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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1القاعدية  الكفاءة

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 
  التنظيم الهرموني السكري : 10الوحدة التعلمية 
  ظام الهرموني في ضمان ثبات ترآيب الوسط الداخليتحديد دور الن :1الهدف التعلمي 

  )التحلون(ـ نسبة السكر في الدم  :01النشاط 
  

  :الكفاءة المستهدفة
  بة السكر في ــلمختلف األعضاء فإن نس رغم عدم تناول األغذية بصورة مستمرة و رغم االستهالك الطاقوي المتغير  :املعارف املبنية -1

  . في بالزما الدم) سكر العنب(يمثل التحلون ترآيز الغلوآوز  ومنه ل/غ1لي تة و تقدر بحواــالدم ثاب
  
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .ي و اللغوي الدقيقالتعبير العلم -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

وسيدات التي توجه نذآر منها الغل ييتزود الدم باستمرار بعد الوجبات الغذائية بأنواع مختلفة من المغذيات بعد تبسيطها بالجهاز الهضم
  .تخضع لتنظم معين داخل الجسم ) التحلون(إلى الخاليا ، تغيرات قيمة  الغلوسيدات 

  ؟ما هو التحلون وآيف يتم تنظيمه  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  )اقتراح التالميذ : ( صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  :من المنهاج
 .في الدم عند شخص سليم بعد تناول أغذية غنية بالسكر بة السكرـــوثائق تبين تطور نس يلـــتحل 

  :من الكتاب المدرسي
  ل/غ 1.10إلى  072قيم مختلفة حسب األفراد محصورة بين ) نسبة الغلوآوز(يأخذ التحلون :17الجدول بالصفحة 

وهي عادية مقارنة  0.88انت تمثل الوثيقة نتائج التحليل عن السكر ، حيث يظهر أن النتيجة لمحمد آ :18بالصفحة  03الوثيقة 
أي رجوعها إلى الحالة  0.89ثم بعد ساعتين  1.12وبعد ساعة من تناول وجبة غلوسيدية أظهر التحليل  1.10 - 0.72بالمجال 
  ) صيام(األولى

  :من المنهاج
 .ة السكر في الدم إثر تناول أغذية غنية بالسكربــطرح إشكالية طريقة تنظيم نس 

ما هي القيم التي يمكن أن يصل إليها التحلون و ما هي آلية تنظيم هذه ، ية الغلوسيدية يرفع من قيمة السكر بالدم استمرار تناول األغذ
  ؟القيمة 

  :من الكتاب المدرسي
ساعة آاملة وعليه تكون قيمة التحلون صباحا في حدود  24يظهر الجدول تغير نسبة السكر في الدم خالل  :19الجدول بالصفحة 

ل ثم /غ 1.10، وترتفع من جديد بعد الغداء الى 0.84 إلىبعد تناول وجبة فطور الصباح ثم تنخفض  0.94 إلىلترتفع ل /غ 0.80
  بعد وجبة العشاء نشاطات مختلفة  ثم ترتفع  نتيجةتنخفض 

ة مستمرة و رغم رغم عدم تناول األغذية بصورلذا . في بالزما الدم) سكر العنب(يمثل التحلون ترآيز الغلوآوز  :الخالصة - 5
  .ل/غ1تة و تقدر بحوالي ــبة السكر في الدم ثابــلمختلف األعضاء فإن نس االستهالك الطاقوي المتغير

  
 20بالصفحة  1،2،3،4التطبيقات  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، 

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .بالتنظيم الوظيفي للعضوية اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 
  التنظيم الهرموني السكري : 10الوحدة التعلمية 
  تحديد دور النظام الهرموني في ضمان ثبات ترآيب الوسط الداخلي :1الهدف التعلمي 

  . )السكري اإلفراط(داء السكر التجريبي  :20النشاط 
  
  :كفاءة المستهدفةال
  . تتم المحافظة على ثبات نسبة السكر في الدم بآلية خلطية  :املعارف املبنية -1
  
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           

 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           
  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

أو لتحلون بخفض الزيادة  ماإمتخصصة  يسمح نشاطها ) أعضاء(قيمة التحلون ثابتة نتيجة تنظيم معين  يحدد من خالل عناصر 
  .نذآر عضو البنكرياس الذي له دور هام  لتحلون  زيادتها في حالة النقصان

  ؟ماذا ينتج عن استئصال البنكرياس  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  .مة التحلون زيادة قيمة التحلون ،أو نقصان قيمة التحلون ،أو ال تأثير على قي )اقتراح التالميذ : ( صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  :من المنهاج
انطالقا من نتائج تجريبية الستئصال بنكرياس وحقن  ،لة في تنظيم نسبة السكر في الدمـعة الهرمونية المتدخــالطبي استنتاج 

  .مستخـلصاته لحيوان مستأصل البنكرياس
  :من الكتاب المدرسي

  : 21بالصفحة 3و 2و 1الوثائق 
  )في البيت يطلب رسمه( الوثيقة رسم تخطيطي جزئي للجهاز الهضمي مثل ت :تمثل الوثيقة 

  يمثل قناة البنكرياس : 6غدة البنكرياس أما البيان :  3يمثل البيان                      
  )موجودة بالكتاب( استئصال البنكرياس يؤدي الى ظهور أعراض                     

 .ور أعراض الداء السكريغياب البنكرياس أدى الى ظه :النتيجة
  : 22التجربة بالصفحة 

 يؤدي الى اختفاء أعراض الداء السكري )مبجوار الد(تحت جلده  للكلب السابق سإعادة زرع البنكريا -
بنكرياس و ترشيح الخليط ما مر عبر ورق الترشيح هو مستخلص  جسحق نسي(من جهة أخرى حقن المستخلص البنكرياسي  -

 .اختفاء أعراض الداء السكري يؤدي الى ) البنكرياس 
  .)التأثير عن طريق الدم (  حافظ على ثبات نسبة السكر في الدم بآلية خلطيةي :الخالصة -  5
  23بالصفحة  1،2،3،4التطبيقات  :التقويم - 6

 
 
 
 
 
 
 
 

  .آ فل  2 :المستوى
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  الكفاءة الختامية
سفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفل

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .تعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضويةاقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته الم   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 
  التنظيم الهرموني السكري : 10الوحدة التعلمية 
  تحديد دور النظام الهرموني في ضمان ثبات ترآيب الوسط الداخلي :1الهدف التعلمي 

  جهاز التنظيم الخلطي  :30النشاط 
  

  :دفةالكفاءة المسته
   )ل/غ1(من خالل تدخل آل من الجهاز المنظم والجهاز المنظظم يتم ضمان ثبات الوسط الداخلي ومنه قيمة التحلون   :املعارف املبنية -1
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .ستقصاء المعلوماتا -                           
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

تطور قيمة التحلون بعد شرب المحلول الغلوآوزي عند األفراد الثالث لكن قيمة  يظهر المنحنىبعد االختبار :  24بالصفحة   01الوثيقة
وهي غير عادية فنجد بعد  2.8أما فاطمة فكانت القيمة  )ل/غ 2.2لكن زيادة غير عادية ( ل عند رفيق وخديجة/غ 1األصلية تقريبا 

  ظهر  ضرورة التنظيم لقيمة التحلونت، وعليه  ةفترة نزول قيمة التحلون عند رفيق وخديجة في حين تبقى مرتفعة لدى فاطم
  أو آيف يتحقق تنظيم قيمة التحلون؟ ؟ من المسؤول عن تنظيم قيمة التحلون :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  )الكليتين(البنكرياس فقط ، أو جهاز مكون من مجموعة أعضاء ، الجهاز االطراحي  )اقتراح التالميذ : ( صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  :من المنهاج 
 .انطالقا من المكتسبات القبلية في السنة األولى ثانوي ،ظيم الهرمونيــالتن) نمذجة(نموذج  وضع 

  25المخطط بالصفحة  :من الكتاب المدرسي

  الغاز الطبيعي- 6الكهرباء،-5غالية، -4مثبت الحرارة،  - 3درجة الحرارة،-2اضطرابات الجو،-1   
  :وعليه
 :الخلطي يتكون من  جهاز التنظيم -
  )ترآيز السكر في الدم هو  الثابت الذي وجب تنظيمه(ترآيز الغلوآوز  = الوسط الداخلي ، المتغير = الجهاز المنظم -
 :يتكون من= الجهاز المنظظم  -

 .لواقط حساسة لتغيرات الثابت -1
 .جهاز اتصال دموي ينقل الرسائل الهرمونية  -2
 .رسائل الهرمونيةمنفذ أو أآثر  يغير نشاطه استجابة لل -3

  26استغالل جدول الصفحة  :من الكتاب المدرسي

 قدم االصطالح العلمي الخاص بكل عبارة في الجدول المقدم -
  فترسل هرمونات من طرف    ) الجهاز المنظم(للجهاز المنظظم لتغير ترآيز السكر للوسط الداخلي  تتحسس اللواقط  :الخالصة -  5

  )زيادة أو نقصان( ألجل التصدي لالضطرابعبر الدم )المنفذ( س البنكريا                    
   . 28و 27بالصفحتين  5و 4و3و2و1التطبيقات  :التقويم - 6
   .ألجل إحداث توازن العضوية لوسطها الداخلي  الهرموناتإفراز عالقة تغيرات : التعميم - 7

 واجب منزلي: التمارين 1و2و3و4و5 بالصفحتين 30و31
 اإلدماج : استغالل الشبكات بالصفحة 32
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .انات البيوتكنولوجيا و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول ره، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
  

  التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 
  التنظيم الهرموني السكري : 10الوحدة التعلمية 

  تحديد دور النظام الهرموني في ضمان ثبات ترآيب الوسط الداخلي :1لهدف التعلمي ا
  )األنسولين( هرمون القصور السكري  :40النشاط 

  :الكفاءة المستهدفة
  
  ).رسالة هرمونية( لذا يمثل األنسولينهو  لنسبة السكر في الدم امخفض ايفرز البنكرياس هرمون  :املعارف املبنية -1

  .استرجاع المعلومات - :ف المنهجيةاألهدا -2
  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)ةحسب الوفر(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

ل ال تلبث أن تتناقص وتنخفض  نتيجة /غ 1.2نعلم أن استهالك الوجبات السكرية ينجر عنه زيادة قيمة التحلون لتصل مثال إلى قيمة 
  .عمل الجهاز المنظم عن طريق هرمون مخفض يدعى بهرمون القصور السكري 

  ؟) الهرمون المخفض لقيمة السكر في الدم( فيما يتمثل هرمون القصور السكري :طرح اإلشكالية - 2  - ب
 hRGnهرمونات المبيض ، هرمونات الغدة النخامية،هرمونالغلوآاغون ،هرمون ، هرمون اإلنسولين: صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  :من المنهاج 
 .ري انطالقا من تحليل نتائج طبيةكــور الســعلى هرمون القص التعرف 

  34استغالل الجدول بالصفحة  : من الكتاب المدرسي
  تغيرات آميتي الغلوآوز وهرمون األنسولين في الدم لشخص سليم بعد تناول وجبة غذائية سكرية :يقدم الجدول 

ون هذا متبوع بارتفاع ل  يك/غ 1.50الى القيمة  0.9بعد تناول الوجبة يظهر ارتفاع قيمة التحلون من القيمة  -
   80الى القيمة  10آمية هرمون األنسولين من القيمة 

ل ، تكون متبوعة بتناقص /غ 1أن تنزل الى القيمة األصلية 1.50ال تلبث قيمة التحلون التي وصلت الى  -
 .ل /غ30الى القيمة  آمية هرمون األنسولين

زيادة قيمة التحلون وهذا ألجل تنظيم قيمة السكر نتيجة  تزيد آمية هرمون األنسولينبوجود البنكرياس  :االستنتاج 
  .بخفض قيمتها 

 
  ).رسالة هرمونية( لذا يمثل األنسولينهو  لنسبة السكر في الدم امخفض ايفرز البنكرياس هرمون  :الخالصة -  5
ترجاع قيمة التحلون هرمون األنسولين يفرز في حالة التراآيز المرتفعة للسكر في الدم  لتخزن ومنه اس :التعميم - 6

  العادية  
  37بالصفحة  4و3و2و1التطبيقات  :التقويم - 7

 
 
 
 
 
 
 
 

  .آ فل  2 :المستوى
 .سـاعة 01 :المــدة

 .نظــري :نوع الحصة
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا  و تقديم حجج مؤسسة، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
  

 بيالتنظيم الهرموني و الهرموني العص :01 التعلميالمجال 
  التنظيم الهرموني السكري : 10الوحدة التعلمية 
  تحديد دور النظام الهرموني في ضمان ثبات ترآيب الوسط الداخلي :1الهدف التعلمي 

  مقر ترآيب األنسولين  :50النشاط 
  :الكفاءة المستهدفة

تعتبر  حيث   سالنجر هانلجزر  التي تتواجد بالمنطقة المرآزية βيفرز األنسولين من قبل الخاليا  :املعارف املبنية -1
  .ومولدة لالستجابة المتكيفة) الغلوآوز(مستقبل حساس لتغيرات الثابت الكيميائي "نفسه تــفي الوق" βالخاليا 

  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2
  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

  يتعلق بوجود لبنكرياس قيمته بعد الوجبات الغذائية الغنية بالسكريات عة ارتفانتيجاألنسولين هرمون يعمل على تخفيض قيمة التحلون 
  ؟ما هو مقر إنتاج و إفراز األنسولين :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  . سآل خاليا البنكرياس  ، فقط خاليا مخصصة ، خاليا الدم ، خاليا بيتا لجزر النجرهان: صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  .كر في الدم ـــبة الســوتأثير ذلك على نس ،عالقة بين التخريب االنتقائي لبعض مناطق البنكرياس إيجاد  :نهاج من الم

وتغير شروط في أوساط الزرع التي  β عالقة بين تغيرات إفراز األنسولين من طرف الخاليا وضع : من المنهاج 
   .نغير فيها ترآيز الجلوآوز

  36ب التي يلخصها الجدول بالصفحة التجار: من الكتاب المدرسي
  أدى بالطبع الى زيادة قيمة التحلون وآذا اضطرابات هضمية غياب البنكرياس :1من التجربة
  .تخريب الخاليا بيتا نتج عنه إفراط سكري مع عدم مالحظة االضطرابات الهضمية:2من التجربة

  .الخاليا بيت هي المنتجة و المفرزة لهرمون اإلنسولين :النتيجة
  .يسمح اإلنسولين بخفض قيمة التحلون للحيوان المستأصل البنكرياس لكن تبقى االضطرابات الهضمية  :3من التجربة 
  يعبر المنحنى عالقة طردية بين  تغيرات خروج اإلنسولين بداللة تغيرات ترآيز الغلوآوز في الوسط  :4من التجربة

  .ت إفراز هرمون اإلنسولينتغيرات ترآيز الغلوآوز مسئولة عن تغيرا :النتيجة
 .مقطع نسيج بنكرياسي  مالحظة  :من المنهاج 

  34بالصفحة   01الوثيقة  :من الكتاب المدرسي
دور (تبدي الصورة نمطين من الخاليا نمط  بشكل عنبي يدعى بالنسيج العنقودي تتمثل وظيفته في إنتاج  وإفراز العصارة الهاضمة 

وظيفتها إنتاج هرمون  βيدعى بالخاليا بيتا  مرآزينجرهانس هذه األخيرة بها نوعين من الخاليا ، ونسيج آتلي يدعى بجزر ال) هضمي
  αاألنسولين  وإفرازه في الدم  ، وخاليا محيطية تدعى بالخاليا ألفا 

   .βرسم تخطيطي تفسيري للمقطع مع تحديد الخاليا  إنجاز  :من المنهاج 

  35حة بالصف 02الوثيقة  :من الكتاب المدرسي
  35أنجز الرسم التخطيطي لنسيج البنكرياس مستعينا بما ورد في الصفحة 

 تــفي الوق" βتعتبر الخاليا  حيث   سالنجر هانالتي تتواجد بالمنطقة المرآزية لجزر  βيفرز األنسولين من قبل الخاليا  :الخالصة - 5
  .لالستجابة المتكيفةومولدة ) الغلوآوز(مستقبل حساس لتغيرات الثابت الكيميائي "نفسه

 37بالصفحة  4و3و2و1التطبيقات  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .ت المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارا، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  التنظيم الهرموني السكري : 10لمية الوحدة التع
  تحديد دور النظام الهرموني في ضمان ثبات ترآيب الوسط الداخلي :1الهدف التعلمي 

  الجهاز المنظم للقصور السكري ،األنسولين عمل  :60النشاط 
  :الكفاءة المستهدفة

برفع ) األعضاء المنفذة للجهاز الُمَنـظم(بد والعضالت على مستوى الك  βيؤثر األنسولين المفرز من قبل الخاليا :المعارف المبنية -1
، يتم تنشيط تفاعالت )عضو منفذ للجهاز المنظم (الغليكوجين و على مستوى النسيج الدهني ) مكثفة(تخزين الغلوآوز في صورة  مبلمرة 
  .ترآيب الدسم انطالقا من الغلوآوز

  .استقصاء المعلومات -     نحنيات إلى نص علميترجمة م -ترجاع المعلومات اس - :األهداف المنهجية -2
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

بعد فترة من الوجبة الغذائية الغنية بالسكريات لذا الفائض من سكر الغلوآوز يخزن داخل )ة الغلوآوز في الدم نسب( تنخفض قيمة التحلون 
  تحت تأثير هرمون األنسولين  ةالجسم في مناطق محدد

  ؟ما هو عمل األنسولين حتى يتم خفض الفائض من الغلوآوز :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  ألنسولين بتخزين السكر في الخاليا  الكبدية ، العضلية ، الدهنية يسمح ا : صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  -4

 : المقترحات المتعلقة بتخزين السكر انطالقا من  إثبات : من المنهاج 
ي بعد تناول غذاء غن) الوريد فوق الكبد(والصـــادر عــنه ) الوريد البابي(نتائج معايرة السكر في الدم الوارد إلى الكـبد  

  بالسكريات 
  . تبين مدخرات سكرية في الخاليا العضلية) صور(تحليل وثائق  
 .المشع في حيــوان ثديي  لوآوزالج تظــهر تراآــم ثالثي الغليسيريد المشــع إثر حقن) صــور(تحلـــيل وثائـق  

  38استغالل الجدولين بالصفحة   :من الكتاب المدرسي
  11أما النسيج الدهني احتفظ بنسبة  18أما العضلة احتفظت بنسبة  55ع  أن الكبد يحتفظ بنسبة بعد تناول غلوآوز مش :1يظهر الجدول

  .يتم االحتفاظ بالفائض من السكريات في الخاليا الكبدية والعضلية و الدهنية تحت تأثير هرمون األنسولين  :النتيجة 
   :2يظهر الجدول

  . 1.20- 1في حين نسبة السكر في الوريد فوق الكبدي محصورة مابين  2.5من  أن الوريد البابي الكبدي به نسبة من السكر أآبر
  .يحتفظ الكبد بالفائض من السكريات ليعدل قيمة التحلون  :النتيجة 

  39بالصفحة  5و 4الوثيقتين 
ات على شكل غاليكوجين الخاليا العضلية تحتفظ بالفائض من السكريبعد تجمع اإلشعاع  الذي يخص  سكر الغلوآوز تظهر الوثيقتين أن 

  . )ثالثي الغليسيريد(  في الخاليا الدهنية تحتفظ بالفائض من السكريات على شكل دسم مخزنة
  :على العناصر المتدخلة في التنظيم انطالقا من التعرف  :من المنهاج 

 .تحليل نتائج المعايرة الهرمونية للبالزما عند شخص في حالة  قصور سكري*                
  .نتائج معايرة نسبة السكر في الدم عند شخص صائمتحليل *                      
  ؟تنظيم نسبة السكر في حالة صيام  آيف يتم *                      
  40استغالل التجارب الملخصة بالجدول بالصفحة : من الكتاب المدرسي

  .زاد الزمن  ويقل تثبيت األنسولين عند الشخص المصاب عند الشخص السليم يزيد تثبت األنسولين آلما  : 01التجربة 
  )تدفقه( الدهنية آلما زاد  ترآيز األنسولين زاد دخوله للخاليا  افي الخالي :02التجربة

ين برفع تخز) األعضاء المنفذة للجهاز الُمَنـظم(على مستوى الكبد والعضالت   βيؤثر األنسولين المفرز من قبل الخاليا   :الخالصة - 5
، يتم تنشيط تفاعالت )عضو منفذ للجهاز المنظم (الغليكوجين و  على مستوى النسيج الدهني ) مكثفة(الغلوآوز في صورة  مبلمرة 

  .ترآيب الدسم انطالقا من الغلوآوز
  44و 43من الصفحتين  4و3و2و1التطبيقات  :التقويم -6
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  الكفاءة الختامية
تعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من ال

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .لصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضويةاقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل ا   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 
  التنظيم الهرموني السكري : 10الوحدة التعلمية 
  تحديد دور النظام الهرموني في ضمان ثبات ترآيب الوسط الداخلي :1الهدف التعلمي 

  مقر ترآيــب الجلوآاغون ،  )الجلوآاغون(هرمون اإلفراط السكري   :70اط النش
  :الكفاءة المستهدفة

  ب الجلوآاغون ـــيرآحيث  )رسالة هرمونية للجهاز الناقل ( هرمون اإلفراط السكري الجلوآاغونيفرز البنكرياس  :املعارف املبنية - 1

  .جرهانسيط جزر النــودة في محــالموج αرف الخاليا ــمن ط
  .استرجاع المعلومات -  :األهداف المنهجية - 2 

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

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(ت، وثائقشفافيا -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

يتصدى الجهاز المنظم للتحلون للزيادة بعد الوجبات الغذائية الغنية بالسكريات فيسمح بتخزين الفائض من السكريات في مستوى خاليا 
  .دليل على وجود هرمون آخر يرفع من ترآيز السكر إذا نقص ة خاصة ، لكن في حاالت الصيام تبقى قيمة التحلون ثابت

  ؟ همقر ترآيــب وما  هرمون اإلفراط السكريهو  ما  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  األنسولين ومقره تصنيعه الخاليا بيتا،ال يوجد هرمون إفراط سكري،الغلوآاغون ومقر إفرازه الخاليا ألفا: صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : ي التقص - 4

  .عالقــة بين التخــريب االنتقائي للمنــطقة المحيطـية لجزر النجرهانس وأثر ذلك على نسبة السكر في الدم إيجــاد :من المنهاج
  01التجربة  47الجدول بالصفحة  :من الكتاب المدرسي 

لهذا الحظنا انخفاض غير  ) جزر النجرهانس المنطقة المحيطية ل(  α  الحقن بمرآب دي اثيل ثيو آاربمات أدى الى تخريب الخاليا ألفا
 عادي لنسبة السكر في الدم 

  ). غدة صماء(مقطع نسيجي للبنكرياس مالحظة  :من المنهاج
  47بجدول الصفحة  03التجربة  :من الكتاب المدرسي 

م المضادة لكل من المقاطع المنجزة على مستوى بنكرياس جرذ تخص خاليا جزر النجرهانس تبدي منطقتين حسب تجمع األجسا
 βعني الخاليا بيتاناألجسام المضادة لألنسولين في مرآز خاليا جزر النجرهانس  تاألنسولين واألجسام المضادة للغلوآاغون حيث تجمع

خاليا جزر النجرهانس وهذا  طومنه هي المسؤولة عن تصنيع هرمون األنسولين ، لكن تجمعت األجسام المضادة للغلوآاغون على محي
 .  α ل على أن هذه الخاليا مسؤولة على تصنيع هرمون الغلوآاغون تسمى هذه الخاليا بالخاليا ألفا دلي

   .βبالنسبة للخاليا   α رسم تخطيطي تفسيري موضحا تموضع الخاليا إنجاز  :من المنهاج
 .تتمة لهرمون القصور السكري تمت دراستها سابقا  35الرسومات بالصفحة :من الكتاب المدرسي 

تنتج    βمثل الخاليات ةمرآزي، خاليا نوعين من الخاليا  هايبدي نسيج البنكرياس خاليا بشكل آتلي تسمى جزر النجرهانس نميز في
يعمل في حالة ( تنتج وتفرز هرمون الغلوآاغون  α مثل الخاليا ت ة محيطيخاليا و) يعمل في حالة اإلفراط( وتفرز هرمون األنسولين 

 )القصور
ب الجلوآاغون ـــيرآ، حيث )رسالة هرمونية للجهاز الناقل ( هرمون اإلفراط السكري الجلوآاغونيفرز البنكرياس  :صةالخال - 5

  .يط جزر النجرهانســودة في محــالموج αرف الخاليا ــمن ط
  )اختيار تطبيق واحد يكفي .(  50و 49من الصفحات  1،2،3،4،5،6،7التطبيقات  :التقويم - 6
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  كفاءة الختاميةال
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1ية الكفاءة القاعد

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  التنظيم الهرموني السكري : 10الوحدة التعلمية 
  موني في ضمان ثبات ترآيب الوسط الداخليتحديد دور النظام الهر :1الهدف التعلمي 

  الجلوآاغون عمـل  :80النشاط 
  :الكفاءة المستهدفة

  بة للقيمة المعلومةـبالنس) الغلوآوز(مستقبالت حساسة لتغيرات الثابت الكيميائي " في الوقت نفسه"αالخاليا  تعتبر  :املعارف املبنية -1
  .ابة المتكيفةــو مولدة لالستج

  .استرجاع المعلومات - :منهجيةاألهداف ال -2
  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي، )حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3
  يتم رفع قيمة التحلون في فترات الصيام بواسطة هرمون الغلوآاغون المفرز من قبل خال يا ألفا من جزر النجرهانس  
  ؟آيف يتدخل الغلوآاغون في رفع قيمة التحلون :طرح اإلشكالية - 2  - ب
من خالل استخراج المخزون من السكريات في أعضاء التخزين ، من خالل توقيف عمل هرمون : تصياغة الفرضيا - 3 –ب 

  .األنسولين ، من خالل زيادة تناول األغذية 
  : التقصي  - 4

تــائج نتائج معايرة نسبة الســكر في الدم في الوريــد البابي و في الوريــد فوق آبـــدي لشخص صائم من جهة، ون تحلــيل:من المنهاج 
  .تجربة الكبد المغسول من جهة ثانية

  )46ع تج الصفحة  2استغالل آتاب (  :من الكتاب المدرسي
  نقدم المعايرة التالية التي تخص نسبة السكر الوارد والصادر عن الكبد -1

  ل/التحلون غ   
  الوريد فوق الكبدي  الوريد البابي الكبدي

  1.05 – 0.95  0.8  صيام لفترة زمنية
، لكن يظهر أن قيمة ترآيز السكر الصادرة عن ) 0.8( الجدول وفي حالة الصيام تقل قيمة ترآيز السكر الواردة الى الكبد لالمن خ

  ) 1.05 – 0.95( الكبد ترتفع الى القيم العادية 
  .الكبد يرفع من قيمة التحلون في حالة الصيام  :االستنتاج

  :تجربة الكبد المغسول -2
  إلى البحث المنفصل عن وجود الغلوكوز والغليكوجينفي هذه التجربة بارات المنجزة تهدف مختلف االخت 

  :المالحظة المسجلة 
  ر لون بنفسجي داللة على وجود الغليكوجينوفي بداية الغسل تكون النتيجة ظه 
  .بعد عملية الغسل نالحظ ظهور لون أحمر داللة على وجود سكر الغلوآوز 
  آن عودة ظهور لون بنفسجي دا 

  .الكبد يحرر سكر الغلوآوز  :االستنتاج
  .مخطط تحصــيلي لحلقة التنظـــيم في حالة القصور السكري انطالقا من المعارف المبنية إنجاز : من المنهاج 

 52بالصفحة  2استغالل المخطط  :من الكتاب المدرسي
سة آللية خفض قيمته في حالة اإلفراط السكري حيث يتم رفع قيمة التحلون في حالة القصور السكري بآلية معاآ  :الخالصة -  5

تعتبر الخاليا بيتا والخاليا ألفا لواقط حساسة ومنفذات لتنظيم يتدخل في األولى هرمون الغلوآاغون وفي الثانية هرمون األنسولين 
  .قيمة التحلون 

  . 53بالصفحة  3و  2و  1التطبيقات   :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية اقتراح   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 
  التنظيم الهرموني السكري : 10الوحدة التعلمية 
  ثبات ترآيب الوسط الداخليتحديد دور النظام الهرموني في ضمان  :1الهدف التعلمي 

  التنظيم حلقات  :90النشاط 
  :الكفاءة المستهدفة

تعمل عناصر الجهاز المنظم في حالتي القصور و اإلفراط السكريين على تنظيم الجاز المنظم المعرض لالضطراب  :املعارف املبنية -1
  باستمرار

  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2
  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           

  .استقصاء المعلومات -                           
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

ثبات قيمة التحلون تنجزة من خال ل هرمونين متضادين هما األنسولين والغلوآاغون ترآيزهما في الدم يسمح بالعودة إلى القيمة الطبيعية 
  .للمتغير وعليه الرسالة الهرمونية مشفرة بترآيز الهرمونين 

  ؟فراط السكريين في تنظيم المتغيرآيف يتدخل عمل هرموني القصور واإل :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  ترآيز الهرمونين رسالة مشفرة  ، عمل الهرمونين متعاآس يسمحا بثابت قيمة التحلون: صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  نموذج شامل لتنظيم نسبة السكر في الدم إنجاز :من المنهاج

  . 61طط بالصفحة ، والمخ  52استغال المخططات بالصفحة  :من الكتاب المدرسي 

هرموني الغلوآاغون (  خاليا ألفا و بيتا فترسل : حساسة  لواقط( البنكرياس يتدخل   ارتفاع أو انخفاض قيمة التحلون
  مرجعيةال قيمةاللتسترجع  تنظيم قيمة التحلونفتسمح ب ، العضالت الكبد ،النسيج الدهنيفيستهدف  و األنسولين في الدم

 

   :الخالصة -  5
  . بتنشيط إماهة الغليكوجين الكبدي، مما يرفع من نسبة الغلوآوز في الدم) منفذ الجــهاز المنظم (لجلوآاغون على مستوى الكبد يؤثر ا* 

، لواقط الجهــاز المنـبه بانخفاض نسـبة السكر في الوسط الداخلي في حـالة صيام، فترسل هذه الخاليا رسائل هرمونية αتتنبه الخــاليا 
وهكذا يؤثر الجهاز المنظم على الجهاز المنظم بالتصدي لالضطراب  و ) الكبد(الجلوآاغون الذي ينقــله الـدم إلى المنفذ  مشفرة بترآيز

  .ذلك بإماهة الجاليكوجين الكبدي إلى جلوآوز، إنها المراقبة الرجعية السالبة، ألن الجهاز المنظم يتصدى لالضطراب
الحفاظ على نسبة السكر ثابتة في الدم، والعودة إلى القيمة الطبيعية، تتم بواسطة األعضاء يؤمن آل من األنسولين و الجلوآاغون * 

  .المنفذة التي تســتجيب للرســـائل الهرمونية و ذلك عن طــريق ترآــيز هذين الهرمونين في الدم 
   .ُتشفره الرسالة الهرمونية بواسطة ترآيز الهرمون في الدم* 

  53بالصفحة  3و  2و  1 التطبيقات :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .ل رهانات البيوتكنولوجيا و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حو، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  بي للتكاثرالتنظيم الهرموني العص : 20الوحدة التعلمية 

   تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر :2الهدف التعلمي 
  المراقبـة الهرمونية الرجعية السالبة  :01النشاط 

  .تشخيص حالة االلقاح وحدوث الحمل من خالل مالمح خاصة   :الكفاءة المستهدفة
بقاء الجسم األصفر  فيوبداية الحمل  االلقاحبعد ) المبيض والرحم(تكاثري األنثويالتغيرات التي تمــس الجهاز التتمثل   :املعارف املبنية -1

  .و مخاطية الرحم  وانقطاع الطمث
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           

 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           
  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

ح في حين تتطور بطانة الرحم لتعشيش البالستوسيست يتوقف تطور الجريبات االبتدائية وتتوقف الدورات المبيضية نتيجة حدوث االلقا
  . ومنه رغم االلقاح  تحدث تغيرات على المبيض والرحم

  ما هي هذه التغيرات ؟ وآيف يمكننا التعرف عليها ؟  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  وانقطاع الطمث هرمونات خاصة إفراز -استمرار عمل الجسم األصفر ،  -زيادة سمك مخاطية الرحم ،  - : صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

بعد اإللقاح وبداية الحمل انطالقا من تحليل ) المبيض والرحم(التغيرات التي تمــس الجهاز التكاثري األنثوي استـــخراج  :من المنهاج
   .وثائق

  :من الكتاب المدرسي 
  :78من الصفحة  4و  3و 1األشكال 
  : 01الشكل 

  .الناضجة التي تنفجر لتعطي البويضة لكن هذه التغيرات تتوقف بمجرد حدوث االلقاح  إلىمن االبتدائية يظهر تطور الجريبات  
  :03الشكل 

  .الستقبال الجنين تحضيرايظهر تطور مخاطية الرحم             
  :04الشكل 

نسميها  خلويةت متتالية فنحصل على آتلة يحدث االلقاح في الثلث األول من قناة فالوب لتطرأ على الخلية البيضية الملقحة انقساما
 .نغراس والتعشيش داخل مخاطية الرحمالبالستوسيست يمكنه اآلن اإل

  :الخالصة -  5
بقاء الجسم األصفر و مخاطية الرحم   فيوبداية الحمل  االلقاحبعد ) المبيض والرحم(التغيرات التي تمــس الجهاز التكاثري األنثويتتمثل  

  .وانقطاع الطمث

  :التقويم - 6
  78للصفحة   4و 3و  1أآتب البيانات على أشكال                 
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 .سـاعة 01 :المــدة
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
  

 ي و الهرموني العصبيالتنظيم الهرمون :01 التعلميالمجال 

  التنظيم الهرموني العصبي للتكاثر : 20الوحدة التعلمية 

   تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر :2الهدف التعلمي 
  يرات الهرمونـات المبيضيةـة بين التغيــــرات  المالحظة وتغــــعالقال :20النشاط 

  .خالل فترة الحمل ةرمونات بالتغيرات الفيزيولوجيتحديد عالقة اله  :الكفاءة المستهدفة
) األستروجيـنات و البروجســــترون(يعود بقاء مخاطية الرحم إلى استمرار النسبة المرتفـــــعة للهرمونات المبيضية   :املعارف املبنية -1

  .والتي يفرزها الجسم األصفر لضمان استـمراريـة الحمل ،في البالزما
  .استرجاع المعلومات - :هجيةاألهداف المن -2

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

  :تنظيم سير الدرس -3
 .از اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي، جه)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

التغيرات المرفولوجية للرحم والمبيض خالل فترة الحمل تعود إلى الهرمونات الجنسية السارية في الدم ، آما تحدث تغيرات بنفس 
  .الهرمونات تخص زيادة حجم األثداء

  وما مصدرها ؟ ما هي هذه الهرمونات ؟ :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  :صياغة الفرضيات - 3 –ب 

 إفراز هرمون البروالآتين -، .من المشيمة  HCGزيادة إفراز هرمونات  -زيادة إفراز هرمونات البروجيسترون من الجسم األصفر،  
  من الفص األمامي للغدة النخامية

  : التقصي  - 4
لتطـور آميـة  ـيرات الهرمونـات المبيضية، انطالقا من التحليـل المقارن ة بين التغيــــرات  المالحظة وتغــــعالق وضع :من المنهاج 

  .هذه الهرمونات قبل وأثـناء الحمل
  .79بالصفحة  01منحنى الوثيقة   :من الكتاب المدرسي

  :التحليل المقارن
  )األستروجيـنات و البروجســــترون(آميه هرمونات المبيض منخفضة  :قبل الحمل
   HCGد آمية الهرمونات المبيضية خصوصا البروجيسترون نظرا الستمرار الجسم األصفر آما يظهر هرمون جديد تزي :أثناء الحمل

  آما تظهر وتتطور المشيمة 
  80المخطط بالصفحة   :من الكتاب المدرسي

تعمل على تهيئة  ي للغدة النخامية المفرز من الفص األماممن الهرمونات المشيمية والكمية القليلة من  هرمون البروالآتين  ةالكمية الوافر
  .األثداء إلنتاج الحليب دون إفرازه

   :الخالصة -  5
والتي  ،في البالزما) األستروجيـنات و البروجســــترون(يعود بقاء مخاطية الرحم إلى استمرار النسبة المرتفـــــعة للهرمونات المبيضية 

  .يفرزها الجسم األصفر لضمان استـمراريـة الحمل
 استمراريةالذي يمارس مراقبة إيجــابية على المبيــض ليؤمن " HCG"زر مشيمة الجنين في بداية الحمل الهرمون المشيمي الكريوني تف

  .خالل الفترة األولى من الحمل لحين تكفل المشيمة بهذه الوظيفة ،الجسم األصفر في إفراز هرمـوني البروجسترون و اإلستروجين
                     . 4إلى  1وأجب عن األسئلة من  80لمخطط بالصفحة أعد رسم ا :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا و تقديم حجج مؤسسة في ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  التنظيم الهرموني العصبي للتكاثر : 20لوحدة التعلمية ا

   تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر :2الهدف التعلمي 
  قد تحت السـريري النخاميــعة للهرمونات المبيضية علـى إفرازات المعــالنسبـة المرتف عالقة:30النشاط 

  .لهرمونات الجنسية خالل الحمل تحديد طريقة تأثير ا :الكفاءة المستهدفة
  تقـوم الهرمـونات المبيــضية بمراقبة رجعيـة سالبة على المعـقد تحت السـريري النخامي  :املعارف املبنية -1
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

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

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

ة غياب الحمل أو وجوده بنسب الهرمونات الجنسية السارية في الدم ويعد هذا التأثير يتأثر المعقد تحت السريري البصري النخامي في حال
  .مراقبة هامة تؤمن استمرارية الحمل 

  ه الهرمونات الجنسية ؟ وما هو نمط هذه المراقبة ؟ذما هي طريقة تأثير ه :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  : صياغة الفرضيات - 3 –ب 

 ي البصري بإفرازات المبيضتثبيط إفرازات المعقد السرير -
 .  LHو FSHتوقف إفرازات تطور الجريبات  -
 حدوث مراقبة رجعية سالبة -

  : والبحثالتقصي  - 4
  :من المنهاج 

   .استمـرار النسبـة المرتفعة للهرمونات المبيضية علـى إفرازات المعــقد تحت السـريري النخامي، انطالقا من تحليل وثائق استخراج 

  81بالصفحة  03الوثيقة :  رسيمن الكتاب المد
  81إآمال الجدول بالصفحة 

تؤثر على المعقد تحت السريري البصري فتعيق إفراز هرمونات الفص  نزيادة إفرازات المبيض خصوصا هرمون البروجيسترو
  .ألجل توقيف الدورات المبيضية .  LHو   FSHاألمامي للغدة النخامية من 

  .الرجعية السالبة  نسمي هذا بالمراقبة :االستنتاج 
  تقـوم الهرمـونات المبيــضية بمراقبة رجعيـة سالبة على المعـقد تحت السـريري النخامي  :الخالصة -  5
  
  . 83بالصفحة  3و  2و  1التطبيقات  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
داب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآل

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .لوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضويةاقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء مع   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  التنظيم الهرموني العصبي للتكاثر : 20الوحدة التعلمية 

   تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر :2الهدف التعلمي 
  جعية الموجبةالمراقبـة الهرمونية الر   :40النشاط 

  .اعتماد اختبارات الكشف عن حدوث الحمل على الهرمونات التي تفرز فقط في هذه المرحلة  :الكفاءة المستهدفة
     :املعارف املبنية -1

ــراز تحديد الهرمون المسؤول عن استـمرار اإلفيمكننا من  تحلـــيل مقارن لبول امرأة في بداية الحــمل مع بول امرأة خارج فترة الحمل
  .البروجيسترون من طرف الجسم األصفر المرتفع لكل االستروجينات و

  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2
  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .اللغوي الدقيقالتعبير العلمي و  -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

 هرمونات خاصة لها عالقة بتماسك مخاطية الرحم لذا تعتبر هذه الهرمونات أساسضمن سوائل الجسم حدوث الحمل ينتج عنه ظهور 
  .لقاح ومن الحمل إ اختبارات خاصة بواسطتها نستطيع التأآد من حدوث أو عدم حدوث

  ؟ ما هي هذه الهرمونات :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  .هرمون البروالآتين  -،   HCGهرمون  - هرمونات البروجيسترون ،  - : صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

البروجيسترون من طرف الجسم  ن استـمرار اإلفــراز المرتفع لكل االستروجينات والهرمون المسؤول ع تحديد :من المنهاج 
  .األصفر، انطالقا من تحلـــيل مقارن لبول امرأة في بداية الحــمل مع بول امرأة خارج فترة الحمل

  82و  81بالصفحتين  5و  4الوثيقتين  :من الكتاب المدرسي
هذا الهرمون ومنه يعتبر وجود هذا الهرمون دليل على  منوخلو بول أمينة   HCGرمونتظهر المقارنة احتواء بول فضيلة  على ه

  .حدوث حمل 
إفراز هرمون البروجيسترون الذي يسمح بتثبت الجنين بمخاطية على المعقد تحت السريري البصري فيسمح بزيادة  HCGيؤثر هرمون

  .الرحم فيزيد من تماسك هذه المخاطية 
   :الخالصة -  5

  الكشف عن الحمل  تالهرمونات الناتجة خالل الحمل و المفرزة  في سوائل الجسم تعتبر أساس اختبارا                    
  
  )اختيار تطبيق واحد يكفي (  84و  83من الصفحات  6إلى  1التطبيقات من  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
وي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعليم الثان

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .نسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضويةاقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الج   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  التنظيم الهرموني العصبي للتكاثر : 20الوحدة التعلمية 

   تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر :2الهدف التعلمي 
  الدةالو :50النشاط 

  . ة الحمل و آليات الوالدةــة مرحلــوضع عالقة بين تغــــيرات الهرمونات المتدخلة في نهاي :الكفاءة المستهدفة
انخفاض نسبة البروجيسترون على حساب األستروجين يثير بداية العمل الرحمي تحت تأثير   :املعارف املبنية -1

  .لفص الخلفي للغدة النخامية يتم طرد الجنين ولواحقه بظاهرة الوالدة البروستغلندينات وبتدخل األسيتوسين المفرز من ا
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية - 2

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

  :تنظيم سير الدرس - 3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ- 3
  :وضعية االنطالق -1- ب  - 3

للحمل حينها يقل ترآيز هرمون تضمن التراآيز المرتفعة للهرمونات باستمرار الحمل حتى األيام األخيرة 
  .البروجيسترون على حساب هرمون األستروجين فتظهر هرمونات جديدة لها عالقة بالوالدة 

  ؟ما عالقة نسب الهرمونات بانطالق الوالدة :طرح اإلشكالية - 2  - ب
هرمونات نقصان ترآيزها يحث على حدوث الوالدة  ، نقصانها  يؤدي الى ظهور : صياغة الفرضيات -  3 –ب 

  جديدة
  : التقصي  - 4

ة الحمل و آليات الوالدة، انطالقا من ــة مرحلــعالقة بين تغــــيرات الهرمونات المتدخلة في نهاي وضع :من المنهاج
  .و اإلستروجين   ـترونـــقد تحت الســريري النخامي وهرموني البروجســتحليل منحنيات تطور هرمونات المع

  86و  85بالصفحة  3و  2و 1وثيقتين ال: من الكتاب المدرسي 
يظهر من خالل المنحنى في األيام األخيرة من الحمل تناقص في نسبة الهرمونات المبيضية خصوصا هرمون البروجيسترون : 01الوثيقة 

  .، لتتناقص آذلك بعد الوالدة عل حساب األستروجين 
  .دة في العمل الرحمي أي استعادة الخاليا العضلية لجدار الرحم نشاطهايظهر من خالل تغيرات ترآيز هرمون األسيتوسين زيا :02الوثيقة

يظهر من الوثيقة تأثير نقصان الهرمونات األستروبروجيسترينية على خاليا العضلية للرحم فيؤدي الى ترآيب   : 03الوثيقة 
صات تولد تنبيهات ينقلها الطريق العصبي لهذه التق.ة البروستغلندينات التي تزيد من تقلصات األلياف العضلية الملساء للرحم أثناء الوالد

  .هرمون األستوسين  بإفرازالى المعقد تحت السريري النخامي فيسمح من خالل الفص الخلفي 
بتدخل يثير بداية العمل الرحمي تحت تأثير البروستغلندينات و األستروجين حسابانخفاض نسبة البروجيسترون على  : الخالصة -5

  .يتم طرد الجنين ولواحقه بظاهرة الوالدة المفرز من الفص الخلفي للغدة النخامية ن األسيتوسي
فز بهرمون األسيتوسين المفرز من قبل الغدة النخامية إثر االنخــــفاض المفاجئ ـــم التي تحــالت الرحـــجة تقلص عضــــوالدة نتيــتبدأ ال

  .واإلستروجين لهرموني البروجسترون
  
  87صفحة  4و  3و  2و  1التطبيقات  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .يع و حول رهانات البيوتكنولوجيا و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواض، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  ني العصبي للتكاثرالتنظيم الهرمو : 20الوحدة التعلمية 

   تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر :2الهدف التعلمي 
  المراقبة الهرمونية الرجعية أثناء الرضاعة :60النشاط 

  .تفسير العالقة بين الرضاعة وغياب النشاط الدوري للمبيض  :الكفاءة المستهدفة
ويمارس تأثيرا رجعيا سلبيا على تحت ، النخامي الغدد اللبينة في األثداء على إنتاج الحليبيحفز هرمون البروالآتين  :املعارف املبنية -1

 .السرير البصري و بالتالي يستمر تثبيط النشاط الدوري للمبيض
  
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           

 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           
  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

رجعية  سواء آانت ايجابية أو سلبية التغيرات في نسب الهرمونات خالل الحمل وما بعده أي أثناء  يسير التنظيم الهرموني العصبي مراقبة
  .ون لها تأثيرات على األثداءات الهرمونات الجنسية األنثوية تكالرضاعة ،هذه األخير تدوم حولين آاملين فتغير

  ؟للمبيضآيف تتدخل الرضاعة في غياب النشاط الدوري  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  المدرة للحليب ، تمن خالل زيادة إفراز هرمونامن خالل مراقبة رجعية سالبة على الغدة النخامية ، : صياغة الفرضيات - 3 –ب 

  .تدخل تنظيم عصبي سببه الرضاعة 
  : التقصي  - 4

قا من تحلـيل منحنـيات تطـور في عالقة بين استــمرارية غياب النشــاط الدوري للمبيض والرضاعــة، انطــال وضع :من المنهاج
  . من جهة أخرى FSHو  LHنسبة البروالآتين في دم امرأة قبل وأثناء فتـرة الرضـاعة مـن جهـة و نسـبة الهرمونـات النخامية 

  89و 88المخططين بالصفحتين  :من الكتاب المدرسي 
  تنظيم هرموني إلدرار الحليب :01عنوان المخطط 
  رموني عصبي إلدرار الحليبتنظيم ه:02عنوان المخطط 

 -6البروالآتين ،-5الثدي ، - 4، الفص الخلفي لغدة النخامية -3الفص األمامي للغدة النخامية ،-2تحت السرير البصري ، - 1:البيانات
  .خاليا مفرزة -8خاليا عضلية، -7األوسيتوسين ،

  )إنتاج ثم إفراز( فهذار الحليب وقاألوسيتوسين  وظاهرة المص للرضيع آلها تسمح بإدر البروالآتين و :الشرح
  90بالصفحة  03منحنيات الوثيقة  :من الكتاب المدرسي

حيث يظهر من خالل المنحنيات آميات قليلة من هرمونات  خالل الرضاعة ال يكون هناك حمل لسبب غياب النشاط الدوري للمبيض
  .ين المؤثرة علة تحت السرير البصري سببه النسبة المرتفعة لهرمون البروالآت LHو FSHالغدة النخامية من 

  .بعد الفطام تتناقص نسبة هرمون البروالآتين ومنه تتزايد نسبة هرمونات الغدة النخامية ويعود النشاط الدوري للمبيض من جديد 
عيا سلبيا على تحت ويمارس تأثيرا رج، يحفز هرمون البروالآتين النخامي الغدد اللبينة في األثداء على إنتاج الحليب :الخالصة - 5

  .السرير البصري و بالتالي يستمر تثبيط النشاط الدوري للمبيض
  )بالمنزل( 92بالصفحة  4، 3، 2، 1التطبيقات ،  91أآمال المخطط الموجود بالصفحة  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
اب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلد

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .وماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضويةاقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معل   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  التنظيم الهرموني العصبي للتكاثر : 20الوحدة التعلمية 

   تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر :2الهدف التعلمي 
  خالل فترة الحمل والرضاعيم الهرموني الرجعي ــالتنظ :70النشاط 

  يم الهرموني الرجعي خالل فترة الحمل والرضاعةــح التنظــفي يوضــــمخطط ترآيبي وظي وضع :الكفاءة المستهدفة
ويمارس تأثيرا رجعيا ، يحفز هرمون البروالآتين النخامي الغدد اللبينة في األثداء على إنتاج الحليب  :املعارف املبنية -1

  .السرير البصري و بالتالي يستمر تثبيط النشاط الدوري للمبيضسلبيا على تحت 
  
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية - 2

  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                          
  .استقصاء المعلومات -                          
 .لدقيقالتعبير العلمي و اللغوي ا -                          

  :تنظيم سير الدرس - 3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ- 3
  :وضعية االنطالق -1- ب  - 3

يسير التنظيم الهرموني العصبي مراقبة رجعية  سواء آانت ايجابية أو سلبية التغيرات في نسب الهرمونات خالل 
ثناء الرضاعة ،هذه األخير تدوم حولين آاملين فتغيرات الهرمونات الجنسية األنثوية تكون لها الحمل وما بعده أي أ
  .تأثيرات على األثداء

  ؟ يم الهرموني الرجعي خالل فترة الحمل والرضاعةــالتنظآيف يتم  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  )اقتراح التالميذ : ( صياغة الفرضيات -  3 –ب 
  : التقصي  - 4

  .يم الهرموني الرجعي خالل فترة الحمل والرضاعةــح التنظــفي يوضــــمخطط ترآيبي وظي وضع :هاجمن المن
  102و 101المخططين بالصفحتين : من الكتاب المدرسي

 . مناقشة عامة ثم عرض شفهي للتنظيم انطالقا من المخططات  آل تلميذ على حدا  
  .التنظيم في المخططين يتم آتابة خالصة مختصرة تعبر عن   :الخالصة -  5
  
  107و 106ثم التقييم الذاتي بالصفحات  105و 104التقويم التحصيلي بالصفحات  :التقويم - 6

 اإلدماج:بالصفحتين 98 و103
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  الكفاءة الختامية
راح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقت

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

 .في للعضويةاقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظي   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  التحكم في النسل : 30الوحدة التعلمية 

  شرح الطرق التي تضمن التحكم في النسل :3الهدف التعلمي 
  لـــــــــــموانع الحم :01النشاط 

  والداتإيجاد طريقة للحد من حدوث الحمل ومنه تنظيم ال :الكفاءة المستهدفة
يم الهرموني ـــعلى استمرار التنظ ،)استراديول و بروجسترون (واها الهرموني ــمل بمحتــظ أقراص منع الحــتحاف  :املعارف املبنية -1

  .من الوصول إلى ذروته التي تحدث اإلباضة  LHالنخامي ُمْبعدة بذلك ترآيز الـ ي عي السلبي للمعقد تحت الســريرــالرج
  .استرجاع المعلومات - :منهجيةاألهداف ال -2

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

  :تنظيم سير الدرس -3
 .اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي ، جهاز)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

  من خالل دراستنا للتنظيم الهرموني الخاص بالتكاثر داخل العضوية ومعرفة آلية تحقيقها وبناء على هذا التنظيم رآب العلماء مواد 
  .رأة صيدالنية لها أهمية في توقيف الحمل ألجل تنظيم الوالدات والمحافظة على صحة الم

  ؟ما هي تقنيات ضمان تنظيم النسل  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  .ة ، طرق حديثة منها حبوب منع الحمل ، أو جراحة خاصة تمنع الحمل ـــــالطرق الطبيع: صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4
  :ـ التحكــم فـي النسل 3

  هرمونات  ـــلها، انطالقا من مقارنــــة نســـبة الهرمونات المبــيضيـة،ترآيب أقراص منــع الحمل و طريقة عم استخراج :من المنهاج
  .ـ تنـاول هذه األقراص     ،ـ دورة جنسية عادية     :المعـــقد تحــت السريري النخامي في حالتي

  117و 116بالصفحتين  02و 01استغالل الوثيقتين :من الكتاب المدرسي 
  منع الحمل نذآر إآسلوتون و ميكروجينون و منيدريل من بين حبوب :01من خالل الوثيقة 
  : 02من خالل الوثيقة 

  .دواء يحتوي بروجيسترون وأستروجين يستعمل لمنع الحمل الهرموني  لذا فهو يمنع االباضة : مينيدريل
  .يحتوي على البروجيسترون لكن مخفف يستعمل آذلك لمنع الحمل : إآسلوتون
الذي وصفه الطبيب المعالج ويجب أن تأخذ هذه الحبوب بطريقة منتظمة وال يجب التخلف عن أخذها وجب التقيد بالدواء : مالحظة

  .حتى تتجنب المرأة حدوث حمل 
  :03من خالل الوثيقة 

 األستراديولهرموني  بإفرازيكون متبوع  LHو  FSHهرموني  إفرازتظهر التغيرات الهرمونية العادية خالل الدورة العادية فيظهر  
ويكون متبوع  LHو  FSHلبروجيسترون هذا في الدورة العادية لكن في حالة استعمال حبوب منع الحمل يتناقص ترآيز هرموني ا و

  .البروجيسترون  و األستراديولهرموني  إفرازبتناقص 
  ل من هرمونات الغدة النخامية وهرمونات المبيضلحبوب منع الحمل تق :االستنتاج

يم الهرموني ـــعلى استمرار التنظ ،)استراديول و بروجسترون (واها الهرموني ــمل بمحتــــقراص منع الحظ أــــتحاف :الخالصة - 5
  .من الوصول إلى ذروته التي تحدث اإلباضة LHالنخامي ُمْبعدة بذلك ترآيز الـ ي عي السلبي للمعقد تحت الســريرــالرج

 117بالصفحة  03أرسم منحنيات الوثيقة  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1كفاءة القاعدية ال

 .اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل الصحية و الجنسية، وذلك علـى ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظيم الوظيفي للعضوية   
  

 التنظيم الهرموني و الهرموني العصبي :01 التعلميالمجال 

  التحكم في النسل : 30الوحدة التعلمية 

  تضمن التحكم في النسلشرح الطرق التي  :3الهدف التعلمي 
  طرق منع الحمل  :20النشاط 

  .تحديد طرق إعاقة التقاء األمشاج لتفادي حدوث الحمل لهدف تنظيم النسل   :الكفاءة المستهدفة
يقي آذلك يمنع اللولب الواقي التعشيش، أما الواقي الذآري فمثله مثل حجاب عنق الرحم، يمنع التقاء األمشاج، آما أنه  :املعارف املبنية -1

  .يمكن أن يتم منع الحمل بربط القنـوات الناقلة للبيوض أو المني، آما ل الممرضةمن العوامــ
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ترجمة منحنيات إلى نص علمي -                           
  .استقصاء المعلومات -                           

 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           
  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3
  .التي تناسبهم  توجد طرائق أخرى لمنع الحمل باإلضافة الى األقراص ، تعطى لألزواج حرية اختيار الطريقة 
  ؟ما هي هذه الطرائق المختلفة؟ وآيف تؤثر على مستوى العضوية  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  ، قياس درجات الحرارة للمرأة الواقي الذآري ، حجاب عنق الرحم ، ربط القنوات : صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  .مل وطــرق استعمالهابــين مخــتلف طرق مــنع الحــ ربــط :من المنهاج 
  120و 119و 118بالصفحات  7الى  1النصوص العلمية من  :من الكتاب المدرسي 

  .بروجيسترونباللولب  - 5تغيرات درجة الحرارة  طريقة قياس  -4. الحجاب الواقي – 3الواقي الذآري،  - 2ب المانع ، لاللو -1
  .حبوب منع الحمل  - 7الطريقة الجراحية  -6

  .من بينها ما هي الطريــقة التي تحمي من األمراض الجنسية المعدية يحدد  :من المنهاج 
  120و 119و 118بالصفحات  7الى  1النصوص العلمية من  :من الكتاب المدرسي 

  ض اللولب ال يحمي من األمراض الجنسية ، الواقي الذآري ال يحمي من أخطار انتقال األمراض آذلك الحجاب الواقي ال يقي من األمرا
  .لبروجيسترون ال يحمي من األمراض المتنقلة جنسيا بااللولب 

 

يمنع اللولب الواقي التعشيش، أما الواقي الذآري فمثله مثل حجاب عنق الرحم، يمنع التقاء األمشاج، آما أنه يقي آذلك  :الخالصة - 5
  .بيوض أو المنييمكن أن يتم منع الحمل بربط القنـوات الناقلة لل، آما ل الممرضةمن العوامــ

  
  .121بالصفحة   3و  2و  1التطبيقات  :التقويم - 6

  .123بالصفحة   3و  2و  1التمارين                
  .124ة اإلدماج بالصفحة ــــــــــــــمناقش                 
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  الكفاءة الختامية
بة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شع

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

و رهاناتها و ذلك على  ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال مشاآل البيوتكنولوجيا الحاليـة  اقتراح حلول عقالنيـة و مبررة أمـام
 .الصفات  الوراثية

 انتقال الصفات الوراثية :20المجال التعلمي 

 آلية انتقال الصفات الوراثية  : 10الوحدة التعلمية 

  شرح دور الصبغيات في انتقال الصفات :1الهدف التعلمي 
  الصفات الوراثية :01النشاط 
  . تحديد مكان التعليمات المسؤولة على ظهور الصفات الوراثية داخل الخلية :لمستهدفةالكفاءة ا

ـاء ـــقل من اآلباء إلى األبنـــوتنت ،هي محددة وراثياويمثل النمط الظاهري للفرد مجموع الصفات الظاهرة على فرد ما   :املعارف املبنية -1
  .ـها الذخيرة الوراثيةعبر األجيال عن طريق الصـبغيات التي يشكل مجموع

  .إلى نص علمي صورترجمة  -.      استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -.      استقصاء المعلومات -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .ط، السبورة، الكتاب المدرسي، جهاز اإلسقا)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

تتطور البيضة الملقحة الى فرد جديد علما أن البيضة الملقحة تحتوي برنامج وراثي مسؤول على إظهار الصفات الوراثية لألفراد  
  .ميزهم عن باقي األنواع األخرى نذآر على سبيل المثال اشتراك نوع البشر على صفات ت الساللة الواحدة أو أفراد النوع الواحد

  ؟ما هو المقصود بالصفات الوراثية  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  :صياغة الفرضيات - 3 –ب 

  .تغيرات تخص الفرد ناتجة عن تفاعل الوسط   ،  مميزات شكلية تظهر على الفرد  ،  خصائص فردية تورث الى األبناء 
  : التقصي  - 4
  :راثيةـ آلية انتقال الصفات الو 1

  .الصفات الظاهرية لآلبــاء واألبناء انطالقا من صور فوتوغرافية مقارنة:من المنهاج 
  3و 2و  1الوثائق :من الكتاب المدرسي

باالعتماد على مكتسبات السنة الرابعة متوســـط، تشـــكل األمشاج، (شرح اآلليات التي تسمح بتفسير هذا االختالف  اقتراح :من المنهاج
  ). الصبـغيات آحامل للمعلومات الوراثية االلقاح و

  :من الكتاب المدرسي 
  143بالصفحة  تجربة الزرع النوويإآمال مخطط  :04الوثيقة 

  .يظهر من خالل هذه التجربة أن النواة هي مقر البرنامج الوراثي المتحكم في ظهور الصفات لألفراد  :االستنتاج 
  .ت احتواء النواة على أشكال خيطية نسميها الصبغيات المالحظة المجهرية بين : 6و  5الوثيقتين 
  ).النمط الظاهري(الصبغيات هي الحاملة للبرنامج الوراثي المسؤول عن ظهور الصفات الوراثية  :االستنتاج 

بمكانين  تتوضع على طول الصبغيات العوامل الوراثية  والتي تمثل بالمورثات علما أن آل مورثة لها شكلين متوضعين :07الوثيقة 
  .محددين على الصبغيين المتماثلين 

 .يشكل مجموع المورثات المحمولة على مختلف الصبغيات النمط التكويني ، ويتحدد ظهور الصفة بتعبير عدد من المورثات  :االستنتاج 
   :الخالصة -  5

ـاء عبر األجيال عن ـــقل من اآلباء إلى األبنـــوتنت ،هي محددة وراثياويمثل النمط الظاهري للفرد مجموع الصفات الظاهرة على فرد ما 
  .طريق الصـبغيات التي يشكل مجموعـها الذخيرة الوراثية

 145بالصفحة  6و  5و 4و  3و 2و  1التطبيقات  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

ى  ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال مشاآل البيوتكنولوجيا الحاليـة و رهاناتها و ذلك عل اقتراح حلول عقالنيـة و مبررة أمـام
 .الصفات  الوراثية

 انتقال الصفات الوراثية :20المجال التعلمي 

 آلية انتقال الصفات الوراثية  : 20الوحدة التعلمية 

  شرح دور الصبغيات في انتقال الصفات :2الهدف التعلمي 
  مشاجالتفسير الصبغي  للتنوع واالتحاد العشوائي لأل  :20النشاط 

  الوصول الى تفسير تعدد أنواع األمشاج من خالل االفتراق الحر واالتحاد العشوائي لألمشاج :الكفاءة المستهدفة
بالتنوع الوراثي لألمشاج، آما أن االتحاد العشوائي ) صبغيات األبوين(وائي للصبغيات المتماثلة ـــيسمح االفتراق العش :املعارف املبنية -1

  ) .التفرد(ــن يسمح بالتنـوع الوراثي لألفراد و التمـيز الوراثي للفرد الواحد ألمشـــاج األبوي
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .إلى نص علميرسوم تخطيطية ترجمة  -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .عبير العلمي و اللغوي الدقيقالت -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

تشكيل  إمكانيةتحملها  خالل تشكل األمشاج تكون هناك فرصة الفتراق الصبغيات وتتوزع توزعا عشوائيا فتعطي للعوامل الوراثية التي
  .أنماط جديدة تعطي للفرد خصوصية وراثية نسميها التفرد

  ؟آيف يحدث التفرد بتدخل الصبغيات :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  افتراق العوامل الوراثية ، توزع العوامل الوراثية المحمولة على الصبغيات ، دون تدخل الصبغيات: صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : بحثوالالتقصي  - 4

فات عن طريــق الصبغيات بافتراض أن عدد الصبغيات ـنموذج بشكل رسم تخطيطي يوضح آليات انتقال الص وضع:من المنهاج
  .4يساوي 

  147بالصفحة  01الوثيقة  :من الكتاب المدرسي
  ما صا ، مـ صا ، مـ صـ:ما صـ ، ومـ صا  األنثوية ، أما الذآرية:تقديم أنماط أخرى لألمشاج/ 1
  ...ما ما صا صـ ، ما مـ صا صـ ، ما مـ صـ صـ  ، : اآيب أخرى للبويضة الملقحةتر/2
التنوع الوراثي لألمشاج مرده التوزع الحر للصبغيات خالل تشكل األمشاج في االنقسام المنصف أما التنوع الوراثي للبويضة / 3

  .الملقحة فسببه اختالف النمط الوراثي لألمشاج 
  .صبغيا 46التراآيب الصبـغية الممكنة في المثال المختار ثم عند اإلنسـان حــيث عدد الصبـغيات يساوي عدد  تقدير:من المنهاج

 148استغالل النص العلمي بالصفحة  :من الكتاب المدرسي 
  . 4=  22=  2×  2:  عدد تراآيب أنماط  األمشاج الممكنة/ 1
  . 16=  24=  2×2×2×2:  عدد تراآيب أنماط  األمشاج الممكنة/ 2
  256= 16×16: ، بيوض الخلية الثانية  16=  4×  4: بيوض الخلية األولى/ 3

  زوج فهو فريد من نوعه 23واج زاد عدد االحتماالت الممكنة  ومنه الفرد البشري  يحمل آلما زاد عد األز :االستنتاج
بالتنوع الوراثي لألمشاج، آما أن االتحاد العشوائي  )صبغيات األبوين(وائي للصبغيات المتماثلة ــيسمح االفتراق العش :الخالصة -  5

  ) .التفرد(ألمشـاج األبويــن يسمح بالتنـوع الوراثي لألفراد و التمـيز الوراثي للفرد الواحد 
  . 151و 150صفحة  5و  4و  3و  2و  1التطبيقات  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
يم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل في نهاية السنة الثانية من التعل

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

البيوتكنولوجيا الحاليـة و رهاناتها و ذلك على  ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال مشاآل  اقتراح حلول عقالنيـة و مبررة أمـام
 .الصفات  الوراثية

 انتقال الصفات الوراثية :01المجال التعلمي 

 طرق انتقال الصفات الوراثية : 20الوحدة التعلمية 

 الهدف التعلمي 2: شرح طرق انتقال الصفات الوراثية 
  نتقال الصفات الوراثيةطرق ا :01النشاط 

  .يشرح ويقدم تفسير النتقال الصفات عير األجيال  :الكفاءة المستهدفة
    .xأليله محمول على الصبغي الجنسي  ي ينتقل وراثيا عن طريق  األمشاجالناعور مرض وراث :املعارف املبنية -1
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

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

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :االنطالق وضعية - 1- ب  -3

يتم نقل الصفات من اآلباء الى األبناء وهذا أمر عادي ، في حين يمكن أن تتغير بعض الصفات وتؤثر سلبا على حامليها من األفراد وممكن 
  . أن تنقل الى األبناء لذا آيف يمكن  أن نعرف توريث صفة خصوصا اذا تعلق األمر بمرض وراثي

  ؟مرض أنه وراثي  متى نقول عن :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  :صياغة الفرضيات - 3 –ب 

  .اذا ظهر على مستوى اآلباء فقط ،  اذا تم نقله الى األبناء جميعهم ، اذا تم نقله فقط الى الذآور ، اذا تم نقله الى البنات فقط 
  : التقصي  - 4
  :ـ طرق انتقال الصفات الوراثية 2

  .في عائلة) الهيموفيليا(صابة بالمرض انطالقا من شجرة عائلة توضح توزع مرض النــاعوراألفراد السليمة و األفراد الم تعيين :من المنهاج
  .على نفس الشجرة األفراد الحاملة للمرض دون أن تظهر عليها أعراضه تعيين :من المنهاج 

  170المرفق بالصفحة  والنص 02و  01الوثيقة  :من الكتاب المدرسي
يسببه نقص العامل التاسع يسبب نزيفا دمويا ممكن يؤدي  Bببه نقص العامل الثالث عشر ،  والنوع يس Aنميز فيه نوعين  :مرض الناعور 

  . اإلصابةفي حالة  الى االعاقة ،لذا يستوجب رعاية خاصة وعالج سريع
  .توراث مرض الناعور لساللة الملكة فيكتوريا  :03الوثيقة 

  خامس، وجورج السادس األمير ألبرت ، ادوارد ، جورج ال :األفراد السليمة
  . فريتيتي ،غونزالو ، ألفونسو ، هنري ولديمار ألكسي ليوبول ، موريس :األفراد المصابة

يظهر من خالل الشجرة فان الذآور هم المصابون وآأن األمر متعلق بوراثة متعلقة بالجنس ومنه  :شرح طريقة توارث هذا المرض
  بحيث تكون اإلناث حاملة فقط لكن الذآور يظهر عليها المرض   xي الجنسي المرض له عالقة بأليل متنحي يحمل على الصبغ

  منها المقهور ومنها السائد ء األفراد توجـد في نسختينن صفة المرض عند هؤالإ استنتاج
  .xأليله محمول على الصبغي الجنسي  ي ينتقل وراثيا عن طريق  األمشاجالناعور مرض وراث :الخالصة -  5
  سم شجرة النسب لعائلة فيكتوريار :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .اضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المو، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

مشاآل البيوتكنولوجيا الحاليـة و رهاناتها و ذلك على  ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال  اقتراح حلول عقالنيـة و مبررة أمـام
 .الصفات  الوراثية

 انتقال الصفات الوراثية :01المجال التعلمي 

 طرق انتقال الصفات الوراثية : 20الوحدة التعلمية 

 الهدف التعلمي 2: شرح طرق انتقال الصفات الوراثية 
  التفسير الصبغي النتقال مرض الناعور :20النشاط 

  .استعمال الصبغيات لتفسير آيفية انتقال مورثة المرض المتنحية عبر األجيال  :الكفاءة المستهدفة
، حيث   )الصنويات(توجد في عدة نسخ مختلفة تدعى األليالت  من الصبغي، تدعى المورثةالصـفة هي تعبير قطعة :املعارف املبنية -1
يكون الفرد متــماثل اللواقح إذا آان األليالن لذا  مول على الصبغي المماثلــمول على صبغي أليل محـــمح) صنوية(ل آل أليل ـــيقاب

عندما ال يظهر تعبير أليل مورثة عند فرد مختلف اللواقح ، ومنه  نسبة لتلك المورثةمتـــماثالن، ويكون مختلف اللواقح إذا آانا مختلفين بال
 ).القاهر( أمام األليل المقابل الذي يعبر عن نفسه  و الذي يعرف باألليل  السائد) مقهور(نقول أن هذا األليل متنحي 

  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2
  .إلى نص علمي مخططاتترجمة  -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :نطالقوضعية اال - 1- ب  -3

  بما أن مرض الناعور يورث الى األبناء ويتعلق ظهوره فقط بالذآور لذا فما هو مكان تواجد المورثة المسؤولة عن  ظهور المرض
  ؟أين تقع مورثة مرض الناعور وما هو نمطها :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  : صياغة الفرضيات - 3 –ب 

توى الصبغيات الجنسية وهي متنحية ، على مستوى الصبغيات الجنسية وهي على مستوى الصبغيات الجسمية وهي سائدة ، على مس
  .وهي متنحية  yسائدة ، على مستوى الصبغي 

  : التقصي  - 4
  .أن صفة المرض عند هؤالء األفراد توجـد في نسختين استنتاج :من المنهاج

  .لمنحدرة من أبوين حاملين للمرضاالت ظهوره على األفراد اـــية انتقال المرض و احتمــآيف شرح:من المنهاج 

  والنص المرفق 04الوثيقة : من الكتاب المدرسي
  ) 5الى 1من (  للوثيقةاإلجابة عن أسئلة التابعة 

  )4الى  1(اإلجابة عن األسئلة التابعة له من  و 173استغالل الجدول بالصفحة 
   :الخالصة -  5

ل آل أليل ـــيقاب، حيث   )الصنويات(في عدة نسخ مختلفة تدعى األليالت  توجد الصـفة هي تعبير قطعة من الصبغي، تدعى المورثة
يكون الفرد متــماثل اللواقح إذا آان األليالن متـــماثالن، ويكون لذا  مول على الصبغي المماثلــمول على صبغي أليل محـــمح) صنوية(

ما ال يظهر تعبير أليل مورثة عند فرد مختلف اللواقح نقول أن هذا األليل عند، ومنه  مختلف اللواقح إذا آانا مختلفين بالنسبة لتلك المورثة
  ).القاهر( أمام األليل المقابل الذي يعبر عن نفسه  و الذي يعرف باألليل  السائد) مقهور(متنحي 

  174بالصفحة   3و  2و  1التطبيقات  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل  في نهاية السنة الثانية

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، الصحية والجنسية
  1الكفاءة القاعدية 

مشاآل البيوتكنولوجيا الحاليـة و رهاناتها و ذلك على  ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال  اماقتراح حلول عقالنيـة و مبررة أمـ
 .الصفات  الوراثية

 انتقال الصفات الوراثية :01المجال التعلمي 

   التطبيقات الجينية : 30الوحدة التعلمية 

 الهدف التعلمي 3: التعرف على أهم مجاالت التطبيقات الجينية 
  الدـــــــــــــــــــــاالستي  :01 النشاط

  التقنية هالتعرف على هدف الهندسة الوراثية ومبدأ تطبيق هذ  :الكفاءة المستهدفة
االستيالد هو عملية إدخال مورثة مأخوذة من عضوية ما أو مصنعة و إدماجها ضمن الذخيرة الوراثية لخلية أو بيضة   :املعارف املبنية -1

 .صفة جديدة ذات أهمية على العضوية، و تعرف األفراد الناتجة عن هذه المعالجة بالعضويات المعدلة وراثيا مخصبة ، قصد إضفاء 
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ةعلمي وصنص مناقشة -                           
  .استقصاء المعلومات -                           

 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           
  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

الت للكائنات الحية ،أدى بالباحثين تحديد مواقع المورثات على مستوى الصبغيات ومعرفة السائدة منها أو المتنحية  على مستوى السال
  .بميدان البيوتكنولوجيا الى نقل المورثات ومنه ما يعرف باالستيالد 

  ؟ما هو االستيالد وما فائدته  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  :صياغة الفرضيات - 3 –ب 

  .ضيف صفات جديدة ، نزع مورثات ممرضة نقل مورثات ألجل تحسين السالالت ، زرع مورثات جديدة ت                              
  : التقصي  - 4

  )  المورثي النقل( Transgénèseـ االستيالد 
   :ـ التطبيقات الوراثية 

وثيقة تتضمن نص علمي أو رسومات تخطيطية تبين المراحل األساسية لمبدأ  تحليل  قا منمفهوم االستيالد انطال يستخرج : من المنهاج 
  .انطـــالقا من نص أو وثائق ،ين إحداهما طبيعية و األخرى معدلة وراثياــلكتلة الحيوية لساللتامقارنة و  االستيالد

   5الى   1اإلجابة عن األسئلة من   : 194بالصفحة  01النص العلمي  :من الكتاب المدرسي
   7الى   1اإلجابة عن األسئلة من    : 194بالصفحة  02النص العلمي                          
 .ملئ الفراغات :   03استغالل الوثيقة                         

   :الخالصة -  5
ـ االستيالد هو عملية إدخال مورثة مأخوذة من عضوية ما أو مصنعة و إدماجها ضمن الذخيرة الوراثية لخلية أو بيضة مخصبة ، قصد 

 .ة عن هذه المعالجة بالعضويات المعدلة وراثيا إضفاء صفة جديدة ذات أهمية على العضوية، و تعرف األفراد الناتج
  
  198بالصفحة  3و2و1التطبيقات  :التقويم - 6
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، ةالصحية والجنسي
  1الكفاءة القاعدية 

مشاآل البيوتكنولوجيا الحاليـة و رهاناتها و ذلك على  ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال  اقتراح حلول عقالنيـة و مبررة أمـام
 .الصفات  الوراثية

  

 انتقال الصفات الوراثية :01جال التعلمي الم

   التطبيقات الجينية : 30الوحدة التعلمية 

 الهدف التعلمي 3: التعرف على أهم مجاالت التطبيقات الجينية 
   :20النشاط 

  شرح بعض التطبيقات البيوتكنولوجية لهدف تحسن المحاصيل الزراعية أو صناعة أدوية خاصة :الكفاءة المستهدفة
     :ارف املبنيةاملع -1

افة ضآر منها الميدان الزراعي ألجل التخلص من بعض الصفات غير المرغوبة أو إذد أن يطبق في عدد من الميادين ناليمكن لالستي
  األمراض والحشرات الضارة ةصفات جديدة آمقاوم

  
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ةعلمي صونص مناقشة -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

لحالية على النباتات الزراعية بخصوص مورثاتها يؤدي الى الرفع من أهمية خصائصها الزراعية آمقاومتها لألمراض التعديالت ا
  . اوالحشرات وجعلها أآثر تكيفا مع مختلف الظروف المناخية لتحسين نوعيتها والرفع من مرد وديته

  ؟وراثيا ماذا يحدث للمحاصيل الزراعية اذا ما عدلت  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  يزيد إنتاجها ، ينقص إنتاجها ، ال يحدث أي تغير : صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  .انطالقا من نشاط وثائقي.) المجال الزراعي، المجال الصيدالني والطبي( على بعض مجاالت التطبيقات الوراثية رفـالتع:من المنهاج 
   5الى   1اإلجابة عن األسئلة من :   197بالصفحة  01النص العلمي  :من الكتاب المدرسي

   4الى   1اإلجابة عن األسئلة من    : 197بالصفحة  02النص العلمي                             
   

آر منها الميدان الزراعي ألجل التخلص من بعض الصفات غير \د أن يطبق في عدد من الميادين ناليمكن لالستي :الخالصة - 5
  األمراض والحشرات الضارة ةافة صفات جديدة آمقاومضالمرغوبة أو إ

  
  198بالصفحة  3و2و1التطبيقات  :التقويم - 6
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 .نظــري :نوع الحصة
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  الكفاءة الختامية
في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي يكون تلميذ شعبة اآلداب و الفلسفة، قادرا علــى اقتراح حلول عقالنية اتجاه المشاآل 

  .و تقديم حجج مؤسسة في الحــوارات المفتوحة حول هذه المواضيع و حول رهانات البيوتكنولوجيا ، جنسيةالصحية وال
  1الكفاءة القاعدية 

مشاآل البيوتكنولوجيا الحاليـة و رهاناتها و ذلك على  ضوء معلوماته المتعلقة بآليات انتقال  اقتراح حلول عقالنيـة و مبررة أمـام
 .الصفات  الوراثية

  

 انتقال الصفات الوراثية :01المجال التعلمي 

   التطبيقات الجينية : 30الوحدة التعلمية 

 الهدف التعلمي 3: التعرف على أهم مجاالت التطبيقات الجينية 
  .و العضويات المعدلة وراثيا أ التطبيقات الوراثية نتائج  :30النشاط 

  لتعديالت الوراثيةتوضيح اآلثار السلبية لتطبيق ا  :الكفاءة المستهدفة
وهناك عضويات معدلة  ،هناك عضويات معدلة وراثيا ال تشكل أي خطر على الصحة والبيئة وأخرى تشكل خطرا حقيقيا :املعارف املبنية -1

 .وراثيا ال يمكن التأآد من خطورتها في الوقت الحالي
  .استرجاع المعلومات - :األهداف المنهجية -2

  .ةعلمي وصنص مناقشة -                           
  .استقصاء المعلومات -                           
 .التعبير العلمي و اللغوي الدقيق -                           

  :تنظيم سير الدرس -3
 .، جهاز اإلسقاط، السبورة، الكتاب المدرسي)حسب الوفرة(شفافيات، وثائق -  :األدوات -أ-3
  :وضعية االنطالق - 1- ب  -3

  . بالرغم من التحكم في تقنيات التعديل الوراثي للكائنات الحية إال أنه تبقى هذه التطبيقات لها مخاوفها                            
  ؟هل للتطبيقات الوراثية تأثيرات غير مرغوبة  :طرح اإلشكالية - 2  - ب
  ة ، هناك تأثيرات مجهولة المخاطرهناك تأثيرات مفيدة ، هناك تأثيرات ضار: صياغة الفرضيات - 3 –ب 
  : التقصي  - 4

  :و البيئة إلى   ةـــبة إلى خطورتها على الصحـــبالنس تصنيفها   :من المنهاج 
   .)توجيه التالميذ  لإلبحار في فضاءات اإلنترنت ( مفيدة ، ضارة ، مجهولة المخاطر ، انطالقا من بحث وثائقي                      

  :مدرسيمن الكتاب ال
  5الى  1عن األسئلة من  اإلجابة: 199بالصفحة  01الوثيقة 

  4الى  1اإلجابة عن األسئلة التابعة من   :200بالصفحة  تجارب نقص هرمون النمو لدى الفئران القزمة
  .و اإلجابة عن األسئلة التابعة لها :  203و 202و  201بالصفحات  3و  2و  1النصوص العلمية 

   :الخالصة -  5
اك عضويات معدلة وراثيا ال تشكل أي خطر على الصحة والبيئة وأخرى تشكل خطرا حقيقيا، وهناك عضويات معدلة وراثيا ال يمكن هن

 .التأآد من خطورتها في الوقت الحالي
  204بالصفحة   3و2و1التطبيقات  :التقويم - 6

  206بالصفحة  2و  1التمارين               
:بالصفحة  اإلدماج               207  
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