتقـال ينـتج عـن تجمـ

  .السالسل الببتيدية ذات البنيات الثالثية وليس عن الزيادة في إلتفافها
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كمــا يجــب االنتبــاه إلــى أن البنيــة الرابعيــة ال توجــد عنــد جميــع أنــواع البروتينــات أي أن هنــاك بروتينــات تتوقــف فيهــا 
ثالثيـة . أمـا البروتينـات ذات البنيـة درجة التعقيد عند البنية الثالثية وتكون في هذه الحالة البنية الوظيفية هي البنيـة ال

  الرابعية فإنها ال تؤدي وظيفتها إال إذا كانت السالسل الببتيدية متجمعة في بنية رابعية.
والحــد  2يؤكــد علــى الحــد األدنــى لعــدد تحــت الوحــدات فــي البنيــة الرابعيــة وهــو  45لــذلك فــإن الســؤال فــي الصــفحة 

  األقصى لعدد تحت الوحدات غير محدد.
  
  
  
  
  
  

  العالقة بين بنية ووظيفة البروتين : 3النشاط 
يهــدف هــذا النشــاط إلــى محاولــة فهــم العالقــة بــين بنيــة البــروتين ووظيفتــه وذلــك بدايــة بفهــم البنيــة ثــم محاولــة ربطهــا 

  بالوظيفة.
  

   : 1النشاط الجزئي 
في الجسم  ويحاول التلميذ مـن  يهدف إلى تقديم نماذج حول البنية الفراغية لبروتينات معروفة ِتؤدي وظائف مختلفة

  خالل مقارنة البنية الفراغية التوصل إلى أنها مختلفة.
  : يهدف إلى إجراء مقارنة واستخراج أوجه االختالف والتشابه 1السؤال 

  عناصر المقارنة:     
  لوبين)درجة التعقيد: بسيطة (اإلنسولين) معقدة(مثل الهيموغلوبين) متوسطة التعقيد (الليزوزيم والميوغ

  سالسل (الهيموغلوبين) 4عدد السالسل: واحدة (ميوغلوبين و ليزوزيم) ، سلسلتان (اإلنسولين) ، 
 –باللون األصفر ومناطق اإلنعطـاف (أبـيض  (باللون األحمر) أو وريقات   أنواع البنيات الثانوية  : الحلزونية 

  أزرق)
فـــي  10فـــي الليـــزوزيم والميوغلـــوبين ، أكثـــر مـــن  10-8 فقـــط فـــي اإلنســـولين ، حـــوالي 3عـــدد  البنيـــات الثانويـــة : 

  . Rastop) ال يمكن الوصول إلى تحديد العدد إال إذا تم استخدام برنامج 32الميوغلوبين (حوالي 
  

  لدراسة بنية هذه البروتينات األربعة في الموقع   Rastopيمكن إيجاد تطبيقات حول استعمال 
rastop.htm\arabic\kouba.dz-www.ens 

  وذلك في الجزء الخاص باألنشطة في الصفحة الرئيسية في العمود األفقي 
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الخالصة من مقارنة البنية الفراغية: من خالل المقارنة يصل التلميذ إلى أنها مختلفة ويتساءل عن سـبب االخـتالف 
  في البنية.
لــى المعــارف الســابقة فــي الســنة الثانيــة وفــي الوحــدة الســابقة يحــاول اقتــراح فرضــية لتفســير االخــتالف فــي اعتمــادا ع

  البنية الفراغية.
:بمـــا أن االخـــتالف األساســـي بـــين البروتينـــات هـــو االخـــتالف فـــي نـــوع وعـــدد وتتـــابع األحمـــاض األمينيـــة  2الســـؤال

حمـاض األمينيـة. لـذلك يـتم فـي النشـا ط الجزئـي المـوالي فالفرضية الوحيدة التي تبـرز هـي فرضـية االخـتالف فـي األ
  دراسة أنواع وخصائص األحماض األمينية لمحاولة تفسير االختالف في البنية الفراغية.

  
  : 2النشاط الجزئي 

يهدف إلى التعرف على الصيغ الكيميائية لألحماض األمينيـة انطـالق أوال مـن الصـيغة العامـة ثـم الصـيغ المفصـلة  
  حمض أميني. 20لـ 
  

: يهدف إلى دفع التلميذ لتقديم تعريـف علمـي دقيـق لحمـض أمينـي انطـالق مـن الصـيغة العامـة لألحمـاض 1السؤال 
  األمينية  ( األحماض  األمينية  هي مركبات  عضوية  تحتوي  على  مجموعة  كربوكسيلية 

)-COOH) ومجموعـــة أمينيـــة (-NH2 متصـــلتين بـــذرة كربـــون ( ا بجـــذر التـــي تتصـــل بـــدورهR  (سلســـلة جانبيـــة)
  يختلف تركيبه من حمض أميني آلخر.

والبحـــث عـــن أحمـــاض أمينيـــة ذات  3) تهـــدف إلـــى دفـــع التلميـــذ إلـــى اســـتغالل الوثيقـــة 5و 4و  3و  2األســـئلة : (
 مواصفات محددة لغرض التعرف أكثر على أنواع األحماض األمينية المختلفة.

أهــــم طــــرق تصــــنيف األحمــــاض األمينيــــة حســــب نــــوع الجــــذر (وجــــود : يهــــدف إلــــى اإلشــــارة إلــــى إحــــدى  6الســــؤال 
 في الجذر) NH2أوة المدجموعات القاعدية  COOHالمنجموعات الحامضية 

  ال يحتوي على أي من هذه المجموعات في الجذر لذلك يكون متعادال. Alaالحمض األميني 
 Argو  Lys) و قاعديـة (Gluو  Aspيقسمها إلى حامضية ( 7تصنيف األحماض األمينية المطلوب في السؤال 

  حمضا أمينيا المتبقية. 15) ومتعادلة وهي Hisو 
  

  :3النشاط الجزئي 
يهــدف هــذا النشــاط إلــى الوصــول إلــى بنــاء المعرفــة الخاصــة بإحــدى أهــم مميــزات األحمــاض األمينيــة وهــي الشــحنة ومــا  

م جهـاز الهجـرة الكهربائيـة الـذي تـم وصـف مبـدأ ينتج عنها من سلوك األحماض األمينيـة فـي المجـال الكهربـائي باسـتخدا
  . 48تشغيله في أسفل الصفحة 
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: يهـــدف إلـــى دفـــع التلميـــذ لتفســـير ســـلوك الحمـــض األمينـــي فـــي المجـــال الكهربـــائي والوصـــول إلـــى أن شـــحنة 1الســـؤال 
وع الشـحنة الوسـط. وأن هجـرة الحمـض األمينـي فـي هـذا المجـال تعتمـد علـى نـ pHالحمض األمينـي تتغيـر بتغيـر درجـة 

  التي يكتسبها.
عنـد الوسـط  -COO: يحاول التلميذ فيه تمثيل الصيغة الكيميائية لتحديد مكان وجـود الشـحنة (علـى مجموعـة  2السؤال 

NH3القاعدي وعلى مجموعة 
 في الوسط الحامضي) +

هـي قاعـدة تسـمح بتحديـد :  يحاول التلميذ فيهذا السؤال استخراج قاعدة تنطبق على جميع األحماض األمينية و 3السؤال 
 الوسط. pHللحمض األميني مع قيمة  pHiنوع الشحنة من خالل مقارنة قيمة 

pHi>pH    (+) شحنة الحمض األميني تكون موجبة  
pHi<pH  ) شحنة الحمض األميني تكون سالبة-(  
pHi=pH ) 0محصلة شحنة الحمض األميني معدومة(  

مـــا تســـاوي الشـــحنات الموجبـــة والســـالبة ممـــا يعطـــي محصـــلة شـــحنة الشـــحنة معدومـــة ال تعنـــي عـــدم وجـــود شـــحنة وٕان
  ).0معدومة (
: يهــدف إلــى بنــاء معرفــة هامــة تخــص ســلوك األحمــاض األمينيــة (ســلوك األحمــاض أو ســلوك القواعــد).  4الســؤال 

تســلك األحمــاض األمينيــة ســلوك القواعــد فــي الوســط الحامضــي وســلوك األحمــاض فــي الوســط القاعــدي لــذلك فهــي 
  ض وقواعد أي أنها مركبات أمفوتيرية (حمقلية).أحما

  
  

  :4النشاط الجزئي 
يهــدف هــذا الجــزء مــن النشــاط إلــى بنــاء معــرف تتعلــق بكيفيــة تكــون الرابطــة الببتيديــة التــي تســمح لألحمــاض األمينيــة  

لسلســـلة الببتيديـــة بتشـــكيل االسالســـل الببتيديـــة. الوصـــول إلـــى بنـــاء هـــذه المعرفـــة يكـــون عبـــر مقارنـــة الصـــيغة الكيميائيـــة ل
  (أحماض أمينية مرتبطة) مع أحماض أمينية غير مرتبطة.

  استغالل الوثائق:
: أن الرابطــة الببتيــدة تتشــكل مــن اتحــاد مجموعــة كربوكســيل لحمــض  1يســتنتج التلميــذ مــن خــالل اإلجابــة عــن الســؤال 

  ).H2Oأميني مع مجموعة أمين لحمض أمينيي آخر مع خروج جزيئة ماء (
 يؤكد السؤال األول عن طريق تسمية المجموعتين المشاركيتين في تشطل الرابط الببتيدية. :2السؤال 

 : يقوم التلميذ بتمثيل الصيغ الكيميائية قبل وبعد ارتباط الحمض األميني الرابع.3في السؤال 

الجـذور. هـذا العـدد  : يستنتج التلميذ عدد وظائف الكربوكسيل واألمين الحرة بغض النظر عن وجودها في 4في السؤال 
 ال يتأثر بطول السلسلة الببتيدية أي بعدد األحماض األمينية إذا تم إهمال الجذور الحامضية والقاعدية.

  
   النشاط الجزئي الخامس:
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بعد التعـرف علـى البنيـة الفراغيـة للبـروتين وخصـائص األحمـاض األمينيـة يصـل التلميـذ  مـن خـالل هـذا النشـاط الجزئـي 
قــة بــين تتــابع األحمــاض األمينيــة ، البنيــة الفراغيــة للبــروتين ، ووظيفــة البــروتين التــي هــي فــي هــذه الحالــة إلــى ربــط العال

  . Anfinsenنشاط إنزيم ريبونيوكلياز وذلك من خالل تجربة مشهورة أجراها العالم أنفنسن 
أساســي فــي تحديــد الوظيفــة وأن هــذه التجربــة أثبتــت بصــورة واضــحة أن لتتــابع األحمــاض األمينيــة ولبنيــة البــروتين دور 

  تغيير التتابع يؤثر على البنية الفراغية يؤدي بالتالي إلى تأثر الوظيفة
  كما يهدف النشاط من خالل التجربة إلى توضيح دور الروابط الكيميائية في المحافظة على البنية الفراغية للبروتين.

ر إحدى الروابط األساسية المحافظة علـى ثبـات البنيـة الفراغيـة المبدأ  المتبع في التجربة  يعتمد على استعمال مواد تكس
  الثالثية للبروتين ويتم إختبار نشاط اإلنزيم لتحديد مدى تأثر الوظيفة.

  
: يهدف إلى بناء معرفة تتعلق بـدور األحمـاض األمينيـة فـي تكـوين روابـط تسـاهم فـي المحافظـة علـى بنيـة 1السؤال 

  البروتين.
التي لهـا أهميـة خاصـة فـي ثبـات البنيـة الفراغيـة فـي العديـد مـن  Cysألحماض األمينية من نوع تمثل األرقام مواقع 

  ).Pond disulfureلتكوين جسر ثنائي الكبريت ( Cysالبروتينات حيث يتحد جزيئتين من 
اغيــة للبــروتين :يهــدف الســؤال إلــى دفــع التلميــذ إلــى إيجــاد العالقــة بــين تتــابع األحمــاض األمينيــة والبنيــة الفر 2الســؤال 

  من جهة ثم بين البنية الفراغية للبروتين ووظيفته من جهة أخرى.
وجـــود أحمـــاض أمينيـــة مـــن نـــوع محـــدد فـــي أمـــاكن محـــددة يـــؤدي إلـــى تكـــوين روابـــط كيميائيـــة تحـــدد البنيـــة الفراغيـــة 

  الوظيفة.للبروتين وتعمل على ثباتها. لذلك فإن تكسير هذه الروابط يفقد البنية الفراغية وتفقد معها 
كما أن البنية الفراغية الطبيعية للبروتين وليس أي بنية فراغية أخرى هي التي تسمح للبروتين بـأداء وظيفتـه. مفهـوم 

  إعاقة اإلنطواء الطبيعية للبروتين عن طريق مركب اليوريا يؤكد هذا.
حديـد البنيـة الفراغيـة وبالتـالي : يتم التأكد مـن خـالل هـذه التجربـة أن لألحمـاض األمينيـة دور أساسـي فـي ت 3السؤال

  وظيفة البروتين.  أي أن فرضية تدخل األحماض األمينية صحيحة.
يجـــب التأكيـــد علـــى مفهـــوم العالقـــة بـــين ببنيـــة ووظيفـــة البـــروتين وتخصصـــه ألنـــه يعتمـــد عليـــه مفـــاهيم أخـــرى كثيـــرة فـــي 

  الوحدات الثالثة المقبلة في اإلنزيمات والمناعة وفي االتصال العصبي.
وتطبيقــات باســتعمال العديــد مــن البروتينــات الهامــة فــي  Rastopكنــك إيجــاد دليــل مفصــل الســتعمال برنــامج راســتوب يم

  الموقع التالي:
  تم إنشاء الموقع خصيصا لغرض استفادة أساتذة التعليم الثانوي

stop.htmra\arabic\kouba.dz-www.ens 
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 التمــــارين                                             

   :1تمرين  
يهــدف التمــرين إلـــى توظيــف المعـــارف المكتســبة حـــول خصــائص األحمــاض األمينيـــة. حيــث تـــم إدراج أحمــاض أمينيـــة 

  .قاعدية وحامضية لتوضيح اإلختالف بينها وبين األحماض األمينية المتعادلة
لثالثـة أحمـاض أمينيـة مـن خـالل تحديـد    pHiتحليل نتائج التجربة يسمح للتلميـذ باسـتنتاج ثالثـة قـيم مختلفـة لــ  - 1

pH  الذي ال يتحرك عنـده الحمـض األمينـي فـي المجـال الكهربـائي. يمكـن كـذلك التوصـل إلـى تطبيقـات للقاعـدة
  .  pHiو   pHد مقارنة  قيمتي التي تم التوصل إليها حول تحديد نوع  شحنة  الحمض األميني عن

وتقـع  7مـنخفض (أقـل بكثيـر مـن  pHiمقارنة القيم تؤدي إلى االستنساج أن األحماض األمينية الحامضـية لهـا  - 2
 ) 7لها  مرتفع (أعلى من  pHi)  أما األحماض األمينية القاعدية فيكون  5و  3عادة في قيم بين 

القــة بــين مســافة الهجــرة وقــوة الشــحنة ، حيــث كلمــا كانــت يهــدف الســؤال إلــى بنــاء معرفــة أساســية تخــص الع  - 3
و   pHالشحنة أقوى كلما كانت الهجرة أسرع نحـو القطـب المعـاكس. قـوة الشـحنة لهـا عالقـة بـالفرق بـين قيمتـي 

pHi   لكــل حمــض أمينــي. كلمــا ابتعــدنا عــن نقطــةpHi   كلمــا زادت الشــحنة. قيمــةpHi    للحمــض األمينــي
Lys     أكبـر مـنpHi    لحمـضAla    وهـي أبعـد عـنpH ) وبالتـالي تكـون هجـرة 3.2الوسـط (Lys  أسـرع

 نحو القطب السالب.

وشـحنة   -COOيـتم تمثيـل الصـيغة مـع وضـع شـحنة سـالبة علـى مجموعـة  47الصـفحة  3باالسـتعانة بالوثيقـة  - 4
  األصلية في كال الحالتين.    +NH3موجبة على 

  : 2التمرين 
عن طريق محاولة اإلجابة على بعض األسئلة   Rastopتلميذ على استعمال برنامج يهدف التمرين إلى تدريب ال 

.   Rastopجزيئة البروتين ثم فتحها عن طريق برنامج   Téléchargerالبسيطة. يمكن الدخول إلى الموقع لتحميل 
نشطة تم فيها تحديد نفس ال يحتوي الموقع على اإلجابة على األسئلة الخاصة بهذا البروتين لكن األمثلة األخرى واأل

  المعلومات على بروتينات أخرى.
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   Rastopاإلجابة المختصرة عن األسئلة التي يمكن التوصل إليها باستعمال برنامج 
   307عد أ أ 

  . Asnواألخير هو  أسبارجين  Alaهو األالنين   الحمض األميني األول
   161و  138

  تراكيب حلزونية 8
   وريقات  8

ة اإلنزيم يكون من خالل البحث عن المعلومات في الشبكة أو من خالل التعرف على الركيزة أو حتى استنتاج وظيف
من اسم اإلنزيم الذي ينتمي إلى إنزيمات الببتيداز أي التي تفكك الروابط الببتيدية وهو يفكك الرابطة الببتيدية للحمض 

  ية الكربوكسيلية.األميني األخير في السلسلة الببتيدية أي الموجود في النها
  . Lysمرتبط بحمض ليزين  Alaمن خالل التعرف على الركيزة يتبين أنها ثنائي ببتيد مكون من حمض أالنين 

  
  :3التمرين 

لدراسة ومقارنة نوعين من البروتينات المعروفة والتي   Rastopيهدف التمرين كذلك إلى تطبيق حول استعمال برنامج 
نسان والعديد من الحيوانات الثديية. يحاول التمرين طرح وضعية حقيقية إدماجية أمام تقوم بأدوار هامة في جسم اإل

  التلميذ ليحاول اإلجابة عنها من خالل دراسة البنية  الفراغية والبحث عن المعلومات المكملة.
  وقع المشار إليهباإلضافة إلى ملفين يتم تحميلهما من الم   Rastopإلنجاز الرسومات يحتاج التلميذ إلى برنامج 

  الملف األول لبروتين الميوغلوبين والملف الثاني لبروتين الهيموغلوبين.
 Palette deثم يلون باألخضر من خالل   caricatureفي الصورة األولى يغير التلميذ النموذج إلى الشريط السميك 

couleurs  .  
 paletteيغير النموذج إلى الكرة ويلون باألحمر من ثم   hemوكتابة   ABCيقوم بعد ذلك باختيار الهيم من أيقونة 

de couleurs  .  
ثم نلون حسب السلسلة من خالل األوامر   caricatureبالنسبة لبروتين الهيموغلوبين نقوم كذلك بتغيير النموذج إلى 

   atome/colorer par/chaineفي الجهة العلوية من البرنامج 
 paletteثم يغير النموذج إلى الكرة ويلون باألحمر من   hemوكتابة   ABCيقونة يقوم بعد ذلك باختيار الهيم من أ 

de couleurs  .  
  

  المعلومات المطلوب التوصل إليها:
   146+ 146+  141+  141عدد أ أ 

    السالسل 
VAL LEU SER PRO ALA ASP LYS THR ASN VAL  
VAL LEU SER PRO ALA ASP LYS THR ASN VAL  
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    السالسل
VAL HIS LEU THR PRO GLU GLU LYS SER ALA  
VAL HIS LEU THR PRO GLU GLU LYS SER ALA  

  
  الميوغلوبين

VAL LEU SER GLU GLY GLU TRP GLN LEU VAL  
  

    Val1 هو  و  بين فقط واحد أميني حمض في تشابه
   والميوغلوبين   السالسل بين أمينية أحماض 4 في تشابه

  
   قطف الحلزونية البنيات
   الهيم
    CPK بـ التلوين بعد وذلك األلوان خالل من تحديدهما يتم الذرات نوع

  )رمادي لون( الغالب وهو الكربون
  )أزرق لون( ذرات 4 اآلزوت
  )أصفر لون( 1 الحديد

  )أحمر لون( 4 األكسجين
  الهيدروجين (لون أبيض) وهو ال يظهر في هذه البنية

   ناألكسجي نقل هي الهيموغلوبين وظيفة
  األكسجين تخزين هي الميوغلوبين وظيفة
 في كذلك يتواجد الذي  بالميوغلوبين غني مصدر يعتبر لذلك األكسجين تخزين على الكبيرة بقدرته الحوت يتميز

 المخزن األكسجين إلى الحوت يحتاج. المكثف العضلي بالمجهود القيام عند الحاجة لوقت األكسجين ويخزن العضالت
  .وهكذا جديدة جرعة ليأخذ المخزن األكسجين استهالك عند السطح إلى ويعود األعماق نحو لغوصا عند يتنفس لكي

  
  

   : 4تمرين 
   203من صفحة في الوحدة األولى من المجال الثاني الصفحة 

  يهدف التمرين إلى توظيف المعارف الخاصة بشحنة األحماض األمينية في تحديد شحنة الببتيدات البسيطة.
  إلى تدريب التلميذ على كتابة الصيغ المفصلة لألحماض األمينية. 1ل يهدف السؤا
الــذي تــم عنــده الفصــل وذلــك بتحديــد شــحنة  الببتيــد ثــم تحديــد اتجاهــه فــي المجــال  pHفيهــدف إلــى تحديــد  2أمــا الســؤال 

ط الحامضــي الكهربــائي. حســب القاعــدة التــي تــم التوصــل إليهافــإن األحمــاض المينيــة تكــون شــحنتها موجبــة عنــد الوســ
pH=1 .(الشكل أ) ومنه تتجه نحو القطب السالب  

  لألحماض األمينية . pHiيهدف إلى التعرف على البقع من خالل توظيف المعارف حول  3السؤال 
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  . Ala=6لحمض  pHiألن  Alaالبقعة الوسطية تعود لحمض 
يكـــون ســـالب الشـــحنة ألن  لـــذلك  7أصـــغر بكثيـــر مـــن  pHiويتميـــز بــــ  Gluالحمـــض األمينـــي الثـــاني حماضـــي هـــو 

pHi<pH     وبالتـالي يتجـه نحـو القطــب الموجـب  بينمـا يتجـه حمـضArg  نحـو القطـب  السـالب ألنـه يكـون موجــب
  . 7لألحماض األمينية القاعدي تكون أعلى بكثير من  pHiالشحنة وذلك ألن 

  
األولـى مـن المجـال الثـاني فـي  ولـيس لـه عنـوان وهـو فـي الوحـدة 4موجـود مباشـرة بعـد انتهـاء التمـرين  5تمرين ((

 ))203الصفحة 

  
  يهدف التمرين كذلك لتحديد شحنة الببتيدات الناتجة من إماهة ببتيد آخر أطول باستعمال إنزيمات متخصصة.

  His-Lys-Pro-Arg-Gly-Gluالببتيد األصلي يتكون من 
  ببتيدات ثنائية هي : 3عند اإلماهة بواسطة إنزيم تربسين ينتج 

His-Lys  وPro-Arg  وGly-Glu .  
تعتمــد علــى عــدد األحمــاض األمينيــة القاعديــة التــي يمكنهــا اكتســاب شــحنتين مــوجبتين  pH  =1شــحنة الببتيــدات عنــد 

  واحدة في الطرف واألخرى في الجذر. 
  ألنه يضم حمضين أمينيين قاعديين. 3الببتيد الثنائي األول تكون شحنته =+

  ألن يضم حمضيين أمينيين قاعديين 2=+ الببتيد الثنائي الثاني تكون شحنته
ألنــه لــيس لــه أحخمــاض أمينيــة قاعديــة  لــيس لــه شــحنات موجبــة فــي  1أمــا الببتيــد الثــانئي الثالــث فتكــون شــحنته = +

  . +NH3الجذور ماهدا الشحنة الطرفية في مجموعة 
نحـو القطـب السـالب وأسـرعها يسمح بفصلها ألنها تتجه بسرعات مختلفة  pH   =1لكن  pHيمكن اختيار عدة قيم من 

  هو الببتيد األول متبوع باببتيد الثاني ثم الثالث نظرا الختالف قوة الشحنة.
للببتيــد الثــاني الــذي يبقــى فــي الوســط بينمــا يتجــه الببتيــدان اآلخــران نحــو القطــب  pHiيعــادل  pHيمكــن كــذلك اســتعمال 
  السالب أو الموجب .

  
  تصويب األخطاء
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 يحالتصح الخطاء الصفحة

 ARNr   5Sالوزن الجزيئـي لــ  25
3.6x106  

 : ARNtالوزن الجزيئي لـ 

2.5x106 

3.6x104

 

 

2.5x104 

 المنحنى كامال،ومصحح بالدليل 2نقص بيانات منحنى التمرين 36

 4هو عبارة عن تمرين 3من التمرين 3السؤال 55

ـــى مـــن المجـــ  5التمرين   2ال لســـبب تقنـــي وضـــع خطـــأ ضـــمن تمـــارين الوحـــدة األول
 203صفحة
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  الوحدة الثالثة: النشاط اإلنزيمي للبروتينات
  

: يهدف مدخل الوحدة إلى لفت انتباه التلميذ إلى وضـعية حقيقيـة عاشـها ويسـمع  عنهـا  وهـي خطـر إشكالية الوحدة
يــؤدي فــي ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم وربطهــا بالتــأثير علــى اإلنزيمــات مــن خــالل حــوار بــين مجموعــة مــن التالميــذ 

  النهاية إلى  البحث والتوصل إلى اإلجابة على أسئلة مرتبطةبالوحدة التعلمية.
أمــا الصــورة فتمثــل بنيــة فراغيــة لإلنــزيم مــع اإلشــارة إلــى أهــم جــزء منــه وهــو الموقــع الفعــال الــذي يمثــل مكــان نشــاط 

اءل عن الموقع الفعال وعالقته بمـادة اإلنزيم ألنه مكان ارتباط مادة التفاعل. من خالل الصورة يمكن للتلميذ أن يتس
  التفاعل وسوف يجد اإلجابة عن ذلك من خالل نشاطات الوحدة.

  
  النشاط األول: مفهوم اإلنزيم وأهميته

يهــدف النشــاط إلــى تــذكير التلميــذ بالمكتســبات القبليــة حــول دور اإلنزيمــات فــي الهضــم وذلــك للوصــول إلــى تحديــد 
  طات األيضية. وتوضيح عواقب غياب نشاط إنزيمات على صحة اإلنسان.مفهوم اإلنزيم وتأثيره على النشا

  
   : 1النشاط الجزئي 

يهدف إلى لفت انتباه التلميذ إلى تغيـر درجـة تعقيـد الغـداء عنـد انتقالـه فـي الجهـاز الهضـمي بسـبب إنزيمـات الهضـم 
  ور اإلنزيمات.التي تعمل على تبسيط الغذاء بسرعة كبيرة مما يذكر التلميذ بمفاهيم تتعلق بد

يجب عدم استعمال هذه الحالة إلعطاء تعريف عام لإلنزيمات بأن دورها يقتصر على التفكيك  ألن اإلنزيمات تقـوم 
  بأدوار متعددة سيتم التعرف على بعض منها الحقا في هذه الوحدة.

  وضعية الهضم هي وضعية مناسبة يعرفها التلميذ لذلك تستعمل كوضعية انطالق. 
ـــــراز بعـــــض المكتســـــبات حـــــول عمـــــل اإلنزيمـــــات  : 1الســـــؤال ـــــى إب ـــــذ للوصـــــول إل ـــــع التلمي ـــــى دف يهـــــدف الســـــؤال إل

  الهاضمةبالوصول إلى نواتج هضم النشا.
  :انطالقا مما توصل إليه في السؤال السابق يستنتج التلميذ تعريفا أوليا لإلنيم . 2السؤال 

  
   : 2النشاط الجزئي 

  زيم على النشاطات األيضية عن طريق تقديم حالتين مرضيتين.يهدف إلى توضيح عواقب غياب أو نقص إن 
: هــي خلــل فــي الهضــم بعــد تنــاول أغذيــة محتويــة علــى الحليــب مــن خــالل التحاليــل التــي تــم إجراؤهــا الحالــة األولــى

  للمريض يمكن التوصل إلى أسباب المرض.
ليـب ،  ألن الطبيـب شـك فـي أن المشـكلة عند إجـراء التحاليـل لـم يتنـاول المـريض حليبـا وٕانماتنـاول أحـد مكونـات الح

تكمن في سكر اللكتـوز ولـيس فـي الحليـب ككـل. لـذلك يعتمـد التحليـل علـى تقـديم سـكر اللكتـوز فقـط للمـريض للتأكـد 
  من ظهور األعراض المشابهة ألعراض تناول الحليب ومشتقاته.



 39

ه (إماهتــه) ألن الللكتــوز يتكــون مــن عــدم ارتفــاع نســبة الغلوكــوز فــي الــدم يشــير إلــى أن ســكر اللكتــوز لــم يــتم هضــم
غلوكــوز وغلكتــوز.  وجــود الحموضــة يــدل حــدوث تخمــر لســكر اللكتــوز بواســطة بكتريــا موجــودة فــي األمعــاء كمــا أن 

  انطالق الهيدروجين هو مؤشر على وجود  التخمر. كل المؤشرات تشير إلى أن عدم هضم اللكتوز هو السبب.
  وجود مرض معروف بعدم تحمل اللكتوز. من خالل نتائج التحليل تأكد الطبيب

: من خالل نتائج التحاليل واألعراض التي تم اإلشارة إليها سابقا يقوم األستاذ بتوجيه التالميذ نحو اقتـراح  1السؤال 
  فرضية لتفسير سبب المرض:

و نقـص إنـزيم. هناك سبب مباشر قد يصل إليـه التلميـذ بسـهولة خاصـة إذا انتبـه إلـى عنـوان النشـاط عواقـب غيـاب أ
  فالفرضية تكون غياب أو نقص في نشاط إنزيم اللكتاز المحلل لسكر اللكتوز.

  : يدفع األستاذ التالميذ إلى اقتراح عالجا للمرض وهنا قد يتلقى عدة اقتراحات منها : 2السؤال 
الحليـــب  لتفـــادي ظهـــور األعـــراض يمكـــن تفـــادي تنـــاول الحليـــب أو مشـــتقاته. لكـــن هـــل يمكـــن للشـــخص أن يتفـــادى-

  ومشتقاته كليا؟ إشكالية قد تطرح إللغاء هذه الفرضية
  يمكن كذلك العالج عن طريق تناول دواء عبارة عن إنزيم اللكتاز عند تناول غذاء فيه حليب أو مشتقانه. -
يمكن أن يقود النقاش إلى سبب غياب أو نقص في نشاط اإلنزيم ، إلى طرح اشكالية السبب الوراثي هل المرض  -
  اثي أم غير وراثي؟ور 

تظهر المعطبات أن أغلب الحاالت المرضية يالحظ فيها أن الشخص ال يصاب بعد الوالدة مباشرة وٕانما بعد بلوغـه 
  سنا معينا يختلف من شخص إلى آخر، وهذا يلغي فرضية السبب الوراثي ا.

  إذا لم يكن سبب المرض وراثيا فما هي األسباب؟ -
إلــى اإلصــابة بــالمرض منهـا اإلصــابة بالتهــاب فــي األمعــاء أو بعــض األمــراض التــي هنـاك أســباب مختلفــة قــد تــؤدي 

  تصيب الجهاز الهضمي تؤدي إلى ضعف قدرة الخاليا المفرزة لهذا اإلنزيم.
  

  :هي لمرض وراثي وهو مرض  ليس له عالج .  الحالة الثانية
فــي الـدم خاصـة فــي الفتـرات التـي ال يــتم : قـد يــؤدي الخلـل فـي تحلــل الغليكـوجين إلـى نقــص نسـبة السـكر  3السـؤال 

  فيها تناول غذاء محتويا على السكر .
  

  النشاط اإلنزيمي وعالقته ببنية اإلنزيم النشاط الثاني:
يهدف هذا النشاط إلى التعرف على اإلنزيمات وكيفية قياس نشاطها من خالل التجربة االعتياديـة ثـم مـن خـالل التجربـة 

  المدعمة بالحاسوب.
إدراج التجارب االعتيادية أوال لهدف توضـيح المميـزات التـي تتـوفر فـي اسـتعمال التجربـة المدعمـة بالحاسـوب وقـد لقد تم 

  خاليا من هدف تعلمي واضح.  ExAOتم التركيز على هذه المميزات حتى ال يكون استعمال 
  

  : 1النشاط الجزئي 
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زات اإلنــزيم وهــي تســريع التفــاعالت وأن اإلنزيمــات يــتم اإلماهــة اإلنزيميــة للســكروز: الهــدف منهــا هــو تحديــد أهــم مميــ -أ
  إنتاجها من طرف الكائنات الحية وفي هذه الحالة تم استعمال كائن وحيد الخلية هو الخميرة.

  
  من خالل األسئلة:

  يتبين أن وجود الخميرة أدى إلى تسريع إماهة النشا . 2و  1: مقارنة نتائج التجربتين 1السؤال
يتبين أن المادة التي سـرعت التفاعـل هـي جزيئـات قابلـة للترشـيح وهـي   4و  3ل مقارنة التجربة :من خال 2السؤال 

 تخرب بالحرارة مما يشير إلى أنها ذات طبيعة بروتينية.

  يصل التلميذ من خالل ذلك إلى  أن اإلنزيمات هي بروتينات تحفز أو تنشط التفاعالت 
الهـدف مـن التجربـة هـو إثبـات وجـود نشـاط إنزيمـي فـي بـذور القمـح عنـد  إظهـار النشـاط اإلنزيمـي فـي بـذور القمـح: -ب

  اإلنبات بطريقة مباشرة  إذ يمكن أن تشاهد النتائج من خالل تغير األلوان.
  

  استغالل نتائج التجربة: 
تـائج : يهدف إلى دفع التلميذ لتفسير عدم تلـون المنـاطق القريبـة مـن نصـف البـذرة بـاألزرق انطالقـا مـن ن 1السؤال  

  التجربة ومن معارفه السابقة. عدم التلون يشير إلى عدم وجود النشا وعدم وجود النشا يشير إلى إماهته 
مــن التجربــة يشــير إلــى إماهــة بواســطة إنزيمــات تــم إفرازهــا مــن البــذرة   2و  1: تفســير نتــائج المــرحلتين  2الســؤال  

المجــاور للبــذرة والكشــف عــن نــواتج اإلماهــة الممثلــة فــي وانتشــرت إلــى المنطقــة المجــاورة  ممــا يؤكــده نــزع الجيلــوز 
  الغلوكوز.
: الجزء المسؤول عن إماهة النشا هو جزيئات قابلة للترشيح وهذا يؤكد  مـا تـم التوصـل إليـه فـي المرحلـة  3السؤال  

 الثانية من التجربة من أن هذه الجزيئات هي عبارة عن إنزيمات.

  
    النشاط الجزئي الثاني:

  النشاط الجزئي إلى التعريف بالتجريب المدعم بالحاسوب واألجزاء المكونة للتركيب التجريبي  يهدف هذا
: يهــدف الســؤال إلــى دفــع التلميــذ الســتخالص مميــزات التجــارب اإلعتيديــة،ومقارنتها بمزايــا اســتعمال التجريــب 1الســؤال 

  ة .المعم بالحاسوب اعتمادا على معطيات المعلومات المفيدة في نفس الصفح
:بهــدف الســؤال إلــى جعــل التلميــذ يقــدم تفســيرا لضــرورة متابعــة تغيــرات درجــة الحموضــة والحــرارة أثنــاء اســتعمال 2الســؤال 

  التجريب المدعم بالحاسوب ، فتغيرات كل منهما تؤثر على النتائج المنتظرة.
  النشاط الجزئي الثالث:

بالحاسـوب واكتشـاف خاصـية مـن خصـائص اإلنـزيم فهـو  يهدف إلى التعريـف بـاإلنزيم المسـتعمل فـي التجـارب المدعمـة 
  ذوتأثير نوعي أي أنه ال يعمل إال على نوع محدد من المواد.

  : 1التجربة
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:  بعـــد تحليـــل المنحنيـــين يصـــل التلميـــذ إلـــى تفســـير ســـبب انخفـــاض المنحنـــى الخـــاص بوجـــود اإلنـــزيم وعـــدم 1الســـؤال 
لمعادلة التي تشير إلى أن اإلنزيم يستعمل األكسجين وهو ما يؤدي انخفاضه في حالة عدم وجود اإلنزيم. اعتمادا على ا

  إلى انخفاض تركيزه.
: يصـــل فيـــه التلميـــذ إل تحديـــد دور اإلنـــزيم فـــي التفاعـــل وهـــو اســـتهالك األكســـجين ألكســـدة الغلوكـــوز وٕانتـــاج  2الســـؤال 

هــذين المـــركبين لتحديــد نشـــاط حمــض الغلوكونيــك وفـــوق أكســيد الهيـــدروجين. يمكــن كــذلك اســـتعمال الزيــادة فـــي تركيــز 
  اإلنزيم.

  
: الهدف من التجربة هو تحديد خاصية أخرى من خصائص اإلنزيم وهي أن اإلنزيم ال يستهلك أثناء التفاعـل  2التجربة 

  بينما يتم استهالك مادة التفاعل (الغلوكوز في هذه الحالة).
  

تركيـز األكسـجين بعـد الحقـن الثـاني فـنفس اإلنـزيم قـام بعد تحليل المنحنـى يـتمكن لتلميـذ مـن تفسـير انخفـاض  1السؤال :
بأكســدة الغلوكــوز واســتهالك األكســجين فــي الحقــن األول والثــاني أي أن اإلنــزيم لــم يتــأثر بالتفاعــل  حيــث يالحــظ نفــس 

  االنخفاض في تركيز األكسجين.
اإلنــزيم أن اإلنــزيم ال يســتهلك  :المعلومــة التــي يمكــن للتلميــذ استخالصــها مــن خــالل نتــائج التجربــة حــول عمــل 2الســؤال

 أثناء التفاعل.

  
: تهــدف التجربــة إلــى دراســة العالقــة بــين تغيــرات تركيــز مــادة التفاعــل وســرعة التفاعــل اإلنزيمــي والتعريــف التجربــة الثالثــة

  بمفهوم سرعة التفاعل.
ات السـرعة عنـد التراكيـز العاليـة :  الهدف من السؤال هو دفع التلميذ إلى رسم المنحنى ليستنتج من التحليـل ثبـ1السؤال 

  لمادة التفاعل.
  :  يهدف السؤال إلى دفع التلميذ إلى اقتراح فرضية:2السؤال 

تعتمد الفرضية على محاولة تفسير سبب ثبات سرعة التفاعل اإلنزيمـي عنـدما يبلـغ تركيـز مـادة التفاعـل حـد معـين. أي  
مادة التفاعل أي أن اإلنزيم قد بلـغ طاقتـه القصوى.فالفرضـية تتمثـل أن اإلنزيم لم يعد قادرا على تحويل كميات أكبر من 

  في تشبع اإلنزيم بمادة التفاعل.
  

: تهدف إلى التعرف على أن اإلنزيم نـوعي حيـث لـم يـتم التفاعـل فـي حالـة الفركتـوز بينمـا تـم التفاعـل (تـم التجربة الرابعة
  استهالك األكسجين ) عند استعمال الغلوكوز.

  هما نوعية (اإلنزيم متخصص على نوع محدد من مواد التفاعل) قد يصب هذا في الفرضية السابقة.العالقة بين
  
  

  النشاط الجزئي الرابع:
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يهدف إلى مشاهدة البنية الفراغية لإلنزيم لتحديد العالقة بين اإلنزيم ومادة التفاعل واإلجابة على الفرضـية السـابقة.  
حيـث يـتم عـرض البنيـة الفراغيـة لإلنـزيم فـي غيـاب وفـي   Rastopراسـتوب في هذا النشـاط يمكـن اسـتعمال برنـامج 

  وجود مادة التفاعل لتحديد مكان ارتباط مادة التفاعل.
  البنية الفراغية والنشاط كامال موجود في الموقع في العمود األفقي في الصفحة الرئيسية للموقع:

rastop.htm\arabic\kouba.dz-www.ens 

  وهو أول نشاط تم التطرق له في الموقع
: يهـدف إلـى دفـع التلميـذ لمالحظـة التكامـل فـي البنيـة الفراغيـة لجـزء صـغير مـن اإلنـزيم (الـذي يأخـذ شـكل 1السؤال 

  التجويف أو الجيب) ومادة التفاعل.
غير مــن اإلنــزيم الــذي يســمح بارتبــاط مــادة التفاعــل وثبــات ســرعة :  يهــدف إلــى الــربط بــين هــذا الجــزء الصــ2الســؤال 

 التفاعل أي أن هناك عدد محدد من المواقع عند تشبعها تصل سرعة اإلنزيم إلى أقصاها.

 : يهدف إلى التأكد من فرضية وجود مواقع من اإلنزيم ترتبط بها مادة التفاعل.3إالسؤال 

راح تسمية لهذا الموقع : يمكن للتلميذ أن يقترح أسماء كثيـرة يمكـن لألسـتاذ : يهدف إلى دفع التلميذ إلى اقت4السؤال 
 بعدها أن يناقشها ويصل إلى أن تسمية الموقع الفعال هي األنسب ألنها الموقع الذي يحدث فيه التفاعل.

  
  النشاط الجزئي الخامس:

تعرفــه علــى أحــد اإلنزيمــات. أي أن عمــل  يهــدف هــذا النشــاط الجزئــي إلــى توضــيح الحــاالت المختلفــة لعمــل اإلنــزيم بعــد 
  اإلنزيمات متنوع.

  
: يهدف إلى اكتشاف حالتين مختلفتين في تكامل شكل الموقع الفعال وشكل مـادة التفاعـل إمـا قبـل االرتبـاط أو 1السؤال 

جـود مـادة عدم قبوله. االستنتاج أن التكامـل بينهمـا ضـروري لكنـه قـد يحـدث تغيـر فـي شـكل الموقـع الفعـال تحـت تـأثير و 
 التفاعل

: يهــدف إلــى محاولــة التعــرف علــى أنــواع مختلفــة مــن النشــاطات اإلنزيميــة مثــل إنزيمــات التحلــل ، والبنــاء ،  2الســؤال 
 التحول الكيميائي ....

وٕاحـــدى  األشـــكال  63مـــن خـــالل المقارنـــة يحـــاول التلميـــذ إجـــراء مقارنـــة بـــين المعادلـــة األولـــى الموضـــحة فـــي الصـــفحة 
. لــذلك  H2O2يحــول مــادتي األكســجين و الغلوكــوز إلــى مــادتي الغلوكونيــك و GO). اإلنــزيم 8وثيقــة (الموضــحة فــي ال

  فهو أقرب إلى الشكل (ج).
  

  الوسط على نشاط اإلنزيم pH:دراسة تأثير تغيرات  3النشاط 
  . pHيهدف هذا النشاط إلى دراسة الشروط التي يعمل فيها اإلنزيم وفي هذه حالة تغيرات درجة  
  .pHواستنتاج تأثير   pHث يقوم التلميذ برسم منحنى تغيرات سرعة التفاعل بداللة درجة حي

  



 43

فيكــون  الوســطpH:  يهــدف مــن خــالل تحليــل المنحنيــان إلــى أن التلميــذ يصــل إلــى أن نشــاط اإلنــزيم يتــأثر ب 1الســؤال 
  . 7محددة  تقدر في هذه الحالة بـ   pHنشاطه أعلى في درجة 

المثلى التي يكـون عنـدها نشـاط  pHالمنحنى تتضح للتلميذ تفاصيل العالقة ويصل إلى تحديد درجة :بعد رسم 2السؤال 
 اإلنزيم أعظميا.

:لتفسير اإللية يجب دفع التلميذ إلى الرجوع إلى ثبـات البنيـة الفراغيـة لإلنـزيم عـن طريـق الـروابط المختلفـة التـي 3السؤال 
 الفراغية لإلنزيم وبالتالي شكل الموقع الفعال.مما يؤثر على البنية    pHقد تتأثر بتغير 

  
  :دراسة تأثير تغيرات درجة الحرارة على نشاط اإلنزيم 4النشاط 

  يهدف هذا النشاط إلى دراسة الشروط التي يعمل فيها اإلنزيم وفي هذه الحالة درجة الحرارة. 
  رة واستنتاج تأثير الحرارة.حيث يقوم التلميذ برسم منحنى تغيرات سرعة التفاعل بداللة درجة الحرا

  
: من خالل تحليل المنحنيات يصل التلميذ إلى أن نشاط اإلنزيم يتأثر بتغيرات درجة الحرارة بينما يكون نشـاط  1السؤال 

  م.° 37أعلى في درجة حرارة متوسطة تقدر بـ 
حـرارة المثلـى التـي يكـون عنـدها : بعد رسم المنحنى تتضح للتلميذ تفاصـيل العالقـة ويصـل إلـى تحديـد درجـة ال 2السؤال 

 نشاط اإلنزيم أعظميا.

: لتفســير اآلليــة يجــب دفــع التلميــذ إلــى الرجــوع إلــى ثبــات البنيــة الفراغيــة لإلنــزيم عــن طريــق الــروابط المختلفــة  3الســؤال 
لي شــكل الموقــع وخاصــة منهــا الهيدروجينيــة التــي تتــأثر بــالحرارة المرتفعــة ممــا يــؤثر علــى البنيــة الفراغيــة لإلنــزيم وبالتــا

 الفعال.

بالنسبة للحرارة المنخفضة قد يتعلق األمر بحركة الجزيئات وهي حالة تنطبق على جميـع التفـاعالت سـواء كانـت إنزيميـة 
  أو كيميائية عادية.

إلـى أن تغيـر البنيـة الفراغيـة قـد  2السؤال: الهدف من السؤال يتمثـل فـي إمكانيـة التوصـل باسـتغالل معطيـات الوثيقـة
) وحسب نوع الروابط التـي يـتم تكسـيرها ممـا يغيـر  أوالحرارة ...إلخpH بعدة أشكال وصور حسب نوع التأثير( يكون

مــن البنيــة الفراغيــة لإلنــزيم وبالتــالي شــكل الموقــع الفعــال. والخالصــة أنــه مهمــا كــان نمــط التغيــر ســوف يــؤدي فــي 
  النهاية إلى نفس النتيجة وهي فقدان نشاط اإلنزيم.

  ي:النص العلم
في هذا النص العلمي يقوم التلميذ أوال بوضع قائمة ألهم المعارف التي تم التوصل إليها وشروط العمل ثم يقوم بعـد 
ذلــك بوضــع كــل ذلــك فــي فقــرات علميــة متسلســلة وهادفــة. والهــدف مــن ذلــك هــو دفــع التلميــذ إلــى توظيــف قدراتــه فــي 

  اءها من خالل هذه الوحدة.التعبير العلمي السليم والربط بين معارف مختلفة تم بن
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  التمـــارين                               
  

  : 1تمرين  
.  7المثلى أي أنهـا ليسـت بالضـرورة مسـاوية دائمـا لــ  pHالهدف منه هو التوصل إلى أن اإلنزيمات تختلف في درجة  

مكـن أن تكمـل الـنص العلمـي الـذي تمـت كتابتـه كما يهدف كذلك إلى دفع التلميذ لكتابـة نـص أو فقـرة علميـة وهـي فقـرة ي
  في آخر نشاط في الوحدة.

  
   : 2تمرين 

  يهدف إلى مقارنة التفاعل الكيميائي بدون تدخل اإلنزيم والتفاعل اإلنزيمي.
إلـى الوصـل إلـى أن السـرعتين متشـابهتين فـي المرحلـة األولـى  لكنهمـا يختلفـان فـي المرحلـة الثانيـة ألن  1يهدف السؤال 

  نزيم يتأثر بالحرارة المرتفعة التي تؤدي إلى تخريبه.اإل
 يهدف إلى تمييز درجة الحرارة المثلى ودرجة التخريب الكلي لإلنزيم. 2السؤال 

  يهدف إلى دفع التلميذ لكتابة فقرة علمية تكمل النص الذي تمت كتابته في آخر الوحدة 3السؤال 
 

  : 3تمرين 
  ت حقيقية تحدث في جسمه ويحاول من خالل التمرين تفسير هذه الظواهر. الهدف منه وضع التلميذ أمام وضعيا 

في أجزاء مختلفـة مـن الجهـاز الهضـمي (المعـدة ، اإلثنـى عشـر ، األمعـاء  pHيتم لفت انتباه التلميذ إلى اختالف درجة 
  الدقيقة ...)

  مختلفة.  pHيطرح التمرين إنزيمين مختلفين يعمالن في درجات 
المثلــى للعمــل  pHلــى اســتخراج بعــض مميــزات اإلنزيمــات انطالقــا مــن نــص التمــرين وهــي اخــتالف إ 1يهــدف الســؤال 

  والتخصص (النوعية) أي أنها تعمل في مواقع مختلفة داخل البروتين. كما تتميز إنزيمات الهظم بتنشيطها بعد اإلفراز.
  يهدف إلى تحديد نواتج اإلماهة بفعل اإلنزيمات المستعملة  2السؤال 

 معاملة الببتيد التالي:   عند

Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu 

    4+3+3قطع ببتيدية :  3بإنزيم ببسين ينتج  
  وهي 

Ala-Gly-Tyr  
Arg-Ser-Phe  

Glu-Val-Lys-Leu  
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   Pheو  Tyrألن اإلنزيم يحلل الرابطة الببتيدية عند 
  1+5+4المعاملة بإنزيم تربسين ينتج :

Ala-Gly-Tyr-Arg  
Ser-Phe-Glu-Val-Lys  

Leu  
  نواتج التحلل في الحالتين مختلفة

يهدف إلى تحديد االحتماالت والتي تتعلق بالجهة  التي يتم فيها التحلل (الجهة اليسرى أو اليمنـى مـن الرابطـة  2السؤال 
  الببتيدية)  أي الجهة األمينية أو الكربوكسيلية ألن النواتج في الحالتين  تكون مختلفة.

  
  
  
  
  

في اإلجابـة السـابقة تـم اختيـار االحتمـال األول  مـن الجهـة اليمنـى (الجهـة الكربوكسـيلية) أمـا إذا كـان اإلحتمـال مـن 
  الجهة اليسرى (األمينية) فإن النتائج تكون:

  5+3+2في حالة الببسين: النتيجة تكون 
 Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu      

Ala-Gly  
Tyr-Arg-Ser  

Phe-Glu-Val-Lys-Leu  
    2+5+3 تكون النتيجة: التربسين حالة في

Ala-Gly-Tyr  
Arg-Ser-Phe-Glu-Val  

Lys-Leu  
  

  : 4تمرين 
  يهدف التمرين إلى طرح وضعية حقيقة إدماجية يتم من خاللها محاولة تفسير أسباب ظهور مرض وراثي.

حاولة اإلجابة على سبب ظهـور البقـع عنـد الشـخص إلى دفع التلميذ إلى إدماج المعلومات المختلفة لم  1يهدف السؤال 
وغيـاب نشـاط اإلنـزيم  ADNالمصاب. اإلجابة تكون عن طريـق الـربط بـين تـأثير األشـعة الفـوق بنفسـجية  التـي تخـرب 

  في الشخص المصاب بسبب حدوث طفرة وموت الخاليا التي تفسر ظهور البقع البنية (خاليا ميتة)
حدوث المرض عند الشخص السليم الذي يملك اإلنزيمات الالزمة لتصحيح الخلل في  إلى تفسير عدم  2يهدف السؤال 

  بسبب حدوث الطفرة. لذلك ال تموت الخاليا وال تظهر بالتالي البقع البنية. ADNبنية 
فــي كــل الحــاالت لكــن  الخلــل  ADNيهــدف إلــى تحديــد القاعــدة وهــي أن األشــعة فــوق البنفســجية تــؤثر علــى  3الســؤال 
  في الحالة الطبيعية. ADNند الشخص العادي لوجود آلية تصليح الخلل في يصلح ع

  

Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu

 جهة كربوكسيلية
 Lysلحمض 
 

 جهة أمينية
Lysلحمض 

 جهة كربوكسيلية
 Glyلحمض 
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  : 5تمرين 
يهدف التمرين إلى توضيح مفهوم تثبيط عمل اإلنزيم في وجود مركبات ليست مواد تفاعل لكنها تشبهها كثيرا من حيث  

  التركيب الكيميائي.
سـرعة التفاعـل فـي البدايـة (عنـدما تكـون تراكيـز مـادة التفاعـل  بعد تحليل المنحنيين يالحـظ التلميـذ تنـاقص فـي 1السؤال 

مــنخفض نســبيا) لكــن االنخفــاض فــي الســرعة يقــل عنــد ارتفــاع تركيــز مــادة التفاعــل (اللكتــوز) ثــم يختفــي تــأثير المثــبط 
  وتصبح السرعة القصوى متشابهة في كال الحالتين.

ادة ثيولكتــوز يكــون لــه تــأثير مثــبط لنشــاط اإلنــزيم ألنــه يقلــل مــن يقــوم األســتاذ بتوجيــه التلميــذ إلــى االســتنتاج أن إضــافة مــ
  سرعة التفاعل.

  .مالحظة: تركيز هذه المادة في التفاعل ثابت ويكون قليل
إلـى تفسـير آليـة التـأثير المثـبط لهـذه المـادة علمـا أن المـادة تشـبه كثيـرا مـادة التفاعـل. اإلحتمـال األقـرب  1يهدف السـؤال 

ــالموقع الفعــال ممــا يعيــق ارتبــاط مــادة التفاعــل وهــو مــايعرف فــي علــم اإلنزيمــات بــالتثبيط  هــو أن يــرتبط هــذا ال مركــب ب
التنافســي. أي أن المركــب يشــبه مــادة التفاعــل ويحــدث بينــه وبــين مــادة التفاعــل الطبيعيــة تنــافس علــى االرتبــاط بــالموقع 

  ون تأثير المثبط مهمال.الفعال. عندما يكون تركيز مادة التفاعل كبيرا تكون هي الغالبة ويك
  

  : 6تمرين 
الهدف من التمرين هو إثبات قدرة الكائنات الحية على إفراز اإلنزيمات المتخصصة على إماهة المـادة الغذائيـة (مصـدر 

  الطاقة).
  

ز نظـرا التجرية األولى: من خالل تحليل نتـائج الجـدول يتوصـل التلميـذ إلـى أن الخميـرة تنـتج إنـزيم السـكراز وٕانـزيم المالتـا
  لظهور سكر الغلوكوز عند إضافة المستخلص.

  
يتوصــل التلميــذ إلــى عــدم إماهــة ســكر المــالتوز فــي التجربــة   2و  1التجربــة الثانيــة:  مــن خــالل مقارنــة نتــائج التجــربتين 

  الثانية.
ص الخميـرة  أمـا فـي بالربط بين  التغير في الشروط التجريبيـة يصـل التلميـذ  أنـه التجربـة الثانيـة لـم يـتم اسـتعمال مسـتخل

التجربــة الثانيــة فإنــه لــم يحــدث اســتخالص وٕانمــا فقــط المحلــول الخــارجي (محلــول الوســط)  ممــا يشــير إلــى الفــرق بــين 
اإلنزيمات الداخلية ( التي تعمل داخل الخاليا) واإلنزيمات الخارجية التي تفرزها الخلية إلى الخارج لغرض تحليـل المـادة 

  الغذائية.
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ثة: تهدف التجربة إلـى وضـع التلميـذ أمـام نتـائج متحصـل عليهـا بواسـطة التجريـب المـدعم بالحاسـوب لقيـاس التجربة الثال
  النشاط التنفسي لخاليا الخميرة وقدرتها على استعمال مصادر مختلفة من الطاقة (مواد سكرية مختلفة)

ة ولمعرفــة مــاإذا كــان هنــاك اســتهالك إلــى التأكــد مــن مفهــوم الشــاهد فــي التجــارب لغــرض المقارنــة عــاد  1يهــدف الســؤال 
  لألكسجين لسبب آخر.

أنــواع مــن الســكريات كمصــدر للطاقــة نظــرا  3هــي أن خاليــا الخميــرة يمكنهــا اســتعمال  2العالقــة المســتهدفة  فــي الســؤال 
 لوجود اإلنزيمات الالزمة إلماهة السكريات مثل السكروز والمالتوز أو االستعمال المباشر مثل الغلوكوز.

  الخميرة ال يمكنها استعمال اللكتوز كمصدر للطاقة لعدم وجود اإلنزيمات الالزمة   إلماهة السكر . لكن
يمكن لألستاذ حسب توفر الوقت توسيع المناقشة لتشمل السبب من وراء ذلك والذي يشمل  القدرة على إدخال السـكر أم 

  ب غياب المورثة.القدرة على إفراز اإلنزيمات أم لعدم توفر اإلنزيمات أصال بسب
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 : دور البروتينات في الدفاع عن الذات 4لوحدة ا

  
  يتمثل في تحديد  دور البروتينات قي الدفاع عن الذات اتجاه األجسام الغريبة التي تغزوها . :الهدف التعلمي
نص الوحدة االعراض غير الطبيعية التي تظهر على العضوية نتيجة السموم التي تسببها األجسام النص : يقدم 

الغريبة التي تغزوها. وبتدخل البروتينات المناعية تستعيد العضوية نشاطها : منه يقود االستاذ التالميذ إلى طرح 
ور البروتينات المناعية في أقصاء الالذات االشكالية  الممثلة  في كيفية تمييز العضوية بين الذات والالذات ود

  ،وعواقب أصابة الجهز المناعي . 
  صور الوحدة : 

تقدم صور الوحدة فكرة عن بعض األعراض التي تظهر على اإلنسان إثر اإلصابة بجسم غريب( مما يدل على إثارة 
األجسام الغريبة وبالتالي سالمة  الجهاز المناعي ) مدعمة ببعض العناصر المناعية الفعالة التي تساهم في إقصاء

  العضوية من تأثيرها السام.
تالحظ صورة لبنية الفيروس المسبب للعجز المناعي والجزيئات المكونة له التي تلعب دورا أساسيا في إصابة بعض 

  العناصر الفعالة في الجهاز المناعي.
  

  : التذكير بالمكتسبات  1النشاط  
  تلف خطوط الدفاع المناعية و العناصر المتدخلة في ذلكيهدف هذا النشاط للتذكير بمخ 

  تغزوها . حيث يوجه األستاذ التالميذ إلى استنتاج مختلف ردود العضوية اتجاه األجسام الغريبة
  

: 1النشاط الجزئي   
لدفاع تطبيق المعلومات المكتسبة في موقف معين  بحيث يصل التلميذ إلى  معرفة أنواع ا :  يهدفان إلى1،2السؤال 

التي تستعملها العضوية تجاه األجسام الغريبة و العناصر الفعالة التي تتدخل في كل خط وذلك باستغالل جدول الوثيقة 
  و الممثلة فيما يلي :1

  * نوع الدفاع األول (ال نوعي ) : ويشمل خطين دفاعين  :
  الحواجز الدفاعية الطبيعية    -  1       
  ي.الرد االلتهاب  -  2       

 * نوع الدفاع الثاني (نوعي ) :  ويمثل خط الدفاع الثالث وهو يشمل :     

 الرد المناعي الخلطي    -   

  الرد المناعي الخلوي .  -   
: 2النشاط الجزئي   
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السؤال : :يهدف السؤال إلى دفع التلميذ إلى التعرف على الظواهر التي تصحب حدوث استجابة التهابية من خالل 
وصوال إلى إيجاد عالقة بين التفاعالت التي تصحب ذلك، أي معرفة بعض  2مقارنة بين أشكال الوثيقة إجراء ال

التفاعالت الدفاعية التي تبين مراحل االستجابة االلتهابية والعواقب المترتبة عنها وصوال إلى استخالص مفهوم 
 االستجابة الالنوعية. 

بة النوعية (رفض الطعم ) بتدخل خاليا لمفاوية  أي إستجابة مناعية ذات :فهي  تبين تفاعالت االستجا 3أما الوثيقة 
  وساطة خلوية.

يدفع األستاذ التالميذ إلى استخالص سبب رفض الطعم من منطلق المبدأ األساسي في المناعة والمتمثل في أن 
  خالياالجسم تتعارف فيما بينها وترفض كل ما هو غريب.

هو سؤال تركيبي يهدف إلى تمكين التلميذ من اكتساب القدرة على التعبير العلمي الدقيق السؤال األخير في هذا النشاط 
  في نص مختصر معتمدا على ما توصل إليه في هذا النشاط.

  
  : الذات و الالذات. 2النشاط 

  يهدف هذا النشاط إلى تحديد الطبيعة الكيميائية لجزيئات الذات والالذات وموقعها. 
قود األستاذ التالميذ للوصول إلى معرفة الجزيئات المكونة لألغشية الهيولية، ومن ثم التعرف على وضعية اإلنطالق: ي

  الطبيعة الكيميائية لهذه الجزيآت.
  

  : 1النشاط الجزئي
يهدف إلى التعرف على الطبيعة الكيميائية للجزيئات التي لها القدرة على التعرف على الالذات وتموضعها انطالقا من  

  ت مجهرية.مالحظا
  :  يصل فيه التلميذ إلى  أن مناطق التفلور تتمركز على السطح الخارجي للغشاء الهيولي .1السؤال  
  : يبين بأن هذه الجزيئات ذات طبيعة بروتينية. 2السؤال  

  
  : 2النشاط الجزئي 

  يهدف إلى تمكين التلميذ من القدرة على ترجمة الرسومات إلى نص علمي.
يصل فيهما التلميذ إلى التعرف على ما فوق بنية الغشاء الهيولي حيث يظهر مكون من طبقتين  : 2و 1السؤالين  

  عاتمتين بينهما طبقة نيرة ، ويتركب كيميائيا أساسا من  بروتينات بنسبة كبيرة  ودسم بنسبة أقل .
  

  : 3النشاط الجزئي
  يهدف إلى استقصاء المعلومات وٕايجاد عالقة بين المعطيات. 

: يهدف هذا السؤال إلى تنمية القدرة لدى التلميذ  على استعمال تقنيات المالحظة، حيث يقدم التلميذ وصفا 1 السؤال
  .4لكيفية توضع الجزيئات الكيميائية المكونة للغشاء الهيولي انطالقا من معطيات شكلي الوثيقة 

  لخارجي للغشاء. :  يمكن التلميذ من التعرف بدقة على الجزيئات المكونة للسطح ا2السؤال
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:  يهدف هذا السؤال إلى تنمية القدرة على المالحظة، وصوال إلى استخالص أهم ميزة للغشاء الهيولي من 3السؤال
  خالل أدلة تجريبيه ممثلة في ميوعة الغشاء وعدم استقرار مكوناته.

  الفسيفسائي المائع.  : يهدف السؤال إلى إيجاد عالقة بين المعطيات، توظف لتعليل تسمية النموذج4السؤال
  

  :4النشاط الجزئي 
  يهدف إلى  تشخيص عالقة سببية. 

  ) : يهدفان إلى ما يلي:2،1السؤالين(
  وسيلة التعرف على الذات من  الالذات  تتمثل في بروتينات سكرية غشائية.  -
  H L Aنسان بتعرف الجزيئات المتمثلة في الغليكوبروتيبات الموجودة على السطح الخارجي للخلية عند اإل -

 ). ІІH L A( )  و І H L Aونميز فيه نوعين( 

)  انطالقا  ІІH L A(   )  و І H L A: يهدف هذا السؤال إلى تمكين التلميذ من التميز بين كل من( 8سؤال الوثيقة
  (اعتمادا على عدد ونوعية السالسل) ومعارفه حول البروتينات. 8من المعلومات المقدمة في شكلي الوثيقة  

  
  :5النشاط الجزئي  
  يهدف هذا النشاط إلى تنظيم المعطيات والربط بينها الستخراج العالقة بين رفض الطعم  ومعقد التوافق النسيجي. 

: يهدف إلى تمكين التلميذ من الوصول إلى وجود  تنوع لمحددات الذات حسب األفراد  إذ تنفرد خاليا 1السؤال 
)، ما  C M Hالحقيقيان بنفس محددات الذات ومنه نفس( معقد التوافق النسيجي  العضوية الواحدة و خاليا التوأمان

  خاص ومخالف عن األفراد األخرى .  C M Hعدا ذلك فإن كل فرد يتميز ب 
: يهدف السؤال إلى إيجاد عالقة بين المعطيات فاختالف معقد التوافق النسيجي بين المانح والمستقبل يؤدي 2السؤال 

  . إلى رفض الطعم
   

  ):6النشاط الجزئي  (
 C Mإلى تحديد منشأ وموقع مورثات   -1أ * يهدف إلى إيجاد عالقة بين المعطيات حيث يصل التلميذ في السؤال  

H ) حيث الموقع (6التي تقع على الصبغي رقم :(D  به مورثات  تشرف على تركيب سالسل متعدد البيتيد (  وß 
أما  I H L A) ل بها  مورثات تشرف على بناء سلسلة متعددة البيتيد ) A BC).أما المناطق(ІІH L Aلل( 

:يهدف إلى إيجاد 2.السؤال   15تقع على الصبغي رفم  M 2 Bالمورثة التي تشرفعل بناء  سلسلة متعدد البيبتيد 
ر من انطالقا من معطيات النشاط حيث يتوصل التلميذ بأن لكل مورثة عدد كبيH L A عالقة بين تنوع جزيئات

  .H L Aو بالتالي تنوع كبير في جزيئات  C M H األليالت  نظرا للموقع الطرفي لمورثة
:يهدف السؤال إلى استغالل معطيات جديدة ودمجها مع المعرفة المكتسبة .حيث يتوصل التلميذ إلى إضافة  3السؤال  

  معلومة جديدة لتكملة تعريف جزيئات الذات (وهي محددة وراثيا ) 
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: يهدف السؤال إلى قدرة التلميذ علىالشرح و تطبيق المعلومات في موقف معين حيث  يتوصل إلى أن كل  4السؤال 
حسب كل شخص وبالتالي رفض الطعمة  H L Aمعين  ومنه تنوع  كبير في جزيئات  C M Hشخص  يتميز  ب 

.  

  لنشاط . *السؤال اإلستخالصي :يهدف السؤال إلى بناء مفهوم الذات أنطالقا من معطيات ا

  

  ):7النشاط الجزئي  

  أ * :  يهدف إلى تنمية القدرة لدى التلميذ على استخراج معلومات من استغالل معطيات محددة.  

  Aلها مستضدات غشائية من نوع  A: يهدف . ألستخراج المستضدات الغشائية لكل زمرة . حيث الزمرة 1السؤال 

  .Bلها مستضدات غشائية من نوع  Bو الزمرة 

  .A Bلها مستضدات غشائية مننوع  ABالزمرة و 

  عديمة   المستضدات الغشائية  . Oو الزمرة 

: يهدف  لتوصيل التلميذ إلى تحديد خصائص كل زمرة:أنطالقا من المكتسبات السابقة ونتائج الجدول :  -2السؤال  
  .Bتختص بوجود جسم مضاد في البالزما من نوع Aحيث الزمرة 

  . Aجود جسم مضاد في البالزما من نوع تختص بو  Bو الزمرة 

  تختص بغياب األجسام المضادة  في البالزما.  A Bو الزمرة 

  . A Bتختص بوجود األجسام المضادة  في البالزما من نوع  Oو الزمرة 

  ب :  يهدف إلى إيجاد عالقة بين المعطيات و القدرة على التمثيل التخطيطي .–

خالص معلومات من خالل المقارنة بين مختلف الزمر الدموية ، حيث أن كل الزمر : يهدف السؤال إلى است1السؤال 
تشترك في قاعدة سكرية  قليلة التعدد ،وصوال إلى أن اختالف الزمر يحدده جزء سكري متصل في نهاية القاعدة 

  السكرية .

،انطالقا من المعلومت  A Bللزمرة   : يهدف السؤال إلى تنمية القدرة على  تمثيل جزيئات السكر قليلة التعدد2السؤال 
  المتوصل إليها.

: يهدف إلى تمكين التلميذ باستغالل معلوماته من إنجازمخططات انطالقا من معطيات النشاط . مثل  3السؤال 
  مخطط لحاالت التوافق بين المعطي والمستقبل للدم .
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  نة  على عالقة .ج :  يهدف النشاط إلى تنمية القدرة على تنظيم المعلومات للبره -

: يهدف إلى تنظيم المعلومات انطالقا من وثائق النشاط لتحديد المصدر  الوراثي للزمر الدموية إذ يتوصل  1السؤال 
 9التلميذ إلى أن مصدر اإلختالف بين الزمر الدموية يعود إلى أختالف في أليالت المورثة التي تقع على الصبغي رقم 

.  

راج العالقة بين المورثة والنمط الظاهري لمختلف الزمر ليصل إلى العالقة (تنوع : يهدف إلى  أستخ2السؤال  
  المورثات يقابله إختالف النمط الظاهري ،أي نوع الزمرة) 

  )O A) أو مختلف العوامل (AA: إما أن يكون متماثل العوامل ( Aفالنمط الوراثي للزمرة 

  ) O B) أو مختلف العوامل (B Bعوامل (:إما أن يكون متماثل ال Bالنمط الوراثي للزمرة  

  ) B  ،A:يخمل العاملين ( BAويكون النمط الوراثي للزمرة 

  ) O O: يكون متماثل العوامل ( Oالنمط الوراثي للزمرة 

  *ب : بهدف إلى تنمية القدرة على  إستخراج معلومات انطالقا من معطيات تجريبية :  -7النشاط الجزئي  

إيجاد عالقة بين المعطيات . إذ يتوصل التلميذ لالختالف الموجود بين الزمرتين  ويستنتج بان     : يهدف إلى 1السؤال 
 +Rh  يحدد ببروتين غشائي نوعي يدعى مستضدD .  

:يهدف إلى تنمية القدرة على استغالل المعلومات للوصول للبرهنة على معطيات علمية . حيث يتوصل  2السؤال 
.وغياب االرصاص عند معاملة دم   منصف Dد معاملة دم عفاف ببجسم مضاد ضد   التلميذ لحدوث ارتصاص عن

  .Dبجسم مضاد ضد   

يحمل   1:  يهدف السؤال إلى القدرة على إستقصاء المكعلومات  بحيث يتوصل التلميذ إلى أن الصبغي رقم 3السؤال
يطاق  Dتين غشائي  يدعى مستضد مورثة الريزوس التي تكون سائدة عند بعض األشخاص وهي تشرف على بناءبرو 

  ).Rh¯ ) وزمرة االشخاص غير الحاملين له ( Rhعلى الزمرة الدموية لالشخاص الحاملين له  (+

  السؤال االستخالصي  : يهدف السؤال إلى القدرة على تنظيم المعلومات السابقة و استغاللها لبناء مفهوم اللذات . 

  العضوية : الحالة األولى للدفاع عن  3النشاط  

  يهدف  النشاط إلى  تحديد (مصدر إنتاج الجزيئات الدفاعية وعملها.ثم بنيتها والطبيعة الكيميائية لها) .

وضعية االنطالق :يدفع االستاذ التالميذ إلى البحث عن مصدر انتاج الجزيئات الدفاعية التي تساهم في اقصاء 
  الالذات وبنيةها والطبيعة الكيميائية لها.
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  : 1لجزئي  النشاط ا

  يهدف إلى  إستغالل المعطيات   في موقف معين  إنطالقا من تحليل نتائج ومعطيات وثائقية.  

  :يهدف إلى دفع التلميذ إلى معالجة المعلومات بحيث يصل التلميذ إلى مايلي :1السؤال  

إنتاج أجسام مضادة في  * دخول الجسم الغريب ( األناتوكسين الكزازي) إلى  عضوية الفأريؤدي إلى تحريضها على
  أدى إلى حمايته  من التوكسين التكززي . 2إلى الفأر  1المصل، فحقن مصل الفأر 

* ترتبط األجسام المضادة  ارتباطا متكامال مع نفس الجسم الغريب الذي حرض على إنتاجهامن طرف العضوية 
من التوكسين الكزازي بعد الترشيح  3مي الفأر بالمسحوق العاطل مع االناتوكسين الكزازي لم يح  1فمعالجةمصل الفأر 

.  

 1: يهدف إلى تدريب التلميذ على فهم و معالجة المعلومات حيث يتوصل إلى أن تشكل االقواس بين الحفر 2السؤال 
  بعود لتشكل معقدات مناعية .   6و 1وبين  2و

إلى أن الجزيئات الدفاعية تمتاز بالنوعية  : يهدف إلى تدريب التلميذ عاى االستنتاج بحيث يتوصل التلميذ  3السؤال 
  أي ( التخصص العالي ، فلكل جسم مضاد بنية مكملة ومتخصصة لمولد الضد الذي حرض إنتاجه .

: يهدف إلى تنمية القدرة لدى التلميذ على ترجمة التنظيمات الوظيفية إلى رسم تخطيطي، بحيث يصل إلى 4السؤال 
  مولد الضد ) . رسممعفد مناعي ( تفاعل جسم مضاد

السؤال االستخالصي :يهدف إلى إكساب التلميذ القدرة على أنجاز ملخص لنص علمي له عالقة بالموضوع بحيث 
 يلخص التلميذ  مايحدث داخل العضوية عند غزوها بجسم غريب وكيفية تعديله من طرف الجزيئات الدفاعية .  

  :  2النشاط الجزئي 

  مات انطالقا من تحلبل نتائج يهدف االنشاط إلى إستخالص معلو 

  إذ يتوصل التلميذ إلى ما يلي   

: يهدف إلى انجازمقارنة بين البروتينات المصلية لشخصين واحد مريض واالخر سليم بحيث يوجد  1السؤال 
غلوبيلين الذي يكون مرتفع عند الشخص المريض ، منه  δتطابق بين البروتينات المصلية لكال الشخصين ماعدا 

  غلوبيلين. δص   بأن الجزيئات الدفاعية هي من نوع يستخل

  : يهدف إلى قدرة التحكم في وصف التجارب المخبرية . 2السؤال 

يتوصل التلميذ إلى وصف لطريقة الكشف عن الجزيئات البروتينية ( تفاعل بيري أوتفاعل األصفراآلحيني مثال) 
  لمفصولة الدفاعية هي ذات طبيعة بروتينية.بلستغالل مصل الشخص المريض  والتي تبين أن الجزيئات ا
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  :  3النشاط الجزئي 

يهدف النشاط إلى تمكين التلميذ من ترجمة رسم إلى نص علمي ، واكسابه القدرة علىالتمثيل التخطيطي  إنطالقا 
  من مالحظة صور وثائقية.

يلي   ( الشكل العام للجسم المضاد ، السؤال: يهدف إكساب التلميذ القدرة على التعبير العلمي السليم  ذاكرا ما 
السالسل البروتينية الخفيفة والثقيلة ، األجزاء الثابة والمتغيرة ، موقع محدد مواد الضد ) ثم يدعم الوصف برسم 

  عليه كافة البينات .

   : المعقد المناعي 4النشاط  

  يهدف النشاط إلى التعرف على عمل األجسام المضادة و مميزاتها .

: يطرح األستاذ على التالميذ اشكالية كيفية تدخل األجسام المضادة لتعطيل  نشاط األجسام االنطالق وضعية  
  الغريبة داخل العضوية .

  :  1الجزئي  النشاط  

  يهدف إلى بناء مفهوم المعقد المناعي إنطالقا من وثائق تجريبية .

ثم  1,2,3االشكال أ،  ب ،ج بما يقابلها من أرقام  : يهدف إلى استغالل وتطبيق المعلومات حيث يربط بين 1السؤال 
  ينجز وصف  للمعقد المناعي الذي ينتج من ارتباط الجسم المضاد مع المستضد الذي  حرض على انتاجه.

  : يهدف السؤال إلى بناء مفهوم المعقد المناعي أنطالقا من المعطيات السابقة . 2السؤال 

  : 2النشاط  الجزئي 

  ى تطبيق المعلومات في موقف معين:( أي  كيفية تشكل المعقد المناعي)  .بهدف السؤال إل 

  : يهدف إلى إسترجاع المعلومات  بكتابة البيانات المرقمة .1السؤال 

: يهدف إلى إظهار قدرة التلميذ على استغالل المعلومات بحيث يتوصل التلميذ إلى تسمية جزء الجسم 2السؤال 
مستضد والمتمثل في المنطقة غيرالثابتة والمتخصصة ، التي تمثل منطقة تكامل بينها المضاد المتدخل في تثبيت ال

  وبين محدد مولد الضد للجسم الغريب.
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: يهدف الستخالص معلومات جديدة يصل فيها التلميذ  إلى أنه  بفضل التكامل البنيوي بين محدد مولد  3السؤال 
  ، تتشكل المعقدات المناعية .الضد وموقع التثبيت الموجود على الجسم المضاد 

السؤال االستخالصي : يهدف إلى  تنمية قدروة التلميذ على تنظيم المعطيات للبرهنة على عالقة أنطالقا من وثائق 
النشاط حيث يتوصل التلميذ  إلى وجود عالقة تكامل بنيوي بين الجسم المضاد و المستضد بفضل البنية المتميزة لكل 

  منهما . 

  :  3جزئي  النشاط  ال

يهدف هذا الجزء إلى استخالص مفوم ظاهرتي اإلرتصاص والترسيب باسغالل معطيات تجريبية ، عن طريق  -أ 
مقارنات، اعتمادا على رسومات تفسيرية بهدف الوصول إلى اظهارالفرق بين ظاهرتي اإلرتصاص والترسيب،  وبين 

  ات المناعية . األجسام المضادة و المستضدات ،وذلك  أثناء تشكل المعقد

:يهدف إلى  تنمية قدرة التلميذ على أنجاز المقارنة   بين قطرتي الدم بالعين المجردة التي تبدو متجانسة في 1السؤال 
غياب االرتصاص و غير متجانسة في وجود االرتصاص ،ويوضح بالمجهر الضوئي مظهر الخاليا، التي تيدو منفردة 

  االرتصاص.في غياب االرتصاص ومتجمعة في وجود 

: يهدف السؤال إلى تنمية قدرة التلميذ على استعمال المعلومات في موقف معين بحث يعتمد على المعلومات  2السؤال 
لغياب مولد االلتصاق من نوع  BiAntالتفسيرية  ويعلل عدم حدوث االرتصاص عند معاملة قطرة الدم بأجسام مضادة 

B على السطح الخارجي لكريات الدم الحمراء.  

لى ترجمة الرسومات التخطيطية إلى نص علمي وذلك بوصف ‘: يهدف السؤال تنمية قدرة التلميذ  3السؤال
  االرتصاص . 

  يهدف إلى قياس قدرة التلميذ على تطبيق المعلومات . - ب 

الفرق  : يهدف السؤال إلى تمكين التلميذ من اختيار المعلومات التي لها عالقة بالموضوع حيث  يستخرج 1السؤال  
  بين االرتصاص و الترسيب 

فعندما يكون الجسم الغريب عبارة عن خلية فالظاهرة التي تحدث تسمى باإلرتصاص، أما إذا كان عبارة عن جزيئة  
  منحلة فالظاهرةالتي تحدث تسمى بالترسيب.

لموضوع .بحيث يتوصل : يهدف السؤال إلى إظهارقدرة التلميذ على  تحديد المعلومات التي لها عالقة مع ا2السؤال 
  إلى أن الترسيب يكون مع المستضدات المنحلة و االرتصاص يكون مع المستضدات غي المنحلة (الخاليا ) 
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: يهدف السؤال إلى تنمية قدرة التلميذ على تطبيق المعلومات التي لها عالقة بالموضوع . بحيث يتوصل 3السؤال 
ن التأثيرات المختلفة التؤدي إلى االختفاء الكلي للمستضد الن المعقدات التلميذ انطالقا من المعلومات السابقة إلى ا
  المناعية تعدل من نشاط المستضدات فقط .

  : يهدف هذا الجزء إلى تنمية قدرة التلميذ على الوصف والتمثيل التخطيطي .  1-ج

  تخطيطية تبين مراحل البلعمة .  :  يتوصل فيه التلميذ إلى وصف مراحل البلعمة انطالقا من رسومات9سؤال الوثيقةى 

:   يهدف إلى تنمية قدرة التلميذ على استرجاع المعلومات بوضع البيانات المرقمة انطالقا من رسومات 1السؤال
  تخطيطية .

  : يهدف إلى تنمية قدرة على الوصف بحيث يصل التلميذ إلى وصف بعض مراحل البلعمة . 2السؤال 

رة على أنجاز الرسم التخطيطي انطالقا من معارف سابقة ، وذلك  بتكملة مراحل البلعمة : يهدف إلىتنمية القد3السؤال 
  برسم تخطيطي .

السؤال االستخلصي : يهدف السؤال إلى إستغالل المعلومات للبرهنة على مقولة بحيث يبرهن التلميذ أن االرتصاص 
أنطالقا من المعلومات الكتسبة سابقا حول والترسيب يسرعان عمل البالعات في أقتناص عدد أكبر من الستضدات 

  المعقدات المناعية .

  : يهدف السؤال إلى تنمية القدرة  على ترجمة الرسومات التخطيطية إلى نص علمي:2ج -

: يهدف إلى تنمية فكر التلميذ بالتمكن من ترجمة المراحل التي أدت إلى تشكيل القنوات الغشلئية إلى نص 1السؤال 
  رسومات تخطيطية بحيث يصل  التلميذ إلى ان تشكيل القناة الغشائية يمر بمراحل : علمي انطلقا من

  تشكل المعقد المناعي : يؤدي إلى تنشيط عناصر المتممة .وهذا مايؤدي إلى تشكل معقد الهجوم الغشائي . -

  تشكل معقد الهجموم الغشائي: يؤدي إلى تشكل القناة الغشائية .  -

ديد دور القناة الغشائية الذي يتمثل في دخول الماء وشوارد االمالح عبر هذه القنوات مؤديا : يهدف إلى تح2السؤال 
  إلى حدث صدمة حلولية للخلية المستهدفة.

السؤال االستخالصي : يهدف إلى إكساب التلميذ القدرة على التعبير العلمي،وذلك بإنجاز خالصة. بحيث يتوصل 
من المعقدات المناعية من طرف  البالعات أما ببلعمة المعقد المناعي كلية و إما  التلميذ إلى مايلي :    يتم التخلص

ببلعمة بقايا الخاليا المخربة بعد تخريب المستضد بتدخل عناصر المتممة التي تحدث قناة حلولية في أغشية الخلية 
  . M CAالمستضدية من طرف

  : مصدر األجسام المضادة .   5النشاط  
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إظهار مصدر األجسام المضادة ومنشأ الخاليا المنتجة لألجسام المضادة مع كيفبة االنتقاء النسلي  يهدف النشاط إلى
  ، LBللخاليا اللمفاوية 

  ا. LB: يثير األستاذ إشكالية  مصدر األجسام المضادة و كيفية االنتقاء النسلي للخاليا اللمفاوية  وضعية االنطالق 

  : 1النشاط الجزئي 

الى تدريب التلميذ على إيجاد عالقة بين المعطيات و نتائجها من جهة و من جهة أخرى وضع  يهدف هذا الجزء 
  فرضيات و التأكد منها.

:يهدف إلى تمكين التلميذ من تنمية روح المالظة ، باستخراج التغيرات المالحظة عند الفأرين انطالقا من  1السؤال 
ومنخفض عند الفأر  GRMلذي يكون مرتفع عند الفأر المحقون  غلوبيلين اδنتائج تجريبية حيث يالحظ اختالف في 

  الشاهد . 

ينشط عضوية الفأر ويحثها  GRM : يهدف إلى تنمية قدرة  التلميذ لتشخيص سببية .إذ يصل التلميذ  الى أن 2الؤال 
  غلوبيلين.δعلى أنتاج بروتينات من نوع 

  

  . حيث يتوصل التلميذ إلى : يهدف إلى تطبيق مفهوم الفرضية التفسيرية 4السؤال 

  الفرضية المقترحة فيما يخص الخلية المنتجة لألجسام المضادة والممثلة في الخاليا البالسمية.

: يهدف إلى قدرة التلميذ على اختيار المعلومات  لتأكيد الفرضية حيث يتوصل التلميذ إلى   االستدالل عن  5السؤال 
 - جهاز كولجي -ة و نمووتطور يعض العضيات المتمثلة في( الشبكة الفعالة صحة الفرضية و الممثل في غزارة الهيول

  حويصالت االفراز). - الميتوكوندريات 

  :  2النشاط الجزئي 

)  : يهدف النشاط  الى اختبار قدرة التلميذ على استغالل المعارف  .و ذلك  انطالقا من مالحظة  2و 1( المرحلتين 
  .  2و 1بالمرحلتين سريرية و نتائج تجريبية ممثلة 

: يهدف إلى فدرة التلميذ على استقصاء المعلومات . حيث  يصل التلميذ  الى أن النقي األحمر للعضام هو 1السؤال 
  منشأ الخاليا اللمفاوية .

: يهدف إلى تنمية قدرة التلميذ على أستقصاء معلومات أنطالقا من تحليل نتائج تجريبية ، حيث يتوصل  2السؤال 
  ذ إلى  أن الخاليا اللمفاوية هي منشأ األجسام المضادة.التلمي
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يهدف نشاط هذا الجزء إلى تنمية قدرة التلميذ على استغالل المعلومات التي لها عالقة بالموضوع .  -:أ  3المرحلة   
  حيث يصل التلميذ انطالقا من النتائج التجريبة المقدمة في وثيقة النشاط إلى تعليل خطوات التجربة . 

يهدف نشاط هذا الجزء إلى تنمية قدرة التلميذ على استغالل المعلومات أيضا و تطبيقها في                 - ب               
  موقف معين . 

  : يهدف إلى تمكين التلميذ من استغالل المعلومات و ذلك بتعليل المعلومات الواردة في جدول النشاط .1السؤال 

ة الميذ على استخالص معلومات جديدة و استغاللها في وضعيات محددة بحيث يتوصل : يهدف إظهار قدر  2السؤال 
وتمايزها والمتمثل في LB    التلميذ إلى استخراج معلومة جديدة من الجدول تخص مقر تكاثر الخاليا  اللمفاوية

  االعضاء اللمفاوية المحيطية( الطحال والعقد اللمفاوية )     

ديد الفرضية الصحيحة انطالقا من المعلومات المتوصل إليها . والمتثلة في الخاليا البالسمية : يهدف إلى تح 3السؤال 
 .  

  

  : 3النشاط الجزئي  

  استغالل المعلومات  التي لها عالقة بالموضوع والمتعلقة باإلنتقاء النسيلي.النشاط إلى   أ : يهدف-

لمعلومات بحيث يصل التلميذ إلى أن   : يهدف إلى اظهار قدرة التلميذ على  استرجاع ا1السؤال 
GRMوGRP. يمثالن أجسام غريبة بالنسبة لعضوية الفئران  

القدرة على إنجاز المقارنة واالستنتاج انطالقا من وثائق النشاط الجزئي .بحيث يتوصل اظهار    : يهدف إلى 2السؤال 
لغريب  مع بقاء مجموعة أخرى من الخاليا التلميذ  إلى أن تشكل الوريدات في كال الشكلين رغم اختالف الجسم ا

واجدة في األعضاء المحيطية كثيرة التنوع ، و تالم LBاللمفاوية حرة في كل شكل ، ومنه يستنتج أن الخاليا اللمفاوية 
  دخول المستضد هو الذي يساهم في انتقائها.

من نتائج تجريبية بحيث يتوصل التلميذ : الهدف منه دفع التلميذ إلى اقتراح الفرضيات المناسبة أنطالقا  3السؤال
القتراح فرضية تعلل  تشكل الوريدات التي تعود لحدوث تكامل بنيوي بين محدد مولد الضد المستضد و المستقبالت 

  النوعية التي تقع على أغشية الخاليا اللمفاوية .

نتائج تجريبية حيث يتوصل التلميذ إلى  : يهدف إلى تنمية قدرة التلميذ على استغالل المعلومات انطالقا من 4السؤال 
ويعلل ذلك انطالقا من نتائج  LBتحديد نوع الخلية اللمفاوية المشكلة للوريدات والممثلة في الخاليا اللمفاوية من نوع 

  .  3المرحلة 
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التلميذ : يهدف إلى اظهار قدرة التلميذ على استغالل المعلومات والقدرة على االستنتاج  بحيث يستغل  5السؤال 
ويعلل النتائج ، ثم يستنج [ان  المستضد هو الذي ينتقي نوع  الخاليا اللمفاوية  و بعد 3المعلومات المبينة بالمرحلة 

  ذلك تتمايز إلى خاليا بالسمية تنتج األضداد.

  ب: يهدف إلى إبراز قدرة التلميذعلى استغالل المعلومات و التعبير العلمي السليم . - 

ف إلى استغالل المعلومات المبينة بالوثيقة ويوضح بان انتخاب لمة الخاليا اللمفاوية يعود لدخول :  يهد1السؤال 
  المستضد المسؤول عن انتقاء الخاليا  اللمفاوية الحاملة لمستقبل يوافق محدد مولد الضد الموجود عليه  .

ي توضيح التحقق من الفرضية السابقة (تشكل : يهدف السؤال إلى إستغالل المعلومات المبينة بوثيقة النشاط ف2السؤال 
  الوريدات) الذي يعود فعال لحدوث تكامل بنيوي بين محدد مولد الضد والمستقبل الغشائي للخلية اللمفاوية   .

السؤال االستخالصي : يهدف السؤال إلى تنمية القدرة على التعبيراللغوي العلمي  السليم بحيث يتوصل التلميذ إلى 
من لحظة التعرف على المستضد إلى إنتاج االجسام  LBة حول التطورات التي تمر بها الخاليا اللمفاوية انجاز خالص

 المضادة معتمدا على خطوات وثيقة النشاط .

  :: العناصر الدفاعية في الحالة الثانبة(اإلستجابة المناعية الخلوية)6النشاط 

  في االستجابة المناعية النوعية الخلويةومصدرها،يهدف النشاط إلى إظهار العناصرالمناعية المتدخلة  

وضعية االنطالق :يدفع األستاذ التالميذ إلى استقصاء المعلومات باستغالل أدلة تجريبية ، وصوال إلى إظهار وجود  
  نوع ثاني من اإلستجابة المناعية .

ل التلميذ إلى تفسيرأن موت الحيوان :  يهدف إلى تطبيق المعلومات وتوظيفها لتفسير ظواهر مناعية ، ليص1السؤال  
في حين تواجد هذه العناص الوقائية  في الحيوانين(  BKج  متعلق بغياب عناصر الحماية في المصل المحقن له ضد 

  . BCGب ، معاملة الحيوان( أ) ،ب  لحيوانالمحقونة ل LTأ و ب ) بسبب الخاليا اللمفاوية 

بة المناعية ضد السل انطالقا من نتائج وثيقة النشاط الممثلة في االستجابة : يهدف إلى تحديد نوع االستجا 2السؤال 
  المناعية ذات الوساطة الخلوية .

  ). LT: طرق تأثير اللمفاويات (7النشاط  

وضعية االنطالق : يقود االستاذ التالميذ باجراء نقاش ،إلى طرح إشكالية كيفية التعرف والقضاء على الخاليا  
  قا من معلوماتهم في النشاط السابق. المصاية ،انطال

  :1النشاط الجزئي  

  :يهدف النشاط إلى إيجاد عالقة بين المعطيات :1المرحلة  
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، اعتماذا على انجاز مقارنة بين نتائج LTc: يهدف إلى إستخراج شروط تخريب الخاليا العصبية من طرف  1السؤال 
  تخريب والممثلةفي: جدول الوثيقة حيث  يتوصل التلميذ إلى أن شروط ال

  أصابة الخاليا . -

 ) تنتمي إلى نفس الساللة .LTcالخاليا المصابة والخاليا اللمفاوية ( -

 )في الخاليا المصابة . LTcيجب ان يكون نفس الفيروس الذي حرض تمايز الخاليا اللمفاوية (  -

التلميذإلى تأكيد التعرف المزدوج : يهدف إلى تطبيق المعلومات التي لها عالقة بالموضوع، بحيث يتوصل 2السؤال 
انطالقا من معلوماته ووثيقة النشاط ، حيق يصل إلى اظهارأن التعرف المزدوج يتم بين الخاليا اللمفاوية 

وعلى محدد مولد الضد في نفس الوقت من طرف  ІH L A) والخاليا المصابة. أي التعرف على  LTcالسامة(
LTc المصابة فقط . . هذا ما يؤدي إلى تخريب الخاليا  

:يهدف إلى تنمية القدرة على استقصاء المعلومات و ترجمة المالحظات المجهرية وباستغالل رسومات 2المرحلة 
  )  وآليةعملها.LTcتخطيطية إلى نص يستنتج فيه تاثير اللمفاويت(

قا من   ترجمة المالحظة على الخاليا المصابة انطالLTc: يهدف إلى تنمبة قدرة التلميذ على استخراج تأثير 1السؤال 
تهاجم الخلية المصابة بأحداث قنات حلولية على LTcالمجهرية المبينة بوثيقة النشاط،أذ يتوصل التلميذ إلى ان الخلية 

  غشائها مؤدية إلى تخريبها .

ة إلى معتمدا على ترجمة المالحظات المجهري LTcيهدف إلى تفسير ألية تخريب الخاليا المصابة من طرف  2السؤال 
  نص ذاكرا النقاط التلية .

ومحدد مولد الضد الموجودين على الخلية  ІH L Aالحاملة لمستقبالت  جزيئات  LTcالتعرف المزذوج بين   -
  المصابة .

التي تتوضع على إغشية الخلية المصابة  مؤدية إلى تشكيل قناة  LTcطرح جزيئات البرفورين من طرف الخلية  -
 ا الماء و الشوارد فتحدث صدمة حلولية للخلية المصابة .حلولية يدخل من خالله

السؤال االستخالصي : يهدف السؤال إلى تطبيق المعلومات في موقف له عالقة بالموضوع حيث يتوصل التلميذ 
إلى أنجاز مقارنة بين نوعي اإلستجابة المناعية حول اقصلء الالذات ، معتمدا على المعلومات المكتسبة في 

 ناعة ذات الوساطة الخلطية و المناعة ذات الوساطة الخلوية . كل من الم
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   LT: مصدر اللمفاويات  8النشاط 

  ، وكيف يتم انتخاب نوع اإلستجابة المناعية. LTيهدف النشاط إلى تحديد مصدرومكان نضج  اللمفويات 

ا المنتجة لالجسام المضادة إلى يقود االستاذ التالميذ من خالل المناقشة حول مصدر الخالي وضعية االنطالق : 
  دعامة االستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية .LTcالتساءل عن مصدر اللمفويات 

  : 1النشاط الجزئي  

يهدف إلى تنمية القدرة على استقصاء المعلومات من مقارنة معطيات تجريبية ثم استخالص النتائج وصوال لتفسير 
  ظواهر مناعية.

ل التلميذ إلى إستخراج المعلومات ، انطالقا من مقارنة نتائج تجريبية مبينة في وثيقة النشاط :  يتوص 1السؤال 
  والتي تتمثل فيما يلي: 

  مقر إنتاج الخاليا اللمفاوية هو نقي االحمر للعظام . -

 هي الغدة السعترية ( التيموسية ) .LTمقر نضج الخاليا اللمفاوية   -

 هو النقي االحمر للعظام . )LBمقر نضج الخاليا اللمفاوية(   -

: يهدف إلى تطبيق المعلومات المكتسبة في تفسير عدم رفض الطعم المبين بالوثيقة  وصوال أن الفأر  2السؤال 
 المسؤولة عن رفض الطعم . LTالمجرد من الغدة التيموسية تنعدم عنده الخاليا اللمفاوية   

  : 2النشاط  الجزئي  

  ت التي لها عالقة بالموضوع  .يهدف الى استقصاء  المعلوما

كفاءتها المناعية على مستوى الغدة التيموسية  T:يهدف إلى تحديد اكتساب الخاليا اللمفاوية لطليعة  1السؤال 
من طرف الغدة التيموسية حيث يتم  LTأنطالقا من معطيات تجريبية، أذ يتوصل التلميذ  إلى آلية انتقاء الخاليا 

) ، أما باقية الخاليا فيتم P) وعلى البيبتيدات الذاتية (ІІH L A(   )و ІH LA( نضج الخاليا التي تتعرف
  تخريبها .

:يهدف إلى استغالل المعلومات في تعليل  عدم مهاجمة الخاليا اللمفاوية لخاليا الذات ، انطالقا من 2السؤال 
  معطيات وثيقة النشاط ، و يعلل هذا بعدم التعرف على بيبتيدات الذات .  
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  : 3النشاط الجزئي 

  يهدف إلى استقصاء  المعلومات التي لها عالقة بالموضوع . 

: يهدف إلى تحديد مع التعليل الخاليا اللمفاوية التي يمكنها التعرف على المستضد البيبتيدي المعروض 1السؤال 
لوجود تكامل بنيوي بين )  4من طرف الخلية المبينة بشكل ب ، حيث يتوصل التلميذ إلى تحديد نوع الخلية (رقم 

  مستقبلها الغشائي و المستضد البيبتيدي المعروض عل خلية شكل ب .

: يهدف إلى تحديد مصدر الخاليا اللمفاوية السامة ومميزاتها  انطالقا من معطيات الوثيقة حيث يتوصل  2السؤال 
  رف على الخاليا المصابة. ) و تمتاز بقدرتها على التع8LTالتلميذ إلى أن مصدر الخاليا اللمفاوية هو(

: يهدف إلى تطبيق المعلومات التي لها عالقة بالموضوع إذ يتوصل التلميذ انطالقا من المعطيات  3السؤال 
  الوثيقة إلى مايلي :

النوعية ( LT 8)هو الذي يساهم  في اختيار وانتقاء الخاليا ІH L Aالمستضد البيتيدي المعروض مرافقا لـ ( 1-
  بل المستضد ).الحاملة لمستق

  و الخاليا المصابةهذا ما يؤدي إلى تكاثر  8LTيتم التعرف المزدوج بين الخاليا اللمفاوية  2-

  مشكلة لمة من الخاليا المتماثلة والمنشطة .8LTالخاليا 

  :4النشاط  الجزئي      

  هر مناعية.يهدف هذا الجزء إلىاستغالل المعلومات التي لها عالقة بالموضوع في تعليل ظوا -أ   

:يهدف إلى استنتاج معلومة  انطالقا من تحليل نتائج تجريبية  حيث يصل التلميذ إلى أن الخاليا  1السؤال 
  هي التي تتمايز إلى خاليا منتجة لالجسام المضادة . LBاللمفاوية 

تائج تجريبية مبينة انطالقا من نLBعلى لمفاويات TL:يهدف السؤال إلى استنتاج  نمط تأثيراللمفاويات   2السؤال 
بوثيقة النشاط ، أذ يتوصل التلميذ إلى أن نمط التأثير هوتأثير كيميائي  ،ويعلل ذلك بزيادة عدد الخاليا المنتجة 

  رغم انفصال الخاليا اللمفاوية بغشاء يمنع نفاذية الخاليا .  4لالضداد في التجربة 

معين .حيث يتوصل التلميذ إلى استخراج معلومة  : يهدف إلى تطبيق المعلومات الجديدة في موقف 3السؤال 
على التكاثر و  8LT.الذي يحث اللمفاويات IIأضافية  انطالقا من تحليل نتائج تجريبية تخص تأثير لالنترلوكين 

  التمايز . 

  : يهدف إلى استغالل المعلومات حيث يتوصل التلميذ إلى تعليل تسمية كل من  4السؤال 
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) LTh  ( بالمساعدة و) لالنترلوكينII( . بالمادة المحفزة 

إنجاز خالصات لها عالقة بهدف تعلمي لتحقيق كفاءة مسطرة : النشاط ألى تدريب التلميذ على : يهدف هذا   -ب
حيث يتوصل التلميذ إلى ان:  LTh  من طرف   LBو  8LTتعتمد الخالصة على تحديد  كيفية تحفيز الخاليا 

الحتوائهما على   LBو  8LTواد كيميائية بواسطتها يتم تنشيط الخاليا اللمفاوية تفرز م LThالخاليا اللمفاوية 
 .IIمستقبالت نوعية لالنترلوكين 

إلى خاليا بالزمية تنتج  LBوتتمايز بعض الخاليا اللمفاوية  LBو       8LTتكاثر الخاليا  اللمفاوية المنشطة  -
  ) .LTcإلى خاليا سامة ( 8LTة االجسام المضادة ، وتتمايزبعض الخاليا اللمفاوي

  : 5النشاط الجزئي  

  استقصاء المعلومات التي لها عالقة بموضوع النشاط. -أ  

  : يهدف إلى تنمية قدرة التلميذ على التحليل أنطالقا من شروط ونتائج تجريبية مبينة بوثائق النشاط .1السؤال 

يتوصل التلميذ إلى تأكيد النتائج المتحصل عليهافي : يهدف إلى القدرة على تطبيق المعلومات . إذ  2السؤال 
حيث تبين النتائج بان الخاليا   9من  الوثيقة  3مع  2تجربة مار بروك انطالقا من مقارنة نتائج التجارب 

لوحدها تعطي كمية ضئيلة من االضداد في حين عدد االضداد يكون مكثف عندما تكون  LBاللمفاوية المحفزة  
  ).4LTمع(  

: يهدف إلى استعالل  المعلومات في موقف معين ، حيث يتوصل التلميذ إلى تحديد االختالف بين 3ؤال الس
مع  4)في التجربة  T Νpأنطالقا من معطيات تجريبية والممثل في غياب المستضد الممثل ب( 4و 3التجربتين 

البالعات الممثل في عرض محددات  و البالعات المحسسة سابقا  . وصوال إلى استنتاج دورLBالخاليا اللمفاوية 
  مولد الضد عند اإلستجابة المناعية .

يهدف النشاط إلى تأكيد المعلومات المتوصل إليها ،ثم استثمارها وتطبيقها في وضيات جديدة (بناء مخطط  - ب 
  تحصيلي). 

التلميذ إلى الدور : يهدف  إلى تحديد دور البالعات انطالقا من معطيات وثيقةالنشاط حيث يتوصل   1السؤال 
الذي تقوم به البالعات الممثل في   بلع أي جسم غريب ثم هضمه جزئايا محتفظة بمحدد مولد الضد الذي تعرضه 

  ). ІІH L A) و (ІH L Aعلى سطحها الخارجي مرتبطا يـ (

في التعرف : يهدف إلى استقصاء المعلومات ، بحيث يتوصل التلميذ إلى معرفة دورمختلف الجزيئات   2السؤال 
  على الالذات: 
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لمفرز من طرف البالعات يساهم في اختيار الخاليا اللمفاوية المتخصصة للالذات ،الذي نفذ Iحيث لالنترلوكين  -
  .IIللعضوية وبالتالي تبرز هذه الخاليا مستقبالت غشائية لالنترلوكين 

تكاثر وتتمايز وبالتالي تتشكل لمة ينشط الخاليا اللمفاوية فت4LTالمفرز من طرف  IIجزيئات لالنترلوكين  -
  . )والبالسموسيت LTcو  LThمن (

في االستجابتين  LTh : يهدف السؤال إلى تطبيق المعلومات المكتسبة في شرح الدور المحوري الذي تلعبه 3السؤال 
  المناعيتين ، وذلك انطالقا من معطيات وثيقة النشاط ،

المعلومات أحد الشروط األساسية لحدوث استجابة مناعية ، حيث يتوصل :يهدف إلى  القدرة على إستغالل  4السؤال 
  التلميذ إلى أن نمط االستجابة المناعية(الخلطي أو الخلوي ) يكون مرتبط بمحدد مولد الضد .    

ن السؤال االستخالصي  : يهدف السؤال إلى اكساب التلميذ القدرة على  تمثيل التنظيمات الوظيفية برسم تحصيلي يبي
  فيه التخصص الوظيفي للبروتينات الدفاعية معتمدا على المعلومات المكتسبة من الوحدة . 

  : سبب فقدان المناعة المكتسبة 9النشاط  

المتسبب في فقدان المناعة )  (  VIHيهدف النشاط إلى التعرف على كيفية إصابة الجهاز المناعي بفيروس  
  المكتسبة .

ستاذ انتباه التالميذ إلى مدى أهمية الجهاز المناعي في الدفاع عن العضوية اتجاه : يلفت االوضعية االنطالق  
) ، المتسبب في فقدان  (  VIH االجسام الغريبة التي تغزوها، ثم يطرح إشكالية العجز المناعي تجاه فيروس

  والعواقب المترتبة عن ذلك . المنتعة المكتسبة ،

  :1النشاط الجزئي  

يهدف النشاط إلى استقصاء المعلومات حول مظهر غشاء الخلية المصابة بالفيروس خالل ) :  1( المرحلة  
  فترات مختلفة .

يهدف السؤال إلى استنتاج مميزات غشاء الخلية المصابة بانجاز مقارنة اعتمادا على مالحظات : 1السؤال 
ا تبرعمات غشائية كثيرة . بالنسبة مجهرية ، حيث يتوصل التلميذ إلى أن  الخاليا المصابة يبدو على سطح غشائه

  لغشاء  الخلية السليمة .

يهدف إللى قدرة التلميذ على تطبيق المعلومات التي لها عالقة بموضوع النشاط .حيث يشرح التلميذ   : 2السؤال 
  مظهر الخلية المصابة  الذي يعود لتطور الفيروس داخل الخلية  ثم خروجه منها بظاهرة الطرح الخلوي  

: يهدف النشاط إلى استقصاء المعلومات  انطالقا من تحليل نتائج تجريبية.اعتمادا على معطيات وثائق  2المرحلة    
  النشاط .
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: يهدف إلى اظهار قدرة التلميذ على التحليل واإلستنتاج ، حيث يصل التلميذ إلى تحليل نتائج الوثيقة 1السؤال 
  )4LTالخاليا اللمفاوية (ويستنتج نوع  الخلية المصابة والمتمثلة في 

  : يهدف السؤال إلى استغالل المعلومات التي لها عالقة بموضوع النشاط معتمدا على معطيات وثائقية 2السؤال 

  )، نتيجة احتوائها على بروتين 4LTللخاليا  ( )( VIH حيث يتوصل التلميذ إلى تعليل إستهداف 

) تكامل بنيوي (قالب له ) والذي يمثل  gP  120للفيروس ()الذي  يوجد بينه وبين بروتين غشائي 4CDغشائي( 
  .) (  VIHأحد مكونات فيروس 

  : 2النشاط الجزئي 

):   يهدف النشاط إلى استقصاء المعلومات التي لها عالقة بموضوع النشاط اعتمادا على معطيات  1(المرحلة  
  الوثائق.

، حيث يتوصل التلميذ     ) (  VIH عامة الوراثية لفيروس: يهدف إلى تحديد المكونات الجزيئية والد 1السؤال   
  الممثلة :  ) (  VIHمن ااستخراج  الجزيئات  المكونة لفيروس 

120  gP   - 41 gP -  طبقة فوسفوليبيدية . ......إلخ ، بينما الدعامة الوراثية للفيروس هيARN.  

الفيروسي وكدا دورانزيم االستنساخ العكسي  ARNو    gP  120 : : يهدف إلى تحديد دور كل من 2السؤال 
  . 6) انطالقا من تحليل معطيات الوثيقة 4LTفي إصابة (

: يهدف إلى اظهار قدرة التلميذ على ترجمة الرسومات إلى نص علمي  سليم  ، حيث يتوصل التلميذ  3السؤال 
  إلى انجاز نص حسب المواصفات التالية: 

) 4CD) حيث  تتثبت على (4LTلرئيسي في إصابة الخاليا اللمفاوية (الدور ا  gP  120تلعب الجزيئة  -
  يدخل الفيروس إلى الخلية اللمفاوية  gP 41) وبفضل 4LTالموجود على غشاء الخلية اللمفاوية (

 فيروسي بفضل أنزيم اإلستنساخ العكسي الذي  يمتاز به فيروس ADNإلى   ARN يتحول بعد ذلك الـ  -

VIH  ) (    

) و خالل النشاط الخلوي 4LTالخلية اللمفاوية ( ADNالفيروسي مع ADNاإلدماج يندمج بضل أنزيم -
الرسول الذي يترجم إلى بروتينات ARN الفيروسي ، إلى جانب الـ  ARN تركب المورثات  الفيروسية الـ 

  لخارج .  فيروسية . تهاجرمكونات الفيروس نحو غشاء الخلية ،لتتشكل الفرروسات وتتحرر بالتبرعم  نحو ا

  عند اإلصابة .   ) (  VIH :  يهدف النشاط إلى إستخراج مميزات المراحل الثاللة لتطورفيروس2المرحلة 
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: يهدف السؤال إلى ابرازقدرة التلميذ على انجاز التحليل و االستخالص ، حيث يتوصل التلميذ إلى   1السؤال
  النشاط  ثم يستخلص مايلي  انجاز  تحليل مقارن انطالقا من النتائج المبينة بوثيقة

و بتناقص عدد الخاليا   gP 120مرحلة اإلصابة األولية مدتها عدة أسابيع تتميز بظهور أجسام مضادة  ضد-
  ) .4LTاللمفاوية (

  

، يرافق ذلك  تزايد    ) (  VIHأي لفيروس  gP 120مرحلة الترقب  تمتاز بكثرة وجود االجسام المضادة لـ  -
  ).4LTمفاوية  (طفيف للخاليا الل

  مرحلة العجز المناعي تتميز بانعدام الخاليا اللمفاوية وزيادة شحنة الفيروس . -

  : يهدف إلى استخراج سبب العجز المناعي الذي يعودأساسا إلى تناقص حاد  للخاليا2السؤال  

  )4LTاللمفاوية  ( 

لى أن  فيروس السيدا يصيب أيضا : يهدف إلى توظيف واستغالل المعلومات حيث يتوصل التلميذ إ3السؤال 
  ). 4CDالبالعات الكبيرة الحتواء أغشيتها على بروتين(
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  . التمـــارين

   : 1التنمرين 
شبكة  - 4يهدف السؤال االول إلى إسترجاع المعلومات  الممثلة في  وضع البينات التي تكون حسب ما يلي:   {

  حويصالت كولجية }  -9جهاز كولجي    - 8هيولة أساسية     - 7 ميتوكوندري   -6نواة    - 5هيولية فعالة  
يهدف السؤال  إلى تطبيق المعلومات لتشخيص عالقة سببية . حيث يتوصل التلميذ إلى تحديد  األعراض التي 

  تبينها الوثائق و تدل على استجابة مناعية نوعية خلطية  تعود إلى مايلي: 

هذا يدل على استجابة مناعية خلطية التي يتم سيرها   3الخاليا المبينة بالوثيقة انتفاخ العقد اللمفاوية وغناها ب -
بفضل دخول المستضد فتتكاثر واغلب الخاليا يتحول إلى  LBفي العقد اللمفاوية إذ تتنشط الخاليا اللمفاوية 

منه تنتفخ العقد  النتاج االجسام المضادة لتوقيف نشاط الجسم الغريب  3خاليا بالسمية المبينة بالوثيقة 
غلوبيلين γالمرتفعة عند الشخص المريض والممثلة في  2.ومايؤكد ذلك الجزيئات البروتينية التي تبينها الوثيقة 

  وهو يميز االجسام المضلدة . 

 : 2التمرين 

بة  غشاء الخلية المصا 1السترجاع المعلومات بوضع البينات المرقمة  الممثلة فيما يلي : { - 1يهدف السؤال  
-2  ІH L A  -3    {( محدد مولد الضد ) مستضد بيبتيدي  

يهدف السؤال إلى إظهار القدرة  على التحكم في المعلومات  وتطبيقها  في وضعيات جيدة  و على هذا يمكن 
  شرح الوضعية المطروحة في التمرين حسب مايلي :  

طرف الخاليا اللمفاوية السامة للشخص عدم تخريب الخاليا الجسمية للشخص ع المصابة بفيروس الزكام من 
س الممنع ضد الزكام يعود إلى عدم حدوث  التعرف المزدوج ألن الخلية المصابة تنتمي لسللة مخالفة لساللة 

  الخلية اللمفاوية للشخص س .

 : 3التمرين 

  يث : إلى كيفية استغالل المعلومات وٕابراز القدرة على انجاز الرسم التخطيطي  ح - 1يهدف السؤال 

تمثل مستضدات ( أي مولدات الضد ) بالنسبة للعضوية المصابة التي تنتج أجسام  gP 120جزيئات  - 
  مضادة ضد هذه الجزيئات .

  الرسم : يطلب رسم تخطيطي لبنية الجسم المضاد مع وضع جميع البينات . -

  التي تكون حسب ما يلي :) إلى اختبار المعلومات التي لها عالقة بالموضوع  و  3و 2يهدف السؤاالن ( 
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  خلية بالسمية .   2)  ،  شكل LBخلية لمفاوية ( 1شكل  1الخاليا المبينة بالوثيقة - 2

نمو الشبكة  -و طبيعتها هي عالقة وظيفية حيث  2العالقة بين البنيات التي ظهرت في خلية شكل  - 3
  الهيولية يدل على تركيب البروتين .

  البروتين. تطور جهاز كولجي يدل على نضج -

  تطورحويصالت اإلفراز يدل على الطرح المادة المصنعة  -

  .ATPتطور الميتوكوندريات يدل على اإلستعمال الكبير لل  -       

) وتكاثرها ثم تمايزها لخاليا بالزمية داخل LBتفسير زيادة حجم العقد اللمفاوية : راجع لتنشيط الخاليا اللمفاوية   ( -
  العقد اللمفاوية . 

  ابرازالقدرة على التحكم في المعلومات .  2إلى تشخيص عالقة سببية ،بينما بهدف السؤال  1يهدف السؤال 

  نعم نتائج المنحنى تؤكد نوع اإلصابة .  - 1

) تركيز مرتفع 2) إلى خاليا بالزمية ، بينماتبين الوثيقة (LB) تبين تطور الخاليا  اللمفاوية (1التوضيح : الوثيقة ( -
  مع الزيادة في الشحنة الفيروسية .  ) (  VIHالمميز لـ  gP 120م المضادة ضد لألجسا

.ثم  تفسر gP 120مرحلة المرض ك هي مرحلة اإلصابة األولية التي تتميز بظهور األجسام المضادة ضد  - 2 
  )LTcخاليا ( النتائج المالحظة بعد األسبوع السادس أي تناقص األجسام المضادة وزيادة الشحنة الفيروسية وال

تفسير طريقة هذا العالج  هو جمع عدد كبير من الفيروسات المنتشرة في دم المصاب بواسطة جزيئات  -
  )وبالتالي عدم إصابتها .4LTالمستقبالت الغشائية المحقونة  وهذا ما يمنع تثبيت الفيروس على الخاليا  (

 :4التمرين 

  ل و استخراج المعلومات .يهدف السؤال إلى اظهار قدرة التلميذ على التحلي

  تحليل النتائج :

  مايلي : 1تبين الوثيقة  

  في الزمن األول نالحظ تجاذب بين الخليتين ( الخلية السرطانية والخلية اللمفاوية ) 
  .LTcفي الزمن الثاني نالحظ تحلل الخلية السرطانية من طرف الخلية 

  ية .منه نستنتج أن نوع اإلستجابة هي إستجابة مناعية خلو 
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 : 5التمرين 

يهدف السؤال على ابراز القدرةعلى التحكم في المعلومات التي لها عالقة بالموضوع : والتي تكون حسب ما  
  يلي : 

ظاهرة االرتصاص تفسر بإلتقاء نفس مولد االلتصاق الموجود على غشاء الكريات الدموية الحمراء مع نفس  - 1
  الحسم المضاد .

  اثل في الخواص  هم :األشخاص الذين لديهم دم متم -

 ) لعدم حدوث ارصاص بين المصل والكريات الدموية الحمراء .4و 1أ ( -

 ) 9و 6) .د (10و8و5).ج ( 7و3و2ب ( -

،بأن مصل  5) من طرف مصل الشخص   6و2يفسر ارتصاص الكريات الحمراء للشخصين(      -أ -
ع في الوقت نفسه نفس أي أجتم Bو ضد  Aيحتوي على نوعين من االجسام المضادة  ضد 5الشخص 

 مولد االرتصاص مع نفس الجسم المضاد 

يحتوي على جسم  6و مصل الشخص Bيحتوي فقط على جسم مضاد مكن نوع  2مصل الشخص   -ب -
 .Aمضاد من نوع 

 . B. و Aيحمل أجسام مضادة من نوع  5مصل الشخص  -ج  -

ء ،وغياب األرتصاص مع كل التعليل : غياب موادات االلتصاق على سطح الكريات الدموية الحمرا -
 األمصال .

وال من نوع  A) منه ال يحتوي المصل على أجسام مضادة  ال من نوع B Aهو من الزمرة(  1أما الشخص  -
B . 

على أغشية الكريات الدموية الحمراء أ] حدوث  B. و Aالتعليل : وجود مولدات االلتصاق من نوع  -
 يماثله . النه 4االرتصاص مع كل االمصال ماعدا الشخص 
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 الجدول 

   الزمرة           
 الكريات    

 Oالزمرة  B Aالزمرة  Bالزمرة  . Aالزمرة 

مولد 
 االلتصاق 

A B A B  منعدمة 

األجسام 
 المضادة 

B A  منعدمة A  وB 

  فقط . Oالدم المناسب لهذا الشخص هو الزمرة 

تصاق وعند حقنها لهذا الشخص الذي يحتوي مصله على التعليل : الن الزمر األخرى تحتوي على مولدات االل
  يؤدي إلى اإلرتصاص وهذا خطر على صحته .B. و Aأجسام مضادة من نوع 

 :  6التمرين  

  تهدف االسئلة إلى اباز القدرة على استخراج المعلومات  انطالقا من تحليل وثائق :

  تحليل النتائج  - 1 

غلوبيلين الذي يكون مرتفع عند المريض δت المصلية عند الشخصين ما عدا تبين الوثيقة تماثل في كمية البروتينا
 .  

  غلوبيلين هي البروتينات المناعية . δاالستنتاج :   

يهدف إلى اظهارقدرة التلميذ على التبليغ بالرسم  حيث يقوم بانجاز رسم جسمين مضادين كل واحد به مستقبل  - 2
  مع وضع البيانات . sBeالضد  والثاني خاص لمحدد HBeخاص لمحدد الضد 

 3و 2و 1: تيبن الوثيقة غياب الخاليا البالزمية مع الخاليا المزروعة في التجارب (  4* تحليل نتائج الوثيقة - 1
  . 4) ووجودها بكثرة في التجربة   5و 

و خاليا  1ب)إلى خاليا بالسمية بتطلب بالعات محسسة من قبل مثل LBاالستخالص : تكاثر و تمايز الخاليا ( 
  ).TLلمفاوية (
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ولم تسطيع   TLو  LB) هو تحسيس الخاليا اللمفاوية ( 1الدور الذي قامت به الخاليا اللمفاوية (ب - 2
  القيام بذلك النها غير محسسة أي لم يسبق لها التعرف بالجسم الغريب من قبل .  2البالعات  ب

   5وغيابها في التجربة   4ربة التعليل : وجود عدد كبير من الخاليا البالسمية في التج- 

 :7التمرين 

  يهدف التمرين إلى اظهار قدرة التلميذ على تطبيق المعلومات و ترجمة المالحظات إلى رسم : 

مصير الفيروسات المحقونة في كل فأر هو إثارة الجهاز المناعي لكل فأر وبالتالي إقصائها من طرف 
  ) .cTLالخاليا(

هو تحلل  k 2Hرنة النتائج المحصل عليها مع اللمفاويات المأخوذة من المعلومة المستخرجة من مقا  - 1
 ) فقط .LTcالمصابة بنفس الفيروس الذي حرض على إنتاج الخاليا اللمفاوية ( k 2Hالخاليا من نوع 

رسم  تخطيطي عليه كافة البيانات  و قدرة الخاليا على التعرف المزدوج  إلىالقدرة على ترجمة المالحظة  - 2
 القدرة على التعرف المزدوج .  أو عدم

االستخالص  : الخاليا اللمفاوية تستطيع ان تتعرف على الخاليا المصابة ثم تقضي عليها بالتحلل الخلوي  - 3
 عند حدوث التعرف المزدوج .

  :يهدف التمرين إلى إيجاد عالقة منطقية بين المعطيات . 8التمرين 

  جابة االولية .*مميزات االستجابة الثانوية مقارنة باالست 1 -

 الزمن الضائع قصير جدا بالنسبة للزمن الضائع في االستجابة االولية .   -

 كمية االجسام المضادة مرتفعة في االستجابة الثانوية . -

 * نعم تسمح هذه الخصائص بشرح مالحظة الطبيب .2 -

ود خاليا ذاكرة ( التوضيح : عدم إصابة االشخاص اللذين تعرضوا من قبل إلى وباء الحصباء يدل على وج -
احتفاظ المناعة ) ضد فيروس الحصباء فبمجرد دخول الفيروس للمرة الثانية تتنبه  خاليا الذاكرة فيكون الرد 

المناعي سريع وكمية االضداد مرتفعة هذا ما يؤدي إلى إقصاء سريع للفيروسات ومنه الشفاء السريع في 
 حالة االصابة . 
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  : 9التمرين 

  لقدرة على تطبيق المعلومات و انجز التراكيب التجريبية :يهدف إلى ابرازا 

  التحليل المقارن : يتساوى تركيز محدد مولد الضد في الوسطين ( أ وب ) بعد مدة زمنية في شكل أ . - 1

أما في الشكل ب تركيز محدد مولد الضد في الوسط ب يصبح أكبر من تركيزه في الوسط أ ثم يثبت هذا 
   3اعة التوزع الختلف بعد الس

  نستنتج أن االجسام المضادة هي التي تحدد االختالف المتباين في تركيز محدد مولد الضد في الشكل ب . 

تأثير منطقة تشكل المعقدات المناعية على توزع محددات مولد الضد في شكل ب هو جعل الوسط ب  - 2
ام المضادة الموجودة في دائما بتركيزمنخفظ لمحدد مولد الضد  بالنسبة للوسط أ و عند انتهاء االجس

  الوسط ب بتشكلها للمعقدات المناعية يتساوى تركيز محددات مولدات الضد في الوسطين .

 ينجز التلميذ رسومات تخطيطية باستغالل معطيات. - 3

 المنحنى المتحصل عليه هو شكل أ . - 4

  التعليل : لعدم تشكل المعقدات المناعية في الوسط ب . -

 هذه التجربة هي التخصص الوظيفي لالجسام المضادة التي تمتاز بالنوعية .   الخاصية التي تم ابرازها في -
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  جدول تصويب األخطاء

  

  

  

  

 الصواب  الخطأ السطر العنوان  الصفحة 

:  5النشاط  92
مصدر االجسام 

 المضادة 

نتائج الهجرة   1الوثيقة 
 الكهربائية للمصل 

 تعكس النتائج 

الحالة الثانية   97
ع عن الضوية للدفا

التكرير في   3السطر  
 كلمةالطريقة 

طريقة تأثيرها و 
 مصدرها 

سبب فقدان   107
 المناعة المكتسبة 

  9النشاط   8النشاط  المدخل  

حقن عدد كبير من    6السطر   3التمرين   121
)4LT( 

حقن عدد كبير من 
جزيئات  

المستقبالت 
الغشائية المنزوعة 

 )4LTمن (

غياب التحلل   1جدول الوثيقة   7ين التمر   124
الخلوي في الخانة 

 1من السطر  3
 في الجدول 

 وجود تحلل خلوي 
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  :دور البروتينات في اإلتصال العصبي5الوحدة 
               
  الهدف التعلمي: يتمثل في تحديد دور البروتينات الغشائية في اإلتصال العصبي،و كيف  يتم اإلنتقال

رة في شكل كمون عمل في الخلية قبل مشبكية إلى رسالة مشفرة على شكل تركيز المبلغ من رسالة مشف
العصبي في الشق المشبكي ثم من جديد إلى رسالة مشفرة في شكل كمون عمل في العصبون بعد 

مشبكي .كما تهدف الوحدة   كذلك إلى دراسة الوظيفة اإلدماجية للنظام العصبي وتأثير المخدرات على 
 المشابك .مستوى 

  تقدم صور الوحدة بعض الجزيئات البروتينية التي تلعب دورا أساسيا  في النقل العصبي        
  كما نالحظ كذلك صورة تخطيطية لمشابك عصبية وجزيئة  المبلغ الكيميائي العصبي الذي  له      
  دور في النقل العصبي في مستوى المشابك .    

  ح وضعية انطالق أخرى يراها مناسبة مثل :يمكن لألستاذ أن يقتر  مالحظة:
صورة لطفل مقعد مصاب بمرض الوهن العضلي ، تستغل هذه الصورة لإلشارة أن سبب هذا المرض يعود  -

لمهاجمة الجهاز المناعي لبعض القنوات البروتينية الكيميائية ، ثم التساؤل عن دور مثل هذه الجزيئات 
  البروتينية في نقل النبأ.

  
  : تذكير بالمكتسبات 1النشاط

  يهدف هذا النشاط إلى تذكير الطلبة بأهم المفاهيم حول المنعكس العضلي المدروس في السنة الثانية 
  ليستغل فيما بعد لبناء درسه .

وضعية اإلنطالق : يستغل األستاذ معلومات السنة الثانية الختيار وضعية انطالق مناسبة تساعد الطلبة على جذب 
  انتباههم .

  ال : إنجاز تجربة المنعكس األخيلي البسيطة على أحدالطلبة ، ثم استغالل نتائجها ......مث
  النشاط الجزئي األول:

  1: يهدف إلي تذكير الطلبة بكمون العمل و بنية المشبك العصبي العضلي و هذا انطالقا من أشكال الوثيقة 1السؤال
د و ترتيب الظواهر الناتجة من لحظة التنبيه الفعال لليف :يهدف إلى تمكين الطالب من التحكم في  تحدي2السؤال

  العصبي القبل مشبكي إلى استجابة العضلة والمتمثلة في (أنظر المخطط المرفق):
 
 
 
 
 
 

  
  

  ظاھرة كھربائية
 موجة زوال استقطاب

  ظاھرة كيميائية
 (مبلغ كيميائي عصبي) 

  ظاھرة كھربائية
 موجة زوال استقطاب

غشاء 
العصبون 
 قبل المشبكي

في الشق 
المشبكي 
(مبلغ 

كيميائي)

غشاء 
العصبون 

  بعد
 مشبكي
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: يهدف إلى دفع التلميذ على  استخالص أن تسجيل كمون عمل في الخلية بعد مشبكية إثر تنبيه فعال للخلية 3السؤال
 إلى تعاقب ظاهرة كهربائية ثم كيميائية ثم كهربائية مرة أخرى .قبل مشبكية يؤدي 

  :2النشاط الجزئي 
يدفع هذا السؤال لتعويد التالميذ على توظيف معلوماتهم في السنة الثانية وتمثيل المنحنات المطلوبة، و هذا  :1السؤال

ال تتقلص(عضالت  2العضلة  بينما 1بناءا على استجابة العضالت في المنعكس األخيلي ، إذ تتقلص العضلة
  متضادة و بالتالي اإلشارة إلى العصبون الجامع ودوره التتثبيطي في هذا المنعكس ).

  
  

مالحظة: ينصح في هذا الجزء التركيز على مسار السيالة العصبية باستغالل الوثيقة قبل التطرق مباشرة لإلجابة على 
  .2الذي نجده في المسار المؤدي إلى العضلة األسئلة ،كما ينصح تذكيرالطلبة بالعصبون الجامع

ال يجب التوسع في هذا الجزء ألن هناك نشاط خاص به، بل يتم التطرق فقط إلى أن للجهاز العصبي دور : 2السؤال 
  ). 2و1في دمج المعلومات العصبية اعتمادا على نتائج التسجيالت (اختالف استجابة العضلتين 

لميذ على إنجاز جداول تلخيصية حيث في هذه الحالة يضع الطالب في كل خانة من : يهدف إلى تعويد الت 3السؤال
إلى عودة موجة زوال استقطاب عبر 1الجدول ما يناسب من لحظة تولد موجة زوال إستقطاب في المغزل للعضلة 

  الليف العصبي المحرك إلى نفس العضلة .
 ل المعلومات العلمية إلى رسم تخطيطي السؤال اإلستخالصي : يهدف إلى تعويد التلميذ على تحوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

-
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  :الية النقل المشبكي2النشاط
الهدف التعلمي:يتمثل في استنتاج دور القنوات المرتبطة بالكيمياء و المرتبطة بالفولطية في نقل الرسالة العصبية  

أن كمون العمل المسجل ناتج عن )ليتوصل الطالب   PATCH-CLAMPباستغالل نتائج تسجيالت (مثل تقنية 
 نبضات التيارات المسجلة نتيجة التدفق األيوني. 

  وضعية اإلنطالق:يقود األستاذ التالميذ إلى استغالل المخطط السابق لجلب انتباههم إلى الية النقل المشبكي .
  النشاط الجزئي األول:

     .ية فرض الكمون تستغل لتفسيرظواهرعصبيةو تقن Patch-Clamp يهدف إلى تعريف الطالب بتقنيات حديثة مثل 
و ذلك باستغالل الطرق   Patch-Clampعلى األستاذ أن يركز في الجزء األول من هذا النشاط على مبدأ تقنية  -أ

  و التي من خاللها يتوصل  التلميذ الستخراج أن مبدأ هذه التقنية يسمح ب: 1الموضحة في الوثيقة
  فصلها عن الغشاء و دراسة التيارات التي تمر عبرها . عزل قناة غشائية واحدة دون -
جعل محتوى الخلية باتصال مع الماصة المجهرية و بالتالي دراسة التيارات التي تمر عبر  -

 مختلف القنوات الغشائية .

  عزل جزء من الغشاء الهيولي الذي يحتوي على قناة واحدة و دراسة التيارات التي تمر عبرها . -
: تقود هذه  األسئلة التلميذ إلى التمكن من تقنية فرض كمون معين على جانبي الغشاء حيث  2و 1السؤال  -ب

يستوجب فرض كمون على جانبي الغشاء  إلغاء  أو تعديل الكمون الغشائي المقاس وذلك بإرسال تيار كهربائي معين 
ميلي فولط على جانبي  0ون  قدره : فرض كم2عبر إلكترود التزويد المتصل بهيولى الليف العصبي مثال الوثيقة 

  ميلي فولط  . 75-ميلي فولط ليلغي األول المقاس 75غشاء الليف العصبي يستوجب إرسال كمون +
  3ج:الوثيقة
  : يهدف لتعويد التلميذ على  تحليل منحنيات للوصول إلى :1السؤال

  الثاني خارجي .*أن  فرض كمون على جانبي الغشاء يولد نوعين من التيارات األول  داخلي و 
: يهدف إلى تعويد الطالب على  مقارنة نتائج تجريبية للوصول أن  التيار الداخلي ناتج عن دخول شوارد 2السؤال
Na+   بينما التيار الخارجي ناتج عن خروج شواردK+  .  
ة و هي نوعان : يهدف إلى تمكين التلميذ من التوصل إلى أن  التيارات السابقة ناتجة عن قنوات فولطي 3السؤال

  خاصة بشوارد الصوديوم وأخرى بشوارد البوتاسيوم .
  4ج*:الوثيقة

: يهدف هذا السؤال إلى تعويد التلميذ على استغالل وثائق لتفسير ظواهر بنص علمي يوضح عمل القنوات 1السؤال
  . 4المرتبطة بالفولطية انطالقا من وصف دقيق ألشكال الوثيقة

  
  
  

  عند الطالب القدرة على المقارنة إليجاد عالقة تقوده للتوصل إلى أن::ينمي هذا السؤال 2السؤال
  .  +Naبعد انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية ل  +Naالتيار الداخلي :يعود لدخول شوارد -           
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  +Kبعد انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية ل. +K التيار الخارجي : يعود لخروج شوارد -           
  ال التحصيلي:السؤ 

تيارات داخلية وخارجية يهدف إلى ربط عالقة بين كمون العمل والتيارات المسجلة للوصول إلى أن مصدر الكمون هو 
  ناتجة عن تدخل قنوات مرتبطة بالفولطية.+K و  +Naلشوارد 

 ة  .إن تسجيل كمون العمل في الغشاء قبل المشبكي  ناتج عن تدفق الشواردعبر هذه القنوات الفولطي

  .- د
إلى تواجد مستقبالت غشائية ) و نتائج تجريبية للتوصل 6: يهدف إلى تعليم الطالب استغالل وثائق(وثيقة 1السؤال

  على مستوى الغشاء بعد المشبكي مما يعلل تمركز اإلشعاع .
غشائية  : يهدف إلى استغالل نتائج تجريبية للتوصل إلى أن الغشاء بعد مشبكي يحتوي على مستقبالت 2السؤال

  لألستيل كولين هي مصدر كمون العمل في الخلية بعد مشبكية .
: يهدف إلى تعويد التلميذ على الربط بين مختلف النتائج التجريبية  ومعطيات للوصول إلى  أن  سبب الشلل 3السؤال

  يعود لتثبت السم على المستقبالت الكميائية السابقة .
حة في هذا النشاط الجزئي و ذلك  باقتراح طريقة أخرى يراها األستاذ أفضل مالحظة : يمكن استغالل الوثائق المقتر 

للوصول إلى نفس الهدف .مثال : طرح إشكالية جديدة متبوعة بفرضيات لتعويد التلميذ على حل إشكاليات و صياغة 
  فرضيات .... 

  .7الوثيقة
أن  تواجد الفلورة في الغشاء بعد المشبكي يدل يهدف السؤال  إلى تدعيم المعرفة التي تم التوصل إليها سابقا،حيث -

) بالتحقق 7على  تثبت األجسام المضادة ضد مستقبالت األستيل كولين ،كما  تمكن هذه التقنية (المبينة في الوثيقة 
  من مقر تواجد هذه المستقبالت المتمثل في الغشاء بعد مشبكي.

  النشاط الجزئي الثاني :
  1المرحلة

طالب على  تحليل نتائج تجريبية و الربط بين المعطيات إليجا د عالقة مفادها : أن سعة التسجيل يهدف إلى تعويد ال
  مرتبطة بشدة التنبيه أو كمية األستيل كولين المحقون منه:

كلما زادت شدة التنبيه زادت سعة التيارات و بما أن حقن كميات متزايدة من االستيل كولين تؤدي إلى نفس النتائج     
  األستيل كولين هو المسبب لهذه التيارات في مستوى الغشاء بعد مشبكي. إذن

  .2المرحلة
: يهدف السؤال لتعويد الطالب عل استغالل نتائج تجريبية  للتوصل إلى أن ظهور اإلشعاع الناتج من تدفق 1السؤال

  شوارد الصوديوم المشعة يعود لتأثير حقن األستيل كولين.
ل أساسي للتوصل إلى أن النبضات (التيارات )المسجلة تعود لتواجد قنوات غشائية خاصة : يعتبر هذا السؤا2السؤال

  يتحكم في عملها األستيل كولين لتسمح بتدفق الشوارد عبرها.
  أ:3النشاط الجزئي
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: يهدف هذا السؤال إلى استغالل معارف الطالب حول بنية البروتينات المدروسة سابقا و توظيفها في هذه 1السؤال
  حصة  للتوصل إلى المعرفة التالية: ال

  يتكون المستقبل الغشائي لألستيل كولين من خمس تحت وحدات بروتينية تخترق طبقتي    -            
  الفوسفوليبيد للغشاء البعد مشبكي ،مكونة في مركزها قنات .            

) للوصول إلى البنية  11من  الوثيقة 2و ج 1لين ج: يهدف لتعويد التلميذ على المالحظة الدقيقة للوثائق (الشك2السؤال
الدقيقة للمستقبل الغشائي حيث يستحسن التركيز على وجود موقعي تثبيت لألستيل كولين و كذا وجود قنات مغلقة في 

  غياب المبلغ الكيميائي .
  ب 3النشاط الجزئي

ستاذ عند مراقبة إجابة الطلبة من تحديد مدى : يعتبر هذا السؤال كالسيكي(استرجاع معلومات) ،لكن يمكن لأل1السؤال 
  تتبعهم لسيرورة الدرس،وذلك بوضعهم للبيانات بشكل صحيح .

: يهدف إلى تعويد التلميذ على استغالل وثائق للتوصل إلى ألية عمل هذه المستقبالت وذلك بمقارنتها 3و2السؤالين 
نه التوصل إلى أن انفتاح هذه القنات مرتبط بتثبت جزيئتي في وجود وغياب األستيل كولين بالتركيز على حالة القناة،وم

  األستيل كولين عليها لذا تدعى بالقنوات الكيميائية أو المبوبة كيميائيا .
  السؤال التحصيلي:

التمييز بين القنوات الفولطية تطبيق المعلومات المكتسبة في موقف معين  بحيث يصل التلميذ إلى   يهدف إلى
ستوى غشاء الخاليا القبل مشبكية والبعد مشبكية و بين  القنوات الكيميائية المتواجدة على مستوى المتواجدة على م

غشاء الخلية بعد مشبكية في مستوى المشابك كما يصل كذلك أن عمل القنوات المرتبطة بالفولطية يتحكم فيها تغير 
 لمبلغ الكيميائي .الكمون الغشائي بينما يتحكم في عمل القنوات المرتبطة بالكيمياء ا

مالحظة: ينجز الرسم بتمثيل مشبك عصبي عضلي يوضع في مستوى الغشاء بعد المشبكي بعض المستقبالت 
(يمكن اإلستعانة برسومات  الكميائية ،ليتم تكملة هذا الرسم تدريجيا حسب تطور الدرس في الحصص القادمة  .

  الحصيلة المعرفية من الكتاب )
  

  :كمون الراحة 3النشاط
  الهدف التعلمي:يهدف هذا النشاط إلى بحث األليات المسؤولة عن مصدر الكمون الغشائي .

  وضعية اإلنطالق: باإلعتماد على النشاطات السابقة يقود األستاذ الطلبة على التساؤل حول مصدر كمون الراحة .
 النشاط الجزئي األول :

بمدأ عمل جهاز رذ م واستغالل التسجيالت للوصول إلى:  : تهدف هذه األسئلة إلى تذكير التلميذ4-3-2- 1األسئلة 
  تحديد خواص الليف العصبي .-

  توزيع الشحنات على جانبي الغشاء باإلعتماد على التسجيل ب كون النقطة الضوئية عبارة    -     
  عن إلكترونات تتجه دائما نحو القطب الموجب .   

  داخل الليف و الثاني مرجعي و بدون تنبيه . 2سرى قكمون الراحة نتحصل عليه عندما يكون الم-    
  ):1النشاط الجزئي االثاني ( المرحلة
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  :يهدف إلى تعويد التلميذ الستغالل مقارنة  نتائج تحليلية  ليستنتج أن الكمون الغشائي  1السؤال      
  مرتبط بالحالة الفزيولوجية لليف العصبي(حيوية الليف) .                

  جانبي الغشاء . : تمكن نتائج الجدولين بتعليل أن مصدر الكمو ن الغشائي يعود لتوزع الشوارد على2لسؤالا      
مالحظة : يمكن لألستاذ في هذا الجزء التطرق باختصار لنفاذية الشوارد كون المبادالت ال مكان لها في المنهاج(حتى 

  ال يتم الخروج عن الموضوع).
لسؤال إلى تعويد التلميذ على استغالل نتائج تجريبية مختلفة و متنوعة للوصول أن مصدر : يهدف هذا ا3السؤال      

  الكمون الغشائي في الخاليا الحية (كمون راحة)هو التوزع المتباين للشواردعلى جانبي الغشاء .
  

  ):2النشاط الجزئي االثاني ( المرحلة
يجاد عالقة بين معطيات تجريبية و وثائق للتوصل أن عدد : تهدف المقارنة إلى تعويد التلميذ على  إ2و1السؤالين

  أكثر من قنوات الصوديوم و منه ناقلية شوارد البوتاسيوم أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم .   +kالقنوات ال
إلى  : يهدف هذا السؤال إلى تعليم التلميذ على استخراج معلومات باستغالله الدقيق للوثائق المقدمة و التوصل3السؤال

  كون هذه القنوات تمتاز بما يلي :
  عبارة عن قنوات غشائية تخترق طبقتي الفوسفوليبيد للغشاء.-               
  مفتوحةباستمرار . -               
  تسمح بنقل الشوارد حسب تدرج تركيزها . -               

  راحة وتوزع شوارد البوتاسيوم .: المعلومة اإلضافية المستنتجة تسمح بالربط بين كمون ال4السؤال
   النشاط الجزئي الثالث :

: يجب على األستاذ أن يقود الطالب للوصول من خالل نتائج المالحظة في س  أن ثبات تركيز شوارد  1السؤال
  الصوديوم يعود لوجود الية تعمل على إخراجه عكس تدرج تركيزه .

تائج المالحظة التجريبية  في ع و تحويلها لنص علمي ليتم التأكد :يهدف إلى تعويد التلميذ ،حسن استغالل ن2السؤال 
  .1ما توصل إليه سابقا أي في 

:يهدف إلى حث التالميذ على استغالل نتائج تجريبية الستنتاج الطبيعة الكيميائية للعناصر المسؤولة على نقل 3السؤال
  الشوارد عكس تدرج التركيز (طبيعة بروتينية )من الشكل أ

: يهدف هذا السؤال إلى دفع الطالب إلى استغالل نتائج تجريبيةو استخراج معلومات إضافية حول عمل 4السؤال
  العناصرالسابقة و المتمثلة في :

  * تنقل الشوارد عكس تدرج التركيز .               
  ATP* تستهلك الطاقة التي توفرها ال               
  ج (إخراج الصوديوم مرتبط بإدخال البوتاسيوم )* تعمل بالنقل المزدو                

  السؤال التحصيلي
يهدف إلى حث التلميذ و تدريبه على تحويل المخطط التحصيلي إلى نص يحوصل فيه المعارف المكتسبة ليتوصل 

  إلى المعرفة التالية :
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  يعود كمون الراحة إلى التوزع المتباين للشوارد على جانبي الغشاء .
ت الغشائية على المحافظة على كمون الراحة ، فرغم نفوذ شوارد الصوديوم والبوتاسيوم عبر قنوات الميز تعمل البروتينا

البروتينية حسب تدرج تركيزهما ال يختل كمون الراحة لتواجد نوع اخر من البروتينات الغشائية وهي المضخة التي 
  تعمل بالنقل الفعال ويمكن تلخيص عملها كالتالي :

شاردتي البوتاسيوم وتدخلهما داخل الخلية باستهالك  2د الصوديوم و تنقلها خارج الخلية و تثبت شوار  3تثبت  -
 .ATPجزيئة

  يسمح عمل المضة بثبات كمون الراحة .  
الرسم التخطيطي :يهدف لتكملة الرسم السابق حيث  يمثل فيه قنوات الميز المفتوحة باستمرار + المضخة أما القنوات 

  تمثيلها مغلقة في هذه الحالة . الفولطية فيمكن
  

  :كمون العمل 4النشاط
الهدف التعلمي:يهدف هذا النشاط إلى استغالل نتائج تسجيالت للتوصل أن الكمون العمل المسجل  ناتج إما عن  

 قنوات مرتبطة  بالفولطية أو قنوات مرتبطة بالكيمياء . 

لجلب انتباه الطلبة إلى دور القنوات الفولطية  2طيات النشاط وضعية اإلنطالق:يقود األستاذ التالميذ إلى استغالل مع
  والكيميائية .

  النشاط الجزئي األول(أ):
  : يسمح هذا السؤال بتذكير الطالب بكمون الراحة وكمون العمل .1السؤال 
ن : زوال :يهدف تعويد الطالب للربط بين نتائج تجريبية لكمون العمل و حركة الشوارد عبرالغشاء ليصل أ2السؤال

  استقطاب يعود لدخول معتبر لشوارد الصوديوم أما عودة اإلستقطاب فيعود أساسا إلى تدفق خارجي للبوتاسيوم .
: يتوصل الطالب من خالل هذا السؤال إلى استنتاج تدخل نوعين من القنوات المرتبطة بالفولطية أثناء كمون 3السؤال 

  ية خاصة بشوارد البوتاسيوم .العمل، األولى خاصة بشوارد الصوديوم والثان
  النشاط الجزئي األول(ب):

  
: يهدف الستغالل نتائج تسجيالت  و تحليلها للتوصل أن زوال استقطاب يعودالنفتاح القنوات المرتبطة 1السؤال 

الفولطية بالفولطية للصودوم ودخول هذه الشوارد داخل الخلية .بينما عودة اإلستقطاب فيعود النفتاح القنوات المرتبطة ب
  للبوتاسيوم وتدفق خارجي لهذه األخيرة .

: يهدف لربط نتائج تجريبية و الوصول إلى عالقة حيث اإلفراط في اإلستقطاب يعود إلى تأخر انغالق 3و2السؤالين 
  القنوات المرتبطة بالفولطية للبوتاسوم واستمرار خروجه بينما العودة إلى كمون الرتحة يعود إلى تدخل المضخة

  
  
  نشاط الجزئي الثاني :.ال
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إلى التوصل أن توليد كمون عمل يتطلب وصول عتبة و انتشار كمون العمل يعود إلى 2- 3و1- 3يهدف السؤالين 
توزع القنوات المرتبطة بالفولطية على طول المحور االسطواني (عديم النخاعين ) وذلك باستغالل نتائج التسجيل 

  .3للوثيقة 
فقط ألن الرسم  3ن اإلشارة فقط إلى االلبروتينات الغشائية المدروسة في الوثيقةمالحظة : الرسم المطلوب يمك

  التحصيلي سيأتي الحقا .
  النشاط الجزئي الثالث :

  1المرحلة
:يهدف إلى تمكين الطالب من استخراج معلومات من نتائج تجريبية حيث يسمح التسجيالن من التوصل إلى 1السؤال

  مشبكية إثر تنبيه الخلية قبل مشبكية . انتقال النبأ إلى الخلية بعد
: يهدف إلى تمكين التلميذ من استنتاج أنه ال يتولد كمون عمل إال إذا سجل كمون يساوي أو أعلى من عتبة 2السؤال

  من األستبل كولين .. 4زوال استقطاب ،يسجل هذا الكمون عند حقن كمية ك
ة للوصول أن  كمية األستيل الكولين المحررة تتوقف على شدة : يهدف إلى ربط المعطيات بالنتائج التجريبي3السؤال

التنبيه،وبالتالي الكمون المسجل يعود إلى كمية األستيل كولين المحررة  .(كلماازدادت شدة التنبيه زادت كمية األستيل 
  كولين المحررة حتى نصل إلى العتبة )

  6الوثيقة
يقة إليجاد عالقة تربط بين بين سعة اإلستجابة مع كمية األستيل : يهدف لتعويد التلميذ على استغالل الوث1السؤال

  كولين المحررة والمثبتة على المستقبالت الغشائية و بالتالي عدد القنوات الكيميائية المفتوحة .
:كمية األستيل كولين هي المحددة لسعة الكمون المسجل وهذا األخير ال ينتشر إلى إذا كان يساوي أو أعلى 2السؤال 

  من العتبة .
  :2المرحلة

  تهدف أسئلة هذا الجزء على تعويد التلميذ على المقارنة بين النتائج و استخراج معلومات للتوصل إلى: 
  :تمكن المقارنة من استنتاج أن لألستيل كولين تأثير مؤقت في الحالة العادية1من السؤال 

 ون عمل في الخلية بعد مشبكية .: وجود إنزيم يبطل مفعول األستيل كولين بعد تولد كم2السؤال

يعود لتثبيت  p2: يهدف لتدريب التلميذ على استغالل نتائج تجريبية و استغاللها لتفسيرظاهرة معينة فتسجيل 3السؤال
المبلغ  الكيميائي العصبي على مواقع التثبيت في الخلية بعد مشبكية فأدى إلى انفتاح القنوات و دخول شوارد 

ون بعد مشبكي سعة هذا األخير تتوقف على كمية المبلغ المثبت أي عدد القنوات المفتوحة ومنه الصوديوم ليتولد كم
  كمية الشوارد المتدفقة . بعد تولد كمون العمل في الخلية بعد مشبكية يتم إماهة المبلغ الكيميائي .

  السؤال التحصيلي :
ها في هذا النشاط والمكملة للرسم السابق (النشاط ينجز الرسم التخطيطي باستغالل المعلومات الجديدة المتوصل إلي

  السابق).
  

  النشاط الجزئي الرابع:
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  أوال:
: يهدف هذا السؤال إلى تمكين التلميذ من التوصل أنه كلما زادت تواترات كمون عمل قبل مشبكي كلما زاد 1السؤال

  .8الوثيقة كمية شوارد الكالسيوم في الزرالمشبكيوهذا باستغالل نتائج التسجيالت في 
: يهدف لتدريب التلميذ على استغالل معطيات علمية و ربطها بنتائج تجريبية للوصول  إلى عالقة بين 2السؤال

ثم دخول هذه األخيرة إلى الزر    ++Caوصول كمون العمل إلى نهاية الزر المشبكي و انفتاح القنوات الفولطية لل 
  المشبكي .

  ثانيا:
يذ على إنجاز مقارنات بين نتائج تجريبية و مالحظات مجهرية ليتوصل إلى استنتاج و تهدف األسئلة لتدريب التلم

  ربط عالقات حيث:
  : يتوصل الطالب إلى أن أثناء كمون الراحة اليتم تحرير األستيل كولين في الشق المشبكي .1السؤال

ي  تتناسب طردا مع تواترات : يتوصل الطالب إلى أن  كمية األستيل كولين المفرزة في الشق المشبك2السؤال 
  كمون العمل في الغشاء قبل المشبكي .

الزر المشبكي نتيجة عدد    ++Ca:إن تواترات كمون عمل قبل مشبكي يؤدي إلى التحكم في كمية 3السؤال 
  المتفتحة مما يؤدي إلى تحرير كميات معينة من األستيل كولين في الشق المشبكي    ++Caالقنوات الفولطية لل 

: يهدف هذا السؤال إلى التوصل أن الرسالة العصبية المشفرة في العصبون القبل مشبكي بتواترات كمون 4لسؤالا
  العمل تشفر على مستوى الشق المشبكي بتركيز األستيل كولين .

  
  
  

  :اإلدماج العصبي 5النشاط
الجزء اإلبتدائي للعصبون البعد  الهدف التعلمي:يهدف هذا النشاط إلى إظهار أن الكمون العابر للغشاء في مستوى

  مشبكي هو محصلة مجموع كمونات بعد مشبكية في حالة بلوغ العتبة المولدة لكمون العمل.
  وضعية اإلنطالق:يمكن اإلنطالق من معلومات السنة الثانية حول اإلدماج .

  النشاط الجزئي األول:
  :1الذي قد تم اإلشارة إليه في النشاط األول .التجربة :يهدف هذا السؤال بالتذكيرر بمفهوم المشبك وبنيته و1السؤال
:تهدف األسئلة  إلى تعويد الطالب على مقارنة نتائج تجريبية و الخروج باستنتاجات كما تمكنه بعض  2و1السؤالين

  النتائج من تفسير تسجيالت كهربائية :
وخصائصهما  فاألول حيث يتوصل من المقارنة إلى التفريق بين  المشبك التنبيهي والتثبيطي  -

 ينتشر والثاني الينتشر .

 

  :2التجربة
 GABA:يهدف هذا السؤال أن لكل مشبك من المشبكين السابقين  مبلغ خاص به حيث يؤثر ال1السؤال

 162إلنجاز الرسم يستعان بالرسم التحصيلي المقدم في صفحة 
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  في المشبك ب.
و تناقص شوارد GABA:تستغل النتائج التجريبية من طرف الطالب ليتوصل إلى أن التنبيه يسبب تحرير ال 2السؤال
  ور في الشق المشبكي للمشبك بالكل

: يهدف السؤال لتعويد التلميذ الستغالل معطيات علمية و نتائج تجريبية لتفسير نتيجة تجريبية برسم تخطيطي 3السؤال
في الشق المشبكي ثم تثبته على مستقبالت خاصة و  GABAحيث  تسجيل إفراط في اإلستقطاب يعود لتحرير المبلغ 

خول شوارد الكلور وتسجيل المنحنى ب. (يمكن اإلستعانة برسومات الحصيلة المعرفية من انفتاح القنوات  أدى لد
  الكتاب )
: بعد إنجاز الرسم يصبح اإلجابة على هذا السؤال بسيطة حيث يمكن اإلستعانة بالرسومات في الصفحتين  4السؤال
  من الكتاب المدرسي.137ص 12والوثيقة  150ص 5وثيقة

  :النشاط الجزئي الثاني
  :يوجه األستاذ طلبته للوصول إلى اإلجابةالكاملة و التي يجب اإلشارة فيها إلى :1السؤال

  عدد المشابك . -    
  عصبية) و من حيث الوظيفة تنبيهية أو مثبطة.- نوعها من حيث البنية (عصبية -    

الخلية بعد مشبكية في نفس : قبل اإلجابة على هذا السؤال يستحن اإلشارة إلى عدد الكمونات التي تصل 2السؤال
  الوقت ثم التوصل إلى أن الكمون المسجل يعود لدمج مختلف الكمونات الواردة .

:يهدف هذا السؤال إلى التوصل إلى التفريق بين التجميع الزمني و الفضائي الذي أخذه الطالب في السنة  3السؤال
  الثانية .

  النشاط الجزئي الثالث(أ):
لمقارنة لتعويد الطالب الستخراج معلومات للتوصل إلى أن تنبيهين متباعدين اليؤديان إلى توليد نتائج ا تهدف :1السؤال

كمون عمل في الخلية بعد مشبكية لكن تنبيهين متقاربين في نفس المشبك أو من مشبكين مختلفين يولدان كمون عمل 
  مما يدل على اإلدماج و التجميع.

  سئلة إلى استخراج أنواع المشابك في كل حالة مع التعليل .مالحظة : يستحسن قبل اإلجابة على األ
  النشاط الجزئي الثالث(ب):

  :يمكن هذاالسؤال المتكرر من ترسيخ ميزة المشبك المنبه والمشبك المثبط.1السؤال
عة : يهدفان إلى تدريب الطالب على مقارنة نتائج تجريبية للوصول إلى أن المشبك المثبط يقلل من س3و2السؤالين 

  الكمون البعد المشبكي (أقل من العتبة ) وبالتالي اليتولد كمون عمل في الخلية بعد المشبكية . 
  :11و10الوثيقتين

  قبل إنجاز الرسم التحصيلي يستحسن استغالل الوثيقتين بطرح أسئلة إضافية  لما تقدمه من معلومات متنوعة .
  .4إلى مدالرجل في  1ه في تتبع مسار السيالة العصبية من لحظة التنبي -1مثال:

حدد نوع المشبك بين الليف الحسي للعضلة القابضة مع العصبون الحركي لنفس  11باستغالل الوثيقة  -2      
  العضلة ثم بين العصبون الجامع و العصبون الحركي للعضلة الباسطة علل ؟

  الرسم التحصيلي أنظر الحصيلة في الكتاب المدرسي .
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  خدرات على مستوى المشابك :تأثير الم6النشاط

  الهدف التعلمي:يهدف هذا النشاط إلى إظهار تأثير المخدرات على مستوى المشابك 
وضعية اإلنطالق:يقود األستاذ طلبته من خالل مناقشة حول  تأثيرالمخدرات ليطرح سؤال ما تأثير المخدرات على 

  الجهاز العصبي وبالتحديد في مستوى المشابك .
  األول : النشاط الجزئي

  1الوثيقة
1السؤال :يهدف هذا السؤال إلى تعويد الطالب على دقة المالحظة ليتوصل إلى  أن األلياف المكونة للعصب الحسي ّ

  مختلفة في القطر والبنية أي  وجود أو غياب غمد النخاعين .
  2الوثيقة 
لة باألحمر و المسؤولة عن الشعور باأللم : تهدف المقارنة إلى التوصل أن للمورفين تأثير على الكمونات الممث1السؤال

  فهو يعمل على إلغائها .
  :يهدف السؤال لتدريب التلميذ على صياغة فرضيات علمية و التحقق منها الحقا .2السؤال

.لتستغل الستخراج فرضية تتعلق بقطر 1يستحسن لإلجابة على هذا السؤال أن يذكر األستاذ بنتائج مقارنة الوثيقة 
  األلياف...

  :3الوثيقة 
:تمكن المقارنة التلميذ من استنتاج العالقة بين سرعة السيالة العصبية وقطرالليف كما تمكن من التحقق 2و1السؤالين 

  من إحدى الفرضيات المقترحة .
  يمكن استغالل هذا النشاط الجزئي لإلشارة إلى سرعةانتقال السيالة في األلياف ذات نخاعين وعديمة النخاعين .

  :يهدف هذا السؤال إلى تبرير استعمال المورفين في المجال الطبي للتخفيف من األالم عند بعض المرضى 3السؤال
  النشاط الجزئي الثاني :

  :1المرحلة
من  5:يهدف السؤال لتعيم التلميذ على استغالل نتائج تجريبية للتوصل من نتائج التجارب في جدول الوثيقة 1السؤال

  )منبه.3-1)مشبك مثبط بينما ف(2-1شبك المثبط حيث المشبك ف(تحديد المشبك المنبه والم
: يهدف إلى تدريب التلميذ على المقارنة بين نتائج تجريبية و رسومات تخطيطية للوصول إلى ربط عالقة 2السؤال

مبلغ   ) المسؤول عن اإلحساس باأللم  بينما األنكيفالين3-1عبارة عن مبلغ كميائي للمشبك المنبه ف( Pحيث المادة 
  ) و التي تثبط عمل المشبك السابق .2-1كميائي للمشبك ف(

  :يتوصل الطالب من المقارنة أن للمورفين نفس تأثير األنكيفالين .3السؤال
  :هذا السؤال يبقى مفتوح ليتمكن األستاذ من مناقشة طلبته و حثهم عل اقتراح فرضيات منطقية ....4السؤال
  :2المرحلة

  غالل وثائق الستخراج مايلي :تهدف األسئلة إلى أست
  6تتواجد مستقبالت المورفين في المادة الرمادية .الوثيقة -



 85

 لجزيئة األنكيفالين والمورفين نهايات متماثلة تتثبت على نفس المستقبالت الغشائية . -

 يستغل المعلومات لتفسير أو تعليل التسجيالت السابقة . -

 

 مالحظة:

للتعمق في خطر اإلدمان يستحسن تكليف الطلبة ببحث تحدد عناصره و أهدافه بدقة،لتعويد الطلبة على الجدية و 
  تقديم عمل منظم ومتقن  .

  تصويبات األخطاء التي وردت في دور البروتينات في النقل العصبي 
  التمـــارين

   
  التمرين األول  :

 الصواب الخطأ السطر الجزء الصفحة

  2اطالنش 132
ج:مصدر الكمون 
في الغشاء قبل 

  مشبكي
  
 

-Tedraethy 3الوثيقة
ammonium 

 +Kمادة مثبطة النتقال 

Tetrodotoxine  
 +Naمادة مثبطة النتقال 

  Tetrodotoxine 3الوثيقة 132
+Naمادة مثبطة النتقال 

Tetraethyl-
ammonium 
 +Kمادة مثبطة النتقال 

 1المبين في الشكل 2المبين في الشكل 26و22 1التمرين 166

غير  4منحنيات الوثيقة  - 2التمرين 167
167موجودة في الصفحة 

الموجودة  4منحنيات الوثيقة 
تابعة  167في الصفحة 

  2للتمرين
 

  
  

170 

  
  
- 

الوثيقة الموجودة على 
  يمين الصفحة

  
الوثيقةة الموجودة 
على  يسار الصفحة

  2الوثيقة
  
  
 2الوثيقة

  3الوثيقة
  
  
  4الوثيقة
 

الوثيقة الموجودة في  5التمرين 171
 أسفل الصفحة

 2الوثيقة 1الوثيقة
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  البيانات : يهدف إلبى استرجاع المعلومات  - 1
 غشاء بعد مشبكي  - 1

 غمد شوان  - 2

 هيولى المحور األسطواني  - 3

 غشاء قبل مشبكي  - 4

 هيولى الليف العضلي  - 5

 لييف عضلي  - 6

  العضلة (الليف العضلي ) إثر تنبيه فعال لللف العصبي المحرك. المعلومة المستخرجة : تستجيب - 2
  يمكن لألستاذ أن يستثمر هذا السؤال للتوصل إلى عدة معلومات أخرى مثل :   .

 . ينقل الليف العصبي المحرك السيالة العصبية باإلتجاه النابذ 

  الخلية البعد مشبكية .الليف العصبي المحرك قابل للتنبيه وينقل التنبيه باإلتجه النابذ نحو 

  إلخ 

  التجربتين أوب:    
تسجيل كمون عمل في الخلية بعد مشبكية نتيجة حقن األستيل كولين في الشق  - تفسير نتائج التجربة أ: - 1

  المشبكي يدل على أن:
  المشبك المعني كيميائي  -
 –مبلغ منبه  –المبلغ الكميائي في هذا المشبك هو األستيل كولين  -

كميائي المعني على الخلية بعد مشبكية التوائها على مستقبالت غشائية عبارة عن يؤثر المبلغ ال -
 قنوات مبوبة كميائيا ....

  اإلستنتاج : يمنع الكورار انتقال النبأ من الخلية القبل مشبكية إلى الخلية بعد مشبكية . - 2
تأثير الكورار قبل مالحظة : يستحسن اسثمار هذا التمرين من طرف األستاذ بطرح فرضيات حول منطقة 
  التطرق إلى السؤال الثالث للتوصل في النهاية إلى مقر تأثيره ثم إلى بنية جزيئة الكورار.

  رسم يوضح العالقة بين جزيئات الكورار و البروتينات الغشائية : - 3
 

ذلك  حدوث الشلل يعود إلى تثبت جزيئات الكورار على القنوات الغشائية المرتبطة بالكيمياء منافسة في - 3
  جزيئات األستيل كولين و بالتالي تمنع انتقال النبأ إلى الخلية البعد المشبكية و يصاب الحيوان بالشلل .

  
  
  

  التمرين الثاني :
1(  

  تحليل االجزء س : - 1
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على السطح يكون فرق الكمون منعدم مما يدل على تماثل شحنات السطح  1عندما يكون المسرى م -
د إدخال المسرى في هيولى الليف يسجل الجهخاز فرق كمون الخارجي لليف العصبي، لكن بمجر 

  ميلي فولط. 60-قدره 
 استنتاج : الليف العصبي مستقطب . -

  يمثل الجزء ع كمون عمل أحادي الطور . - 2
  مرجعي . 2داخل الليف بينما م 1التعليل : تم الحصول عليه إثر تنبيه فعال و بوجود المسرى م

  أحادي الطور تحليل : يمثل المنحنى كمون عمل  - 3
يقسم المنحنى إلى أجزاء : زمن ضائع ،زوال استقطاب، عودة اإلستقطاب، إفراط في اإلستقطاب،  -

  العودة إلى كمون الراحة .
  اإلستنتاج : يولد التنبيه الفعال موجة زوال استقطاب .

لتطرق إليها في هذا السؤال يعتقد أن الطالب يجيب عنه بدون تردد كونه عبارة عن استرجاع لمعلومات تم ا - 4
الدرس، وبالتالي يمكن لألستاذ استغالله الستدراك بعض النقاط الغامضة التي لم يستوعبها بعض الطلبة 

  خالل حصة الدرس .
 طبيعة السيالة العصبية : كهروكميائية . - 5

2 (  
جب التركيز تحليل المنحنيات : كل المنحنيات تمثل كمون عمل لكن نالحظ اختالف في سعة اإلستجابة التي ي - 1

عليها و ربطها بالضروف التجريبية حيث كلما تناقص تركيز شوارد الصوديوم في الوسط الخارجي كلما تناقصت سعة 
  اإلستجابة (لتناقص زوال اإلستقطاب ).

  العالقة بين الكمون الغشائي و تركيز الشوارد (هنا شوارد الصوديوم ): زوال اإلستقطاب يتعلق بشوارد الصوديوم.
 من الكتاب . 133سم : مماثل للرسم الممثل في ص ا لر  - 3

  
 

   :3التمرين 
هذا التمرين يطرح للطالب وضعية جديدة يتعرف عليها ويقارنها بوضعية تعرف عليها من قبل فيستحسن لألستاذ أن 

  يأخذ الفكرة و يطورها كيفما شاء لتدريب التالميذ على مثل هذه الوضعيات الجديدة .
  : مشبك كهربائي .2: مشبك كيميائي . الشكل1ن : الشكلالتعرف على المشبكي - 1

جزيئات المبلغ الكيميائي  - 4خلية بعد مشبكية .-3حويصل مشبكي . - 2زر مشبكي . -1البيانات : 
غشاء بعد  – 8قنات كميائية . - 7حويصل مشبكي حالة إفراز . -6غشاء قبل مشبكي .  -5المفرزة .
قنوات -13مرور الشوارد عبر قنوات اإلتصال .-12وكنجري.ميت- 11هيولى .- 10أنيببات.-9مشبكي .

  اإلتصال .
 مقارنة بين المشبكين :  - 2

 المشبك الكميائي  المشبك  الكيميائي 
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يوجد اتصال بين الغشاء قبل 
 مشبكي وبعد مشبكي .

 غياب مبلغ كيميائي ...

 

يوجد فراغ بين الغشاء قبل مشبكي 
  وبعد مشبكي 

 .يوجد مبلغ كميائي ..

اإلستنتاج : يوجد استمرارية بين الغشاء قبل مشبكي و بعد المشبكي في المشابك الكهربائية عكس المشابك الكميائية   
.  

ينتقل النبأ من الخلية قبل مشبكية إلى الخلية بعد مشبكية مباشرة عبر قنوات اإلتصال   - المعلومة المستخلصة :أ
  د مشبكية.التي تربط بين غشاء الخليتين القبل والبع

  أوجه اإلختالف بين المشبكين تكمن في : -ب
  ارتباط الغشاء قبل مشبكي بالغشاء بعد مشبكي في المشبك الكهربائي عبر قنوات .-بنيوية :   

  وجود فراغ مشبكي في المشبك الكميائي . -
  ينتقل النبأ في المشبك الكميائي عن طريق مبلغ كميائي . -وظيفية :   

  مشبك الكهربائي بفضل قنوات اإلتصال .ينتقل النبأ في ال -
  

   :4التمرين 
هذا التمرين يطرح وضعية جديدة من الواقع و بطريقة تختلف عن التمارينات األخرى حيث على الطالب أن يجند كل -

  معارفه لحل هذه اإلشكالية المتمثلة في ألية اإلدماج العصبي عند الصراصير.
منزلية ليكون للطالب الحرية الكاملة في استغالل الوثائق يستحسن أن يقدم هذا التمرين كوظيفة  -

بطريقة منهجية و التوصل إلى الحل المرغوب ثم عند الحل يمكن لألستاذ أن يقارن بين مختلف 
 إجابات الطلبة ليعطي لحصة التمارين صبغة من التنافس العلمي و القدرة على التواصل .

  مفاتيح تساعد على الحل :
ن حشرات الصراصير المعروفة و بالتالي رؤية الصورة تذكر الطالب مباشرة بسلوكها و : تبي1الوثيقة 

  أماكن تواجدها وكذا سرعة رد فعلها .
: تبين الجهاز العصبي للصراصير الذي يتكون من عقد عصبية كما يوضح القرون البطنية اتي 2الوثيقة 

  تحتوي على أعصاب حسية .
صير يعود إلى القرون البطنية (الشرجية) عن طريق األعصاب الحسية إن اإلحساس التي تتميز به الصرا

  المتصلة بالعقدة البطنية .
  تسمح التسجيالت الكهربائية باستنتاج تواجد نوعين من المشابك  - :3الوثيقة

  *مشابك تنبيهية             
  * مشابك مثبطة .            
  اإلدماج العصبي عند الصراصير . كما تسمح التسجيالت بستنتاج مقر -            
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  بالزوائد الشجيرية  2و العصب 1: الشكل أ يبين كيف تتصل األلياف الحسية للعصب4الوثيقة 
  للعصبون البعد مشبكي .

  الشكل ب يسمح بمقارن المشبك المنبه مع المشبك المثبط .
إلدماج العصبي يتم في مستوى الخالصة :بالربط بين المعلومات المختلفة يتوصل الطالب في النهاية أن ا

 العقدة العصبية البطنية التي يتم على مستواها تنظيم الغستجابة .

 

   :5التمرين 
إن فكرة التمرين مبنية على ربط الطالب بالواقع المعاش واختير في ذلك الفلفل الحار و دور البروتينات الغشائية في 

  نقل هذا اإلحساس . 
  :1أجوبة مختصرة :المرحلة

  : ليف عصبي ذو نخاعين .Aيف الل - 1
  : ليف عصبي عديم النخاعين . Bالليف

: يبين أن الشعور باأللم (الحرارة ) يعود لتولد سيالتين (من اليسار إلى اليمين) األولى سريعة والثانية 1التسجيل - 2
  بطيئة.

بينما التسيل نعم تؤكد و تعطي معلومات إضافية : حيث التسجيل األول مسؤولة عنه األلياف ذات نخاعين  - 3
 الثاني مسؤولة عنه األلياف عديمة النخاعين 

  :2المرحلة
  المعلومات المستخرجة من المرحلتين : - 1

  هي ألياف حسية مسؤولة عن نقل الشعور بالطعم الحار . Bو Aاأللياف -: 1
  يعود المذاق الحار إلى مادة الكابسيين المتواجدة في الفلفل الحار . -: 2

لحسية على بروتينات غشائية خاصة لها مواقع تثبيت من جهة الهيولى لمادة تحتوي بعض األلياف ا -
  الكابسيين .

  مسدر المذاق الحار : يمكن تمثيل ذلك في المخطط التالي : - 2
أكل الفلفل الحار يؤدي إلى تحرير مادة الكابسيين منه، تنفذ هذه المادة عبر الغشاء الهيولي لأللياف العصبية  

) تتثبت جزيئات الكابسيين على مواقع خاصة تؤدي إلى نفوذ VR-1تينات غشائية خاصة (الحسية وبتواجد برو 
الشوارد عبر هذه القنوات (مثل شوارد الصوديوم )فيتولد كمون عمل في هذه األلياف الحسية لتنقل اإلحساس 

  بالطعم الحار .
  

 

  ): التحوالت الطاقوية2المحتوى المعرفي للمجال (
  
  

تؤدي النباتات الخضراء وظيفة 
حيوية هامة ،تعتبر أهم ضمان 
الستمرار الحياة ، حيث تقوم 

يسمح استخراج الطاقة الكامنة في 
الجزيئات العضويةوتحويلها إلى طاقة قابلة 

) على مستوى البنيات  ATPلإلستعمال (
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  المجال الثاني: التحوالت الطاقوية
  مدخل المجال: 
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صورة المجال : تتضمن الصورة أزهار نبات (كائن ذاتي التغذية) يوفر غذاء (الطاقة) لكائن آخر هـو طـائر الطنـان فـي 
  الطاقة. وضعية مستقرة بسبب حركة األجنحة السريع الذي يتطلب طاقة ،  وهي وضعية يظهر فيها عدة صور النتقال

  
  الوحدة األولى: آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

  
  يطرح إشكالية تحويل الطاقة الضوئية  في النباتات الخضراء إلى طاقة كيميائية كامنة ومقر حدوثها.مدخل الوحدة: 

ة مـن أعلـى لغـرض الكشـف عـن الصورة : توضح خلية نباتية نموذجية وتكبير لجزء مكنهـا يمثـل صـانعة خضـراء مفتوحـ
بنيتهــا الدقيقــة للوصــول فــي النهايــة إلــى اكتشــاف آليــة حــدوث عمليــة التركيــب الضــوئي. وكــأن الهــدف مــن الوحــدة هــو 

  الدخول والغوص داخل الصانعة الخضراء.
  

  النشاط األول: تذكير بالمكتسبات 
  يهدف النشاط إلى التذكير بشروط  حدوث عملية التركيب الضوئي.

  يصل التلميذ إلى أن اليخضور شرط في تركيب النشا. 1: من خالل  الوثيقة  1ل السؤا
فيتوصــل التلميــذ إلــى أن الضــوء كــذلك ضــروري ، حيــث ال يــتم تركيــب النشــا فــي األوراق غيــر  2أمــا مــن خــالل الوثيقــة 

الل اإلجابـة علـى المعرضة لإلضاءة رغم احتواءها على اليخضـور (أوراق خضـراء) وهـو المطلـوب الوصـول إليـه مـن خـ
  . 176في الصفحة  2السؤال 

واســتهالك (امتصــاص)  O2فيتوصــل التلميــذ إلــى اســتخراج مظــاهر التركيــب الضــوئي وهــي انطــالق  3أمــا مــن الوثيقــة 
CO2   176في الصفحة  3.وهو الجواب المراد الوصول إليه  للسؤال .  

يقــوم بإنجــاز مخططــا يلخــص فيــه مجمــوع مظــاهر عمليــة يقــوم التلميــذ فــي النهايــة بحوصــلة الشــروط والمظــاهر والمقــر و 
  التركيب الضوئي وشروطه وتدعيم ذلك بمعادلة.

  
   
  
  
  

  هناك عدة طرق لكتابة المعادلة
  
  
  
  
  
  

ضوء CO2

H2O

O2

نشا

n(CO2) + n(H2O)                                            (CH2O)n + n(O2) نشا  
  ضوء + يخضور + إنزيمات
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  : مقر عملية التركيب الضوئي (مافوق بنية الصانعة الخضراء) 2النشاط 
ر حــدوث عمليــة التركيــب الضــوئي وذلــك كخطــوة يهــدف النشــاط إلــى التعــرف علــى بنيــة الصــانعة الخضــراء التــي هــي مقــ

  أساسية للوصول إلى فهم آلية عملية التركيب الضوئي.
  

 2يقوم التلميذ بوصف مظهر الصانعة ويصل من خالل اإلجابة علـى السـؤال   1: من خالل الوثيقة  1النشاط الجزئي 
  إلى أن الصانعة مقسمة إلى حجرات مفصولة بأغشية وهي:

  ائين ، الحشوة وتجويف التيالكويد (التجويف الداخلي).الفراغ بين الغش
  

: يقــوم التلميــذ بمقارنــة أهــم المكــونين للصــانعة الخضــراء (الحشــوة وأغشــية التيالكيــود) مــن حيــث  2فــي النشــاط الجزئــي 
  التركيب الكيميائي ويصل إلى أنها مختلفة مما يعطي إشارة أولى إلى اختالف الدور الذي يقوم به كل منهما.

  
  : يهدف إلى التعرف على مكونات غشاء التيالكيود وطريقة تموضعها في الغشاء. 3النشاط الجزئي  

مكونــات رئيســية وهــي : األنظمــة  3وصــفا لهــذه المكونــات ويــتم التركيــز علــى   1يقــدم التلميــذ عنــد اإلجابــة علــى الســؤال 
  نبة). (الكريات المذ ATP Synthaseالضوئية ، نواقل اإللكترونات ، إنزيم 

  
  مالحظة : ال يتم التطرق في هذا الجزء إلى الوظيفة التي سوف يتعرف عليها التلميذ من خالل نشاطات أخرى الحقة.

يهدف إلى التركيـز فقـط علـى بنيـة األنظمـة الضـوئية علـى أنهـا معقـدات بروتينيـة كبيـرة تحتـوي علـى عـد كبيـر  2السؤال 
قـــد البروتينـــي. يهـــدف هـــذا الجـــزء كـــذلك إلـــى تصـــحيح مفهـــوم النظـــام مـــن الصـــبغات موزعـــة بطريقـــة منتظمـــة داخـــل المع
  الضوئي الذي لم يكن واضحا في المنهاج السابق.

  
: يهــــدف إلــــى تحديــــد طبيعــــة التفــــاعالت الكيميائيــــة لعمليــــة التركيــــب الضــــوئي مــــن خــــالل المعادلــــة  4النشــــاط الجزئــــي 

  اإلجمالية.
رة التركيــب الضــوئي هــي تفــاعالت أكســدة وٕارجــاع. مــن مــن خــالل يتوصــل التلميــذ أن تفــاعالت ظــاه 2و  1فــي الســؤال 

يتوصـل التلميـذ  إلـى أن األكسـدة تـتم فـي  غشـاء التيالكويـد ألنهـا تتطلـب وجـود اليخضـور بينمـا  3اإلجابة علـى السـؤال 
  يتم اإلرجاع في الحشوة.

إلـى اخـتالف تركيبهمـا الكيميـائي  يهدف إلـى التوصـل إلـى أن  اخـتالف دور كـل مـن التيالكويـد والحشـوة يعـود 4السؤال 
  . 178كما تم التعرف على ذلك من خالل معطيات جدول الصفحة 

  
  : يهدف إلى الوصل إلى وجود مرحلتين من عمليتي التركيب الضوئي لكل منهما شروطها ومقرها. 5النشاط الجزئي 

n(CO2) + 2n(H2O)                                (CH2O)n + n(O2) + n(H2O) 
  ضوء + يخضور + إنزيمات

  نشا
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األسـئلة المتعلقـة بنتـائج التجـارب الموضـحة يقوم التلميذ بالتعرف على وجود المرحلتين تدريجيا من خالل اإلجابـة علـى  
  . 3في الوثيقة 

  
  وهي التيالكيود (اليخضور) والضوء. O2إلى تحديد شروط انطالق  1يهدف السؤال 
تتطلـــب كمـــا ذكرنـــا ســـابقا الضـــوء واليخضـــور   أ )يـــتم تحديـــد شـــروط حـــدوث المـــرحلتين حيـــث المرحلـــة (  2فـــي الســـؤال 

وال تتطلــب الضـوء  وتــؤدي إل  CO2لتيالكويــد بينمـا تتطلــب المرحلـة  (ب)  تـوفر مـن أغشـية ا O2وتـؤدي إلـى انطــالق 
  في الحشوة.  CO2امتصاص 

إلى اقتراح تسمية للمرحلتين أ و ب . يتم االعتماد أساسا على شرط اإلضاءة للتسمية أي أن المرحلة أ  3يهدف السؤال 
ت فـي المنهـاج السـابق تسـمية  المرحلـة الضـوئية والمرحلـة تحتاج للضوء بينما ال تحتاج المرحلة ب إلى الضـوء. اسـتعمل

  الال ضوئية وهي التسمية  ، لكن  هذا المنهاج اعتمد تسمية المرحلة الكيموضوئية والمرحلة الكيموحيوية.
  

يهدف إلى التأكيد على أن المرحلة ب ال تحتاج إلى الضوء لكنهـا تـتم فـي الضـوء وٕازالـة الغمـوض الـذي كـان   4السؤال 
  تواجدا أحيانا في أن المرحلة ب تتم في الظالم. م

  الذي يتم في غياب الضوء وفي وجوده. CO2حدوث المرحلة ب يمكن اكتشافه من خالل امتصاص 
  

  : تفاعالت المرحلة الكيموضوئية 3النشاط 
مستوى التيالكويد  بعد توصل التلميذ إلى وجود مرحلتين من عملية التركيب الضوئي وأن المرحلة الكيموضوئية تتم على

  ، يتم في هذا النشاط التعرف على شروط عمل التيالكويد وآلية حدوث هذه المرحلة.
  

  : شروط عمل التيالكويد  1النشاط الجزئي 
إلــى إظهــار دور مســتقبل اإللكترونــات فــي حــدوث هــذه المرحلــة مــن منطلــق أن المرحلــة األولــى هــي  1تهــدف التجربــة 
  تفاعل أكسدة.
جريب المدعم بالحاسوب وبإضافة مستقبل اصطناعي لإللكترونات يمكـن تحديـد دور المسـتقبل فـي انطـالق باستعمال الت

O2 .  
والتي تزداد زيادة كميـة المسـتقبل. يالحـظ التلميـذ مـن  O2يهدف إلى تحديد تأثير كمية المستقبل على انطالق  1السؤال 

إل  2يهدف السـؤال .   O2لوحده كان غير كافيا النطالق  أن وجود الضوء 1خالل نتائج التجربة الموضحة في الوثيقة 
دفع التلميذ لالستنتاج أنه حدث تفاعل إرجاع للمسـتقبل (اسـتقبال إلكترونـات)  الـذي تحـول مـن اللـون البنـي المحمـر إلـى 

قامــت اللــون األخضــر. لكــن التفاعــل فــي عمليــة التركيــب الضــوئي هــو تفاعــل أكســدة أدت إلــى تحريــر اإللكترونــات التــي 
  بإرجاع المستقبل.

وذلــك باالعتمــاد علــى نتــائج التجربــة وهــي تــوفر اإلضــاءة  O2يقــوم التلميــذ باســتخالص شــروط انطــالق  3فــي الســؤال 
  ومستقبل اإللكترونات.
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تهدف إلى إلظهار تأثير مختلف ألوان الطيف على شدة التركيب الضوئي وربط العالقة بين الضوء الممـتص  2التجربة 
  كسجين.وانطالق األ

  يهدف إلى تحديد المجالين من الطيف األكثر تأثيرا واألكثر امتصاصا. 1السؤال 
أما السؤال الثاني فيهدف إلى االستنتاج بوجود توافق كلي بين االمتصاص وشدة التركيـب الضـوئي (أي أن هنـاك توافـق 

  بين طيف االمتصاص وطيف النشاط)
علـى شـدة التركيـب الضـوئي التـي يـتم التعبيـر عنهـا  Piو  ADPالمحفـز لــ : تهدف التجربة لتوضـيح التـأثير  3التجربة 

  . ATPعن طريق األكسجين المنطلق و الزيادة في تركيز 
تــأثير محفــز  Piو  ADPوبعــد التحليــل المقــارن للمنحنــين يســتنتج التلميــذ فــي الســؤال الثــاني أن لـــ  1مــن خــالل الســؤال 
  للتركيب الضوئي.

  
  تيالكويدفي عمل ال CO2دور  -د

 CO2وقـد تـم إدراجهـا فـي هـذا الموضـع لهـدف توضـيح دور  179هده التجربة هي جزء من التجربة الموضـحة فـي ص 
  ) .O2في عمل التيالكويد (انطالق 

يــتم فــي  O2غيــر ضــروري لعمــل التيالكويــد وذلــك ألن انطــالق  CO2يتوصــل التلميــذ إلــى االســتنتاج أن  1فــي الســؤال 
  . CO2غياب 

لــيس شــرطا لعمــل التيالكويــد وٕانمــا شــرط لعمــل الحشــوة ، بينمــا الضــوء شــرط  CO2إلــى التوصــل أن  2ل يهــدف الســؤا
  .  )CO2) وليس شرطا لحدوث المرحلة ب (تثبيت O2لحدوث المرحلة أ (انطالق 

  
  : 2النشاط الجزئي 

  إظهار مصدر األكسجين المنطلق :  - أ
  خطأ في الصياغة: الشروط التجريبية السابقة ؟

التجربـة  لصحيحة: في شروط تجريبيـة مناسـبة تسـمح بقيـاس كميـة األكسـجين المنطلـق تهـدفالصيغة ا
  إلى إظهار مصدر األكسجين  المنطلق وذلك باستعمال العناصر المشعة.
  . CO2يتوصل التلميذ من خالل النتائج إلى أن مصدر األكسجين المنطلق هو الماء وليس 

  مصدر اإللكترونات التي أرجعت المستقبل.تهدف التجربة إلى الوصول إلى تحديد  -ب
هي تفاعالت أكسدة وٕارجاع. ولتفسـير أن التفاعـل هـو أكسـدة تـتم مقارنـة  2و   1يهدف إلى تأكيد أن التفاعل  1السؤال 

  . +Fe3إلى الصورة الثالثية  ++Feرقم التكافؤ لشوارد الحديد التي تحولت من الصورة الثنائية 
  كسجين المنطلق هو الماء بعد حدوث عملية أكسدة.يؤكد أن مصدر األ 3السؤال 

تمثيل التفاعلين يهدف إلى تجزئة التفاعل إلى تفاعلني لتوضيح وجود اإللكترونات التـي ال تظهـر فـي التفاعـل اإلجمـالي 
  يمكن مثال كتابة المعادلة كالتالي:

  
  

2H2O               O2 + 4e-  + 4H+  
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  دور اليخضور في إرجاع مستقبل اإللكترونات: –ج 
  ليخضور وذلك عن طريق طرح إشكالية علمية.يهدف إلى إثبات دور ا

اإلشـــكالية العلميـــة تتمثـــل فـــي وجـــود تنـــاقض بـــين قاعـــدة انتقـــال اإللكترونـــات فـــي تفـــاعالت األكســـدة واإلرجـــاع (وهـــي أن 
اإللكترونات تنتقل من الكمونات المنخفضة نحو الكمونات المرتفعة) وما تم التوصل إليه سابقا حول دور الماء كمصدر 

  ونات.لإللكتر 
يتم حل اإلشـكالية تـدريجيا عـن طريـق إتبـاع منهجيـة متدرجـة تتمثـل فـي عـرض نتـائج تجـارب بسـيطة يحـاول التلميـذ مـن 

  خاللها اكتشاف بعض الجوانب التي لم تظهر سابقا.
  

تجربــة التفلــور: تهــدف التجربــة التــي يمكــن إجراءهــا فــي المخبــر إلــى تفســير ظهــور اللــون األحمــر عنــد تعــريض محلــول 
يخضــور الخــام للضــوء (محلــول اليخضــور الخــام يــتم الحصــول عليــه عــن طريــق ســحق نســيج نبــاتي أخضــر فــي وجــود ال

  مذيب عضوي ثم الترشيح) 
: يقوم التلميذ بتفسير ظهور الضوء األحمر على أنه ضوء صادر مـن اليخضـور بعـد حـدوث تهـيج بسـبب  1في السؤال 

  و طاقة أعلى.اكتساب اإللكترون لطاقة واالنتقال إلى مدار ذ
  : يتوصل التلميذ أن اإللكترون يعود إلى مداره بينما تفقد الطاقة في شكل حرارة وضوء. 2في السؤال 

إن اقتراح تجربة التفلور تهدف أساسـا إلـى تثبيـت فكـرة اكتسـاب الصـبغات للطاقـة وحـدوث التهـيج بانتقـال إلكترونـات إلـى 
  ة من نسيج نباتي (صبغات فقد توضعها الطبيعي).مدار خارجي. لكن التفلور تم على صبغات مستخلص

مــاذا يحــدث فــي حالــة الصــبغات المتواجــدة ضــمن األنظمــة الضــوئية  التــي لــم تفقــد توضــعها الطبيعي(ضــمن األنســجة 
  النباتية)

  يتوصل التلميذ إلى آلية عمل األنظمة الضوئية. 6آلية عمل األنظمة الضوئية: من خالل الوثيقة  - 1
يتوصــل  2التأكيــد علــى دور األصــبغة الهوائيــة فــي اســتقبال ثــم نقــل الطاقــة الضــوئية وفــي الســؤال  يهــدف إلــى 1الســؤال 

التلميـــذ إلـــى الفـــرق األساســـي بـــين دور األصـــبغة الهوائيـــة وأصـــبغة مركـــز التفاعـــل التـــي تـــتم فيهـــا عمليـــة أكســـدة (فقـــد 
  اإللكترون) بعكس األصبغة الهوائية التي ال تفقد اإللكترونات.

  يتوصل التلميذ إلى سبب تسمية مركز التفاعل من خالل حدوث تفاعل األكسدة. 3ل وفي السؤا
  

يســمحان للتلميــذ مــن اسـتخالص معلومــات هامــة حــول األصــبغة الهوائيـة وأصــبغة مركــز التفاعــل مــن  7الجـدول والوثيقــة 
  حيث عدد األصبغة وأنواعها وطريقة عملها والرموز المستعملة في تسميتها.

  
دف إلــى توضــيح مايحــدث فــي أصــبغة مركــز التفاعــل التــي تتأكســد عنــد وصــول الطاقــة إليهــا مــن األصــبغة تهــ 8الوثيقــة 
  الهوائية.

فــي المقارنــة يصــل التلميــذ إلــى أن  انتقــال الطاقــة بــين األصــبغة الهوائيــة يــتم بــدون انتقــال اإللكتــرون (انتقــال الطاقــة دون 
  ز التفاعل.اإللكترون) بينما تنتقل الطاقة واإللكترون في مرك
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يهــدف هــذا الجــزء مــن النشــاط إلــى العــودة مــرة أخــرى إلــى المعادلــة لتحديــد مصــدر اإللكترونــات بعــد تعــرف التلميــذ  –ب 
  على مايحدث في أصبغة النظام الضوئي.

 يصــل التلميــذ إلــى بنــاء المفهــوم األساســي التــالي: مصــدر اإللكترونــات هــو األنظمــة الضــوئية وأن انتقــال اإللكترونــات ال
  يكون مباشرة من الماء إلى شوارد الحديد.

يتبــين للتلميــذ مــن خــالل النشــاطات والوثــائق الســابقة أن هنــاك فقــد إللكترونــات المــاء وفقــد إللكترونــات مركــزي التفاعــل 
  وهناك استقبال اإللكترونات من طرف المستقبل فما هو تسلسل هذه التفاعالت؟

  
  تحديد تسلسل تفاعالت المرحلة الكيموضوئية : بهدف هذا النشاط إلى  3النشاط الجزئي 

  مصير اإللكترونات المتحررة -أ
يهـــدف هـــذا الجـــزء إلـــى تتبـــع مصـــير اإللكترونـــات التـــي تتحـــرر مـــن أصـــبغة مركـــز التفاعـــل بـــالتطرق إلـــى دور نواقـــل 

  ).178اإللكترونات التي تم التعرف عليها من خالل مكونات غشاء التيالكويد (الصفحة 
ات المـاء: يهـدف هـذا الجـزء إلـى توضــيح ضـرورة تعـويض اإللكترونـات المفقـودة لغـرض اسـتمرار العمليــة مصـير إلكترونـ

  وبالتالي التساؤل عن مصدر تعويض اإللكترونات المفقودة من مركز تفاعل األنظمة الضوئية.
اإللكترونـات المفقـودة يتبين أن إلكترونات الماء تقوم بتعويض  187من خالل المعادلتين الموضحين في أعلى الصفحة 

  . PSIIمن النظام الضوئي الثاني 
تعـوض اإللكترونـات المفقـودة  PSIIفيتبين أن إلكترونات  187أما من خالل المعادلتين الموضحتين في أسفل الصفحة 

  . PSIمن 
لإللكترونـات   هـو المسـتقبل الطبيعـي PSIفتبينان أن مصير اإللكترونات المفقودة من  188أما المعادلتين في الصفحة 

  . +NADPوهو 
  

بعد التعرف على مصير ومصدر اإللكترونات يكون التلميذ في وضع يمكنه من  التعـرف علـى آليـة انتقـال اإللكترونـات 
  في السلسلة للتركيبية الضوئية (أي توظيف المعارف السابقة في إنجاز مخطط وظيفي واحد).

ـــة توضـــح نفـــس الت 10المخططـــات الموضـــحة فـــي الوثيقـــة   سلســـل لتفـــاعالت انتقـــال اإللكترونـــات فـــي السلســـلة التركيبي
الضوئية لكن بطرق مختلفة مع توضيح قيم كمون األكسدة اإلرجاعية التي توضيح اآلليـة الفيزيائيـة النتقـال اإللكترونـات 

  ( من الكمونات المنخفضة إلى الكمونات المرتفعة).
  

عـادالت بسـيطة لتوضـيح آليـة االنتقـال وعـدد اإللكترونـات المنقولـة تم تحويل بعض أجزاء المخطط إلـى م 11في الوثيقة 
  باإلضافة إلى توضيح انتقال اإللكترونات فقط أو اإللكترونات و البروتونات حسب الطبيعية الكيميائية للناقل.
وآليـة عملهـا هذه المفاهيم كانت محل غموض في المنهاج السابق ، تتوفر حاليا معلومات أكثر دقة حول طبيعة النواقـل 

  مما يسمح بإنجاز مخططات أكثر دقة من الناحية العلمية.
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الــذي يقــوم بنقــل إلكتــرونين  T1يــتم اســتقبالها مــن طــرف الناقــل  PSIIتوضــح أن اإللكترونــات المفقــودة مــن  2المعادلــة 
  وبروتونين (ناقل إللكترونات + بروتونات).

نات والبروتونات يضطر إلى أخذ بروتونات من الحشـوة ممـا يـؤدي إلـى الذي ينقل اإللكترو  T1تتم اإلشارة إلى أن الناقل 
  انخفاض تركيزها في الحشوة.

  
ال ينقــل البروتونــات لــذلك يــتم  T2، حيــث أن  T2و  T1يالحــظ التلميــذ أن انتقــال اإللكترونــات بــين  4و 3فــي المعادلــة 

  اخل.تحرير البروتونات نحو الوسط الداخلي ، مما يزيد من تركيزها في الد
  . 4و  3هي محصلة المعادلتين  5المعادلة 

  من النظام الضوئي يكون نتيجة التهيج الستقباله الطاقة من األصبغة الهوائية. -eفقد 
والتـي تقـدر بــ  T2و  T1يتمكن التلميذ من  استخراج قيم كمـون األكسـدة اإلرجاعيـة لكـل مـن  10من مخططات الوثيقة  - 2

 تقال تم من الكمون المنخفض إلى المرتفع وأن الفرق كان معتبرا .تقريبا أي أن االن 0.0و   0.8-

 في نقل اإللكترونات فقط أو نقل اإللكترونات والبروتونات. T2و  T1يهدف السؤال إلى استخراج الفرق األساسي بين  - 3

 يهدف السؤال إلى اكتساب مهارات في كيفية تحويل المخطط إلى معادالت كيميائية بسيطة - 4

  دلة الموالية في السلسلة التركيبية الضوئية تكون على الشكل التالي:مثال: المعا
  
  
  

 189ومن خالل المعادالت الموضحة فـي الصـفحة   188صفحة  10من خالل المخططات الموضحة في الوثيقة  -ج
  يتوصل التلميذ إلى وجود  تراكم للبروتونات (زيادة في تركيز البروتونات) في التجويف الداخلي.

يهــدف هــذا الجــزء إلــى تحديــد مصــير البروتونــات المتراكمــة مــع العلــم أن تراكمهــا كــان عكــس تــدرج التركيــز وتطلــب لــذلك 
  طاقة (التذكير بمفهوم النقل الفعال الذي يتطلب طاقة وهو ما يكون قد تعرف عليه التلميذ سابقا في النقل العصبي).

مشهورة قام بها العالم ياغندورف إلثبات صحة نظرية ميتشل لتوضيح مصير البروتونات المتراكمة يتم استعراض تجربة 
  (هذه التجربة تسمى خطأ تجربة ميتشل).

يحتاج التلميذ إلى مساعدته للتعرف على نظرية ميتشل لذلك تم توضيح أساس النظرية في المخطط الموضـح فـي أسـفل 
 باإلضافة إلى نبذة عن حياة العالم ميتشل.  191الصفحة 

  تجربة ياغندورف: استغالل نتائج
  بالرغم من بساطة التجربة فإن التلميذ يمكنه استخراح معلومات كثيرة عند تحليل نتائج التجربة .

يتناســـب عكســـا مـــع تركيـــز  pHوعالقتـــه بتركيـــز البروتونـــات ( ســـلم   pHإلـــى التـــذكير بمفهـــوم  2و  1يهـــدف الســـؤال 
المـــنخفض والعكـــس صـــحيح. التفســـير الشـــاردي يـــرتبط  pHالبروتونـــات). أي أن تركيـــز البروتونـــات يكـــون مرتفعـــا فـــي 

  . +Hبتركيز شوارد الهيدروجين 
التجويف مـن خـالل التركيـز علـى دخـول البروتونـات ألنـه زيـادة فـي تركيـز  pHيقوم التلميذ بتفسير التغير  3في السؤال 
  البروتونات.

2T2
2+   + 2T3

3+                   2T2
3+  + 2T3

2+ 
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الوسـط الخـارجي وتسـمح بإحـداث  pHمـن التـي ترفـع  NaOHفيهـدف إلـى توضـيح فائـدة اسـتعمال قاعـدة  4أما السؤال 
  أو فرق في تركيز البروتونات بين داخل وخارج التجويف.  pHفرق في 

انطالقـا   ATP Synthaseتـم بواسـطة إنـزيم  ATPيتوصـل التلميـذ إلـى أن تركيـب  5مـن خـالل اإلحابـة علـى السـؤال 
باســتعمال طاقــة تســتمد مــن دخــول  Piو  ADPحيــث يقــوم اإلنــزيم بتشــكيل رابطــة كيميائيــة بــين    Piو  ADPمــن 

  البروتونات عبر هذه اإلنزيم كما توضحه نظرية ميتشل.
  هي : ATPالمعادلة التي تم فيها تشكيل 

يســــــتنتج التلميــــــذ شــــــروط   6فــــــي الســــــؤال 
وهــي وجــود فــرق فــي تركيــز  ATPتركيــب 

  ATP Synthaseالبروتونـــات وتـــوفر 
 Piو  ADP(الكرية المذنبة) وكذلك توفر 

.  
ـــوم التلميـــذ بعـــد ذلـــك باســـترجاع كـــل مـــا ي ق

اكتســـبه مـــن معـــرف ومفـــاهيم فـــي المرحلـــة 
الكيموضوئية مـن عمليـة التركيـب الضـوئي 

 13مــــــن خــــــالل إكمــــــال مخطــــــط الوثيقــــــة 
  واإلجابة على األسئلة المرافقة:

  يكتب التلميذ البيانات
  
  
  
  
 

  . +NADPH,Hو  ATPيتسخلص نواتج المرحلة الكيموضوئية وهي 
يمثالن األنظمة الضوئية وهي األنظمة المسؤولة على استقبال وتحويل الطاقة الضوئية في صـورة  15و  14 العنصرين

  إلكترونات غنية بالطاقة.
  

  إنجاز الرسم التخطيطي الوظيفي يشمل كل المكتسبات التي تم الحصول عليها وهي:
  ها سابقا (عددها ، مواقعها ، شكلها)أنواع البروتينات الموجود في أغشية التيالكويد التي تم التعرف علي

  دور كل منها في المرحلة الكيموضوئية
   ATPفي تركيب  ATP Synthaseدور إنزيم 

  انتقال اإللكترونات 
  مصير اإللكترونات المنقولة.

ADP + Pi                  ATP + H2O 

1=H2O          5=ADP+Pi  9غشاء التيالكويد  =13  =السلسلة التركيبية الضوئية  
  ATP        10=ATP Synthase  14=  PSII=6            =إلكترونات   2
3=H+            7=O2        1115  لي=غشاء داخ=  PSI  
 =نواقل اإللكترونات16          =غشاء خارجيPSII(    8=CO2  12=إنزيم (جزء من 4
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  PSI  PSII  ضوء  ضوء

T1  

T2  

T3  

T'1 
T'2 

H غشاء التيالكويد
+

 

نحو المرحلة 
 الكيموحيوية

e
-

 
e
-

 

  الحشــوة
  ) +H(تركيز منخفض لـ 

  التجويف الداخلي
  ) +H(تركيز مرتفع لـ 

  حركة البروتونات عبرغشاء التيالكويد
خــرى) تــم اختيــار هــذا المخطــط ألنــه  مثــال عــن المخطــط موجــود فــي الحصــيلة المعرفيــة  (يمكــن االســتعانة بمخططــات أ

  يوفر العديد من المميزات المطلوبة والتي تجعله األكثر وضوحا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تفاعالت المرحلة الكيموحيوية 4النشاط 
  التسمية: التسمية وردت في المنهاج وهي تعوض تسمية المرحلة الالضوئية في المنهاج السابق. 

. كمــا يهـدف إلــى  CO2ركيـب الجزيئــات العضـوية (السـكريات) مــن خـالل تثبيــت جزيئـات يهـدف هـذا النشــاط إلـى آليــة ت
  ربط العالقة بين المرحلتين الكيموضوئية والكيموحيوية وٕاظهار التكامل بينهما.

  
يهــدف هــذا النشــاط الجزئــي إلــى وصــف التجربــة المشــهورة التــي قــام بهــا العــالم كــالفن واســتعمل  : CO2تثبيــت غــاز  - 1

صــر المشــعة وتقنيــات مختلفــة أخــرى (الفصــل الكرومــاتوغرافي ثنــائي البعــد). ســمحت هــذه التجربــة للعــالم فيهــا العنا
حلقــة وتركيــب الســكر فــي حلقــة تســمى باســمه :  CO2كــالفن مــن اكتشــاف  سلســلة التفــاعالت المؤديــة إلــى تثبيــت 

 .كالفن

المشــع يســمح  CO2لمســتعملة: فاســتعمال إلــى لفــت انتبــاه التلميــذ إلــى أهميــة التقنيــات ا 3و  2و  1يهــدف الســؤال 
بتتبــــع نــــواتج تثبيتــــه والمركبــــات الناتجــــة مــــن ذلــــك كمــــا يســــمح اســــتعمال الميثــــانول المغلــــي إلــــى توقيــــف التفــــاعالت 
واستخالص المكونات وذلـك بقتـل األشـنة بعـد فتـرات زمنيـة محـددة. أمـا اسـتعمال تقنيـة التسـجيل الكرومـاتوغرافي ذو 

  كونات والتعرف عليها.البعدين فيسمح بفصل الم
كـأول مركـب يظهـر فيـه اإلشـعاع وهـو بـذلك أول مركـب يـتم تصـنيعه فـي  APGيهدف إلى التعرف علـى  4السؤال 
  الدورة. 
  يهدف إلى دفع التلميذ الستغالل نتائج الفصل الكروماتوغرافي حيث: 5السؤال 
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  زمن ظهور البقع المشعة يشير إلى ترتيب تشكلها
  دل على تحولها مع الزمن إلى مركبات أخرى.كمية اإلشعاع فيها ي

  يهدف إلى الوصول إلى تحديد مقر حدوث تفاعالت المرحلة الكيموحيوية وهي الحشوة. 6السؤال 
  CO2وهي حدوث المرحلة الكيموضوئية وتوفر  CO2: يهدف إلى استخالص شروط دمج  7السؤال 

  
    CO2النشاط الجزئي الثاني : آلية إدماج غاز 

) مـن خـالل قيـاس تركيـز المركبـات CO2النشاط إلى تحديد تسلسل تفاعالت المرحلة الكيموحيويـة (دمـج  يهدف هذا
  المختلفة التي يظهر فيها اإلشعاع في ظروف مختلفة من الضوء والظالم.

  
  . RuDPو  APGفي تغير تراكيز مركبي  CO2يهدف إلى توضيح دور  1السؤال 

يزهما ثابت مما يشير إلى تجديد كل منهما باستمرار (تحول وٕانتـاج بـنفس يكون ترك CO2في وجود تركيز ثابت من 
  الكمية).

فــي  APGممــا يشــير إلــى أنــه يتركــب لكنــه ال يســتهلك بينمــا ال يــتم تركيــب  RuDPيرتفــع تركيــز  CO2فــي غيــاب 
  . CO2غياب 

  تفسير الثبات يدل على تركيب وتحول بنفس الكمية.
  تركيب دون حدوث تحول أما التزايد فقط فيشير إلى حدوث 

  التناقص يشير إلى حدوث التحول وعدم  حدوث التركيب.
) APGو  RuDP: يطرح حالة مختلفة حيث يتم إظهار تأثير اإلضاءة على تركيز  المـركبين السـابقين ( 2الشكل 

تظهـر متـأخرة أنهـا  193باإلضافة إلى الهكسوزات التي تبين من خالل نتائج التسجيل الكروماتوغرافي فـي الصـفحة 
  ويزداد تركيزها باستمرار.

باستمرار ممـا يـؤدي إلـى ثبـات  RuDPو  APGفي الضوء تتم عملية التركيب الضوئي ويتم طبيعيا تشكل وتحول 
  تركيزهما.

وال يـــتم تجديـــده ممـــا يـــؤدي إلـــى  RuDPباســـتمرار وال يـــتم تحويلـــه بينمـــا يـــتم تحـــول  APGفـــي الظـــالم يـــتم تشـــكل 
  انخفاض تركيزه .

يمكـن للتلميـذ أن يسـتخلص أن المـركبين  2و  1خالل كل المعلومات التي تم التوصل إليها مـن خـالل الشـكلين من 
  و الضوء. CO2يتحوالن إلى بعضهما ضمن حلقة يتطلب استمرارها توفر 

  وتوفر اإلضاءة . CO2يتطلب توفر    RuDPيصل التلميذ إلى أن تجديد شروط 
  : 3النشاط الجزئي 
مــن  4زء مـن النشـاط إلــى دفـع التلميـذ نحـو اسـتغالل المعلومـات الكثيــرة المقدمـة  فـي مخطـط الوثيقـة يهـدف هـذا الجـ

 3و  2يقـوم التلميـذ بتحديـد نـوع التفـاعالت التـي حـدثت فـي   1خالل اإلجابة على األسئلة المطروحة: ففـي السـؤال 
  وهي : فسفرة ، إرجاع ، فسفرة 5و 
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هارة لرسم الحلقة بطريقة أخرى بحيث يصل إلى تركيـب سـكر سداسـي انطالقـا يهدف إلى إكساب التلميذ م 2السؤال 
  . CO2جزيئات  6من 

 18) الالزمــة لتركيــب ســكر سداســي واحــد وهــي ATPيقــوم التلميــذ بحســاب الحصــيلة الطاقويــة (عــدد  3فــي الســؤال 
  جزيئة.

لضوئي (الكيموضوئية والكيموحيويـة) : يهدف هذا النشاط إلى ربط العالقة بين مرحلتي التركيب ا 4النشاط الجزئي 
من خالل إظهار التكامل بينهما. تم توضيح هذه العالقة من خالل مخطط يقوم التلميذ مـن خاللـه بإضـافة البيانـات 

  الالزمة واإلجابة على األسئلة المرافقة.
  يضع التلميذ البيانات مكان األرقام. 1في السؤال 
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و  ATPإلــــــى التأكيــــــد علــــــى أن دور اإلضــــــاءة هــــــو حــــــدوث المرحلــــــة الضــــــوئية التــــــي تــــــوفر  2يهــــــدف الســــــؤال 
NADPH,H+  لذلك فإن توفيرهما في الظالم يؤدي إلى تثبيت .CO2 .دون الحاجة إلى اإلضاءة  

  
-Feedيــة حيــث يــؤثر بطريقــة رجع O2فــي انطــالق   CO2إلــى  توضــيح الــدور غيــر المباشــر لـــ   3يهــدف الســؤال 

back أي أن تثبيــــــت .CO2  يســــــمح بتجديــــــد مركبــــــاتADP  وPi  وNADP+  الضــــــرورية الســــــتمرار المرحلــــــة
  . O2الكيموضوئية التي تؤدي إلى انطالق 

ونتــائج التجربــة التــي تــم وصــفها فــي  5يــتمكن التلميــذ مــن الــربط بــين المخطــط الموضــح فــي الوثيقــة  4فــي الســؤال 
  . 182الصفحة  4الوثيقة 
و  ADPوقـد يعـود ذلـك إلـى تـوفر كميـة مـن  CO2لفترة قصـيرة فقـط فـي غيـاب  O2ه التجربة لوحظ انطالق في هذ

Pi  وNADP+  استعملت في المرحلة الكيموضوئية ولكنها لم تتجدد بسـبب عـدم حـدوث المرحلـة الكيموحيويـة نظـرا
  . CO2لغياب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 CO2  =13  الحشوة  =7  ضوء  =1

  سكر  =ADP 14  =8  غشاء التيالكويد  =2
  المرحلة الكيموضوئية  =Pi 15  =9  نظام ضوئي  =3
4=  H2O  10=  ATP 16=  المرحلة الكيموحيوية  
  الضوئيي التركيب مخطط يوضح التكامل بين مرحلت  =NADP+ 17  =11  =تيالكويد (كييس)5
     +NADPH,H  =12  أكسجين  =6
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  التمـــارين
   : 1تمرين 

تجربة مشهورة قام بهـا العـالم انغلمـان تـم فيهـا إثبـات دور ألـوان الطيـف المختلفـة بطريقـة بدائيـة وفـي يعرض التمرين 
  . 181في الصفحة   2تحديد شدة التركيب الضوئي. هذه التجربة مكملة للوثيقة الموجودة في الوثيقة 

فة تركيز األكسـجين وبالتـالي تحديـد يتوصل التلميذ إلى فكرة استعمال البكتريا كمقياس حيوي (جهاز) لمعر  1السؤال 
  شدة التركيب الضوئي.

  (حلل وليس حل ) 201خطأ مطبعي ص 
ومـن خـالل تحليـل نتـائج التجربـة يتوصـل التلميـذ إلـى أن األشـعة الفعالـة فـي عمليـة التركيـب الضـوئي  2في السـؤال 

  األزرق  وفي األحمر.–هي الواقعة في المجال البنفسجي 
  .181في الصفحة  2ما تم التوصل إليه من خالل نتائج الوثيقة  وهذه النتائج تتفق مع

  
  : هي وضعية إدماج يتم فيها دفع  التلميذ إلى اقتراح تفسير هذه الوضعية الحقيقية. 2تمرين 

الوضعية تتعلق بتوزع األشنات حسب العمق والمطلوب إعطاء تفسير لهذه الوضعية انطالقا من المعارف المكتسـبة 
  وحدة.خالل هذه ال

يتم توظيف المعارف المتعلقة بـ: ألولن الطيف ، طيف االمتصاص ، األشعة الضوئية الفعالة في التركيـب الضـوئي 
  ، دور األصبغة في امتصاص األشعة الضوئية.

  
   3خطأ في الترقيم ال وجود للوثيقة 

لقــادرة علــى اختــراق األعمــاق وتلــك لتحديــد األشــعة الضــوئية ا 4يقــوم التلميــذ باســتغالل نتــائج الوثيقــة   1فــي الســؤال 
التي ال تستطيع اختـراق األعمـاق. حيـث يصـل التلميـذ إلـى أن األشـعة الحمـراء والزرقـاء البنفسـجية هـي التـي تختفـي 

  أوال بينما تبقى الخضراء والصفراء.
األشــنات يتوصــل التلميــذ إلــى دور األصــبغة فــي امتصــاص األشــعة الضــوئية وأن  3مــن خــالل تحليــل نتــائج الوثيقــة 

  معا . 4و  2البنية والحمراء تمتص في مجال الضوء األخضر واألصفر. يقوم التلميذ باستغالل الوثيقتين 
فـــي النهايـــة يقـــوم التلميـــذ بـــالربط بـــين نـــوع الصـــبغات ونـــوع األشـــعة التـــي تصـــل إلـــى األعمـــاق وطيـــف االمتصـــاص 

صـــغيرة ألنهـــا تمـــتص األشـــعة الزرقـــاء  ليتوصـــل إلـــى تفســـير ســـبب عـــدم تواجـــد األشـــنات الخضـــراء إال فـــي أعمـــاق
والحمــراء التــي ال تنفــذ إلــى األعمــاق بينمــا تتواجــد األشــنات البنيــة والحمــراء فــي أعمــاق أكبــر ألنهــا تملــك صــبغات 

  يمكنها امتصاص الضوء األخضر واألصفر الذي يصل إلى أعماق اكبر.
  ه عالقة بتوفر مصدر الطاقة.وصول الضوء يعني مصدر الطاقة الالزمة للنمو. وبالتالي التواجد ل
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  : 3التمرين 
وقــد وضــع خطــأ عنــد التصــفيف لــذا يرجــى مــن األســاتذة إدراجــه ضــمن  1هــو تمــرين تــابع للوحــدة الثانيــة فــي المجــال 

  قائمة التمارين لهذه الوحدة (العالقة بين بنية ووظيفة البروتينات)
  

رى موجود في الطبيعية يـتم فيهـا تحويـل الطاقـة الضـوئية إلـى : يهدف التمرين إلى تعريف التلميذ بحالة أخ 3تمرين 
طاقة كيميائية كامنة عند أحد أنواع البكتريا ومقارنتها مع الحالـة العامـة التـي تـم التعـرف عليهـا أثنـاء دراسـتنا للوحـدة 

  والمتواجدة في كل النباتات الخضراء.
  ).يهدف إلى إجراء المقارنة بين الحالتين (اآلليتين 1السؤال

عناصر المقارنة تشمل : عدد األنظمة الضـوئية ، عـدد نواقـل اإللكترونـات ، مصـدر ومصـير اإللكترونـات ، طريـق 
  تعويض اإللكترونات المفقودة ، تحلل الماء... إلخ.

الســؤال الثــاني يحــاول طــرح حالــة تحــدث فــي النباتــات الخضــراء فــي ظــروف محــددة. يقــوم التلميــذ فــي هــذه الحالــة 
  تخطيطي يوضح فيه طريقة انتقال اإللكترونات ويحاول فيه التوصل إلى فائدة هذه اآللية.بإنجاز رسم 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

H
+ H

+

H
+

ATPADP+Pi

  تركيز منخفض من
 H+ )pH (مرتفع 

 +Hتركيز عالي من 
)pH (منخفض  

ATP  
Synthase

آلية انتقال اإللكترونات الحلقي لإللكترونات في النباتات الخضراء ، حيث يتم 
   +NADPH,Hدون إنتاج  ATPتركيب 

غشاء 

T3

T1

T2

PSI 

e- e-

e-

e-

  ضوء
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  ATPالوحدة الثانية: آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى 
  

بالوضـاف المختلفـة.  يطرح النص في مدخل الوحدة ضرورة وجود مصدر للطاقة لكل خلية لغرض القيـام مدخل الوحدة:
ويركز المدخل على الخاليا غير ذاتية التغذية التي تسمتد طاقتها من المواد الغذائية العضوية التي يتم هـدمها للحصـول 

  . ATPعلى الطاقة القابلة لإلستعمال في صورة 
ـــة الكـــا ـــل الطاقـــة الكيمئيائي ـــة يطـــرح المـــدخل اإلشـــكالية الرئيســـية فـــي هـــذه الوحـــدة وهـــي آليـــات تحوي من  إلـــى طاقـــة قابل

  لالستعمال.
  أما الصورة فتوضح  العضية (المقر) التي يحدث فيها إنتاج الطاقة القابلة لالستعمال وهي الميتوكوندري.

  
  تم تقسيم الوحدة إلى قسمين :

  القسم األول يتطرق إلى آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط الهوائي
  ي إلى هذا التحويل في الوسط الالهوائيبينما يتطرق القسم الثان

  
  : تذكير بالمكتسبات 1النشاط 

  يهدف النشاط إلى تذكير التلميذ بمظاهر التنفس وشروط حدوثه.
يهدف الجزء األول من النشاط إلى تذكير التلميذ بالمعادلة اإلجمالية لهدم السكر لغرض إنتاج الطاقـة عـن طريـق عمليـة 

  التنفس.
ضــع عــد الجزيئــات فــي المعادلــة اإلجماليــة ألن الهــدف منهــا هــو توضــيح المــواد الداخلــة فــي التفاعــل مالحظــة : لــم يــتم و 

  .والنواتج والطاقة دون تحديد نوع الطاقة
  

  : يهدف السؤال إلى دفع التلميذ إلى استخراج شروط حدوث ظاهرة التنفس 1السؤال 
  وٕانتاج الطاقة. CO2التنفس وهي: انطالق أما السؤال الثاني فيهدف إلى دفع التلميذ الستخالص مظاهر 

يقـــوم التلميـــذ بعـــد ذلـــك بإنجـــاز مخططـــا يلخـــص فيـــه مجمـــوع ظـــواهر هـــدم الغلوكـــوز علـــى المســـتوى الخلـــوي فـــي وجـــود 
  األكسجين.
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  النشاط الثاني: يهدف إلى توضيح بنية الميتوكوندري وتركيبها الكيميائي
انوس الــذي يشــير إلــى مقــر حــدوث األكســدة وبالتــالي وجــود الكشــف عــن حــدوث األكســدة باســتعمال أخضــر جــ - 1

الميتوكونـــــدري. ظهـــــور اللـــــون األخضـــــر يشـــــير إلـــــى حـــــدوث األكســـــدة ويشـــــير فـــــي نفـــــس الوقـــــت إلـــــى وجـــــود 
  الميتوكوندري.

المشاهدة المجهرية لخاليا الخميرة في الوسطين الهوائي والالهوائي تسـمح  بمقارنـة بنيـة الخاليـا ثـم ربـط العالقـة  - 2
  جود الميتوكوندري وحدوث األكسدة والوصول إلى أن الميتوكوندري هي مقر األكسدة التنفسية.بين و 

يهــدف هــذا النشــاط الجزئــي إلــى توضــيح بنيــة الميتوكونــدري مــن خــالل صــورة المجهــر اإللكترونــي والرســومات  - 3
  التخطيطية التفسيرية المرافقة.

لعلمــي الــدقيق مــن خــالل وصــف بنيــة الميتوكونــدري. يصــل إلــى إكســاب التلميــذ مهــارة فــي التعبيــر ا 1يهــدف الســؤال 
التلميـــذ مـــن خـــالل الوصـــف إلـــى أن للميتوكونـــدري بنيـــة مقســـمة إلـــى حجـــرات وهـــي : الفـــراغ بـــين الغشـــائين والمـــادة 

  األساسية.
إلــى توضــيح المكونــات الكيميائيــة  لكــل مــن الحشــوة واألغشــية باإلضــافة  4يهــدف الجــدول الموضــح فــي الوثيقــة  - 4

هيــولى. تسـمح معطيــات الجـدول بــإجراء المقارنـة  بــين الغشـاء الــداخلي والخـارجي ثــم بـين الغشــاء الــداخلي إلـى ال
والمادة األساسـية واالسـتخالص إلـى وجـود اخـتالف فـي التركيـب الكيميـائي. هـذا التركيـب الكيميـائي خاصـة مـن 

  حيث نوع البروتينات يحدد نوع الوظيفة التي يقوم بها كل جزء.
  يز على االختالف بين الغشاء الداخلي والمادة األساسية ألنهما الجزئين األساسين في عمل الميتوكوندري.يتم الترك

من خالل المعادلة يتوصل التلميذ أن التـنفس يشـمل تفاعـل أكسـدة (تفاعـل   4وليس  5رقم  النشاط الجزئي هو  - 5
  ) وأن ظاهرة التنفس هي تفاعالت أكسدة إرجاعية.2) وٕارجاع (تفاعل1

  
  : التحلل السكري 3النشاط 

يهــــدف النشــــاط إلــــى التعــــرف علــــى مــــادة األيــــض (الطاقــــة الكيميائيــــة الكامنــــة) التــــي يــــتم اســــتعمالها مــــن طــــرف 
  الميتوكوندري.

باســـــتعمال التركيـــــب التجريبـــــي المـــــدعم بالحاســـــوب يـــــتم التعـــــرف علـــــى مـــــادة األيـــــض المســـــتعملة مـــــن طـــــرف  - 1
  الميتوكوندري.

منحنــى يســتنتج التلميــذ أن حمــض البيروفيــك هــو مــادة األيــض المســتعملة مــن طريــف وبعــد تحليــل ال 1فــي الســؤال 
  الميتوكوندري ألن التجربة تمت على ميتوكوندري معزولة.

: يـتم إثبـات حـدوث تحـوالت لسـكر الغلوكـوز إلـى حمـض البيروفيـك  ومصـير حمـض البيروفيـك فـي  2في التجربـة  
  غلوكوز مشع. الظروف الهوائية والالهوائية باستعمال سكر

  
  من خالل تحليل النتائج الموضحة في الجدولين أ و ب يمكن للتلميذ أن يستخلص أن :

  حمض الغلوكوز يتحول إلى حمض البيروفيك في الهيولى في الحالة أ و ب 

 حمض البيروفيك يدخل إلى الميتوكوندري في الحالة أ فقط 



 108

 رىحمض البيروفيك يتحول في الميتوكوندري إلى مركبات أخ 

 . حمض البيروفيك يتحول إلى مركبات أخرى في الهيولى في الحالة ب 

*A1 أستيل مرافق اإلنزيم أ =     
*A2 إيثانول =  
*A3 حمض الليمون أو مركبات أخرى من حلقة كريبس =  

الحالـــة أ تمـــت فـــي الظـــروف الهوائيـــة لحـــدوث هـــدم الغلوكـــوز داخـــل الميتوكونـــدري بينمـــا  تمـــت الحالـــة ب فـــي الظـــروف 
  لالهوائية.ا

إلى استخالص مصـير حمـض البيروفيـك (تحـول إلـى مشـتقات داخـل الميتوكونـدري فـي الوسـط الهـوائي  3يهدف السؤال 
  أو مشتقات أخرى في الهيولي في الظروف الالهوائية). أما المقر فهو الهيولي أو الميتوكوندري.

  
  مراحل التحلل السكري - 2

  ث التحلل السكري.إلى توضيح مراحل حدو  4يهدف مخطط الوثيقة 
  من خالل األسئلة يحاول التلميذ استغالل المخطط الستخراج أهم المعلومات.

  يقوم بتمثيل معادالت محددة . 1في السؤال 
  يمكن تمثيلها كالتالي: 1مثال: المعادلة 

  
  

حــدث فيهــا هــي تفــاعالت  3و  1يقــوم التلميــذ بــالتعرف علــى أنــواع بعــض التفــاعالت مــثال: التفاعــل  2فــي الســؤال 
  وهي في نفس الوقت فسفرة للسكر. ATPإماهة لـ 

 ATP 2الناتجة والمستهلكة يمكـن التوصـل إلـى أن الحصـيلة إيجابيـة تقـدر بــ  ATP: من خالل عد  3في السؤال 
.  

  . +NADH,Hو  ATP: تلخيص التحلل السكري في تفاعل واحد يشمل البداية والنهاية وعد  4في السؤال 
  
  
  

  مراحل تحلل حمض البيروفيك (حلقة كريبس):  4النشاط 
  يهدف هذا النشاط إلى تتبع مراحل هدم حمض البيروفيك داخل المادة األساسية للميتوكوندري.

تهـــدف إلـــى عـــرض نتـــائج تجـــارب مدعمـــة باالســـوب توضـــح المظـــاهر التـــي تـــدل علـــى هـــدم حمـــض  1الوثيقـــة  - 1
  . CO2البيروفيك وهي امتصاص األكسجين وطرح 

ادلــة إلــى توضــيح المرحلــة األولــى مــن هــدم حمــض البيروفيــك داخــل المــادة األساســية للميتوكونــدري تهــدف المع  - 2
 وهي المرحلة التمهيدية لحلقة كريبس.

Glucose + ATP                 Glu-6-P  + ADP  

Glucose + 2ADP + 2Pi + 2NAD+                  2 Pyruvique + 2ATP + 2NADH,H+
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إلـــى توضــيح مراحـــل حلقـــة كـــريبس والمرحلــة التمهيديـــة  الموضـــحة فــي الوثيقـــة الســـابقة. يقـــوم  2تهــدف الوثيقـــة  - 3
 مراحل الحلقة.التلميذ باستخراج المعلومات من خالل دراسة 

يــتم فيــه عمليــة نــزع  3يقــوم التلميــذ بتصــنيف التفــاعالت إلــى أصــناف حســب نــوع التفاعــل. فمــثال التفاعــل  1فــي الســؤال 
  .   décarboxylation oxidativeكربوكسيل وأكسدة وهو مايسمى بنزع الكربوكسيل التأكسدية 

و المرافقـــات اإلنزيميـــة انطالقـــا مـــن  CO2جزيئـــات يقـــوم التلميـــذ باســـتخراج معطيـــات خاصـــة بعـــدد  3و   2فـــي الســـؤال 
  )FADH2+ جزيئتين من  +NADH,Hجزيئات  CO2  +6جزيئات  4جزيئة غلوكوز واحدة (

فـي معادلـة إجماليـة بسـيطة : وهـي نفسـها المعادلـة الموضـحة فـي الصـفحة  1يقـوم التلميـذ بتمثيـل التفاعـل  4في السؤال 
  بدون كتابة الصيغ الكيميائية. 213

  
ـــة لعـــدد ي ـــوم التلميـــذ فـــي النهايـــة باســـتخراج الحصـــيلة األولي وكـــذا عـــدد  FADH2وعـــدد  +NADH,Hو عـــدد  ATPق

  لكل من التحلل السكري وحلقة كريبس معا بما في ذلك الخطوة التمهيدية لحلقة كريبس. CO2جزيئات 
  . CO2جزيئات من  6و FADH2و جزيئتين من  +NADH,Hجزيئات  ATP  +10 4الحصيلة هي : 

  : الفسفرة التأكسدية 5النشاط 
يهــدف هــذا النشــاط إلــى توضــيح آليــة أكســدة المرافقــات اإلنزيميــة واســتعمال الطاقــة الناتجــة مــن األكســدة لغــرض إنتــاج 

ATP .  
  دور الغشاء الداخلي للميتوكوندري : - 1

ة. يتوصـل التلميـذ مـن تهدف التجربة األولـى إلـى إثبـات دور كـل مـن الغشـاء الـداخلي للميتوكونـدري والكريـات المذنبـ
يـتم بواسـطة الجـزء الكـروي  ATPخالل نتائج التجربة أن نقل اإللكترونات يتم بواسطة مكونات الغشـاء لكـن تركيـب 

)F1 من اإلنزيم (ATP Synthase .(في الميتوكوندري أو في حويصلة غشائية) عند وجوده ضمن غشاء سليم  
أثنــاء حــدوث التــنفس فــي معلــق مــن الميتوكونــدري. كمــا تثبــت  +H فتوضــح ظــاهرة انتقــال البروتونــات 2أمــا التجربــة 

  .   DNPمثل مركب  ATPدور المركبات التي يمنع تشكل 
خـــــارج  pHيســـــبب انخفـــــاض  O2: بعـــــد تحليـــــل المنحنـــــى يتوصـــــل التلميـــــذ إلـــــى أن إضـــــافة  2و  1فـــــي الســـــؤال 

خارج الميتوكونـدري ممـا  pHرفع درجة  على  DNP)  بينما تعمل مادة +Hالميتوكوندري (زيادة تركيز البروتونات 
  في الخارج. مصدر البروتونات يكون من داخل الميتوكوندري +Hيشير أنها تساهم في تخفيض تركيز البروتونات 

  
يحـذف الجـزء األخيـر مـن السـؤال الـذي يتعلـق بكتابـة المعادلـة  215وقع خطـأ فـي السـؤال  الثـاني مـن الصـفحة 

بعـد تحديـد المسـتقبل األخيـر   5في السـؤال  216من السؤال إلى الصفحة الموالية الكيميائية. يضاف هذا الجزء 
  لإللكترونات في السلسلة التنفسية

  
: يهدف إلى تفسير االنخفاض والعودة عن طريق نفاذية الغشـاء الـداخلي ولـيس الخـارجي الـذي يتميـز  3في السؤال 

  بنفاذية لمعظم الجزيئات الصغيرة.
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لفــت انتبــاه التلميــذ أن خــروج البروتونــات ســريع وعودتــه الطبيعيــة بطيئــة  لكــن إضــافة مركــب إلــى  4يهــدف الســؤال 
DNP  يسرع من دخولH+  إلى داخل الميتوكونـدري ويعـود السـبب إلـى أنDNP  يقـوم بإدخـال البروتونـات بسـرعة

  من الخارج إلى الداخل.
ووجــود الكريــة المذنبــة (إنــزيم  +Hركيــز وهــي فــرق ت ATP: تهــدف التجربــة إلــى تحديــد شــروط تركيــب  3التجربــة 

ATP Synthase (  
  : آلية الفسفرة التأكسدية 2النشاط الجزئي 
إلى توضيح آلية حدوث الفسفرة التأكسـدية مـن خـالل عـرض رسـم تخطيطـي وظيفـي يحـاول التلميـذ  4تهدف الوثيقة 

  استغالله الستخراج معلومات مهمة حول آلية حدوث العملية.
ف إلى تحديد اآللية الفيزيائية النتقال اإللكترونات وهي اآللية التي يكون التلميذ قد تعرف عليهـا فـي : يهد 1السؤال 

  الكيمياء. من الكمون المنخفض إلى الكمون المرتفع أي وفق تدرج كمون األكسدة اإلرجاعية
، حيــث   4و  2يقتين عــن طريــق الــربط بــين الــوث  2فــي التجربــة  pHيقــوم التلميــذ بتفســير لنخفــاض  2فــي الســؤال 

  يتضح دور نواقل اإللكترونات في إخراج البروتونات.
إلى تطبيق عـددي يقـوم بـه التلميـذ لغـرض تحديـد الفـرق فـي كمـون األكسـدة اإلرجاعيـة الـذي يحـدد   3يهدف السؤال 

  مستوى طاقة اإللكترون.
فولـت  0.05فولـت و  0.32-ر بــ والتـي تقـد +NADH,Hالتطبيق العددي يتطلب قيم كمـون األكسـدة اإلرجاعيـة لــ 

ممــا يــؤدي إلــى االســتنتاج أن الفــرق معتبــر ، أي أن هنــاك انخفــاض معتبــر فــي طاقــة اإللكتــرون  T2تقريبــا للناقــل 
  ويقود إلى التساؤل إلى أين ذهبت هذه الطاقة المفقودة؟

ركيــز ألن ذلــك يتطلــب يصــل التلميــذ إلــى أن الطاقــة تســتعمل فــي إخــراج البروتونــات عكــس تــدرج الت 4فــي الســؤال 
  طاقة. يعتمد التلميذ على مفهوم النقل الفعال الذي تعرف عليه التلميذ في درس النقل العصبي.

 H2Oيقوم التلميذ بتحديد المستقبل األخير من المخطط وهـو األكسـجين الـذي يتحـول إلـى جزيئـة مـاء  5في السؤال 
ويطلـب مـن التلميـذ فـي هـذا السـؤال كتابـة معادلـة  215ة . يضاف إلى هذا السؤال الجزء الـذي يـتم نقلـه مـن الصـفح

  تشكل الماء انطالقا من األكسجين واإللكترونات والبروتونات كالتالي:
  
  

الناتجة من هـدم جزيئـة غلوكـوز هـدما كـامال (يـتم حسـاب حصـيلة  ATPيقوم التلميذ بعد ذلك بحساب حصيلة عدد 
  المراحل الثالثة)

. حيــث يتوصــل  214حصــيلة األوليــة التــي تــم حســابها بعــد حلقــة كــريبس فــي الصــفحة يمكــن للطالــب الرجــوع إلــى ال
  جزيئة. 38هي  ATPالتلميذ إلى أن الحصيلة الكلية لعدد 

  يحاول التلميذ استخراج المعلومات الخاصة بمراحل التنفس واستعمالها في إكمال المخطط. 5في الوثيقة 
لغلوكوز (مراحل التـنفس) وكتابـة البيانـات ثـم تسـمية المراحـل أ  ، ب   بعد وضع العنوان الذي يعبر عن مراحل هدم ا

  ثم ج .

1/2 O2  + 2e- + 2H+                 H2O
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يقــوم التلميــذ بعــد ذلــك بإنجــاز مخطــط يلخــص فيــه الظــواهر التــي تــم التطــرق إليهــا وهــي مراحــل هــدم الغلوكــوز فــي 
  الوسط الهوائي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  ليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط الالهوائي.يمثل الجزء الثاني من هذه الوحدة وهي آ : 6لنشاط ا

يهــدف النشــاط إلــى توضــيح طــرق أخــرى لهــدم المــادة العضــوية لغــرض إنتــاج الطاقــة القابلــة لالســتعمال فــي غيــاب 
  األكسجين وهو ما يعرف بالتخمر. وقد تم اختيار أحد اأنواع التخمر المعروف بالتخمر الكحولي .

  
  : هدم الغلوكوز في غياب األكسجين 1النشاط الجزئي 

: تهدف التجربة إلى التعرف على نواتج التخمر الكحولي باستعمال التجريب المدعم بالحاسوب وذلك في  1التجربة 
  وسط يحتوي عل الخميرة والغلوكوز.

ـــواتج التخمـــر الكحـــولي وهـــي  1مـــن خـــالل تحليـــل المنحنـــى الموضـــح فـــي الوثيقـــة  ول وكحـــ CO2يســـتنتج التلميـــذ ن
  اإليثانول. كما يالحظ أن هذا االنطالق ال يحتاج إلى األكسجين.

 أ= التحلل السكري  CO2= 5                =غلوكوز
  ب= حلقة كريبس    FADH2=6=حمض اليبروفيك      2
3NADH,H+ =        7  =O2 ج= الفسفرة التأكسدية  
4ATP =           8H2O =       
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في التجربة الموالية يتم قيـاس كتلـة الخميـرة مـن خـالل قيـاس شـفافية الوسـط . ألن زيـادة أعـداد خاليـا الخميـرة نتيجـة 
يـتم توفيرهـا مـن التـنفس تكاثرها ونموها يقلل من شفافية الوسط. نمو الخميرة يرتبط بتوفر الطاقة الالزمة لذلك والذي 

  أو التخمر.
  

إلى الوصول إلى أن مردود إنتاج الخميرة يكون كبيرا فـي الوسـط الهـوائي مقارنـة بالوسـط الالهـوائي  1يهدف السؤال 
  من خالل االنخفاض الكبير في شفافية الوسط.

  النمو يستهلك طاقة.يقوم التلميذ بتعليل الفرق في المردود من خالل مفهوم الطاقة حيث أن  2في السؤال 
توضـح كميـة الغلوكـوز المسـتهلكة فـي الحـالتين وحسـاب المـردرو الطـاقوي لكـل كميـة  بوثـائق أخـرىيمكن االستعانة 

  من الغلوكوز.
  

: يهدف إلى مقارنة ظاهرتي التنفس والتخمر من حيث المردود الطاقوي لكل منهما. يمكن للتلميـذ  3النشاط الجزئي 
  في التخمر. ATP 2جزيئة في التنفس و 38وهي  ATPتم تحويلها فعليا بعدد جزيئات  حساب كمية الطاقة التي

 AT¨Pكيلوجول/مــول لحســاب الطاقــة بــالكيلوجول التــي تقابــل عــدد جزيئــات  30.5يمكــن بعــد ذلــك اســتعمال قيمــة 
  الناتجة في كل حالة.

 2860فــي جزيئــة الغلوكــوز وهــي  ومــن خــالل ذلــك يمكــن حســاب المــردود كنســبة مئويــة مــن الطاقــة الكليــة الموجــود
  كيلوجول/مول

يستنتج من ذلك التلميذ المردود العالي للتنفس مقارنة بعملية التخمر. لكن نواتج التخمر ال تزال عالية الطاقة مقارنـة 
  بنواتج هدم الغلوكوز في الوسط الهوائي التي تكون عديمة الطاقة.

ذ إلى وجود فرق أساسي بين اآلليتين (التنفس والتخمر) فـي تجديـد نواقـل : يهدف إلى لفت إنتباه التلمي 4النشاط الجزئي 
  ) .FADH2و  +NADH,Hالهيدروجين (المرافقات اإلنزيمية 

في التخمـر الـذي ال يتطلـب تـدخل األكسـجين وال يتطلـب   +NADتوضح طريق تجديد المرافق اإلنزيمي  4الوثيقة 
  وهو يتم كليا في الهيولى. عملية الفسفرة التأكسدية داخل الميتوكوندريا

  بينما يتم تجديد المرافقات اإلنزيمية من خالل الفسفرة التأكسدية في الظروف الهوائية التي تتم داخل الميتوكوندري.
  يقوم التلميذ بعد ذلك بـتمثيل التخمر في معادلة إجماية بسيطة كالتالي:

  
  
  
  

  ابة البيانات التي تمثل األرقام واألحرفيقوم التلميذ بوضع عنوان للوثيقة وكت 5في الوثيقة 
  األحرف أ و س وليس أ ، ب ، ج  3في السؤال 

  
  

Glucose + 2ADP + 2Pi                    2 Ethanol + 2ATP +  2CO2
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  في ختام الوحدة يطلب من التلميذ إنجاز مخطط تحصيلي لطريق تحويل الطاقة الكامنة في الوسط الالهوائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التمـــارين :
  

   : 1التمرين 
  نة آليتي التخمر والتنفس يهدف التمرين  إلى مقار 
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يهـــدف إلـــى التوصـــل مـــن خـــالل المقارنـــة إلـــى أن كتلـــة الخميـــرة المتكونـــة فـــي الظـــروف الهوائيـــة تتطلـــب  1الســـؤال 
  استعمال كمية أقل من الغلوكوز .

غ مـن الخميـرة. يمكـن كـذلك حسـاب الـزمن الـالزم لـذلك  1للتأكد من ذلك يتم حساب كمية الغلوكـوز الالزمـة إلنتـاج 
  ساعة في الحالتين. 24الحالتين أو يمكن حساب ماتنتجه الخميرة في في 

  غ من الخميرة في طول مدة التجربة كالتالي: 1يتم حساب كمية الغلوكوز الالزمة إلنتاج 
  غ غلوكوز/غ خميرة متشكلة 176.47=  0.255÷  45

  غ غلوكوز/غ خميرة متشكلة 4.03= 0.024÷  0.098
غ مـــن كتلـــة الخميـــرة يتطلـــب صـــرف طاقـــة كبيـــرة فـــي الظـــروف  1ســـتنتاج أن إنتـــاج مـــن خـــالل الحســـابات يمكـــن اال

  الالهوائية مما قد يشير إلى المردود الطاقوي الضعيف مقارنة مع التنفس.
  ساعة في كال الحالتين: 24يمكن حساب كمية الغلوكوز المستهلكة في مدة 

  عةسا 24غ غلوكوز/ 0.098ساعة ،  24بالنسبة للوسط أ المدة هي 
  بالنسبة للوسط ب تحسب كالتالي:

  ساعة 24غ غلوكوز/ 1.5= 30÷  45
  يالحظ اختالف كبير في كمية الغلوكوز المستهلك في الحالتين.

مثــل الجــدول التــالي الــذي تــم الحصــول عليــه مــن خــالل تنميــة خاليــا   مــن مواضــيع البكالوريــا أمثلــة أخــرىيمكــن إضــافة 
  ضحة في الجدول:الخميرة وفق الشروط التجريبية المو 

  
  
  
  
  
  

  يمكن من خالل الجدول استنتاج معلومات حول:
  . 4و  1مردود إنتاج الخميرة بداللة شروط تهوية الوسط في كل تجربة خاصة في التجربة 

  المدة الزمنية الالزمة إلنتاج كمية من الخميرة (النمو).
  كمية الغلوكوز المستهلك للوصول إلى إنتاج كمية من الخميرة.

  
  
  : 2لتمرين ا

يهدف التمرين إلى تعريـف التلميـذ بنـوع مـن البكتريـا تقـوم بإنتـاج الطاقـة بآليـة تختلـف عـن اآلليـات المدروسـة ، وهـي 
حالـــة خاصـــة تـــتم فـــي ظـــروف محـــددة. اكتشـــاف هـــذه البكتريـــا كـــان لـــه أثـــر إيجـــابي فـــي تأكيـــد الفرضـــية الكيميائيـــة 

  في الوحدة األولى من هذا المجال.  191 األسموزية للعالم ميتشل الموضحة في مخطط الصفحة

1  
2  
3  
4 

3  
9  
19  
90

  غني
  متوسط
  فقير
 خالي

200  
3000  
3000  
3000

10  
150  
150  
150 

0  
0  

4.5  
105 

0.44  
1.97  
1.36  
0.25 

0.044  
0.013  
0.009  
0.006 

بداية التجارب  
 التجربة

أكسجين 
الوسط  

الخميرة   
المتشكلة (غ)

مدة التجربة   
 (األيام)

 كمية الغلوكوز في وسط الزرع

د إنتاج مردو 
 الخميرة

حجم محلول  نهاية التجربة
 الزراعة
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يهدف إلى دفع التلميذ لدراسـة الظـاهرة وٕانجـاز رسـم تخطيطـي عبـارة عـن حويصـلة غشـائية تضـم البـروتين  1السؤال 
   ATP Synthaseاألرجواني واإلنزيم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نــات عكــس تــدرج التركيــز : يصــل التلميــذ إلــى أن دور البــروتين هــو العمــل كمضــخة إلدخــال البروتو  2فــي الســؤال 
إلحـــداث فـــرق فـــي التركيـــز. وهـــذا اإلدخـــال يتطلـــب طاقـــة تســـتمد فـــي هـــذه الحالـــة مـــن الضـــوء. أي أن البـــروتين هـــو 

  مضخة لبروتونات تعمل بالطاقة الضوئية.
  

يهــدف إلــى الوصــول إلــى أن تــوفر األكســجين فــي التــنفس كــان لغــرض اســتقبال اإللكترونــات القادمــة مــن   3الســؤال 
الـذي يسـتعمل  +Hفقات اإلنزيمية وانتقالها عبر السلسلة التنفسية ،  هذا االنتقـال يتسـبب فـي إحـداث فـي تركيـز المرا

  ATP. إحــداث فــرق التركيــز فــي التجربــة تــم بــدون الحاجــة إلــى األكســجين لــذلك ال يتطلــب إنتــاج  ATPلتركيــب 
  توفر األكسجين.

  
) ألن ATPتشـبه التـنفس فـي كيفيـة إنتـاج الطاقـة القابلـة لالسـتعمال (: هذه العملية ال تشبه التخمـر وٕانمـا  4السؤال 

  وال يتطلب تكوين فرق في تركيز البروتونات. ATPإلنتاج  ATP Synthaseالتخمر ال يتطلب استعمال اإلنزيم 
  ) في التنفس.ATPلذلك فإن هذه العملية تشبه أكثر إنتاج الطاقة القابلة لالستعمال (

  
  
  

  تحويل الطاقة على المستوى ما فوق البنية الخلوية الوحدة الثالثة:
  

يهـدف المـدخل إلـى لفـت انتبـاه التالميـذ إلـى أن تحـوالت الطاقـة هـي عمليـة يـتم مشـاهدتها يوميـا فـي عـدة  مدخل الوحدة:
  صور منها ما يحدث في السيارة.

  كما تمثل الصورة مقاربة بين تحويل الطاقة في سيارة وفي خلية حية.

  بكتريورودوبسين

ATP Synthase  

  ضوء

  حويصلة دهنية
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  لتحوالت الطاقوية على المستوى الخلويالنشاط: ا

  يهدف هذا النشاط إلى حوصلة مجمل تحوالت الطاقة والمواد داخل خلية يخضورية وأخرى غير يخضورية.
يحــاول التلميــذ مــن خــالل هــذا النشــاط توظيــف المعــارف التــي تــم اكتســابها فــي الوحــدتين الســابقتين لوضــع المعلومــات 

  المناسبة.
  

مـن حيـث تركيبهـا   ATPيهـدف هـذا النشـاط الجزئـي إلـى التعـرف أكثـر علـى جزيئـة  ة لالسـتعمال:مصدر الطاقة القابل
كوســيط بــين تفــاعالت الهــدم (التــنفس الخلــوي) ومختلــف الوظــائف  ATPالكيميــائي وعــدد الــروابط الغنيــة بالطاقــة ودور 

  التي تتطلب استعمال الطاقة.
  
دفع التلميذ إلـى تصـنيفها إلـى أقسـام حسـب نـوع الوظيفـة  : الهدف من عرض الصور هو ATPبعض استعماالت  -ب

  التي تتطلب الطاقة.
  هذه الوظائف هي:

 ويظهر ذلك جليا في المناطق شديد البرودة. المحافظة على حرارة الجسم  
  وهــي موضــحة فــي أنــواع مختلفــة مــن الكائنــات: األميبــا (حيــوان أحــادي الخليــة) والفهــد واإلنســان خاصــة الحركــة

  ان  الذي يقوم بحركات رياضية.عند اإلنس
 للمواد عكس تدرج التركيز وقد تم التعرف على أهميته في الوحدة الخامسة في االتصال العصبي. النقل الفعال  
  والـذي يتطلـب تـدخل إنزيمـات تقـوم بتكـوين روابـط جديـد وتتطلـب طاقـة مثـل بنـاء سـكر السـكروز انطـالق البناء

  من سكريين هما الغلوكوز والفركتوز.
  
  
  
  
  
  
  

  إنجاز الرسم التخطيطي:
عناصر الرسم خلية نباتية وأخرى حيوانية توضحان تحوالت الطاقة في كل منهما واالسـتعماالت المختلفـة للطاقـة بعـد 

  ذلك.
  
  
  

  طاقة ضوئية
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  التمـــــارين
  
  

  :  1تمرين 
ATP ب غنـي بالطاقـة نظـرا الحتـواءه علـى رابطتـين ذات أدينوزين ثالث الفسفات (نيوكليوتيد ثالثي الفسـفات) وهـو مركـ

  طاقة عالية.
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  الطاقة الكيمائية الكامنة: هي الطاقة المخزنة في الروابط الكيمائية والتي تتحرر عند تكسير الربطة الكيميائية.
    ATPطاقة قابلة لالستعمال وهي الطاقة التي تستعمل ألداء الوظائف وأهم صورة لها هي جزيئات 

  لتركيز هو فرق التركيز المتكون عبر حاجز وهو  عادة غشاء في األنظمة الحيةتدرج ا
  

   :2التمرين 
  المقارنة يتم التركيز على أهم الفروق وليس كل الفروق وتبقى القائمة مفتوحة  
  

                                                
    

  
    
        
    

  
  
  

    
    
    

  
  
  
  
 
 
 
 

   : 3تمرين  
  خطأ - 1
 خطأ - 2

 صحيح - 3

 صحيح - 4

  

ATP ADP 

  أدينوزين ثالثي الفسفات

 رابطتين غنيتين بالطاقة

  أدينوزين ثنائي الفسفات
 رابطة واحدة غنية بالطاقة

  التنفس التخمر

  يتم في الظروف الالهوائية
  ة منخفضةينتج طاق 

 يحدث في بعض الكائنات وفي بعض الخاليا

  يتم في الظروف الهوائية 
  ينتج طاقة عالية

 يحدث في معظم أنواع الخاليا

 يةخلية غير يخضور   خلية يخضورية

تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تحتوي 
  على الصانعات الخضراء

  تحول الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة لالستعمال 
  ال تحتوي عل الصانعات الخضراء 
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   : 4تمرين 
يتم صرف طاقة للمحافظة على دجرجة حرارة الجسم وتزداد هذه الطاقـة كلمـا كـان الجـو بـاردا ألن حـرارة الجسـم  - 1

  م عند الشخص السليم.°37ثابتة وتساوي 
بصـورة أساسـية للمحافظـة علـى ظـاهرة االسـتقطاب الضـرورية لقابليـة التنبيـه  ATPتحتاج الخاليا العصـبية إلـى  - 2

 ل السيالة العصبية.ونق

وتركيـب البـروتين. فـي كـال الحـالتين يـتم  ARNتوفر الطاقـة أثنـاء االستنسـاخ  والترجمـة ضـروري خاصـة لبنـاء  - 3
 وتحويل األحماض األمينية إلى سلسلة ببتيدية. ARNتكوين روابط جديدة لتحويل النيوكليوتيدات إلى 

  
  إنجاز البحث:

  ت البحث على شبكة اإلنترنت أو الكتب.يتم توجيه التلميذ نحو استعمال محركا 
البحث يعتمد على فكرة التوازن بين الطاقة التي تـدخل إلـى أجسـامنا عـن طريـق الغـذاء والطاقـة التـي يـتم صـرفها لغـرض 

  أداء الوظائف خاصة منها النشاط العضلي اليومي.
  عناصر البحث تتركز على:

  يمته الغذائية ونوع النشاط الذي يقوم به الفرد يوميا.نوع الغذاء والسعرات الحرارية فيه باإلضافة إلى ق
الخلــل فــي هــذا التــوازن يــؤدي عــادة إلــى الزيــادة فــي الــوزن ومــا قــد ينــتج عــن ذلــك مــن أمــراض الســكر وأمــراض الضــغط 

  والشرايين والقلب.
  أو إلى فقد كبير للوزن مما يتسبب في أمراض سوء التغذية وفقر الدم...

  توظيف القدرات:
  )موضع األسهم غير صحيح في الكتابتصحيح للمنحنى ( : 1تمرين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :2تمرين 
يهــدف التمــرين إلــى طــرح وضــعية حقيقيــة إدماجيــة تتمثــل فــي الفــرق بــين نباتــات الظــل والشــمس ويــتم فيهــا الــربط بــين  

  المعارف المكتسبة في التركيب الضوئي والتنفس.

50 100   شدة اإلضاءة 
  مس)من ضوء الش %(

  المنطلق O2كمية 

أ
ب
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لتمييـــز بـــين األكســـجين المنطلـــق (القـــيم الموجبـــة) واألكســـجين يهـــدف الســـؤال إلـــى اختبـــار قـــدرة التلميـــذ علـــى ا - 1
المســتهلك (القــيم الســالبة). أي أنــه أثنــاء النهــار يقــوم النبــات باســتهالك األكســجين وٕانتــاج األكســجين فــإذا كانــت 
الكميتــان متســاويتان يكــون األكســجين المنطلــق يســاوي الصــفر وهــو مــا تمثلــه  النقطتــان أ و ب وتســمى كــذلك 

  لتعويض (تعويض األكسجين المستهلك باألكسجين المنطلق) بنقطة ا
في السؤال الثاني يتم طرح مفهوم نباتات الظل ونباتات الشمس اللذان يتطلبان شـدة مختلفـة مـن الضـوء  وتتـأثر  - 2

نباتات الظل باإلضاءة المرتفعة مما يؤثر سلبا على عملية التركيب الضوئي. لذلك فإن المنحنـى بـالخط األزرق 
 لنباتات الظل بينما يعود المنحنى بالخط األحمر لنباتات الشمس. يعود

 تحديد الشدة تتم من المنحنى باإلسقاط على محور س . - 3

يهــدف الســؤال إلــى لفــت االنتبــاه التلميــذ أن النبــات قــد يســتهلك األكســجين أكثــر ممــا ينتجــه ممــا يعطــي قــيم انطــالق  
  لليل أو في الضوء الضعيف جدااألكسجين سالبة. وتحدث هذه الظاهرة أساسا في ا

  
   :3تمرين 

  يهدف التمرين كذلك إلى ربط العالقة بين عمليتي التركيب الضوئي والتنفس اللتين تمت دراستهما سابقا.
مــن تحليــل المنحنــى يخلــص التلميــذ إلــى االســتنتاج أن : فــي الظــالم يــتم اســتهالك األكســجين وهــو مايشــير إليــه  - 1

  انخفاض المنحنيين.
اءة يسـتمر االنخفـاض فـي األكسـجين المشـع ألنـه ال يتجـدد بينمـا يرتفـع تركيـز األكسـجين العـادي ألنـه في اٌإلض - 2

 يتم تجديده من الوسط عن طريق انطالق األكسجين في عملية التركيب الضوئي.

  في الظالم مرة أخرى  - 3
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصويب األخطاء
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  ) : التكــتونية العــامة3المحتوى المعرفي للمجال (
  
  
  

 مناسبة في شروط تجريبية نفس الشروط التجريبية السابقة 183

 حلل حل  2سؤال  1تمرين  201

   3هي  2والوثيقة  2هي  4وثيقة  خطأ في ترقيم الوثائق 202

  1من المجال  2تمرين تابع للوحدة    3تمرين  203

 1من المجال  2يرقم ثم يحول إلى الوحدة  غير مرقم  4تمرين  203

 تمت تنمية تم تنمي 225

 سط هوائي (أ)+ محلول غلوكوزو  وسط هوائي + محلول غلوكوز 225

 وسط الهوائي (ب)+ محلول غلوكوز وسط الهوائي + محلول غلوكوز 225

موقع األسـهم فـي منحنـى التمـرين  233
1 

 المنحنى مصحح في الدليل

   
   

  يسمح التعرف على الظواهر الطبيعية المالحظة  
  على سطح الكرة األرضية، والمعبرة على النشاط 

  المستمر لباطن األرض وتسرب الطاقة الداخلية الكامنة 
  نحو الخارج، باقتراح نماذج تفسيرية للحركية 
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  المجال الثالث: التكتونية العامة
  النص: 

تعبر الظواهر الجيولوجية المالحظة على سطح الكرة األرضية المثمثلة في تسرب الطاقة الداخلية الكامنة عن النشاط 
  المستمر لباطن األرض.
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من جهة وتفسير مختلف حركات القشرة  تمكننا هذه الظواهر من معرفة المكونات األساسية للمستويات السفلى لألرض
  األرضية.

تمثل الصور المقترحة مصدر الطاقة الداخلية لألرض والمتمثلة في مستويات الكرة األرضية : الهدف من صور المجال
  وكيفية تسربها نحو خارج الكرة األرضية من جهة والظواهر الجيولوجية الناتجة عنها كالزالزل والبراكين.

بالجزائر وبركان انفجاري من الحزام المحادي للمحيط الهادي والمتمثل  2003ماي 21ي تمثيل ذلك زلزال ولقد اخترنا ف
  في قوس النار.

 المكتسبات القبلية:

يذكر األستاذ التالميذ بمكتسبات السنة الثالثة متوسط والمتمثلة في دراسة البنية الداخلية للكرة األرضية، حركات 
  واهر الجيولوجية المرتبطة بهذه الحركات.الصفائح التكتونية والظ

إن التجزآت  التي تحدث على مستوى القشرة األرضية وتشكل صفائح تتحرك بالنسبة لبعضها البعض ليست وليدة 
  م س، وٕانما حدثت منذ المراحل األولى لتشكل كوكبنا األرضي.240

  مميزة، كتشكل المحيطات والسالسل الجبلية.لقد نتج عن الحركة المستمرة للقشرة األرضية عدة ظواهر جيولوجية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  :النشاط التكتوني للصفائح1الوحدة 
 

  : يعرف النص الصفيحة التكتونية، وجودها، تقسيماتها وعالقتها بحدود القارات والمحيطات .النص
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رة األرضية، أنواع حدودها( تمثل الصورة مجسما لمختلف الصفائح التكتونية المكونة للقش الهدف من صورة الوحدة:
متباعدة، متقاربة) وعالقتها بالزالزل، بالبراكين، بالتضاريس تحت بحرية والسالسل الجبلية. اآلليات المؤدية إلى حركة 

الصفائح مصادر الطاقة الداخلية كما تمثل الصورة طرق تسربها نحو السطح والعوامل واآلليات التي تتدخل في 
 حركتها؟

  
  ديد الصفائح التكتونية: تح1النشاط

يهدف النشاط إلى تعريف مفهوم الصفيحة التكتونية وذلك باستغالل خريطة العالم تتوزع عليها وضعية االنطالق: 
  الزالزل والبراكين.
  :1النشاط الجزئي 

الميذ إلى : يهدف السؤال تدريب التلميذ على تنمية تدقيق المالحظة واالستنتاج، يمكن أن يوجه األستاذ الت1السؤال 
إنجاز مقارنة بين مناطق توزع الزالزل والبراكين بهدف الوصول إلى تطابق في توزع كل منهما كما يمكن لألستاذ أن 

  يختار نشاط آخر للوصل إلى نفس النتيجة.
: يهدف السؤال إلى إيجاد عالقة بين المعطيات لستخالص تطابق المناطق الهشة في العالم مع المراكز 2السؤال 

 طحية للزالزل والبراكينالس

  :2النشاط الجزئي 
  يهدف هذا النشاط إلى التعرف على مميزات تضاريس قاع المحيطات والسالسل الجبلية.

: *يهدف هذا النشاط إلى إيجاد العالقة بين توزع البراكين والخنادق والتي تؤدي إلى استخالص أن المناطق 1السؤال 
سالسل الجبلية الوسط محيطية (الظهرات) و أن الجزر البركانية تتواجد على البركانية في وسط المحيط مرتبطة بال

  مستوى حواف الخنادق البحرية.
* كما يهدف هذا الجزء من السؤال إلى إيجاد العالقة بين توزع الزالزل الخنادق حيث تتميز المناطق المجاورة للخنادق 

مميز، يستخلص التلميذ العالقة بين المناطق الهشة وحدود البحرية وكذا السالسل الجبلية الحديثة بنشاط زلزالي 
  الصفائح التكتونية. 

  : يهدف هذا النشاط إلى تنمية قدرة التلميذ على التمثيل التخطيطي2السؤال 
: يهدف السؤال استغالل التلميذ للتمثيل التخطيطي السابق واستنتاج حدود الصفائح التكتونية واستخالصها 3السؤال 
  من قارية، مشتركة ومحيطية. أنواعها.
  : يعلل التلميذ كون داخل الصفائح التكتونية على كونها مناطق هادئة بسبب عدم وجود الزالزل والبراكين. 4السؤال 

 
 
 
 

  : حركات الصفائح التكتونية2النشاط
  تصقتان.: يعاين زحزحة القارات من خالل دراسة العالقة بين قارتين كانتا في األصل ملوضعية االنطالق

I-:حركات التباعد 
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  :1النشاط الجزئي 
 يهدف السؤال إلى تنمية دقة المالحظة عند للتلميذ. - 1

  يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويستنتج تطابق الحواف الشرقية ألمريكا الجنوبية والحواف الغربية إلفريقيا.  - 2
  :2النشاط الجزئي

إفريقيا وأمريكا الجنوبية من جهة والصخور القديمة التي يزيد يستدرج األستاذ التلميذ من خالل معاينة حواف قارتي 
م س من جهة ثانية للوصول إلى أن القارات كانت كتلة واحدة وانشطرت عن بعضها البعض خالل  240عمرها عن 

  األزمنة الجيولوجية.
  :3النشاط الجزئي

  دراسة المغنطة األرضية: –أ 
غ فرضيات وذلك بتحليل وثائق تدل على حركة القشرة المحيطية حيث : يستسقي التلميذ المعلومات ويصي1السؤال 

  يدرس بعض المفاهيم األولية حول الحقل المغناطيسي األرضي التي تم تناولها في الفيزياء(السنة الثانية ثانوي).
األرضي  يستنتج التلميذ أن هذا الحقل متغير بداللة الزمن حيث أن يكون موجبا (يتوافق مع الحقل المغناطيسي

الحالي ويكون اتجاهه من الجنوب نحو الشمال) أو سالبا (عكس الحقل المغناطيسي األرضي الحالي ويكون 
  اتجاهه من الشمال نحو الجنوب).

نعتمد في تحديد الحقل المغناطيسي المستحاثي على معدن المغنيتيت المتواجد في صخور البازلت المكونة للقشرة 
  المحيطية.

) ويكون على شكل إبر تأخذ اتجاه الحقل المغناطيسي األرضي عندما Fe3O4غنيتيت من حديد (يتكون معدن الم
م (نقطة تورى) حيث يحافظ هذا المعدن على اتجاه الحقل المغناطيسي األرضي °570تصل درجة حرارة الماغما 

  المستحاثي إذ لم يتعرض إلى تسخين عال.
يستنتج عدم تطابق اتجاه القطب المغناطيسي األرضي والقطب : يستعمل التلميذ تقنية المالحظة و 2السؤال 

  الجغرافي األرضي 
  مغنطة قاع المحيطات: -ب

يطبق التلميذ المفاهيم الفيزيائية المتعلقة بالمغنطة على صخور قاع المحيطات، والمثال المقدم يتعلق بصخور 
  المحيط األطلسي.

توى الظهرة وسط محيطية، حيث تم وضع منحنيات لقياس تقع المنطقة المدروسة جنوب مدينة إسلندا على مس
  المغنطة المستحاثية (موجبة باألسود وسالبة باألبيض) نستنتج من خالل هذه المعطيات ما يلي: 

:يستعمل التلميذ تقنية المالحظة ويستنتج تناوب األحزمة البيضاء والسوداء، يدل على أن الحقل 1السؤال 
  بر الزمن.المغناطيسي األرضي متغير ع

: يستقصي التلميذ المعلومات ويجد عالقة بين المنحنى العادي المأخوذ على جانبي الظهرة مع نفس المنحني 2السؤال 
  مقلوب نالحظ تطابق تام معناه أنه وجد تناظر للمنحنيين.
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نطة : يصيغ التلميذ فرضيات حول كيفية تشكل قاع المحيط الذي تقسمه أحزمة من الصخور الممغ3السؤال 
المتماثلة والمتناظرة على جانبي الظهرة، وأن عمر هذه الصخور يزداد كلما ابتعدنا عن محور الظهرة، ومن خالل 

  ذلك يكون قاع المحيط في توسع مستمر. 
  تحديد عمر الصخور الرسوبية المكونة لقاع المحيطات: -ج

ستنتج شكل الحوض الرسوبي على أحد : ينجز التلميذ تركيب للحوض الرسوبي من خالل المضاهاة وي1السؤال 
  جانبي الظهرة، حيث أنه كلما ابتعدنا من محور الظهرة كلما زاد سمك الرسوبات.

: يستصقي التلميذ المعلومات ويجد عالقة بين تغير المغنطة شاقوليا و بالعمر، حيث أنه كلما ابتعدنا 2السؤال 
نطة من جهة وزاد معها عمر الطبقات من جهة عن محور الظهرة زادت الطبقات الرسوبية و تغيرت المغ

  أخرى.
الذي يعود إلى عدم توضعها  3و 2:بصيغ التلميذ فرضيات حول غياب الطبقات السفلى في البئرين 3السؤال 

  لكونها تشكلتا حديثا.
 *تفسر كل هذه النتائج التوسع المستمر المالحظ على مستوى قاع المحيط األطلسي.

 

II –:حركات التقارب  
  طرح إشكالية عواقب التوسع المحيطي على مستوى الكرة األرضية ، علما أن حجم القشرة القارية ثابت .ي

  :1النشاط الجزئي
أ) أن كل تباعد على مستوى الظهرات 8: يستعمل التلميذ دقة المالحظة يستنتج من خالل تحليل الوثيقة (1السؤال 

هرة الغوص  التي تنشأ عنها مجموعة من التضاريس ممثلة يقابله هدم على مستوى مناطق معينة وتنتج عنه ظا
  ب).8) في الوثيقة ( 3، 2، 1باألرقام ( 

  ) على اللوح القاري. 1يدل (
  ) على السلسلة الجبلية المحادية لمنطقة الغوص. 2يدل (
  ) على اللوح المحيطي.3يدل (
لقشرة القارية حيث يالحظ أنه يتشكل خندق بحري : يجد التلميذ عالقة بين مستوى تواجد القشرة المحيطية وا2السؤال

  عندما تغوص األولى تحت الثانية.
  يقترح التلميذ فرضية تتمثل مميزات مناطق الغوص، ويعين توزيعا جغرافيا .

) ويحدد موقع بلد السلفادور وخواص هذه المنطقة 9: يستعمل التلميذ دقة المالحظة باستغالل الوثيقة (1السؤال 
  تكتونيا. 
ويستخلص أن مناطق الغوص تتميز  11و 10،  9: يستقصي التلميذ معلومات من خالل دراسة الوثائق 2السؤال 

  بنشاط زلزالي وبركاني كبيرين.
  : يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويستنتج أن اإلكوادور تتميز ببراكين انفجارية 3السؤال 
  دود الصفائح تتميز بتوزيع بركاني مهم.: يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويستنتج أن ح4السؤال

  :2النشاط الجزئي
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تعتمد دراسة مخطط بنيوف على توزيع المراكز السطحية للزالزل في مناطق الغوص، حيث يمكن من خاللها استنتاج 
  مستوى دخول الصفيحة الغائصة تحت الصفيحة الطافية.

(بأمريكا الجنوبية) حيث يدل توزيع المراكز السطحية وتحديدا لهذا المستوى ندرس على سبيل المثال جبال األنديز 
  للزالزل على وجود منطقة نشطة تنطبق مع حدود األلواح التكتونية.

ويستنتج أن توزع المراكز السطحية للزالزل يدل على أحد  12: يستقصي التلميذ المعلومات المبينة في الوثيقة 1السؤال 
  حدود الصفائح التكتونية.

  ويتعرف على األلواح. 9صي التلميذ المعلومات المبينة في الوثيقة :.يستق2السؤال
: يستعمل التلميذ دقة المالحظة في دراسة توزيع المراكز السطحية للزالزل  ويستخلص أن المراكز السطحية 3السؤال

حة(في البحر)، أي للزالزل العميقة تكون داخل القارة والمراكز السطحية للزالزل السطحية تكون قريبة من حدود الصفي
  أنه كلما ابتعدنا من حدود الصفيحة كلما زاد عمق بؤر الزالزل.

: يستعمل التلميذ دقة المالحظة في توزيع البؤر الزلزالية ويستنتج أنها تشكل مستوى يمتد انطالقا من الحد 4السؤال
  الفاصل بين اللوح الطافي واللوح الغائص في اتجاه اللوح الطافي.

 فرضيات وذلك باقتراح تفسيرا للتخلص من المواد الزائدة التي تنشأ على مستوى مناطق البناء عقب  يصيغ التلميذ
  التوسع المحيطي على مستوى الكرة األرضية

  ويجيب على اإلشكالية المطروحة في بداية النشاط 
 

 الطاقة الداخلية للكرة األرضية3النشاط :  
عارف السابقة المتمثلة في أنواع الصفائح التكتونية وحركتها بالنسبة : يذكر األستاذ التلميذ بالموضعية اإلنطالق

  لبعضها البعض، حيث تكون هذه الحركة تباعدية أو تقاربية.
  يطرح إشكالية حول تحديد المستوى الذي ترتكز عليه الصفائح التكتونية والدافع الِمؤدي إلى حركتها.

  :1النشاط الجزئي
) أنواع هذه الصفائح ومختلف الحركات المرتبطة  1علومات ويستلخص من الوثيقة(: يستقصي التلميذ الم1السؤال 

  بحدودها، حيث تمثل األرقام:
  ): ظهرة وسط محيطية (منطقة تباعد).2(      ) : صفيحة محيطية.1(
ة ): بركان مرتبط بمنطقة غوص، وهو مكان تسرب الطاقة الداخلية للكر 4(  ) : نقطة ساخنة (مكان تسرب الطاقة)3(

  األرضية.
  : يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويحدد أنواع الصفائح التكتونية.2السؤال 
  صفيحة قارية. - 1
 صفيحة مشتركة (قارية أو محيطية). - 2

 صفيحة محيطية. - 3
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: يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويستنتج أن الطاقة  الداخلية لألرض يمكنها أن تتسرب انطالقا من الظهرات 3السؤال
على شكل حمم بركانية أو بواسطة المياه الساخنة التي تظهر على سطح األرض محملة بالمعادن وسط محيطية 

  الثمينة.
  ويستنتج أن الطاقة الداخلية لألرض تزيد بزيادة العمق. 2: يستغل التلميذ المعطيات المبينة في الوثيقة 4السؤال

 

  :2النشاط الجزئي
سية في فهم الطاقة الداخلية لألرض والمتمثلة في منحنى الجيوحراري : نذكر التلميذ ببعض المعارف األسا1السؤال 

  )، حيث نستنتج من خالله أن الحرارة الباطنية لألرض تزيد بزيادة العمق.3األرضي المتمثل في الوثيقة( 
الزيادة في ) ويستنتج أن التدفق الحراري األرضي يمكن أن ينتج عن  5و 4: يحلل التلميذ  جدولي الوثيقتين( 2السؤال 

  العمق أو عن تحلل العناصر المشعة الموجودة في كل من القشرة القارية والقشرة المحيطية والبرنس األرضي.
، والطاقة 1210×21.3:يحسب التلميذ الطاقة اإلجمالية المنبعثة من القشرة األرضية (قارية+ محيطية)= 3السؤال

  .1210×6.36ل من القشرة األرضية والبرنس =اإلجمالية المنبعثة من تحلل العناصر المشعة في ك
تستنتج أن التدفق الحراري الناتج عن صخور القشرة األرضية أكبر بكثير من التدفق الحراري الناتج عن تفكك العناصر 

  المشعة.
عماق نحو : يستنتج التلميذ أن التدفق الحراري ينتج زيادة درجة الحرارة مع العمق وصعود المواد الحارة من األ4السؤال

  السطح.
  

  :3النشاط الجزئي 
ينجز التلميذ تراكيب تجريبية حيث يظهر دور تيارات الحمل في حركة  

  الصفائح التكتونية.
عن النشاط  3يبين منحنى التدرج الحراري (الجيوحراري) األرضي (الوثيقة 

السابق) وجود مجموعة من المستويات األرضية مختلفة من الناحية 
  ي:الفيزيائية وه

  المستوى األول: يمتد على عشرات الكيلومترات 
  كلم. 2900المستوى الثاني: يقع تحت المستوى األول ويمتد إلى عمق 

  كلم. 5750كلم إلى  2900المستوى الثالث: يمتد من 
  كلم). 6400كلم إلى مركز األرض ( 5750المستوى الرابع: يمتد من 

األول ذي طبيعة فيزيائية بينت الدراسات  المباشرة لألرض أن المستوى 
صلبة أما المستوى الثاني فيتكون من صخور صلبة ذات سلوك مطاطي 

  سم/ سنة.1حيث يتشوه بسرعة نوعية تقدر بـ 
الهدف من التجربة المقترحة هو محاكات تشوهات هذا الجسم الصلب ذي السلوك المطاطي واستنتاج الظواهر 

  الجيولوجية المرتبطة بها.
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ر زيتين العليا ذات كثافة منخفضة والسفلى ذات كثافة عالية إلى التقرب أكثر من المستوى األول يعود سبب اختيا
  والثاني للكرة األرضية.

  : يالحظ التلميذ أن قطعتي الخشب انتقلت في اتجاهين متعاكسين.1السؤال 
بفعل الحرارة ثم صعدت نحو األعلى : يقدم التلميذ تفسيرا للظاهرة حيث يالحظ أن الزيت السفلى الثقيلة تمددت 3السؤال

  وعند مالمستها الوسط الخارجي ازدادت كثافتها فبدأت في الهبوط نحو أسفل اإلناء.
: يحلل التلميذ نتائج التجربة حيث يالحظ أنها تتوافق مع ما يحدث بالنسبة األلواح التكتونية عندما تصعد 4السؤال

  ردة فإنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين وتنقل معها الصفائح التكتونية.تيارات الحمل وتصطدم بالمستويات العليا البا
 

  :4النشاط الجزئي 
يمكن تطبيق هذه التجربة على المستوى الثاني للكرة األرضية حيث تم وضع نماذج بالكمبيوتر موافقا بين الحركات 

(نزول المواد) من جهة ثانية كما  التباعدية وصعود المواد من جهة والحركات التقاربية على مستوى الغوص وهدم
  ).10، 9، 8هو مبين في الوثائق (

: يستعمل التلميذ دقة المالحظة حيث يالحظ االختالف في درجة الحرارة بين المستويات السفلى والعليا 1السؤال 

  للبرنس والمؤدي إلى صعود تيارات الحمل على مستوى الظهرات ونزولها على مستوى مناطق الغوص.
ق الحراري العالي : يستعمل التلميذ دقة المالحظة حيث يالحظ تطابق البقع الحمراء والصفراء مع مناطق التدف2السؤال 

 على مستوى الظهرات.

: يستعمل التلميذ دقة المالحظة حيث يالحظ توزع هذه المناطق جغرافيا في وسط المحيط األطلسي 3السؤال 
 والمحيط الهادي.

  :5النشاط الجزئي
: يقوم التلميذ بتحليل المنحنيين حيث 3السؤوال

يستنتج أن القطعة الحديدية تكتسب الحرارة 
فقدها بسرعة بينما الصخور تكتسب بسرعة وت

  الحرارة ببطئ وتفقدها ببطئ.
  : يستقصي التلميذ معلومات4السؤال 

حيث يستنتج أن الصخور ناقل سيئ للتدفق 
  الحراري.

  

120150180210240270300 6090 30 0 بالثانية الزمن

درجة 
 الحرارة

 30 45 60 70 75 62 50 3139 2025قضيب حديدي

صخر ناري أو 
 متحول صخر

2021 2225 28 31 35 34 32 30 28 
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  التمـــارين

  :1التمرين 
  محور الظهرة ممثل على الخريطة والمقطع. - 1
تتوزع الصخور البركانية بالتناظر بالنسبة  - 2

يزيد عمرها كلما ابتعدنا  لمحور الرفت حيث
 منه 

مصدر التراكيب التدريجية المبينة في  - 3
 هو الفوالق العادية.  A-Bالمقطع 

 ABنالحظ وجود تشابه بين المنحنى  - 4
والمنحنى المأخوذ من ظهرة المحيط 

األطلسي، اإلختالف الوحيد هو شكل 
التضاريس حيث تكون تضاريس المحيط 

يس ظهرة األطلسي كبيرة بالمقارنة مع تضار 
«GLAPAGOS »  ويعود هذا إلى
  اإلختالف في العمر. 

  
  :2النمرين 

تكون آثار الرسوبات القريبة من الظهرة قليلة السمك وغير - 1
  كاملة وتكون الرسوبات البعيدة عن الظهرة كبيرة السمك وكاملة.

تكون الرسوبات البعيدة عن الظهرة ذات عمر كبير وتكون - 2
  لظهرة ذات عمر صغير الرسوبات القريبة من ا

3 -  
تدل مختلف اآلبار الموزعة على جانبي الظهرة على توسع - 4

  قاع المحيط مع مرور الزمن.
  :3التمرين 

  انطالقا من الخريطة ودليلها نستنتج أن الظهرات وسط محيطية تعتبر مناطق تسرب الطاقة بشكل كبير.- 1
  تعتبر مناطق الغوص أماكن تسرب الطاقة بشكل منخفض.- 2

  ناقلية الحرارة للصخور.× التدفق الحراري= الجيوحراري 
  هي الظهرات وسط محيطية. 2واط/م 0.06األماكن التي يكون فيها التدفق الحراري أكبر من  - 3
  هي مناطق الغوص. 2واط/م 0.06األماكن التي يكون فيها التدفق الحراري أصغر من  - 4
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لقشرة األرضية والبرنس وتنتج عن التدفق الحراري الناتج عن المصادر األساسية للتدفق الحراري األرضي هي ا
  الصخور من جهة والتدفق الحراري الناتج عن تفكك العناصر المشعة التي تدخل في تكوين القشرة والبرنس.

 الطاقة المنبعثة(واط) )3الطاقة المنبعثة (واط/كلم )3الحجم (كلم 

 3150×109 1700 109*4.5 القشرة القارية

 1200×109 300 109*4 رة المحيطيةالقش

 21600×109 30 109* 920 البرنس

 0 0 109* 180 النواة

 1012* 36.45 الطاقة الكلية المنبعثة عن تفكك النظائر المشعة بالواط

 1012× 62.4 الطاقة الكلية

  :4التمرين
  تمثل األرقام المبينة في الرسم ما يلي:

  محيطي): لوح 2(      ) : ظهرة وسط محيطية1(
  ): خندق بحري.4(        ): قشرة محيطية3(
  ): نقاط ساخنة.6(        ): سلسلة جبلية5(
  ): منطقة غوص.8(        ): برنس علوي7(
  ): فالق تحويلي.9(

  عنوان الرسم: رسم تخطيطي يبين أنواع األلواح التكتونية وحدودها.
  :5التمرين 

  تمثل األرقام المبينة في الرسم ما يلي:
  ) : ظهرة وسط محيطية2(          طيةقشرة محي  ) :1(
  ): .مستوى الصفر4(      ):منحنى المغناطيسية المقاسة3(
  ): مغناطيسية موجبة6(      ): منحنى تفسيري للمغناطيسية5(
  ): مغناطيسية سالبة.7(

  
  

  : بنية الكرة األرضية2الوحدة 
  

يات زلزالية والتركيب الكيميائي للمستويات يقترح نموذج تفسيري لبنية الكرة األرضية انطالقا من معطالهدف التعليمي: 
  الداخلية للكرة األرضية.

بينت مختلف الدراسات أن الكرة األرضية متمايزة، تتكون من عدة مستويات مختلفة، تختلف من الناحية النص: 
  الكيميائية والفيزيائية.
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  تظهر الصورة مجسم لمختلف المستويات المكونة للكرة األرضية. الصورة:
  : الموجات الزلزالية.1اط النش

  :1 النشاط الجزئي
: يستقصي التلميذ المعلومات حول تسجيل الموجات الزلزالية وأنواع أجهزة السيسمومتر حيت يالحظ وجود 1السؤال 
  نوعين:

  السيسمومتر األفقي: ينصب وفق اتجاهين متعامدين (س/ج)، (ق/غ).
  السيسمومتر العمودي.

وفق هذه االتجاهات وذلك لتسجيل الحركات األفقية التي تكون في اتجاهين والحركات يعود سبب تركيب السيسمومتر 
  العمودية التي تكون في اتجاه واحد.

  : يتعرف التلميذ على مكونات محطة زلزالية التي تتكون من سيسموغراف.2السؤال 
  م ومسجل.يتكون السيسمومتر من مشفر وملتقط بينما يتكون السيسموغراف من سيسمومتر + مضخ

  :2النشاط الجزئي
تصل األولى إلى محطة التسجيل األولى ثم  P) حيث يالحظ أن الموجات 4: يقوم التلميذ بتحليل الوثيقة (3السؤال 

  .R +Lثم تصل بعد ذلك الموجات  Sتليها الموجات 
  .L+Rموجات وتكون سعة هذه األخيرة أقل من سعة ال Sأقل من سعة الموجات  Pكما يالحظ أن سعة الموجات 

ويستنتج من المنحنيات أنه كلما كانت سعة الموجات صغيرة كانت سرعة  5و 4: يقوم التلميذ بتحليل الوثائق 4السؤال 
الموجات أكبر، وكلما كانت سعة الموجات كبيرة كلما كانت سرعة الموجات أصغر وكلما كانت السعة كبيرة كلما كانت 

  قوة التدمير كبيرة.
  : رسم5السؤال 

) حيث يالحظ أن زمن وصول الموجات الزلزالية مختلف حسب 5: يقارن التلميذ بين تسجيلي الوثيقة (6سؤال ال
المحطات حيث أن الموجات الزلزالية وصلت إلى زمبيا قبل أمريكا ومن هنا نستنتج أن زمن الوصول مرتبط بالمسافة 

  كلما زادت المسافة زاد زمن الوصول.
  
  
  
  
  
  

  :3النشاط الجزئي
تنتشر في نفس اتجاه حركة جزيئات  P: يستعمل التلميذ دقة المالحظة حيث يالحظ أن الموجات الزلزالية 1سؤال ال

  في اتجاه متعامد لحركة جزيئات المادة. Sالمادة بينما تنتشر الموجات 
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عمال المبرمج : يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويستنتج من خالل معاينة إنتشار الموجات الزلزالية بإست5السؤال 
sismicwaves .أن هذه األخيرة غير منتظمة داخل الكرة األرضية  

  
  :4النشاط الجزئي

  نمذجة:
السؤال: ينجز التلميذ التركيب التجريبي ثم يالحظ أن كرة البلستان الموجودة فوق القطعة الحديدية تتحرك قبل كرة 

ناقل جيد بينما الخشب ناقل سيئ، ومنه نستنتج أن سرعة البلستان الموجودة فوق القطعة الخشبية، نستنتج أن الحديد 
  الموجات الزلزالية مختلفة باختالف المادة التي تخترقها.

  * العالقة بين سرعة الموجات الزلزالية وطبيعة الصخور:
شرة ) تختلف بإختالف طبقة صخور القP) يستنتج أن سرعة الموجات الزلزالية (9: يحلل التلميذ الوثيقة (1السؤال 

  حيث تزيد سرعة الموجات بزيادة العمق. (Vema)المحيطية المبينة على مستوى فالق فيها 
  ).8تتوافق هذه النتائج مع نتائج التجربة الوثيقة (

باختالف الصخور حيث يالحظ  أن سرعة الموجات   P: يقترح التلميذ تفسيرا الختالف سرعة الموجات 2السؤال 
خور القشرة األرضية والبرنس، ويالحظ أن سرعة الموجات الزلزالية مرتبطة بالكثافة حيث ) مختلفة في صPالزلزالية (

أنه كلما زادت كثافة الصخور زادت سرعة الموجات 
  الزلزالية.
: يستعمل التلميذ قوانين فيزيائية للوصول إلى 3السؤال 

  النتائج التالية:
) التي تقع A) إلى النقطة (Pتصل الموجات الزلزالية (

ومنه نستنتج  ثا 540كلم في زمن قدره  5800على بعد 
  كلم /ثا. 10.74سرعتها وتقدر بـ: 

) التي تقع B) إلى النقطة (Sوصلت الموجات الزلزالية (
ومنه نستنتج  ثا 960كلم في زمن قدره  5800على بعد 

 .كلم /ثا 6.04سرعتها وتقدر بـ:

 ) التي تقعCإلى النقطة ( Lوصلت الموجات الزلزالية
  كلم /ثا.4.60ومنه نستنتج سرعتها وتقدر بـ: كلم/ ثا،1260كلم في زمن قدره  5800على بعد 

) وتكون هذه األخيرة أسرع من الموجات S) أسرع من الموجات (Pنستنتج أنه بالنسبة لنفس المسافة تكون الموجات (
)L.(  

  كلم200و 100على عمق يتراوح بين : يقارن التلميذ بين منحنيي الوثيقتين ويستنتج وجود تطابق 4السؤال 
  :5النشاط الجزئي
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أ) حيث يالحظ تزايد مستمر لسرعة الموجات 12: يستعمل التلميذ دقة المالحظة في تحليل معطيات الوثيقة (1السؤال 
كلم لتبدأ في التزايد  2900كلم، تم يحدث انقطاع مفاجئ لهذه السرعة في  2900كلم و 200) بين عمق Pالزلزالية (

  جديد. من
) تذبذبات في سرعتها حيث نالحظ انخفاض مفاجئ على عمق Pكما يبين تحليل منحنى انتشار الموجات الزلزالية (

  كلم.700كلم و 400م وتزايد مفاجئ على عمق  150
  تعود كل هذه اإلنقطاعات إلى تغيرات في خصائص المواد المكونة للمستويات السفلى لألرض.

) التي تبين منحنى انصهار صخر البيريدوتيت 13دقة المالحظة في تحليل معطيات الوثيقة (: يستعمل التلميذ 2السؤال
  كلم تقريبا. 150و 100حيث يظهر انخفاض في درجة الحرارة بين عمق 

  ب). 12تتوافق هذه التذبذب مع التغيرات في سرعة انتشار الموجات الزلزالية الموضحة في الوثيقة (
) تختلف عنها في 1) حيث يستنتج أن الحالة الفيزيائية للمادة في الجزء (13عطيات الوثيقة (: يفسر التلميذ م3السؤال
) انتقالية وفي الجزء 2) صلبة، وفي الجزء (1)، حيث تكون المادة في الجزء (3) وتختلف عنها في الجزء (2الجزء (

  ) مطاطية.3(
  ائية للمواد تؤثر في سرعة الموجات الزلزالية باستغالل نتائج المقارنة السابقة نستخلص أن الحالة الفيزي

  
  ).3) وتزايد في الجزء (2وٕانخفاض في الجزء ( 1حيث تبين المنحنيات المقترحة ثبات في الجزء 

*يستخلص التلميذ من خالل هذه التغيرات أن سرعة الموجات الزلزالية تتغير بتغير الحالة الفيزيائية للمادة وهذا ما 
  موعة من اإلنقطاعات داخل الكرة األرضية.يؤدي إلى ظهور مج

أ) حيث يفصل بين القشرة األرضية الممثلة 12كلم وهو ممثل في الوثيقة ( 100يقع اإلنقطاع األول على عمق أقل من 
  بالمستوى األول والمستوى الثاني الممثل بالبرنس األرضي.

والجزء المطاطي في المستوى الثاني (البرنس)، كلم ويفصل بين الجزء الصلب  150يقع اإلنقطاع الثاني على عمق -
  كلم ويفصل بين البرنس والنواة األرضية. 2900ويقع اإلنقطاع الثالث على عمق 

  تنقسم القشرة األرضية إلى قارية ومحيطية. -
  ينقسم البرنس إلى جزئين علوي وسفلي وينقسم الجزء العلوي إلى برنس ليتوسفيري وبرنس أستينوسفيري. -
  قسم النواة إلى جزء خارجي وجزء داخلي.وتن -
  

  : التركيب الكيميائي لصخور القشرة األرضية والمعطف (البرنس)2النشاط
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  يذكر األستاذ التلميذ بأهم أنواع الصخور المكونة للقشرة األرضية وأصلها. وضعية االنطالق:
 :1 النشاط الجزئي

غرانيت والقاطع يدل على الصخور النارية ويدل الغنايس : يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويستنتج أن ال1السؤال
  على الصخور المتحولة كما يدل: الغضار، الكونغلوميرا والحجر الرملي على الصخور الرسوبية.

 كما يمكنه من خالل تحليل المجسم استنتاج أهم مراحل تشكل الصخور: -

  توضع الطبقات المائلة (السفلي). - 1
 الصخور المستقبلة ويتشكل الصخور المتحولة. تداخل ناري يؤدي إلى انصهار  - 2

 تعرية. - 3

 توضع الصخور الرسوبية العليا األفقية. - 4

  :2النشاط الجزئي
  يتعرف التلميذ على األماكن التي يمكن إجراء زيارة ميدانية لها وذلك من خالل دراسة الخرائط المقترحة. - 1
 يفية اقتناء عيناتيقوم التلميذ باستعمال تقنيات معينة لتحديد مكان الرحلة وك  - 2

  :3النشاط الجزئي
  يتعرف التلميذ على خصائص بعض المعادن المكونة للصخور التي ستتم دراستها فيما بعد

  ) الدراسة المخبرية3
: يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويستنتج من خالل المقارنة بين التركيب المعدني النسيجي لصخور الغرانيتويد 1السؤال 

زلت والبيريدوتيت أن الصخور ذات النسيج البلوري (غرانيت+ بيريدوتيت) بينما الصخور ذات النسيج (الغرانيت) البا
  الميكروليني (معادن دقيقة + زجاج بركاني).

: يوظف التلميذ نتائج السؤال السابق ويستنتج أن الغرانيت والبيريدوتيت يبردان ببطئ في األعماق وأن البازلت 2السؤال
  السطح.يبرد بسرعة على 

  
  :4النشاط الجزئي

  : يحلل التلميذ مختلف أكاسيد الصخور المكونة لكل من الغرانيتويد (الغرانيت)، البازلت والبيريدوتيت ويستنتج أن:1السؤال 
 الغرانيت غني بالسيليس واأللمنيوم وفقير بالحديد والمغنيزيوم. -

 والكالسيوم. البازلت فقير بالسيليس وغني باأللمنيوم، الحديد، المغنيزيوم -

 البيريدوتيت: فقير بالسيليس واأللمنيوم وغني بالحديد كما هوغني جدا بالمغنيزيوم. -

 ) القشرة القارية.Sialيشكل الغرانيوتيد المكون من سليكات األلمنيوم ( -

 ) القشرة المحيطية.SIMAويشكل البازلت المكون من سليكات المغنيزيوم ( -

 ت المغنيزيوم والحديد في البرنس األرضي.يشكل البيريدوتيت المكون من سليكل -

: يستنتج التلميذ باستغالل نسب العناصر الكيميائية أن الصخور الغنية بسليكات األلمنيوم فاتحة وأن 2السؤال 
  الصخور الغنية بالمغنيزيوم والحديد عاتمة (البازلت + البييريدوتيت).
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غنية بالسيليس واأللومينيوم (كوارتز + الفلسبار + يستنتج باستغالل الخصائص المعدنية أن المعادن ال  -
البالجيوكالز) تكون القشرة القارية وأن المعادن الغنية بالمغنيزيوم والحديد (األوليفين + البيروكسين) تكون القشرة 

  المحيطية والبرنس األرضي.
 

  : نمذجة البينة الداخلية للكرة األرضية3النشاط
يذ بالقوانين الفيزيائية كالضوء مثال لفهم بعض الظواهر الجيولوجية حيث ينمذج انعكاس يستعين التلموضعية النطالق: 

  وانكسار الموجات الزلزالية داخل الكرة األرضية التي تسمح من تحديد اإلنقطاعات الداخلية للكرة األرضية.
 :2و 1 النشاط الجزئي

الورود مساوية لزاوية اإلنعكاس عندما ينتشر : يستنتج التلميذ قانون انعكاس الضوء: تكون زاوية 1السؤال 
  شعاع الضوء في نفس الوسط .

يستنتج التلميذ قانون انكسار الضوء: تكون زاوية االنكسار غير مساوية لزاوية الورود عندما ينتشر شعاع 
 الضوء في وسطين مختلفين ويكون القانون كالتالي:

N1sin 1=n2sin r     

مفهومي االنعكاس واالنكسار حيث أن كل شعاع ضوئي ينتقل من وسط إلى وسط : يستنتج التلميذ 2السؤال 
  ثان يتعرض جزء منه إلى انعكاس وينكسر الجزء اآلخر داخل الوسط الثاني

: يستعمل التلميذدقة المالحظة و يالحظ أن جزء من شعاع الليزر ينعكس عندما يصطدم بقعر 2السؤال 
  ر ثم ينكسر وتكون زاوية اإلنكسار مختلفة عن زاوية الورود.حوض الماء والجزء اآلخر يخترق القع

  
  :3النشاط الجزئي

  ينجز التلميذ التركيب التجريبي ثم يقوم بتحليل النتائج:
ويالحظ أنه يسجل كامال عندما يخترق وسط  4:يحلل التلميذ مسار شعاع الليزر في تركيب الوثيقة 1السؤال 

  متجانس دون أن ينعكس أو ينكسر.
حيث يالحظ أن جزء من شعاع الليزر ينعكس   5: يحلل التلميذ مسار شعاع الليزر في تركيب الوثيقة2ؤالالس

 وجزء آخر ينكسر وذلك وفق قانون ديكارت.

 .5كما يالحظ التلميذ أن شعاع الليزر لم يسجل كله على سطح العلبة الكبيرة في الوثيقة 

  103ة بين آخر شعاع منعكس ومنبع شعاع الليزر المقدرة بـ: : يقوم التلميذ بقياس الزاوية المسجل3السؤال 

 .42: يقوم التلميذ بقياس الزاوية المسجلة بين أول شعاع منكسر ومنبع شعاع الليزر المقدرة بـ: 4السؤال

إلى اإلنتقال من وضعية اإلنعكاس إلى وضعية ° 142و° 103يعلل التلميذ غياب شعاع الليزر بين زاوية  - 1
 دل هذا على وجود وسطين مختلفين.اإلنكسار وي

  :4 النشاط الجزئي
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: يستغل التلميذ نتائج النمذجة التي بينت اختفاء ألشعة الليزر في حالة وجود وسطين مختلفي القرينة 1السؤال 
أين تختفي  (P)حيث تتشكل منطقة ظل، تتوافق مع المالحظة التي تتم على مستوى انتشار الموجات الزلزالية 

  كلم من مركز الزلزال. 14500كلم و 11500رة على مستوى حزام يقع على بعد هذه األخي
على مستوى اإلنقطاع الذي  (P)ويعاين التغير المفاجئ على مستوى الموجات  6: يحلل التلميذ الوثيقة 2السؤال 

 كلم. 2900يقع على عمق 

الغالف الخارجي للكرة األرضية، ومنطقتي ويستنتج وجود حزام الظل على  8و 7: يحلل التلميذ الوثيقتين 3السؤال 
  ظل في المقطع.

  :5النشاط الجزئي
في المستويات الداخلية للكرة  (P)) التي تبين سرعة انتشار الموجات الزلزالية 9: يحلل التلميذ الوثيقة (1السؤال 

ا يظهر منحنى كلم وكم 5800كلم والثاني في  2900األرضية حيث يالحظ وجود إنقطاعين رئيسيين األول في 
  كلم. 5800كلم و 2900) اختفاء بين عمق Sانتشار الموجات الزلزالية (

  : يستعمل التلميذ دقة المالحظة ويستنتج من التحليل أن الكرة األرضية تتكون من ثالث طبقات رئيسية2السؤال 
نس األرضي له طبيعة : باالستعانة بخاصية انتشار الموجات الزلزالية في األوساط نستنتج أن البر 3السؤال 

 فيزيائية صلبة والنواة الخارجية لها طبيعة فيزيائية سائلة والنواة الداخلية لها طبيعة فيزيائية صلبة.

) عدم تجانس البرنس حيث يظهر منحنى سرعة انتشار الموجات 10: نستنتج التلميذ من تحليل الوثيقة (4السؤال 
كلم، ويرجع ذلك إلى تغيير المعادن المكونة لهذا  680ثاني على عمق  كلم وتغير 400تغير على عمق  (P)الزلزالية 
  المستوى.

  :6النشاط الجزئي
: يقوم التلميذ بتحاليل العناصر الكيميائية لألرض والنيازك ويستنتج تماثلها وأنهما من نفس األصل ولكنهما 1السؤال 

  لكوندريت (الممثل األساسي للنيازك) غير متمايز.يختلفان في كون األرض متمايزة إلى مجموعة من المستويات وأن ا
أن منحنيي السيلكات والمغنيزيوم يقعان في مجال البرنس وأن منحيي الحديد  12: يستنتج التلميذ من الوثيقة 2السؤال 

تكون والنيكل يقعان في مجال النواة األرضية.ويستخلص أن البرنس مكون من سيليكات الحديد والمغنيزيوم وأن النواة ت
  من النيكل والحديد

أن البرنس يتكون من مادة عازلة ( سليكات، مغنيزيوم) وأن النواة تتكون من مواد  2و 1يستنتج التلميذ من خالل  - 1
ناقلة (حديد ونيكل)، يتوافق هذا الطرح مع كون النواة األرضية مولدة للحقل المغناطيسي األرضي كونها سائلة 

 حيث تنتج عنها تيارات الحمل.

  
  
  

  :من الكتاب) 279(الصفحة المخطط التحصيلي 
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  التمـــارين
  :1التمرين

على  Rو Lو Sو Pتعيين الموجات - 1
 الرسم.
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  ثا 21د 9الزمن الذي استغرقته الموجات الزلزالية للوصول إلى محطة موناكو:  - 2
  كلم. 3646.5مرداس: المسافة التي تفصل إمارة موناكو عن بو 

  ثا. 10د  15إلى محطة موناكو:  Sزمن وصول الموجات  - 3
  :2التمرين

في  (P)سرعة الموجات الزلزالية  - 2
  كلم/ ثا. 5.71هي:  5و 1المحطتين 

في المحطتين  (P)سرعة الموجات  - 3
 4و 3

كلم/ثا  5.55هي:  3في المحطة
  كلم/ثا. 3.14و

  كلم/ثا.3.83كلم/ثا و5.6: 4المحطة
أن  3و 2من السؤالين يتبين  - 4

الموجات الزلزالية المنعكسة تصل 
قبل الموجات الزلزالية المنكسرة من 

 جهة وأن الموجات الزلزالية تفقد من سرعتها عندما تغير الوسط.

  :3التمرين
يميز منطقة رأس بوقارون صخور حمضية (غرانيتويد) ممثلة أساسا بصخر الغرانيت وصخور فوق قاعدية  - 1

دوتيت، ومميز منطقة تاكسنة صخور حمضية (غرانيتويد) ممثلة أساسا بصخر الغرانيت وصخور ممثلة بالبيري
 متحولة كالغنايس وصخور قاعيدية كصخر البازلت.

 الصخر (أ) عبارة عن غرانيت. - 2

  الصخر (جـ) عبارة عن بيريدوتي    الصخر (ب) عبارة عن بازلت.
  

  :4التمرين
  ماسكة عوض رسوبات غير متماسكة.من الجدول رسوبات مت 2تصحيح خط الخانة 

 نالحظ أن عمق الموهو في المجال القاري أكبر من عمقه في المجال المحيطي. - 1
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المجال المحيطي: نالحظ أن الصخور  -أ
الموجودة فوق اإلنقطاع عبارة عن بازلت 

ورسوبات غير متماسكة بينما نجد تحت اإلنقطاع 
 صخري الغابرو والبيريدوتيت.

ري: نالحظ أن الصخور المجال القا -ب
الموجودة فوق اإلنقطاع عبارة عن غرانيت 

وصخور متحولة بالنسبة إلسكتلندا رسوبات 
متماسكة، غرانيت وصخور متحولة بالنسبة لأللب ورسوبات متماسكة وغرانيت بالنسبة لألنديز بينما نجد تحت 

  اإلنقطاع بيريدوتيت في كل من إسكتلندا واأللب واألنديز.
مرات سمك المجال المحيطي ويعود ذلك لكون المجال المحيطي مكان  10المجال القاري بـيفوق سمك  - 2

 لترقق القشرة األرضية بينما يعتبر المجال القاري مكان لتضاعفها.

  :5التمرين
يبين تحليل المنحنيات الزلزالية أن باطن القمر مكون من مجموعة من المستويات ويرجع ذلك لتغير سرعة  - 1

 زالية بداللة العمق.الموجات الزل

نالحظ أنه يوجد تشابه بين مسار الموجات الزلزالية داخل الكرة األرضية وداخل القمر حيث يتوافق التغير  - 2
 داخل القمر. VSكلم تحت األرض مع التباطئ لـ  2900في  VSوغياب  VPالمفاجئ لـ 

 يت قمري.يقابل البازلت األرضي بازلت قمري ويقابل البيريدوتيت األرضي بيريدوت - 3

 مقطع داخلي في باطت القمر - 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :6التمرين
  يمثل الرسم البنية الداخلية للكرة األرضية. - 1
 البيانات: - 2
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  (البرنس العلوي). - 3    (األستينوسفير). - 2    (الليتوسفير).- 1
  (النواة الخارجية). - 6  (انقطاع قوتمبورغ). - 5  (البرنس السفلي).- 4
  (خندق). - 9    ة الداخلية).(النوا - 8  (انقطاع ليهمان).- 7

  (صلب). -12  ( البرنس السفلي). -11  (البرنس العلوي). -10
  (صلب). -15      (سائل). -14    (مطاطي). -13
 سرعة الموجات الزلزالية  - 3

 15 14 13 12 11 10 9 الوسط

 10.5 8.5 8.2 10 7.75 6.247.25 سرعة الموجات الزلزالية بالكلم/ثا 

 

 وساط هي: الحالة الفيزيائية لأل - 4

 15 14 13 12 11 10 9 الوسط

 صلب سائل مطاطي مطاطي صلب صلبصلب الحالة الفيزيائية

 

  :7التمرين
  يمثل الرسم: مصادر الطاقة الداخلية لألرض وكيفية تسربها- 1

  ) الطاقة المتسربة عبرالقشرة القارية2): الطاقة المتسربة عبرالنقاط الساخنة  (1البيانات:( - 3
  ): الطاقة المتسربة عبر براكين مناطق الغوص 4المتسربة عبر براكين الضهرة (): الطاقة 3(
  ): الطاقة المتسربة عبر القشرة المحيطية5(

تمثل األسهم المبينة في الرسم مختلف مصادرالتدفق الحراري ، حيث تمتل األسهم السوداء التدفق الحراري الناتتج  - 3
  ة النتجة عن التحلل العناصر المشعةعن الصخور وتمثل األسهم الحمراء الطاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : النشاط التكتوني والبنيات الجيولوجية المرتبطة به3الوحدة
  

  يتعرف على البنيات الجيولوجية والظواهر المرتبطة بالنشاط التكتوني. الهدف التعلمي للوحدة:
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القشر األرضية التي يمكن أن تكون   تتميز حدود الصفائح التكتونية بوجود زالزل وبراكين تنتج عن حركات النص:
  تباعدية، تقاربية أو إزاحية وتنشأ على مستوى هذه المنطق تضاريس مميزة.

  تظهر الصورة أنواع حدود الصفائح التكتونية وحركتها بالنسبة لبعضها البعض والتضاريس الناشئة عنها. الصورة:
  

  ط محيطية)الظواهر المرتبطة بالبناء (خصائص الظهرات وس :1النشاط
تكون الظهرات وسط محيطية حدود األلواح التكتونية تتميز بحركة معينة، تنشأ عنها تضاريس  وضعية االنطالق:

  معينة.
 

 الظهرات تشكل في تسببت التي حركةال الوثائق تحليل خالل من ويستنتج المالحظة دقة التلميذ يستعمل: 1السؤال
 .ديةالتباع الحركات في والمتمثلة محيطية وسط
 :األرقام مكان المالئمة البيانات التلميذ يضع:2 السؤال
  ):سالسل جبلية تحت بحرية.2(        ):غرونالند1(
  ): قارة أوروبا.4(      ): أمريكا الجنوبية.3(
  ): فوالق تحويلية.6(      ): ظهرة وسط محيطية.5(
  ): جزيرة بركانية( إسلندا).8(        ): قارة إفريقيا.7(
 والمتمثلة محيطية وسط الظهرات ميزاتم الوثائق تحليل خالل من ويستنتج المالحظة دقة لتلميذا يستعمل: 3 السؤال

 .المحيطات وسط في أحزمة تشكل نصفين إلى المحيط تقسم بحرية تحت جبلية سالسل في
  .: المغماتية وتشكل اللوح المحيطي2النشاط

  عالقته بتشكل القشرة المحيطية.يظهر النشاط المغماتي المرتبط بالظهرات و  وضعية االنطالق:
  محيطية وسط الظهرة بركنة  ) أ

 وسط الظهرات مستوى على المنبعثة البركانية الحمم تتميز مميزات تحديد إلى السؤال يهدف :1 السؤال
  .الطفحي النمط من أنه يستنتج حيث التلميذ عند المالحظة دقة تنمية خالل من وذلك محيطية
 في المبينة الحالة إلى) 1( الوثيقة في المبينة الحالة من اإلنتقال كيفية ستنتاجا إلى السؤال يهدف :2 السؤال
 .الماغما بتصلب تتم والتي) 2( الوثيقة
 التصلب بعد البركانية الحمم شكل بتحديد وذلك التلميذ عند المالحظة دقة تنمية على السؤال يهدف :3 السؤال
 .صخرية وسائد شكل على تكون والتي

  المحيط قاع طوبوغرافية  ) ب
 .المحيطات قاع خرائط تحليل على النشاط هذا يعتمد

 جبلية سالسل وجود في والمتمثلة محيطية وسط الظهرات مميزات واستنتاج الوثيقة بتحليل التلميذ يقوم :1 السؤال
 .كإسلندا بركانية جزر مكونة السطح إلى األحيان بعض في تصل أن يمكن بحرية تحت
 المركزي الجزء يكون الخسف أن ويستنتج المالحظة دقة باستعمال وذلك الوثيقة بتحليل ميذالتل يقوم :2 السؤال
 للظهرة
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 الظهرات بنية 

 الفوالق من بنوعين تتميز الظهرات أن المالحظة دقة واستعمال الصور تحليل خالل من التلميذ يستنتج :1 السؤال
 :وهي

  .الظهرة لمحور موازية أهبوطية، العادية، الفوالق
  . الظهرة محور مع متعامدة التحويلية، الفوالق

 .يميني تحويلي) 7( وثيقةال فالق وأن عادي 6 الوثيقة فالق أن الوثائق تحليل خالل من التلميذ يستنتج: 2 السؤال
 ودورانها الظهرة مسار تغيير على تعمل التحويلية الفوالق أن ويستنتج المالحظة دقة التلميذ يستعمل: 3 السؤال
 .العميقة الصخور معاينة خاللها من يمكن والتي التكتونية األلواح حول

 تمثيلي مخطط انجاز: 4 السؤال

 الوثائق معاينة خالل من محيطية وسط للظهرات المميزة الزالزل ونشأة الفوالق حركة بين التلميذ يربط: 5 السؤال
 .المدروسة
 القذف عن تنتج والتي محيطية وسط للظهرات يزةالمم الجبلية السالسل نشأة لكيفية تفسيرا التلميذ يقدم 

 .التكتونية األلواح تباعد عن الناتج للظهرات المركزي الرفت مستوى على للماغما المستمر
  :المحيطي الليتوسفير صخور تسلسل) جـ(

  المحيطية للقشرة المكونة الصخور معرفة في التحويلية الفوالق تمكن
 حيث المحيطية القشرة مكونات المعرفة فيما فالق اختيار سبب ويستنتج مالحظةال دقة التلميذ يستعمل: 1 السؤال
  .المحيطية للقشرة المكونة الصخور على مقطع طريق عن بالكشف يسمح
 .متجانسة غير المحيطية القشرة أن) ب9(و) أ9( الوثيقتين تحليل خالل من التلميذ يستنتج: 2 السؤال
 :التالية الصخور من األسفل إلى األعلى من تتكون المحيطية القشرة أن طيتخطي برسم التلميذ يوضح: 3 السؤال

  وسادي بازلت
  عروقي بازلت
  غابرو

   بيريدوتيت
 

  
  
  
  

  محيطية وسط لظهرة المميزة الصخور تشكل: 3 النشاط
 الكيميائي تركيبها النسيجية، بنيتها يستنتج و المحيط لقاع المكونة الصخور مختلف التلميذ يدرس :االنطالق وضعية
  .عنها الناتجة الصخور انصهار وطريقة

  :المحيط قاع صخور دراسة  - أ
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  :1الجزئي النشاط
 الغابرو البازلت، في والمتمثلة المحيطية للقشرة المكونة الصخور بين مقارنة إجراء في الدراسة هذه تتمثل

  .والبيريدوتيت
  .التلميذ عند المالحظة دقة تنمية على النشاط هذا يعتمد
 من كل من لكل المميز البلوري نسيج واستنتاج التلميذ عند المالحظة دقة تنمية على النشاط هذا يعتمد :1 لالسؤا

 .البازلت المميز الميكروليتي  والنسيج والغابرو البيريدوتيت
 .سريع ازلتالب وتبلور بطيء والغابرو البيريدوتيت تبلور أن ستنتجوي السابقة المقارنة نتيجة التلميذ يستغل:2 السؤال
 البازلت وتبلور األعماق في والغابرو البيريدوتيت تبلور ان ويستنتج السابقة المقارنات نتيجة التلميذ يستغل: 3 السؤال
 .السطح على

 القشرة صخور دراسة خالل من إليه التوصل تم ما مع تتوافق النتائج هذه أن األخير في التلميذ يستنتج:4 السؤال
 .فيما فالق مستوى على المحيطية
 

  2الجزئي النشاط
 محيطية وسط الظهرات مستوى على تحدث التي الجيولوجية الظواهر فهم لتقريب وذلك تجريبية تراكيب التلميذ ينجز

 :أن ويستنتج المستقطب بالمجهر المالحظة الفانيلين مادة لتبرد التجريبية النتائج بتحليل التلميذ يقوم: 1 السؤال
  ي الثالجة بلوراتها صغيرة.الشريحة التي تبردت ف

  الشريحة التي تبردت في الهواء الطلق بلوراتها متوسطة.
  الشريحة التي تبردت فوق حمام مائي بلوراتها كبيرة.

 وكلما كبيرة البلورات كانت كلما عالية الحرارة درجة كانت كلما أنه السابقة التجربة من التلميذ يستخلص :2 السؤال
 .صغيرة البلورات كانت كلما فضةمنخ الحرارة درجة كانت
 المحيطية، للقشرة المكونة الصخور تبلور مع النمذجة من عليها المتحصل النتائج توافق التلميذ يالحظ: 3 السؤال
 .بطيء والغابرو البيريدوتيت من كل وتبلور سريع البازلت تبلور يكون حيث
 

  3الجزئي النشاط
  .محيطية وسط الظهرات مستوى على المتكونة الصخور ختلفلم الكيميائي التركيب في اإلختالف تفسير

   أن ويستنتج الجداول التلميذ يحلل: 1السؤال
 .بالمغنزيوم جدا وغني بالسيليس جدا فقير البيريدوتيت صخر
 .والكالسيوم المغنيزيوم الحديد، من معتبرة نسب على ويحتويان باأللمنيوم وغنيان بالسيليس فقيران والغابرو البازلت

  :أن التلميذ يستنتج: 2السؤال
 بالمغنيزيوم الصخر غني فرضية يدعم ما وهذا فقط والبيروكسين األوليفين معدني على يحتوي البيريدوتيت

 ).Mg2SiO4 األوليفين(
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 الفلسبار، من متساوية نسب على البازلت ويحتوي والبالجيوكالز األوليفين من عالية نسب على الغابرو يحتوي
 .البركاني الزجاج من معتبرة ونسبة واألوليفين البالجيوكالز

 والبازلت الغابرو من كل وأن قاعدي فوق صخر البيريدوتيت أن يستنتج و السابقة المعطيات التلميذ يستغل*
 .قاعديين صخرين

 :للبيريدوتيت التجريبي االنصهار  -  ب
 جيوحرارية عمليات من يطيةمح وسط الظهرات مستوى على يحدث ما تفسير محاولة هو النشاط هذا من الهدف
  .حركية

 سائل+ صلب) ب( الحالة وفي صلب) أ( الحالة في البيريدوتيت أن ويستنتج المنحنى التلميذ يحلل: 1 السؤال
 .سائل) جـ( الحالة وفي

 من ينتقل أنه حيث) 2( الحالة إلى) 1( الحالة من ينتقل عندما البيريدوتيت لحالة تفسيرا التلميذ يقدم: 2 السؤال
 .(Solidus) المستقيم يخترق ألنه وذلك جزئيا المنصهرة الحالة إلى الصلبة الحالة
 جزئيا المنصهرة الحالة إلى الصلبة الحالة من البيريدوتيت انتقال على المؤثر العامل التلميذ يحدد: 3 السؤال

 .الضغط انخفاض في والمتمثل
 الضغط انخفاض بسبب الزبدة مكعب ذوبان في مثلوالمت) 10( للوثيقة التجريبي التركيب يدعم: 4 السؤال

 .محيطية وسط الظهرات تحت للبيريدوتيت الجزئي اإلنصهار
  .الصخور انصهار إلى يؤدي الظهرات مستوى على ثابتة حرارة في الضغط انخفاض أن التلميذ ويستنتج

  
 :4الجزئي النشاط
 وتعريضها دسم على تحتوي غذائية مواد استعمالب وذلك البيريدوتيت إنصهار فهم تقريب إلى النشاط هذا يهدف
  .الحرارة درجة في للزيادة
 والثالث الثاني األنبوب وأن شيء فيه يحدث لم األول األنبوب يالحظ ثم تجريبية تراكيب التلميذ ينجز: 1 السؤال
 والمواد األسفل في تجمعت الصلبة المواد أن حيث المواد بين تمايز ظهور مع الدسمة للمواد ذوبان فيهما حدث
 .األعلى في تجمعت السائلة
 مادة Corned‐beef لكون ذلك ويعود والثالث الثاني األنبوب في جزئي إنصهار حدوث التلميذ الحظي: 2 السؤال
 .متجانسة غير

 يف تجمعت السائلة المواد بينما األسفل في تجمعت الصلبة المواد أن 3و 2 األنبوبين في التلميذ يالحظ: 3 السؤال
 .1 األنبوب خالف على األعلى
 عن الناتج الماغما يكون أين محيطية وسط الظهرات مستوى على يحدث ما مع النمذجة نتائج تتوافق: 4 السؤال

 المستويات في يتجمع خفيف األول لكون ذلك ويعود بالمغنزيوم وفقير باأللمنيوم غنى للبيريدوتيت الجزئي اإلنصهار
 .السفلى المستويات في يتجمع ثقيل والثاني المغماتية للغرفة العليا
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 ماغماتية غرفة نشاط تمثيل: 
  

 النشاط
 :5الجزئي

.  
 :1 السؤال
 يهدف
 إلى النشاط
 قدرات تنمية

 المالحظة
 واالستنتاج

 .جزئيا منصهرة) 2( الحالة وصخور متصلبة) 1( الحالة صخور أن الرسمين خالل من يظهر حيث التلميذ عند
) 4و 3 ،2( الحاالت إلى) 1( الحالة من البيريدوتيت تحول أن المخطط تحليل خالل من لتلميذا يستنتج: 2 السؤال
 .الثانية المرحلة في الحرارة ودرجة األولى المرحلة في الضغط انخقاض إلى يعود

 يسار وعلى جزئيا منصهرة تكون solidus يمين على للبيريدوتيت الفيزيائية الحالة أن التلميذ يستنتج: 3 السؤال
solidus متصلبة. 
 .الضغط في يتمثل 2و 1 الحالتين في تأثيرا األكثر العامل أن التلميذ يستنتج: 4 السؤال
 الحالة لكون ذلك ويعود ميكروليتية) 3(والحالة بلورية) 4( الحالة في النسيجية البنية أن التلميذ الحظي: 5 السؤال

 .السطح على سريع تبلور) 3( ةالحال وتمثل األرض باطن في بطيء تبلور تمثل) 4(
 :6الجزئي النشاط

 حقيقية خرائط من إنطالقا وذلك محيطية وسط ظهرة تشكل بها تمر التي المراحل أهم إستنتاج إلى النشاط هذا يهدف
  .قاريا خسفا يحدث أين اإلفريقي كالرفت معينة لمنطقة
 بين الموهو خط وضعية في االختالف في لمتمثلةوا التلميذ عند المالحظة قدرة تنمية إلى السؤال يهدف:1 السؤال

 ).15( الوثيقة في ويصعد) 14(الوثيقة في أفقيا يكون حيث الوثيقتين،

 .الرفت منطقة مستوى على الحمل تيارات صعود استمرار آثار مالحظة إلى السؤال يهدف :2 السؤال
 المشعة العناصر تحلل من المتحررة الطاقة إلى سببه يرجع والذي الموهو خط لصعود تفسيرا التلميذ يقدم: 3 السؤال

 . قشرية قبة تشكل إلى أدت والتي البرنس في الموجودة
 .التباعد في والمتمثلة العملية هذه عن الناتجة الحركة) 15( الوثيقة مالحظة من انطالقا التلميذ يستنتج: 4 السؤال
 

  :7الجزئي النشاط
 لفهم تسمح كما) اليدوية المهارات(للتلميذ والحركية الحسية القدرات تنمية على  النمذجة هذه تعتمد :التعلمي الهدف
  .المعقدة الجيولوجية الظواهر
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 ).4( و) 3( المرحلتين في الجبس طبقات سمك تغيير يالحظو  تجريبية تراكيب التلميذ ينجز: 1 السؤال

 اديةع فوالق في تتمثل تراكيب ونشوء الطبقات ترقق التلميذ يالحظ :2 السؤال

 محيطية وسط ظهرة تشكل بها يمر التي المراحل علمي نص في التلميذ يلخص* 
 :أساسية مراحل ثالث في تلخيصها يمكن والتي

  اإلفريقي القرن بخسف ممثلة الرفت مرحلة
   األحمر بالبحر ممثلة البحري الشق مرحة
  .األطلسي بالمحيط ممثلة المحيط مرحلة
 محيطية وسط ظهرة تشكل حلمرا لمختلف مخططا التلميذ ينجز  

  
  

  بالغوص المرتبطة الظواهر: 4 النشاط
 األرضية القشرة حجم زيادة عن الناتجة المواد هدم عن ينتج :االنطالق وضعية
  .جبلية وسالسل الزالزل البراكين، في تتمثل الجيولوجية ظواهر

 :1الجزئي النشاط
 الغوص لمنطقة تالمكونا بأهم التذكير هو النشاط هذا من الهدف: السؤال
  :نجد حيث

 .أرضي برنس) 2(    .محيطية قشرة )1(
  .غوص منطقة) 5(    .قارية قشرة) 4(    .النار قوس براكين) 3(
  

  :2الجزئي النشاط
  ).خرائط( حقيقية وثائق من إنطالقا الغوص لمناطق المميزة الجيولوجية الظواهر تحديد إلى النشاط هذا يهدف

  يزاألند لمنطقة زلزالية خريطة دراسة  ) أ
 مناطق الجنوبية ألمريكا الزلزالية الخريطة معاينة من إنطالقا يستخرجو  المالحظة تقنية التلميذ يستعمل: 1 السؤال
 .الغربية لحافتها موازيا حزاما تكون والتي الزالزل توزيع
 الزالزل أن للزالزل السطحية المراكز من واستنتاج المالحظة تدقيق على تدريب إلى السؤال هذا يهدف: 2 السؤال
  .البحر من قريبة تكون السطحية والزالزل البحر عن بعيدة تكون العميقة
  .عميقة زالزل بوجود تتميز أنها األنديز لمنطقة الزلزالية الخريطة معاينة خالل من التلميذ يستنتج: 3السؤال
 جبلية سلسلة بوجود تتميز يزاألند منطقة أن األبعاد الثالثي التمثيل معينة خالل من التلميذ يستنتج: 4 السؤال

 الهادي المحيط لحواف بركانية خريطة دراسة  ) ب

  .العالم من معينة مناطق مستوى على البراكين توزيع أماكن على اعتمادا الغوص مناطق تحديد يمكن
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 وفق تتوزع البراكين أن يالحظ حيث التلميذ عند والتحليل المالحظة قدرة تنمية إلى السؤال يهدف: 1 السؤال
 أقواس وتشكل آسيا لقارة الغربية والحافة  والشمالية الجنوبية ألمركا الغربية الحافة مستوى على معينة حزمةأ

 .والفيليبين اليابان من كل في جزيرية
 .االنفجاري بالنمط تتميز التي البراكين صور معاينة خالل من التلميذ يستنتج: 2 السؤال

 مناطق مستوى على ونمطها والبراكين وعمقها الزالزل أحزمة توزيع بين فيه يربط علميا نصا التلميذ ينجز 
 .العالم من معينة
  :3الجزئي النشاط
 التكتونية الصفائح حدود مع العالم في الغوص مناطق توزع بين العالقة ربط هو النشاط هذا من الهدف
  .الطافية والصفائح الغائصة الصفائح وتحديد
 .المتقاربة بالحدود مرتبطة الغوص مناطق أن المالحظة تقنية استعمال لخال من التلميذ يكتشف: 1 السؤال
 ).محيطية – ومحيطية قارية-محيطي(المتقاربة الصفائح أنواع الخريطة من يستخرج: 2 السؤال

 حيث غائصة، وصفائح طافية صفائح هناك أن الصفائح حدود معاينة خالل من التلميذ يستخرج: 3 السؤال
 .الطافية الصفيحة من كثافة أكثر ائصةالغ الصفيحة تكون
 بمستوى يدعى مستوى وفق تكون والتي الزلزالية البؤر توزع جيستنت و 10الوثيق التلميذ يحلل: 4 السؤال
 .الغائص واللوح الطافي اللوح استخراج ومنه بينيوف
  
  بالغوص المرتبطة والظواهر المحيطي اللوح إختفاء: 5 النشاط
 الصخور وتحول المواد إنصهار في تتمثل جيولوجية ظواهر الغوص عملية عن ينتج :االنطالق وضعية
  .الغوص بعملية المرتبطة

 :1الجزئي النشاط
  .تغيرات إلى الهدم مناطق مستوى على غوصه إلى الظهرات مستوى على نشأته منذ المحيطي اللوح يتعرض

 مباشرة تمر" S" الزلزالية الموجات أن يالحظ ثحي المالحظة دقة على التلميذ تدريب إلى السؤال يهدف: 1 السؤال
 المحطة في البرنس إلى نصل أن قبل) جـ( المحطة في أطول زمن تستغرق بينما) أ( المحطة في البرنس داخل

 ).جـ(

 أنها معناه كبيرة) جـ( وفي قليلة) أ( في المحيطية القشرة أن السابقة المالحظة من التلميذ يستخلص: 2 السؤال
 .الظهرة من ابتعدنا كلما كاسم تزداد
 اللوح سمك وزيادة الثالث المحطات في الزلزالية الموجات انتشار بين توافق هناك أن التلميذ يالحظ:3 السؤال

 ).3( الوثيقة في المالحظ المحيطي

 .3.26)= جـ( المحطة وفي 3.14)= أ( المحطة في المحيطي اللوح كثافة معدل التلميذ يحسب: 4 السؤال
  ).أ( المحطة في المحيطية القشرة كثافة من أكبر) جـ( المحطة في المحيطية القشرة كثافة أن جيستنت

  .كثافته زادت كلما الظهرة محور من المحيطي اللوح ابتعد كلما أنه نستخلص
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 حيث الكثافة في الفرق إلى ترجع القاري اللوح تحت المحيطي اللوح غوص عملية أن التلميذ يستخلص: 5 السؤال
 .القاري اللوح كثافة من أكبر المحيطي اللوح كثافة نأ

 

 2الجزئي النشاط

  .  منشأهما باختالف يختلفان الصخور من نوعين الغوص لمناط الطافي اللوح مستوى على ينشأ
 الغرنوديوريت لصخري البلورية البنية بين والمقارنة المجردة بالعين المالحظة تنمية إلى السؤال يهدف: 1 السؤال

 صخر بلورات ترى ال بينما المجردة بالعين بلوراته ترى الغرانوديوريت صخر أن التلميذ يالحظ حيث ألنديزيتوا
  .األنديزيت
 حيث واألنديزيت الغرنوديوريت صخري نسيج واستنتاج المجهرية المالحظة في التدقيق إلى السؤال يهدف: 2 السؤال
 صغيرة بلورات من خليط في تسبح كبيرة بلورات من نديزيتاأل ويتكون كبيرة بلورات من الغرنوديوريت يتكون

 ).بركاني وزجاج ميكروليتية(

  .بسرعة األنديزيت تصلب بينما ببطىء الغرانوديوريت تبلور أن نستنتج
  
  3الجزئي النشاط
  .النسيجية البنية على بناءا الصخور منشأ تحديد يمكن

) ب( إندساسي منشأ على ببطىء التبلور يدل حيث نسيجها نم إنطالقا الصخور منشأ التلميذ يستنتج: 1 السؤال
 ).أ( سطحي منشأ على بسرعة التصلب ويدل

 واألنديزيت الغرانوديوريت لصخري المكون الماغما مصدر التلميذ يحدد) 8( الوثيقة تحليل من إنطالقا: 2 السؤال
 .البرنس سوى يكون انم يمكن ال والذي

 

  4الجزئي النشاط
  .صخورها مصدر واستنتاج األرضية القشرة من معينة بمناطق خاصة كيميائية عناصر في تتمثل معطيات تحليل

 غنية الغوص مناطق صخور أن يالحظ حيث التلميذ عند التحليل قدرة تنمية إلى السؤال يهدف: 1 السؤال
  .المغنيزيوم و بالحديد وغنية بالسيليس فقيرة) الظهرات( البناء مناطق صخور وأن واأللمنيوم بالسيليس
 يعود الغوص ومناطق البناء مناطق بين الكيميائي التركيب في اإلختالف سبب أن التلميذ يستنتج:2 السؤال

 .البراكين نوعية إلختالف
 للبيريدوتيت الجزئي اإلنصهار عن ناتج الظهرات مستوى على الماغما مصدر أن التلميذ يعرف: 3 السؤال
 البرنس بيريدوتيت إنصهار عن ناتج الغرانوديوريت تشكل إلى المؤدي الماغما أن) 8( الوثيقة خالل من ويستنتج
 contamination( قشرية عدوى إلى يتعرض أين األرضية القشرة في ماغماتية غرفة داخل وتجمعه

crustale.(  
 

  5الجزئي النشاط
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 تساؤل األستاذ يطرح الطافي، اللوح برنس جزئي إنصهار عن ناتج الغوص مناطق ماغما أن السابق النشاط من تبين
  .الجزئي اإلنصهار هذا سبب حول
  .المميه والبيريدوتيت الصلب للبيريدوتيت التجريبي اإلنصهار تجربة أدرجنا الظاهرة هذه لفهم

  .الطافي اللوح برنس هو الغوص مناطق مستوى على المنصهر البيريدوتيت مصدر أن التلميذ يستنتج:1 السؤال
 ضغط( الفيزيائية الظروف نفس في تقعان) 2P(و) 1P( النقطتين أن يستنتج حيث) 10( الوثيقة تلميذال يحلل: 2 السؤال
 .Solidus لخط بالنسبة موقعهما في وتختلفان) وحرارة
 مجال في تقع المميه البيريدوتيت حالة في) 1P( النقطة أن ويستنتج المالحظة دقة التلميذ يستعمل: 3 السؤال

 الماء أن نستنتج الصلب، البيريدوتيت مجال في الجاف البيريدوتيت حالة في) 2P( النقطة قعوت الجزئي اإلنصهار
 .الجزئي لإلنصهار مساعد دور يلعب
 .الطافي اللوح بيريدوتيت من لجزء الجزئي اإلنصهار في سببا يعد الماء أن 11 الوثيقة من التلميذ يستخلص: 4 السؤال

 

  6الجزئي النشاط
 الغائصة الصفيحة أن التلميذ يالحظ حيث ،)12( الوثيقة بإستغالل مالحظة تدقيق إلى لسؤالا يهدف: 1 السؤال
 .تدريجيا ماءها تفقد

 .الغائص اللوح طرف من المفقود الماء يستعيد الطافي للوح الليتوسفيري البرنس أن التلميذ يستنتج: 2 السؤال
 .الطافي للوح سفيريالليتو  البرنس من جزء إنصهار على الماء يعمل: 3 السؤال

  7الجزئي النشاط
  .الغائصة القشرة لوح صخور معادن على تطرأ التي التغيرات التلميذ يالحظ
 ويتحول بركاني زجاج تتبلور حيث البناء مناطق من تبتعد عندما المحيطية القشرة لصخور النسيجية البنية تتغير
  .ميتاغابرو إلى البازلت صخر
 الميتاغابرو في جديدة معادن ظهور والميتاغابرو الغابرو بين المقارنة من إنطالقا التلميذ يستنتج: 1 السؤال

 .الغلوكوفان في والمتمثلة
 المعادن شكل في إختالف يوجد أنه األزرق والشيست الميتاغابرو بين المقارنة خالل من التلميذ يستنتج: 2 السؤال

 .توضعها وكيفية) صغيرة ومحج ذات معادن األزرق الشيست كبيرة، معادن ميتاغابرو(
 كالغرونا األزرق الشيست في جديدة معادن ظهور. 
 معين إتجاه األزرق الشيست معادن تأخذ بينما عشوائي بشكل الميتاغابرو معادن تتوضع حيث المعادن نسيج 

 .عال لضغط الصخر تعرض إثر على تشكلت متحولة صخور بوجود يوحي
 كبيرة اإليكلوجيت معادن أن المعدني والتركيب) النسيج( المعدنية البنية قارنةم خالل من التلميذ يستنتج: 3 السؤال

 .اإليكلوجيت في الجادييت وظهور الغلوكوفان غياب نالحظ كما األزرق، الشيست معادن مع بالمقارنة
  .والحرارة الضغط من عالية ظروف في تشكل اإليكلوجيت أن على هذا يدل

 :8الجزئي النشاط
  .للصخور المعدنية التحوالت من إنطالقا السحن مختلف يذالتلم يستنتج
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 مستوى على تحدث بتحوالت تمر الغائص اللوح الصخور أن ويالحظ 16 الوثيقة منحنى التلميذ يحلل: 1 السؤال
 :أساسيتين مرحلتين
 االنتقال يتم يتح بينها، فيما مستقرة أخرى معادن وظهور والغابرو البازلت لمعدن تحوالت تحدث أين): 1( المرحلة

  .األخضر الشست سحنة إلى األومفيبوليت سحنة من
 الغوص عملية إثر على والحرارة الضغط في الزيادة بفعل وذلك الجديدة للمعادن تحوالت تحدث أين): 2( المرحلة
  .اإلكلوجيت سحنة إلى ثن األزرق الشست سحنة إلى األخضر الشست سحنة من االنتقال يتم حيث
 متحول صخر إلى) غابرو( ناري صخر من الصخر ينتقل حيث الماء دخول 2و1 المرحلتين تمثل - أ: 2 السؤال

 سحنة على الحالة هذه في ونتحصل) Domaine de stabilité( بينها فيما مستقرة المعادن فيه تكون) ميتاغابرو(
 .األخضر الشيست

  .جديدة معادن تدريجيا تظهر حيث الحرارة ودرجة الضغط في الزيادة بفعل الماء طرد 5و 4 المرحلتين تمثل -ب
+  بالجيوكالز بمعادن الممثلة األخضر الشيست سحنة من تحول 4 المرحلة إلى 2 المرحلة من اإلنتقال يمثل

  .البيروكسين) +أومفيبول( غلوكوفان+  بالجيوكالز بمعادن الممثل األزرق الشيست سحنة إلى أكتينوت+  كلوريت
 كالغرونا جديدة معادن ظهور إلى المؤدية والحرارة الضغط في الزيادة على 5 ،4 الالمج من اإلنتقال ويدل

  .اإلكلوجيت سحنة على تدل التي والجادييت
 والسحن الناتجة الصخور المعدنية، والتحوالت جهة من األساسيتين المرحلتين االعتبار بعين العلمي النص يأخذ*

 .األخرى جهة من عنها المنتجة
  )الكتاب من 315 الصفحة( صيليالتح مخططال

  :التالية البيانات األرقام تمثل
  .إكلوجيت -3      .أزرق شيست -2      .ميتاغابرو -1
  .ماغماتية غرفة -5    .للبرنس جزئي إنصهار -4

  ).بركاني.ن.ص(أنديزيت -1
  
  
  
  
  
  
  

  التصادم عن الناجمة التضاريس: 6النشاط
 هذا يعرض  الغوص، عملية في المحيطي اللوح كل إستهالك بعد القارية األلواح تصادم يحدث :اإلنطالق وضعية
 اإلفريقي واللوح األوروبي اللوح بين يفصل كان الذي المحيط إختفاء إثر على المغربية السلسلة تشكل مرحل النشاط
  .التصادم عملية وحدوث



 152

  
 :1الجزئي النشاط
 األفريقي اللوح بين حوض تشكل الحظ يثح التلميذ عند المالحظة دقة تنمية هو السؤال من الهدف: 1 السؤال
 عن األلبوران قارة ميكرو إنفصال ذلك بعد يحدث ثم س م 150 منذ التيتيس حوض في ممثال األوروبي واللوح
  س م 50 في الرسوبية األحواض كل تنغلق األخير وفي س م 100 في األوروبي اللوح
 

 :2الجزئي النشاط
 أساسيتين مرحلتين وٕاظهار جيولوجية مقاطع تحليل على باإلعتماد لمالحظةا دقة تنمية هو النشاط هذا من الهدف
  .المغاربية السلسلة نشأة من

 .متباعدتان كانتا أنهما ويالحظ األلبوران بلوح الممثلة واألوروبية اإلفريقية القارتين وضعية التلميذ يحدد: 1 السؤال
 .تقاربا قد اللوحين أن) 6(و) 5( الوثيقتين من التلميذ يستنتج: 2 السؤال
 .اإلفريقي اللوح فوق األلبوران لوح وطفو التصادم حركة النهاية في التلميذ يستنتج: 3 السؤال
 .االلتحام لخط موازية جبلية سالسل والطفو التصادم هذا إثر على ينشأ: 4 السؤال

 

 :3الجزئي النشاط
 على والمتواجدة األلبوران قارة ميكرو رهامصد التي الصخور مكاشف مختلف معاينة هو النشاط هذا من الهدف
  .المغاربية السلسلة مستوى
 ذلك ويدل المكونات نفس لها الصخور هذه أن يستنتج حيث 7و 6 ،5 الوثائق معطيات التلميذ يستغل: 1 السؤال
 .األلبوران قارة ميكرو في والممثل المصدر نفس لها أن على

 قارة ميكرو لوح بقايا بين يفصل فالق وجود في المغاربية السلسلة ىمستو  على اإلصطدام آثار تتمثل: 2 السؤال
 الفالق هذا يدعى اإلفريقي، واللوح المغربي والريف الكبرى والقبائل الصغرى القبائل من أساسا والممثلة األلبوران
 .أوروبا جنوب إلى ويصل إفريقيا شمال على يمتد والذي القبائلي الجبهوي بالفالق

  
  التقلص واهدش: 7النشاط
 السلسلة صخور  مستوى على المالحظة الصخرية، التشوهات في التقلص شواهد تتمثل :اإلنطالق وضعية
 خرائط مستوى على أو) فوتوغرافية صور( المجرة بالعين مالحظتها يمكن جيولوجية ظواهر في المتمثلة و المغاربية
  .ئطالخرا هذه على منجزة حقيقية مقاطع أو إقليمية جيولوجية

  :1الجزئي النشاط
 على تظهر التي والكسور اإلنطوءات في المتمثلة الدقيقة الميدانية المالحظة على النشاط هذا يعتمد: 1 السؤال
 .الصخرية الطبقات مستوى
 أن حيث الرسوبية للطبقات قلب هناك أن التلميذ يستنتج الرسوبية، الصخور تطبق مبادئ بإستغالل: 2 السؤال
 .الحديثة الطبقات فوق تقع مةالقدي الطبقات
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 حيث) 2( الوثيقة في حدث الذي التشوه نوع التلميذ يقارن) 3( الوثيقة في الموضح المجسم بإستغالل: 3 السؤال
 .عكسي فالق حدث أنه يستنتج هنا ومن) 3( الطبقة فوق صعدت قد الطبقة هذه أن يالحظ
 .للمنطقة تقلص حدث ومنه) 3( قةالطب فوق طفت) 2( الطبقة أن التلميذ يالحظ: 4 السؤال
 عليها المسلط الجانبي الضغط بفعل الصخرية الطبقات إنتقال) ب 2( الوثيقة في المبين السهم يمثل: 5 السؤال

 .التصادم عملية في والمتمثل
 من تإنتقل ألنها) 2( الوثيقة من اليمنى الجهة على تنطبق المغتربة الصخور تسمية أن التلميذ يستنتج: 6 السؤال
 .آخر مكان إلى توضعها مكان
 

 :2الجزئي النشاط
  .القاري التقلص شواهد منه ويستخرج المغاربية السلسلة في جنوب شمال مقطع التلميذ يدرس
 طيات فوالق، في ممثلة التشوهات من أنواع عدة المقطع من وستنتج المالحظة دقة التلميذ يستعمل: 1 السؤال

  .مغتربة وصخور
 سطح دور تلعب عكسية فوالق) ب( النقطة وتمثل معقدة طيات تمثل) أ( النقطة أن التالميذ ظيالح: 2 السؤال
 ).Contact anormal عادي غير تماس( إغتراب

 

 :3الجزئي النشاط
  .للفهم وتقريبها السنين ماليين خالل ظهرت التي الجيولوجية الظواهر محاكاة هو النمذجة هذه من الهدف
 الشكل وتغير السمك، في زيادة( الجبس طبقات مستوى على إختالفات ويالحظ تركيبية تراكيب ذالتلمي ينجز: 1 السؤال

.( 

 فوالق مستواها على وظهرت تشوهت قد الملون الجبس طبقات أن المالحظة دقة من إنطالقا التلميذ يستنتج: 2 السؤال
 .وانطواءات

 ).التقارب( التقلص في تتمثل التشوهات ذهه ظهور إلى أدت التي الحركة أن التلميذ يستنتج: 3 السؤال

 في المبين السمك ضعف أصبح قد 3 الشكل في) س( النقطة في الجبس طبقات سمك أن التلميذ يالحظ:4 السؤال
 .للطبقة تضاعف حدث أن يستنتج) 1( الشكل
 القشرة تتضاعف أين لقاريا التقارب حالة في يحدث ما مع ينطبق أعاله المذكور النموذج أن التلميذ يستنتج: 5 السؤال

 .األرضية
 

 :4الجزئي النشاط
  .التقلص شواهد من إعتبارها يمكن والتي القشري التضاعف عن الناتجة الصخور بعض دراسة
 صخرية تشوهات الصخور مستوى على تظهر حيث التلميذ عند المالحظة تدقيق هو السؤال من الهدف:1 السؤال
 ).عاتمة وصفوف قاتمة صفوف( وريقية وتناوبات) Microtectonique( مجهرية وطيات فوالق في وممثلة

 الضغط فعل عن تنتج األخيرة هذه أن للصفوف المكونة المعادن شكل معاينة خالل من التلميذ يستنتج: 2 السؤال
 .العال
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 .متناوبة صفوف شكل على تتوضع للصخر المكونة المعادن أن التلميذ يالحظ: 3 السؤال
 في تكون ظروف على القرونا يدل حيث سحن، تميز معينة شبكات وفق المتحولة الصخور معادن تنتظم: 4 السؤال
 .عالية إلى متوسطة وحرارة عال ضغط

 األصل في كانت صخور اندساس نتيجة تشكل األخير هذه أن الميغماتيت صخر دراسة خالل من التلميذ يستنتج 
 وينتج يتشوه اآلخر والبعض ينصهر منها البعض أن حيث فةمختل المعادن إنصهار درجة وتكون قاعدية أو حمضية

  .الميغماتيت صخر ذلك عن
  

  قديم محبط شواهد: 8النشاط
  .قديم آثارمحيط على وتدل المغاربية السلسلة ضمن المحيطية القشرة صخور تندس :اإلنطالق وضعية
 :1الجزئي النشاط

 و قاعدية وفوق قاعدية نارية صخور وجود ودليلها ةتاكسان خريطة دراسة خالل من التلميذ يستنتج: 1 السؤال
 وجود على أدلة الصخور هذه تعتبر م، 3000 يفوق عمق على القاري المنحدر في تتوضع التي الفليش صخور
 .القاري التقارب عملية إثر السلسلة داخل اندس قديم مستحاثي محيط
 .طي إلى تعرضت أنها يستنتجو  الفليش متتالية من لطبقة صورة التلميذ يالحظ: 2 السؤال
 ويقيسها خيط يأخذ ثم) 4( الوثيقة في الموجود الطي بعد للطبقة الحالي األفقي االمتداد التلميذ يحسب: 3 السؤال

  .القاري للتقارب التقريبية المسافة يستنتج ثم) الطي قبل( العادية الحالة في
 

 2الجزئي النشاط

  .والمكونات السمك ناحية من بينها يقارن ثم) 5( الوثيقة في ةالمعروض الثالثة األعمدة التلميذ يحلل
سمك طبقة  البيريدوتيتأفيوليت

 الغابرو

نوع البازلت
HOT LOT

 MORB كبير  + عمان

 MORB كبير  +  األلب

 MORB صغير + تاكسانة

 األلب بين الليرزوليت وجود في ابهوتش وعمان األلب متتالية مع بالمقارنة تاكسانة متتالية سمك قلة التلميذ يالحظ
 منطقتين بقرب الفرضية هذه ويدعم الحوض نفس في تشكلتا واأللب تاكسانة متتاليتا أن األخير في ويستنتج وتاكسانة

  البع بعضهما من
  التمـــارين

  :1 التمرين
  .برنس -3 قارية، قشرة -2، محيطية قشرة. - 1:.س م 200 الزمن
  .برنس -3   .تقارب -2    .قارة -1:.ك م 300 الزمن
  غائص لوح -3محيطية، قشرة -2محيطية، وسط ظهرة -1:.ك م 100 الزمن
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  .برنس - 5.    طافي لوح -  4                    
  .قارية قشرة - 3.    محيطية قشرة  - 2.    علوي برنس -1:.   س م 0 الزمن

  .برنس -6.            موهو -5.            رفت  -  4                    
  :2 التمرين
 .طافية قارية قشرة=  A:البيانات -1

B =الطافي اللوح برنس. 
C =غائصة محيطية قشرة.  

  .الطافية القارية القشرة داخل 2R يقع و الطافية القارية القشرة سطح على R 1 يقع -2
 منه جزء يندس ماغماتية، غرفة في ليتجمع الماغما فيصعد الطافي اللوح برنس انصهار إثر 1R، 2R يتشكل -3

  .براكين شكل على السطح إلى منه جزء ويصعد القشرة في
 .حامضي ،1R، 2R الصخرين منه تشكل الذي الماغما -4
5- 1R=2. أنديزيتR=غرانوديوريت.  
  :3 التمرين

  .4 ،5 ،2 ،3 ،1:المراحل ترتيب -1
  .3 ،2:التباعد مراحل -2

  .5:الغوص مراحل -
  .4:التصادم مراحل -

  .بيريدوتيت غابرو، بازلت،): 2( عن الناتجة الصخور -3
  .ميغماتيت): 4( عن الناتجة الصخور -
  ).ط.ل( غرانوديوريت أنديزيبت،): 5( عن الناتجة الصخور -
  ).غ.ل( إكلوجيت أزرق، شيست): 5( عن الناتجة الصخور -
  :للجبال بانية حركة على الدالة الشواهد -4
  .التباعد على تدل: األفيوليت سلسلة -
  .لتصادما على يدل: ميغماتيت -
  

  :4 التمرين
  .الطافي اللوح برنس تميه  -2.                    الطافي اللوح برنس -2
   الغرانوديوريت صخور تشكل - 4.    الطافي اللوح لبرنس جزيئي انصهار -3
  .الغوص لمناطق الطافي البرنس مستوى على الناشئة الصخور تشكل آلية -4
  

  :5 التمرين
  .لبوراناأل لوح على وتاكسانة جيجل منطقة تقع -1
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  .التباعدية المرحلة على الوسادي البازلت بيبدوتيت، الفليش، الكتلي، البازلت صخور تدل -2
  .التصادمية المرحلة على الميقماتيت صخر يدل
  .الفليش صخور تميز التي العكسية والفوالق الطيات: هي قاري تقارب وجود على األدلة -3
  :مراحل بثالث المغاربية السلسلة تتميز -4
  .اإلفريقي واللوح األوروبي اللوح بين التيتيس حوض بفتح تتميز: ديةتباع -
  .اإلفريقي واللوح األوروبي اللوح بين المتشكل الحوض بغلق تتميز:  تقاربية -
  .اإلفريقي اللوح مع األليوران قارة بميكرو ممثلة األوروبي اللوح من أجزاء بالتحام تتميز:تصادمية -
  .األلبي الدور خالل المتشكلة األلبية السلسلة من جزء ةالمغاربي السلسة تعتبر -5

  :6التمرين
  .الغوص ومناطق البناء مناطق مستوى على النارية الصخور تشكل آلية: العنوان-1
  :البيانات-2
  .محيطية وسط ظهرة -2      ).ساخنة نقاط( بركانية جزر -1
  .الغوص منطقة -4        .الطافي اللوح بركان -3
  .جزئيا منصهر برنس -6          .محيطي لوح -5
  .السفلي البرنس -8        .منصهر مميه برنس -7
  .الحمل تيارات - 10            .برنس -9

  .الغرانوديوريت و األنديزيت:الغوص مناطق مستوى على الناشئة الصخور -1
  .والبريدوتيت الغابرو البازلت،:البناء مناطق مستوى على الناشئة الصخور -2

  :5 التمرين
  .محيطية وسط الظهرات مستوى على الماغما لتشك آلية:العنوان
  ).بازلت( عليا محيطية قشرة - 2.بحرية رسوبيات- 1: البيانات

  .علوي برنس -4  ).غابرو( متوسطة محيطية قشرة -  3         
  .متمايز ماغما -6    .منصهر علوي برنس - 5             
  .مغماتية غرفة - 7             

 المقماتية الغرفة في  الصهارة تتجمع.جزئيا البيريدوتيت ينصهر حيث العلوي البرنس عودص نتيجة الماقما يتشكل-3
 السائل يتصلب األسفل، في مغنيزية حديدية وبلورات السيليكاتية بالمعادن غني خفيف علوي سائل إلى تتمايز أين

  .والبيريدوتيت الغابرو األسفل إلى األعلى من التوالي على مشكلة الثقيلة البلورات وتتصلب البازلت مشكال العلوي
  تصويب األخطاء

 الصواب الخطأ السطر الصفحة النشاطالوحدة

 ) دراسة مخطط بنيوف2( دراسة مخطط بنيوف السطر األول 246 2 1

 سمحت سحت السطر األول 247 2 1
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 تيارات التيارات السطر السادس 250 3 1

) نمذجة حركة تيارات الحمل4( زيادة عنوان السطر الثالث والعشرون 250 3 1
على مستوى الكرة األرضية:

) مقارنة بين ناقلية 4( السطر األول 252 3 1
الصخور ونقلية قطعة 

 حديد

) مقارنة بين ناقلية الصخور5(
 وناقلية الحديد:

أستثمر  2
وأوضف 
 معلوماتي

رسوبات غير  السطر الثالث في الجدول 284
 متماسكة

 رسوبات متماسكة

ستثمر أ 2
وأوضف 
 معلوماتي

السطر الثاني في التمرين  283
 الثالث

 تم إستخراج أثر

أستثمر  2
وأوضف 
 معلوماتي

السطر السادس في التمرين  286
 السادس

ماهي سرعة الموجات 
 الزلزالية

ما هي سرعة الموجات الزلزالية
 (أ)

 وضح برسم -3 وضح برسم -2 السطر الواحد والعشرون 293 2 3

 ب) 9الوثيقة ( )8الوثيقة ( السطر الخامس والعشرون 293 2 3

تشكل التضاريس  العنوان 294 3 3
 المميزة

 تشكل الصخور المميزة 

دراسة صخور قاع   - أ زيادة عنوان السطر الرابع 294 3 3
 المحيط:

في األنابيب الثالثة  السطر العاشر 298 3 3
بعد ساعة من 

 التسخين.

 في األنابيب الثالثة.
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  ) لشعبة الرياضيات2ل (المجا
  اإلنسان وتسيير الكوكب

  
  
  
  

  
تتميز النظم البيئية بتوازنها المستمر الناتج عن 
التفاعالت القائمة بين مختلف عناصره، وعلى 

محافظة على هذه العالقات القائمة اإلنسان ال
 حتى تستمر الحياة على كوكبنا.

  
ت الجوية ثابتة،لكن نشاطات اإلنسان أدت إن نسبة الغازا

إلى إحداث خلل في هذه النسبة و ذلك بظهور غازات 
جديدة ناتجة عن التطور الصناعي و التي أثرت سلبا على 

  الغالف الجوي وبالتالي أدت إلى تلوثه.

  
تعتبر مصادر تلوث الماء عديدة ومتنوعة و 
ناتجة كلها عن نشاطات اإلنسان في شتى 

 المجاالت، الزراعية منها والصناعية.

  
ال شك أن التلوث البيئي بكل أشكاله يؤثر سلبا 

على النظم البيئية بما فيها اإلنسان حيث ينجر عنها 
 أمراض متعددة كالربو وسرطان الجلد 

  
إن اإلنسان بتقدمه العلمي و التكنولوجي قادر 
على أن يحافظ على بيئته وذلك باستعمال 

  ادر جديدة و نظيفة للطاقة. مص
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 المجال الثاني للشعبة الرياضية: اإلنسان وتسيير الكوكب

  :النص
يستغل األستاذ النص في لفت انتباه التالميذ إلى أن صمام األمان لضمان حماية  البيئة هو بيد اإلنسان ، فهو 

الت في التوازن البيئي و بالتالي تدمير الكوكب ، بإمكانه أيضا المحافظ باستغالله الالعقالني يسمح بحدوث اختال
  عليه وذلك بترشيد متطلباته.

تأثيراتها السلبية باإلضافة إلى قدرته على الـتأثير  الصورة: تهدف صور المجال إلى إظهار بعض نشاطات اإلنسان و
رة الحفاظ على بعض الموارد الطبيعية الضرورية للحياة اإليجابي للحفاظ على التوازن البيئي و مستقبل الكوكب.و ضرو 

  كالماء.
فهي توضح إنبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري و تأثيرها على طبقة األوزون مع إمكانية أن يستعمل اإلنسان 

الهوائية  تقنيات نظيفة لتحسين معيشته باللجوء إلى استغالل مصادر أخرى لطاقة نظيفة مثل الطاقة المائية، 
  والشمسية.

  
  الوحدة األولى : العالقة بين نشاطات اإلنسان و التلوث الجوي

  
النص:يهدف نص الوحدة إلى استقصاء المعلومات من خالل الوثيقة المركبة ثم إيجاد العالقات المنطقية بينها والخروج 

  . باستنتاج أن التلوث الجوي مرتبط بنشاطات اإلنسان
  الوحدة هو التعرف على مصادر تلوث الجو. * الهدف التعلمي لهذه

توضح صور الوحدة الغازات المنبعثة من مصادر شتى والتي تؤدي إلى تغير في التركيب الكيميائي للجو فينجر عنه 
  تساقط األمطار الحمضية وتناقص سمك طبقة األوزون و ظاهرة االحتباس الحراري.

  
  نظمة)التذكير بالمكتسبات ( المحيط واأل - 1النشاط 
   يهدف هذا النشاط إلى التذكير بالمكتسبات القبلية حول النظم البيئية والعناصر الحيوية و الالحيوية المكونة لها

 والقدرة على استرجاع المعارف التي تم التطرق إليها في السنوات السابقة. 

تلفة التي قد سبق وأن تعرف عليها في : يهدف هذا السؤال أن يسترجع التلميذ معارفه حول النظم البيئية المخ1السؤال
  التعليم المتوسط.

  :  يهدف السؤال إلى استخراج العناصر الحيوية (وحدة حياتية) والالحيوية (مدى حيوي جغرافي).2السؤال 
  السؤال االستخالصي: يهدف السؤال إلى دفع التلميذ استخالص النظام البيئي بتعريف مناسب له انطالقا من

  .معطيات النشاط
   

  مصدر التلوث الجوي. – 2النشاط 
  النص :يهدف النص إلى إظهار أن مصادر تلوث الجو هي نشاطات اإلنسان.
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  :1النشاط الجزئي 
  يظهر هذا النشاط التلوث الهوائي في وسطين أحدهما صناعي و الثاني حضري  و مصادر هذا التلوث.

أن الغازات المنطلقة ناتجة عن نشاط اإلنسان و أهم غاز : يهدف السؤال من خالل الصور المقدمة للتلميذ 1السؤال 
  هو غاز ثاني أكسيد الكربون.

: يستغل التلميذ نفس الصور السابقة ويحاول من خاللها اقتراح تعريفا مختصرا للتلوث.وذلك قصد تنمية 2السؤال 
  قدرات التالميذ على التعبير العلمي واللغوي الدقيق. 

  2النشاط الجزئي 
النشاط الجزئي إلى تنمية قدرات التالميذ على قراءة الجداول بدقة والمقارنة بين معطياتها ثم الخروج  يهدف هذا

  باستنتاجات علمية مفيدة .
: تهدف المقارنة بين التركيب الكيميائي للوسطين باستخراج التلميذ الغازات ثابتة و الغازات غير الثابتة. 1السؤال 
  بأنها ناتجة عن نشاطات اإلنسان. : يهدف حساب الزيادة2السؤال 
  وتقدير نسبة زيادته في الجو من مجموع الغازات األخرى. CO2: يهدف هذا السؤال التركيز على غاز 3السؤال 
  .CO2: يستنتج التلميذ من خالل كل ما سبق أن أحد الغازات المسئولة عن التلوث الجوي هي غاز 4السؤال 

  
  االحتباس الحراري  – 3النشاط 

: يهدف هذا النشاط إلى تعريف مفهوم االحتباس الحراري انطالقا من تجربة بسيطة يحاكي بها ما هو 1لنشاط الجزئي ا
موجود في الطبيعة. وذلك بإنجاز نموذج، ثم قياس درجة الحرارة في الحيزين في أزمنة مختلفة ومالحظته الختالف 

ي و ما يقابله في الطبيعة و أخيرا يستنتج كيفية حدوث هذه درجة الحرارة في الحيزين الستنتاج دور الغطاء الزجاج
  الظاهرة في الطبيعة وأهميتها في تنظيم معدالت درجات الحرارة في الجو.

: يهدف السؤال إلى فتح المجال للتالميذ للممارسة اليدوية، باستعمال الوسائل ألمخبريه بسيطة والمتوفرة في 1السؤال 
  ن للتالميذ استغالل قدراتهم ومهاراتهم في انجاز نماذج أخرى تفي بنفس الغرض.المؤسسات التربوية كما يمك

: يهدف هذا السؤال التحسيس بأهمية التجربة و أنها من إنجاز التلميذ وعليه أن يتتبع القياسات حسب 2السؤال 
  ين.معطيات الجدول و تدوينها على مصنفه بدقة، و منه القياس الفعلي لدرجة الحرارة في الحيز 

  :يهدف السؤال إلى وجود اختالف بين درجات الحرارة المسجلة في الحيزين.3السؤال 
  :يهدف السؤال إلى استنتاج دور الغطاء الزجاجي الشفاف في اختالف درجة الحرارة في الحيزين.4السؤال 
  في الطبيعة.و ما يقابلها  1:ثم يحاول التلميذ أن يربط بين العناصر المقدمة له في الوثيقة 5السؤال 
  :إيجاد العالقة السببية في اختالف درجة الحرارة بين الحيزين.6السؤال 
:يقدم التلميذ تفسيرا الختالف درجة الحرارة بين الحيزين ثم يقترح تفسيرا لظاهرة االحتباس الحراري التي تحدث 7السؤال 
  طبيعيا.
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  الغازات ذات االحتباس الحراري – 4النشاط 
اط إلى تحديد المكونات الغازية لطبقات الجو و غازات االحتباس الحراري و تأثير النشاط الصناعي يهدف هذا النش

  على زيادة نسبة هذه الغازات في الجو.
  

  1النشاط الجزئي
: يهدف السؤال إلى تنمية قدرات التالميذ علة قراءة الجداول من جهة و مقارنة نتائجها ثم إيجاد الغازات 1السؤال 
  لمتسببة في ظاهرة االحتباس الحراري.الجوية ا
: يستنتج التلميذ دور الغازات وكيفية عملها في ظاهرة االحتباس الحراري و أهمية هذه الظاهرة في حياة 2السؤال 

  الكائنات الحية.
  : من معلومات التلميذ السابقة يحدد مصادر الغازات الطبيعية المتسببة في ظاهرة االحتباس الحراري.3السؤال 
  : و بنفس الطريقة يحدد مصادر الغازات الصناعية المتسببة في ظاهرة االحتباس الحراري.4السؤال 

  :2النشاط الجزئي
يهدف هذا النشاط إلى تنمية قدرات التالميذ على تحليل المنحنيات ومقارنتها وٕانجاز خالصات بتعبير لغوي وعلمي 

  دقيق
  و استنتاج سرعة تطور إنتاج الغازات ذات االحتباس الحراري.: يهدف هذا السؤال لتحليل المنحنيات 1السؤال 
ارتفعت كميتها في الجو بشكل كبير  1750: يبين التلميذ في هذا السؤال أن بعض الغازات تنتج من قبل 2السؤال 

  .2000بينما غازات الهالوكربونات فظهرت في الخمسينات وتطورت بسرعة إلى غاية  1950ابتداء من 
  هدف هذا السؤال إلى معرفة نسبة زيادة هذه الغازات في فترات زمنية مختلفة.: ي3السؤال 
  .1950: يذكر التلميذ باالعتماد على معارفه التطور المفاجئ لكمية الغازات منذ 4السؤال 

  السؤال االستخالصي:
  ر زيادة في هذه المدة.يستنتج التلميذ نسبة زيادة كل غاز في مدة زمنية محددة ومقارنة هذه الزيادة وأي غاز أكث

  :3النشاط الجزئي
يهدف هذا النشاط إلى تنمية قدرات التالميذ من حيث قراءة الجداول وٕايجاد العالقات المنطقية بين المعطيات قصد 

  الخروج باستنتاجات دقيقة.
  بدقة. : يهدف هذا السؤال إلى تنمية مهارات التلميذ قصد تحويل معطيات عددية إلى منحنى بياني1السؤال 
  : وبعد إنجاز المنحنى يستخلص متوسط درجة الحرارة على سطح الكرة األرضية خالل فترة زمنية محددة.2السؤال 

  :4النشاط الجزئي
  يهدف هذا النشاط إلى تنمية قدرة التالميذ على قراءة المنحنيات والمقارنة بينها في نص بأسلوب لغوي وعلمي دقيق.
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لى إيجاد عالقة سببية بين زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الكرة : يهدف هذا السؤال إ1السؤال 
  األرضية في فترات زمنية مختلفة.

  ).2000 – 1940: يعلل نسبة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الفترة ما بين (2السؤال 
يادة الغازات في الجو وارتفاع درجة الحرارة وظاهرة االحتباس : تنمية مهارات التلميذ على إيجاد العالقة بين ز 3السؤال 

  الحراري.
  السؤال االستخالصي:

يهدف هذا السؤال إلى التعرف على مفهوم االنحراف وتحديد متوسط االنحراف حيث يستنتج من خالله زيادة درجات 
  الحرارة.

  :5النشاط الجزئي
حقيقية الملحوظة في مناطق مختلفة من العالم وعالقتها بارتفاع  درجة يهدف هذا النشاط إلى إظهار التغيرات البيئية ال

  الحرارة.و توعية التالميذ بخطورة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
  : يستنتج التلميذ االختالف الحاصل في كمية الثلوج الموجودة في الصورتين وفي سنوات مختلفة.1السؤال 
  الحرارة بسبب االحتباس الحراري و ذوبان الثلوج. : يربط العالقة بين ارتفاع درجة2السؤال 
: يهدف هذا السؤال إلى إيجاد العالقة السببية بين تغير درجة الحرارة وارتفاع منسوب المياه البحر بداللة 3السؤال 

  .1940الزمن وأن منسوب مياه البحار في زيادة مستمرة منذ 
  ارتفاع منسوب مياه البحار. :و هو أن ذوبان الجليديات سيؤدي حتما إلى4السؤال 

أن أي خلل أو تغير في الظواهر المناخية ينجر عليه العديد من المخاطر السيما تكون األعاصير المدمرة ومثال عن 
حيث اجتاح مدينة أورليون  2005أوت  28الذي ضرب الواليات المتحدة األمريكية في Catrina ذلك إعصار كاترينا 

  .) nouvelle orleansالجديدة ( 
  :6النشاط الجزئي

يهدف هذا النشاط إلى توعية حول خطورة هذه الغازات، ويستنتج التلميذ أن خطورة هذه الغازات ال يكمن في نسبتها في 
 الجو  فحسب بل في مدة بقائها وتأثيرها فيه.

  بقائها في الجو. : يحلل التلميذ المعطيات وذلك بالتعرف على نوعية الغازات ومصادرها المختلفة ومدة1السؤال 
: إن هذه الغازات هي التي تساهم بشكل أساسي في ظاهرة االحتباس الحراري و أن مصدرها هو نشاطات 2السؤال 

  اإلنسان المختلفة.
  : وأن خطورة هذه المواد يكمن في مدة بقائها في الجو وصعوبة التخلص منها في فترات قصيرة. 3السؤال 

التفكير في استخدام تقنيات جديدة للتخلص من هذه الغازات عن طريق الشبكة يمكن لفت انتباه التالميذ إلى 
  ). Internetالمعلوماتية العالمية (

  :7النشاط الجزئي
أن بعض غازات االحتباس الحراري قد تتفاعل في الجو مع بخار الماء مشكلة مواد كيميائية ذات طبيعة حمضية والتي 

  تسقط معها هذه المواد مشكلة األمطار الحمضية.تذوب في الماء، وعند سقوط األمطار 
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: يحدد التلميذ باالعتماد على المعادالت الكيميائية (المواد المتفاعلة) أن مصدرها بعض الظواهر الطبيعية 1السؤال 
  كالبراكين والنشاطات الصناعية التي يقوم بها اإلنسان.

  ية ذات طبيعة حمضية (حمض االزوت+حمض الكبريت).: أما نواتج التفاعل فهي عبارة عن مواد كيميائ2السؤال 
   12أما الوثيقة 

  : فتبين الدول المتسببة في انبعاث مثل هذه الغازات وكميتها.1السؤال 
: إن زيادة نسبة هذه الغازات في الجو يؤدي إلى التلوث الجوي بالغازات السامة واحتمال سقوط أمطار شديدة 2السؤال 

درجة حموضة البرك والمستنقعات مما ِيدي إلى موت بعض الكائنات الدقيقة مما يؤدي إلى الحمضية التي تؤثر على 
  خلل في السلسلة الغذائية وبالتالي اختالل توازن النظم البيئية.

: تبين باحث يقيس في درجة حموضة البرك بعد سقوط األمطار الحمضية الناتجة عن الغازات  13و الوثيقة 
  الكيميائية السابقة.  المالحظة في التفاعالت

  : تظهر تأثير األمطار الحمضية على الكائنات الحية وكذا بعض المعالم األثرية.14أما الوثيقة 
: إن حموضة األمطار تؤثر على البيئة فتحدث خلال في السالسل الغذائية وٕاضعاف مردود النباتات  كما 1السؤال 

عة من الرخام خاصة و الصخور الكلسية عامة، فتذهب مالمحها تؤثر مع مرور الوقت على المعالم األثرية المصنو 
  وقد تزول األشكال المنحوتة على مثل هذه الصخور.

: تؤدي األمطار الحمضية بتفاعلها مع الكلس الذي يعتبر مالطا جيدا إلى تفتت حبيبات التربة وتحطم 2السؤال 
ا تؤدي إلى غسل العناصر الكيميائية الضرورية لنمو نسيجها مما يؤدي إلى زيادة نفاذيتها و مساميتها للماء، كم

  النباتات.
  : فتبين خريطة العالم و توزع األمطار الحمضية الغازات المتسببة فيها..15أما الوثيقة 

: إن األمطار الحمضية مرتبطة بالغازات المتسببة فيها حيث ال نالحظ هذه األمطار إال في الدول الصناعية 1السؤال 
  منها.وقد تسقط مثل هذه األمطار في مناطق غير صناعية ألسباب عديدة نذكر منها:  التي تنبعث

  يمكن للرياح أن تقود هذه األمطار إلى دول غير صناعية. -
ثوران البراكين يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من هذه الغازات و عليه فقد تتسبب في سقوط أمطار حمضية في  -

  مناطق وبلدان غير صناعية.
: فسح المجال للتالميذ لإلبحار في عالم الشبكة المعلوماتية من جهة وحثه على الدخول إلى المواقع العلمية 2لسؤال ا

  ليستقي منها المعارف الضرورية المفيدة حول مصادر و تأثير األمطار الحمضية.
  

  تناقص سمك طبقة األوزون – 5النشاط 
  زون في الغالف الجوي، سمكها، تطورها، دورها، و أهميتها.يهدف هذا النشاط أوال تحديد منطقة طبقة األو 

  :1 النشاط الجزئي
  : يحاول التلميذ من خالل الوثيقتين التعرف على طبقات الغالف الجوي.1السؤال 
  : يحدد مكان طبقة األوزون في الغالف الجوي.2السؤال 
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ص الكثير من اإلشعاعات وأهميتها في المحافظة : يستخرج من المقال تعريفا لطبقة األوزون دورها في امتصا3السؤال 
  على حياة الكائنات الحية من هذه اإلشعاعات. 

  
  :2النشاط الجزئي 

   4الوثيقة  –أ 
  : يستنتج من تحليله للمنحنى تناقص سمك طبقة األوزون بمرور.1السؤال 
  ي الطبقة.: يحدد التأثير الناجم عن تناقص سمك طبقة األوزون وذلك بظهور ثقب ف2السؤال 

  تأثير التطور الصناعي على طبقة األوزون. –ب 
  .5: يعتبر أوكسيد األزوت األولي مركبا مستنزفا لألوزون ألن تفاعله يتم على شكل حلقة الوثيقة1السؤال 
 : يتشكل الكلور الحر من مركبات الكلوروفلوروكربونات تحت تأثير األشعة فوق البنفسجية.ألن تفاعله يتم في2السؤال 

  .6شكل حلقة الوثيقة
: بالفعل إن ذرة كلور واحدة تحطم آالف الجزيئات من األوزون، ألن الكلور يتفاعل مع األوزون فيتشكل 3السؤال 

أوكسيد الكلور األحادي الذي يتفاعل مع ذرة األوكسجين ليتشكل ثنائي األوكسجين و تتحرر بعد ذلك ذرة الكلور وتدخل 
  في نفس التفاعل السابق.

  :3اط الجزئي النش
  صورة جوية من جهة القطب المتجمد الجنوبي. 7تمثل الوثيقة 

: يحدد التلميذ أن تركيز يكون ضعيفا في مستوى القطب المتجمد الجنوبي ويزداد تركيز هذه الطبقة كلما 1السؤال 
  ابتعدنا عنه.

  : المنطقة األقل سمكا هي منطقة المتجمد الجنوبي.2السؤال 
عة فوق البنفسجية تعمل على تحلل غازان الهالوكربونات التي تحرر الكلور الذي يتفاعل مع : إن األش3السؤال 

  األوزون فتقل سمك طبقة األوزون.
: تتمثل أهمية سمك طبقة األوزون في الوقاية من األشعة فوق البنفسجية التي تؤثر على حياة الكائنات 4السؤال 
  الحية. 

  :4النشاط الجزئي 
يستخلص  1999كان ثقب األوزون صغيرا مقارنة بالثقب في سنة  1979المعطيات بأن في عام : يحلل 1السؤال 

  التلميذ أن سمك الطبقة في تطور مستمر.
: باعتبار أن طبقة األوزون تعتبر الطبقة الواقية من اإلشعاعات فإن استنزافها يؤدي بالضرورة إلى نفاذ 2السؤال 

  إلنسان و حياة الكائنات الحية.األشعة فوق البنفسجية المضرة بصحة ا
  :5النشاط الجزئي 

يوضح المقال الصحفي تأثير تناقص سمك طبقة األوزون وتأثيرها على صحة اإلنسان، باإلضافة إلى الصور الحية 
المتعلقة بسرطان الجلد الناتج عن التعرض لألشعة فوق البنفسجية وكذا إمراض العيون، باإلضافة إلى تأثيرات أخرى 

  لكائنات الحية الحيوانية منها والنباتية.على ا
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على األستاذ توجيه التالميذ في مثل هذه الحاالت إلى البحث في المصادر المختلفة (كتب، مجالت، صحف، انترنت، 
...)حتى تكون الرؤيا واضحة لدى التالميذ لألخطار المحدقة بكوكبنا بسبب تناقص سمك طبقة األوزون، ومن ثم 

  ى أسس علمية للحد من تناقص سمك طبقة األوزاقتراح حلوال عل
  

 الوحدة الثانية : مصادر تلوث الماء

  الهدف التعلمي للوحدة  النص :  يهدف إلى التحسيس بأهمية الماء  و مصادر تلوثه 

صور الوحدة : تقدم صورة الوحدة مياه طبيعية غير ملوثة وبفضلها تنبعث الحياة كما تظهر  صورلميه جارية مدى  
بر عن أهية انتعاش الروح  عند تناول كوبا من الماء البارد . باالضافة الى ذلك تقدم صورة لماء مالوث  نتيجة تع

  المخلفات الصناعية أو الزراعية وبالتالي خطرذلك على الحياة . 

  : ما هي النشاطات السلبية التي يقوم بها االنسان و تؤدي إلى تلوث الماء.    االشكالية  

  :تلوث الماء 1النشاط 

  يهدف هذا النشاط إلى تحديد المقاييس التي يعتمد عليها في تصنيف  المياه .

وضعية االنطالق : يقود االستاذ التالميذ للتوصل  إلى أهمية الماء في الحياة و العواقب الوخيمة التي تنجر عن ذالك  
  عند حدوث تلوث للماء، وتعتبر درجة التلوث مقياسا لتصنيف المياه .

  النشاط الجزئي  االول:

  يهدف إلى  استخراج المعلومات من مقارنة نتائج تجريبية  حيث يتوصل التلميذ من .  

  إلى أن نسبة السدود ذات المياه المصنفة بالنوعية المتوسطة قليلة جدا بالنسبة  - 2و   -1- السؤال  

  دا .إلى نسبة السدود ذات المياه المصنفة بالنوعية الملوثة والملوثة ج

و سبب تلوث أغلبية هذه السدود هو رمي المخلفات الصناعية ، بصورة فوضوية وغير مراقبة في الوديان التي تصب 
  في هذه السدود .

  : 2النشاط  الجزئي 

  يهدف هذا الجزء على ابرازقدرة التلميذ على التحليل واستخراج المعلومات  .  

تحليل  واالستنتاج بحيث يصل التلميذ  إلى االستنتاج التالي :  استهالك : يهدف اظهارقدرة التلميذ على ال1السؤال (  
  العالمي للماء يتزايد سنويا .
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: يهدف إلى اظهارقدرة التلميذ على توظيف المعلومات  انطالقا من معطيات تجريبية . حيث يصل التلميذ  2السؤال 
دود ذات  المياه الملوثة هذا يؤول إلى خطورة كبيرة على إلى استنتاج عواقب التغيرات المتمثلة في  ارتفاع  نسبة الس

  حياة  اللنسان .

   : التلوث المرتبط بالنشاط الزراعي  2النشاط 

  يهدف هذا النشاط إلى تحديد المصادر الزراعية المسببة لتلوث المياه .

كب االرض ، ليصل الى طرح وضعية االنطالق :  يلفت االستاذ انتباه التالميذ مدى أهمية الماء للحياة على كو  
  اشكالية امكانية تلوث الماء بتدخل النشاط الزراعي .

  النشاط الجزئي  األول:

  يهدف إلى تنمية قدرة التلميذ على استقصاء المعلومات أنطالقا من تحليل وثائق .  

  : يهدف ألى ابرازقدرة التلميذ على التحليل و االستنتاج 1السؤال 

  ى وجود تزايد  لكمية االسمدة االزوتية سنويا .إل–حيث يتوصل التلميذ 

: يهدف إلى اظهارقدرة التلميذ على  استغالل المعلومات حيث يصل التلميذ إلى تعليل أستعمال االسمدة و  2السؤال 
ديموغرافي المبيدات بنسبة عالية انطالقا من معطيات تجريبية : وهذا يعود لزيادة الكتلة االنتاجية نظرا لزيادة اإلنفجار ال

.  

  النشاط  الجزئيالثاني:

  يهدف إلى إلى أستقصاء  المعلومات و تطبيقها في وضعيات جديدة :  

: يهدف إلى ابراز قدرة التلميذ على التحليل واالستنتاج بحيث يتوصل التلميذ إلى تحليل نتائج الجدول و   1السؤال 
  يستنتج أن تركيز النترات يتزايد سنويا .

إلى تطبيق المعلومات بحيث يستخلص بأن  درجة تلوث المياه الجوفية المبينة في الجدول ملوثة جدا  : يهدف2السؤال 
.  

:  يهدف الى إستنتاج تأثير استعمال االسمدة والمبيدات الكيميائية بنسب متزايدة انطالقا من معطيات 3- السؤال 
  لوث المياه السطحية والجوفية . تجريبية  بحيث يستنتج أ،ن االستعمال المفرط لالسمدة يؤدي إلى ت

السؤال االستخالصي: يهدف إلى ابراز قدرة انجازالتلميذ على انجاز الخالصات  إنطالقا باستغالل معطيات حيث 
  يصل التلميذ إلى مايلي :
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  مصدر مياه االمطار  هي مياه البحار و الوديان المتبخرة .1-

الزراعية هي التسرب في التربة مشكلة مياه جوفية أو تبقى على  مصير مياه االمطار المتسلقطة على المناطق – 2-
  سطح التربة مشكلة مياه سطحية .

  مميزات المياه الجوفية والسطحية حسب معطيات المخطط  هو التلوث باالسمدة  - 3

  ) دورة المياه في الطبيعة . 5-و 4و – 3و– 2و– 1يمثل تسلسل االرقام(  4-

  بالنشاط الصناعي .التلوث المرتبط   3النشاط 

  يهدف هذا النشاط  إلى كيفية تلوث المياه بالمخلفات الصناعية 

  كالنشاط الصناعي. وضعية االنطالق : يطرح االستاذ اشكالية وجود مصادر أخرى لتلوث الماء

  : 1النشاط الجزئي 

  الموضوع .يهدف هذا النشاط إلى ابراز قدرة التلميذ على إستقصاء المعلومات التي لها عالقة ب 

  : يهدف إلى تنمية قدرة التلميذ على التحليل و االستنتاج فالواليات ذات النفايات المرتفعة هي  االكثر تلوثا 1السؤال 

: يهدف إلى استغالل المعلومات انطالقا من معطيات الوثيقة إذ يتوصل التلميذ في لمعرفة الواليات ذات 2السؤال 
  النشاط الصناعي .

  :  2 النشاط الجزئي 

  يهدف إلى اختيار المعلومات التي لها عالقة بالموضوع  

  يهدف إلى معرفة .مصدر المياه الملوثة  حيث يتوصل التلميذ  إلى أن مصدر المياه الملوثة هي المصانع   1السؤال :

تجمع في السدود : يهدف لتطبق المعلومة  حيث يتوصل التلميذ لمعرفة  مصيرالمياه الملوثة الذي يتمثل في ال2السؤال 
  أو التسرب في طبقات االرض حتى تصل إلى المياه الجوفية .

السؤال االستخالصي :يهدف لدفع التلميذ على تنمية القدرة على إنجاز خالصة  فيما يخص عواقب المخلفات  
  الصناعية على المياه السطحية و الجوفية  انطالقا من المعلومات السابقة . 

إلى استقصاء المعلومات حيث يصل التلميذ  إلى ان مدة تجدد  2و 1التلميذ من خالل السؤالين : يتوصل 4من الوثيقة 
المياه تختلف حسب نوع المستودع .وان   التخلص من تلوث المياه الجوفية بكون صعب جدا و ذلك للمدة الطويلة 

  التي تستغرقها المياه الجوفية كي تجدد . .
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  : 3النشاط  الجزئي  

التمكن من شرح   - 1-الجزء إلى تطبيق المعلومات في وضعية جديدة  حيث يتوصل التلميذ من السؤال يهدف هذا  
  الكوارث البيئية التي تسببها الحوادث  

  السؤال االستخالصي : . يهدف إلى ابراز قدرة التلميذ على أنجاز خالصة انطالقا من معطيات .  

  قترح حلول لتفادي ذلك لدفع التلميذ على االبداع الفكري . تخص مصادر تلوث الماء  وبعد ذلك ي 8الوثية 

  

  تصويب األخطاء

  

 الصفحة العنوان السطر الخطأ الصواب

العالقة بين 
نشاطات اإلنسان 
 والتلوث الجوي

التأثير اإليجابي 
لإلنسان على 
 مستقبل الكوكب

 110 وحدات المجال 8

التأثير اإليجابي 
لإلنسان على 
 مستقبل الكوكب

انات من أجل ره
 بيئة متوازنة

 110 وحدات المجال 11

 134 2السؤال  2 132الصفحة  131الصفحة 

بالنشاط الزراعي و 
 النشاط الصناعي

بالتلوث الزراعي  
وبالتلوث الصناعي

و  2النشاط 
 3النشاط 

 138 الحصيلة المعرفية
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 :الحاالت الصحية المرتبطة بالتلوث3الوحدة
 

   دة : تهدف الوحدة إلى دراسة تأثير التلوث على الصحة و اإلحتياطات التي يجب اتخاذها .الهدف التعلمي من الوح
وضعية اإلنطالق:يمكن أن ينطلق األستاذ من عرض صور لبعض األمراض الناتجة عن التلوث ليقود الطلبة إلى 

  التساؤل حول أهم األمراض الناتجة عن التلوث و كيفية الوقاية منها.
  

  شعة ما فوق البنفسجية .:األ1النشاط 
  وضعية اإلنطالق :الهدف التعلمي من النشاط:

  .2و1الوثيقتين 
  مصدر االشعة ما فوق البنفسجية . - 1

  تهدف األسئلة المطروحة إلى معرفة 
  :مصدر االشعة الصادرة عن الشمس مع التركيز على األشعة ما فوق البنفسجية . 1- 1
 ية هي التي تقع ما بعد اإلشعاعات البنفسجية المرئية .:سؤال عام يبين أن األشعة ما فوق البنفسج 2- 1

-UVA-UVB:إن اإلستغالل الجيد للوثيقتين يمكن من التوصل إلى أنواع اإلشعاعات مافوق البنفسجية  3- 1

UVC . . و طول موجاتها 

  مفهوم معامل األشعة ما فوق البنفسجية - 2
  :3الوثيقة

فإن مدة التعرض لهذه  UVطلبته إلى أن رغم تباين قيم معامل  : في هذا الجزء يستحسن لألستاذ أن يقود1+3-2- 3
  األشعة هي التي تؤدي إلى اإلصابة و أنه كلما كان شدة المعامل كبيرة كلما كانت المدة صغيرة لإلصابة .

  .141.ص4+ الوثيقة  2و1العالقتين 
لإلصابة بالضربة الشمسية حيث  : يهدف هذا السؤال إلى تمكين الطالب من تطبيق  العالقتين إليجاد الزمن1- 4

  .UVالعوامل المؤثرة عليه هي من جهة لون البشرة و معامل 
  زمن التعرض لإلصابة عند الشخص ذو جلد عادي :

  زمن التعرض لإلصابة عند الشخص ذو جلد فاتح:
  :يهدف هذا السؤال إلى التوصل إلى مايلي:2- 4

  :أن زمن الالزم لإلصابة تؤثر فيه عوامل منها     
 . لون البشرة : الفاتحة أكثر تعرضا من غيرها  
  معاملUV   

  :6و5الوثيقتين
  و المتمثلة : UV: يهف هذا السؤال إلى استخراج العوامل المؤثرة على شدة 1- 6

  * طبقة األوزون                 
  * العلو                
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  * زمن التعرض                
  * الفصل....                

                 

  :وجود بعض الغازات في الجو .2النشاط 
  الهدف التعلمي من النشاط: يهدف هذا النشاط إلى دراسة بعض األمراض المرتبطة بالتلوث و طرق الوقاية مكنها .

وضعية اإلنطالق : يمكن استغالل وثائق تظهر صور ألشخاص مرضى بأحد أمراض الناتجة عن التلوث لنقود التلميذ 
  التساؤل ما السبيل للوقاية منها. إلى

  استغالل الوثائق :
  :3-2- 1الوثائق

  تهدف دراسة هذه الوثائق إلى :
  : التوصل أن المناطق األكثر عرضة لإلصابة هي: الذراعين ،الوجه،العينين .......1-1   
  هي األكثر اختراقا للجلد . UVAأن اإلشعاعات 1: تمكن الوةثيقة 1-2   
إلى إعطاء حاالت حقيقة تظهر من جهة مناطق تأثير األشعة ومن جهة أخرى بعض  3لوثيقة : تهدف ا1-3   

  األعراض الناتجة .
: يهدف السؤالين إلى تحسيس الطلبة بخطورة التعرض لإلشعاعات خاصة أثناء حدوث بعض الظواهر 5- 1و4- 1

  الطبيعية .
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  :5و 4الوثيقتين
أن الوسط الخارجي يؤثر على الحالة الفزيولوجية للعضوية إذ يعتبر الجهاز  : يهدف هذا السؤال إلىالتوصل1- 4

  التنفسي ممر للغازات الملوثة إلى الوسط الداخليعن طريق استنشاق الهواء.
4  
  
  
  
  
  
  

  استعمال مراھم واقية  - اإلحتياطات الواجب اتخاذھا : 
  لباس واق من اإلشعاعات . -
 وضع نظارات شمسية . -
 وضع قبعات واقية ...... -
 اجتناب األشعة في أوقات معينة من اليوم مثل الزوال...... -
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  : تعتبر المصانع مصدر أساسي للغازات الملوثة للجو .2-
 العالقة :

  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
 

  144ص6الوثيقة 
تبين أن تأثير التدخين على صحة الفرد ال  6بالمصانع و المشاريع الكبرى لكن دراسة الوثيقة غالبا ما نربط التلوث 

  يقل أهمية عن تأثير الملوثات األخرى .
  تمكن دراسة نتائج هذه الوثيقة من :

  :2- 6و1- 6
ين (النيكوتين ) التدخين يسبب ظهور بعض االمراض فالسريان السيئ للدم و انخفاض درجة الحرارة يبينان تأثير التدخ

  على األوعية الدموية .
: يمكن استغالل هذان السؤاالن لتوعية الطلبة حول ضررالتدخين على الفرد ،علىالمحيط حيث بينت بعض 4- 6و3- 6

  الدراسات المعطيات التالية :
  
  
  
  
  
  
 

تالي ينصح اإلطالع تعطي فكرة عن األمراض المرتبطة بالتلوث وبال 145مالحظة :اإلحصائيات المقدمة في الصفحة 
على تقارير أخرى لمنظمات عالمية ليأخذ الطالب صورة واضحة عن خطورة تدهور صحة اإلنسان نتيجة تلوث البيئة 

 وبالتالي يساهم في اقتراح حلول و تطبيق التوجيهات الخاصة بالمحافظة على بيئة نظيفة غير ملوثة .

 

  

 كثرة المصانع
غازات كثرة ال

المنبعثة في 
 تنفس  تلوث الجو  الجو 

وصول الھواء الملوث 
إلى الوسط الداخلي 

 للعضوية 

ظھور أمراض الجھاز 
 التنفسي وغيرھا 

 تشير اإلحصائيات العالمية أن األطفال ھم األكثر عرضة ألمراض التلوث

  تعاطي السجائر يؤدي إلٮانخفاض مدة الحياة ب:
  سجائر يوميا .10إلى سنوات عند تعاطي 2 -
 سجائر يوميا20سنوات عند تعاطي  7إلى5 -
 سجائر يوميا40سنوات عند تعاطي  10إلى8 -
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  بل الكوكب: التأثير اإليجابي لإلنسان على مستق 4الوحدة 
  

تهدف الصور الموضحة إلى لفت انتباه التالميذ أن بعض مصادر الطاقة غير الملوثة للجو بصفة خاصة و للمحيط 
بصفة عامة، و المتمثلة في الطاقة الشمسية، المائية و الهوائية.باإلضافة إلى وجوب اإلكثار من التشجير وزيادة 

  ثاني أكسيد الكربون. المساحات الخضراء التي تعمل على امتصاص غاز 
   

  رهانات دولية من أجل بيئة متوازنة. – 1النشاط 
  1النشاط الجزئي 

شعورا بالخطر الذي يداهم اإلنسان وبيئته قامت األمم المتحدة باجتماع على مستوى القمة بمدينة ريو دي جانييرو ب 
لخطر عن انبعاث بعض الغازات المتسببة وسمي هذا اللقاء بقمة األرض وهو بمثابة دق ناقوس ا 1992البرازيل سنة 

في االحتباس الحراري و ما ينجر عنه من عواقب وخيمة على اإلنسان وبيئته، حيث تلت هذا اللقاء مجموعة من 
  والتقليل من انبعاث مثل هذه الغازات.  اللقاءات كلها يتمحور حول االحتباس الحراري والغازات المتسببة فيه

  المتسببة في ظاهرة االحتباس الحراري المذكورة هو غاز ثاني أكسيد الكربون. : أهم الغازات1السؤال 
  : الدول المتسببة في هذا التلوث هي الدول الصناعية وعلى رأسهم الواليات المتحدة األمريكية.2السؤال 
  : االقتراحات تتمثل في:3السؤال 

  الحراري. التقليل من انبعاث الغازات المتسببة في ظاهرة االحتباس  -أ 
  تطوير مشاريع تعمل بالطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المائية عن طريق إنشاء السدود). -ب
 زيادة المساحات الخضراء  والتشجير  التي تساعد على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو. -ج

  
  جيب التفاقيات كيوتو.إدخال تكنولوجيات خاصة في الجزائر تست – 2النشاط 

يهدف هذا النشاط لتوضيح مدى اهتمام الجزائر بهذه المشكلة البيئية ومحاولة تفادي الظواهر المتسببة فيها، وعليه 
  لجأت إلى مايلي:
   1النشاط الجزئي

عة :  اختارت الجزائر منطقة الصحراء باعتبارها منطقة تكون فيها مدة بقاء الشمس طويل من جهة وشسا1السؤال 
  المنطقة من جهة أخرى وكذلك قلة الغيوم التي تحجبها.

  : تتمثل اإليجابيات في أن هذا النوع من الطاقة أنه غير ملوث للبيئة.2السؤال 
  2النشاط الجزئي

  كباقي دول العالم عمدت الجزائر إلى وضع مشاريع لحدد من العوامل المؤثرة في البيئة منها :
و ذلك بإنشاء مراكز خاصة لمعالجة و تسيير النفايات المنزلية والصناعية بتقنيات حديثة  المشاريع المتعلقة بالنفايات:

  تسمح بالمحافظة على البيئة والمحيط.
المشاريع المتعلقة بالتلوث الجوي: وذلك بوضع محطات خاصة في المدن الكبيرة لقياس كمية الغازات المطروحة من 

 لبية على الكائنات الحية من جهة والمحيط من جهة أخرى.طرف المصانع والسيارات وتأثيراتها الس
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المشاريع المتعلقة بالبحث في مجال الموارد المائية: المعالجة والمحافظة على الثروة المائية، السطحية كالبرك، الوديان 
ها في مجاالت و المستنقعات وتحديد درجات تلوثها ومعالجة الملوث منها في محطات لتطهير المياه حتى يتم استخدام

 صناعية وزراعية وتجنب تلويث المياه الباطنية بالملوثات الصناعية والمبيدات الحشرية. 

المشاريع المتعلقة بالتربية البيئية: إدخال التربية البيئية والمحافظة على المحيط في المدارس االبتدائية و تحسيس 
 التالميذ بالمخاطر التي تنجم عن التلوث بشتى أنواعه.

لى األستاذ أن يتطرق لكل المشاريع و ال باس أن يركز على مناقشة المشاريع التي يراها مناسبة لبيئة التلميذ ع
 كالتصحر في المناطق الداخلية للبالد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 

  التمـــارين
  ي بيته  ..يهدف هذا التمرين إلى ربط التلميذ بالواقع و تنمية التربية البيئية عنده،حتى ف
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كما  ينمي في الطالب دقة المالحظة ،و الروح النقدية إذ يمكن المساهمة في مناقشات إليجاد حلول لذا ننصح  
  األستاذ استغالله كما ينبغي.،

 يمتاز البيت بكونه غير صحي لألسبابالتالية : - 1

ال أماكن تهوية خاصة.....مما وجود الفرن والسخان في المطبخ الذي ال يحتوي على نافذة و  -                 
  ِيؤدي إلى احتباس الحرارة .

يهدف هذا السؤال إلى تعويد الطالب على إنجاز مخططات تفسر ظاهرة أو توضح ألية و يستحسن أن يعرض  - 2
كل تلميذ مخططه المقترح على الطلبة ، وبالمناقشة البناءة يصل األستاذ مع طلبته على اختيا المخطط األكثر 

 لمتفق عليه بعد المناقشة .تعبير أو ا

يفتح هذا السؤال فرصة لتقييم مدى استعاب الطلبة لموضوع البيئة من خالل األجوبة التي يقدمونها و على  - 3
نقص -األستاذ أن يوجه الطلبة في النهاية إلى أن بعض األمراض تعود إلى وضعية البيت : مثل : *  

 التهوية أو انعدامها .

  أفراد العائلة داخل البيت و بحضور أطفال صغار مما يجعلهم    * تدخين بعض -         
  عرضة لإلصابة خاصة كونهم يقضون كل اليوم في المنزل ......             

   :2التمرين 
  يعتبر هذا التمرين من تمارينات استرجاع المعلومات المأخوذة في الدرس حيث:

  :1الوثيقة 
إلى استنتاج أن تناقص سمك طبقة األوزون كان معتبرا  في الفترات  تحليل المنحنيات يمكن الطالب للتوصل - 1

 المعبر عنها باللون األحمر .

  : 2الوثيقة 
 تهدف هذه الوثيقة إلى اإلشارة أن سمك طبقة األوزون تختلف من منطقة ألخرى و تيكون سمكها   - 2

 أقل ما يمكن في القطب .

م الدقبق لثقب األوزون هو المنطقة التي يكون فيها سمك الطبقة يهدف هذا السؤال إلى تنبيه الطلبة أن المفهو  - 3
 أقل ما يمكن .

  :3التمرين
يهدف هذا التمرين إلى حث الطلبة على تتبع كل المستجدات التي تتعلق بالبيئة بمطالعة كتب مختصة ،و مواقع  

  رؤه حول هذا الموضوع .األنترنت أو الصحف ..ثم استحضار كل معارفه حول الموضوع إليجاد تفسيرا لما يق
  كما نشير أن هذا التمرين يربط الطالب بمشاكل البيئة اإلقليمية والعالمية .

  . 2007مثال : التقرير المشار إليه. في هذا التمرين استخلص من جريدة الوطن شهر أفريل 
لهم البحث من جهة مالحظة : يستحسن أن يطلب األستاذ تالمذته من تحضير التمرين مسبقا في المنزل ليتسنى 

  و مراجعة دروسهم ألن بعض األسئلة المطروحة تعتبر حوصلة لما أخذوه في الدرس .
  :4التمرين

  يهدف هذا التمرين إلى تعويد الطالب على استغالل وثائق و معلومات لشرح ظاهرة معينة .
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  :1الوثيقة
حمضية من تسرب الغازات إلى الجو أو تمكن الطالب من استخراج أهم الخطوات التي تؤدي إلى تشكل المياه ال 

  ترسب بعض النفايات إلى تشكل السحب أو انحالل الترسبات وتشكل المياه الحمضية .
  : 2الوثيقة

  تقدم بعض المعلومات المفيدة لفهم بعض التأثيرات التي تسببها األمطار الحمضية .
  

  : 5التمرين
  ض المظاهر فيه .يهدف هذا التمرين إلى ربط التلميذ بوسطه وتفسير بع

  : 1الوثيقة
تبين كيف تؤثر مناطق التفريغ على تلوث المياه الجوفية و السطحية و ذلك بتسرب المواد المنحلة في التربة حتى 

  وصولها إلى المياه الجوفية ......
  بينما تلوثمياه البحر قد يعود إلى وصول مياه الوادي الملوث أو وصول بعض النفايات ....

  لى األستاذ أن يستغل السؤال الثاني ليدرس جيدا موضوع األمراض المرتبطة بتلوث المياه .مالحظة : ع
  
  :6لتمرينا

و كذا بعض الكوارث التي تسبب  2يهدف إلى تنبيه الطلبة إلى خطورة اإلشعاعات على البيئة من خالل الوثيقة 
  .1هالك الحيوانات .....من ةخالل الوثيقة 

  
  :7التمرين

مأخوذتين من الواقعيؤدي حسن استغاللهما إلى التوصل التلوث الهوائي الناتج من أدخنة  2و1 إن الوثيقتين
  محركات السيارات و إلى التلوث المائي ...

  ينجم عن كل تلوث أمراض خاصة المعدية بالنسبة للتلوث المائي أو األمراض التنفسية بالنسبة للتلوث الهوائي 
  

  :8التمرين
كثر تعرضا للضربة الشمسية هي التي تمارس في الهواء الطلق مثل مهنة البستاني أو يبين أن األمراض األ

  المنظف..... هذه المهن تتطلب أخذ بعض اإلحتياطات مثل وضع قبعة أو مراهم خاصة .....
  

  :9التمرين
  . .يتطلب حل هذا التمرين الرجوع إلى اتفاقية كيوتو واستغالل بعض بنودها لحل اإلشكالية المطروحة 

 


