
                  
  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة    

  وزارة  التربيـة  الوطنيـة
  
  

                               مديرية التعليم الثانوي التقنيامـمديرية  التعليم الثانوي الع     
  
  
  
  
  
  

  منهـــاج
  

   والحياةطبيعة علوم ال:  مـادة
  
  
  

  لتعليم الثانوي العام والتكنولوجيالسنة الثانية من ا
  :  ةبـشع     ال

  وم تجريبيةــ عل
  
  
  
  
  

  
          
  
  
  
  
  

  2006ي ـ       جانف
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  المبادئ المنظمة للمنهاج
  :من الناحية المفاهيمية.   1

  يةإن منهاج مادة علوم الطبيعة و الحياة للسنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية،يتمحور حول فكرة رئيس
   تتمثل في وحدة العالم الحي، و التي تتجلى على مستوى العضوية من جهة، و األنظمة البيئية من جهة 

  . يأخرى، وذلك  من اجل الحفاظ على استمرارية الحياة و التنوع البيولوج
 

  :و تتهيكل حول هذه الفكرة  الرئيسية  المبادئ المنظمة اآلتية
  ى العضوية تتحقق من خالل التنظيم الفيزيولوجي، و هذا ما يضمن  االرتباطات الوظيفية  على مستو-

  الوحدة الوظيفية 
   تتجلى الوحدة البنيوية و التنظيمية لدى الكائنات الحية على المستوى الخلوي، و على المستوى الجزيئي -

   .ADNالمتمثل في الـ 
  حدوث الطفرات،و إن استمرارية هذا التنوع  يعد التنوع البيولوجي  كنتيجة للطابع المتميز لألفراد، و كذا -

  .يتحقق بفضل انتقال الصفات الوراثية عبر األجيال
   تقوم بين الكائنات الحية و أوساط عيشها تفاعالت ،و قد تتعرض هذه األوساط إلى اضطرابات ينجر -

  ا، أو عنها عواقب  تفرض على الكائنات الحية إما التكيف و التطور من أجل استمرارية حياته
  .االنقراض و الزوال و ذلك خالل التطور الذي شهدته األوساط عبر األزمنة الجيولوجية

    : من الناحية المنهجيةَ.2
  يستهدف منهاج السنة الثانية من التعليم الثانوي لشعبة العلوم التجريبية دعم الكفاءات المكتسبة في السنة  

    .سعى العلمياألولى ثانوي وتطوير الكفاءات المتعلقة بالم
   إن المنطق البيداغوجي الذي تتركز عليه المقاربات الجديدة المعتمدة في تدريس هذه المادة،يقوم على -

  مبدأ إن تطور العلوم قد حدث بفضل التناوب الدائم بين المالحظة و التجربة من جهة، ثم المفهمة و النمذجة 
   في عملية التعلم للمسعى العلمي المبني ةألولويمن جهة أخرى،و على هذا األساس يجب تفضيل وإعطاء ا

  .أساسا على المالحظة و التجربة
   يعتبر التجريب خطة أساسية تتمثل أهميته في جعل المتعلم قادرا على التصور،إبداع وضعيات قابلة -

   انتهاج للتجديد تسمح بشرح حقائق ظواهر ما،أو قياس معاييرها،و على هذا األساس يجب تعويد المتعلم على
  هذا المسعى بقبولنا مبدأ المحاولة و الخطأ،تقبل األخطاء المرتكبة و ذلك ألن العلم ليس يقينا بل هو جملة 

  .من األسئلة ، التساؤالت و األجوبة التي تتطور و تتغير مع الزمن
  لى المجرد،ثم تعد عملية النمذجة أهم مرحلة و أكثرها تعقيدا في عملية التعلم، ألن االنتقال من الموس إ -

  من المالحظة إلى ترجمتها المقننة يتطلب القدرة على تحويل معطيات العالم الحقيقي،إلى تمثيل مبســـط 
  حسب المستويات التعليمية و التي تستدعي توظيف التعبير بالرموز مثل المخططات،الرسومــــــات 

  .و المعادالت الرياضية
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  .هاجالمفاهيم األساسية المدرجة في المن 
 

  : التالية ساسيةاألمفاهيم اليتمحور البرنامج حول 
 لتحقيق التنظيم،أما في السنة األولى ثانوي فقد تمت معالجته ةتمت معالجة هذا المفهوم من زاوية االتصال كأدل:  التنظيم1

  .من زاوية التكيف
  .لجزيئيتمت معالجة هذا المفهوم على المستوى العضوي،الخلوي و ا:  الوحدة البنيوية2
  .تم إدراج مفهوم التكاثر كدعامة تسمح بدراسة التنوع البيولوجي: التكاثر 3
  .المستهدف من خالل هذه الدراسة هو أساس التنوع البيولوجي المتمثلة في انتقال  الصفات الوراثية:  التنوع البيولوجي4
   الجيولوجيةة و تطورها عبر األزمنطإبراز تنوع األوسا:  الوسط5
  

  الكفاءات العرضية                                      
  
  ... إكساب المتعلم ثقافة قاعدية ضرورية لفهم العالم المحيط به مثل مشاكل البيئة، المعالجات الجينية -
  . جعل المتعلم قادرا على تمييز العلوم عن المجاالت األخرى للمعرفة وذلك بفضل انتهاج المسعى العلمي-
  .القة الموجودة بين النشاط العلمي والتطور التكنولوجي الذي ينظم حياتنا  إبراز الع-
  . استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال-
  . التمييز بين التمثيل والحقائق التجريبية -
  .  انتقاء معلومات من مصادر مختلفة -
  . القيام ببحث وثائقي وإنتاج وثائق-
  .استعمال لغة علمية صحيحة ودقيقة  وصف تجربة أو ظاهرة ب-
  . تحرير تبرير-
  .   انجاز منحنيات ومخططات، وإتقان استعمالها-
  . استغالل معطيات تجريبية-
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  الكفاءات المستهدفة في السنة الثانية ثانوي 
  شعبة العلوم التجريبية

  

  :الكفاءة الختامية 
يكون التلميذ في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي في شعبة العلوم التجريبية قادرا على 

اقتراح حلول وقائية من أجل الحفاظ على الصحة و البيئة و المشاركة في حوارات حول 
  .المسؤولية الفردية و الجماعية لإلنسان في المسائل المتعلقة بهما

  
  : 1الكفاءة القاعدية 

  اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة على ضوء   
  .المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي والهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية

  
  : 2الكفاءة القاعدية 

وء     اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية للمحافظة على التنوع الحيوي على ض
  .المعلومات حول وحدة الكائنات الحية و آليات نقل الذخيرة الوراثية 

  
  :3الكفاءة القاعدية 

   اقتراح حلول عقالنية مبنية على معطيات علمية مبررة للتسيير العقالني للبيئة على ضوء 
ة المعلومات حول الجغرافيا القديمة و األوساط القديمة و تطور الكائنات الحية خالل األزمن

  .الجيولوجية 
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  هيكلة المنهاج
  

  . 01 الكفاءة القاعدية 
  

    اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة على ضوء المعلومات المتعلقة بدور كل 
  .من النظام العصبي والهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية

  
  ) ساعة40( وى العضويةآليات التنظيم على مست: المجال التعلمي

   
  

 ساعات10                        ساعة       15         ساعة                     15           
  

   :3الوحدة التعلمية  :                   2الوحدة التعلمية  :            1                  الوحدة التعلمية 
  لتنظيم العصبي               التنظيم الهرموني                   التنسيق العصبي الهرموني                     ا

       
  

  يبرز التنسيق العصبي الهرموني* تحديد دور النظام الهرموني         * يحدد دور النظام         *            األهداف
   ةم الوظيفي للعضوية            في التنظيم الوظيفي للعضوي      العصبي  في التنظيم    في التنظيالتعلمية      

          الوظيفي للعضوية                                         
     

  
  

  :02الكفاءة القاعدية 
    اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية للمحافظة على التنوع الحيوي على ضوء المعلومات حول 

  . و آليات نقل الذخيرة الوراثية وحدة الكائنات الحية
  
  

  
  

   ساعات 05 ساعات                                                   10                
                

   :  2                           الوحدة التعلمية  :                    1              الوحدة التعلمية 
   عند الكائنات الحيةADN   تماثل بنية للـ                الخلية وحدة بنيوية                                  

  
  

  ADN   تعريف الخلية كوحدة                                             إثبات تماثل بنية للـاألهداف    
  .   عند الكائنات الحية.                                                  بنيوية للكائنات الحية    التعلمية 

  
  
  
  

  )    ساعة 15   (وحدة الكائنات الحية  : 1    المجال التعلمي 
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 :                                                                            3الوحدة التعلمية  :                   2الوحدة التعلمية  :                   1              الوحدة التعلمية 

  بيولوجي          آليات انتقال الصفات الوراثية         التنوع الظاهري و المورثي            الطفرات و التنوع ال
  ) ساعة 15(       لألفراد             و التنوع البيولوجي

  ) ساعات 10)                          (  ساعات05(               
  

                
  

                                                                    
  يثبت دور الطفرات في *  يفسر التنوع الظاهري         *  يشرح دور كل من                     *  األهداف
  .التنوع البيولوجي)            المورثي( االنقسام المنصف                      بالتنوع الجيني      التعلميـة

                    و اإللقاح في التفرد
    .                  و التنوع الوراثي لألفراد

  
  

  :03ة القاعدية   الكفاء
اقتراح حلول عقالنية مبينة على أسس علمية مبررة للتسيير العقالني للبيئة على ضوء المعلومات حول الجغرافيا      

  .القديمة و األوساط القديمة و تطور الكائنات الحية خالل األزمنة الجيولوجية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوظف المعارف*يضع عالقة  بين        * دور المستحاثات      يبرز*يحدد أهمية الصخور      *األهداف   
  تحديد أنماط التوضع      تغيرات السحنة           المتعلقة بالسحنة في              الرسوبية في معرفةالتعلمية

  تغيراتها في إعادة و.                                            وتطور األوساط.                    شروط التوضع
                                                                                                   تشكيل حوض رسوبي 

                                                                                       

  ) ساعة30(أسس التنوع البيولوجي  : 2المجال التعلمي 

 )  ساعة 25( منطقةالجغرافيا القديمة ل: 01المجال التعلمي

  01الوحدة التعلمیة 
وبیة        الصخور الرس
 و التطبق

   02الوحدة التعلمیة
المستحاثات و وسط 

 التوضع

  3الوحدة التعلمیة 
 السحنات وتغیراتھا

  4الوحدة التعلمیة 
تشكل الحوض 

 الرسوبي
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  يضع عالقة بين الحوادث الجيولوجية *يبرز التطور المتعاقب                                              : *األهداف 
للكائنات عبر األزمنة الجيولوجية                                     واألزمات البيولوجية الكبرى والتغيرات التعلمية   

  لبيئية
  .                                               عبر األزمنة الجيولوجية                                

  
  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  

  وضع عالقة بين نشاط اإلنسان* يحصي بعض المشاكل الكبرى                                      :  *األهداف 
  .و المشاكل البيئية الحالية.                              لحالية،وعواقبها     التي تتعرض لها البيئة االتعلمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )  ساعات10(  الجيولوجيةةتطور الكائنات الحية عبر األزمن: 02المجال التعلمي

  01الوحدة التعلمیة
التطور المتعاقب للكائنات عبر 

   الجیولوجیة ةاألزمن
 )  ساعات 05( 

  :02لمیةالوحدة التع
األزمات الحوادث الجیولوجیة و

 )  ساعات 05( البیولوجیة الكبرى 
 

 )  ساعات 05( نشاط اإلنسان و البيئة الحالية : 03المجال التعلمي

  01الوحدة التعلمیة
 مشاكل البیئة الحالیة وعواقبھا

  02الوحدة التعلمیة
 البیئة ونشاط اإلنسان
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  1الكفاءة القاعدة 

  

 آليات التنظيم على مستوى العضوية : المجال التعلمي 
   يحدد دور النظام العصبي في التنظيم الوظيفي للعضوية: 1الهدف التعلمي 
  المعارف المستهدفة  حةالنشاطات المقتر  الوحدة التعلمية

التنظيم -01
  العصبـي 

  
المنعكس    -

المنعكس (العضـلي
  )ممدد العضلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
الدعامة -

التشريحية للمنعكس 
  .العضلي

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
س الحفاظ على وضعية الجسم انطالقا إظهار منعك*

منعكسات ( من تحليل وثائق أو تجارب بسيطة 
  )التوازن عند الضفدع أو تجارب اخرى

  
  :طرح اشكالية الحفاظ على توازن وضعية الجسم * 

 .استثارة منعكس رضفي -

تحليل وثائق تظهر تقلصا عضليا نتيجة -
 ) وتر العضلة ( شد العضلة نفسها 

ت التسجيل الكهربائي العضلي تحليل منحنيا-
يظهر االستجابة المتزامنة للعضالت الباسطة 

  .و القابضة للساق 
  

وضع مخطط  وظيفي لمسار الرسالة العصبية في * 
االستجابة االنعكاسية على أساس المكتسبات القبلية 

 ← مستقبل حسي ←منبه ( حول المنعكس النخاعي 
 ←  ألياف حركية← مركز عصبي ←ألياف حسية 
  ) .منفذ حركي 

  
طرح إشكالية الدور المزدوج للعضلة الباسطة 

  ) مستقبل و منفذ (
  
 تحقق من فرضيات مقترحة انطالقا من تحليل -

  : مقطع نسيجي للعضلة الذي يظهر نمطين من الخاليا

  
  
  
 يتطلب الحفاظ على وضعية الجسم تعديل -

الإرادي مستمر لحالة تقلص العضالت 
  .القابضة و الباسطة 

  
و منعكس الناتج عن  المنعكس العضلي ه-

  )لشدها(تقلص عضلة استجابة لمدها 
  
  
  
 يصاحب تقلص العضلة المشدودة -
استرخاء العضلة المضادة ) الباسطة(
  ) القابضة(
  
 يتطلب حدوث المنعكس العضلي تدخل  -

  :البنيات التالية 
المغزل العصبي العضلي : مستقبل حسي . 

الذي يتواجد في مركز العضلة و يتشكل من 
لياف عضلية متغيرة ، حساسة لتمدد العضلة أ

  .والمرتبطة مع األلياف العصبية الحسية 
األلياف العصبية الحسية : ناقل حسي . 

  .للعصب الشوكي 
  .النخاع الشوكي : مركز عصبي . 
األلياف العصبية الحركية : حركي ناقل . 
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  النقل المشبكي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ألياف ( األلياف العصبية العضلية  #
عضلية على عالقة مع ألياف 

 ) .عصبية حسية 

على عالقة  ( ألياف عضلية تقلصية #
مع النهايات العصبية للعصبونات 

 ) .المحركة 

ـ إظهار الطرق الحسية و الحركية انطالقا من 
تحليل نتائج القطع و التنبيه للجذور األمامية والخلفية 

  ) .النغاعية(لألعصاب الشوكية 
 تحديد تموضع األجسام الخلوية  •

لأللياف الحسية و الحركية أنطالقا 
 .الة من نتائج االستح

 إظهار المركز االنعكاسي انطالقا من  •
تحليل تأثير قطع المنطقة العلوية للنخاع 

و ) فصل المراكز العصبية العليا ( الشوكي 
عطب موضعي في ( مالحظات طبية 

  ) .مستوى النخاع الشوكي 
  

  :طرح إشكالية تنسيق تقلص العضالت المتعاكسة * 
تحليل وثائق تظهر التأخر المشبكي في  •

الباسطة (جابة العضلتين المتعاكستين  است
 ) و القابضة

وصف بنية المشبك انطالقا من تحليل  •
صور بالمجهر اإللكتروني محصل عليها 

 .في مستوى المشبك 

 إظهار االتجاه أحادي الجانب في النقل  •
العصبي أنطالقا من تسجيالت كمونات 

  . العمل 
 اقتراح فرضيات لتفسير انتقال الرسالة  •

 . في مستوى المشبك العصبية
 
 

  .للعصب الشوكي 
العضالت الباسطة : أعضاء منفذة . 

 .والقابضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتمثل المشبك في تمفصل بين عصبونين أو 
  .بين عصبون و خلية منفذة 

  
 تمثل المسافة الفاصلة بين الخلية المشبكية -

 و الخلية بعد المشبكية الشق المشبكي 

 تحتوي نهاية الخلية قبل المشبكية على -
  حويصالت تدعى الحويصالت المشبكية 

  
شابك في تنتقل الرسالة العصبية بفضل الم

اتجاه واحد من عصبون إلى آخر  أو من 
هذا االتجاه تحدده ’ عصبون إلى خلية منفذة 

  .المشابك 
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   اإلدماج العصبي -
  
  
  
  
  
  
  

إثبات المقترحات انطالقا من نتائج  •
في مستوى ) أستيل كولين (الحقــن 

 الشق المشبكي  

  
  
 مقارنة توتر كمونات العمل على مستوى -

العصبونات المحركة للعضلة القابضة و العضلة 
  الباسطة أثناء منعكس الشد العضلي 

 
  
 وضع مخطط تحصيلي يبرز مسار الرسالة -
المنعكس العضلي اعتماد (صبية في منعكس الشد الع

على المعارف المبنية في السنة األولى ثانوي و السنة 
  .الثانية ثانوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   طرح إشكالية التحكم اإلرادي لمنعكس عضلي 
تحليل تسجيالت كهربائية عضلية عند شخص في * 

  .وضعية تحكم في المنعكس عضلي 
ة للعصبونات انطالقا  الخصائص اإلدماجيإظهار*

من تحليل تسجيل كهربائي للعصبون بعد مشبكي 
يخضع لتأثير عصبونين قبل مشبكيين احدهما منبه و 

  .اآلخر مثبط 
إتمام المخطط التحصيلي على هيئة مخطط * 

 
 
 
 
 
 
 

ـ يتم نقل الرسالة العصبية في مستوى 
المشبك عن طريق وسائط عصبية و هي 

مواد كيميائية تحررها النهايات قبل المشبكية 
وتؤدي إلى زوال استقطاب الغشاء بعد 

  .مشبكي 
ـ على مستوى المشبك  الرسالة العصبية 
المشفرة بتوترات كمونات العمل فــي 

العصبون قبل المشبكي تتحول إلى رسالة 
  .مشفرة بتركيز الوسيط العصبي 

  
 الرسائل العصبية الناتجة عن شد المغازل -

العصبية العضلية تتسبب في تغيرات المقوية 
العضلية للعضالت الباسطة و القابضة  برفع 

تواتر كمونات العمل للعصبونات المحركة 
أو حتى (للعضلة المشدودة و انخفاض 

تواتر كمونات العمل للعصبونات ) انعدام
  .المحركة للعضلة المضادة 

  
  
 يؤمن المركز النخاعي معالجة المعلومات -

المعقدة بدمج الرسائل الواردة من الدماغ 
و من مستقبالت أخرى ) تحكم إرادي (
  ) .وترية لغولجي األجسام ال(
 تؤدي معالجة الرسائل العصبية من قبل -

المركز العصبي النخاعي إلى تضخيم أو 
و بالتالي المنعكس .تثبيط المقوية العضلية 

  .النخاعي 
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  :بإدماج
العصبونات الحركية و : البنيات التشريحية . 

الصادرة من المخ العصبونات الحسية الواردة 
 .سام الوترية لغولجي من األج

كمونات عمل بعد : معطيات فيزيولوجية . 
كمونات عمل بعد ,  ) PPSE(مشبكية منبهة 
التجميع المؤقت و  ) PPSI( مشبكية مثبطة 

  الفراغي 

 يدمج العصبون باستمرار مجموعة  من -
 أو ةكمونات بعد مشبكية سواء كانت مثبط

فيرسل كمونات عمل إذا كان الناتج , منبهة 
و إذا . مالي لزاول االستقطاب كاف اإلج

كان الناتج اإلجمالي دون عتبة زوال 
  .يرسل كمونات عمل  االستقطاب فال
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  )تابع(آليات التنظيم على مستوى العضوية: المجال التعلمي

  تحديد دور النظام الهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية : 2الهـدف التعلمي
  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .حدة التعلميةالو

التنظيــم -1
  .الهرموني

  
في   نسبة السكر-

  )التحلون(الدم 
  
  
  
  
 داء السكر -

اإلفراط (التجريبي
  ).السكري

  
  
  
  

جهاز التنظيم 
  الخلطي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

تحليل وثائق تبين تطور نسبة السكر في الدم عند * 
  يم بعد تناول أغذية غنية بالسكر شخص سل

  
  
  
  

طرح إشكالية طريقة تنظيم نسبة السكر في الدم إثر * 
  .تناول أغذية غنية بالسكر 

استخراج الطبيعة الهرمونية لتنظيم نسبة . 
السكر في الدم انطالقا من تحليل نتائج 
تجريبية الستئصال بنكرياس وحقن 

  .مستخلصاته لحيوان مستأصل البنكرياس 
  

التنظيم الهرموني ) نمذجة( وضع نموذج .
انطالقا من المكتسبات القبلية في السنة األولى 

 .ثانوي 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  
  
سكر (يمثل التحلون تركيز الغلوكوز -

  .في بالزما الدم ) العنب
رغم عدم تناول األغذية بصورة مستمرة و -

رغم االستهالك الطاقوي المتغير لمختلف 
السكر في الدم ثابتة و األعضاء فإن نسبة 

  .ل/غ1تقدر بحوالي 
  
  
 تتم المحافظة على ثبات نسبة السكر في -

  .الدم بآلية خلطية
  
  
  
   : الخلطي  يتضمن جهاز التنظيم-

الوسط  " (réglé"جهاز منظَم. 
العامل المدروس حيث ) الداخلي

paramètre) نسبة السكر في الدم (
  .يجب أن يحافظ على قيمة ثابتة 

منَِظم الذي ينظم الجهاز جهاز . 
 :المنظَم و الذي يتكون من 

عامل لواقط حساسة لتغيرات ال  * 
مقارنة ) paramètre(المدروس 

  .بالقيمة المعلومة 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 13 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هرمـــون -

القصــــور 
  األنسولين:السكري

  
مقر تركيب -

  .األنسولين
  
  
  
  
  
  
  
 عمــــل -

  األنسولين
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التعرف على هرمون القصور السكري انطالقا من * 
  .تحليل نتائج طبية

  
  

إيجاد عالقة بين التخريب االنتقائي لبعض مناطق * 
  .في الدم البنكرياس و تأثير ذلك على نسبة السكر 

  .ـ مالحظة مقطع نسيج بنكرياسي 
ـ إنجاز رسم تخطيطي تفسيري للمقطع محددا 

   .  β الخاليا
 وضع عالقة بين تغيرات إفراز األنسولين من -

 و تغير شروط في أوساط الزرع β طرف الخاليا
  .التي نغير فيها تركيز الجلوكوز

   
م طرح إشكالية العودة السريعة لنسبة السكر في الد* 

  .إلى الحالة الطبيعية اثر تناول غذاء غني بالسكر 
إثبات المقترحات المتعلقة بتخزين السكر إنطالقا * 

  : من 
الوريد (نتائج معايرة السكر في الدم الوارد إلى الكبد .

بعد تناول ) الوريد فوق الكبد (و الصادر عنه ) البابي
  .غذاء غني بالسكريات 

خرات سكرية في تبين مد) صور(تحليل وثائق . 
  الخاليا العضلية 

  
الذي (الدموي) الجهاز( جهاز اتصال   * 

المفرزة من (ينقل الرسائل الهرمونية  
 )طرف البنكرياس 

 الذي يغير نشاطه) أو منفذات( منفذ   * 
 و يؤثر استجابة لهذه الرسائل الهرمونية

الذي يجب العامل المدروس مباشرة على 
  . تنظيمه بهدف التصدي لالضطراب

  
  
 يفرز البنكرياس هرمون مخفض لنسبة -

  ) رسالة هرمونية(األنسولين : السكر في الدم
  
  

 التي βـ يفرز األنسولين من قبل الخاليا 
  نجرهانس تتواجد بالمنطقة المركزية لجزر ال

 في الوقت نفسه،  مستقبل βـ تعتبر الخاليا 
، حساس لتغيرات الثابت الكيميائي 

  .، و مولدة لالستجابة المتكيفة )الغلوكوز(
  
  
  
  
   β يؤثر األنسولين المفرز من قبل الخاليا -
على مستوى الكبد و العضالت . 
برفع ) األعضاء المنفذة للجهاز المنَـظم(

ورة  مبلمرة تخزين الغلوكوز في ص
  .الغليكوجين ) : مكثفة(

عضو منفذ (على مستوى النسيج الذهني . 
يتم تنشيط تفاعالت تركيب ) للجهاز المنظم

  .الدسم انطالقا من الغلوكوز 
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 الجهاز المنظم -

  للقصور السكري 
  
هرمون اإلفراط .

السكري 
  )الجلوكاغون(
  
  
  
مقر تركيــب -

  . الغلوكاغون

تظهر تراكم ثالثي الغليسيريد ) صور(تحليل وثائق . 
 .المشع إثر حقن حيوان ثديي بغلوكوز مشع 

إثبات المقترحات المتعلقة بزيادة نفاذية الخاليا * 
للغلوكوز انطالقا من تحليل منحنيات توضح العالقة 

لكبدية و بين عدد نواقل الجلوكوز على أغشية الخاليا ا
الدهنية ووجود األنسولين أو غيابه في الوسط 

ـورة ل الجلوكـــوز موسومـــة بالفلنواقــ(
   ).immunofluorescence(المناعية 

  
إنجاز مخطط تحصيلي لحلقة تنظيم اإلفراط السكري -

  .انطالقا من المعلومات المستخلصة 
 ← β تنبيه الخاليا ←تغيرات نسبة الغلوكوز ( 

  )الثابتة  العودة إلى القيمة←ف لألنسولين إفراز مكي
  
  
  
  
  
  
  
  

تحليل نتائج معايرة نسبة السكر في الدم عند شخص * 
  .صائم 

  
  ـ طرح إشكالية تنظيم نسبة السكر في حالة صيام 

الثابت المراد : بناء مخطط تنظيم قاعدي . 
  .تنظيمه و الجهاز المنظَم 

 ذ مستقبالت ـ ناقل ـ منف: الجهاز المنِظم . 

التعرف على العناصر المتدخلة في التنظيم انطالقا * 
  :من 
تحليل نتائج المعايرة الهرمونية للبالزما عند شخص . 

  .في حالة قصور سكري 

  
  
  
  
يرفع األنسولين نفاذية خاليا الكبد . 

 .والعضالت و النسيج الدهني للغلوكوز 

  
  
  

 ،  ، لواقط الجهاز المنظمβتتنبه الخاليا -
بتغيرات نسبة السكر في الوسط الداخلي إثر 

 رسائل βتناول وجبة غذائية فترسل الخاليا
هرمونية مشفرة بتركيز األنسولين الذي ينقله 

الكبد، العضالت والنسيج (الدم إلى المنفذات 
  ).الدهني

وهكذا يؤثر الجهاز المنظم على الجهاز -
المنظم بالتصدي لإلضطراب وذلك بتخزين 

 في الخاليا المنفذة ، إنها المراقبة الجلوكوز
الرجعية السالبة ، ألن الجهاز المنظم يتصدى 

  .لإلضطراب 
   
  
  
  
 يفرز البنكرياس هرمون القصور السكري -

  : الجلوكاغون 
  .رسالة هرمونية للجهاز الناقل*
  
  
  
 α يركب الغلوكاغون من طرف الخاليا -

  .الموجودة في محيط جزر النجرهانس 
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 عمـــــل -
  لوكاغونالج
  
  حلقات التنظيم-
 

إيجاد عالقة بين التخريب االنتقائي المنطقة . 
المحيطية لجزر النجرهانس وأثر ذلك على نسبة 

 .السكر في الدم 

  ) غدة صماء (اس مالحظة مقطع نسيجي للبنكري. 
ـ  إنجاز رسم تخطيطي تفسيري موضحا تموضع 

  .βبالنسبة للخاليا α   الخاليا 

  
تحليل نتائج معايرة نسبة السكر في الدم في الوريد * 

البابي و في الوريد فوق كبدي لشخص صائم من جهة 
 .و نتائج تجربة الكبد المغسول من جهة ثانية 

  
  
نظيم في حالة إنجاز مخطط تحصيلي لحلقة الت*

  .القصور السكري انطالقا من المعارف المبنية 
  

  إنجاز نموذج شامل لتنظيم نسبة السكر في الدم* 
 

  
  
  
  
  
  
  
 في الوقت نفســـه αعتبر الخاليا  ت-

مستقبالت حساسة لتغيرات الثابت الكيميائي 
بالنسبة للقيمة المعلومة و مولدة ) الغلوكوز( 

  .لالستجابة المتكيفة
  
منفذ (يؤثر الغلوكاغون على مستوى الكبد -

بتنشيط إماهة الغليكوجين ) الجهاز المنظم 
   الكبدي مما يرفع من نسبة الغلوكوز في الدم

 ، لواقط الجهاز المنبه α تتنبه الخاليا -
بإنخفاظ نسبة السكر في الوسط الداخلي في 

حالة صيام فترسل هذه الخاليا رسائل 
هرمونية مشفرة بتركيز الجلوكاغون الذي 

، وهكذا يؤثر ) الكبد (ينقله الدم إلى المنفذ 
الجهاز المتظم على الجهاز المنظم بالتصدي 

ة الجاليكوجين لإلضطراب و ذلك بإماه
الكبدي إلى غلكوز ، إنها المراقبة الرجعية 

السالمة ، ألن الجهاز المنظم يتصدى 
  .لالضطراب

 يؤمن كل من األنسولين و الغلوكاغون -
الحفاظ على نسبة السكر ثابتة في الدم ، 
والعودة إلى القيمة الطبيعية تتم بواسطة 
األعضاء المنفذة التي تستجيب للرسائل 

ة و ذلك عن طريق تركيز هذين الهرموني
  .الهرمونين في الدم 

 .تُشفرة الرسالة الهرمونية بتركيز الهرمون في الدم 
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  )تابع( آليات التنظيم على مستوى العضوية: المجال التعلمي 
  يبرز التنسيق العصبي الهرموني في لتنظيم الوظيفي للعضوي  :3الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .لمقترحةالنشاطات ا  .الوحدة التعلمية

 التنسيق -3
العصبـــي 

  الهرموني
  
لمراقبة ا .3-1

تحت السريرية 
ة ــــوالنخامي

رازات ــــلإلف
   المبيضية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
التنظيم  .3-2

الكمــــي 
للهرمونــات 

   :المبيضية
  المراقبة الرجعية

  
  
  
  

إنشاء رسم تخطيطي و ظيفي يبين العالقة القائمة * 
 البنيات الجريبية و نشاط الغدتين تحت بين تطور

  . السريرية و النخامية 
استخراج تواقت اإلفرازات الهرمونية في مخطط * 

  . اعتمادا على مكتسبات السنة األولى ثانوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طرح المشكل المتعلق باآلليات المسؤولة على * 
  .اإلفراز الدوري للمثيرات الغدية 

بايض على اإلفرازات تحليل عواقب استئصال الم* 
  .تحت السريرية النخامية 

تحليل تأثيرات حقن الهرمونات المبيضية على * 
  : اإلفرازات تحت السريرية و النخامية 

  . على كائن مسأصل المبايض    . 
  .على كائن سليم    . 

مالحظة التصوير اإلشعاعي الذاتي للمنطقة تحت * 
  . ول المشع السريرية عند حيوان بعد حقن األسترادي

  
  
  
  
  : تتميز الدورة المبيضية بـ -

مرحلة جريبية يتعرض خاللها أحد جريبات   . 
للنضج المرفق ) وبالتالي البويضة المحتواة فيه ( 

  . بإنتاج اإلستروجينات 
 يتحول خاللها الجريب مرحلة لوتيئينية  . 

الناضج المفرغ من بويضته إلى جسم أصفر 
  . يفرز البروجستيرون 

تساهم اإلستروجينات و البروجستيرون في   . 
  . تطور بطانة الرحم 

تفصل بين المرحلتين إباضة تحدث في حدود   . 
  . اليوم الرابع عشر من الدورة 

يحدد المعقد تحت السريري النخامي وينظم   . 
  فة دورية إنتاج الهرمونات المبيضية بص
  
 تؤثر الهرمونات المبيضية على المعقد تحت -

  : السريري النخامي بتعديل نشاطه 
 إنخفاض كمية الهرمونات المبيضية ، يثير -

  . اإلفرازات تحت السريرية النخامية 
 زيادة كمية الهرمونات المبيضية تثبط -

  اإلفرازات تحت السريرية النخامية 
إنها مراقبة رجعية سلبية تضمن ثبات كمية ( 

الهرمونات المبيضية حسب ما تقتضيه تعليمة 
  ). محددة في وقت محدد 
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تحليل عواقب حقن جرعات قوية من * 
األستراديول على إفراز الهرمونات تحت السريرية 

  . و النخامية 
إبراز الطبيعة الدفقية لإلفرازات تحت السريرية * 

  : النخامية إنطالقا من 
هرمون تحليل نتائج الحقن المستمر و الدفقي ل   . 

د  عن GnRHتحرير هرمونات منشطة المناسل 
  . حيوان مخرب الغدة تحت السريرية 

معايرة نسب هذه اإلفرازات في الدم خالل    . 
 دورة جنسية 

وضع عالقة بين التغيرات الكمية  •
لإلفرازات الهرمونية و عواقبها على 

  . النشاط الجريبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسم تحصيلي لتنظيم الدورة المبيضية انطالقا  ينجز
ستعانة بمكتسبات السنة من المعارف المبنية و باال

... لواقط مرسل ( جهاز منظم : األولى ثانوي 
  . جهاز منظم ) مستقبل ـ منفذ 

 تثير الجرعات القوية إفراز هذه الهرمونات   -
  ) . إنها المراقبة الرجعية اإليجابية ( 
 يتم إفراز الهرمونات تحت السريرية النخامية -

  . بالدفق 
فق على إمتداد الدورة ، فهي  تتغير وتيرة الد-

تزداد خالل الطور الجريبي مؤدية إلثارة إنتاج 
  . األستروجينات 

 تسمح المراقبة الرجعية السلبية و اإليجابية -
بتكييف تراكيز الهرمونات وفق الحاجات 

 . الفيزيولوجية للعضوية 

الكميات الضعيفة , في بداية الدورة الجنسية -
رتبطة بضمور الجسم للهرمونات المبيضية الم

األصفر تتحسسها اللواقط التي تستجيب بإرسال 
رسائل دفقية لهدف رفع تراكيز المثيرات الغدية 

 الذي يسهل تطور الجريبات  FSH، خاصة الـ 
  ) . إنها مراقبة رجعية سلبية ( 
 زيادة كمية االستراديول خالل الدورة -

 تتحسسها اللواقط التي تستجيب بخفض إفراز
   .FSH المنشط لنمو الجريب هرمون

 الكمية المرتفعة لالستراديول في نهاية المرحلة -
الجرايبية تتحسسها لواقط تستجيب بقيمة قصوى 

 LHللمثيرات الغدية خاصة منها ) ذروة(
و تحول الجريب المسؤول عن حدوث اإلباضة 

  ) . إنها مراقبة رجعية إيجابية ( إلى جسم أصفر 
ئينية يؤدي اإلفراز الزائد  خالل المرحلة اللوتي-

  FSH و LHللبروجيسترون إلى كبح إنتاج الـ 
  ).إنها مراقبة رجعية سلبية ( 

تتحسس العصبونات تحت سريرية و الخاليا 
 بتغيرات) مرسل للجهاز المنظم-لواقط ( النخامية

نشاطها لضمان فتغير .نسبة الهرمونات المبيضية 
ضية في نسبة الهرمونات المبي(ثبات المتغير 

  .إلى قيمته المعلومة في وقت معين ) الدم
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   :2الكفاءة القاعدية 

  .وحدة الكائنات الحية :01المجال التعلمي 
  تعريف الخلية كوحدة بنيوية للكائنات الحية  : 1الهدف التعلمي

  المعارف المستهدفة  النشاطات المقترحة  الوحدة التعلمية
  

وحدة : الخلية:01
  .بنيوية

  
دراسة 1-1

الخليـــة 
بالمجهــر 

  .الضوئي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
إنجاز و فحص محضرات مجهرية لعينات  -

  أنسجة حيوانية ونباتية متنوعة 
 إنجاز وفحص محضرات مجهرية لكائنات -

خميرة ، كلوريال ، برامسيوم (وحيدة الخلية 
 (...  

 مالحظة صور محضرات مجهرية لبكتيريا -
و ترجمة المالحظات إلى ) كبكتيريا اللبن (

  . رسومات 
 إظهار أهم مكونات الخلية الحيوانية و النباتية -

  . باستعمال ملونات نوعية و أوساط حلولية 
 ترجمة هذه المالحظات  إلى رسومات تبين -

  . تعضي خلية حيوانية و خلية نباتية 
قارنة بين تعضي خلية حيوانية و  أجراء م-

  . خلية نباتية 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  .  الخلية وحدة بناء الكائن الحي  -
 تحدد الخلية بغشاء يحيط بهيولى -
  .نصف هالمية) السيتوبالزم(
 تضم الهيولي ، إما عضية كبيرة -
كما في حالة ( أو خيطا صبغيا ) النواة(

  ) .البكتيريا
  
  
  
ساسية أ هيولى  تضم الخلية الحيوانية-

تمثل الجزء السائل ) هيالوبالزم(شفافة 
للهيولى ، تحوي عضية كبيرة الحجم 

  . تتمثل في النواة 
 تتحدد الهيولى األساسية بغشاء هيولي  -

  .يفصل الخلية عن الوسط الخارجي 
  : تتميز الخلية النباتية عن الحيوانية بـ-
غشاء هيولي مدعم من الخارج بجدار . 

  . توسيللوزي هيكلي بيك
  . وجود الصانعات . 
  . فجوة متطورة غالبا . 
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دراسـة 1-2

الخليــــة 
بالمجهـــر 

  : اإللكتروني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وحدة 3 ـ 1

مكونات الدعامة 
  الوراثية

  
مالحظة صور مأخوذة عن الفحص بالمجهر * 

  . اإللكتروني لخاليا حيوانية و نباتية و بكتيريا 
 المعلومات المستقصاة حول ترجمة جملة* 

التعضي البنيوي للخلية بالمجهر الضوئي و 
  . االلكتروني إلى مخطط حصيلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التذكير بالمكتسبات القبلية للسنة األولى ثانوي * 
  حول الصبغيات كدعامة للمعلومة الوراثية 

إظهار الطبيعة الكيميائية للصبغين باستعمال * 
   . تقنيات التلوين

المقارنة مع الطبيعة الكيميائية للخيط الصبغي * 
  .البكتيري 

  . استنتاج الطبيعة الكيميائية للمورثة * 
  

  
 تبدي جميع الخاليا نفس مخطط التنظيم -
  .سيتوبالزم محددة بغشاء هيولي : 
 نميز على أساس وجود أو غياب شبكة -

غشائية داخلية في الهيولى األساسية 
  . طين من الخاليا مصدر العضيات  نم

خاليا حقيقية النوى تحتوي بشبكة * 
  .غشائية داخلية 

خاليا غير حقيقة النوى ال تحتوي على * 
  . هذه الشبكة 

 تتحذّد العضيات المتضمنة في الهيولى   -
 –النواة (إما بغشاء هيولي مزدوج 

أو بغشاء )  الصانعات –الميتوكوندريات 
ام  األجس–الشبكة الهيولية ( بسيط 
  )  الفجوات –القاعدية 

 تضفي العضيات المحددة بغشاء بسيط -
أو مزدوج هيولى الخاليا حقيقية النوى 

  ) .منفصلة ( بنية مجزأة 
  

تتكون الصبغيات حاملة المعلومة الوراثية 
التي يلتف ) الهيستونات( من بروتينات 

 عند حقيقية  ADNحولها جزيئ الـ 
  .النواة 

عند بدائيات  يتكون الخيط الصبغي -
 ADNمن ) غير حقيقية النواة (النواة 

  .فقط 
  .ADN المورثة هي قطعة من الـ -
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  )تابع(وحدة الكائنات الحية : 01المجال التعلمي 
   عند الكائنات الحية ADNة الـ بنيإثبات تماثل  : 2الهدف التعلمي 

الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

وحدة  ال-2
البنيويـــة   

  ADNللـ 
 التركيب 2-1

الكيميائي للـ 
ADN :  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بنيــة 2-2

جزيئـة الـ 
ADN:  

  
  
  
  
  
 تماثــل 2-3

بنية   الـ 
ADN  

  
  
  
  
  
 الطبيعة 4 ـ 2

الكيميائية 
  للمورثة

  
  

 إنطالقا من حراشف ADNاستخالص الـ * 
  ... البصــل 

 نتائج  انطالقا منADNاستخراج أهم مكونات الـ * 
  . االماهة الجزئية و اإلماهة الكاملة للجزيئ 

  
  
  
  
  
  

  :  إنطالقا من أعمال ADNوصف بنية جزيئة الـ * 
  CRICK و كريك    WATSONواطسون    . 
   CHARGAFF        شارغاف    . 

  
  
  

استخراج تماثل التركيب الكيمائي و البنيوي لجزيئة * 
ستمدة من  انطالقا من معطيات كيميائية مADNالـ 

حقيقية النوى و غير حقيقية ( مختلف األنماط الخلوية 
  ). النوى 

  
  
  

خلية مستقبلة ساللة في  ADNتحليل نتائج حقن قطعة 
  .ة مختلفةمن سالل

  

  
  
 من تتالي عدد ADN تتركب جزيئة الـ -

 .كبير من تحت وحدات تدعى النكليوتيدات 

 تتركب كل نكليوتيدة من قاعد أزوتية ، -
بنتوز متمثل في الريبوز ( اسي سكر خم

  . و حمض الفوسفور ) منقوص األكسجين 
 أربعة أنماط من ADN تتضمن جزيئة الـ -

النكليوتيدات ، حسب القواعد األزوتية 
)A= ، أدنينG =  ، جوانينC =  ، سيتوزين

T =  تيمين.(  
  
 من سلسلتين ADN تتشكل جزيئة الـ -

( يا مضاعفا نكليوتيديتين ملتفتين إلتفافا حلزون
  ) نموذج واطسون و كريك 

 بواسطة روابط ADN تستقر سلسلتا الـ -
هيدروجينية بين القواعد اآلزوتية المتكاملة 

A/T و C/G.  
  
 المرتبطة ADN تشكل بنية جزيئة الـ -

بتنظيمها الجزيئي ، بنية متماثلة عند جميع 
  .الكائنات الحية 

 فيما بينها ADN تختلف جزيئات الـ -
  . القة النسبية لمختلف القواعد  األزوتية بالع
توجد الصفات الوراثية على شكل مورثات  -

   .ADNفي جزيئة الـ
  .توافق المورثة تتابع دقيق لنكليوتيدات معينة 
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  أسس التنوع البيولوجي : 02المجال التعلمي

  و التنوع الوراثي لألفراديشرح دور كل من االنقسام المنصف و اإللقاح في التفرد  : 1الهدف التعليمي 
الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

آليــات :01
انتقــــال 
الصـــفات 

  .الوراثية
االنقسام       :1-1

  .المنصف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   متوسط واألولى4التذكير بمكتسبات السنة*

   النوويةطلقة بتشكل األعراس واألنما ثانوي المتع
 للخاليا الجسمية والخاليا الجنسية،اعتمادا على 

  .رسومات تخطيطية 
  
  
  استخراج أهم مراحل االنقسام المنصف*

   وخصوصيات كل مرحلة انطالقا من محضرات
  . مجهرية أو صور

  .إنجاز رسومات تخطيطية لمراحل االنقسام *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
لية تسمح بإنتاج االنقسام المنصف آ-

  )خاليا أحادية الصيغة الصبغية(األمشاج 
انطالقا من خلية أم ثنائية الصيغة 

  الصبغية،وذلك باختزال العدد الصبغي 
  . األصلي إلى النصف

  
 يتضمن اإلنقسام المنصف انقسامين -

  :متتاليين
انقسام خيطي اختزالي،يتبع بانقسام . 

  .خيطي متساوي
  :الي بـ يتميز االنقسام االختز-
في المرحلة الرباعيات الصبغية تشكل . 

التمهيدية كنتيجة لتقارب الصبغيين 
المتماثلين ،حيث كل صبغي مشكل من 

  ).كروماتيدين( صبغيين
خالل الرباعيات الصبغية توضع . 

المرحلة االستوائية على المستوى 
  االستوائي للخلية مشكلة اللوحة االستوائية

خالل ثالن الصبغيان المتماانفصال . 
المرحلة االنفصالية عن بعضهما ويتبع 
ذلك بالهجرة نحو القطبين المتقابلين في 

  .الخلية
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  اإللقاح1-2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ةة مختلف احتماالت توزع الصبغيات األبويدراس*

خالل اإلنقسام المنصف،وانجاز نموذج لمختلف 
  . أنماط األمشاج المشكلة

  
  
  
  
  
  
  

إدراج العبور انطالقا من تحليل نتائج التصالب * 
ساللتان ( بين ساللتين تختلفان في صفة واحدة 

 تختلفان في لون  sordariaلفطر سورداريا 
بواغ أحادية الصيغة الصبغية أبواغها ، حيث األ

تعبر مباشرة بنمطها الظاهري عن طبيعة النمط 
  ) . الوراثي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحديد احتماالت إعادة تالقي الصبغيات األبوية * 
  .أثناء اإللقاح

إنجاز حوصلة تسمح بشرح دور االنقسام *
  .المنصف واإللقاح في التنوع الوراثي لألفراد

  

خالل المرحلة خليتان بنتان تشكل . 
النهائية تضم كل خلية نصف عدد 

  .صبغيات الخلية األم
 يبدي اإلنقسام الموالي ، نفس مظاهر -

  .اإلنقسام الخيطي المتساوي
 04صف بتشكل ينتهي اإلنقسام المن-

تضم يا بنات أحادية الصيغة الصبغية خال
كل خلية كروماتيدة واحدة من كل نمط 

  .صبغي
  
 تفترق الصبغيات ج خالل تشكل األمشا-

المتماثلة عشوائيا ،بحيث تحوي كل خلية 
ناتجة عن اإلنقسام المنصف صبغيا أو 

  .صبغي آخر من صبغيي الزوج
  
ت  يسمح هذا التوزع العشوائي للصبغيا-

  )التوليفات(بزيادة  عدد التراكيب الصبغية
الممكنة وبالتالي بالتنوع الوراثي ألمشاج 

  .الفرد
  
يرفق عادة تشكل الرباعيات الصبغية  -

خالل اإلنقسام اإلختزالي بتبادل قطع 
كروماتيدية بين الصبغيات المتشابهة، إنه 

يسمح العبور في زيادة التنوع .العبور
   .ديصبغيداخل تالوراثي عن طريق 

  
إتحاد نطفة وبويضة   اإللقاح هو-

  إلعطاء
  .بيضة مخصبة ثنائية الصيغة الصبغية

يسمح اإللقاح بالتقاء، في البيضة -
المخصبة ،مجموعتين من الصبغيات ذات 

  أصل مختلف 
 الفرد الناتج عن تطور هذه البيضة -

  .وأصيل) وحيد(المخصبة كائن متفرد 
داخل يضمن االنقسام المنصف اختالط -

وبين صبغي ) تداخل صبغيدي ( صبغي 
يدعم اإللقاح هذا االختالط الصبغي عن -

طريق التالقي العشوائي للصبغيات 
األبوية المتشابهة مما يعطي فردا جديدا 

متفردا من جهة وأصيال من الناحية 
  .الجينية و يسمح  بالتنوع الجيني لألفراد
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 خالل ADNير كمية الـتحليل منحنى تغ*  
  .اإلنقسام المنصف

 بداللة ADNإكمال منحنى تغيرات كمية الـ*
 خالل مراحل اإلنقسام  الزمن بتمثيل الصبغيات 

  .المنصف واإللقاح
طرح مشكل التوافق بين انتقال الصبغيات من *  

كروماتيدة واحدة إلى كروماتيدين وتضاعف كمية 
  :ADNالـ
ير اإلشعاعي الذاتي تحليل وتفسير نتائج التصو-

 في المرحلة البينية للخاليا البيضية ADNلجزيئة
  . المزروعة في وسط يضم نكليوتيدات موسومة

 ترجمة المعلومات المحصل عليها على شكل -
رسم تخطيطي يلخص المظهر نصف المحافظ 

 المؤدي لتضاعف ADNلتضاعف جزيئة الـ
  .الكروماتيدات

  
  
  
  
  
  
  

  

 تعتبر البيضة المخصبة الناتجة عن -
 نقطة انطالق لتشكل فرد جديد اإللقاح

تبعا لعديد من اإلنقسامات الخلوية التي 
الذي يميز )ن2(تحافظ على العدد الصبغي

  .النوع
  
 ل ثبات عدد الصبغيات خالل األجيا-

المتعاقبة من الخاليا المتحصل عليها 
يفسر بوجود التضاعف الكروماتيدي لكل 

  صبغي في المرحلة البينية ،وعليه فإن 
 يتكون من كروماتيدين كل كل صبغي

  .ADNمنهما يضم جزيئا من الـ
 الموجودين على ADNينتج جزيئا الـ-

مستوى كروماتيدتي الصبغي خالل 
المرحلة البينية من تضاعف نصف 

األصلي الموجود في  ADNمحافظ للـ
الصبغي المكون من كروماتيدة واحدة في 

  .بداية المرحلة البينية
  
  

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 24 

 

  )تابع(أسس التنوع البيولوجي : 02المجال التعلمي
  )المورثي( يشرح  التنوع الظاهري و الجيني  : 1لهدف التعليمي 

الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

 التنوع -2
الظاهري و 

  المورثي لألفراد 
  
  
 النمــط 2-1

  الظاهري 
  
  
  
  
   النمــط 2-2

  الوراثي 

  
  
  
  
  
بية لألعراض المرضية عند معاينة المظاهر الط*

فقر الدم : المثال(فرد مصاب بمرض وراثي
  )دريبانوسيتوز(المنجلي 

  .العضوية،الخلية، الجزيئ: على مختلف المستويات
  
  

مقارنة تتابع األحماض اآلمينية في كل من * 
  .S والهيموغلوبين Aالهيموغلوبين

مالحظة اإلختالف في حمض آميني -
 بين βى مستوى السلسلةعل) فالين/جلوتامين(واحد

  .SوAالهيموغلوبين 
وجود تسلسل محدد :  إظهار العالقة بين-

لألحماض األمينية في البروتين ووجود تسلسل 
  .ADNمحدد للنيكلوتيدات على مستوى الـ

  
  
 ADN مقارنة تتابع النكلوتيدات على مستوى-

  .فرد مصابADNفرد سليم و
 تبيان وجود اختالف على مستوى نكليوتيدة-

 ADNفي قطعتي الـ) T/A(احدة
  ).11الموجود في الصبغيADNالـ.(المتدخلة

يتحدد تتابع األحماض االمينية : وضع فرضية -
على مستوى البروتين بتتابع النكلوتيدات على 

  .ADNمستوى الـ
                    : تحليل وضعيات جديدة للتعميم -

  Mucoviscidose: مرض الليفة الكيسية *         
    Albinisme) : حبسة(مرض اإلغراب *
  Phénylcétonurie: مرض البوال التخلفي * 
  

  
  
  
  
  
 يمثل النمط الظاهري مجموع الصفات -

  .الظاهرة على فرد ما
 يتجلى النمط الظاهري على المستوى -

الجزيئي، على المستوى الخلوي وعلى 
  .مستوى العضوية

  
 يترجم تعبير المورثة على المستوى -
زيئي بتركيب بروتين هو أصل النمط الج

  .الظاهري للفرد على مختلف مستوياته
  
  
يمثل النمط الوراثي مجموع مورثات -

الفرد،وإن تعبيرها هو الذي يحدد النمط 
  . الظاهري
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  )تابع(أسس التنوع البيولوجي : 02المجال التعلمي

  يثبت دور الطفرات في التنوع البيولوجي : 3الهدف التعليمي 
الوحدة 
  .التعلمية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة

  
الطفرات :03

والتنـــوع 
  .البيولوجي

  
  الطفرة:3-1
  

  

  
  
  
  
  
  .وضع تعريف للطفرة انطالقا من األمثلة السابقة*
وضع عالقة بين الطفرة و تاثير المحيط انطالقا *

زرع الخميرة تحت تأثير (من تحليل نتائج تجريبية
  ).البنفسجية فوق ةاألشع

  
  
  
تحليل مقارن انطالقا من أمثلة لقطع نكلوتيدية *

 المورثات العادية ومختلف ADNعلى مستوى  
  .الصنويات الطافرة

  
  
مقارنة التتابع النكليوتيدي لمختلف الصنويات *
  ).SوAنفي الهيموغلوبي(نفس المورثة ) أليالت (
  
  
  
  
  

 بين عواقب الطفرات التي - في األبناء-مقارنة
ست مورثات خاليا جسمية والتي مست مورثات م

  .خاليا جنسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 تتمثل الطفرة بتغير في تتابع النكلوتيدات -

  .على مستوى المورثة 
نتيجة (يمكن أن تكون الطفرات مستحدثة -

تأثير المحيط كتأثير األشعة فوق 
  ...)البنفسجية،المعادن الثقيلة،التدخين

  .تلقائية ويمكن أن تكون 
  
يمكن أن يكون أصل الطفرة على مستوى -

  تبدال،إنقالب،إضافةإس: المورثة
أو نزع نكلوتيدة واحدة أو عدة نكلوتيدات من 

  .القطعة
  
 الطفرات أصل ظهور الصنويات الجديدة -

تتابع نكليوتيدي (كأشكال مختلفة لنفس المورثة 
  ).مختلف

 داخل النوع الواحد ADN التنوع الشكلي للـ-
 لهو نتيجة لتراكم الطفرات عبر األجيا

  . المتعاقبة
  
وى الخاليا ثنائية الصيغة الصبغية على مست-

  ) .أليال المورثة(يوجد صنوياتان  للمورثة
 تدعى الصنوية غير المعبرة الناتجة عن -

الطفرة ، صنوية متنحية أما الصنوية المعبرة 
  .تدعى صنوية سائدة 

 يكون الصنوي المتنحي معبرا عند األفراد -
  .  اللواقح المتماثلة

ب مورثات الخاليا  تظهر الطفرات التي تصي-
تظهر  ال و الجسمية عند الفرد الحامل لها فقط،

  .في األبناء
بينما تورث الطفرات التي تصيب مورثات 

  .الخاليا الجنسية إلى األبناء
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استخالص دور المحيط في انتقاء األنماط الجديدة *

من دراسة حاالت  الظاهرة خالل الطفرات انطالقا
  ..).فراشة الدقيق،المالريا(مستهدفة 

  
  
  
  بناء مخطط حصيلة يوضح اآلليات المؤدية إلى *

  .اخل النوع ددقابلية تغير األفرا
  

  
يتدخل المحيط في انتقاء الطفرات المفيدة لفرد -

  .ما في وقت معين 
يمكن لهذه الطفرات الوراثية التي تفيد حاملها 

إلى األنسال،كما يمكن أن تنقل طفرات أن تنتقل 
  ).طفرات محايدة(دون أن تحقق فائدة منتقاة

  
هي السبب في  التلقائية  الطفرات المحدثة أو-

  ظهور صنويات جديدة للمورثات
 داخل و بين الصبغيات الذي االمتزاج إن -

 المنصف واإللقاح يؤدي االنقساميحدث أثناء 
أو التستمر إلى تشكل أنماط جديدة قد تستمر 

عبر الزمن تبعا لتأثيرات المحيط المفروضة 
  على األنماط الظاهرة
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  :3الكفاءة القاعدية 

   الجغرافيا القديمة لمنطقة:01المجال التعلمي  
  .     شروط التوضع يحدد أهمية الصخور الرسوبية في معرفة: 1الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .ت المقترحةالنشاطا  .الوحدة التعلمية

الصخــــور :01
 الرسوبية و التطبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ور ــمنشأ الصخ -

 الرسوبية

  
  
  
  

  
 التذكير بمعارف السنة الثانية متوسط حول*

 .األوساط 

الصخور  لمكاشف ...)صور  ( وثائقتحليل*
 أو أي منطقةمنطقة بوسعادة الرسوبية ل

  .رسوبية أخرى من الجزائر
ور انجاز رسما يوضح تطبق الصخ*

  .الرسوبية
  
يب الزمني لترسب يحدد على الرسم الترت*

السقف و (الطبقات و يعين حدود الطبقات 
  .)القاعدة 

  
  
خور الرسوبية التعرف على خصائص الص*

انطالقا من الدراسة الصخرية لعينات صخرية 
النسيج ، البنية ، الخصائص الفيزيائية : 

  .الكيميائية
  
  
التمييز بين الصخور الفتاتية و الصخور * 

والكيميائية انطالقا من مقارنة النوعين من 
كونغلوميرات ، حجر كلسي (الصخور 
  )إلخ...كيميائي

  
  

  
  
  
 تتوضع الصخور الرسوبية على شكل طبقات -

  .فوق بعضها البعضمتراكبة 
  
  
  
 
 وفق الترتيب الزمني  عموما تتوضع الطبقات-

  . ، فهي متوافقةللترسيب
 يحد الطبقة من األسفل قاعدة ومن األعلى -

  .سقف
  
  : بـ تتميز الصخور الرسوبية -

نوع و الذي يعود إلى ت تركيبها المعدنيـ تنوع 
  أها منش

  .مها على مستحاثاتظـ احتواء مع
  .ـ توضعها في شكل طبقات

  
صخور : نميز من بين الصخور الرسوبية  -

  .كيميائيذات منشأ فتاتي و صخور ذات منشأ 
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ي للرمل أو أي استخالص المنشأ الفتات*
صخر فتاتي انطالقا من تحليل وثائق تبين 

  .مراحل تشكله
  

إيضاح المنشأ الكيميائي لصخر ملحي أو 
  .كلسي انطالقا من تجارب بسيطة

ربط عالقة بين التركيب الكيميائي للمياه * 
المعدنية انطالقا من لصائق على قارورات 

المياه المعدنية و الخصائص الجيولوجية 
  .بعلصخور الن

  
 تيقارن بين الحجر الرملي والكنغلوميرا *

من ناحية الحجم الحبيبي انطالقا من مالحظة 
  . عينات أو وثائق

  
مستقر التوضع نمط ال) محاكة (نمذجة * 
إمكانية استعمال (وضع غير مستقرنمط التو

  .)هزاز
  
  
تعريف الترتيب الحبيبي انطالقا من تحليل *

  .صخور فتاتية أو من وثائقعينات ل
  
  

التحليل المقارن للترتيب الحبيبي في حالة * 
الطغيان البحري و في حالة االنحسار 

  .البحري
  
  
  
  
  

تتكون الصخور الفتاتية من دقائق آتية من  -
  . الصخور)آكلت(تحاث 

  
  

تتكون الصخور الكيميائية من عناصر كيميائية 
  .كل محلولمنقولة في ش

  
  
  
  
  

يعتمد ترسيب الدقائق المعلقة على الخصائص 
  :الوسط) سرعة تيار (الحركية لماء 

  
ـ تدل الطبقات المتجانسة الحبيبات على 

  استقرار في التوضع، 
وتدل الطبقات غير المتجانسة الحبيبات على ـ 

  .عدم استقرار التوضع
  

ـ الترتيب الحبيبي يعني ترتيب الحبيبات في 
  أو على مستوي مجموعة من الطبقاتالطبقة

  .حسب أحجامها
  
  
 يدل االنتقال من توضعات ذات حبيبات -

خشنة إلى توضعات ذات حبيبات ناعمة على 
االنتقال من توضعات قارية إلى توضعات 

  .بحرية ويدعى طغيان
يدل االنتقال من توضعات ذات حبيبات ناعمة 
إلى توضعات ذات حبيبات خشنة على االنتقال 

  قاريةن توضعات بحرية إلى توضعاتم
  .نحساراالويدعى 
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  ـ  فاصل التطبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

االنقطاع الجيولوجي 
واالنقطاع 
  البيولوجي 

  
  
  

 

  
يعرف فواصل التطبق انطالقا من تحليل * 
  .ائق تبين طبقات متوافقةثو
  
  
  
  
  
  
صور لمكاشف و مقاطع (تحليل وثائق  -

  .تبين منطقة عدم توافق) جيولوجية
استعمال عجينة تعريف و نمذجة عدم التوافق ب

  ).أو أشياء أخرى(
  
  
يعرف االنقطاع الجيولوجي انطالقا من  -

  .استغالل وثائق حول عدم التوافق
يعرف االنقطاع البيولوجي انطالقا من 

استغالل وثائق تتعلق بانقراض الديناصورات 
أو مجموعات أخرى من المستحثات مثل (

و انتشار مجموعات أخرى بعد ) األمونيت
 .االنقطاع

  
الرسوبية بطبقات رقيقة ذات فصل الطبقات  تُ-

سمك و طبيعة صخرية مختلفة عن الطبقات 
  .فواصل التطبقاألخرى تدعى 

 سقف مييز بينمح فاصل التطبق بالتس ي-
  . الطبقةوقاعدة

  
ـ يحدد فاصل التطبق في بعض األحيان تغيرا 

  .مستحاثيا
 تدعى الحدود التي تفرق بين الطبقات األفقية -

بأسطح عدم الواقعة تحتها والطبقات المطوية 
 .توافق

 يدل سطح عدم التوافق على انقطاع بيولوجي -
  .وجيولوجي مهم

  
 ينتج االنقطاع الجيولوجي عن توالي -

توضع ـ  طي ـ (مجموعة من الحوادث 
  ).تعرية

اض يتمثل االنقطاع البيولوجي في انقر -
مجموعة كائنات حية وظهور مجموعات أخرى 

  .مثل الثدييات
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 )تابع(   الجغرافيا القديمة لمنطقة:01المجال التعلمي 
  .تحديد أنماط التوضع  في  يبرز دور المستحاثات:2الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .الوحدة التعلمية

المستحثات :02
  .وأوساط الترسب

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

التذكير بمكتسبات السنة الثانية متوسط *
  .ةستحاثحول المستحثات واال

  
مستحثات  الرسم بعض األمثلة عن* 

  : لـ انطالقا من عينات أو وثائق
 ،) شكل عادي و شكل انحساري(نيت أمو

 محاريات، شوكيات الجلد، ،ات أووليت
  .) نميات( منخربات

  
مرشدة انطالقا من تعريف المستحثات ال* 

مقارنة توزعها الجغرافي و مدة حياتها 
  ).وثائق(

  
تعريف مستحثات السحنات انطالقا من 
مقارنتها مع األنواع الحالية و أوساط 

  . حياتها
إجراء مقارنة بين مستحثات البحار *

 و البحار قليلة العمق من حيثالعميقة 
  .الشكل و التركيب الكيميائي للقواقع

  
مستحثات المعروفة في منطقة إحصاء ال* 

أو أي منطقة بوسعادة (من الجزائر 
انطالقا من خالل الطباشيري ) أخرى

وثائق ، و استخالص نوعية وسط التوضع 
  .الموافق

  
  
  
 المستحثات بقايا أو آثار كائنات حية حيوانية -

محفوظة في الصخور  من الماضي أو نباتية
  .الرسوبية

  
  
  
ستحثات تسعمل في المستحثات المرشدة هي م -

  .تأريخ الصخور
تتميز المستحاثات المرشدة بتوزيع جغرافي  -

  .واسع وتطور سريع مع الزمن
 مستحثات السحنات هي مستحثات تعطي -

  .حول ظروف  التوضعمعلومات 
  
المستحثات ) شكل( تمكن مورفولوجية -

والتركيب الكيميائي لقواقعها من تحديد وسط 
  :التوضع

 القواقع الكلسية تميز أوساطا المستحثات ذات. 
و شوكيات  مثل المحاريات )يم(مائية غير عميقة

  ).ألوليتات و االجلد
المستحثات ذات القواقع السيليسية تميز . 

 مثل )اللج( العميقةالبحرية األوساط 
   . Ammonitesاألمونيت
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 )تابع(   الجغرافيا القديمة لمنطقة:01المجال التعلمي  

  .إيجاد العالقة بين تغيرات السحنات و تطور األوساط :3 ميالهدف التعل
 المعارف المستهدفة النشاطات المقترحة الوحدات التعلمية

السحنـــــات :3
  .وتغيراتها

 .   تعريف السحن-
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تغير السحن أفقيا -

  وشاقوليا
  
  

  
  
  
المقارنة من الناحية الصخرية ، *

ن صخرين البتروغرافية ،والمستحاثية بي
  :رسوبيين نشئا في وسطين مختلفين

والثاني ) كلس أمونيتي(األول بحر عميق 
  ).كلس سرئي مرجاني(بحري قليل العمق 

 تحدد مختلف أنماط السحن انطالقا من -
مقارنة الصخور التي تنتمي إلى أوساط 

  :التوضع الثالثة
ري ـ وسط يوسط بح ـ سط قاريو

  .بحري
  
لفتين لهما نفس المقارنة بين سحنتين مخت*

العمر، األولى قارية والثانية بحرية من 
  .ائقخالل وث

  
المقارنة من الناحية المستحاثية  -

والصخرية و انطالقا من وثائق تطور 
سحنات منطقة معينة في عصر محددة 

  ) .مثل الجوراسي(
ترجمة النتائج المحصل عليها في رسم 

التطور الصخري تخطيطي يجسد 
  .الموافقالشاقولي 

استخراج نمط تطور السحنة انطالقا من 
  تحليل  المتتاليات المحصل عليها 

  
  
  
 السحنة هي مجموعة من الخصائص -

الصخرية و المستحاثية للتوضع و التي ترى 
  .بالعين المجردة أو بالمجهر

  
  

  :يمكن تصنيف السحن في ثالثة أنماط رئيسية
 وتتميز بترسبات فتاتية :السحن القارية. 
كائنات لو بتواجد مستحاثات ...) ميرات كونغلو(

  .قارية
و تتميز ) والدلتاتات البحير(السحن االنتقالية  . 

  .قيقةدبترسبات فتاتية 
 كيميائية و تتميز بترسبات. السحن البحرية. 

 .منحلةلمواد كانت 

 تسمح التغيرات األفقية للسحنات من تحديد -
  .أوساط تشكل الصخور

ة لسحنات منطقة معينة ـ تدل التغيرات العمودي
على تعاقب أوساط مختلفة و تطور للكائنات 

  .الحية في نفس الوقت
ـ تسمح التغيرات العمودية و األفقية للسحنات 

  .من تحديد نمط تطور هذه األخيرة
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  )تابع(  الجغرافيا القديمة لمنطقة:01المجال التعلمي  
 .رات السحن إلعادة تشكيل حوض رسوبياستثمار المعارف المبنية حول تغي: 4الهدف التعلمي 

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .الوحدة التعلمية
  

تشكل حوض 
  .رسوبي

  
  

  
إنجاز مخطط لحوض رسوبي انطالقا من * 

 أعمدة طبقية و على 3دعامة تُنمذج لـ 
أساس المعارف المبنية حول علم المستحثات 
  :و علم الصخور، علما أن

ي لها نفس التركيب ـ السحنات الت
الصخري و تقع بين سحنتين متميزتين 

  .عمر لها نفس ال بمستحثاتهما الصخرية
ـ السحنات المتماثلة المستحثات المرشدة لها 

  .نفس العمر

  
ـ يمكن إعادة تشكيل حوض رسوبي على 
أساس المعلومات المستخلصة من التغيرات 
  .العمودية و األفقية للسحنات

ميق من الحوض بطبقات ـ يتميز الجزء الع
  .سميكة ذات طبيعة كيميائية

ـ يتميز الجزء القاري من الحوض الرسوبي 
  .بطبقات أقل سمكا و تركيب فتاتي
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 .تطور الكائنات الحية عبر األزمنة الجيولوجية: 2المجال التعلمي 

 .جيةتحديد تطور الكائنات الحية عبر األزمنة الجيولو: 1الهدف التعلمي 

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  الوحدة التعلمية
  

التطور :01
المتعاقب للكائنات 

  .الحية
  
 السلم -

  .الستراتيغرافي
  
  
  
 تعاقب الكائنات -

الحية عبر األزمنة 
  .الجيولوجية

  
  
  
  

  
 لزمن الجيولوجييستخرج أهم تقسيمات ا*

  .انطالقا من دراسة وثائق
  
  
  
  
  
  
  
الشاقولي لمستحثات األمونيت دراسة التطور *

في الطباشيري لمنطقة بوسعادة أو منطقة أخرى 
  .من الجزائر انطالقا من تحليل وثائق

  .مقارنة هذا التطور مع تطورها في الجوراسي*
  
  
  

  
  :ينقسم سلم الزمن الجيولوجي إلى -

  . أحقاب، أنظمة، وطوابق
تحدد من خالل األزمات :األحقاب.

  .الجيولوجية الكبرىالبيولوجية والحوادث 
  .تضم عدة طوابق: األنظمة.
توافق تراكيب جيولوجية : الطوابق .

مميزة ومحددة بطبيعة صخرية 
  .ومستحاثات صخرية

  
ـ تتطور المستحثات عبر األزمنة 

الجيولوجية، فقد يكون هذا التطور موجبا 
كما هو الحال بالنسبة لألمونيت 

الجوراسي، ويمكن أن يكون سالبا كما هو 
  .الحال بالنسبة ألمونيت الطباشيري

يتوافق الطغيان مع التطور الموجب  ـ
  )فتح حوض(للكائنات الحية

 ويتوافق االنحسار مع التطور السالب ـ 
  ).غلق حوض(،)االنقراض( له
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 ).تابع(تطور الكائنات الحية عبر األزمنة الجيولوجية : 2المجال التعلمي 
ين الحوادث الجيولوجية واألزمات البيولوجية الكبرى و التغيرات البيئية خالل األزمنة وضع عالقة ب  :2الهدف التعلمي

 .الجيولوجية

  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  الوحدة التعلمية
  

الحوادث :02
الجيولوجية 

  .الكبرى

  
  مقارنة المحتوى المستحاثي لنهاية الكريتاسي*
انطالقا ) الثالثي( و بداية السينوزويك )الطباشيري(

  .من تحليل وثائق
طرح مشكل حول أسباب االنقراض المفاجئ * 

للدينصورات في نهاية الطباشيري، واالختفاء 
الجماعي ألنواع أو مجموعات أنواع أخرى في 

  .فترات معينة
  
البحث عن أسباب هذا االختفاء انطالقا من نشاط *

وثائقي بخصوص الحوادث الجيولوجية و األزمات 
  .يولوجية الكبرىالب
  

  
 توافق األزمات البيولوجية الكبرى -

فترات تميزت باختفاء جماعي وفجائي 
  .ألنواع ومجموعات كاملة من األفراد

  
  
  
  
  : قد ترتبط األزمات البيولوجية بـ-

تغيرات التوازنات البيئية المرتبطة   . 
  .بدورات االنحسار والطغيان البحري

لمرتبطة تغيرات الظروف المناخية ا  . 
  .بتنقل القارات وظواهر طبيعية أخرى

  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 35 

  
  .نشاطات اإلنسان والبيئة الحالية :03المجال التعلمي
  .إحصاء المشاكل الكبرى للبيئة الحالية و عواقبها :1الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .الوحدة التعلمية

  
مشاكل البيئة :01

  .الحالية وعواقبها
  
  
  
  
  
  
  
  

  
إحصاء بعض المشاكل البيئية الكبرى انطالقا من *

  نشاط وثائقي
  ).أشرطة، صور، و قصاصات جرائد(

  .نمذجة تأثير االحتباس الحراري * 
  .تحليل معطيات بخصوص تلوث المياه* 
تحليل منحنيات توضح التطور الحديث إلنتاج غاز * 

  .الفحم المرتبط بنشاطات اإلنسان 
  ى دورة الكاربون ـ توقع عواقب ذلك عل

  .ـ توقع العواقب على الحرارة وطبقة األوزون
  

إحصاء بعض الحوادث ذات العواقب الخطيرة على 
غرق ناقالت البترول ، حوادث المفاعالت (البيئة 
  .من خالل بحث وثائقي ) النووية

  .متابعة انتشار الملوثات وآثارها على البيئة

  
 تتمثل المشاكل الكبرى الحالية -
  :علقة بالمحيط فيالمت
التناقص الملحوظ في سمك طبقة  . 

  .األوزون وعواقبه على الصحة
مفعول (االحتباس الحراري . 

وعواقبه على ارتفاع ) الدفيئة
درجات الحرارة ، مثل الذوبان 
  .الجليدي وارتفاع مستوى البحر

  
   
تلوث المياه بواسطة نفايات . 

األسمدة الكيميائية و المبيدات 
  .الحشرية

( تلوث الجو  بنفايات المصانع. 
  ).السحب السامة 

القضاء .(تدهور الغطاء النباتي . 
  ).على الغابات

الحوادث المحررة لكميات كبيرة من 
الملوثات في الغالف الجوي أو 

الهيدروكربونات (المائي 
  )والمفاعالت النووية
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  )بعتا.(نشاطات اإلنسان والبيئة الحالية :03المجال التعلمي
  .ربط عالقة بين نشاطات اإلنسان و انعكاساتها على البيئة : 2الهدف التعلمي 
  .المعارف المستهدفة  .النشاطات المقترحة  .الوحدة التعلمية

  
  

البيئــــة : 02
  .ونشاطات اإلنسان

  
  

  
تقديم حصيلة في جدول حول تأثير نشاطات اإلنسان * 

  .على المحيط 
  
  
  
  

الحوادث المميزة لتطور تعيين على لوح زمني بعض 
  .الكائنات الحية خالل األزمنة الجيولوجية

وضع على هذا اللوح إنسان اليوم في العصر 
  .الصناعي

  

  
 تنجم عن بعض نشاطات اإلنسان -

  :عواقب منها
  .ارتفاع نسبة غاز الفحم في الجو . 
  .اآلثار الوخيمة للحوادث النووية . 
  

طور يملك اإلنسان الحديث الناتج عن الت
وسائل هامة يمكنها أن توجه مستقبل 

  .الكرة األرضية
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