
  

   1 المذكرة التربوية

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  آليات تركيب البروتين يحدد: الھدف التعلمي   التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( المجال التعلمي

  آليات تركيب البروتين)    1( ةالتعلمي وحدةال
   مقر تركيب البروتين - :ميةيالتعل حصةال

  إنتقال المعلومة الوراثية-   
 ARN ـالمكونات الكيميائية لل -  

  .، جھاز اAسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(، وثائقشفافيات -    :ا�دوات 

  
  .إسترجاع المعلومات - :ا�ھداف المنھجية -

  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                          
  .استقصاء المعلومات -                          
  .الدقيق التعبير العلمي و اللغوي -                          

  
التي  ARNmبواسطة ) الشبكة الھيولية الفعالة(تنتقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الھيولى  :المعارف المبنية -

 . تتكون من نوكليوتيدات التي عبارة عن حمض سكر و قاعدة آزوتية
  
  المورثة ھي عدد محدد من النكليوتيدات -   :وضعية ا:نط(ق -

  ولة عن صناعة البروتينالمورثة مسؤ-          

  يتم تركيب البروتين في الھيولى -                      

  

   و مفھوم ا�نزيم ؟ماھ -:1طرح اAشكالية -
  :يذكر بالمكتسبات القبلية للسنة الثانية ثانوي حول  :التقصي -

  دعامة العوامل الوراثية -     ADNتموضع الـ    -  التعبير المورثي-      
، بتركيب بروتين مصدر النمط الظاھري للفرد على مختلف ئيُيترجم التعبير المورثي على المستوى الجزي - :1جةالنتي -

  .العضوية ، الخلية و الجزيئي : المستويات 
  .في النواة ) ADN(يتموضع الحمض النووي الريبي منقوص ا�وكسجين  -
  .دعامة الصفات الوراثية ADN يعتبر الـ -
  .ADN الوراثية على شكل مورثات في جزيئة الـ تكون الصفات -
  .المورثة عبارة عن تتالي محدد من النيكليوتيدات  -
  

 ؟  ما ھو مقر تركيب البروتين داخل الخلية - :2طرح اAشكالية -
 .يتم تركيب البروتين في مستوى الھيولى-  :صياغة الفرضيات -
  

  .النواة يتم تركيب البروتين في مستوى  -                 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
يحلل صور مأخوذة عن المجھر و معالجة بتقنية التصوير اAشعاعي الذاتي لخ(يا مزروعة في وسط                                         -  :التقصي -

  ).12ص(يحتوي أحماض أمينية موسومة 
  .وى في ھيولى الخ(يا انط(قا من ا�حماض اLمينية الناتجة عن الھضميتم تركيب البروتين عند حقيقيات الن :2النتيجة -
  
 ؟الھيولى كيف يتم انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى  -  :3طرح اAشكالية -
 . تنتقل المعلومة الوراثية نفسھا من النواة إلى الھيولى-  :صياغة الفرضيات -

  .قائھا ھي في النواة و بتنتقل نسخة منھا  -                 
للھيموغلوبين  و        مشعة لحيوان برمائي في وسط يحوي مواد ط(ئعيةتفسير نتائج حضن  خ(يا بيضية  -  :التقصي -

  ).13ص(  من متعدد الريبوزوم لخ(يا أصلية للكريات الدموية الحمراء مستخلص ARNm   محقونة بـ
المجھر و معالجة بتقنية التصوير اAشعاعي الذاتي لخ(يا مزروعة في وسط تفسير صور مأخوذة عن  -                 

 )..4الوثيقة  14ص( ARN )قاعدة آزوتية مميزة للـ  (يحتوي اليوراسيل المشع 
يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلي مواقع تركيب البروتينات، نمط آخر من ا�حماض النووية  -  :3النتيجة -

  ). ARNm(مض الريبي النووي الرسول يدعى الح
  
  ؟ARNmما ھي ينية الـ    : 4طرح اAشكالية -

تفسير صور مأخوذة عن المجھر و معالجة بتقنية التصوير اAشعاعي الذاتي لخ(يا مزروعة في وسط يحتوي   - :التقصي
  ) 14ص 5الوثيقة ( . ARN )قاعدة آزوتية مميزة للـ  (اليوراسيل المشع 

  .انط(قا من نتائج اAماھة الجزئية واAماھة الكلية للجزيئة  ARN يحدد التركيب الكيمـيائي لجزيـئة الـ   -        

قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالى نيكليوتيدات  الحمض ألريبي النووي عبارة عن جزيئة - :4النتيجة
  ).ا�دنين، الغوانين، السيتوزين، اليوراسيل ( ة في تركيبھا  ريبية تختلف عن بعضھا حسب القواعد اLزوتية الداخل

  .سكر خماسي الكربون:النكليوتيد ألريبي ھو النيكليوتيد الذي يدخل في بناءه الريبوز -
  .اليوراسيل قاعدة آزوتية مميزة لOحماض الريبية النووية -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  2 المذكرة التربوية
  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   قاط يوسفب:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  آليات تركيب البروتين يحدد :الھدف التعلمي   يفي للبروتيناتالتخصص الوظ): 1( المجال التعلمي

 إستنساخ المعلومة الوراثية -  :الحصة التعليمية  آليات تركيب البروتين)    1( الوحدة التعلمية

  .، جھاز اAسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -     :ا�دوات   

  
  .ع(قة بين المعطياتالإيجاد  -  :ا�ھداف المنھجية -

  .استقصاء المعلومات -                          
  تنمية الفكر التركيبي -                          
  .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                          

  
 الشبكة الفعالة الموجودة في  نتقل إلىثم ت ARNm على شكلالنواة  فيالمعلومة الوراثية  تنسخ :المعارف المبنية -

 . الھيولى حيث تترجم إلى بروتينات
  
  ADNھي عبار عن نسخة من    ARN الـ -   :وضعية ا:نط(ق -

  إلى بروتينات في الھيولى   ARNتترجم المعلومة الوراثية والتي ھي على شكل -          

                       

 ARNإلى   ADNالمعلومة الوراثية من الـ كيف يتم نسخ -:طرح اAشكالية -
  .ARN والـ   ADNيقارن بين بنية جزيئتى الـ  - : التقصي -

  .يحلل صور مأخوذة عن المجھر اAلكتروني تظھر ظاھرة اAستنساخ -            
  .بوليمراز باستعمال مثبطات نوعية ARN: يظھر تدخل أنزيم -            
  .انط(قا من المعارف المتعلقة بـ  ARNmناع جزيئة الـ ُينمذج اصط  -            

  تكامل القواعد اLزوتية  -. ADNتضاعف الـ  -.  ARN وADN بنية جزيئتا الـ  -    

  

  :على مرحلتين ADNيتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في  الـ - :النتيجة -
انط(قا من احدى  ARNm اة ويتم خ(لھا التصنيع الحيوي لجزيئة  الـتتم في النو:مرحلة اAستنساخ                  ▪

بوليمراز ،و تخضع لتكامل النكليوتيدات بين سلسلة  ARNفي وجود أنزيم الـ ) السلسلةالناسخة( ADNسلسلتٮالـ
  و السلسلة الناسخة ARNmالـ
  

  من مورثة الكازئين عند النعجة و القرة  يوضح الجدول التالي تتابع النيوكليوتيدات في جزء  :التقويم التحصيلي- 
   CCA-9  CAT-8 CAA-7 TTA-6 AAC5 CTT-4 GTT-3 CTT-2 GCC-1تتابع القواعد عند النعجة     
   CCA-9  CAT-8 CAA-7 TTG-6 AAT5 CTT-4 GAT-3 CTC-2 TCC-1تتابع القواعد عند البقرة     

  بقرةاستخرج السلسيلتين المستنختين لمورثتي النعجة و ال - 1
 ARNmقارن بين سلسلتي الـ  – 2   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  

  3 المذكرة التربوية
  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .قة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة المتعل

  آليات تركيب البروتين يحدد :الھدف التعلمي   التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( المجال التعلمي

  الترجمة  -    :الحصة التعليمية  آليات تركيب البروتين)    1( الوحدة التعلمية
          مراحل الترجمة -                   

  .، جھاز اAسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -     :ا�دوات   

  
  .ع(قة بين المعطياتالإيجاد  -      :ا�ھداف المنھجية -

  تنمية التركيب التجريبي -                          
  .استقصاء المعلومات -                          

  .القيام بحوصلة -                          
  
 يحتاج تركيب البروتين في الخلية إلى ترجمة نسخة من المعلومات الوراثية المحمولة على جزئ :المعارف المبنية -
  )الشفرة الوراثية(   ARNm الـ 
   
  ترجمة المعلومة الوراثية إلى بروتينات  -   :وضعية ا:نط(ق -

  في مستوي الريبوزيوم متتالية أحماض آمينيةإلى  ARNm ر عن الـعبي -          

                       

 كيف تتم ترجمة الشفرة الوراثية إلى بروتين  ؟ -:1طرح اAشكالية -
  ؟)  أبجـديـة بعشرين حرف(إلى لغة بروتينية ) أبجدية بأربعة أحرف (كيف تترجم اللغة النووية - : التقصي -
  .بين اللغتين يضع مختلف اAحتما:ت الممكنة - 
  .يناقش الحل ا�كثر وجاھة - 

في البيبتيد �ربعة لھا مع متتالية أحماض أمينية موافقة  ARNm اتيقوم بتحليل مقارن لقطعة متتالية نيكليوتيد - 
  )."logiciel "anagène: مثل(مورثات مختلفة با:عتماد على مبرمج محاكاة 

 أمينية في إلى متتالية أحماض mARNعن المعلومة الوراثية التي يحملھا الـ توافق مرحلة الترجمة التعبير: :1النتيجة -

  .الھيولى الخلوية
  .تدعى الشفرة الوراثية: ُتنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة - 
  .إن وحدة الشفرة الوراثية ھي ث(ثية من  القواعد  تدعي الرامزة  ٌتشفر لحمض أميني معين في البروتين  - 
التي : ُتشفر �ي   UGA ;UAG ; UAA      :عادة لنفس الحمض اLميني عدة رامزات ماعدا الرامزات التالية ُتشفر - 

  .حمض أميني وتمثل رامزات توقف القراءة
  .لحمض أميني واحد ھو الميثونين AUGُتشفر الرامزة  - 
  .لحمض أميني واحد ھو التربتوفان UGGُتشفر الرامزة  -
 أين يتم تركيب البروتين في الھيولى ؟ و ماھي التراكيب التي تساھم في ھذه العملية ؟ - :2طرح اAشكالية -
  يتم ربط ا�حماض ا�مينية في متتالية محددة على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متمايزة - :: التقصي -

  .تدعى متعدد الريبوزوم
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  طرف عدد من الريبوزومات  بزيادة كمية البروتينات المصنعة مننفسه ARNm  تسمح القراءة المتزامنة للـ -

بتقنية التصوير اAشعاعي الذاتي لخ(يا مزروعة في وسط به أحماض أمينية  عن المجھر و معالجةيحلل صور مأخوذة  - 
  )Polysomes(موسومة توضح تكاثف  ا�حماض ا�مينية في مستوى متعدد الريبوزوم

  .انط(قا من تحليل نتائج معالجة المعقد بأنزيم ريبونوكلياز  ARNm/ الريبوزوم يظھر وجود معقد متعدد -
  :يظھر مختلف أنماط ا�حماض الريبية النووية في الھيولى المتدخلة في اصطناع البروتين انط(قا من  -

  .الخلوي أثناء اصطناع البروتين ARNتحليل منحنيات تطور نسب °      
  .الھيولي لخ(يا حيوانية أثناء اصطناع البروتين   ARN ھربائي للـنتائج الرح(ن الك°    

  .يصف بنية الريبوزوم انط(قا من نموذج جزيئي ث(ثي ا�بعاد  -
) مأخوذة من مستخلص كبدي ( في أوساط تحتوي قطع خلوية )في وسط زجاجي( يدرس نتائج اصطناع البروتين -

  .وأحماض أمينية موسومة
  

  العضيات
  

لبروتينات وكميتھا   إشعاع ا
  )وحدة دولية(

  10.8  كامل خلوي مستخلص
  1.3  ميتوكندري

  1.1  )خلوية أغشية + ريبوزومات( ميكروزومات
  0.4  النھائي الطافي المحلول

  10.2  ميكروزومات + ميتوكندري
  1.5  النھائي الطافي المحلول + ميتوكندري
  1.2  غليھا بعد ميكروزومات + ميتوكندري

  ئج إصطناع البروتين في الوسط الزجاجي وماذا تستنتج؟حلل نتا -
  بأي صورة تستھلك الطاقة في ھذا النشاط؟ -
  وأين تستعمل الطاقة ؟ -

  .من المعارف المبنية ينمذج مرحلة الترجمة انط(قا -

   ينجز رسما تخطيطيا تحصيليا لتصنيع البروتينات انط(قا من المعارف المبنية -
ط ا�حماض ا�مينية في متتالية محددة على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متمايزة تدعى يتم رب -: :2النتيجة -

  .متعدد الريبوزوم
  .من طرف عدد من الريبوزومات  بزيادة كمية البروتينات المصنعةنفسه ARNm  تسمح القراءة المتزامنة للـ -   
  :تتطلب  مرحلة الترجمة  -   
  .المتخصص في تثبيت ،نقل وتقديم ا�حماض ا�مينية الموافقة) ARNt(بي النووي الناقل جزيئات الحمض الري°        
وتتشكل من تحت ) ARNr(الريبوزومات عضيات متكونة من تجمع بروتينات وحمض ريبي نووي ريبوزومي °       

  .زيينوتحت وحدة كبيرة تحمل موقعين تحفي ARNmتحت وحدة صغيرة ،تحمل موقع قراءة الـ: وحدتين 
  عن طريق ث(ثة نيكليوتيدات تشكل الرامزة المضادة ARNmعلى الرامزة الموافقة على  ARNtـ يتعرف كل    

  .المكملة لھاو  
  .التي تحرر الطاقة الضرورية لھذا التنشيط ATPالـأنزيمات تنشيط ا�حماض ا�مينية وجزيئات °         

الرامزة البادئة للتركيب بوضع أول حمض أميني ھو  تدعى ARNm للـ   AUGتبدأ الترجمة دائما في مستوى الرامزة  -   
  .خاص بھذه الرامزة  حيث يتثبت على الريبوزوم إنھا بداية الترجمة ARNt الميثيونين يحمله

  ن يتنقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وھكذا تتشكل تدريجيا سلسلة بيبتيدية بتكوين رابطة بيبتيدية بي -   
الخاص به في موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في  ARNtالحمض ا�ميني المحمول على 

  .إنھا مرحلة اAستطالة: ARNm يفرضه تتالى رامزات الـ  في السلسلة إن ترتيب ا�حماض ا�مينية. الموقع المحفز 
  امزات التوقفتنتھي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى ر

  خر حمض أميني ARNt L ينفصل  -  
  .إنھا نھاية الترجمة:صبح عديد الببتيد المتشكل حر يل

  .يكتسب متعدد البيبتيد المتشكل تلقائيا بنية ث(ثية ا�بعاد ليعطي بروتينا وظيفيا-   
  
  
  
  38صفحة  5الكتاب المدرسي  تمرين                :التقويم التحصيلي - 



  

  4 التربوية كرةالمذ
  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( جال التعلميالم
  ع(قة بين البنية و التخصص  يجد: الھدف التعلمي 
                    الوظيفي للبروتينات                 

  الع(قة بين بنية البروتين و وظيفته) 2( الوحدة التعلمية
   تمثيل البنية الفراغية للبروتين -    :الحصة التعليمية

  تويات البنية الفراغية للبروتيناتمس -
 الع(قة بين بنية البروتين و وظيفته -

  .، جھاز اAسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -     :ا�دوات   

  
  .إيجاد الع(قة بين المعطيات -      :ا�ھداف المنھجية -

  إقتراح فرضية -                          
  .استقصاء المعلومات -                          

  .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                          
  
  طةتبدي مستويات من التعقيد مرتب  للبروتينات ببنيتھا الفراغية التي   الوظيفييرتبط التخصص  :المعارف المبنية -

 .وتسلسلھاالمشكلة للبروتين  أساسا ببنية ا�حماض ا�مينية
   
  تمثل البنية الفراغية للبروتينات بعدة نماذج  -   :وضعية ا:نط(ق -

  ثية و الرباعيةمنھا ا�ولية و الثانوية و الثالللبروتينات أربع بنيات  -          
  تختلف وظائف البروتينات بخت(ف بنيتھا -                      

                       

 ؟  ماھي الع(قة بين بنية البروتين و وظيفته -:1طرح اAشكالية -
باستعمال مبرمج محاكاة ....)أنزيمات ، ھرمونات ،(يقارن بين البنيات الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية  - : التقصي -

  ). (rasmolرازمول . مثل 
  .يتساءل عن من يتحكم في تحديد البنية ث(ثية ا�بعاد ° 
ماض ا�مينية المشكلة للبروتينات المعنية،بترتيبھا وطبيعتھا في اكتساب ھذه البنية الفراغية يقترح فرضية تدخل ا�ح° 

  .النوعية
  .ُيعين انط(قا من الصيغ المفصلة لOحماض ا�مينية العشرون،الوظائف المميزة والمشتركة بين ا�حماض ا�مينية  -  
  تحليل نتائج الرح(ن الكھربائي لOحماض ا�مينية في وجود يستخرج الخاصية ا�مفوتيرية لOحماض ا�مينية من -  

  .محلول معدل قاعدي وفي محلول معدل حمضي
يستخرج كيفية تشكيل الرابطةالبيتيدية بين حمضين أمينيين متتاليين انط(قا من قطعة  سلسلة بيبتيدية ومعارفه حول  -  

  .الرابطة التكافؤية
  .الع(قة بين البنية ث(ثية ا�بعاد والتخصص الوظيفي للبروتينات Anfinsenتجربة  يستخرج انط(قا من تحليل نتائج - 
فراغية مختلفة، محددة بعدد و طبيعة وتتالي ا�حماض ا�مينية التي تدخل في  ياتُبنبتظھر البروتينات  -: 1النتيجة 

  .بنائھا
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 



 

  
مرتبطتان  )(COOH -ووظيفة حمضية كربوكسيلية  )(NH2- يةتتكون جزيئات ا�حماض ا�مينية من وظيفة أمين  -
  . الخاصية ا�مفوتيريةا وھما مصدر αكربون البـ
  ). Rالجذر (يوجد عشرون حمضا أمينيا أساسيا تختلف فيما بينھا في السلسلة الجانبية -
  :تصنف ا�حماض ا�مينية حسب السلسلة الجانبية إلى -

  ...)رجنينليزين،ا(أحماض أمينية  قاعدية ° 
  ....)حمض الجلوتاميك، حمض ا�سبارتيك ( أحماض أمينية حمضية° 
  ..) .ليسينغسيرين ،ال( أحماض أمينية متعادلة ° 
وذلك تبعا لدرجة ) تكتسب بروتونات(وسلوك القواعد)تعطي بروتونات (تسلك ا�حماض ا�مينية سلوك ا�حماض  -

  ). الحمقلية(ة حموضة الوسط لذلك تسمى بالمركبات ا�مفوتيري

      (−CO --NH−   )     ترتبط ا�حماض ا�مينية المتتالية في سلسلة بيبتيدية بروابط تكافؤية تدعى الرابطة البيبتيدية -
تختلف البيبتيدات عن بعضھا بالقدرة على التفكك ألشاردي لس(سلھا الجانبية التي تحدد طبيعتھا ا�مفوتيرية  -

  .وخصائصھا الكھربائية
ثنائية (  محددة تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية -

  الكبريت،
  ،، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية....) شاردية،

  
  . وظيفيا عاليا إن بنية البروتينات تكسبھا تخصصا   :التقويم التحصيلي - 

  .الوثيقة الموالية ھي تمثيل فراغي لجزيئة بروتين   –
  .تعرف على ھذه البنية  – 1  
  .وضح بنية الجزء المؤطر في ھذه الوثيقة – 2  
  باستعمال الصيغة الكيميائية العامة لوحداتھا التركيبية  - 3  
  ل إستخرج كيف يتم ا�نتقال من ھذه البنية المؤطرة إلى الشك-   

  -1- في الوثيقة 
  لماذا يعتبر ھذا اAنتقال أساسيا ؟ – 4  
  فيما يتمثل ھذا اAرتباط ؟ إن التخصص الوظيفي للبروتين مرتبط بصفة وطيدة ببنيته، -5  
  
  اAجــــــــابة 

  .البنية ثاليثية - 1
    2 –   

  
  
  
  .تحلزن البنية ا�ولية تؤدى الى نشؤ روابط و جسور تسمح له بالثبات – 3  
  .�نه تبرز فيه مواقع نشطة  – 4  
  .عدد و نوع و تسلسل ا�حماض اLمينية و البنية الفراغية – 5  
  
  

  



  

    5ة  المذكرة التربوي

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، رشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إـ  )  : 1(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( المجال التعلمي
  يظھر التخصص الوظيفي للبروتينات في: الھدف التعلمي 

  التحفيز ا�نزيمي                       

  النشاط ا�نزيمي)    3( ةالوحدة التعلمي
  الع(قة بين بنية و وظيفة البروتين - :الحصة التعليمية

    (PH)تأثير درجة الحموضة -   

 تأثير درجة الحرارة -  

  .EXAO، الحاسوب و برامج الـ ، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -    :ا�دوات 

  
      لتحكم في تكنولوجيا اAع(م اLليا -      :ا�ھداف المنھجية -

  .إسترجاع المعلومات -                           
  .إيجاد الع(قة بين المعطيات -                          
  .استقصاء المعلومات -                          
  .إستعمال المعارف السابقة -                          

  
ا�نزيمات ھي بروتينات تعمل كوسائط حيوية في شروط م(ئمة من حرارة وحموضة ،لھا تأثير نوعي : نيةالمعارف المب -

 . على مادة عضوية معينة قابلة لaماھة
  
   ا�نزيمات ھي بروتينات ذات بنية و وظيفة محددة-   :وضعية ا:نط(ق -

  هيتأثر نشاط ا�نزيمات بدرجة حموضة الوسط الذي تعمل في-          

  يتأثر نشاط ا�نزيمات بدرجة حرارة الوسط الذي تعمل فيه -                      

  

  و مفھوم ا�نزيم ؟ماھ -:1طرح اAشكالية -
  :حول للسنة الرابعة متوسط يذكر بالمكتسبات القبلية   :1التقصي -
  .ا�نزيمات الھاضمة  -  
  ....)التركيب الحيوي،(ا�يضية في الخلية  يحلل وثائق توضح عواقب غياب أنزيم على النشاطات  -  
رجة حرارة دمعينة في شروط ) ركيزة ( تتميز بتأثيرھا النوعي اتجاه مادة التفاعل  ا�نزيمات وسائط حيوية، -  :1النتيجة -

  .م(ئمة للحياة
  

 ؟ما ھي الع(قة بين بنية البروتين و تخصصه الوظيفي  - :2طرح اAشكالية -
نتج التخصص الوظيفي للوسائط الحيوية انط(قا من تحليل منحنيات استھ(ك ا�وكسجين المحصل يست -  :2التقصي -

  :أوكسيداز في حالتي في حالة أكسدة الغلوكوز المحفز بأنزيم غلوكوز)  ExAO(  الحاسوبالمدعم بعليه بالتجريب 
  .تفاعلتغيرات السرعة ا:بتدائية للتفاعل ا�نزيمي بد:لة تركيز مادة ال°      
  .تغيرات الحركية ا�نزيمية بد:لة طبيعة مادة التفاعل°      
استخدام ( يستنتج التكامل البنيوي بين شكل الموقع الفعال لOنزيم وجزء من مادة التفاعل، انط(قا من نماذج جزيئية  -

  ) مبرمجات خاصة
لOنزيمات )  تخصص بالنسبة لمادة التفاعل تخصص بالنسبة للتفاعل و(يرتكز التخصص الوظيفي المزدوج  :2النتيجة -

على تشكل  معقد أنزيم ـ مادة التفاعل ،ينشأ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من 
  .ا�نزيم تدعى الموقع الفعال

تحفز ا�نزيم لتغيير شكله الفراغي  يحدث التكامل بين الموقع الفعال لOنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب ھذه ا�خيرة التي
  .إنه التكامل المحفز:فيصبح مكم( لشكل مادة التفاعل

إن تغير شكل ا�نزيم يسمح بحدوث التفاعل �ن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب 
  .للتأثير على مادة التفاعل

  ى نشاط ا�نزيمات ؟كيف تؤثر درجة الحموضة عل -:3طرح اAشكالية -
  



 

يستنتج تأثير درجة الحموضة على نشاط ا�نزيمات انط(قا من تحليل منحنيات تغيرات الحركية ا�نزيمية  -  :3التقصي -
المحصل عليھا بطريقة التجريب ) حالة أكسدة الغلوكوز بواسطة أنزيم غلوكوزأوكسيداز.( pHبد:لة درجة الحموضة 

  المدعم بالحاسوب

تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكھربائية للوظائف الجانبية الحرة لOحماض ا�مينية في الس(سل  -  :3جةالنتي -
  :البيبتيدية وبالخصوص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال  بحيث

  .في الوسط الحمضي تصبح الشحنة  الكھربائية اAجمالية موجبة°          
  .اعدي تصبح الشحنة الكھربائية اAجمالية سالبةفي الوسط الق°         

  .يفقد الموقع الفعال  شكله المميز،بتغير حالته ا�يونية وھذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل -
 .أعظمياعندھا لكل أنزيم درجة حموضة مثلى، يكون نشاطه  -
  
  نشاط ا�نزيمات ؟ كيف تؤثر درجة الحرارة على -:4طرح اAشكالية -
يستنتج تأثير درجة الحرارة على نشاط ا�نزيمات انط(قا من  تحليل منحنيات تغيرات الحركية ا�نزيمية  -  :4التقصي -

المحصل عليھا بطريقة التجريب المدعم ) حالة أكسدة الغلوكوز بواسطة أنزيم غلوكوزأوكسيداز. (بد:لة درجة الحرارة
  .الحاسوب ب
  :يتم النشاط ا�نزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث ـ  :4النتيجة -

  .تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة ، ويصبح ا�نزيم غير نشط °       
، و تفقد نھائيا بنيتھا الفراغية المميزة ) م ° 40أكبر من ( تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة°       

  .وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز
    ).م عند اAنسان °37(يبلغ التفاعل ا�نزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى،ھي درجة حرارة الوسط الخلوي  -
ُينمذج عن طريق رسم إجمالي تأثير درجة الحموضة و تأثير درجة الحرارة على المحفزات الحيوية ا�نزيمية و العواقب  -

  .ذلك، با:عتماد على المعارف المبنية المتعلقة بالتخصص الوظيفي للبروتينات المترتبة على
  
  72صفحة  6الكتاب المدرسي  تمرين                :التقويم التحصيلي -
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

    6المذكرة التربوية 

  ت ع 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( المجال التعلمي
  ت يظھر التخصص الوظيفي للبروتينا :الھدف التعلمي 
  في الدفاع عن ألذات                 

  دور البروتينات في الدفاع)    4( الوحدة التعلمية
  .عن ألذات 

 الذات و ال(ذات - :الحصة التعليمية

  .، جھاز اAسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -    :ا�دوات 

  
  .علوماتإسترجاع الم -  :    ا�ھداف المنھجية -

  .استقصاء المعلومات -                          
  .إيجاد الع(قة بين المعطيات -                          
  .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                          

  
فسھا ضد العوامل الطبيعية   تملك الكائنات الحية الحيوانية كاAنسان وسائل مختلفة للدفاع عن ن : :المعارف المبنية -

  .المختلفة كما تحتوي على بنيات تسمح لھا بتعرف فيما بينھا على ا�جسام الغازية 
  
   الذات تمثل الھويتة البيولوجية الخاصة بالفرد -   :وضعية ا:نط(ق -

  يتكون الغشاء من طبقتين عاتمتين تتوسطھما طبقة نيرة-          

   مجموعة جزيئات خاصة بالفرد وتحدد وراثيا CMHام نظ -                      

  

  ؟ أسباب رفض الطعم و مختلف مراحل اAستجابة ا�لتھابية يماھ -:1طرح اAشكالية -
  :يذكر بالمكتسبات القبلية للسنة الرابعة متوسط  حول  :1التقصي -
و  3الوثيقة  ملخصة في نص علمي ل وثائقأسباب رفض الطعم و مختلف مراحل اAستجابة ا:لتھابية  انط(قا من تحلي -

  .  74ص  1الوثيقة  75ص  2الوثيقة 
  .ال(ذات: تستطيع العضوية التمييز بين المكونات الخاصة بالذات والمكونات الغريبة عنھا  - :1النتيجة

  

 ؟ كيف يتم التمييز بين الذات و ال(ذات - :2طرح اAشكالية -
 1الوثيقة  ء الھيولي في التعرف عن ال(ذات انط(قا من تحليل تجربة الوسم المناعييستخرج تدخل الغشا  -  :2التقصي -

  .  76ص 
  :يستخرج بنية الغشاء الھيولي وتركيبه الكيميائي انط(قا من تحليل * 

  . 76ص  3و  2جدول للمكونات الكيميائية التي تدخل في تركيب الغشاء الھيولي الوثيق  -  
  77ص  5و  4الوثيقة  د يوضح التنظيم الجزيئينموذج ث(ثي ا�بعا - 
  :يبحث عن العوامل الكيميائية للتعرف *
  :انط(قا من( CMH)  الرئيسييعرف معقد التوافق النسيجي  -  
  . 78ص  7الوثيقة  نص علمي ورسومات -  
   78ص  6ة الوثيق )لتحديد موضع جزيئات معقد التوافق النسيجي الرئيسي ( تقنيات الوسم المناعي  -  
 حالتي طعم ذاتي وطعم غير(يضع ع(قة بين رفض الطعوم وملمح معقد التوافق النسيجي الرئيسي للمانح والمستقبل -

   78ص  9الوثيقة  )ذاتي
يشرح قدرة الخ(يا في التعرف على عديد مؤشرات ال(ذات انط(قا من تحليل وثائق تترجم أصل تغيرية المعقد التوافق -

  . 81ص  10الوثيقة  سيالنسيجي الرئي
  :يتعرف على مؤشرات الزمر الدموية  انط(قا من * 
  . 82ص  12الوثيقة  تحليل نتائج اختبار تحديد الزمر الدموية°  
دراسة مقارنة للمستقب(ت الغشائية الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء، لث(ثة أفراد تختلف زمر دم بعضھم °  

  .حليل وثائقعن بعض، انط(قا من ت
  .يستخرج حا:ت التوافق، بين مانح ومستقبل أثناء نقل الدم، اعتمادا على نتائج النشاطين السابقين -



يستخرج التحديد الوراثي للزمر الدموية انط(قا من المعارف المتعلقة بالع(قة بين المورثة والنمط الظاھري و بالتعبير  -
  .84ص  14و الوثيقة  83ص  13الوثيقة المورثي 

  .ُيعِرف مفھوم ال(ذات انط(قا من النشاطات السابقة -
  تعرف الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد و المحمولة على   أغشية خ(يا الجسم -2النتيجة -
  يتكون الغشاء الھيولي من طبقتين -

  .فوسفولبيديتين،تتخللھما بروتينات مختلفة ا�حجام ومتباينة ا�وضاع
  .عناصر المكونة للغشاء ليست مستقرة فھي قادرة على التنقل على جانبي الغشاءالھيوليمعظم ال

  :تتحدد جزيئات ألذات وراثيا وھي تمثل مؤشرات الھوية البيولوجيــة وتعرف باسم -
   Complexe Majeur d’histocompatibilité CMHأ ـ نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي   
     Rhالريزوس  وABO ب ـ نظاما ألـ  
  -:إلى قسمينCMH تصنف جزيئات ألـ  -
  .جميع خ(يا العضوية ما عدا الكريات الحمراء¨يوجد على سطح : Iالصنف  
  )الخ(يا العارضة للمستضد، الخ(يا البائية (يوجد بشكل أساسي على سطح بعض الخ(يا المناعية : IIالصنف  
  .بالتعدد الصنو للمورثات المشفرة لھذه البروتيناتمرتبطة  CMHلـيملك كل فرد تركيبة خاصة  -
تتمثل ال(ذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج  -

  .ا:ستجابة قصد القضاء عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    7 المذكرة التربوية

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   يوسف بقاط:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  للبروتينات التخصص الوظيفي): 1( المجال التعلمي
  يظھر التخصص الوظيفي للبروتينات  :الھدف التعلمي 
  في الدفاع عن ألذات                 

  دور البروتينات في الدفاع )    4( الوحدة التعلمية
  .عن ألذات                                

  .طرق التعرف على محددات المستضد  - :الحصة التعليمية
  المعقد المناعي-                
 مصدر ا�جسام المضادة -               

  .السبورة، الكتاب المدرسي الحاسوب،  ، جھاز اAسقاط،)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -    :ا�دوات 

  
  .استقصاء المعلومات -  :    ا�ھداف المنھجية -

  .التمثيل التخطيطي -                          
  .تنمية الفكر التركيبي -                          

  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -                          
  
 ةتستجيب العضوية غالبا بإنتاج أجسام مضادة عند دخول مستضدات إليھا، فترتبط بھا مشكل : :المعارف المبنية -

  . يا مناعيةمعقدات مناعية فتعيق عملھا ثم تخرب ھذه المعقدات من عناصر وخ(
  
    .ا�جسام المضادة وھي جزيئات ذات طبيعة بروتينية -   :وضعية ا:نط(ق -

  المعقد المناعي من أجسام مضادة و مستضداتيتكون -          

  Bالخ(يا الب(زمية المتمايز من اللمفاويات  ھوا�جسام المضادة  مصدر -                      

  ؟ اھر التعرف على ال(ذتمظماھي  -:1طرح اAشكالية -
  الحالة ا�ولى للدفاع عن العضوية *  1التقصي -
  :انط(قا من. يستخرج تدخل ا�جسام المضادة و تشكل ا:رتباط النوعي بين الجسم المضاد والمستضد -

   85ص  1الوثيقة  )مثل الكزاز ( تحليل حالة سريرية °     
  . 85ص  2يقة الوث Ouchterlonyنتائج تطبيق اختبار °    
يستنتج انط(قا من نتائج الرح(ن الكھربائي تجرى على مصلي شخصين أحداھما سليم و اLخر مريض، زيادة خاصة  -*

  . 86ص  5الوثيقة  الغلوبيلينات المناعية، عند الشخص المريض:لصنف مميز من جزيئات 
  .86أ ص 2سؤال  ليل نتائج تجريبيةيظھر الطبيعة البروتينية للغلوبيلينات المناعية انط(قا من تح -*
  .113ص يمثل بواسطة رسم تخطيطي البنية الفراغية للغلوبيلين المناعي انط(قا من نموذج جزيئي ث(ثي ا�بعاد -*

إنتاج مكثف لجزيئات تختص بالدفاع ) المستضد (يسبب دخول جزيئات غريبة في بعض الحا:ت إلى العضوية  - :1النتيجة
  .�جسام المضادةعن ألذات تدعى ا

  .ترتبط ا�جسام المضادة نوعيا مع المستضدات التي حرضت إنتاجھا -
  .ا�جسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية -
 قيلة بالس(سلتتصل الس(سل الث.يتكون الجسم المضاد من أربعة س(سل ببتيدية، سلسلتين خفيفتين وسلسلتين ثقيلتين -

  .الخفيفة عن طريق جسور ثنائية الكبريت،كما تتصل الس(سل الثقيلة فيما بينھا بواسطة الجسور ثنائية الكبريت 
مسئولة عن ( ومنطقة ثابتة) موقع تثبيت المستضد(تحوي كل سلسلة من س(سل الجسم المضاد على منطقة متغيرة  -

  ) وظائف التنفيذ 
قعين لتثبيت المحددات المستضدية، تشك(ھما نھايات الس(سل الخفيفة والثقيلة للمناطق يملك الجسم المضاد مو -

  .المتغيرة
 ؟ يتشكل المعقد المناعي و ماھو دورهكيف  - :2طرح اAشكالية -
  :يستخرج كيفية تشكل المعقد المناعي و دوره انط(قا من تحليل -*  :2التقصي -
  ر تفاعل الجسم المضاد بالمستضد صور بالمجھر اAلكتروني لمصل يظھ°  
  .88ص  3الوثيقة نموذج  جزيئي ث(ثي ا�بعاد°  
 يفسر با:عتماد على المعارف المكتسبة نتائج ا:رتصاص الم(حظة خ(ل إجراء بعض اختبارات تحديد الزمر الدموية -*

  . 88ص  4الوثيقة 
  يطرح إشكالية التخلص من المعقد المناعي   



  :قا من تحليل وثائق مثل يستخرج انط( -* 
  .  90ص  8الوثيقة  صور بالمجھر اAلكتروني°     
  .90ص  9الوثيقة  رسومات تفسيرية°    
  .  90ص  10الوثيقة  طرق التخلص من المعقد المناعي بواسطة الب(عم التي تعمل على بلعمته  
التثبيت،ويشك(ن معا معقد مستضد ـ جسم مضاد يرتبط المستضد بالجسم المضاد ارتباطا نوعيا في موقع  -2النتيجة -

  .يدعى المعقد المناعي
يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد ،ليتم بعدھا التخلص من المعقد المناعي المتشكل، عن طريق  -

  .ظاھرة البلعمة
  :تتم عملية بلعمة المعقد المناعي على مراحل  -
المستقب(ت  الغشائية النوعية للبلعميات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين ھذه  يتثبت المعقد المناعي على°   

  .المستقب(ت وبين موقع تثبيت خاص يوجد في مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد
  )أرجل كاذبة ( يحاط المعقد المناعي بثنية غشائية°   
  .يتشكل حويصل إقتناص يحوي المعقد المناعي°  
 .قد المناعي با�نزيمات الحالة التي تصبھا الليزوزومات في حويص(ت اAقتناص يخرب المع°   
  
  م المضادة ؟اما ھو مصدر ا�جس -:3طرح اAشكالية -
يوضع ع(قة بين زيادة كمية ا�جسام المضادة في المصل وزيادة عدد الخ(يا البائية في العقد اللمفاوية  -*  :3التقصي -

  لب(زمية في نخاع العظام انط(قا من حالة سريرية أو من نتائج حقن فئران بسم الكزازو زيادة عدد الخ(يا ا
  .94و الجدول ص   93ص  3الوثيقة 

يتعرف على آليات ا:نتقاء النسيلي للمفاويات البائية انط(قا من نتائج تجربة حقن الكريات الحمراء للخروف أو الدجاج  -*
 .96ص  8و  7الوثيقة  و  95ص  6الوثيقة  لفأر

تنتج ا�جسام المضادة من طرف الخ(يا الب(زمية التي تتميز بحجم كبير و ھيولي كثيفة وجھاز كولجي  -  :3النتيجة -
  .متطور

  اللمفويات البائية : تنتج الخ(يا الب(زمية من تمايز نمط من الخ(يا 
المناعية ھناك بتركيب مستقب(ت غشائية تتمثل في  تتشكل الخ(يا اللمفاوية البائية في نخاع العظام وتكتسب كفاءتھا-

  .جزيئات ا�جسام المضادة
يؤدي تعرف الخ(يا اللمفاوية البائية على المستضد إلى انتخاب لُُ◌ّمة من الخ(يا اللمفاوية بائية تمتلك مستقب(ت  -

  .انه ا:نتخاب اللمي: غشائية متكاملة بنيويا مع محددات المستضد
 ).خ(يا ب(زمية((يا اللمفاوية المنتخبة والمنشطة انقسامات تتبع بتمايز ھذه ا�خيرة إلى خ(يا منفذة يطرأ على الخ -
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  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  ـ  يقدم ـ بناء )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( المجال التعلمي
  يظھر التخصص الوظيفي للبروتينات  :الھدف التعلمي 
  في الدفاع عن ألذات                 

  دور البروتينات في الدفاع )    4( وحدة التعلميةال
  .عن ألذات                                

  . تأثير اللمفويات التائيةطرق  - :الحصة التعليمية
 مصدر اللمفاوية التائية-                

  .لكتاب المدرسي، جھاز اAسقاط، الحاسوب،  السبورة، ا)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -    :ا�دوات 

  
  .استقصاء المعلومات -  :    ا�ھداف المنھجية -

  .تنمية الفكر التركيبي -                          
  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -                          

تتعرف عليھا بواسطة ، ئية اللمفاوية التاا�جسام الغازية بتدخل الخ(يا  منالعضوية  تتخلص  : :المعارف المبنية -
  . غشائية فتقوم بحلھا مستقب(ت 

  .  تكون الخ(يا اللمفاوية قنوات على غشاء الخ(يا المصابة مؤديا الى انح(لھا -   :وضعية ا:نط(ق -
  .في نخاع العظام وتنضج في الغدة التيموسية LT تنشأ الخ(يا اللمفاوية-          

  ؟ ناصر المتدخلة في الحالة الثانية للدفاع عن العضويةالعماھي  -:1طرح اAشكالية -
  ضويةعالحالة الثانية للدفاع عن ال:   1التقصي -

  : يستخرج تدخل نوع ثاني من الخ(يا و ھي اللمفويات التائية في الدفاع عن العضوية أنط(قا من نتائج   -*
  . 97لمدرسي ص وثيقة الكتاب ا حقن فرد مصاب بالسل بمصل فرد محصن ضد السل°  
  . 97وثيقة الكتاب المدرسي ص  حقن فرد مصاب بالسل بالخ(يا اللمفاوية لفرد محصن°  
يتم التخلص من المستضد أثناء ا:ستجابة المناعية التي تتوسطھا الخ(يا بصنف ثان من الخ(يا اللمفاوية  - :1النتيجة 

  ).  LTC(ھي الخ(يا اللمفاوية التائية السامة
- A؟ ماھي طريقة تأثير الخ(يا اللمفاوية - :2شكاليةطرح ا 
  .يستخرج التأثير السمي للخ(يا التائية انط(قا من نتائج إصابة خ(يا سليمة بفيروس - *2التقصي -
  :يستخرج طرق التعرف والقضاء على الخ(يا المصابة  بواسطة البرفورين و أنزيمات إماھة البروتينات انط(قا من  - 

  . 99ص  3الوثيقة  بالمجھر اAلكترونيصور °    
  . 99ص  4الوثيقة  رسوم تخطيطية تفسيرية°   
 المستضد  ة مستقب(ت غشائية مكملة لمحدداتتتعرف الخ(يا اللمفوية السمية على المستضد النوعي بواسط : 2النتيجة -
  .البرفورين مع بعض ا�نزيمات الحالة : يثير تماس الخ(يا اللمفوية التائية السامة مع المستضد إفراز بروتين  -
  .ُيخرب البرفورين غشاء الخ(يا المصابة بتشكيل ثقوب مؤديا إلى انح(لھا -
  ؟ اللمفاوية التائيةالخ(يا ما ھو مصدر  -:3طرح اAشكالية -
ر بعض الظواھر يحدد مصدر الخ(يا اللمفوية التائية السامة انط(قا من تحليل منحنى يعبر عن تطو -*  :3التقصي -

 ADN ، تركيب البروتينات ،تمايز خلوي ، تركيب الـ ARNتركيب   الـ ( الخلوية التي تطرأ على الخ(يا التائية مع الزمن 
  .102ص  5و  4و الوثيقة   101ص  3و الو ثيقة ) ،انقسامات ، اكتساب السمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 الحاملة لمؤشر)  8LT( الخ(يا التائية:تمايز صنف من الخ(يا اللمفاويةتنتج الخ(يا اللمفاوية السامة من -  :3النتيجة -

CD8 .   

في نخاع العظام وتكتسب كفاءتھا المناعية بتركيب مستقب(ت غشائية نوعية في  ) LT8(تتشكل الخ(يا اللمفاوية التائية  -
 .الغدة التيموسية

  .)CPA(تضدي عند تماس ھذه ا�خيرة مع الخ(يا المقدمة له يتم انتخاب الخ(يا اللمفاوية المتخصصة ضد ببتيد مس -
 
  ؟ العوامل التي تساھم في تحفيز ھذه الخ(ياماھي  -:4طرح اAشكالية -
المفرزة ) 2IL(دورا�نترلوكينات )  Marbrook(يستخرج انط(قا من تجارب منجزة في غرفة ماربروك -:4التقصي -

 في تحفيز الخ(يا البائية والتائية المختصة بمولد الضد المتدخل) LT4=LTh(ئيةمن طرف نمط معين من اللمفاويات التا
  . 104ص  3و الوثيقة  103ص  2و  1الو ثيقة 

تتكاثر الخ(يا اللمفاوية المنتخبة وتشكل لّمة من الخ(يا اللمفاوية التائية السامة تمتلك نفس المستقبل  - 4النتيجة -
  .الغشائي التائي

 ، ھي ا�نترلوكينات:تكاثر و تمايز الخ(يا التائية والبائية ذات الكفاءة المناعية عن طريق مبلغات كيميائية تتم مراقبة -
)  LT4( الناتجة عن تمايز الخ(يا التائية )Th(LTa)(ة  التي يفرزھا صنف آخر من الخ(يا اللمفاوية التائية المساعد

  .لى المستضد المتخصصة التي يكون تنشيطھا ُمحرضا بالتعرف ع
: تؤثر ا�نترلوكينات إ: على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقب(ت الغشائية الخاصة بھذه  -

  .ا�نترلوكينات والتي تظھر بعد ا:تصال بالمستضد
  
 ؟ كيف يتم اختيار نمط اAستجابة المناعية -:5طرح اAشكالية -
عميات الكبيرة في تنشيط الخ(يا البائية والتائية  انط(قا من سلسلة تجارب منجزة في يستنتج تدخل البل -*:  5التقصي -

و بلعميات  فأر غير محصن ضد ) T ,B(باستعمال مكورات رئوية ميتة ، مصل ، لمفاويات )  in vitro( وسط زجاجي
  .   105أ و ب ص  1الوثيقة  المكورات الرئوية

  .ديد نمط ا:ستجابة المناعية انط(قا من نص علمييستخرج المعلومات المتعلقة بتح -*
  :ينظم المعلومات المستخرجة في شكل رسم تخطيطي يبرز فيه دور -*
بلعميات ،خ(يا ( الموجودة على ا�غشية الھيولية للخ(يا المقدمة العارضة للمستضد )   CMHI , CMHII(جزيئات ° 

    107ص  5و الوثيقة  4الوثيقة  ...)بائية 

والخ(يا التائية )   LT8(الموجودة على التوالي على ا�غشية الھيولية للخ(يا التائية  CD4 ،CD8المستقب(ت النوعية °  
 .  115الوثيقة ص )  LT4( المساعدة

  . 106ص  2الوثيقة ) 1IL ، IL2(ا�نترلوكين °  
  . 118الوثيقة ص  تينجز رسم تخطيطي يترجم التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذ°  
تحمل أغشية الخ(يا التي تقوم بتقديم محددات المستضد وتنشيط الخ(يا اللمفاوية، كالبلعميات الكبيرة  -:   5النتيجة -

  محددات
والتي تقوم بعد التعرف على المستضد باقتناصه وھدم بروتيناته جزئيا،ثم تعرض  (II)والصنف  (I)   ألذات من الصنف

 .CMHعلى سطح أغشيتھا مرتبطا بالـ بعض بيبتيداته 
  :بحيث ) وبالتالي نمط ا:ستجابة المناعية مرتبطا بمحدد المستضد( يكون انتقاء نسائل من الخ(يا البائية أو التائية -
 تقدم على سطح..) بروتينات فيروسية ،بروتينات الخ(يا السرطانية(البيبتيدات الناتجة عن البروتينات داخلية المنشأ °  

إلى الخ(يا التائية التي تحمل مؤشرات الخ(يا التائية  (I)  من الصنف CMHأغشية الخ(يا العارضة مرتبطا بجزيئات الـ
 .CD8 القاتلة

 :يكون تنشيط ھذه الخ(يا مضاعف  ▪
  1 (IL1)ـ تنشط أو: من طرف الخ(يا العارضة عن طريق ا�نترلوكين 

عن طريق ) النوعية لھذا المستضد( Th (LTa) ا التائية المساعدةـ تنشط في مرحلة ثانية من طرف الخ(ي
 2(IL2)ا�نترلوكين

  من  CMHُتقدم مرتبطة أساسا بجزيئات الـ) خارجية المنشأ(لناتجة عن البروتينات الُمستدخلةالبيبتيدات ا° 
  .  CD4إلى الخ(يا المساعدة التي تحمل مؤشرات من النوع  II)( الصنف

، ُتنِشط بدورھا الخ(يا البائية النوعية لنفس المستضد I (ILI)ية المساعدة الُمنشطة عن طريق ا�نترلوكين الخ(يا التائ -
.  
  .ا�نترلوكينات عبارة عن بروتينات سكرية -
  
 ؟ VIHيعجز الجھاز المناعي على التصدي لفيروس كيف  -:6طرح اAشكالية -



  : سبة انط(قا من فقدان المناعة المكت سببيستخرج * :  6التقصي -
       108و ص 1الوثيقة VIHفحص صور مأخوذة عن المجھر اAلكتروني توضح الخ(يا اللمفاوية المصابة بفيروس الـ° 
تحليل منحنيات تطور شحنة الفيروس من جھة و تطور مجموع الخ(يا اللمفاوية المساعدة  الحاملة للمستقبل ° 

   110ص  7الوثيقة  VIHمستھدفة من طرف فيروس الـليستنتج نمط الخ(يا ال) CD4(الغشائي
و البلعميات الكبيرة  )( TCD4الخ(يا اللمفاوية المساعدة (VIH)يھاجم فيروس فقدان المناعة البشري  -:   6النتيجة -

يتناقص  و بلعميات ا�نسجة و ھي خ(يا أساسية في التعرف و تقديم المستضد إلى جانب تنشيط ا:ستجابات المناعية ، لذا
  .3الملم/خلية  200في مرحلة المرض إلى أقل من  )  ( TCD4عدد الخ(يا المساعدة 

  تبدو أغشية الخ(يا المساعدة غير مستوية عليھا تبرعمات عديدة و ھو مظھر نمطي للخ(يا المصابة بالفيروسات - 
  
  122صفحة  5الكتاب المدرسي  تمرين                :التقويم التحصيلي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



     9المذكرة التربوية 

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .صال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة المتعلقة با:ت

  التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( المجال التعلمي
  يظھر التخصص الوظيفي للبروتينات  :الھدف التعلمي 

  ا:تصال العصبيفي                    

 نقل المشبكيآليات ال - :الحصة التعليمية  البروتينات في ا:تصال العصبي  دور) 5( الوحدة التعلمية

  .، جھاز اAسقاط، الحاسوب،  السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -    :ا�دوات 

  
  .إسترجاع المعلومات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .استقصاء المعلومات -                          
  .اتإيجاد ع(قة منطقية بين المعطي -                          

  
  تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك الكيميائية بفضل المبلغات الكيميائية إثر تنبيه فعال : :المعارف المبنية -
  .للغشاء القبل مشبكي  
  .  يتحكم في عمل القنوات المرتبطة بالفولطية تغير كمون الغشائي  -   :وضعية ا:نط(ق -

  .رتبطة بالكيمياء المبلغ الكيمائي يتحكم في عمل القنوات الم -          

  .يعود كمون الراحة إلي التوزع المتباين للشوارد على جانبي الغشاء  -                      
  .تشفر الرسالة العصبية على مستوى الشق المشبكي بتركيز ا�ستيل كولين   -                      

  ؟ ية في مستوى المشابككيف تنتقل السيالة العصب -:1طرح اAشكالية -
  :التذ كير بالمكتسبات :   1التقصي -
ودور المراكز العصبية في  اAدماج العصبي   128ص1الوثيقةل تخطيطيا نقل المعلومة العصبية على مستوى المشابك يمثبت

  . 129ص2الوثيقة) نويثا(انط(قا من المعارف المكتسبة في السنوات ا�ولى والثانية 
انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك وتتمثل في مواد ) وسائط عصبية(تؤمن المبلغات العصبية - :1النتيجة 

  .كيميائية تحررھا النھايات قبل مشبكية وتؤدي إلى تغير الكمون الغشائي للعصبون بعد مشبكي
ة ُمشفرة بتركيز الُمبلغ العصبي تتحول الرسالة العصبية الُمشفرة بتواتر كمونات العمل في الغشاء قبل مشبكي إلى رسال -

  .على مستوى المشبك
  .يؤمن النشاط اAدماجي  للعصبون معالجة الرسائل العصبية التي تجتاز المراكز العصبي-
  

  ؟ كيف يتم النقل المشبكي بواسطة المبلغات العصبية - :2طرح اAشكالية -
بأن نبضات التيارات المسجلة  130ص1الوثيقة clamp-atch(pتقنية ( يستنتج انط(قا من تحليل نتائج تجريبية *2التقصي -

  . 133و  132ص 4و 3الوثيقة مرتبطة بالتدفق ا�يوني على جانبي غشاء العصبون بعد مشبكي
يستنتج وجود مستقب(ت بروتينية لOستيل كولين على غشاء العصبون بعد مشبكي والتي تراقب تدفق شوا رد * 

  :(قا من تحليل نتائج تجريبية تتمثل فيانط. الداخلة)  +Na(الصوديوم
  .134ص6الوثيقة اروتوكسين في الشق المشبكيغبن αحقن ° 
  .135ص7الوثيقة الفلورة المناعية° 

  يمثل برسم تخطيطي بعد تحليل صور تركيبية ث(ثية ا�بعاد ميزة المستقب(ت  الغشائية لOستيل كولين كقنوات أيونية
  .137ص11الوثيقة كس العضلي،في حالة المنع)اAينوفور( 
 يبحث عن اLليات ا�يونية المسؤولة عن زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي اثر تنبيه الغشاء قبل مشبكي وكذلك*

  .المسؤولة عن ا:ستقطاب قبل التنبيه
لنفاذية الغشائية إن كمون العمل المتولد عن تنبيه فعال للعصبون ما ھو إ: نتيجة للتغيرات السريعة ل -: 2النتيجة - 

  .مسببة تدفق أيوني على جانبي غشاء العصبون
  .الداخلة +Na يمتلك الغشاء بعد مشبكي مستقب(ت من طبيعة بروتينية لOستيل كولين، تراقب تدفق شوا رد الصوديوم -
  
  ؟ كمون الراحة و ما آلية ثباتهما ھو مصدر  -:3طرح اAشكالية -
  :ن الغشائي انط(قا من تحليليستنتج مصدر الكمو*  :3التقصي -
   139ص2الوثيقة للوسطين الخارج والداخل خلوي)  +Na+  ،K (جداول توضح التركيب ا�يوني لشوارد °  
  .140ص3الوثيقة عبر غشاء العصبون +Kو  +Naمنحنيات ناقلية °  



  .141ص5و  4الوثيقة يترجم المعارف المبنية على شكل رسم تخطيطي وظيفي* 
  .يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطبا إنه كمون الراحة -:  3النتيجة -
  :ينتج  الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن -
  .بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي +Na+/Kثبات التوزع غير المتســـــاوي لـ  ▪
المفتوحة في وحدة المساحة  +Kن عدد قنوات كو +Naأكبر من ناقلية شوارد الصوديوم  +Kناقلية شوارد البوتاسيوم  ▪

  .+Naتكون أكبرمن عدد قنوات 
نحو الخارج  +Naالمستھلكة للطاقة بطرد ) 70mv-(ثبات  الكمون الغشائي خ(ل الراحة  +Na+/ Kتؤمن مضخات  -

كذلك  الخروج التى تميل إلى  +Kعكس تدرج التركيز والتي تميل إلى الدخول با:نتشار،وإدخال شوارد البوتاسيوم 
  .ATPُتسـتمد الطاقــة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركيزھا من إماھة الـ . باAنتشار

  
  ؟ قبل مشبكي و بعد مشبكي كمون العمل يفسركيف  -:4طرح اAشكالية -
Na+يحلل منحنيات تمثل تغيرات الكمون الغشائي وتغيرات ناقلية  * :4التقصي -

 ن قبل مشبكينتيجة تنبيه العصبو K+و 

  . 143ص2الوثيقة
يترجم المعارف المبنية في حالة النقل المشبكي على شكل رسم تخطيطي وظيفي يبرز عمل القنوات النوعية المرتبطة * 

  . 145ص6الوثيقة بالكيمياء بعد تثبت المبلغ العصبي على مستقبل الغشاء بعد المشبكي
 )ا�ستيل كولين(ف إشارة التنبيه ناتج عن اماھة انزيمية المبلغ العصبي يستنتج انط(قا من تحليل نتائج تجريبية أن وق*  

  . 145ص7الوثيقة
  :تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في - 4النتيجة -
  .المرتبطة بالفولطية +Naنتيجة انفتاح قنوات  +Naزوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ ▪
  .المرتبطة بالفولطية +Kنتيجة انفتاح قنوات  +Kناتجة عن تدفق خارجي لـ  عودة ا:ستقطاب ▪
  .عودة التراكيز ا�يونية للحالة  ا�صلية) ATP(المستھلكة للطاقة  +Na+ /K تؤمن  مضخة -
  .انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل تتطلب عتبة زوال استقطاب -
المرتبطة بالكيمياء نتيجة تثبت  +Naالغشاء بعد مشبكي في مستوى المشبك إلى إنفتاح قنوات يعود  زوال استقطاب  -

  ).مستقب(ت  قنوية( على المستقب(ت الخاصة به في الغشاء بعد مشبكي ) ا�ستيل كولين(المبلغ العصبي 
  .خ(ل زمن معين تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي على عدد القنوات المستقبلة المفتوحة  -

  .نتيجة اAماھة اAنزيمية ) فعاليته ( نشاطه ) ا�ستيل كولين ( ـ يفقد المبلغ العصبي 
  .المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة  +Naيسمح انغ(ق قنوات  -
  
  ؟ تترجم الرسالة العصبية قبل مشبكية في مستوى الشق المشبكيكيف  -:4طرح اAشكالية -
  :انط(قا من تحليل تغير شفرة الرسالة العصبية في مستوى الشق المشبكي  يستنتج*  :4يالتقص -
  .146ص8الوثيقة في الزر المشبكي بد:لة تواتر كمونات العمل في العصبون قبل مشبكي +Ca2منحنيات ممثلة لتغيرات كمية °  
  °Aزرار المشبكية وحويص(تھا اOلكتروني للA147ص9الوثيقةيمشبكتنبيه العصبون قبل  طراحية،قبل وبعدصور مأخوذة بالمجھرا  
   منحنيات تمثل تغيرات تركيز ا�ستيل كولين في الشق المشبكي بد:لة تواتر تنبيھات العصبون قبل مشبكي° 
  162صالوثيقة يةآلية تشفير الرسالة الكيميائ  ارف المبنية فيما يخصمعالكمل الرسم المعبر عن النقل المشبكي با:ستعانة بيُ أن  *
في مستوى المشبك بتغير تواتر كمونات العمل إلى تغير في كمية المبلغ  ةشفرالمُ الرسائل العصبية  تؤدي ـ 4النتيجة -

  .تواتر كمونات العمل بالعصبي الذي يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة 
  .ي الشق المشبكي فحرر المبلغ العصبي يُ  -

   .بالفولطية رتبطةالم +Ca2ون العمل في مستوى نھاية العصبون قبل مشبكي في انفتاح قنوات ـ يتسبب وصول كم
  .اAطراح الخلوي  عن طريقفي العنصر قبل مشبكي في تحرير المبلغ ا�ستيل كولين  +Ca2ـ يتسبب دخول 

  
  167صفحة  2الكتاب المدرسي  تمرين                :التقويم التحصيلي -
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



     10المذكرة التربوية 

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .مة المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلو

  التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( المجال التعلمي
  التخصص الوظيفي للبروتينات يظھر  :الھدف التعلمي 

  ا:تصال العصبيفي                    

 Aدماج العصبيا اتآلي - :الحصة التعليمية  دور البروتينات في ا:تصال العصبي ) 5( الوحدة التعلمية

  .، جھاز اAسقاط، الحاسوب،  السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -    :ا�دوات 

  
  .إسترجاع المعلومات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .استقصاء المعلومات -                          
  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -                          

  .التمثيل التخطيطي -                          
  
  ان كمون الكمون العابر للغشاء في مستوى الجزء اAبتدائي للعصبون بعد مشبكي ،ھو محصلة  : :المعارف المبنية -
  .مجموع كمونات بعد مشبكية في حالة بلوغ العتبة المولدة لكمون العمل 
  .   المشابك المنبھة تسبب زرال اAستقطاب  -   :وضعية ا:نط(ق -

  . المشابك المثبطة تسبب فرط في اAستقطاب  -          

  مجموعة من النھايات العصبية تدعى بالتجميع الفضائيإذا كانت كمونات قبل مشبكية مصدرھا  -                      
  نيإذا كانت كمونات قبل مشبكية مصدرھا من نفس الليف قبل مشبكي تدعى بالتجميع الزم -                      

  
  ؟ يدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات التي ترد إليهكيف  -:1طرح اAشكالية -
ستخرج وجود مشابك تنبيھية أو تثبيطية  انط(قا من تحليل صور بالمجھر ي* :التذ كير بالمكتسبات :   1التقصي -

  .149 و148ص2و 1الوثيقةون المحرك اAلكتروني المحصل عليھا بعد تنبيه عصبونات قبل مشبكية تتمفصل مع نفس العصب
  
  :انط(قا من تحليل   ستنتجي* 
  .في الشق المشبكي  GABAصور بالمجھر اAلكتروني المحصل عليھا بعد حقن °  
  .150ص4الوثيقةعبر غشاء العصبون المحرك  -Cl داخلي لـ منحنيات تعبر عن تغيرات تدفق°  
-Clلـ  داخلي قطاب غشاء العصبون المحرك نتيجة تدفقن ميزة تثبيط بعض المشابك يرجع إلى فرط استأ

نمط بحدد المُ و  
   163ص ) GABA(من المبلغات العصبية 

  : ترجم تأثير المبلغ العصبي على الغشاء بعد مشبكي بـ ي أن يمكن - :1النتيجة 
  .ـ مشبك تنبيھي  ) PPSE(بعد مشبكي تنبيھي  يتسبب في ظھور كمونالذي  استقطاب الغشاء بعد مشبكي زوال   ▪  
  .ـ مشبك تثبيطي ) PPSI(يتسبب في ظھور كمون بعد مشبكي تثبيطي الذي فرط في استقطاب الغشاء بعد مشبكي   ▪  
  :وجود مشابك تنبيھية أو تثبيطية مرتبط بانفتاح قنوات مختلفة على الغشاء بعد مشبكي إن  -
  .لھا وظيفة تنبيھية  +Naمستقب(ت قنوية لـ  ▪  
  :ة تثبيطيوظيفة لھا  GABAنشط بالـ تقب(ت قنوية التي تُ مس  ▪  
  . في استقطاب الغشاء  افرطة ثدِ ُمحبعد مشبكية  للخلية -Clقنوية بدخول المستقب(ت ال ھذه انفتاحيسمح  -
  
  ؟ عصبيةآلية إدماج المعلومة الما ھي  - :2طرح اAشكالية -
انط(قا من تحليل صور 151ص6الوثيقةلى مستوى العصبون بعد مشبكي ع آلية إدماج المعلومة العصبية ستخرجي* 2التقصي -

   :لـ  بالمجھر اAلكتروني محصل عليھا بعد تنبيه متزامن
  152ص7الوثيقة) الوضعية ا�ولى(مشابك ذات ميزة تنبيھية °  
  ) .الوضعية الثانية(مشابك ذات ميزة تثبيطية °  
  .152ص9و  8الوثيقة )عية الثالثةالوض(مشابك ذات ميزة تنبيھية و تثبيطية °  

  
   . 153ص11و  10الوثيقة على المستوى الجزيئي و الشاردي للمنعكس العضليتحصيلي مخطط  ينجز *
   -: 2النتيجة -
  :قد يكونتجميع  دمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية و ذلك بعمليةيُ  -



مشبكية مصدرھا مجموعة من النھايات العصبية و التي تصل في الوقت إذا كانت كمونات قبل  إما تجميع فضائي ،    ▪
  .نفسه لمشبك العصبون بعد مشبكي 

  .إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي :  إما تجميع زمني ▪  
مجمل الكمونات بلغ مشبكي إذا  زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي بمعنى تولد كمون عمل في العنصر بعد على ـ نتحصل 

  .التنبيھية و التثبيطية عتبة توليد كمون العمل و على عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة
  
  
                 :التقويم التحصيلي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

     11بوية المذكرة التر

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   لساسي الرقيبةرضواني ا:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

بتجنيد المعارف ، ـ  يقدم ـ بناء على أسس علمية ـ إرشادات لمشكل اخت(ل وظيفي عضوي  )  :1(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة با:تصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة 

  التخصص الوظيفي للبروتينات): 1( المجال التعلمي
  يظھر التخصص الوظيفي للبروتينات  :لمي الھدف التع

  ا:تصال العصبيفي                    

  دور البروتينات في ا:تصال العصبي ) 5( الوحدة التعلمية
  تأثير المخدرات على مستوى - :الحصة التعليمية

 المشابك                                 

  .، جھاز اAسقاط، الحاسوب،  السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -    :ا�دوات 

  
  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -    :ا�ھداف المنھجية -

  .استقصاء المعلومات -                          
  .التمثيل التخطيطي -                           

  
   صال مختلف السيا:ت التي يشعر بھا الفرد بتدخل مبلغات كيميائيةتلعب المشابك دورا ھاما في إي : :المعارف المبنية -
  .إ: أن عمل المشابك يمكن أن يختل بتأثير جزيئات كيميائية خارجية كالمخدرات 
  .    يعمل المورفين على إلغاء اAحساس با�لم -   :وضعية ا:نط(ق -

  .  الين و المورفينيوجد تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي لOنكيف -          

  
  ؟ ماھو تأثير المخدرات على مستوى المشابك -:1طرح اAشكالية -
يستخرج التكامل البنيوي بين موقع تثبيت المستقبل على الغشاء بعد المشبكي و المادة المخدرة * :   1التقصي -

  :انط(قا من تحليل

قرن ا�مامي للنخاع الشوكي إثر تنبيه المنطقة تسجي(ت تمثل تردد موجات كمون العمل على مستوى عصبونات ال° 
  :الجلدية الموافقة في حالة

  .  155ص3و  2الوثيقة غياب المورفين-
  .   155ص3و  2الوثيقة إضافة المورفين-

  .   157ص7الوثيقة صور تركيبية تمثل  الشكل الفراغي لكل من جزيئة المورفين و جزيئة ا�نكيفالين° 

نقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات المستعملة بكثرة في الوقت الحالي إما �غراض يمكن لل  - :1النتيجة 
  . .طبية أو في حالة اAدمان ، إنھا المخدرات

  
                :التقويم التحصيلي -
  

  باAستعانة بھذه المعطيات و ضح في نص علمي خطر اAدمان على الجھاز العصبي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
 



     12مذكرة التربوية ال

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  على المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة  يقترح نموذج تفسيري لحركية الطاقة الخلوية على أساس  )  :2(الكفاءة القاعدية 
                              ةالبنيات فوق خلوي مستوى                         

  تحويل الطاقة): 2( المجال التعلمي   
آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى  يحدد :الھدف التعلمي 

  طاقة كيميائية كامنة

  آليات تحويل الطاقة الضوئية) 1( الوحدة التعلمية  
  إلى طاقة كيميائية كامنة                       

  ا فوق البنية الخلوية للصانعة م-  :الحصة التعليمية
     الخضراء                                   

  .،  السبورة، الكتاب المدرسي EXAOو برامج الـ  ، جھاز اAسقاط، الحاسوب)حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  .إسترجاع المعلومات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .تمثيل التخطيطيال -                          
  .استقصاء المعلومات -                          
  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -                          

  
يث يقوم النبات ا�خضر حالتركيب الضوئي في تركيب الجزيئات العضوية المخزنة للطاقة  يتمثل : :المعارف المبنية -

   محددطاقة كيميائية كامنة تتم وفق تسلسل جملة من التفاع(ت الكيميوحيوية بآليات دقيق و  بتحويل الطاقة الضوئية إلى
  .    تتم عملية التركيب الضوئي في مستوى الصانعة الخضراء -   :وضعية ا:نط(ق -

  .  تتكون الصانعة الخضراء من حشوة و ت(كوئيد -          

  .  المنطلق الماءمصدر ا�وكسيجين  -                      
  .  +NADPH ,Hو  ATPنواتج المرحة الكيميوضوئية الـ  -                     

  ؟ ما ھي شروط عملية التركيب الضوئي -:1طرح اAشكالية -
  :التذ كير بالمكتسبات :   1التقصي -

قا من ثاني أوكسيد يرسم مخططا يلخص مجموع الظواھر والشروط المؤدية لتركيب النشاء وطرح ا�وكسجين انط(
  :بين العناصر التالية  ون و الماء وذلك بربط ع(قةالكرب

  .  176ص 3الوثيقة معارف السنة أولي ثانوي°  
  .   175ص 1 الوثيقةلنباتات كاملة  ب تحدد شروط تركيب النشاء بواسطة أوراق مبرقشةنتائج تجار°  
  . 175ص 2الوثيقة اء ُعِرضت للضوءصور مأخوذة عن المجھر اAلكتروني لب(ستيدات خضر°  

 النتيجة1: - التركيب الضوئي،آلية تؤدي إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تخزن في شكل جزيئات  عضوية ، 
.كالنشاء   

    اليخضور                                                            
                      n ( H2O) + n ( CO2  )                                   (C6H10O5 ) n + n  O2 + n H2O     

                                                                                                      الضوء                                                                   
  ؟ ر اAلكتروني؟ و ما تركيبھا الكيميائي؟ وكيف تتوضع مكوناتھاھكيف تظھر الصانعة بالمج -:2طرح اAشكالية - 
  :الخضراء انط(قا من تحليل يستخرج البنية الحجيرية للصانعات: *   2التقصي -
  .   177ص 1 الوثيقة صور مأخوذة عن المجھر اAلكتروني للصانعات الخضراء°  
 2و 1 الوثيقة كميوحيوية لتموضع ا�صبغة اليخضورية وكذلك ا�نزيمات المتدخلة في تفاع(ت التركيب الضوئيمعطيات °  

  .178و 177ص
  .    179ص المعادلة العامة للتركيب الضوئي التي تلخص ظواھر  ا�كسدة اAرجاعية المرتقب حدوثھا°  

د والحشوة إن ك(ھما يقوم بوظيفة خاصة في سيرورة عملية النوعي لكل من الت(كوئي يستخرج من التركيب الكيموحيوي
  ..التركيب الضوئي

  .تتم مجموع التفاع(ت الكيميائية للتركيب الضوئي داخل الصانعات الخضراء -   :2النتيجة 
  :للصانعة الخضراء بنية حجيرية منظمة كالتالي  -

  .التي(كوئيد: تراكيب غشائية داخلية تشكل أكياس مسطحة° 

  .الحشوة ،محددة بغشاء ب(ستيدي داخلي : تجويف داخلي °  
  .يفصل الغشاءين الب(ستيديين فضوة بين غشاءين.يضاعف الغشاء الب(ستيدي الداخلي بغشاء خارجي  -
  وجھاز أنزيمي بما في ذلك ) اليخضور ،أصبغة أشباه الجزرين ( تحوي ا�غشية التي(كوئيدية أصبغة التركيب الضوئي -

  .سينتاز  ATPالـ 



   ADP، الـ ) NADPH  ـ +H(البروتونات تحوي الحشوة مواد ا�يض الوسيطة  لتركيب المواد العضوية  كـنواقل -
  .وكذلك عدد من ا�نزيمات كالريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسي(ز ATP والـ

  ؟آلية حدوث المرحة الكيميوضوئية ما ھي  -:3طرح اAشكالية -
  :تحليل  يستنتج انط(قا من* 
في وجود ( حول شروط عمل التي(كوئيدات المعزولة ) ExAO(نتائج محصل عليھا بواسطة التجريب المدعم بالحاسوب°  

فولط ،في 0,3 = +فيروسيانور البوتاسيوم ذو كمون أكسدة وإرجاع : و غياب الضوء، مستقبل اصطناعي لaلكترونات
  .   180ص 1 الوثيقة )فولط + 0,8= وإرجاع والماء ذو كمون أكسدة ،  CO2 وجود وغياب ألـ 

 محنيات طيف اAمتصاص التفاضلي للضوء من طرف معلقين من الصانعات الخضراء، أحدھما معرض للضوء و°  
  ). KOKتجربة كوك (  +Fe 3محجوب عن الضوء  في وجود أوكس(ت بوتاسيوم الحديد الث(ثي  ىا�خر

  .181ص 3 الوثيقة علق صانعات خضراء معزولة كاملة أو تي(كوئيداتفي م Piو ADPنتائج تجربة حقن الـ °  
  :أنه على مستوى التي(كوئيد  
المرجعة   ،تسمح أكسدة الماء الـى عودة اليخضور إلى الحالة+H تؤدي ا�كسدة الضوئية لليخضور إلى تكوين ناقل للـ   ▪ 

H   تصاحب أكسدة الماء  بتحرير. وبالتالي عودة قابلية تنبيھه 
 و انط(ق الـ+

O2  183ص   .  
eو الـ+H يؤدي نقل الـ  ▪

  .ATP في وجود الضوء إلى تركيب الـ   - 
  .في المرحلة الكيميوضوئية التي تتم في التي(كوئيد في المادة العضوية CO2 : يتم دمج الـ  ▪

  يضع رسما تخطيطيا للظواھر الفزيولوجية التي تحدث على مستوى التي(كوئيد* 
  .تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات المقتنصة ،متخلية عن الكترون - :3تيجةالن
  تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة ضوئيا شكلھا المرجع ،وبالتالي قابلية التنبه -

  .انط(قا من اAلكترونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء
  .كز التفاعل في سلسلة من النواقل متزايدة كمون ا�كسدة واAٍجاعتنتقل اAلكترونات الناتجة عن مر -
عبارة عن ناقل للبروتونات واAلكترونات يدعٮالنيكوتين أميد ثنائي نكليوتيد  إن المستقبل ا�خير لaلكترونات الناتجة -

NADP فوسفات
  :عام ريدوكتاز حسب  التفاعل ال NADPبواسطة أنزيم  +NADPH ,H الذي ُيرجع إلى  +

                    2( NADP+) + 2H20                                                2( NADPH,H+) + 02 

يصاحب نقل اAلكترونات على طول سلسلة ا�كسدة اAرجاعية، تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء وتلك  -
  .كوئيدالمنقولة من الحشوة بإتجاه تجويف التي(

إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التي(كوئيد وحشوة الصانعة الخضراء ، ينتشر على شكل سيل من  -
  .سينتاز  ATPالبروتونات الخارجة عبر 

إنھا ) :Pi(في وجود الفوسفاتال(عضوي ATPإلى ADP تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ -
  .فرة الضوئية الفس

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     13المذكرة التربوية  

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  يقترح نموذج تفسيري لحركية الطاقة الخلوية على أساس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة على   )  :2(الكفاءة القاعدية 
                              البنيات فوق خلوية مستوى                         

  تحويل الطاقة): 2( المجال التعلمي   
آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى  يحدد :الھدف التعلمي 

  طاقة كيميائية كامنة

  آليات تحويل الطاقة الضوئية) 1( الوحدة التعلمية  
  طاقة كيميائية كامنةإلى                        

   المرحلة الكيميوحيوية-  :الحصة التعليمية
 

  .، جھاز اAسقاط، الحاسوب ،  السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  .استقصاء المعلومات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .التمثيل التخطيطي -                          
  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -                          

  
كما أن التركيب الضوئي يؤدي إلى تصنيع  CO2 من شروط عملية التركيب الضوئي توفر غاز : :المعارف المبنية -

  . عضويةجزيئات 
  مقر التفاع(ت الكيميوحيوية في الحشوة-   :وضعية ا:نط(ق -

  إلى كربون عضوي CO2يتم إرجاع الـ  -                      
   CO2تستعمل نواتج المرحلة البيوكيميائية في عملية إرجاع الـ  -                      

  ما ھي شروط عملية التركيب الضوئي ؟ -:طرح اAشكالية -
  .و مقرھا CO2ـ آليات إرجاع  :يستخرج*   التقصي -

  رحلة، انط(قا من تحليل نتائج التسجيل اللونيـ التسلسل الزمني لOجسام الكيميائية المتشكلة في ھذه الم
  .193ص 2و 1 الوثيقة )تجربة كالفن( 
انط(قا من منحنى يعبر عن تغيرات كمية حمض الفوسفوالغليسيريك )  CO2 )Rudip ـيستخرج المستقبل ا�ول ل*  
)APG ( والريبولوز ثنائي الفوسفات)Rudip ( بد:لة كمية الـ CO2.  194ص  3 الوثيقة 1ش  
  194ص  3 الوثيقة 2ش  :في وجود الضوء وفي غيابهRudip و APGيستنتج انط(قا من تحليل منحنـى تغيرات كميات *  
+وATP :مرتبط بنواتج المرحلة الكيميوضوئية Rudipتكوين سكريات ث(ثية مفسفرة انط(قا من  ▪ 

NADPH,H  
  .Rudipالتجديد الدوري للريـبولوز ثـنائي  الفوسفات  ▪

  .195ص  4 الوثيقة يضع رسما تخطيطيا للظـواھـر الكيميوحيوية التي تحدث على مستوى الحشوة* 
يربط ع(قة بين الظواھر الكيميوضوئية التي تتم في التي(كوئيد والظواھر الكيميوحيوية التي تتم في الحشوة  بتجسيد * 

  196ص  )الحشوة مستوى/مستوى التي(كوئيد (السابقينعلى الرسمين   CO2 اAزدواج بين تفاع(ت تحويل الطاقة وتثبيت ال
مشك( مركب سداسي ) Rudip(الريبولوز ثنائي الفوسفات : جزيئة خماسية الكربون  على  CO2ُيثبت الـ - :النتيجة 

  ).APG(الكربون الذي ينشطرسريعا إلى جزيئتين بث(ث ذرات كربون ھو حمض الفوسفو غيليسريك 
  .بأنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسي(ز CO2 يراقب دمج الـ  -
  .عن المرحلة الكيميوضوئية الناتجين    +NADPH,HوATP المؤكسد ثم ُيرجع بواسطة ال APGينشط  -
  .أثناء خ(ل تفاع(ت حلقة كالفن وبنسونRudip يستخدم جزء من السكريات الث(ثية المرجعة في تجديد الـ -
  .سكريات المرجعة في تركيب السكريات سداسية الكربون ، ا�حماض ا�مينية ،والدسم يستخدم الجزء اLخر من ال -
  :أثناء التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين -
  .إلى طاقة كيميائية تفاع(ت كيميوضوئية يكون مقرھا التي(كوئيد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية°  
تعمال الطاقة الكيميائية سإلى كربون عضوي بإ CO2يكون مقرھا الحشوة أين يتم إرجاع ال  تفاع(ت كيميوحيوية°  
)ATPوNADPH,H+   (الناتجة من المرحلة السابقة.  
  
  203ص  02تمرين    :التقويم التحصيلي -
  
  

  

  

  



     14المذكرة التربوية  

  ع ت 3. ستھدفة الفئة الم  رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  يقترح نموذج تفسيري لحركية الطاقة الخلوية على أساس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة على   )  :2(الكفاءة القاعدية 
                              البنيات فوق خلوية مستوى                         

  تحويل الطاقة): 2( المجال التعلمي   
  آليات تحويل الطاقة الكيميائية  يحدد :الھدف التعلمي 
          ATPالكامنة في الجزيئات إلى             

  آليات تحويل الطاقة الكيميائية في ) 2( الوحدة التعلمية  
             ATPفي الجزيئات العضوية إلى                         

 لميتوكوندريابنية  -  :الحصة التعليمية

  .،  السبورة، الكتاب المدرسي EXAO، جھاز اAسقاط، الحاسوب و برامج الـ )حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  .إسترجاع المعلومات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .التمثيل التخطيطي -                          
  .استقصاء المعلومات -                          
  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -                          

  
 طاقوياتحتوي المواد العضوية الناتجة عن عملية التركيب الضوئي طاقة كامنة التى تشكل مخزونا  : :المعارف المبنية -

   ATPحيث يؤدي ھدمھا الكلي أو الجزئي إلى تحرير الطاقة الضرورية لتركيب الـ 
  .    الميتوكندريفي مستوى  التنفستتم عملية  -   :وضعية ا:نط(ق -

  .  أغشيةو مادة أساسية من الميتوكندريتتكون  -          

                        
  ؟ مظاھر التنفس و شروط حدوثھاما ھي  -:1طرح اAشكالية -
  :التذ كير بالمكتسبات :   1التقصي -

  :تذكير بمكتسبات السنة ا�ولى ثانوي * 
 CO2 :الغلوكوز على المستوى الخلوي  في وجود ا�كسجين إلى) تفكيك (ر ھدم يلخص مجموع ظواھيرسم مخططا 

قابل ل(ستعمال من طرف الخلية    ATPو الجزء  اLخر على شكل على شكل حرارة  منھاجزءا  .إنتاج طاقة مع  H2Oو
  .221ص لمختلف نشاطاتھا

يتم خ(لھا  العضوية كليا في وجود ا�كسجين و) تفاعل مادة ال(حيوية ُتھدم خ(لھا الركيزة  التنفس ظاھرةـ  :1النتيجة 
القابلة   طاقةال شكلالتي تمثل  ATP :إلى مادة أيضية وسطية ) مادة التفاعل (تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة  للركيزة 

  .لمختلف نشاطاتھا ل(ستعمال من طرف الخلية  
  :يةحدث ھدم الركيزة العضوية حسب المعادلة اAجمالـ ي

  
  ؟ماھي بنية الميتوكندري - :2طرح اAشكالية -
  :يستنتج مقر آليات ا�كسدة التنفسية  انط(قا  من *  :   2التقصي -
مزروعة  في وسطين بھما الغلوكوز أحدھما  ھوائي و  المعالجة  بأخضر الجانوس الخميرة خ(يالمجھري الفحص ال°   

  . 207ص  اLخر : ھوائي
   .207ص  1 الوثيقة المزروعة في الوسط الھوائي و في الوسط ال(ھوائيلخ(يا الخميرة  اAلكتروني مجھروذة بالتحليل صور مأخ°   
  :انط(قا من تحليليستخرج  البنية الحجيرية للميتوكوندري *

  .208ص  3و  2 الوثيقة صور مأخوذة بالمجھر اAلكتروني للميتوكوندري ° 
   .208ص  4 الوثيقة سنتيتاز ATPأو اAلكترونات و/ نواقل البروتونات و، جموعة ا�نزيميةمعطيات كيموحيوية لتموضع الم°  
  . 209ص   المعادلة اAجمالية للتنفس التي تلخص ظواھر ا�كسدة اAرجاعية المرتقب حدوثھا° 
  
  
 
(ھما يقوم بوظيفة خاصة يستنتج  من التركيب الكيموحيوي النوعي لكل من الغشاء الداخلي و المادة ا�ساسية إن ك*  

  .في سيرورة عملية التنفس 
  ..يتم ھدم الركيزة العضوية داخل الميتوكوندري  -  :2النتيجة

نتوءات نھم ايرسل الداخلي م ،تبدي الميتوكوندريات بنية مجزأة يحيط بھا غ(ف مزدوج يتألف من غشاءين ب(زميين -

C6H12O6 +  O2 + H2O →→→→ CO2 + H2O + E 



  .الشروط الھوائية للوسطتدعى ا�عراف الميتوكوندرية التي يرتبط عددھا ب
  .   يشغل تجويف الميتوكوندري مادة أساسية -

أو اAلكترونات التي تشكل س(سل ا�كسدة و اAرجاع / نواقل البروتونات و، ـ يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري بوجود 
  .سنتيتاز  ATPو وجود الـ

ثاني أكسيد الكربون ، نازعات الھيدروجين،التي تستعمل  ـ تحتوي المادة ا�ساسية على عدة أنزيمات من نوع نازعات 
  ATP، و الـ)  FADو   +NAD(عوامل مساعدة ُمؤكسدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الغلوكوز) تفكيك (يلخص مجموع ظواھر ھدم مخطط 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

      15  المذكرة التربوية

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   بةرضواني الساسي الرقي:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  يقترح نموذج تفسيري لحركية الطاقة الخلوية على أساس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة على   )  :2(الكفاءة القاعدية 
                              البنيات فوق خلوية مستوى                         

  تحويل الطاقة): 2( المجال التعلمي   
  آليات تحويل الطاقة الكيميائية  يحدد :دف التعلمي الھ

          ATPالكامنة في الجزيئات إلى             

  آليات تحويل الطاقة الكيميائية في ) 2( الوحدة التعلمية  
             ATPفي الجزيئات العضوية إلى                         

   .التحلل السكري -  :الحصة التعليمية
  .حلقة كريبس -                      

 .الفسفرة التأكسدية -                     

  .،  السبورة، الكتاب المدرسي EXAO، جھاز اAسقاط، الحاسوب و برامج الـ )حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  .استقصاء المعلومات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .جاد ع(قة منطقية بين المعطياتإي -                          
  .التمثيل التخطيطي -                          

  
تحتوي المواد العضوية الناتجة عن عملية التركيب الضوئي طاقة كامنة التى تشكل مخزونا طاقويا  : :المعارف المبنية -

   ATPحيث يؤدي ھدمھا الكلي أو الجزئي إلى تحرير الطاقة الضرورية لتركيب الـ 
  .    تستعمل الميتوكندري حمض البروفيك وليس الغلوكوز -   :وضعية ا:نط(ق -

  .يتحول الغلوكوز إلى حمض البيروفيكعلى مستوي الھيولى   -          

  مركبتات أخرى مشتقةيتحول حمض البيروفيك الى على مستوي الميتوكوندري  -                      
   
  ؟ الركيزة العضوية المستعملة من طرف المبتوكندريما ھي  -:1طرح اAشكالية -
محصل عليھا ( ـ يستنتج مادة ا�يض المستعملة من طرف الميتوكوندري إنط(قا من تحليل منحنيات: *  1التقصي -

تترجم  تغير استھ(ك ا�كسجين من طرف معلق من الخ(يا أو الميتوكوندريات  ) ExA0بالتجريب الُمدعم  بالحاسوب 
  .210ص  2و  1 الوثيقة د الغلوكوز أو حمض البيروفيكبوجو

  212ص  4 الوثيقة :الغلوكوز في الھيولي المراحل المميزة للتحلل السكريـ يستخرج انط(قا من مخطط  ھدم * 
 Ep أكبر من  Egمع ) حمض البيروفيك(  Epالطاقة الكامنة   2C3إلى ) الغلوكوز( Egالطاقة الكامنة  C6انتقال من [ 
  ATP ـال وإنتاجR'H2 ) (+NADH,Hالذي يختزل إلى  R‘) +NAD( 'ملية ا�كسدة التي تتطلب مؤكسد بع

  )  P-6C(ـ يستعمل الغلوكوز من طرف الخلية على شكل مفسفر  :1النتيجة 
  :ـ على مستوى الھيولى 

  )الغلكزة (لتحلل السكري  ا: خ(ل ظاھرة كيموحيوية) C3(ُيَھدم الغلوكوزـ فوسفات إلى جزيئتين من حمض البيروفيك 
  :يرافق التحلل السكري بـ -
  إنھا تفاع(ت ا�كسدة : أكسدة مادة التفاعل بأنزيمات نازعات الھيدروجين التي تسمح إرجاع نواقل الھيدروجين  ▪

 .و اAرجاع 
  :كما يلي   يمكن تلخيص حصيلة التحلل السكريATP إلى الـ   ADPفسفرة الـ ▪
  

  
  ؟روفيكيمراحل تحول حمض البھي ما  - :2طرح اAشكالية -
  ـ يستخرج مراحل تفكك حمض البيروفيك في الميتوكوندري  انط(قا من* :   2التقصي -
محصل عليھا بالتجريب المدعم بالحاسوب (تحليل منحنيات ھدم  حمض البيروفيك من طرف معلق من ميتوكوندريات  °  

ExAO   (213ص  1 الوثيقة .  
 .214ص  2 الوثيقة لبيروفيك في المادة ا�ساسية للميتوكوندريمخطط ھدم حمض ا°
  
  
  

  :ـ  على مستوى المادة ا�ساسية   :2النتيجة
  :و ھذا بـ  -أ-أستيل مرافق اAنزيم: يھدم حمض البيروفيك إلى مادة أيضية وسطية -

C6H12O6 + 2 NAD + 2 ADP→→→→     2 C3H4O3   + 2 ATP + 2 NADH,H
+

 

  



 ) (CO2E. CO2= 0 إلى تحرير  نزع ثاني أكسيد الكربون، تحت تأثير أنزيمات نازعات ثاني أكسيد الكربون مؤديا  ▪
  ) +NAD   ←←←← NADH,H (نزع الھيدروجين ، تحت تأثير أنزيمات نازعات الھيدروجين مع إرجاع نواقل الھيدروجين ▪
  )C6(ليعطي مركبا سداسي الكربون  C4يرتبط جذر ا�ستيل مرافق ا�نزيم ـ أ ـ مع مستقبل رباعي الكربون  -
  مادة (  مؤدية إلى تمعدن الركيزة( العمليات يتم  فيھا نزع ثاني أكسيد الكربون  سلسلة من  C6 يطرأ على المركب  

  . وسلسلة من العمليات يتم  فيھا نزع الھيدروجين مؤدية إلى إرجاع نواقل الھيدروجين)  CO2 العضوية إلى )التفاعل 
في وجود الفوسفور   ATPإلى ADPـلو فسفرة ا C4 بس يتم خ(لھا تجديد المركبيتشكل مجموع ھذه التفاع(ت حلقة كر

  ).(Piال(عضوي
  )حلقة كربس (ـ ينتج عن كل حلقة   
 CO2 جزيئتان من  -
    ATPجزيئة واحدة من  -
     FADH2 جزيئة واحدة  من  -
 NADH,H +ث(ث جزيئات من -
  
  ما ھي مراحل و مقر الفسفرة التأكسدية ؟ - : 3طرح اAشكالية -
  :نط(قا من تحليلـ يستخرج  ا* :  3التقصي -
H2 ، (+NADH,H)نتائج تجارب أنجزت على معلق ميتوكوندريات في وسط يحتوي على  ° -

 ' ADP, Pi, TوO2  
  215ص 2 و 1الوثيقة

 ADP ـبفسفرة ال ATP أن  تركيب الـ مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري، علىمخطط التفاع(ت الكيموحيوية °  - 
البروتونات المولدة في الفراغ بين  تشتت تدفقناتج عن   216ص  3 الوثيقة ازيتسنت ATP لـامستوى  على Pi ,في وجود 

 H2 ' T س(سل نقل اAلكترونات بين بنشاطا�كسدة و اAرجاع المرتبطة  تفاع(تالغشائي  بتسلسل 
 )+ NADH,H ( ) - 0.32    (أو  ) فولطFADH2) (0,06 ( وO2 )+ 0.80  216ص  4 الوثيقة) فولط    
      مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري على* :3النتيجة-
اAلكترونات  لسلسلة ا�كسدة و اAرجاع ،التي  تكون فيھا )   (FADH2 و )  NADH,H +(تعطي النواقل الُمرجعة   -

  .مختلف النواقل  مرتبة حسب كمون ا�كسدة و اAرجاع متزايد إنھا السلسلة التنفسية
  .المستقبل النھائي لaلكترونات في السلسلة التنفسية)  O2(ا�كسجين يكون ثاني   -
  : يرتبط ثاني ا�كسجين المرجع مع البروتونات الموجودة في المادة ا�ساسية لتشكيل الماء 

  

حpو المpادة ا�ساسpية نمpن بروتونpات البضpخ  سدة و اAرجاع التي تتم على طول السلسpلة التنفسpيةتسمح تفاع(ت  ا�ك - 
  .في ھذا المستوى لبروتوناتلمولدا بذلك تدرجا  نالفراغ بين الغشائي

عائد من  )تدفق (  بسيل) في الفراغ بين الغشائين البروتونات المتراكمة( اAلكتروكيميائي  ھذا التدرجيتم تشتت   -
  .از يتسنت ATP ـ البروتونات  نحو المادة ا�ساسية با:نتشار عبر ال

في  (Pi) في وجود الفوسفات ال(عضوي ATPإلى  ADPمتحررة من سيل البروتونات بفسفرة تسمح الطاقة ال -
  .مستوى الكرات المذنبة إنھا الفسفرة التأكسدية

  
  217ص  05مخطط الوثيقة    :التقويم التحصيلي -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

O2  +  4é + 4H
+
 →→→→ 2H2O  



      16المذكرة التربوية 

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   لرقيبةرضواني الساسي ا:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  يقترح نموذج تفسيري لحركية الطاقة الخلوية على أساس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة على )  :  2(الكفاءة القاعدية 
  البنيات فوق خلوية                             مستوى                         

  آليات تحويل الطاقة الكيميائية  يحدد: الھدف التعلمي   تحويل الطاقة): 2( المجال التعلمي   
          ATPالكامنة في الجزيئات إلى             

  آليات تحويل الطاقة الكيميائية في ) 2( الوحدة التعلمية  
             ATPفي الجزيئات العضوية إلى                         

  طاقة الكيميائيةآليات تحويل ال-  :الحصة التعليمية
 .الكامنة في وسط : ھوائي                         

  .،  السبورة، الكتاب المدرسي EXAO، جھاز اAسقاط، الحاسوب و برامج الـ )حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  .استقصاء المعلومات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .نطقية بين المعطياتإيجاد ع(قة م -                          
  .التمثيل التخطيطي -                          

  
  في غياب ا�وكسجين ATP الـ  Aنتاجيوجد بعض الكائنات و أنواع الخ(يا تستعمل الركيزة  : :المعارف المبنية -
 التخمر  بظاھرة ) التنفس(  
    .حمض البيروفيكمستوي الھيولى  يتحول الغلوكوز إلى  على - :وضعية ا:نط(ق -

   .منه مستوي الھيولى يتحول حمض البيروفيك الى مركبتات أخرى مشتقةو على  O2غياب  في -        

  
  في غياب ا�كسجين ؟ ATPكيف يتم تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية إلى  -:1طرح اAشكالية -
كسجين انط(قا من تحليل النواتج التي تظھر مع مرور الزمن يستنتج الھدم الجزئي للغلوكوز في غياب ا�* :   1التقصي -

  .   218ص  1 الوثيقة في معلق  خميرة مزروعة في وسط يفتقر لOكسجين و يحوي الغلوكوز
  :يستنتج وجود مرحلة مشتركة لكل من التنفس و التخمر و المتمثلة في التحلل السكري انط(قا من تحليل* 
  كتروني لخ(يا الخمائر معزولة من وسط :ھوائيصور مأخوذة بالمجھر اAل° 
  .   219ص  3 الوثيقة مخططات  الحصيلة الطاقوية المتعلقة بھدم الغلوكوز في وجود ا�كسجين و في غياب ا�كسجين° 
 الـ تركيبو الذي يحافظ على استمرار التحلل السكري و )  T +)NAD' يستخرج كيفية إعادة تجديد نواقل الھيدروجين*  

ATP  220ص  4 الوثيقةانط(قا  من نتائج تجريبية  .  
    220ص  5 وظواھر عملية التخمر الخلوي في حالة أن مادة التفاعل ھي الغلوكوز  ضع رسماتخطيطيا يمثل فيه مجموعي* 
ة يطرأ على مادة التفاعل العضوية في غياب ا�كسجين ھدم جزئي و ينتج عن ذلك تحويل جزئي للطاقـ  :1النتيجة 

و بالتالي تكون الطاقة الناتجة المحصل عليھا ضئيلة مقارنة بالطاقة . الكيميائية الكامنة الموجودة في الجزيئة ا:صلية 
  )مرة  20تقريبا أقل من ( التي نتحصل عليھا  في وجود ا�كسجين 

  :ـ يؤدي دخول الغلوكوز في عملية التحلل السكري مماثلة للتنفس إلى تشكيل 
  من حمض البيروفيك جزيئتان  ▪ 
   ATPجزيئتان من الـ  ▪ 

  NADH,H +: ناق(ن مرجعان للبروتونات   ▪
  ) .في حالة الخمائر( يحدث لجزيئات حمض البيروفيك في الشروط ال(ھوائية تخمرا  كحوليا  - 

إلى   +NADH,H (يمر بإعادة تجديد نواقل الھيدروجين   ATP ـ إن استمرار  التحلل السكري وبالتالي تركيب الـ
NAD (  

  .الناجمة عن  نزع ثاني أكسيد الكربون من حمض البيروفيك)  C2مركب (الناتجة عن إرجاع مادة أيضية وسطية 
  

  226ص  01تمرين    :التقويم التحصيلي -
  

  

  

  

  

  

  



       17المذكرة التربوية  

  ع ت 3 .الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  يقترح نموذج تفسيري لحركية الطاقة الخلوية على أساس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة على   )  :2(الكفاءة القاعدية 
                              البنيات فوق خلوية مستوى                         

  تحويل الطاقة): 2( المجال التعلمي   
  خطط تحصيلي للتحو:ت  ينشىء م :الھدف التعلمي 
  الطاقوية على المستوى الخلوي                     

  على المستوىتحويل الطاقة  ) 3( الوحدة التعلمية  
  ما فوق البنية الخلوية                          

  حوصلة التحو:ت الطاقوية -  :الحصة التعليمية
 .على المستوى الخلوي                         

  .، جھاز اAسقاط، الحاسوب ،  السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .التمثيل التخطيطي -                          
  
 مختلفة عن طريق التنفس وتستعمل الطاقة الناتجة منھاتقوم جميع الخ(يا الحية بأكسدة ا�غذية ال : :المعارف المبنية -

 .في أداء وظائف مختلفة باAضافة إلى المحافظة على حرارتھا
   .تركيب الغلوكوز مع  O2 و الماء ويطرح CO2النبات ا�خضر المعرض للضوء يمتص  - :وضعية ا:نط(ق -

  . و غاز الفحم مع إنتاج طاقة يتأكسد الغلوكوز بوجود ا�وكسجين ويتحول إلى ماء  -         

                
  ؟لھا المصاحبة ماھي صور المواد و الطاقة التي تدخل و تخرج إلى الخلية الحية و التحو:ت الطاقوية -:1طرح اAشكالية -
ت التي تصاحب التحو: د التي تدخل و المواد التي تخرج يبني على المستوى الخلوي حصيلة الموا* :   1التقصي -

    228ص  2 و 1و . الطاقوية
تفاع(ت أيضية )  الھيولى، الصانعات الخضراء، الميتوكوندري (تحدث داخل  الخلية حقيقية النواة المجزأة ـ  :1النتيجة 

  . تحفيزھا  أنزيمات نوعية 
  .ـ تصاحب ھذه التفاع(ت ا�يضية  تحو:ت طاقوية   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  232ص  02تمرين    :التقويم التحصيلي -

 

 

 

  

  

 



       18  المذكرة التربوية 

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية لOرض و لبنية القشرة ا�رضية على أساس المعارف     )  :3(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة بالتكتونية العامة                                                          

     للنشاط التكتوني للصفائح اتفسير يقترح :الھدف التعلمي      التكتونية العامة): 3( المجال التعلمي   

    النشاط التكتوني للصفائح ) 1( الوحدة التعلمية  
  .ـ تحديد الصفائح التكتونية  :الحصة التعليمية

 . كتونيةحركات الصفائح الت ـ                      

  .، جھاز اAسقاط، الحاسوب ،  السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  .تجنيد المكتسبات القبلية -      :ا�ھداف المنھجية -

  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -                          
  استقصاء المعلومات  -                          

  .صياغة الفرضيات و التحقق منھا -                          
  .التمثيل التخطيطي -                          

                    
وافق حدود ھذه تنقسم القشرة ا�رضية إلى صفائح تكتونية و التى تكون في حركة دائمة ،حيث تت : :المعارف المبنية -

 .الصفائح مع المناطق الھشة للقشرة ا�رضية 
  .  ينقسم الغ(ف الصخري إلى عدة صفائح صلبة - :وضعية ا:نط(ق -

  .  يمكن للصفائح أن تتقارب أو تتباعد -         

                
  ھي ھذه الع(قة ؟ وما ؟ھل لتضاريس قاع المحيطات ع(قة بحدود الصفائح التكتونية  -:1طرح اAشكالية -
  :يعرف  مفھوم الصفيحة التكتونية من خ(ل  استغ(ل وثائق متعلقة بـ*  :   1التقصي -

  .  238ص  1 و )خرائط أو مبرمج إع(مي( التوزع العالمي لكل من الز:زل و البراكين ▪ 
 .   239ص  2 و )الس(سل الجبلية ( و تضاريس قارية ) خنادق و ظھرات( تضاريس قاع المحيطات  ▪

    239ص  3 و يعاين على خريطة الصفائح التكتونية المختلفة و المشكلة للقشرة ا�رضية مع رسم حدودھا* 
  .إلى عدة صفائح صلبة) الليتوسفير(ينقسم االغ(ف الصخري  - :1النتيجة 
  .قارية أو مختلطة الصفيحة التكتونية منطقة غير نشطة،يمكن أن تكون محيطية، -
لصفيحة التكتونية عن الصفائح المجاورة  بمناطق نشطة تميزھا حركات زلزالية و بركنة قوية و تضاريس ُتفصل ا -

  ...خندق محيطي، سلسلة جبلية قارية) ظھرات( سلسلة جبلية لقيعان البحار : خاصة مثل 
  

  ؟كيف يمكن تفسير حركات الصفائح التكتونية  - :2طرح اAشكالية -
  :عدحركة التبا ����: 2التقصي -
  .240ص  2 و )أمريكا الجنوبية /مثل افريقيا( يعاين زحزحة القارات من خ(ل استغ(ل وثائق  

  .   241ص 5و  4 و ُيبِرز مغناطيسية مغماتيت البازلت  باستعمال بوصلة و يستنتج مفھوم الحقل  المغناطيسي ا�رضي* 
  .   242ص 6و  سية  على مستوى المحيطاتخاصة با:خت(:ت المغناطي...) خرائط، منحنيات(يحلل وثائق * 
  .   243ص 7و  متعلقة بعمر الصخور الرسوبية  التي تغطي اللوح المحيطي...) خرائط (يحلل وثائق * 
  ) .على الجانبين( زيادته  كلما ابتعدنا عن محور الظھرة  يستنتج عمر  قاع المحيطات مع إبراز 
  .تتقارب يمكن للصفائح أن تتباعد أو أن -2النتيجة 
  .زحزحة القارات والتوسع المحيطي : يمكن تبرير حركات التباعد من خ(ل  -
  .يحدد عمر قاع المحيطات اعتمادا على ا:خت(:ت المغنطيسية أو التوضعات الرسوبية التي تغطي  اللوح المحيطي  -
تباعد الصفائح  التيكتونية عن بضعھا يزداد عمر اللوح المحيطي بشكل تناظري على جانبي الظھرة و ھذا ما يدل على  -

  .البعض
  
  
  
الحدود المقابلة لمناطق التباعد بغطس صفيحة ما تحت صفيحة أخرى ويدعى ھذا  تتجلى حركات التقارب على مستوى -

  ).مثل غوص الصفيحة اAفريقية تحت الصفيحة ا�وربية (بالغوص 
  .و ھذا ما يدعى بنظرية تكتونية الصفائح. ضھا البعضالى  عدة صفائح متحركة  عن بع ينقسم  الغ(ف الصخري -



  ما ھي عواقب التوسع المحيطي على مستوى الكرة ا�رضية ؟  -:3طرح اAشكالية -
  .حركات التقارب :  3التقصي - ����

  .  245و  244ص 9و  8و  يقترح فرضيات، استجابة لaشكالية المطروحة مع  النمذجة* 
  .  247و  246ص 13و  12و  كرة غوص الصفيحة ومنه ظاھرة الغوصيدرس مخطط بنيوف :ستخراج ف* 
  ينجز مخطط تحصيلي حول حركات الصفائح* 

الحدود المقابلة لمناطق التباعد بغطس صفيحة ما تحت صفيحة  تتجلى حركات التقارب على مستوى -: 3النتيجة
  ).ربية مثل غوص الصفيحة اAفريقية تحت الصفيحة ا�و(أخرى ويدعى ھذا بالغوص 

و ھذا ما يدعى بنظرية . الى  عدة صفائح متحركة  عن بعضھا البعض) الليتوسفير( ينقسم  الغ(ف الصخري -
  تكتونية الصفائح

  
  258ص  05تمرين    :التقويم التحصيلي -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



       19المذكرة التربوية  

  ع ت 3. المستھدفة الفئة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية لOرض و لبنية القشرة ا�رضية على أساس المعارف     )  :3(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة بالتكتونية العامة                                                           

     للنشاط التكتوني للصفائح اتفسير يقترح :الھدف التعلمي      التكتونية العامة): 3( المجال التعلمي 

  الطاقة الداخلية لكرة ا�رضيةـ   :الحصة التعليمية    النشاط التكتوني للصفائح ) 1( الوحدة التعلمية  

  .، جھاز اAسقاط، الحاسوب ،  السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -    :لمنھجيةا�ھداف ا -

  استقصاء المعلومات  -                          
  .التمثيل التخطيطي -                          
                            

                    
  ح التكتونية و تنتشر ھذه الطاقة عن الطاقة الداخلة لOرض ھي المحرك ا�ساسي لحركة صفائ : :المعارف المبنية -
 .طريق الحمل و النقل  
  .  .تتحرك الصفائح بواسطة الطاقة الداخلية لOرض - :وضعية ا:نط(ق -

  .  حركات الحمل ھي المحرك للصفائح التكتونية -         

  .الى التيارات الصاعدة  الصفائح ترجع  حركة تباعد -                     
  .الى التيارات النازلة  الصفائح ترجع  حركة تقارب -                     

  
  ما ھو مصدر القوى المتدخلة في حركة الصفائح  التكتونية ؟ -:1طرح اAشكالية -

البركنة ،المياه الساخنة،التدرج (يحلل معطيات خاصة بمظاھر تسرب الطاقة الداخلية لOرض* :   1التقصي -
  .  248ص  2و  1و الطاقة  وبمصدر ھذه...) الحراري

  .  248ص  7و نمذجة ظاھرة الحمل باستعمال  زيتين مختلفي اللون والكثافة * 
  ُيظھر تجريبيا سوء ناقلية الصخر للحرارة من جھة مقارنة مع قطعة حديد و اختزانه المطول للحرارة من جھة* 
    252ص  12و   أخرى 
محركا أساسيا لتنقل الصفائح الليتوسفيرية ،ويعود مصدرھا أساسا لتفكك تعد الطاقة الداخلية لOرض   - :1النتيجة 

  .العناصر المشعة
وھذا لكون الصخور ناقل ) نقل الحرارة بفضل حركة المادة(تتسرب الطاقة الداخلية لOرض ببطء بواسطة ظاھرة الحمل  -

  :وعليه فإن حركات الحمل ھي المحرك ا�ساسي للصفائح التكتونية. سيئ
  .ارات صاعدة ساخنة على مستوى الظھرات المحيطيةتي 
  .تيارات نازلة باردة على مستوى مناطق الغوص  
  يعود تباعد الصفائح لصعود مادة ساخنة في حالة صلبة على مستوى مناطق التباعد -
  .ق الغوصيغوص الليتوسفير المحيطي تحت الليتوسفير المقابل وذلك لكونه بارد ا وكثيفا وذلك على مستوى مناط-
  
  
  256ص  03تمرين    :التقويم التحصيلي -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



       20 المذكرة التربوية 

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  ى أساس المعارف   يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية لOرض و لبنية القشرة ا�رضية عل  )  :3(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة بالتكتونية العامة                                                           

     التكتونية العامة): 3( المجال التعلمي 
  تعرف على البنيات الجيولوجية و ي :الھدف التعلمي 
    الظواھر المرتبطة بالنشاط التكتوني                

  و البنياتالنشاط التكتوني  ) 2( التعلمية الوحدة  
    المرتبطة به الجيولوجية                          

  .المغماتية و تشكل اللوح المحيطيـ   :الحصة التعليمية

 م .تشكل الصخور المميزة للظھرة و -             

  .رة، الكتاب المدرسي، جھاز اAسقاط، الحاسوب ،  السبو)حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  . تجنيد المكتسبات القبلية - -      :ا�ھداف المنھجية -

  .استقصاء المعلومات -                          
  إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات -                          
  .التمثيل التخطيطي -                          

                                             
إن حدود الصفائح التكتونية عبار عن مناطق نشطة تتم على مستواھا حركات تباعدية ، تقاربية أو  : :المعارف المبنية -

  .إزاحية و تنشأ على مستواھا تضاريس مميزة 
 
  .  صخرية بازلتية ة يسد فراغ تباعد الصفائح صھار - :وضعية ا:نط(ق -

  المحيطي الجديد من تصلب المادة الصخرية المنصھرة ، حسب سرعة صعودھا يتشكل اللوح  -         
  
  ؟  الع(قة بين المغماتية و تشكل اللوح المحيطيھي ما  -:1طرح اAشكالية -

يوظف مكتسبات السنة الثالثة متوسط المتعلقة بالظھرات المحيطية ، واستغ(ل وثائق للتعرف على * :   1التقصي -
  .ناء خصائص منطقة الب

  المغماتية و تشكل اللوح المحيطي
  :لظھرة المحيط ا�طلسي)  Riftالريفت (يحلل وثائق متعلقة بمنطقة الخسف* 
  (pillow-lavas )صور فوتوغرافية،أشرطة حول انبعاث الماغما وتشكل الوسائد الصخرية  -

  .صور،خرائط ،رسومات تبين طوبوغرافية قاع المحيطات والفوالق -
حملة (المحيطي وذلك على مستوى فالق تحويلي) للوح( طي يبين تسلسل الصخور المشكلة لليتوسفيررسم تخطي -

  ).م1973لسنة  Famousغواصة 
التي تشكل أحزمة في وسط المحيطات و ز:زل ) الظھرات(س(سل جبلية تحت مائية: . تتميز مناطق البناء بـ- :1النتيجة

  .سطحية و بركنة من النمط الطفحي
على مستوى الظھرات وسط محيطية وبشكل مستمر قشرة جديدة بفضل بركنة نشطة،وتكون ال(فا المنبعثة جد تنشأ -

  .مائعة مشكلة وسائد صخرية نتيجة التبرد السريع للماغما عند م(مسة الماء
  :ُتخترق الظھرة بنمطين من الفوالق،التي تتسبب في الز:زل السطحية  -
  .الظھرة فوالق موازية لمحور امتداد +

  ) .فوالق تحويلية( فوالق متعامدة على محور امتداد الظھرة + 

  .يتكون الليتوسفير المحيطي بالتتالي من ا�سفل نحو ا�على من البيريدوتيت، الغابرو والبازلت  -

  

   ؟ ماھي البنية النسيجية وخصائص الصخور المكونة للقشرة المحيطية :2طرح اAشكالية -

قارن بين ث(ثة أنماط من الصخور الغابرو، بازلت و بيريدوتيت من حيث البنية النسيجية انط(قا من ي* :   2التقصي -
  .فحص صفائح دقيقة

  
  .ينمدج الع(قة بين سرعة التبرد و نسيج الصخور باستعمال مادة الكبريت أو الفانلين 

  . من البيريدوتيت، الغابرو والبازلت يتكون الليتوسفير المحيطي بالتتالي من ا�سفل نحو ا�على - :2النتيجة
والبازلت ذو النسيج ) تبرد بطيء للماغما في العمق(ينشأ انط(قا من الماغما البازلتي صخر الغابرو ذو النسيج الحبيبي-



  )تبرد سريع للماغما على مستوى السطح(الميكروليتي
  
  ؟ سبب انخفاض الضغط على مستوى الظھرةما ھو  -:3طرح اAشكالية -
Aبراز البنية ) منطقة ا�فار(تتعلق بالخسف الشرق إفريقي ) صور فوتوغرافية ،أشرطة(يحلل وثائق *:   3التقصي -

  .المدرجة وخندق اAنھيار 
  ينمدج تشكل البنية المميزة لمنطقة الخسف باستعمال مجسم يسمح بتمثيل قوى التباعد المسلطة على بنية من الجبس *
  )القارة ا�صلية، تشكل الريفت ،اAتساع المحيطي (لف مراحل تشكل ظھرة محيطية يبني مخطط تحصيلي لمخت*

في قمة اAمتداد الشاقولي لتيارات الحمل الصاعدة و الساخنة يحدث انقطاع في الليتوسفير القاري الم(مس و  :2النتيجة
لaنھيار ومدرجات محددة بفوالق  ذلك بفعل الضغط الناجم عن صعود مواد صلبة ساخنة مما ِيؤدي لظھور بنية مميزة

  ).ريفت(عادية و ھذا ما يشكل الخسف
  .الظھرة منطقة يكون فيھا الغ(ف الصخري المحيطي محدبا و رقيقا و معرضا للتباعد-
  
  
  256ص  03تمرين    :التقويم التحصيلي -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       21المذكرة التربوية  

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   رضواني الساسي الرقيبة:ثانوية   وسفبقاط ي:   ذاا�ست

  يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية لOرض و لبنية القشرة ا�رضية على أساس المعارف     )  :3(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة بالتكتونية العامة                                                           

     التكتونية العامة): 3( المجال التعلمي 
  تعرف على البنيات الجيولوجية و ي: الھدف التعلمي 
    الظواھر المرتبطة بالنشاط التكتوني                

  النشاط التكتوني و البنيات ) 2( الوحدة التعلمية  
  المرتبطة به   الجيولوجية                          

  الظواھر المرتبطة بالغوصـ   :ميةالحصة التعلي
 ـ إختفاء اللوح المحيطي                          

  .، جھاز اAسقاط، الحاسوب ،  السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
  . تجنيد المكتسبات القبلية -      :ا�ھداف المنھجية -

  قة منطقية بين المعطياتإيجاد ع( -                          
  .استقصاء المعلومات -                          

                                                                      
إن التجديد المستمر  للقشرة المحيطية على مستوى الظھرات يؤدي إلى توسع القشرة ا�رضية إ: إن  :المعارف المبنية -

  .رة ا�رضية يبقى ثابتا بسبب حدوث ظاھرة الغوص  حجم الك
 
  . تتميز مناطق الغوص بخندق و ز:زل و بركنة  - :وضعية ا:نط(ق -

  . يغوص اللوح المحيطي تحت اللوح القاري أو المحيطي  -         
  . عن الظھرة  اكلما إبتعدن يزيد سمك الليتوسفير المحيطي -                    

  
- A؟الظواھر الجيولوجية المرتبطة بالغوصما ھي  -:1شكاليةطرح ا  

  .بالغوصيوظف مكتسبات السنة الثالثة متوسط المتعلقة : *   1التقصي -
  .يستغل مكتسبات السنة الثالثة متوسط المتعلقة بالغوص * 
  .يستغل خريطة منطقة ا�نديز التي تبين توزع كل من الز:زل،التضاريس والبراكين* 
) وثيقة أو مبرمج آلي(على مستوى الكرة ا�رضية باستعمال خريطة ) والظواھر المرتبطة بھا(م مناطق الغوص يحدد أھ*

اعتمادا على تحديد موقع الز:زل ) chevauchantes(والصفائح الم(مسة ) المندسة(و يعاين الصفائح الغائصة 
  .العميقة
،بركنة انفجارية ، قوس من الجزر )سطحية وعميقة(يفةتتميز مناطق الغوص بخندق محيطي، ز:زل عن- :1النتيجة

  .أو سلسلة جبلية مثل سلسلة ا�نديزبأمريكا الجنوبية)سلسلة من الجزر مثل اليابان ، الفيليبين ،ا�نتيل(البركانية
ر يمكن أن تكون الصفيحة غي(يغوص اللوح المحيطي تحت  الحافة النشطة لصفيحة تضم قشرة قارية أو قشرة محيطية -

  )الغائصة قارية أو محيطية أما الغائصة فھي  محيطية دائما

  

  ؟  الظواھر الجيولوجية الناتجة عن إختفاء  اللوح المحيطي ماھي  :2طرح اAشكالية -

وذلك على مسافات )كلم 300إلى حدود (يحلل منحنيات متعلقة بسرعة الموجات الزلزالية بد:لة العمق* :   2التقصي -
  د عن الظھرة  لغرض إظھار زيادة سمك الليتوسفير المحيطي تبعا لبعده عن الظھرة متزايدة التباع

تنخفض درجة حرارة الليتوسفير المحيطي ويزيد سمكه كلما إبتعد عن الظھرة ، وبزيادة كثافته يغوص في  - - :2النتيجة
  .يعد ھذا التباين في الكثافة أحد المحركات ا�ساسية للغوص. ا�ستينوسفير

  331ص  02تمرين    :تقويم التحصيليال -

  

  

  



  

        22المذكرة التربوية 

  ع ت 3. الفئة المستھدفة   الرقيبة رضواني الساسي:ثانوية   بقاط يوسف:   ذاا�ست

  يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية لOرض و لبنية القشرة ا�رضية على أساس المعارف     )  :3(الكفاءة القاعدية 
  .المتعلقة بالتكتونية العامة                                                           

     التكتونية العامة): 3( المجال التعلمي 
  تعرف على البنيات الجيولوجية و ي: الھدف التعلمي 
    الظواھر المرتبطة بالنشاط التكتوني                

  التكتوني و البنياتالنشاط  ) 2( الوحدة التعلمية  
  المرتبطة به   الجيولوجية                          

  على مستوى مناطق التصادمـ   :الحصة التعليمية
  التضاريس الناجمة عن التصادمـ                     

 ـ شواھد محيط قديم                 

  .،  السبورة، الكتاب المدرسي، جھاز اAسقاط، الحاسوب )حسب الوفرة(وثائق -    :ا�دوات 

  
   .استقصاء المعلومات -      :ا�ھداف المنھجية -

  .إيجاد ع(قة منطقية بين المعطيات  -                          
                             

لرسوبي و يؤدي استمرار عملية غوص اللوح المحيطي تحت اللوح القاري الى غلق الحوض ا : :المعارف المبنية -
  . تصادم ا�لواح القارية و بالتالي نشأة الس(سل الجبلية 

 
  . ينتج التصادم عن تقارب لوحين قاريين  - :وضعية ا:نط(ق -

  . يعتبر ا�فيوليت شاھد على التصادم القاري   -         
  
  ؟الشواھد البنيوية و البتروغرافية عن حركة التصادمھي ما  -:1طرح اAشكالية -
  ) التصادم بين الصفيحة ا:فريقية والصفيحة ا�وروبية(المغاربية وثائق متعلقة بالسلسلة الجبلية  يحلل* :   1تقصيال -

  يحلل وثائق تبين البنيات الجيولوجية المرتبطة بمنطقة التقلص * 
يسمح بتمثيل قوى  انط(قا من مجسم.....) الطيات، الفوالق العكسية،الصخور المغتربة(ينمذج تشكل ھذه البنيات * 

   ا:نضغاط المسلطة على بنية من الجبس أو مادة أخرى
،بركنة انفجارية ، قوس من الجزر )سطحية وعميقة(تتميز مناطق الغوص بخندق محيطي، ز:زل عنيفة- :1النتيجة

  .مريكا الجنوبيةأو سلسلة جبلية مثل سلسلة ا�نديزبأ)سلسلة من الجزر مثل اليابان ، الفيليبين ،ا�نتيل(البركانية
يمكن أن تكون الصفيحة غير (يغوص اللوح المحيطي تحت  الحافة النشطة لصفيحة تضم قشرة قارية أو قشرة محيطية -

  )الغائصة قارية أو محيطية أما الغائصة فھي  محيطية دائما

  

  ؟ و ھل تحتوي السلسة المغاربية على أوفيوليت؟ شواھد حركة التقلصماھي  :2طرح اAشكالية -

  فيوليتية خاصة بالجبال المغاربيةيدرس وثائق متعلقة بمختلف المستويات التي تشكل متتالية ا* :   2التقصي -
  .و في سلطنة عمان و في جبال ا:لب) تاكسانة بجيجل(
  .ينجز حصيلة مختصرة لديناميكية الليتوسفير من ا:نفتاح المحيطي لغاية تشكل سلسلة جبلية: الحصيلة* 

يعتبر تواجد ا�وفيوليت في السلسلة المغاربية من جھة و السلسلة ا�لبية من جھة ثانية شاھدا على أختفاء  - :2النتيجة
  محيط قديم و ھذا عقب غوص الليتوسفير المحيطي ثم تصادم ليتوسفيرين قاريين ز

  :ا�سفل نحو ا�على من المستويات ا:تية  تتميز ا�فيوليت بمتتالية تتشكل من
إنھا قطع من الليتوسفير المحيطي التي لم يشملھا الغوص فبرت إلى السطح نتيجة . و مركب بازلتي / غابرو / يت بيريدوت

  عوامل التعرية
  333ص  5تمرين    :التقويم التحصيلي -

 


