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ملدمة
يف إؤظار إمتحضري نلمومس إدلرإيس َ ،2019-2018وسؼيا من وزإرة إمرتبية إموظنية مضامن جودة إم ّتؼلمي وحتسني إ ألدإء إمرتبوي إمبيدإغويج ،وموإظ ًةل م ؤلظلحات
نلس ندإت إملرجؼية إملؼمتدة ،وإملؼمول هبا يف إمليدإن يف
إميت ابرشهتا ،تضع إملفتض ية إمؼامة نلبيدإغوجيا بني أأيدي إملامرسني إمرتبويني تدرج إمتؼلامت أكدوإت معل ممكّةل ّ
مرحةل إمتؼلمي إمثاهوي ،بغرض تيسري كرإءة وفيم وتنفيذ إملهناج وتوحيد تناول إملضامني يف إؤظار إمتوجهيات إميت ينط ػلهيا إملهناج  ،وإذلي ّمت توضيحو يف إمواثئق
إملرإفلة ّ
ملك مادة .كام تسمح ىذه إمتدرجات من إمناحية إملهنجية بتحليق الاوسجام بينو وبني خمعط إمتلومي إمبيدإغويج وخمعط إملرإكبة إملس مترة ،وجتس يدإ ميذه
إملؼعيات هعلب من إمجليع كرإءة وفيم مبد أأ ىذه إمتدرجات من أأجل وضؼيا حزي إمتنفيذ ،وتدخّل إملفتضني ابس مترإر ملرإفلة إ ألساتذة خاظة إجلدد مهنم متؼديل أأو
تكييف إ ألوضعة  -خاظة مهنا إمتعبيلية حسب توفر إمتجيزيإت إخملربية ملادة إمتكنوموجيا أأو

أأهجزة إلؤػلم إلآيل نلمحااكة -يروهنا مناس بة وفق ما تلتضيو إمكفاءة

إملرظودة ،رشيعة إملعادكة ػلهيا من ظرف مفتش إمرتبية إموظنية نلامدة.
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مذكرة مهنجية
ملد وردت يف ديباجات إملناجه إمتؼلميية و إمواثئق إملرإفلة ميا توجهيات تربوية ىامة ،ختط كيفية إمتنفيذ إمبيدإغويج نلمناجه ،غري أأن إملامرسات إمليدإهية من هجة ،و
إغامتد إموزإرة منذ مدة توزيؼات س نوية نلملررإت إدلرإس ية تلزم إ ألساتذة ابحرتإم أآجال تنفيذىا ،و تلكيف ىيئات إمركابة و إملتابؼة بتليمي وس بة إجنازىا خعيا و تلدمي
إحللول لس تكامميا إس تكامل مكيا ترإمكيا ،إ ألمر إذلي دفؼنا إؤىل إؤػادة ظرح إملوضوع ابؤحلاح بغرض تلدمي إمبديل كون إمفرق صاسع بني تنفيذ إملهناج و إمتدرج فــي تنفيــذه.
فا ألول يؼمتد ػىل توزيع أآيل مليد مؼد وفق ملاييس حسابية زمنية بربجمة خعية حمضة ،يكون إمتناول فيو تسلسليا و بلك إجلزئيات و إحليثيات بدغوى إمتحضري إجلدي
نلمتؼلمني ملمتحاانت مما ترتب غنو ممارسات سلبية اكمتللني و إحلضو و إحلفغ و الاسرتجاع دون حتليل أأو تؼليل و إكترص إمتليمي ػىل منح ػلمات  ،بيامن إمثاين أأي
إمتدرج إمس نوي مبناء إمتؼلامت فاؤهو يركز ػىل إمكيفية إميت يمت هبا تنفيذ إملهناج ابحرتإم وترية إمتؼمل و كدرإت إملتؼمل و إس تللميتو ،وإغتبار إمكفاءة مبد أأ منظام نلمهناج ،و
تكون ىذه إمكفاءة مبثابة منعلق و هلعة وظول ألي معل تربوي كام إغترب إحملتوايت إملؼرفية موردإ من إملوإرد إميت ختدم إمكفاءة يف إؤظار ص بكة إملفاىمي إملييلكة
نلامدة .
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خمعط س نوي متدرج إمتؼلامت س نة إمثامثة اثهوي صؼبة ػلوم جتريبية
األعجٛع اٌّٛافك ِٓ
اٌغٕخ اٌذساع١خ
اٍ٧جٞع ٍ ٖٓ 1جزٔجو
اٍ٧جٞع ٍ ٖٓ 2جزٔجو
اٍ٧جٞع ٍ ٖٓ 3جزٔجو
اٍ٧جٞع ٍ ٖٓ 4جزٔجو
اٍ٧جٞع  ٖٓ 1أًزٞثو
اٍ٧جٞع  ٖٓ 2أًزٞثو
اٍ٧جٞع  ٖٓ 3أًزٞثو
اٍ٧جٞع  ٖٓ 4أًزٞثو
اٍ٧جٞع ٞٗ ٖٓ 1كٔجو
اٍ٧جٞع ٞٗ ٖٓ 2كٔجو
اٍ٧جٞع ٞٗ ٖٓ 3كٔجو
اٍ٧جٞع ٞٗ ٖٓ 4كٔجو
اٍ٧جٞع  ٖٓ 1كَٔ٣جو
اٍ٧جٞع  ٖٓ 2كَٔ٣جو

اٍ٧جٞع  ٖٓ 3كَٔ٣جو
اٍ٧جٞع  ٖٓ 4كَٔ٣جو
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

األ٘ذاف اٌزؼٍّ١خ
رو ْ٣ٞرشق٤ظ٢
 ٠ؾذد آٌ١بد رشو١ت اٌجشٚرٓ١ ٠غزخشط ِمش رشو١ت اٌجشٚر ٓ١ف ٟاٌخٍ١خ ٠ؾذد آٌ١خ االعزٕغبؿ٠ * /.زٛطً إٌٚ ٝعٛد ٚع١ظ عض٠ئٔ ٟبلًٌٍّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ٠ -.ؾذد اٌزشو١ت اٌىّ١ـ١بئٌ ٟغض٠ـئخ اٌـ ٠ - ARNؾذد آٌ١خ االعزٕغبؿ
 ٠ؾذد اٌ١خ اٌزشعّخ – ٠زٛطً إٌِ ٝف َٛٙاٌشفشح اٌٛساص١خ – ٠ؾذد ِشاؽً اٌزشعّخ ٠غذ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌجٕ١خ ٚاٌزخظض اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚر.ٓ١ ٠غزخٍض ِّ١ضاد اٌجٕ١بد اٌفشاغ١خ اٌّخزٍفخ ٌٍجشٚرٕ١بد. ٠ظٙش اٌزخظض اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد ف ٟاٌزؾف١ض األٔض. ّٟ٠ إظٙبس اٌزخظض اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد ف ٟاٌذفبع ػٓ اٌزاد ٠ظٙش اٌّؤششاد اٌز ٟرغّؼ ٌٍؼض٠ٛخ اٌزّ١١ض ث ٓ١اٌزاد ٚاٌالراد ٠ؾذد دٚس اٌغض٠ئبد اٌجشٚر١ٕ١خ اٌّزذخٍخ ف ٟؽبٌخ اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍط- ٟ ٠ؾذد دٚس اٌجشٚرٕ١بد ف ٟؽبٌخ اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍٞٛػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
 ٠غزخشط ِظذس  ٚآٌ١خ اٌّجٍغبد اٌى١ّ١بئ١خ ف ٟاٌزؾف١ض ٛ٠ضؼ ا١ٌ٢بد اٌخٍ٠ٛخ ٌٍجٍؼّ١بد ف ٟرؾذ٠ذ ّٔظ االعزغبثخ ٠ظٙش دٚس اٌجٍؼّ١بد ف ٟاٌمضبء ػٍ ٝاٌٌّٛذ اٌضذ ف ٟاٌؾبٌزٓ١٠فغش عجت فمذاْ إٌّبػخ اٌّىزغجخ اصش االطبثخ ثـVIH
آزؾبٗبد اُلظَ اٍٝ٧
 ٠ظٙش اٌزخظض اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد ف ٟاالرظبي اٌؼظجٟ ٠غزخٍض ٚعٛد ِغزمجالد ثشٚر١ٕ١خ ٌألعز ً١و ٓ١ٌٛػٍ ٝاٌغشبء ثؼذ اٌّشجى٠ - ٟؾذد ِ١ضح ثٕ١زٙب ٠ؾذد أٌ١خ رأص١ش اٌّجٍغبد اٌؼظج١خ ٠ -غزخٍض رغ١١ش اٌزشف١ش اٌىٙشثبئ ٟاٌ ٝاٌزشف١ش اٌى١ّ١بئٟ ٠زؼشف ػٓ رؼذ ً٠رأص١ش ٌٍّجٍغ اٌى١ّ١بئ٠ - ٟؾذد ِظذ س وّ ْٛاٌشاؽخ ٠ -ؾذد ِظذ وّ ْٛاٌشاؽخػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
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األسبوع  1من جانفً
األسبوع  2من جانفً

ٌحدد مصدر كمون العمل و الجزٌئات البروتٌنٌة المتدخلة فٌه ٌ -حدد آلٌة عمل المشبك المثبطٌستخرج آلٌة إدماج المعلومة العصبٌة على مستوى العصبون بعد مشبكًٌ -تعرف على تأثٌر المورفٌن على عمل المشابك

األسبوع  3من جانفً

ٌقترح تفسٌرا للنشاط التكتونً للصفائح وللبنٌة الداخلٌة للكرة األرضٌة
 ٌحدد الصفائح التكتونٌة والتضارٌس الممٌزة لحدودها ٌ -ثبت حركة التباعد وٌبٌن عواقبها على الكرة األرضٌة. ٌثبت حركة التقارب و ٌحدد عواقبها على الكرة األرضٌة ٌبٌن دور تٌارات الحمل فً حركات الصفائح و ٌحدد مصدر الطاقة الحرارٌة المنبثقة من باطن األرض ٌقترح نموذج للبنٌة الداخلٌة للكرة األرضٌة اعتمادا على معطٌات سٌسمولوجٌة ٌتعرف على البنٌات الجٌولوجٌة و الظواهر المرتبطة بالنشاط التكتونً. ٌحدد التضارٌس و الظواهر الجٌولوجٌة المرتبطة بحركات التباعد. ٌتعرف على التركٌب البتروغرافً للٌتوسفٌر المحٌطً وتسلسل الصخور المشكلة له. ٌنمذج كٌفٌة تشكل خسف أو رٌفت الظهرة ٌ -تعرف على مورفولوجٌا المناطق النشطة ٌتعرف على تشوهات المناطق النشطة ٌ -حدد التوزع الممٌز للبؤر الزلزالٌة فً المناطق النشطة.ٌ -تعرف على الظواهر الحرارٌة للمناطق النشطة.

األسبوع  4من جانفً
األسبوع  1من فٌفري
األسبوع  2من فٌفري
األسبوع  3من فٌفري
األسبوع  4من فٌفري
األسبوع  1من مارس
األسبوع  2من مارس
األسبوع  3من مارس
األسبوع  4من مارس
األسبوع  1من أفرٌل

األسبوع  2من أفرٌل
األسبوع  3من أفرٌل
األسبوع  4من أفرٌل
األسبوع  1من ماي
األسبوع  2من ماي
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

امتحانات الفصل الثانً
 ٌتعرف على الصخور الممٌزة للمناطق النشطة ٌتعرف على مصدر و اهمٌة الماغماتٌة فً المناطق النشطة ٌحدد عواقب التقلص و التضارٌس المرتبطة بالتصادمٌ -.ستخرج دالئل وجود محٌط قدٌم وٌقدم تفسٌرا الختفائهتطبٌقات حول التكتونٌة العامة

ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
 ٌعرف آلٌات تحوٌل لطاقة الضوئٌة إلى طاقة كٌمٌائٌة كامنة فً الجزٌئات العضوٌة ٌستخرج المٌزة البنٌوٌة للصانعة الخضراء. ٌربط بٌن اختالف التركٌب الكٌمو حٌوي للحشوة واألغشٌة التٌالكوئٌدٌة و دورها فً التركٌب الضوئً– ٌستخرج مرحلتً التركٌب الضوئً – ٌحدد شروط و آلٌة حدوث تفاعالت المرحلة الكٌموضوئة
 ٌحدد آلٌة إرجاع الـ و  CO2و تركٌب جزٌئات عضوٌة على مستوى حشوة الصانعة ٌحدد العالقة بٌن الظواهر الكٌموضوئٌة التً تحدث فً التٌالكوئٌد و الظواهر الكٌمو حٌوٌة التً تتم فً الحشوة. ٌحدد آلٌات تحوٌل الطاقة الكامنة فً الجزٌئات العضوٌة إلى طاقة قابلة لالستعمال(. )ATP ٌستخلص المٌزة البنٌوٌة و الكٌمٌائٌة للمٌتوكندري ٌ -تابع مراحل هدم الغلوكوز فً وجود ثنائً االكسجٌن ٌتابع مراحل هدم الغلوكوز فً وجود ثنائً االكسجٌن ٌ -تابع مراحل هدم الغلوكوز فً غٌاب ثنائً االكسجٌن – ٌنجز حوصلةالتحوالت الطاقوٌة على المستوى الخلوي
مراجعة

امتحانات الفصل الثالث
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

٠مذَ ثٕبء ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ إسشبداد ٌّشىً اخزالي ٚظ١فٟ
ػض ،ٞٛثزغٕ١ذ اٌّؼبسف
اٌّزؼٍمخ ثبالرظبي ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغض٠ئبد اٌؾبٍِخ ٌٍّؼٍِٛخ.

٠ؾذد آٌ١بد رشو١ت اٌجشٚر.ٓ١
٠ -1غزخشط ِمش رشو١ت اٌجشٚر ٓ١ف ٟاٌخٍ١خ
٠ -2ؾذد آٌ١خ االعزٕغبؿ٠ * /.زٛطً إٌٚ ٝعٛد ٚع١ظ عض٠ئٔ ٟبلً
ٌٍّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ
* ٠ؾذد اٌزشو١ت اٌىّ١ـ١بئٌ ٟغض٠ـئخ اٌـ ARN
 ٠ؾذد آٌ١خ االعزٕغبؿ٠ -ؾذد اٌ١خ اٌزشعّخ

-2
اعزٕغبؿ
اٌّؼٍِٛخ
اٌٛساص١خ

 ٣زْ اُزؼج٤و ػٖ أُؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ اُز ٢رٞعل ك ٢اُـ  ADNػِ٠ٓوؽِز:ٖ٤
▪ ٓوؽِخ اٍ٫زَ٘بؿ :رزْ ك ٢اُ٘ٞاح ٣ٝزْ فُٜ٬ب اُزظ٘٤غ اُؾ١ٞ٤
ُغي٣ئبد اُـ  ARNmاٗط٬هب ٖٓ ٍَِِخ ٝاؽلح ٖٓ اُـ  ADNك٢
ٝعٞك أٗي ْ٣اُـ  ARNثٔ٤ُٞواى.
٣ؾَٔ اٍَٗ ARNmقخ ػٖ أُؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ أُؾُٔٞخ ػِ٠
اٍ. ADN

 -3اٌزشعّخ

 رٞاكن ٓوؽِخ اُزوعٔخ اُزؼج٤و ػٖ أُؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ اُز٣ ٢ؾِٜٔباُـ  ARNmثٔززبُ٤خ أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ك ٢اُ ٠ُٞ٤ٜاُقِ٣ٞخ .
 رَُ٘ـ أُؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ ثشلوح فبطخ :رلػ ٠اُشلوح اُٞهاص٤خٝؽلح اُشلوح اُٞهاص٤خ  ٢ٛص٬ص٤خ ٖٓ اُوٞاػل رلػ ٢اُوآيح رٌشلو
ُؾٔغ أٓٓ ٢٘٤ؼ ٖ٤ك ٢اُجوٝر.ٖ٤
 رشلو ػبكح ُ٘لٌ اُؾٔغ ا ٢٘٤ٓ٧ػلح هآياد . اُوآيح ٝ AUGاُوآيح  UGGرشلو ًَ ٜٓ٘ب ُؾٔغ آٓ٢٘٤ٝاؽل.
 ص٬س هآياد  ٫رشلو  ١٧ؽٔغ أٓ( ٢٘٤هآياد رٞهق اُوواءح)(. ) UAA,UAG, UGA

٠طشػ ِشىٍخ ؽً شفشح اٌّؼٍِٛخ اٌّّضٍخ ثززبٌ١ٔ ٟىٍٛ١ر١ذاد اٌـ
:ARNm
 ٌضع مختلؾ االحتماالت الممكنة بٌن اللؽتٌن ترجمة اللؽة النووٌة(بأربعة أحرؾ) إلى لؽة بروتٌنٌة (بعشرٌن حرؾ).
ٌ ناقش الحل األكثر وجاهة.
ٌ درس جدول الشفرة الوراثٌة
ٌ -قارن تتابع النٌوكلٌوتٌدات فً  ADNمع ARNm

*اٌشفشح
اٌٛساص١خ

ٝص٤وخ 3
ص13

ٝص٤وخ  4ص
14

 2أعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛع =  10عب

 ٣إٖٓ اٗزوبٍ أُؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ ٖٓ اُ٘ٞاح ئُٞٓ ٢اهغ روً٤تاُجوٝر٘٤بدٔٗ ،ؾ آفو ٖٓ ا٧ؽٔبع اُ٘٣ٝٞخ ٣لػ ٠اُؾٔغ اُو٣ج٢
اُ٘ ١ٝٞاُوٍ.)ARNm(ٍٞ
 اُؾٔغ اُو٣ج ٢اُ٘ ١ٝٞػجبهح ػٖ عي٣ئخ هظ٤وح ،رزٌ ٖٓ ٕٞف٤ؾٓلوك ٝاؽلٓ ،زشٌَ ٖٓ رزبُٞ٤ٌِ٤ٗ ٠ر٤لاد ه٣ج٤خ رقزِق ػٖ ثؼؼٜب
ؽَت اُوٞاػل ا٥ىٝر٤خ اُلافِخ ك ٢روً٤جٜب (أكٗ ،ٖ٤ؿٞاٗ،ٖ٤
ٍ٤زٞىٞ٣ ،ٖ٣هاٍ.)َ٤
اٌُِ٘ٞ٤ر٤ل اُو٣ج ٞٛ ٢اُ٘ٞ٤ٌِ٤ر٤ل اُن٣ ١لفَ ك ٢ث٘بء ٙاُو٣جٞىٌٍ :وفٔبٍ ٢اٌُوث.ٕٞ
 -اُٞ٤هاٍ َ٤هبػلح آىٝر٤خ ٓٔ٤يح ُ٨ؽٔبع اُو٣ج٤خ اُ٘٣ٝٞخ.

 ٠طشػ ِشىٍخ أزمبي اٌّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ ِٓ إٌٛاح إٌِ ٝمش رشو١تاٌجشٚر.ٓ١
 ٣وزوػ كوػ٤خ ٝعٞك ٤ٍٝؾ عي٣ئٗ ٢بهَ ُِٔؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ ٣زؾون ٖٓ طؾخ اُلوػ٤خ: ٣ؾَِ ٗزبئظ ؽؼٖ ف٣٬ب ث٤ؼ٤خ ُؾٞ٤إ ثوٓبئ ٢كٍٝ ٢ؾ ٣ؼ د ١ٝػِ٠أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ٓشؼخ ٓ ٝؾوٗٞخ ثـ َٓ ARNmزقِض ٖٓ ف٣٬ب أطِ٤خ
ٌُِو٣بد اُلٓ٣ٞخ اُؾٔواء ٧هٗت.
 ٣لَو ٗزبئظ أُؼبُغخ ثزو٘٤خ اُزظ٣ٞو ا٩شؼبػ ٢اُنارُ ٢ق٣٬ب ٓيهٝػخكٍٝ ٢ؾ ٣ؾز ١ٞػِ ٠اُٞ٤ه٣ل ٖ٣أُشغ .
 َ٣زقِض اُزوً٤ت أٌُ٤ـ٤بئُ ٢غي٣ـئخ اُـ  ARNاٗط٬هب ٖٓ ٗزبئظآ٩بٛخ اُغيئ٤خ ٝآ٩بٛخ اٌُِ٤خ ُغي٣ئخ .ARN
٠طشػ ِشىٍخ اعزٕغبؿ اٌّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ اٌّٛعٛدح ف.ADN ٟ
 ٣ؾَِ طٞها ٓأفٞمح ػٖ أُغٜو اٌُ٩زو ٢ٗٝرظٜو ظبٛوح اٍ٩زَ٘بؿك ٢فِ٤خ ؽو٤و٤خ اُ٘ٞاح.
 ٣ظٜو رلفَ أٗي ARN ْ٣ثٔ٤ُٞواى ثبٍزؼٔبٍ ٓضجطبد ٗٞػ٤خ. ٣وبهٕ ث ٖ٤ث٘٤خ عي٣ئز ٠اُـ ٝ ADNاُـ .ARN ٣ؾَِ ٝصبئن َ٣ ٝزقوط ٓزطِجبد ٓٝواؽَ اٍ٫زَ٘بؿِ٣ -قض كٗ ٢ض ػِٔ ٢آُ٤خ اٍ٫زَ٘بؿ.

ِ -1مش
رشو١ت
اٌجشٚرٓ١

اُٞص٤وززبٕ2ٝ1
ص12

ّٕ٠ -زط اٌجٕ١خ اٌغض٠ئ١خ اٌـARN

 ٣زْ روً٤ت اُجوٝر ٖ٤ػ٘ل ؽو٤و٤بد اُ٘ ٟٞك ٠ُٞ٤ٛ ٢اُق٣٬ب اٗط٬هبٖٓ ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ اٍٗبرغخ ػٖ اُٜؼْ.

٠طشػ ِشىٍخ ِمش رشو١ت اٌجشٚر.ٓ١
 ٣ؾَِ طٞها ٓأفٞمح ػٖ أُغٜو اٌُ٩زوُ ٢ٗٝق٣٬ب ٓيهٝػخ كٍٝ ٢ؾ٣ؾز ١ٞػِ ٠أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ٍٓٓٞٞخ ٓؼبُغخ ثزو٘٤خ اُزظ٣ٞو ا٩شؼبػ٢
اُنارَ٤ُ ٢زقِض ٓوو روً٤ت اُجوٝرٓ ٖ٤جوىا ٓظله ا٧ؽٔبع ا ٤٘٤ٓ٧خ..

1-I
آٌ١بد
رشو١ت
اٌجشٚرٓ١

اُٞصبئن 6،5
 7ٝص 15
اُٞصبئن ،3،2
 ٝص
17
ٝاُٞص٤وخ4
ص 18

اُٞص٤وخ1
ص20
َ٣زؼَٔ
ٓجوٓظ
ٓؾبًبح ٓضَ:
anagène

ُٔ٘٣نط اطط٘بع عي٣ئخ اُـ
ARNm
٘٣غي هٍْ رقط٤ط٢رلَ٤و ١أٗ ٝض ػِٔ٢
ِ٣قض كٓ ٚ٤واؽَ
اٍ٫زَ٘بؿ

ُ٣زو َع ُْ اُزؼج٤و أُٞهص ٢ػِ ٠أَُز ٟٞاُغي٣ئ ،٢ثزوً٤ت ثوٝرٖ٤ٓظله اُ٘ٔؾ اُظبٛوُِ ١لوك ػِٓ ٠قزِق أَُز٣ٞبد  :اُؼؼ٣ٞخ،
اُقِ٤خ ٝاُغي٣ئ.٢

َ٣زوعغ أٌُزَجبد اُوجِ٤خ َُِ٘خ اُضبٗ٤خ صبٗ ١ٞؽ: ٍٞاُزؼج٤و أُٞهص،٢
اُٞهاص ٢أُؾلكح ُِظلبد .
ح
رٔٞػغ اُـ ADNكػبٓخ اُؼٞآَ

٘٣غي هٍٔب رقط٤ط٤ب رلَ٤و٣ب أٝ
ٗظب ػِٔ٤ب ِ٣قض كٓ ٚ٤واؽَ
اُزوعٔخٔ٘٣نط ٓوؽِخ اُزوعٔخ
اٗط٬هب ٖٓ أُؼبهف أُج٘٤خ.
٘٣غي هٍٔب رقط٤ط٤ب رؾظ٤ِ٤ب
ُزظ٘٤غ اُجوٝر٘٤بد اٗط٬هب ٖٓ
أُؼبهف أُج٘٤خ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

رٛعٙ١بد
ؽٛي اعزؼّبي
األعٕبد

اٌّذح
اٌضَ
ٔ١خ

اٌزم ُ١١اٌّشؽٌٍٍ ٟىفبءح
 ٚاٌّؼبٌغخ

6

اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ  -صبٗ١ٞ

٠ -ؾذد اٌ١خ اٌزشعّخ

*ِشاؽً اٌزشعّخ

ٝص٤وخ رزؼٖٔ ث٘٤خ اُو٣جٞىّٝ
ػ٘ل ؽو٤و٤بد اُ٘ٞاح ٝص٤وخ 5ص
26
اُٞص٤وخ 6ص 27
اُٞص٤وخ 8ص28
ٝص٤وخ  9ص 29

٘٣غي هٍٔب رقط٤ط٤ب رلَ٤و٣ب أٗ ٝظب ػِٔ٤ب ِ٣قض كٓ ٚ٤واؽَ اُزوعٔخ
ٔ٘٣نط ٓوؽِخ اُزوعٔخ اٗط٬هب ٖٓ أُؼبهف أُج٘٤خ.
٘٣غي هٍٔب رقط٤ط٤ب رؾظ٤ِ٤ب ُزظ٘٤غ اُجوٝر٘٤بد اٗط٬هب ٖٓ أُؼبهف أُج٘٤خ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

٣زْ هثؾ ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ ك ٢رزبثغ ٓؾلك ػَِٓ ٠زٟٞ
ه٣جٞىٓٝبد ٓزغٔغح كٝ ٢ؽلح ٓزٔب٣يح رلػٓ ٠زؼلك
اُو٣جٞى.ّٝ
 رَٔؼ اُوواءح أُزيآ٘خ ُِـ ٗ ARNmلَ ٖٓ ٚؽوف ػلكٖٓ اُو٣جٞىٓٝبد ةروً٤ت ًٔ٤خ ًج٤وح ٖٓ اُجوٝر ٖ٤كٓ ٢لح
ىٓ٘٤خ هظ٤وح.
 رزطِت ٓوؽِخ اُزوعٔخ:*عي٣ئبد  ARNtأُزقظض ك :٢رضج٤ذٗ ،وَ ٝرولْ٣
ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ أُٞاكوخ.
* اُو٣جٞىٓٝبد ػؼ٤بد ٓزٌٗٞخ ٖٓ رغٔغ ثوٝر٘٤بد
ٝعي٣ئبد ؽٔغ ه٣ج ١ٝٞٗ ٢ه٣جٞىٝ ARNr ٢ٓٝرزشٌَ
ٖٓ رؾذ ٝؽلر : ٖ٤رؾذ ٝؽلح طـ٤وح ،رؾَٔ أٍبٍب ٓٞهغ
هواءح اُـ ٝ ARNmرؾذ ٝؽلح ًج٤وح رؾَٔ أٍبٍب ٓٞهؼٖ٤
رؾل٤ي.ٖ٤٣
*٣زؼوف ًَ  ARNtػِ ٠اُوآيح أُٞاكوخ ػِARNm ٠
ػٖ ؽو٣ن اُوآيح أُؼبكح  ٝأٌُِٔخ ُٜب.
* أٗئ٣بد ر٘ش٤ؾ ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ ٝعي٣ئبد اُـ  ATPاُز٢
رؾوه اُطبهخ اُؼوٝه٣خ ُٜنا اُز٘ش٤ؾ.
رجلأ اُزوعٔخ ثزضج٤ذ أُؼول  ARNtـ ٓض ٖ٤ٗٞ٤ػِ ٠هآيح اُجلء
 ٣ظق اٗط٬هب ٖٓ ٝصبئن ٓواؽَ اُزوعٔخ كٗ ٢ض ػِٔٓ ٢ج٘٤ب.ARNm َُ AUG
ٓواؽِٜب ٓٝزطِجبرٜب.
 ٣ز٘وَ اُو٣جٞى ّٝثؼل مُي ٖٓ هآيح ئُ ٠أفوٌٛٝ ،ٟنارزشٌَ رله٣غ٤ب ٍَِِخ ثجز٤ل٣خ ثزٌ ٖ٣ٞهاثطخ ثجز٤ل٣خ ثٖ٤
اُؾٔغ ا ٢٘٤ٓ٧أُؾٔ ٍٞػِ ARNt ٠اُقبص ث ٚكٞٓ ٢هغ
اُوواءح ٝآ ِفو ؽٔغ أٓ ٢٘٤ك ٢اََُِِخ أُزٔٞػؼخ ك ٢أُٞهغ
أُؾلي  .ئٕ رور٤ت ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ ك ٢اََُِِخ ٣لوػٚ
رزبُ ٠هآياد اُـ  ، ARNmئٜٗب ٓوؽِخ اٍ٫زطبُخ.
ر٘ز ٢ٜاُزوعٔخ ثٞطٞٓ ٍٞهغ اُوواءح ُِو٣جٞى ّٝئُ ٠ئؽلٟ
هآياد اُزٞهق.
 ٘٣لظَ ٥ ARNtفو ؽٔغ أٓ٤ُ ٢٘٤ظجؼ ػل٣ل اُججز٤لأُزشٌَ ؽوا ئٜٗب ٜٗب٣خ اُزوعٔخ .
 ٌ٣زَت ٓزؼلك اُججز٤ل أُزشٌَ ث٘٤خ ص٬ص٤خ ا٧ثؼبك ُ٤ؼط٢ثوٝر٘٤ب ٝظ٤ل٤ب.
رم ُ١١اٌىفبءحٚ :ضؼ١خ درضّٓ ِشاؽً رشو١ت اٌجشٚرِٚ ٓ١زطٍجبرٗ

٠طشػ ِشىٍخ ِمش ٚششٚط رشو١ت اٌجشٚر ٓ١ف ٟاٌ.ٌٝٛ١ٙ
٣ؾَِ طٞها ٓأفٞمح ػٖ أُغٜو اٌُ٩زوٓ ٢ٗٝؼبُغخ ثبُزظ٣ٞو
ا٩شؼبػ ٢اُنارُ ٢ق٣٬ب ٓيهٝػخ كٍٝ ٢ؾ ث ٚأؽٔبع أٓٚ٤٘٤
ٍٓٓٞٞخ دٝػؼ رٌبصق ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ أص٘بء ؽلٝس اُزوعٔخ.
 ٣ظٜو ٝعٞك ٓؼول ٓزؼلك اُو٣جٞى ARNm -ّٝػٖ ؽو٣ن رؾَِ٤ٗزبئظ ٓؼبُغخ أُؼول ثأٗي ْ٣ه٣ج٤ًِٞٗٞبى.
 ٣ؾَِ:ـ ٓ٘ؾ٘٤بد رطٞه َٗت اٍ  ARNاُقِ ١ٞأص٘بء اطط٘بع
اُجوٝر.ٖ٤
 ٗزبئظ اُوؽ ٕ٬اٌُٜوثبئُِ ٢ـ  ARNاُُ ٢ُٞ٤ٜق٣٬ب ؽٞ٤اٗ٤خأص٘بء اطط٘بع اُجوٝر.ٖ٤
ك٤ظٜو ٓقزِق أٗٔبؽ ا٧ؽٔبع اُو٣ج٤خ اُ٘٣ٝٞخ ك ٢اُ٠ُٞ٤ٜ
أُزلفِخ ك ٢اطط٘بع اُجوٝر.ٖ٤
 ٣ظق ث٘٤خ اُو٣جٞى ّٝاٗط٬هب ٖٓ ٗٔٞمط عي٣ئ ٢ص٬ص ٢ا٧ثؼبكُقِ٤خ ؽو٤و٤خ اُ٘ٞاح.
 ٣ظق ث٘٤خ اُـٞٔٗ ٖٓ ARNtمط ص٘بئ ٢ا٧ثؼبك.٣ -زؼوف ػِ ٠آُ٤خ ر٘ش٤ؾ ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ.

اُٞصبئن  3 ٝ 2،1ص 25 ٝ 24
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 1

أ٘ذاف
اٌزؼٍُ

٠مذَ ثٕبء ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ إسشبداد ٌّشىً اخزالي ٚظ١ف ٟػض ،ٞٛثزغٕ١ذ اٌّؼبسف
اٌّزؼٍمخ ثبالرظبي ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغض٠ئبد اٌؾبٍِخ ٌٍّؼٍِٛخ.

٠غذ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌجٕ١خ ٚاٌزخظض اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚر.ٓ١
٠غزخٍض ِّ١ضاد اٌجٕ١بد اٌفشاغ١خ اٌّخزٍفخ ٌٍجشٚرٕ١بد.

ٝص٤وخ  3ص 47

ٝص٤وخ ص 48
ٝص٤وخ ص 49

أعجٛع=  5عب

رظٜو اُجوٝر٘٤بد ثج٘٤بد كواؿ٤خ ٓقزِلخٓ ،ؾلكح ثؼلك٠طشػ ِشىٍخ اٌزخظض اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد.
 َ٣زؼَٔ ٓجوٓظ( ٣ٝ ) rastopزؼوف ػَِٓ ٠ز٣ٞبد اُج٘٤خ ٝؽج٤ؼخ ٝرزبُ ٢ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ اُز ٢رلفَ ك ٢ث٘بئٜب.
اُلواؿ٤خ ُجؼغ اُجوٝر٘٤بد
رزٌ ٕٞعي٣ئبد ا٧ؽٔبع  αأٓ٤٘٤خ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٝظ٤ل٤خًوث٣ - - ٢ِ٤ًَٞوبهٕ ث ٖ٤اُج٘٤بد اُلواؿ٤خ ُجؼغ اُجوٝر٘٤بد اُٞظ٤ل٤خ
ح
أٓ٤٘٤خ هبػل٣خ ٓٝ NH2غٔٞػخ ٝظ٤ل٤خ ؽٔؼ٤خ
(أٗئ٣بد ٛ ،وٓٗٞبد )... ،ثبٍزؼٔبٍ ٓجوٓظ ٓؾبًبح ٓضَ
ٓ COOHورجطزبٕ ثـبٌُوثٔٛٝ α ٕٞب ٓظله اُقبط٤خ
هاٍزٞة(.) rastop
آ٧لٞر٤و٣خ .
 ٣زَبءٍ ٓ :ب اُن٣ ١زؾٌْ ك ٢رؾل٣ل اُج٘٤خ ص٬ص٤خ ا٧ثؼبكٞ٣عل ػشوٞٗ ٕٝػب ٖٓ ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ رلفَ ك ٢ث٘٤خُِجوٝر٘٤بد؟
اُجوٝر٘٤بد اُطج٤ؼ٤خ رقزِق كٔ٤ب ثٜ٘٤ب ك ٢اََُِِخ اُغبٗج٤خ.
 ٣وزوػ كوػ٤خ رلفَ ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ أُشٌِخ رظ٘ق ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ ؽَت اََُِِخ اُغبٗج٤خ ئُ:٠ُِجوٝر٘٤بد ثزور٤جٜب  ٝؽج٤ؼزٜب ك ٢اًزَبة ٛن ٙاُج٘٤خ
 أؽٔبع أٓ٤٘٤خ هبػل٣خ (ُ٤ي ،ٖ٣أهعَ٘ٛ، ٖ٤زل)ٖ٣
اُلواؿ٤خ اُ٘ٞػ٤خ.
-2I
 أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ؽٔؼ٤خ (ؽٔغ عِٞربٓ٤ي ،ؽٔغ
 ُ٣ؼ ٖ٤اٗط٬هب ٖٓ اُظ٤ؾ أُلظِخ ُ٨ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خاٌؼاللخ
أٍجبهر٤ي).
اُؼشو ،ٕ١اُٞظبئق أُٔ٤يح ٝأُشزوًخ ث ٖ٤ا٧ؽٔبع
ث ٓ١ثٕ١خ
 أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ٓزؼبكُخ (ٍ٤و ،ٖ٣اُـِ.)... ،ٖ٤َ٤
 رَِي ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ ٍِٞى ا٧ؽٔبع (دكول ثوٝرٗٞبد) ا٤٘٤ٓ٧خ ٝاُغيء آٍزـ٤و ( اُغنه.) Rٚٚظ١فخ
 ٣ظ٘ق ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ.اٌجشٚرٍِٞٝ ٓ١ى اُوٞاػل (رٌزَت ثوٝرٗٞبد) ٝمُي رجؼب ُلهعخ
 ٣ؾَِ ٗزبئظ اُوؽ ٕ٬اٌُٜوثبئ٨ُ ٢ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ ك٢ؽٔٞػخ اٍُٞؾ ُنُي رَٔ ٠ثٔوًجبد أٓلٞر٤و٣خ (ؽٔوِ٤خ)
 رورجؾ ا٧ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ أُززبُ٤خ كٍَِِ ٢خ ثجز٤ل٣خ ثوٝاثؾ أٍٝبؽ ماد هٓ pH ْ٤قزِلخ َ٣ٝزقوط اُقبط٤خ آ٧لٞر٤و٣خُ٨ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ ٣ٝؼْٔ مُي ػِ ٠اُجوٝر٘٤بد.
رٌبكإ٣خ رلػ ٠اُواثطخ اُججز٤ل٣خ . CO-NH
 َ٣زقوط ً٤ل٤خ رشٌ َ٤اُواثطخ اُججز٤ل٣خ ث ٖ٤ؽٔؼٖ٤ رقزِق اُججز٤لاد ػٖ ثؼؼٜب ثبُولهح ػِ ٠اُزلٌي أُشبهك١ٍَُِٜ٬ب اُغبٗج٤خ اُز ٢رؾلك ؽج٤ؼزٜب آ٧لٞر٤و٣خ ٝفظبئظٜب أٓٓ ٖ٤٤٘٤ززبُ ٖ٤٤اٗط٬هب ٖٓ اُظ٤ـخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ أُلظِخ ُض٘بئ٢
ٓٝ .١ؼبهك ٚؽ ٍٞاُواثطخ اُزٌبكإ٣خ
أٓ ٝزؼلك ثجذك
اٌُٜوثبئ٤خ.
 ٣ؾَِ ٗزبئظ رغوثخ ٓ Anfinsenج٘٤ب اُؼ٬هخ ث ٖ٤اُج٘٤خ رزٞهق اُج٘٤خ اُلواؿ٤خٝ ،ثبُزبُ ٢اُزقظض اُٞظ٤ل٢ص٬ص٤خ ا٧ثؼبك ٝاُزقظض اُٞظ٤لُِ ٢جوٝر٘٤بد.
ُِجوٝر ،ٖ٤ػِ ٠اُوٝاثؾ اُز ٢ر٘شأ ث ٖ٤أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ٓؾلكح
 ٣ؾلك أٗٞاع اُوٝاثؾ اُز ٢رؼٖٔ اٍزوواه أَُز٣ٞبد(عَٞهص٘بئ٤خ اٌُجو٣ذ ،شبهك٣خٓٝ ،)...،زٔٞػؼخ ثطو٣وخ
كه٤وخ ك ٢اََُِِخ أ ٝاَُ ٍَ٬اُج٤جزل٣خ ؽَت اُوٍبُخ اُٞهاص٤خ .اُج٘٣ٞ٤خ أُقزِلخ ُِجوٝر.ٖ٤
ػضْٞٛر١غخ رغ١ش ف ٟاٌغٍغٍخ اٌججز١ذ٠خ .
ا
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َ٣زؼَٔ
ثوٗبٓظ هاٍزٞة

٠غزؼًّ ثشٔبِظ اٌشاعزٛة ٠أر ٟثّؼٍِٛبد ؽٛي ثشٚرٚ ٓ١ظ١فِ ٟب (ثٕزٗ ،ػذد االؽّبع
االِ١ٕ١خ اٌذاخٍخ ف ٟرشو١جٗ ،ػذد اٌغالعً ،ػذد اٌشٚاثظ صٕبئ١خ اٌىجش٠ذ)...
رّش ٓ٠ؽٛي عٍٛن االؽّبع االِ١ٕ١خ اٌؾّض١خ  ٚاٌمبػذ٠خ.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌزم ُ١١اٌّشؽٌٍٍ ٟىفبءح
 ٚاٌّؼبٌغخ
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اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ  -صبٗ١ٞ

ٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 1

أ٘ذاف
اٌزؼٍُ

٠مذَ ثٕبء ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ إسشبداد ٌّشىً اخزالي ٚظ١ف ٟػض ،ٞٛثزغٕ١ذ اٌّؼبسف
اٌّزؼٍمخ ثبالرظبي ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغض٠ئبد اٌؾبٍِخ ٌٍّؼٍِٛخ.

٠ظٙش اٌزخظض اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد ف ٟاٌزؾف١ض األٔض.ّٟ٠

اُٞصبئن
7،6،5،4
ص ،63
65 ،64

اُٞص٤وخ8
ص65

اٍٝص٤وخ 9
ص 66
اُٞص٤ن 1
ح
ص67
اُٞص٤ن 1
ح
ص 68

أعجٛع= عب

اٗ٧ئ٣بد ٍٝبئؾ ؽ٣ٞ٤خ ػوٝه٣خ ،رزٔ٤ي ثزأص٤وٛب اُ٘ٞػ ٢رُغبٓ ٙبكح رلبػَ َ٣ -زوعغ ٌٓزَجبر ٚاُوجِ٤خ َُِ٘خ اُواثؼخ ٓزٍٞؾ ؽٍٞ3-I
اٗ٧ئ٣بد اُٜبػٔخ.
(هً٤يح) ٓؼ٘٤خ ك ٢شوٝؽ كهعخ ؽواهح ٓ٬ئٔخ ُِؾ٤بح.
اٌزخظض اٌٛظ١فٟ
ٌٍجشٚر ٓ١ف ٟاٌزؾف١ض ٣ -ورٌي اُزأص٤و اُ٘ٞػٗ٨ُ ٢ي ْ٣ػِٓ ٠بكح اُزلبػَ ػِ ٠رشٌَ ٓؼول
٠طشػ ِشىٍخ اٌؼاللخ ث ٓ١ثٕ١خ األٔض( ُ٠اٌجشٚر)ٓ١
أٗي ْ٣ـ ٓبكح اُزلبػَ ،دٗشأ أص٘بء ؽلٝص ٚهٝاثؾ اٗزوبُ٤خ ث ٖ٤عيء ٖٓ ٓبكح
ٚرخظظٗ اٌٛظ١ف.ٟ
األٔضّٟ٠
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٤بد اٍز٬ٜى ص٘بئ ٢اًَ٧غ ٖ٤اُْ دؽظَاُزلبػَ ٘ٓٝطوخ فبطخ ٖٓ اٗ٧ي ْ٣رلػ ٠أُٞهغ اُلؼبٍ.
* رؼو٣ق اٗ٧يْ٣
ػِٚ٤ا ثبُزغو٣ت أُلػْ ثبُؾبٍٞة ( )ExAOك ٢ؽبُخ
 ٣ؾلس اُزٌبَٓ ث ٖ٤أُٞهغ اُلؼبٍ ُٗ٨يٓٝ ْ٣بكح اُزلبػَ ػ٘ل اهزواة ٛنٙأًَلح اُـًِٞٞى أُؾلي ثأٗي ْ٣ؿًِٞٞى أ٤ًَٝلاى ك٢
ا٧ف٤وح اُز ٢رؾلي اٗ٧يُ ْ٣زـ٤٤و شٌِ ٚاُلواؿ ٢ك٤ظجؼ ٌُٓٔ ٬شٌَ ٓبكح
* اُؼ٬هخ ث ٖ٤ث٘٤خ
ؽبُز:٢
اُزلبػَ:ئٗ ٚاُزٌبَٓ أُؾلي.
ٝ ٝظ٤لخ اُجوٝرٖ٤
 °رـ٤واد اَُوػخ ا٫ثزلائ٤خ ُِزلبػَ اٗ٧ي ٢ٔ٣ثلُ٫خ
 ئٕ رـ٤و شٌَ اٗ٧ئَ٣ ْ٣ؼ ثؾلٝس اُزلبػَ  ٕ٧أُغٔٞػبد اٌُ٤ٔ٤بئ٤خروً٤ي ٓبكح اُزلبػَ.
اُؼوٝه٣خ ُؾلٝص ٚرظجؼ ك ٢أُٞهغ أُ٘بٍت ُِزأص٤و ػِٓ ٠بكح اُزلبػَ.
 °رـ٤واد اُؾوً٤خ اٗ٧ي٤ٔ٣خ ثلُ٫خ ؽج٤ؼخ ٓبكح
 رإصو كهعخ ؽٔٞػخ اٍُٞؾ ػِ ٠اُؾبُخ اٌُٜوثبئ٤خ ُِٞظبئق اُغبٗج٤خـ رأص٤و رـ٤و كهعخ
اُزلبػَ.
اُؾوح ُ٨ؽٔبع ا٤٘٤ٓ٧خ ك ٢اَُ ٍَ٬اُججز٤ل٣خ ٝثبُقظٞص رِي أُٞعٞكح
اُؾٔٞػخ ()pH
َ٣ ٝز٘زظ اُزقظض اُٞظ٤لٍُِٞ ٢بئؾ اُؾ٣ٞ٤خ.
ػَِٓ ٠ز ٟٞأُٞهغ اُلؼبٍ ثؾ٤ش:
 َ٣ز٘زظ اُزٌبَٓ اُج٘ ١ٞ٤ث ٖ٤شٌَ أُٞهغ اُلؼبٍ °ك ٢اٍُٞؾ اُؾٔؼ pH( ٢اٍُٞؾ أطـو ٖٓ  ) pHiرظجؼ اُشؾ٘خ
ُٗ٨يٝ ْ٣عيء ٖٓ ٓبكح اُزلبػَ اٗط٬هب ٖٓ ٗٔبمط
اٌُٜوثبئ٤خ ا٩عٔبُ٤خ ٓٞعجخ.
 °ك ٢اٍُٞؾ اُوبػل pH( ١اٍُٞؾ أًجو ٖٓ  ) pHiرظجؼ اُشؾ٘خ اٌُٜوثبئ٤خ عي٣ئ٤خ ( اٍزقلاّ ٓجوٓغبد فبطخ).
َ٣زقوط اُزٌبَٓ أُؾلي اٗط٬هب ٖٓ رؾِٝ َ٤صبئن.ا٩عٔبُ٤خ ٍبُجخ.
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٤بد اٍز٬ٜى ص٘بئ ٢اًَٝ٧غ ٖ٤أُؾظَ ٣لول أُٞهغ اُلؼبٍ شٌِ ٚأُٔ٤ي ،ثزـ٤و ؽبُز ٚا٤ٗٞ٣٧خ ٛٝنا ٣ؼ٤ن رضج٤ذػِٜ٤ب ثطو٣وخ اُزغو٣ت أُلػْ ثبُؾبٍٞة:
ٓبكح اُزلبػَ ٝثبُزبُ٘ٔ٣ ٢غ ؽلٝس اُزلبػَ.
 °رـ٤واد ٍوػخ اُزلبػ٬د اٗ٧ي٤ٔ٣خ ثلُ٫خ كهعخ
 ٌَُ أٗي ْ٣كهعخ ؽٔٞػخ ٓضِٗ ٌٕٞ٣ ،٠شبؽ ٚػ٘لٛب أػظٔ٤ب.اُؾٔٞػخ ( pHؽبُخ أًَلح اُـًِٞٞى ثٞاٍطخ أٗيْ٣
 ٣زْ اُ٘شبؽ اٗ٧ي ٢ٔ٣ػٖٔ ٓغبٍ ٓؾلك ٖٓ كهعخ اُؾواهح ثؾ٤ش:ؿًِٞٞى أ٤ًَٝلاى) َ٣ ٝز٘زظ رأص٤و رـ٤و كهعخ
روَ ؽوًخ اُغي٣ئبد ثشٌَ ًج٤و ك ٢كهعبد اُؾواهح أُ٘قلؼخ ٣ٝ ،ظجؼ
ـ رأص٤و رـ٤و كهعخ
اُؾٔٞػخ ػِٗ ٠شبؽ اٗ٧ئ٣بد.
اٗ٧ي ْ٣ؿ٤و ٗشؾ.
اُؾواهح
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٤بد اٍز٬ٜى ص٘بئ ٢اًَ٧غ ٖ٤اُْ دؽظَ رزقوة اُجوٝر٘٤بد ك ٢كهعبد اُؾواهح أُورلؼخ (أًجو ٖٓ ، )40C°ػِٜ٤ب ثطو٣وخ اُزغو٣ت أُلػْ ثبُؾبٍٞة ك ٢ؽبُخ
ٝرلول ٜٗبئ٤ب ث٘٤زٜب اُلواؿ٤خ أُٔ٤يح ٝثبُزبُ ٢رلول ٝظ٤لخ اُزؾل٤ي.
٣جِؾ اُزلبػَ اٗ٧يٍ ٢ٔ٣وػخ أػظٔ٤خ ػ٘ل كهعخ ؽواهح ٓضِ ٢ٛ ،٠كهعخ رـ٤واد ٍوػخ اُزلبػ٬د اٗ٧ي٤ٔ٣خ ثلُ٫خ رـ٤و كهعخاُؾواهح (ؽبُخ أًَلح اُـًِٞٞى ثٞاٍطخ أٗي ْ٣ؿًِٞٞى
ؽواهح اٍُٞؾ اُقِ )37C °( ١ٞػ٘ل اَٗ٩بٕ).
أ٤ًَٝلاى) َ٣ ٝز٘زظ رأص٤و رـ٤و كهعخ اُؾواهح ػِ٠
ٗشبؽ اٗ٧ئ٣بد.
ػضٔٞٛز١غخ خًٍ ف ٟػًّ األٔض. ُ٠
ا
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ُّٕ٠زط ػٓ طش٠ك سعُ إعّبٌ ٟرأص١ش دسعخ اٌؾّٛضخ  ٚرأص١ش دسعخ اٌؾشاسح ػٍ ٝاٌّؾفضاد اٌؾ٠ٛ١خ
األٔض١ّ٠خ ٚاٌؼٛالت اٌّزشرجخ ػٍ ٝرٌه ،ثبالػزّبد ػٍ ٝاٌّؼبسف اٌّجٕ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌزخظض اٌٛظ١فٟ
ٌٍجشٚرٕ١بد.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اٌٛؽذاد اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

رٛعٙ١بد
ؽٛي
اعزؼّبي
األعٕبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌزم ُ١١اٌّشؽٍٟ
ٌٍىفبءح ٚ
اٌّؼبٌغخ
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اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ  -صبٗ١ٞ
أٛلاف اُزؼِْ

اُٞؽلاد اُزؼِٔ٤خ

إظٙبس اٌزخظض اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد ف ٟاٌذفبع ػٓ أٌزاد.
 ٣ظٜو أُإشواد اُز ٢رَٔؼ ُِؼؼ٣ٞخ اُزٔ٤٤ي ث ٖ٤اُناد ٝاُ٬مادأ٣ -زؼوف ػِ ٠عي٣ئبد CMH
ة٣ -زؼوف ػِٓ ٠إشواد اُيٓواُلٓ٣ٞخ ٝكن ٗظبٓٝ ABO ٢ه٣يًٝ

٠مذَ ثٕبء ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ إسشبداد ٌّشىً اخزالي ٚظ١ف ٟػض ،ٞٛثزغٕ١ذ اٌّؼبسف
اٌّزؼٍمخ ثبالرظبي ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغض٠ئبد اٌؾبٍِخ ٌٍّؼٍِٛخ

4 -I
اٌزخظض اٌٛظ١فٟ
ٌٍجشٚرٕ١بد فٟ
اٌذفبع ػٓ أٌزاد
 -1اٌزاد  ٚاٌالراد

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 رَزط٤غ اُؼؼ٣ٞخ اُزٔ٤٤ي ث ٖ٤اُناد ٝاُ٬ماد. رُ َؼ َوفُ اُناد ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُغي٣ئبد اُقبطخثبُلوك أُؾلكح ٝهاص٤ب  ٝأُؾُٔٞخ ػِ ٠أؿش٤خ ف٣٬ب
اُغَْ.
 ٣زٌ ٕٞاُـشبء اُ ٖٓ ٢ُٞ٤ٜؽجوز ٖ٤كٍٞل٤ُٞج٤ل٣ز،ٖ٤رزقِِٜٔب ثوٝر٘٤بد ٓقزِلخ ا٧ؽغبّ ٓ ٝزجب٘٣خ اٝ٧ػبع
(اُج٘٤خ اُلَ٤لَبئ٤خ)ٌٗٞٓ ،بد اُـشبء ك ٢ؽوًخ
ك٘٣بٓ٤ٌ٤خ َٓزٔوح (ث٘٤خ ٓبئؼخ).
رزؾلك عي٣ئبد اُناد ٝهاص٤ب  ٢ٛٝرٔضَ ٓإشواد
اُ٣ٜٞخ اُجُٞٞ٤ع٤خ  ٝرؼوف ثبٍْ:
ـ ٗظبّ ٓؼول اُزٞاكن اَُ٘٤غ ٢اُوئCMH ٢َ٤
ـ ٗظبٓب ٝ ABOاُـRh
ٗظبّ اُـ ٞٛ CMHعيء ٖٓ اُنف٤وح اُٞهاص٤خ ،رشلو
ٓٞهصبرٍٓ ٚظٓٞع اُغي٣ئبد اُـشبئ٤خ ( ) HLA
أُؾلكح ُِناد.
رظ٘ق عي٣ئبد اُـ CMHئُ ٠هَٔ:ٕ٢
 CMHاُظ٘ق CMH ٝ Iاُظ٘ق II

اَُ٤و أُٜ٘غُ ٢زلهط اُزؼِٔبد
 َ٣زوعغ ٌٓزَجبد اَُ٘خ اُواثؼخ ٓزٍٞؾ أُزؼِوخ ثأٍجبةهكغ اُطؼْ ُ٤زٞطَ ئُ ٠هلهح اُؼؼ٣ٞخ ػِ ٠اُزٔ٤٤ي أٌُٗٞبد
اُقبطخ ثٜب ٝاُـو٣جخ ػٜ٘ب.

٠طشػ ِشىً ؽٛي لذسح اٌؼض٠ٛخ ػٍ ٝاٌزّ١١ض ث ٓ١اٌزاد
ٚاٌالراد.
 ٣ؾَِ ٗزبئظ رغوثخ اُ ٍْٞأُ٘بػَ٣ ٝ ٢زقوط ٝعٞك عي٣ئبدماد ؽج٤ؼخ ثوٝر٘٤خ ػِ ٠اُـشبء اُ.٠ُٞ٤ٜ
٣زؼوف ػِ ٠اُج٘٤خ اُغي٣ئ٤خ ُِـشبء اُ ٝ ٢ُٞ٤ٜروً٤ج ٚاٌُ٤ٔ٤بئ٢
٤ٔٓٝيار ٚاٗط٬هب ٖٓ رؾِ:َ٤
 ٗٔٞمط ص٬ص ٢ا٧ثؼبك ٞ٣ػؼ اُز٘ظ ْ٤اُغي٣ئُِ ٢ـشبء اُ.٢ُٞ٤ٜ رغوثخ اُزٜغ ٖ٤اُقِ.١ٞ ٣ؾَِ ٗزبئظ رغوثخ ٓؼبِٓخ ف٣٬ب ُٔلب٣ٝخ ثزو٘٤خ اُ ٍْٞأُ٘بػ٢ٗ ٝزبئظ رغوثخ رقو٣ت اُـٌِٞ٤ثوٝر٘٤بد اُـشبئ٤خ٤ُ .زٞطَ ئُ٠
رؾل٣ل اُطج٤ؼخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ُِغي٣ئبد اُـشبئ٤خ أُؾلكح ُِناد.
 ٣زؼوف ػِ ٠أط٘بف عي٣ئبد اُـ ٤ٔٓ CMHياد ًَ ط٘قٓ٘شٛب اُٞهاص ٢ثبٍزـُٞ ُٚ٬صبئن ٓ ٝؼط٤بد ػِٔ٤خ.
 ٝأ
 َ٣زقوط ٓظله اُز٘ٞع اٌُج٤و ُِغي٣ئبد اُغٌِٞ٤ثور٤٘٤خأُؾلكح ُِناد ثب٫ػزٔبك ػِ٤ٔٓ ٠ياد ٓٞهصبد اُـCMH
 ٣وثؾ ػ٬هخ ث ٖ٤هكغ اُطؼْ ٓ ٝؼول اُزٞاكن اَُ٘٤غ٢ِٔ٣ي ًَ كوك روً٤جخ فبطخ ٖٓ ٛن ٙاُغي٣ئبد ٣ؾلكٛب اُوئ.٢َ٤
اُزوً٤ت اُِٞٔ ٢ِ٤ُ٧هصبد أُشلوح ُٜن ٙاُغي٣ئبد.
رؾلك ٛن ٙاُغي٣ئبد هج ٍٞاُطؼْ ٖٓ هكؼ.ٚ

6
أعبث١غ

ُؼوف ٓل ّٜٞاُناد ٝاُ٬ماد
ِ ٣
اهزواػ ٝػؼ٤خ ىهع ؽؼْ ٫ؽل أكواك ػبئِخ ٓقزِلخ أٗ٫بؽ اُٞهاص٤خ ٖٓ ؽ٤ش ٓٞهصبد اُـ. CMH
أٝ ٝػؼ٤خ ٗوَ اُلّ

اٌُلبءح
اُوبػل٣خ
1

أُٞاهك أَُزٜلكخ

رٛعٙ١بد ؽٛي اعزؼّبي
األعٕبد

أُلح
اُيٓ٘٤خ

اُزوْ٤٤
أُوؽِ٢
ٌُلبءح ٝ
أُؼبُغخ

ِٛصػخ

وبٌزبٌٟ
اٍٝس٣وز 4، 1،ٖ٤ص
77ٝ76
٣ز٘بٝ ٍٝص٤وخ رزؼٖٔ
اٍرغوثخ ا٧طِ٤خ
ٍُزٜغ ٖ٤اُقِ.١ٞ
اٍٝس٣وزبٕ
 7 ٝ 6ص78
اٍٝص٤وخ  8ص 79
 10ٝص80

أعجٛع
=
5عب
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اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ  -صبٗ١ٞ
 ٣ؾَِ ٗزبئظ افزجبه رؾل٣ل اُيٓو اُلٓ٣ٞخ َ٣ ٝز٘زظ ٓؾلكاد ًو٣بد اُلّرزوًت ٓإشواد اُيٓوح اُلٓ٣ٞخ اٗط٬هب ٖٓ عي٣ئخ
هبػل٣خ ثزلبػَ أٓ ٍٝؼط٤ب اُغي٣ئخ  ،Hصْ رلبػَ صبٗ ٢اُؾٔواء  ٝا٧عَبّ أُؼبكح اُج٬ىٓ٤خ٣ ٚ٘ٓٝ ،ؾلك اُيٓوح اُلٓ٣ٞخ ،
 ٣وبهٕ أُإشواد اُـشبئ٤خ اُـٌِٞ٤ثوٝر٤٘٤خ أُٞعٞكح ػٍِ ٠طؼ أؿش٤خثبؽزٔب٫د دؤك ١ئُ ٠اُيٓوح  Aأ B ٝأAB ٝ
(شوٝؽ ؽلٝس اُزلبػ٬د ٣ؾلكٛب اُ٘ٔؾ اُٞهاص ٌَُ ٢اٌُو٣بد اُؾٔواء ُض٬س أكواك رقزِق ىٓو ْٛاُلٓ٣ٞخ.
٣وبهٕ ث ٖ٤اُيٓوح اُلٓ٣ٞخ ُشقظ ٖ٤أؽلٔٛب ٓٞعت ـٝ Rhا٥فو ٍبُتٓٞهصخ).
.Rh
رزٞػغ ٛن ٙاُغي٣ئبد ػِ ٠اُـشبء اُ٢ُٞ٤ٜ
ٍ١زقوط ؽب٫د اُزٞاكن ث ٖ٤أُبٗؼ ٝأَُزوجَ أص٘بء ٗوَ اُلّ اػزٔبكا ػِ٠
ٌُِو٣بد اُؾٔواء.
اُ٘زبئظ أُزٞطَ ئُٜ٤ب.
 َ٣زقوط اُزؾل٣ل اُٞهاصُِ ٢يٓو اُلٓ٣ٞخ اٗط٬هب ٖٓ رؾِٝ َ٤صبئن.رزٔضَ اُ٬ماد كٓ ٢غٔٞع اُغي٣ئبد اُـو٣جخ ػٖاُؼؼ٣ٞخ ٝاُوبكهح ػِ ٠ئصبهح اٍزغبثخ ٓ٘بػ٤خ ٝاُزلبػَ ٣ -ؾلك ٓقزِق أٗ٧بؽ اُٞهاص٤خ أُؾزِٔخ ٓٝب ٞ٣اكوٜب ٖٓ ٓإشواد اُيٓو
اُلٓ٣ٞخ (ٛغٗٞخ ص٘بئ٤خ).
ٗٞػ٤ب ٓغ ٗبرظ اٍ٫زغبثخ هظل اُوؼبء ػِ.ٚ٤
٣ -ؼوف ٓل ّٜٞاُ٬ماد اٗط٬هب ٖٓ اُ٘شبؽبد اَُبثوخ.

٠ -2ؾذد دٚس اٌغض٠ئبد اٌجشٚر١ٕ١خ
اٌّزذخٍخ ف ٟؽبح اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍطٟ
 ٣ؾلك ؽو٣وخاُزقِض ٖٓ أُؼول
أُ٘بػ٢

 -3طش٠مخ اٌزخٍض
ِٓ اٌّؼمذ إٌّبػٟ

٣ورجؾ أَُزؼل ثبُغَْ أُؼبك اهرجبؽب ٗٞػ٤ب ك٢
ٓ٘بػ.٢
ا
ٓٞهغ اُزضج٤ذ ٣ٝشٌٓ ٕ٬ؼب ٓؼولا
٣إك ١رشٌَ أُؼول أُ٘بػ ٢ئُ ٠ئثطبٍ ٓلؼٍٞ
أَُزؼل.

 ٣ؾَِ طٞها ٓأفٞمح ػٖ أُغٜو اٌُ٩زؤُ ٢ٗٝظَ ٣ظٜو رلبػَ اُغَْأُؼبك ٓغ أَُزؼل َ٣ ٝزقوط ً٤ل٤خ رشٌَ أُؼول أُ٘بػ ٝ ٢كٝه.ٙ

٣زْ ثؼلٛب اُزقِض ٖٓ أُؼول أُ٘بػ ٢أُزشٌَ ،ػٖ ؽو٣ن
ظبٛوح اُجِؼٔخ.

٠طشػ ِشىٍخ اٌزخٍض ِٓ اٌّؼمذ إٌّبػٟ
 ٣ؾَِ ٝصبئن ؽو٣وخ اُزقِض ٖٓ أُؼول أُ٘بػ ٢ثٞاٍطخ اُجِؼٔ٤بد (ٓواؽَاُجِؼٔخ)
َ٣ٝزقوط أ٤ٔٛخ ٓٞهغ اُزضج٤ذ ػِ ٠ف٣٬ب اُناد (اُجِؼٔ٤بد .)LB ٝ

اٍٝس٣وزبٕ 2ٝ1
ص 85
اٍٝس٣وزبٕ 4 ، 3ص 86

اٍٝس٣وزبٕ 2، 1ص 87
اُٞص٤وخ 3ص88

اُٞص٤وزبٕ
 10 ٝ 9ص 90

أعجٛع=  5عب

ة -اٌّؼمذ
إٌّبػٟ

ا٧عَبّ أُؼبكح عي٣ئبد ماد ؽج٤ؼخ ثوٝر٤٘٤خ ر٘زٔ٢
ئُٓ ٠غٔٞػخ اُـِٞث٘٤ِ٤بد أُ٘بػ٤خ ٖٓ اُ٘ٞع
()γؿِٞث. ٖ٤ِ٤

 ٣ؾَِ ٗزبئظ هؽًٜ ٕ٬وثبئٍٓ ٢ظَ كأه ٖ٣أؽلٔٛب ٓؾو ٕٞثبٗ٧برٖ٤ًَٞاٌُياىٝ ١ا٥فو ؿ٤و ٓؾوَ٣ ٝ ٕٞز٘زظ ٗٞع اُـِٞث٘٤ِ٤بد اُج٬ىٓ٤خ اُز٢
ر٘زٔ ٢ئُٜ٤ب ا٧عَبّ أُؼبكح  ٝؽج٤ؼزٜب اُجوٝر٤٘٤خ .

اُٞص٤وخ 14ص 84

 ٔ٣ضَ ثٞاٍطخ هٍْ رقط٤ط ٢اُج٘٤خ اُلواؿ٤خ ُـِٞث٘ٓ ٖ٤ِ٤بػ ٢اٗط٬هب ٖٓٗٔٞمط عي٣ئ ٢ص٬ص ٢ا٧ثؼبك.
ٌ٣ -زت كووح ٣ظق كٜ٤ب ثلهخ ث٘٤خ اُغَْ أُؼبكٓ ،جوىا أ٤ٔٛخ ٓٞاهؼ.ٚ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

2ـ طشق
اٌزؼشف ػٍٝ
ِؾذداد
اٌّغزضذ
أ ـ ِظب٘ش
اٌزؼشف ػٍٝ
ِؾذداد
اٌّغزضذ .

َ٣جت كفُٞٓ ٍٞلاد اُؼل ئُ ٠اُؼؼ٣ٞخ ك ٢ثؼغ
ٌٓضقُ٨عَبّ أُؼبكح.
ا
اُؾب٫د ئٗزبطا
رورجؾ ا٧عَبّ أُؼبكح ٗٞػ٤ب ٓغ أَُزؼلاد اُز٢ؽوػذ ئٗزبعٜب.

٠طشػ ِشىً آٌ١بد اٌمضبء ػٌٍِٛ ٝذ ضذ اٌز٠ ٞض١ش سدا ِٕبػ١ب خٍط١ب.
 ٣ؾَِ ؽبُخ ٍو٣و٣خ ٓضَ اٌُياى ٗ ٝزبئظ رطج٤ن افزجبه Ouchterlonyَ٣ز٘زظ رلفَ ا٧عَبّ أُؼبكح  ٝاهرجبؽٜب اُ٘ٞػ ٢ثبَُٔزؼل ك ٢رشٌَ٤
أُؼول أُ٘بػ.٢

اٍٝص٤وخ  11ص 81
ٝص٤وخ  2أُِؾن
أ ٝاُٞص٤وزبٕ  13-12ص
 ٖٓ 83-82اٌُزبة
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اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ  -صبٗ١ٞ
٣ -4ؾلك ٓظله ا٧عَبّ أُؼبكح

د -االٔزخبة
اٌٍّٟ

٣إك ١رؼوف اُق٣٬ب  LBػِ ٠أَُزؼل ئُ ٠اٗزقبة ُٔخ ٖٓ اُق٣٬ب
 LBرٔزِي َٓزوج٬د ؿشبئ٤خٓ BCRزٌبِٓخ ث٘٣ٞ٤ب ٓغ ٓؾلكاد
أَُزؼل ،ئٗ ٚاٗ٫زقبة أُِ.٢
 دؽوأ ػِ ٠اُق٣٬ب أُِلب٣ٝخ أُ٘زقجخ ٝأُ٘شطخ اٗوَبٓبد رزجغ ثزٔب٣يٛن ٙاُق٣٬ب ئُ ٠ف٣٬ب ٓ٘لنح (اُق٣٬ب اُج٬ىٓ٤خ).

طشق رأص١ش
LT

 ٣زؼوف ػِ ٠آُ٤بد اٗ٫زوبء اَُُِ٘ ٢ِ٤ق٣٬ب  LBاٗط٬هبٖٓ ٗزبئظ رغوثخ ؽوٖ  GRMأُِ GRP ٝلأه.

اٍٝص٤وخ  6ص 95
اُٞص٤وخ  8ص 96

٣ -5ؾلك كٝه اُجوٝر٘٤بد ك ٢ؽبُخ اُوك أُ٘بػ ٢اُقِ١ٞ

٠طشػ ِشىٍخ آٌ١بد اٌمضبء ػٌٍِٛ ٝذ اٌضذ ف ٟؽبٌخ
اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍٞٛ
 ٣ؾَِ ٗزبئظ: ؽوٖ َُٜٔ BKزو رْ ؽو٘ ٚثٔظَ َٔٛزو ٓؾظٖ ػلاََُ .
ؽوٖ َُٜٔ BKزو رْ ؽو٘ ٚثق٣٬ب َُٜٔ LTزو ٓؾظٖػل اََُ َ٣ ٝزقوط رلفَ ٗٞع صبٗ ٖٓ ٢اُق٣٬ب ٢ٛ ٝ
 LTك ٢اُلكبع ػٖ اُؼؼ٣ٞخ.

٠طشػ ِشىٍخ طش٠مخ رأص١ش اٌخال٠ب LT

الوثٌقة  10ص 97
 من استؽالل للنتائج التجرٌبٌةٌ ،ستنتجالعناصر الدفاعٌة الفعالة ضد  BKو اقترح
تسمٌة لهذا النوع من المناعة.

الوثٌقة  1ص  98و  3ص 99
 من استؽالل للنتائج التجرٌبٌةٌ ،ستنتجشروط عمل  LTcو طرٌقة تأثٌرها على
الخلٌة المصابة( المستهدفة)

 ٣ؾَِ ٗزبئظ ا رغو٣ج٤خ ، طٞها ثبُٔغٜو اٌُ٩زو ٝ ٢ٗٝهٍٓٞبد رقط٤ط٤خ رلَ٤و٣خَُ٤زقوط شوٝؽ  ٝآُ٤خ رقو٣ت فِ٤خ َٓزٜلكخ ٓظبثخ
ثل٤و. ًٝ
 -تقدم وثٌقة تمثل تفاصٌل التعرؾ المزدوج

أعجٛع=  5عب

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

٣زْ اُزقِض ٖٓ أَُزؼلاد أص٘بء اٍ٫زغبثخ أُ٘بػ٤خ اُز ٢رزٍٞطٜب
اُق٣٬ب ثظ٘ق صبٕ ٖٓ اُق٣٬ب أُِلب٣ٝخ  ٢ٛاُق٣٬ب أُِلب٣ٝخ  Tاَُبٓخ
.LTC
رزؼوف اُق٣٬ب  LTCػِ ٠أَُزؼل اُ٘ٞػ ٢ثٞاٍطخ َٓزوج٬د ؿشبئ٤خ
( ) TCRاُز ٢رزٌبَٓ ٓغ أُؼول  - CMHث١جزذ ِغزضذُِ ٞقِ٤خ
أُظبثخ.
٣ض٤و اُزٔبً ث ٖ٤اُق٣٬ب أُِلب٣ٝخ  Tاَُبٓخ ٝاُقِ٤خ أُظبثخ ئكواىثوٝر ٖ٤اُجوكٞهٓ ٖ٣غ ثؼغ اٗ٧ئ٣بد اُؾبُخ.
صوٞةرإك ١ئُ٠
٣زضجذ اُجوكٞه ٖ٣ػِ ٠ؿشبء اُق٣٬ب أُظبثخ ٓشٌ ٬ااٗؾُٜ٬ب .ئٗ ٚاُزأص٤و أَُُِ ٢ق٣٬ب LTCػِ ٠اُق٣٬ب أُظبثخ.
٣زْ اُزقِض ٖٓ اُق٣٬ب أُقوثخ ػٖ ؽو٣ن ظبٛوح اُجِؼٔخ.

 ٣زؼوف ػِ٘ٓ ٠شأ اُق٣٬ب ٓٝ LBوو اًزَبة ًلبءرٜبأُ٘بػ٤خ ٖٓ ٓ٬ؽظبد ٍو٣و٣خ ٝٝصبئن.

اٍٝس٣وزبٕ  3 ٝ 2ص 93

 ٕ٠غض سعّب رخط١ط١ب ٚظ١ف١ب أٔ ٚظبػٍّ١ب ٍ٠خض خطٛاد االعزغبثخ إٌّبػ١خ
اٌخٍط١خ.

طِ -ظذس
األعغبَ
اٌّضبدح

ر٘زظ ا٧عَبّ أُؼبكح ٖٓ ؽوف اُق٣٬ب اُج٬ىٓ٤خ اُز ٢رزٔ٤ي ثؾغْ ًج٤و
ً ٢ُٞ٤ٛ ٝض٤لخ ٝعٜبى ؽُٝغٓ ٢زطٞه.
ر٘شأ ُق٣٬ب اُج٬ىٓ٤خ ػٖ رٔب٣ي اُق٣٬ب LB
رذشٌَ اُق٣٬ب  LBك ٢اٍٗقبع اُؼظْ  ١ا٧ؽٔو ٝرٌزَت ًلبءرٜب
أُ٘بػ٤خ ك ٚ٤ثزوً٤ت َٓزوج٬د ؿشبئ٤خ رزٔضَ ك ٢عي٣ئبد( BCRأعَبّ
ٓؼبكح ؿشبئ٤خ).

٠طشػ ِشىٍخ ِظذس األعغبَ اٌّضبدح
 ٣ؼغ ػ٬هخ ث٤ًٔ ٖ٤خ ا٧عَبّ أُؼبكح ك ٢أُظَ ٝػلك اُق٣٬ب  LBك ٢اُؼول أُِلب٣ٝخ  ٝػلك اُق٣٬ب
اُج٬ىٓ٤خ ُؾبُخ ٍو٣و٣خ.

ٚص١مخ  3أُِؾن

َ٣ز٘زظ ؽو٣وخ اُزقِض ٖٓ اُق٣٬ب أُقوثخ اٗط٬هب ٖٓ
ٝص٤وخ رج ٖ٤اُظبٛوح.
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*ِظذس LT
٠غزخشط ِظذس  ٚآٌ١خ اٌّجٍغبد اٌى١ّ١بئ١خ ف ٟاٌزؾف١ض

٣ 6ؾلك ٓظله اُق٣٬بLTC

رؾف١ض اٌخال٠ب
اٌٍّفب٠ٚخ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 رزْ ٓواهجخ رٌبصو  ٝرٔب٣ي اُق٣٬ب  LT ٝ LBماد اٌُلبءح أُ٘بػ٤خ ػٖؽو٣ن ٓجِـبد ً٤ٔ٤بئ٤خ ٢ٛ:اٗ٧زوُ٘٤ًٞبد اُز ٢رلوىٛب اُق٣٬ب LTh
اُ٘برغخ ػٖ رٔب٣ي LT4أُؾََخ.
 ٫رإصو اٗ٧زوُ٘٤ًٞبد ئ ٫ػِ ٠أُِلب٣ٝبد أُ٘شطخ أ ١أُِلب٣ٝبداُؾبِٓخ َُِٔزوج٬د اُـشبئ٤خ اُقبطخ ثٜن ٙاٗ٧زوُ٘٤ًٞبد ٝاُز ٢رظٜو
ثؼل اُزٔبً ثبَُٔزؼل.

٠طشػ ِشىٍخ آٌ١خ رؾف١ض اٌخال٠ب LT8ٚ LB

 ٣ؾَِ ٗزبئظ رغبهة ٓ٘غيح ك ٢ؿوكخ ٓبهثوٝى ٘ٓٝؾ٘٠ٔ٣ضَ رـ٤واد ػلك اُق٣٬ب  LBثلُ٫خ اُيٖٓ ػ٘ل ؽوٖ
اٗ٫زوُ. 2 ٖ٤ًٞ
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘ٔ٣ ٠ضَ رـ٤واد ػلك اُق٣٬ب  LT8ػ٘ل ؽوٖاٗ٫زوَُ٣ ٝ 2 ٖ٤ًٞزقوط كٝه اٗ٧زوُ٘٤ًٞبد IL 2
أُلوىح ٖٓ ؽوف. LTh ٝ LT4
 ٣ؾَِ ٓقطؾ ٣جٓ ٖ٤ظله  ٝآُ٤خ رؾل٤ي  IL2اُق٣٬ب LT ٝLBأُقزظخ ثُٔٞل اُؼل أُزلفَ.

 -وثٌقة  1ص 100

الوثٌقتٌن  6و  7ص 103و  1ص
105
 من خالل استؽالل للوثائقٌ ،عللالدور المحوري للخالٌا  LT4فً
المناعة النوعٌة .محددا أهمٌة تدخل
البالعات الكبٌرة فً المناعة النوعٌة

أٍجٞع=ٍ5ب

االٔزمبء اٌٍّٟ
ٌـLT

ر٘زظ اُق٣٬ب  ٖٓ LTCرٔب٣ي اُق٣٬ب  LT8اُؾبِٓخ ُٔإشو .CD8
 رزشٌَ اُق٣٬ب  LT8ك ٢اٍٗقبع اُؼظْ  ١ا٧ؽٔو ٝرٌزَت ًلبءرٜبأُ٘بػ٤خ ثزوً٤ت َٓزوج٬د ؿشبئ٤خ ٗٞػ٤خ ك ٢اُـلح اَُؼزو٣خ
(اُز٤ٍٞٔ٤خ).
٣زْ اٗزقبة اُق٣٬ب  LT8أُزقظظخ ػل ثجز٤ل َٓزؼل ١ػ٘ل رٔبًٛن ٙا٧ف٤وح ٓغ اُق٣٬ب أُولٓخ ُ.ٚ
 رزٌبصو اُق٣٬ب  LT8أُ٘زقجخ ٝرشٌَ ُٔخ ٖٓ اُق٣٬ب  LTCرٔزِيٗلٌ أَُزوجَ اُـشبئ.)TCR ( ٢

٠طشػ ِشىٍخ ِظذس اٌخال٠ب LTC
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٣ ٠ؼجو ػٖ رطٞه ثؼغ اُظٞاٛو اُقِ٣ٞخ اُز٢رطوأ ُِق٣٬ب  (LTروً٤ت اُـ  ، ARNروً٤ت اُجوٝر٘٤بد
،رٔب٣ي فِ ، ١ٞروً٤ت اُـ  ،ADNاٗوَبٓبد ف٤ط٤خ،
اًزَبة أَُ٤خ)

ٌقدم رسم ٌمثل الحوصلة الوثٌقة 10
ص 106
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 ٠ى ْٛأزمبء ٔغبئً ِٓ اٌخال٠ب  ٚ Tٚ Bثبٌزبٌّٔ ٟظاالعزغبثخ إٌّبػ١خ ِشرجظ ثّؾذد اٌّغزضذ ثؾ١ش:
اٌج١جزذاد إٌبرغخ ػٓ ثشٚرٕ١بد داخٍ١خ إٌّشأ (ثشٚرٕ١بدف١شٚع١خ ثشٚرٕ١بد اٌخال٠ب اٌغشطبٔ١خ )...،رمذَ ػٍ ٝعطؼ
أغش١خ اٌخال٠ب اٌؼبسضخ ِشرجطخ ثغض٠ئبد اٌـ CMH1
ٌٍخال٠ب LT8
٠ى ْٛرٕش١ظ ٘زٖ اٌخال٠ب ِضبػفب :رٕشظ أٚال ثبٌـ  IL1اٌز ٞرفشصٖ اٌخال٠ب اٌؼبسضخ صُ صبٔ١ب
ثٛاعطخ اٌـ IL2اٌز ٞرفشصٖ خال٠ب  LThإٌٛػ١خ ٌٕفظ
اٌّغزضذ.
اٌج١جزذاد إٌبرغخ ػٓ اٌجشٚرٕ١بد اٌّغزذخٍخ(خبسع١خإٌّشأ) رمذَ ِشرجطخ ثغض٠ئبد اٌـ CMH2إٌ ٝاٌخال٠ب
LT4رٕشظ ٘زٖ اٌخال٠ب ثٛاعطخ اٌـٚIL1رٕشظ ثذٚس٘ب
اٌخال٠ب اٌجبئ١خ إٌٛػ١خ ٌٕفظ اٌّغزضذ
األٔزشٌٛوٕ١بد ػجبسح ػٓ عٍ١ى ٛثشٚرٕ١بد.

٠طشػ ِشىٍخ رؾذ٠ذ ّٔظ االعزغبثخ إٌّبػ١خ
 ٠ؾًٍ ٚصبئك ِ ٚؼط١بد ٠ ٚج ٓ١اٌؼاللخ ثٓ١ِظذس اٌّغزضذ ّٔٚظ االعزغبثخ إٌّبػ١خ ٌ - .ستخرج العالقة بٌن نمط

ٚظ١ف ٟأٔ ٚض ػٍٍّ٠ ٟخض خطٛاد االعزغبثخ إٌّبػ١خ اٌخٍ٠ٛخ
ا
رخط١طٟ
ا
ٕ٠-غض سعُ ا

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 -الوثٌقة  1فً الملحق

االستجابة المناعٌة و مصدر
المستضد.

أعجٛع=  5عب

ٛ٠ -7ضؼ ا١ٌ٢بد اٌخٍ٠ٛخ ٌٍجٍؼّ١بد ف ٟرؾذ٠ذ ّٔظ االعزغبثخ
٠ -8ظٙش دٚس اٌجٍؼّ١بد ف ٟاٌمضبء ػٍ ٝاٌٌّٛذ اٌضذ ف ٟاٌؾبٌزٓ١

رخٍض اٌجٍؼّ١بد ِٓ ٌِٛذ
اٌضذ ف ٟؽبٌخ اٌشد
إٌّبػ ٟاٌخٍط ٚ ٟاٌخٍٞٛ

 ٠غزٕزظ رذخً اٌجٍؼّ١بد ف ٟرٕش١ظ اٌخال٠ب.LTٚ LB

ٕ٠ - .غض سعُ رخط١طٚ ٟظ١ف ٟأٔ ٚض ػٍٍّ٠ ٟخض خطٛاد االعزغبثخ إٌّبػ١خ اٌخٍ٠ٛخ
ٚضؼ١خ أعززّبس:
ٕ٠ظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّغزخشعخ فٔ ٟض ػٍّ٠ ٟجشص ف ٗ١دٚس:اٌغض٠ئبد اٌّٛعٛدح ػٍ ٝاألغش١خ اٌ١ٌٛ١ٙخ ٌٍخال٠ب اٌؼبسضخ ٌٍّغزضذ( ثٍؼّ١بد )LB ،
اٌّغزمجالد إٌٛػ١خ  CD 8،CD 4اٌّٛعٛدح ػٍ ٝاألغش١خ اٌ١ٌٛ١ٙخ ٌٍخال٠ب LT4ٚ LT8األٔزشٌٛوٚ1 ٓ١
2

دٚس اٌجٍؼّ١بد ٚرؾذ٠ذ
ّٔظ االعزغبثخ إٌّبػ١خ

رم َٛاٌخال٠ب اٌجٍؼّ١خ ثبلزٕبص اٌّغزضذ ٘ٚضُ ثشٚرٕ١برٗ
عضئ١ب ،صُ رؼشع ِؾذدارٗ ػٍ ٝعطؼ أغش١زٙب ِشرجطب
ثغض٠ئبد اٌـ. CMH

 ٠ؾًٍ ٔزبئظ رغبسة ِٕغضح فٚ ٟعظصعبع ٟثبعزؼّبي ِىٛساد سئ٠ٛخ ِ١زخ  ،فٟ
ٚعٛد ِظًٌّ ،فب٠ٚبدٚ T ,Bثٍؼّ١بد فأس
غ١ش ِؾظٓ ضذ اٌّىٛساد اٌشئ٠ٛخ .
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الوثائق  5 ،4و  6ص 108
 ٖٓ ف ٍ٬كهاٍخ رطٞه ًَ ٖٓاُشؾ٘خ اُل٤و٤ٍٝخ  ٝاُؼ٘بطو اُلكبػ٤خ
 ٝاُق٣٬ب أُظبثخ َ٣،زقوط ٍجت
رطٞه ا٩طبثخ ة  VIHئُ٠
SIDAاُوبرَ

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ٚضؼ١خ رٕذسط ف ٟع١بق ٠زضّٓ اخزالال ٚظ١ف١ب ِٕبػ١ب ثزغٕ١ذ اٌّٛاسد اٌّزؼٍمخ ثذٚس اٌجشٚرٕ١بد ف ٟاٌذفبع ػٓ اٌزاد

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

2عب

٣لَو ٍجت كولإ أُ٘بػخ أٌُزَجخ اصو ا٫طبثخ
ثـVIH

كولإ أُ٘بػخ
أٌُزَجخ

رزٔ٤ي اُق٣٬ب أُظبثخ ثل٤و ًٝاُـVIH
٠طشػ ِشىٍخ ػغض اٌغٙبص إٌّبػ ٟػٍٝ
ثٔظٜو ٗٔط : ٢أؿش٤زٜب ؿ٤و َٓز٣ٞخ رجل١
اٌزظذٌ ٞف١شٚطVIH
 ٣ؾلك أُظٜو اُ٘ٔطُِ ٢ق٣٬ب أُظبثخرجوػٔبد ػل٣لح.
ٜ٣بعْ ك٤و ًٝكولإ أُ٘بػخ اُجشوVIH ١
ثل٤و ًٝاٗط٬هب ٖٓ كؾض طٞه ٓأفٞمح
ثبُٔغٜو اٌُ٩زو ٢ٗٝرٞػؼ اُق٣٬ب
اُق٣٬ب  ٝ LT4اُجِؼٔ٤بد اٌُج٤وح ٝثِؼٔ٤بد
اَٗ٧غخ ٢ٛٝ .ف٣٬ب أٍبٍ٤خ ك ٢اُزؼوف
أُِلب٣ٝخ أُظبثخ ثل٤و ًٝاٍ. VIH
 ٣ؾَِ ٗزبئظا رغو٣ج٤خ َ٣ٝز٘زظ ٗٔؾ اُق٣٬بٝرول ْ٣أَُزؼل ئُ ٠عبٗت ر٘ش٤ؾ
اٍ٫زغبثبد أُ٘بػ٤خ.
أَُزٜلكخ ٖٓ ؽوف ك٤و ًٝاٍ . VIH
رظٜو ٓوؽِخ (  )SIDAػ٘لٓب ٣ز٘بهض ػلك ٣ -ؾَِ ٝصبئن ٍ٣زؼوف ٖٓ فُٜ٬ب ػِ٠
اُق٣٬ب LT4ئُ ٠أهَ ٖٓ  200فِ٤خ أُِْ.3
أُٔ٤ياد اُج٘٣ٞ٤خ ُل٤و٣ٝ VIH ًٝظق
ٓواؽَ رطٞه ٙكافَ اُـ (LT4كٝهح اُـ. )VIH
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٤بد رطٞه شؾ٘خ اُل٤و ٖٓ ًٝعٜخ ٝرطٞه ٓغٔٞع اُق٣٬ب أُِلب٣ٝخ أَُبػلح
َ٣ ٝزقوط ٍجت كولإ أُ٘بػخ أٌُزَجخ.

2عب
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

٣ -ؾلك أُ٤خ رأص٤و أُجِـبد اُؼظج٤خ

٠مذَ ثٕبء ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ إسشبداد ٌّشىً اخزالي ٚظ١فٟ
ػض ،ٞٛثزغٕ١ذ اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبالرظبي ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌغض٠ئبد اٌؾبٍِخ ٌٍّؼٍِٛخ

 ٣ظٜو اُزقظض اُٞظ٤لُِ ٢جوٝر٘٤بد ك ٢ا٫رظبٍاُؼظج٢
 َ٣زقِض ٝعٞك َٓزوج٬د ثوٝر٤٘٤خ ٍُ٨زَ٤ً ٖ٤ُٞػِ ٠اُـشبء ثؼل أُشجٌ٢
٣ -ؾلك ٓ٤يح ث٘٤زٜب

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اٌٛؽذاد اٌزؼٍّ١خ
 5 -Iاٌزخظض
اٌٛظ١فٟ
ٌٍجشٚرٕ١بد فٟ
االرظبي اٌؼظجٟ
 -1آٌ١خ إٌمً
اٌّشجىٟ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

 -1كٝه اُجوٝر٘٤بد كٗ ٢وَ اُوٍبُخ اُؼظج٤خ ػِ٠
َٓز ٟٞأُشجي
رإٖٓ أُجِـبد اُؼظج٤خ اٗزوبٍ اُوٍبُخ اُؼظج٤خ
ػَِٓ ٠ز ٟٞأُشجي ٝرزٔضَ كٞٓ ٢اك ً٤ٔ٤بئ٤خ
رؾوهٛب اُٜ٘ب٣بد هجَ ٓشجٌ٤خ ٝرإك ١ئُ ٠رـ٤و
أٌُ ٕٞاُـشبئُِ ٢ؼظج ٕٞثؼل ٓشجٌ.٢
أٓ -وو رأص٤و اٍ٫ز:ٖ٤ًُٞ َ٤
 ٔ٣زِي اُـشبء ثؼل ٓشجٌَٓ ٢زوج٬د ٖٓ ؽج٤ؼخثوٝر٤٘٤خ ٍُ٨ز،ٖ٤ًُٞ َ٤
 ٣زؼٖٔ َٓزوجَ اٍ٫زٞٓ ٖ٤ًُٞ َ٤هؼُ ٖ٤زضج٤ذاٍ٧زٝ ٖ٤ًُٞ َ٤ه٘بح كَٓ ٜٞزوجَ ه٘(١ٞاٞ٘٣٩كٞه)

اُزنً٤و ثبٌُٔزَجبد:
 ٔ٣ضَ ػِ ٠هٍْ رقط٤طٗ ٢وَ أُؼِٓٞخ اُؼظج٤خػَِٓ ٠ز ٟٞأُشجي اٗط٬هب ٖٓ أُؼبهف
أٌُزَجخ ك ٢اَُ٘خ اٝ ٠ُٝ٧اُضبٗ٤خ صبٗ١ٞ
٠طشػ ِشىٍخ آٌ١خ إٌمً اٌّشجى ٟثٛاعطخ اٌّجٍغبد
اٌؼظج١خ.
 ٣ؾَِ ٗزبئظ ؽوٖ  αث٘ـبهٝرٓ ٖ٤ًَٞشؼخ ك ٢اُشنأُشجٌ.٢
 ٣ظق اٗط٬هب ٖٓ طٞه روً٤ج٤خ ص٬ص٤خ ا٧ثؼبك ث٘٤خأَُزوج٬د اُـشبئ٤خ ٍُ٨ز.ٖ٤ًُٞ َ٤
٣ -ؾلك ٓ٤يح ث٘٤زٜب

ة -أُ٤خ رأص٤و أُجِؾ اُؼظج ٢اٍ٧زٖ٤ًُٞ َ٤
 ٣ؼٞك ىٝاٍ اٍزوطبة اُـشبء ثؼل ٓشجٌ ٢ك٢َٓز ٟٞأُشجي ئُ ٠اٗلزبػ ه٘ٞاد  Na+أُورجطخ
ثبٌُ٤ٔ٤بء ٗز٤غخ رضجذ أُجِؾ اُؼظج(٢اٍ٧زَ٤
ً )ٖ٤ُٞػِ ٠أَُزوج٬د اُقبطخ ث ٚك ٢اُـشبء ثؼل
ٓشجٌَٓ(٢زوج٬د ه٘٣ٞخ).
 رزٞهق ٍؼخ ىٝاٍ اٍزوطبة اُـشبء ثؼل أُشجٌ٢ػِ ٠ػلك أَُزوج٬د اُو٘ٞاد أُلزٞؽخ ف ٍ٬ىٖٓ
ٓؼ. ٖ٤
 رظَ ٍؼخ اٍ ـ PPSEػزجخ ر٤ُٞل ًٔ ٕٞػَٔ ئمارٞكود ًٔ٤خ ًبك٤خ ٖٓ اٍ٧ز ٖ٤ًُٞ َ٤ك ٢اُشن
أُشجٌ.٢

٣زٞطَ ئُ ٠أُ٤خ رأص٤و أُجِـبد اُؼظج٤خ:
َ٣زـَ ٗزبئظ رغو٣ج٤خ َ٣زؼَٔ كٜ٤ب رو٘٤خ اُـPATCH-
CLAMP
االشبسح فمظ إٌ٘ ٝذف ِٓ ٘زٖ اٌزمٕ١خ اٌز ٟرغّؼ
ثؼضي عضء ِٓ اٌغشبء ٠ؾز ٜٛػٍ ٝلٕبح أ ٚأوضش
ٚدساعخ اٌز١بساد اٌىٙشثبئ١خ إٌبعّخ ػٓ ػٍّٙب.
 ٣ؾلك ٓظله اُ٘جؼبد اٌُٜوثبئ٤خ أَُغِخ ئصو ر٘جٚ٤اُـشبء هجَ أُشجٌ ٢ث٘جٜ٤بد ٓزيا٣لح اُشلح أ ٝؽوٖ
ًٔ٤بد ٓزيا٣لح ٖٓ أٍز ٖ٤ًُٞ َ٤ك ٢اُشن أُشجٌ.٢
٣وثؾ ػ٬هخ ث ٖ٤رـ٤و ىٝاٍ اٍ٫زوطبة ثؼل أُشجٌٝ ٢
ػلك اُو٘ٞاد اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ أُلزٞؽخ اٗط٬هب ٖٓ رلَ٤و ٗزبئظ
رغو٣ج٤خ ٓزؼِوخ ثزـ٤٤و أٌُ ٕٞاُـشبئ ٢ثؼل أُشجٌ٢
ثي٣بكح روً٤ي اٍ٫ز ٖ٤ًُٞ َ٤ك ٢اُشن أُشجٌ٢

رٛعٙ١بد ؽٛي اعزؼّبي األعٕبد
وثٌقة  1ص  132و  6ص 135
 من واستؽاللك للوثٌقتٌن ،استخرج مقر تأثٌرأستٌل كولٌن مبٌنا الطبٌعة الكٌمٌائٌة و الممٌزات
البنٌوٌة للعناصر المبٌنة فً الوثٌقة .6
الوثٌقة  3ص  133و  4ص
الوثٌق 4و  5ص 134
 اذا علمت أن تنبٌه ؼشاء البعد المشبكً بشداتمتزاٌدة أو حقن أستٌل كولٌن بكمٌات متزاٌدة فً
الشق المشبكً ٌولد نفس النتائج المسجلة فً
الوثٌقة .،5
باستؽاللك للوثائق المقدمة لك  ،قدم تفسرا لنتائج
التسجٌل مبٌنا تأثٌر الكمٌات المتزاٌدة لألستٌل
كولٌن على الؽشاء البعد المشبكً

اٌّذح اٌضِٕ١خ

 3أسابٌع موزعة
كالتالً

2سا

الوثٌقة  7ص  144و  8ص 145
الوثٌقة  9ص 145
استخرج مٌزة لعمل المبلػ العصبً ( أستٌل
كولٌن)-
الوثٌقة  10ص  146و  11ص 147
 أدرس تؽٌرات كل من تركٌز الكالسٌوم فًهٌولة النهاٌة القبل مشبكٌة و تركٌز استٌل كولٌن
فً الشق المشبكً إثر التنبٌهات مختلفة الشدة
على اللٌؾ القبل المشبكً واستخرج طرٌقة
تشفٌر الرسالة العصبٌة على مستوى المشبك.
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 َ٣زقِض رـ٤٤و اُزشل٤واٌُٜوثبئ ٢اُ ٠اُزشل٤و اٌُ٤ٔ٤بئ٢
 ٣زؼوف ػٖرؼل َ٣رأص٤و ُِٔجِؾ
اٌُ٤ٔ٤بئ٢
 ٣ؾلك ٓظل ًٔ ٕٞاُواؽخ٣ؾلك ٓظله صجبد
ًٔ ٕٞاُواؽخ

ة -صجبد ًٔ ٕٞاُواؽخ:
 رإٖٓ ٓؼقبد  Na+/ K+صجبد أٌُ ٕٞاُـشبئ ٢فٍ٬اُواؽخ () mv 70-أَُزٌِٜخ ُِطبهخ ثطوك ٗ Na+ؾ ٞاُقبهط
ػٌٌ رلهط اُزوً٤ي ٝاُز ٢رٔ َ٤ئُ ٠اُلف ٍٞثبٗ٫زشبهٝ ،ئكفبٍ
شٞاهك اُجٞربٍ K+ ّٞ٤اُز ٢رٔ َ٤ئُ ٠اُقوٝط ًنُي ثبٗ٫زشبه.
رَُـزٔل اُطبهــخ اُؼوٝه٣خ ُ٘وَ اُشٞاهك ػٌٌ رلهط روً٤يٛب
ٖٓ ئٓبٛخ اُـATP.

 َ٣زقوط شوٝؽ رلكن اُظٞكٗ ّٞ٣ؾ ٞاُقبهط ٖٓفٗ ٍ٬زبئظ رغو٣ج٤خ.
٣ -ؾل٣ل آُ٤خ ػَٔ ٓؼقبد . k+/Na+

 أدرس تؽٌرات كل من تركٌزالكالسٌوم فً هٌولة النهاٌة القبل
مشبكٌة و تركٌز استٌل كولٌن فً
الشق المشبكً إثر التنبٌهات مختلفة
الشدة على اللٌؾ القبل المشبكً
واستخرج طرٌقة تشفٌر الرسالة
العصبٌة على مستوى المشبك.
الوثٌقة  2ص  137و 3ص
138
 إذا علمت أن نفاذٌة الؽشاءللبوتاسٌوم أكبر من نفاذٌتها
+,
+
للصودٌوم (  ،3k 1 Naحدد
مصدر كمون الراحة الذي ٌقدر بـ
 70-مٌلً فولط

الوثٌقة 4و 5صـ 139

أٍجٞع= ٍ 5ب

 -2كٝه اُجوٝر٘٤بد ك ٢صجبد أٌُ ٕٞاُـشبئ٢
أص٘بء اُواؽخ
أٓ -ظله ًٔ ٕٞاُواؽخ:
  ٌٕٞ٣ؿشبء اُؼظج ٕٞأص٘بء اُواؽخ َٓزوطجب ئٗ ًٕٞٔ ٚاُواؽخ٘٣.زظ أٌُ ٕٞاُـشبئُِ ٢ؼظج ٕٞأص٘بء اُواؽخ ػٖ:▪صجبد اُزٞىع ؿ٤و أُزَـــــبُ ١ٝـ  Na+/K+ث ٖ٤اٍُٞؾ
اُلافُِِ ٢قِ٤خ ٝاٍُٞؾ اُقبهع.٢
▪ٗبهِ٤خ شٞاهك اُجٞربٍ K+ ّٞ٤أًجو ٖٓ ٗبهِ٤خ شٞاهك اُظٞكّٞ٣
 ًٕٞNa+ػلك ه٘ٞاد  K+أُلزٞؽخ كٝ ٢ؽلح أَُبؽخ رٌٕٞ
أًجو ٖٓ ػلك ه٘ٞادNa+.

٠طشػ ِشىٍخ ِظذس  ٚصجبد اٌىّ ْٛاٌغشبئ ٟأصٕبء
اٌشاؽخ ػٍِ ٝغز ٜٛغشبء اٌ١ف اٌؼظجٟ
 َ٣زقوط ٓؼِٓٞبد ٖٓ كهاٍخ علا ٍٝرٞػؼاُزوً٤ت اُ ٢ٗٞ٣٧شٞاهك(ٍُِٞ )k+ ٝ Na+طٖ٤
اُقبهط  ٝاُلافَ فِ٤ُِ ٖ٤٣ٞل ٖ٤ػظج ٖ٤٤أؽلٔٛب ؽ٢
ٝا٥فو ٓ٤ذ ٣ٝوثؾ أُؼِٓٞبد أَُزقوعخ
ثبٌُٔٗٞبد اُـشبئ٤خ أَُغِخ ػَِٓ ٠ز٤ُ ًَ ٟٞق.
 َ٣زقوط ٓظله ًٔ ٕٞاُواؽخ ٖٓ ٗزبئظ رغو٣ج٤خرج ٖ٤رـ٤و أٌُ ٕٞاُـشبئ ٢ثزـ٤و روً٤ي اُـ k+
اُلافِٗ ٝ ٢بهِ٤خ ؿشبء اُِ٤ق ُِشٞاهك .

استخرج مٌزة لعمل المبلػ العصبً
( أستٌل كولٌن)-
الوثٌقة  10ص  146و  11ص
147

ؽٞطِخ ػَٔ ٓقزِق اُجوٝر٘٤بد أص٘بء ًٔ ٕٞاُواؽخ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 ٣ؾَِ ٗزبئظ ر٘ج ٚ٤اُِق هجَ أُشجٌ ٢ثؼل ؽوٖ ٓبكحٓضجطخ ٗ٫ي ْ٣اٍ٫ز ٖ٤ًُٞ َ٤اٍزواى ك ٢اُشن
أُشجٌ٢

ؽٞطِخ آُ٤خ اٗزوبٍ اُوٍبُخ اُؼظج٤خ ػَِٓ ٠زٟٞ
أُشجي
أٓ ٝطجٞػخ ػِٜ٤ب اُوٍْ  ٌِٚٔ٣اُزِٔ٤ن

 -2وّ ْٛاٌشاؽخ

ط -كٝه اٌُبَُ ّٞ٤ك ٢رـ٤٤و ٗٔؾ اُزشل٤و:
 رإك ١اُوٍبئَ اُؼظج٤خ اُ ُٔشلوح كَٓ ٢ز ٟٞأُشجي ثزـ٤ورٞارو ًٔٗٞبد اُؼَٔ ئُ ٠رـ٤و ك٤ًٔ ٢خ أُجِؾ اُؼظج ٢اُن١
٣زَجت ك ٢ر٤ُٞل هٍبئَ ػظج٤خ ثؼل ٓشجٌ٤خ ٓشلوح ثزٞارو
ًٔٗٞبد اُؼَٔ
 ُ٣ؾوه أُجِؾ اُؼظج ٢ك ٢اُشن أُشجٌ٢ ٣زَجت ٝط ًٕٞٔ ٍٞاُؼَٔ كَٓ ٢زٜٗ ٟٞب٣خ اُؼظج ٕٞهجَٓشجٌ ٢ك ٢اٗلزبػ ه٘ٞاد  Ca2+أُورجطخ ثبُلُٞط٤خ .
 ٣زَجت كف Ca2+ ٍٞك ٢اُؼ٘ظو هجَ ٓشجٌ ٢ك ٢رؾو٣و أُجِؾاٍ٧ز ٖ٤ًُٞ َ٤ػٖ ؽو٣ن ا٩ؽواػ اُقِ. ١ٞ
د -رؼل َ٣رأص٤و أُجِؾ اُؼظجAch ٢
ـ ٣لول أُجِؾ اُؼظج(٢اٍ٧زٗ )ٖ٤ًُٞ َ٤شبؽ(ٚكؼبُ٤زٗ )ٚز٤غخ
آ٩بٛخ اٗ٩ي٤ٔ٣خ .

٠طشػ ِشىٍخ رشعّخ اٌشعبٌخ اٌؼظج١خ لجً ِشجى١خ
فِ ٟغز ٜٛاٌشك اٌّشجى.ٟ
 ٣لهً طٞه ُٔ٘طوخ ا٫رظبٍ اُؼظج ٢اصو ر٘جٜ٤بدهجَ ٓشجٌ٤خ ٓزيا٣لح اُشلح
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٤بد ُزـ٤و رٞارو ًٔٗٞبد اُؼَٔ هجَأُشجٌ٤خ  ٝروً٤ي اٌُبَُ ّٞ٤ك ٢اُ ٠ُٞ٤ٜهجَ أُشجٌ٤خ
 ٣زٞطَ ئُ٤ً ٠ل٤خ رـ٤٤و اُزشل٤و اٌُٜوثبئ ٢اُ٠اُزشل٤و اٌُ٤ٔ٤بئٝ ٢كٝه اٌُبَُ ّٞ٤ك ٢مُي

الوثٌقة  7ص  144و  8ص
،145الوثٌقة  9ص 145
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٣ؾلك ٓظله ًٔ ٕٞاُؼَٔ
٣زؾل٣ل آُ٤خ ػَٔ أُشجي أُضجؾ
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 مستعٌنا بنتائجالمحصل علٌها خالل
كمون المفروض على
قطعة من الؽشاء القبل
المشبكً ،صؾ طرٌقة
تدخل البروتٌنات فً
تسجٌل كمون العمل .

وثٌقة تمثل تسجٌالت
على مستوى الؽشاء بعد
مشبكً و على المحور
األسطوانً للعصبون
المحرك و تنبٌهات
مختلفة التً تبٌن:

أعجٛع=  5عب

 -4آٌ١خ اإلدِبط
اٌؼظجٟ

 -4كٝه اُجوٝر٘٤بد ك ٢ا٩كٓبط اُؼظج٢
أ -كٝه َٓزوج٬د اُو٘٣ٞخ أُُٞلح ُـ :PPSIٝ PPSE
 ٌٖٔ٣إٔ ٣زوعْ رأص٤و أُجِؾ اُؼظج ٢ػِ ٠اُـشبء ثؼل ٓشجٌ٢ثـ :
▪ىٝاٍ اٍزوطبة اُـشبء ثؼل ٓشجٌ ٢اُن٣ ١زَجت ك٢

ظٜٞه ًٔ ٕٞثؼل ٓشجٌ ٢ر٘ج (PPSE) ٢ٜ٤ـ ٓشجي ر٘ج٢ٜ٤
 كوؽ ك ٢اٍزوطبة اُـشبء ثؼل ٓشجٌ ٢اُن٣ ١زَجت ك٢
ظٜٞه ًٔ ٕٞثؼل ٓشجٌ ٢رضج٤ط )PPSI( ٢ـ ٓشجي رضج٤ط.٢
َٓزوج٬د ه٘٣ٞخ اُز ٢رُ٘شؾ ثبُـ ُٜ GABAب ٝظ٤لخ رضج٤ط٤خ
 َٔ٣ؼ اٗلزبػ ٛن ٙأَُزوج٬د اُو٘٣ٞخ ثلفُِ Cl- ٍٞقِ٤خ ثؼلٓشجٌ٤خ ُٓؾ ِلصخ كوؽب ك ٢اٍزوطبة اُـشبء .

اُزنً٤و ثبٌُٔزَجبد
٠طشػ ِشىٍخ اٌؼبِخ ؽٛي آٌ١خ اإلدِبط اٌؼظج.ٟ
 ٣ؾَِ ٗزبئظ رغو٣ج٤خ أُؾظَ ػِٜ٤ب ثؼل ر٘جٚ٤ػظجٗٞبد هجَ ٓشجٌ٤خ رزٔلظَ ٓغ ٗلٌ
اُؼظج ٕٞأُؾوى .
 َ٣زقوط ٝعٞك ٓشبثي ر٘ج٤ٜ٤خ أ ٝرضج٤ط٤خ ٣ؾَِ ٗزبئظ : ؽوٖ اٍ GABAك ٢اُلواؽ أُشجٌُٔ ٢شجيٓضجؾ ك ٕٝر٘ج ٚ٤اُِ٤ق هجَ أُشجٌ٢
 ٗزبئظ اُزؾِ َ٤اٌُ٤ٔ٤بئُِ ٢لواؽ أُشجٌُٔ ٢شجيٓضجؾ ك ٢ؽبُخ اُواؽخ ٝثؼل ر٘ج ٚ٤اُؼ٘ظو هجَ
أُشجٌ ٢ر٘جٜ٤ب كؼب.٫
 ٝصبئن ر٤جٖ أَُزوج٬د اُ٘ٞػ٤خ ُِـ. GABA٣زٞطَ ئُ ٠رؾل٣ل آُ٤خ ػَٔ أُشجي أُضجؾ .

الوثٌقة  2ص 141و 4
ص 143

ؽٞطِخ ػَٔ ٓقزِق اُجوٝر٘٤بد أص٘بء ًٕٔٞ
اُؼَٔ
 رطج٤ن ؽ ٍٞرأص٤و ٍْ اُؼووة ػِ ٠اُو٘ٞاداُلُٞط٤خ

 -3وّ ْٛاٌؼًّ

 -3كٝه اُجوٝر٘٤بد كٗ ٢شأح ًٔ ٕٞاُؼَٔ:
 رزٔضَ رـ٤واد أٌُ ٕٞاُـشبئ ٢اُ٘برظ ػٖ اُز٘ج ٚ٤ك:٢▪ىٝاٍ اٍزوطبة ٍو٣غ ُِـشبء ٓورجؾ ثزلكن كافُِ ٢ـ Na+
ٗز٤غخ اٗلزبػ ه٘ٞاد  Na+أُورجطخ ثبُلُٞط٤خ.
+
▪ػٞكح اٍ٫زوطبة ٗبرغخ ػٖ رلكن فبهعُ ٢ـ ٗ Kز٤غخ اٗلزبػ
ه٘ٞاد  K+أُورجطخ ثبُلُٞط٤خ
 رإٖٓ ٓؼقخ  Na+ /K+أَُزٌِٜخ ُِطبهخ ) (ATPػٞكحاُزواً٤ي ا٤ٗٞ٣٧خ ُِؾبُخ ا٧طِ٤خ.
 اٗلزبػ اُو٘ٞاد أُورجطخ ثبُلُٞط٤خ ثٔؼ٘ ٠ر٤ُٞل ًٔ ٕٞػَٔرزطِت ػزجخ ىٝاٍ اٍزوطبة.

٠طشػ ِشىٍخ ِظذس وّ ْٛاٌؼًّ ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌ١ف اٌؼظجٟ
٣ؾَِ أُ٘ؾ٘٤بد ٓزؼِوخ ثبُز٤بهاد اٌُٜوثبئ٤خ
أَُغِخ ػجو ؿشبء اُِ٤ق اُؼظج ٢ك ٝ ٢عٞك
TTXٝTEA
 َ٣زقوط ٝعٞك ه٘ٞاد ٓورجطخ ثبُلُٞط٤خ َ٣زقوط آُ٤خ ػَٔ اُو٘ٞاد أُورجطخ ثبُلُٞط٤خثؼل رطج٤ن ًٔٓ ٕٞلوٝع
 ٣وزوػ رلَ٤و ُِظٞاٛو اٌُٜوثبئ٤خ أَُغِخ فٍ٬ًٔ ٕٞاُؼَٔ ٝهثطٜب ثؼَٔ اُو٘ٞاد اُلُٞط٤خ
اٗط٬هب ٖٓ رؾِ٘ٓ َ٤ؾ٘٤بد.

 مشبك منبه -مشبك مثبط
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اٍزقواط آُ٤خ ئكٓبط أُؼِٓٞخ اُؼظج٤خ ػَِٓ ٠زٟٞ
اُؼظج ٕٞثؼل ٓشجٌ٢
 -5رأص١ش
اٌّخذساد
اُزؼوف ػِ٠
رأص٤و أُٞهك ٖ٤ػِ ٠ػَٔ أُشبثي

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ِٛضٛع ٠زٕبٚي اخزالي ػضٚ ٞٛظ١ف ٟػٍِ ٝغز ٜٛاٌجشٚرٕ١بد اٌّزذخٍخ ف ٟإٌمً اٌؼظجٟ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 دمج بٌن الرساالم المنبهةو المثبطة( زمنً و فراؼً)

وثٌقة 1شكل أ فقط وص
 154و وثٌقة  2ص 155
وثائق 5،4و 6و 7صفحة
 156و .157
 علل استعمال المورفٌن فًالوسط الطبً ؾ حالة
اإلصابة بجروح الخطٌرة،
ثم استخرج طرٌقة تأثٌرها .

ٍبػخ

 -5رأص٤و أُقلهاد ػِ ٠اُزقظض ٝظ٤لُِ ٢جو٘٣ٝبد ك٢
ا٫رظبٍ اُؼظج:٢
ُِ٘ ٌٖٔ٣وَ أُشجٌ ٢إٔ ٣قزَ ثزلفَ اُؼل٣ل ٖٓ اُغي٣ئبد
اُقبهع٤خ أَُزؼِٔخ ئٓب ٧ؿواع ؽج٤خ أُ ٝـ٤وٛب ،ئٜٗب
أُقلهاد
ٓضبٍ رأص٤و أُٞهك ٖ٤ك ٢أُغبٍ اُطج٢
 َُ٣زقلّ أُٞهك ٖ٤ك ٢أُغبٍ اُطجُ ٢ؼ٬ط ًَ ٖٓ اُْ٧اُشل٣ل اُؾبك ٝأُيٖٓ .
ا٥صبه اُغبٗج٤خ اُقط٤وح اُز ٢ر٘غْ ٖٓ أُٞهك:ٖ٤
اٍزقلاّ أُٞهك ٖ٤ثشٌَ ػشٞائٓ ٢لوؽ فبهط ٗطبم اُزٞعٚ٤
اُطج٣ ٢زَجت ك ٢ا٩كٓبٕ ٘٣ز ٢ٜثبُٔٞد

٠طشػ ِشىٍخ رأص١ش اٌّخذساد فِ ٟغزٜٛ
اٌّشبثه
 ٣ؾَِ رَغ٬٤د رٔضَ روكك ٓٞعبد ًٔ ٕٞاُؼَٔػَِٓ ٠ز ٟٞػظجٗٞبد اُووٕ اُقِلُِ٘ ٢قبع
اُش ٢ًٞئصو ر٘ج ٚ٤أُ٘طوخ اُغِل٣خ أُٞاكوخ ك٢
ؽبُخ:
 ؿ٤بة أُٞهك.ٖ٤
 ئػبكخ أُٞهك.ٖ٤
 ٣جٓ ٖ٤وو رأص٤و أُٞهك ٖ٤اٗط٬هب ٖٓ ٗزبئظرغو٣ج٤خ.
 ٣وبهٕ طٞه روً٤ج٤خ رٔضَ اُشٌَ اُلواؿٌَُ ٢ٖٓ عي٣ئخ أُٞهك ٝ ٖ٤عي٣ئخ ا٤ٌٗ٧لبُٖ٤
 َ٣زقوط آُ٤خ رأص٤و أُٞهكٖ٤ َ٣ز٘زظ ٓقبؽو ا٫كٓبٕ ػِ ٠أُٞهكٖٓ ٖ٤ٓؼط٤بد ؽج٤خ:

 -دمج رساالت مثبطة

ؽٞطِخ ُ٤ُ٦بد أُزلفِخ فُِ٘ٔ ٍ٬ؼٌٌ اُؼؼِ ٢ػِ ٠أَُز ٟٞاُغي٣ئ ٝ ٢اُشبهك١
اٗط٬هب ٖٓ أُؼِٓٞبد أَُزقِظخ ٖٓ اُٞص٤وخ  11ص153

َ٣زقوط آُ٤خ ئكٓبط أُؼِٓٞخ اُؼظج٤خ ػِ٠
ة -آُ٤خ ئكٓبط أُؼِٓٞخ اُؼظج٤خ ػَِٓ ٠ز ٟٞاُؼظج ٕٞثؼل
َٓز ٟٞاُؼظج ٕٞثؼل ٓشجٌ ٢اٗط٬هب ٖٓ:
ٓشجٌ:٢
٣لٓظ اُؼظج ٕٞثؼل ٓشجٌٓ ٢قزِق أٌُٗٞبد ثؼل ٓشجٌ٤خ ٝمُي  -رؾِجَ رَغ٬٤د ٓؾظَ ػِٜ٤ب ثؼل ر٘جٚ٤
ٓزيآٖ ُـ:
ثؼِٔ٤خ رغٔ٤غ :ٌٕٞ٣
ٓ شبثي ماد ٓ٤يح ر٘ج٤ٜ٤خ اُٞػؼ٤خ
 ئ ّٓب رغٔ٤غ كؼبئ ،٢ئما ًبٗذ أٌُٗٞبد اُوجَ أُشجٌ٤خا٠ُٝ٧
ٓظلهٛب ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٜ٘ب٣بد اُؼظج٤خٝ ،اُز ٢رظَ ك ٢اُٞهذ
ٓ شبثي ماد ٓ٤يح رضج٤ط٤خ اُٞػؼ٤خ
ٗلَ ٚثٔشجي اُؼظج ٕٞاُجؼل ٓشجي .
اُضبٗ٤خ
 ئ ّٓب رغٔ٤غ ىٓ٘ :٢ئما ٝطِذ ٓغٔٞػبد ٖٓ ًٔٗٞبد اُؼَٔٓ شبثي ماد ٓ٤يح ر٘ج٤ٜ٤خ  ٝرضج٤ط٤خ
أُزوبهثخ ٖٓ ٗلٌ اُِ٤ق هجَ ٓشجٌ.٢
 ٗزؾ ّاُٞػؼ٤خ اُضبُضخ
ظَ ػِ ٠ىٝاٍ اٍزوطبة اُـشبء ثؼل ٓشجٌ ٢ثٔؼ٘ ٠رُّٞل
ًٔ ٕٞػَٔ ك ٢اُؼ٘ظو ثؼل ٓشجٌ ،٢ئما ثِؾ ٓغَٔ أٌُٗٞبد
اُز٘ج٤ٜ٤خ ٝاُزضج٤ط٤خ ػزجخ ر٤ُٞل ًٔ ٕٞاُؼَٔٝ ،ػِ ٠ػٌٌ مُي
٣جو ٠اُؼظج ٕٞك ٢ؽبُخ هاؽخ.

 دمج رساالتالمنبهة(الزمنً و الفراؼً)

ٍ2ب
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٠مزشػ ّٔبرط رفغ١ش٠خ ٌٍؾشو١خ اٌذاخٍ١خ ٌألسع
ٌٚجٕ١خ اٌىشح األسض١خ ػٍ ٝأعبط اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ
ثبٌزىز١ٔٛخ اٌؼبِخ.

 ٠مزشػ رفغ١شا ٌٍٕشبط اٌزىزٌٍ ٟٔٛظفبئؼ ٌٍٚجٕ١خاٌذاخٍ١خ ٌٍىشح األسض١خ
 ٠ؾذد اٌظفبئؼ اٌزىز١ٔٛخ ٚاٌزضبس٠ظ اٌّّ١ضح ٌؾذٚد٘ب.٠ضجذ ؽشوخ اٌزجبػذ ٠ٚج ٓ١ػٛالجٙب ػٍ ٝاٌىشح األسض١خ.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

1
أ  -إٌشبط
اٌزىزٌٍ ٟٔٛظفبئؼ
 رؾذ٠ذ اٌظفبئؼ
اٌزىز١ٔٛخ

 ؽشوبد اٌظفبئؼ
اٌزىز١ٔٛخ
 -ؽشوخ اٌزجبػذ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ
وبٔذ اٌمبساد لجً  ْٛ١ٍِ 240عٕخ رشىً وزٍخ ٚاؽذح
ػجبسح ػٓ لبسح ػّاللخ عّ١ذ ثبٔغ١ب رظذػذ ٘زٖ
اٌىزٍخ ٚشىٍذ طفبئؼ رىز١ٔٛخ
ال صاٌذ ؽشوزٙب ِغزّشح فٚ ٟلزٕب اٌؾبضش .
 ٘٣وَْ ااُـ٬ف اُظقو( ١اُِ٤زٍٞل٤و) ئُ ٠ػلحطلبئؼ طِجخ.
 اُظل٤ؾخ اُزٌز٤ٗٞخ ٓ٘طوخ ؿ٤و ٗشطخ ٌٖٔ٣ ،إٔرٌٓ ٕٞؾ٤ط٤خ أٝهبه٣خ أٓٝقزِطخ.
 رُلظَ اُظل٤ؾخ اُزٌز٤ٗٞخ ػٖ اُظلبئؼ أُغبٝهحثٔ٘بؽن ٗشطخ رٔ٤يٛب ؽوًبد ىُياُ٤خ  ٝثوً٘خ ه٣ٞخ
ٝرؼبه ٌ٣فبطخ ٓضَ:
ٍَِِ خ عجِ٤خ ُو٤ؼبٕ اُجؾبه (ظٜواد)
 ف٘لم ٓؾ٤ط٢
ٍَِِ خ عجِ٤خ هبه٣خ...،
 ُِ ٌٖٔ٣ظلبئؼ إٔ رزجبػل أ ٝرزوبهة.  ٌٖٔ٣رجو٣و ؽوًبد اُزجبػل ٖٓ ف:ٍ٬ ىؽيؽخ اُوبهاد ٝاُزٍٞغ أُؾ٤ط.٢
 ٣ؾلك ػٔو هبع أُؾ٤طبد اػزٔبكا ػِ ٠ا٫فز٫٬دأُـ٘ط٤َ٤خ أ ٝاُزٞػؼبد اُوٍٞث٤خ اُز ٢رـط ٢اُِٞػ
أُؾ٤ط.٢
٣يكاك ػٔو اُِٞػ أُؾ٤ط ٢ثشٌَ ر٘بظو ١ػِ ٠عبٗج٢
اُظٜوح ٛ ٝنا ٓب ٣لٍ ػِ ٠رجبػل اُظلبئؼ اُزٌ٤ز٤ٗٞخ
ػٖ ثؼؼٜب اُجؼغ.

اُزنً٤و ثبٌُٔزَجبد

 ٣ؼب ٖ٣ىؽيؽخ اُوبهاد ٖٓ ف ٍ٬اٍزـٝ ٍ٬صبئن رجٝ ٖ٤ػغ اُوبهادٓ٘ن ٍ٘ ّ 240خٝٝ ،عٞك اُوبهح اُؼٔ٬هخ ٝٝػؼٜب اُؾبُٝ( ٢عٞكػلح
هبهاد) ٓوٝها ثٔواؽَ ٍٝط٤خ ٓغ اُزوً٤ي ػِ ٠اُيٖٓ اُغُٞٞ٤ع.٢
طشػ ِشىٍخ اٌزضبس٠ظ اٌّّ١ضح ٌؾذٚد اٌظفبئؼ اٌزىز١ٔٛخ.
 ٣ولّ رؼو٣لب ُِظل٤ؾخ اُزٌز٤ٗٞخ َ٣ٝزقوط اُزؼبه ٌ٣أُٔ٤يحُؾلٝكٛب ٖٓ ف ٍ٬اٍزـٝ ٍ٬صبئن ٓزؼِوخ ثـ:
* اُزٞىع اُؼبُٔ ٖٓ ٌَُ ٢اُي٫ىٍ ٝاُجواً( ٖ٤فوائؾ أٓ ٝجوٓظ
ئػ.)٢ٓ٬
* رؼبه ٌ٣هبع أُؾ٤طبد (ف٘بكم ٝظٜواد) ٝرؼبه ٌ٣هبه٣خ
(اَُ ٍَ٬اُغجِ٤خ).
 ٣ؼ ِّٖ٤ػِ ٠فو٣طخ ؽلٝك اُظلبئؼ اُزٌز٤ٗٞخ أُشٌِخ ُِوشوح ا٧هػ٤خ٣ٝؾلك أٗٞاػٜب اٗط٬هب ٖٓ فو٣طخ رج ٖ٤ؽلٝك اُظلبئؼ اُزٌز٤ٗٞخ
ٝأٗٞاػٜب.
٠طشػ ِشىٍخ ِظب٘ش ؽشوخ اٌزجبػذ  ٚػٛالجٙب ػٍِ ٝغز ٜٛاٌىشح األسض١خ.
 ٣ضجذ ؽوًخ اُزجبػل ٖٓ ف ٍ٬ىؽيؽخ اُوبهاد ٝاُزٍٞغ أُؾ٤ط.٢ ٣ضجذ ىؽيؽخ اُوبهاد ٖٓ ف:ٍ٬ رول ْ٣أكُخ رضجذ رجبػل ئكو٣و٤ب/أٓوٌ٣ب اُغ٘ٞث٤خ رزٔضَ ك:٢
 اُلُ َ٤اُٜ٘لٍٓ ٢ؼبٛبح اُؾٞاف اُشوه٤خ ُوبهح ئكو٣و٤ب ٝاُؾٞاف
اُـوث٤خ ٓ٧وٌ٣ب اُغ٘ٞث٤خ
 اُلُ َ٤اُغُٞٞ٤ع٢
 اُلُ َ٤أَُزؾبص)... ،٢
 ٣ضجذ اُزٍٞغ أُؾ٤ط ٖٓ ٢ف:ٍ٬* ا ثواى ٓـ٘بؽ٤َ٤خ ٓـ٘٤ز٤ذ اُجبىُذ ثبٍزؼٔبٍ عٜبى ه٤بً أُـ٘طٌ٤
ٝاٍز٘زبط ٓل ّٜٞاُؾوَ أُـ٘بؽ ٢َ٤ا٧هػ.٢
* رؾِٝ َ٤صبئن فبطخ ثب٫فز٫٬د أُـ٘بؽ٤َ٤خ ػِ ٠عبٗج ٢ظٜوح أُؾ٤ؾ
ا٧ؽَِٝ ٢ئثواى ؽلٝس اٗ٫و٬ة أُـ٘بؽ ٢َ٤ػجو ا٧ىٓ٘خ اُغُٞٞ٤ع٤خ
* رؾِٝ َ٤صبئن (فوائؾ) ٓزؼِوخ ثؼٔو اُظقٞه اُوٍٞث٤خ اُز ٢رـط ٢اُِٞػ
أُؾ٤طٝ ٢اصجبد ى٣بكح ػٔو اُِٞػ أُؾ٤ط ٢اُجبىُزًِٔ ٢ب اثزؼلٗب ػٖ ٓؾٞه
اُظٜوح.
 اٍز٘زبط ػٔو هبع أُؾ٤طبد ٓغ ئثواى ى٣بكرًِٔ ٚب اثزؼلٗب ػٖ ٓؾٞهاُظٜوح (ػِ ٠اُغبٗج.)ٖ٤

 طٞهح ُظٜوح شٔبٍ ا٫ؽَِ٢ اُٞص٤وزبٕ  4 ٝ 3ك ٢أُِؾن-

اٍٝص٤وخ  1ص 288
اٍٝص٤وخ  2ص 289
اُٞص٤وزبٕ  2 ٝ 1ص 290
اُٞص٤وخ 3
ص 291
اُٞصبئن 3،7،6،5،4ص292

أعجٛع=  5عب

ٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ03

أ٘ذاف
اٌزؼٍُ

اٌٛؽذاد اٌزؼٍّ١خ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

رٛعٙ١بد ؽٛي اعزؼّبي األعٕبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اُٞص٤وزبٕ  9ٝ 8ص
293
اُٞص٤وزبٕ  6ٝ5ك ٢أُِؾن
اُٞصبئن  15،14،13ص 300
اٍٝص٤وخ  7ك ٢أُِؾن
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٠ضجذ ؽشوخ اٌزمبسة ٠ ٚؾذد ػٛالجٙب ػٍٝ
اٌىشح األسض١خ

 -ؽشوخ اٌزمبسة

الحرارية المنبثقة من باطن األرض

يبين دور تيارات الحمل في حركات الصفائح و يحدد مصدر الطاقة

 رزغِ ٠ؽوًبد اُزوبهة ػَِٓ ٠ز ٟٞاُؾلٝكأُوبثِخ ُٔ٘بؽن اُزجبػل ثؾؽٌ طل٤ؾخ ٓب رؾذ
طل٤ؾخ أفو٣ٝ ٟلػٛ ٠نا ثبُـٞص (ٓضَ ؿٞص
اُظل٤ؾخ ا٩كو٣و٤خ رؾذ اُظل٤ؾخ اٝ٧هث٤خ).
 رزٔ٤ي ٓ٘بؽن اُـٞص ثي٫ىٍ ٣زيا٣ل ػٔنثإهٛب ٖٓ أُؾ٤ؾ ئُ ٠اُوبهح ٝرظؾجٜب اٗلكبػبد
ثوًبٗ٤خ.
 رزٞىع ثإه اُي٫ىٍ ٝكن َٓزٓ ١ٞبئَ ٣لػ٠َٓز ٟٞث٘ٞ٤ف اُن٣ ١لظَ ث ٖ٤اُظل٤ؾخ
اُـبئظخ ٝاُظل٤ؾخ اُطبك٤خ.
 ٘٣وَْ اُـ٬ف اُظقو( ١اُِ٤زٍٞل٤و) اُ ٠ػلحطلبئؼ ٓزؾوًخ ػٖ ثؼؼٜب اُجؼغٛٝ ،نا ٓب
٣لػ ٠ث٘ظو٣خ رٌز٤ٗٞخ اُظلبئؼ.

٠طشػ ِشىٍخ ػٛالت اٌزٛعغ اٌّؾ١ط ٟػٍِ ٝغز ٜٛاٌىشح األسض١خ،
ثّب أْ اٌظف١ؾخ رزٛعغ ِٓ عبٔت ،فى١ف ٔفغش ػذَ ص٠بدح ؽغُ اٌىشح
األسض١خ؟
* ٣وزوػ كوػ٤بد اٍزغبثخ ٌٍّشىٍخ أُطوٝؽخ ٓغ اُ٘ٔنعخ.
* َ٣زقوط كٌوح ؿٞص اُظل٤ؾخ أُؾ٤ط٤خ رؾذ اُظل٤ؾخ اُوبه٣خ
اٗط٬هب ٖٓ:
 كهاٍخ َٓز ١ٞث٘ٞ٤ف ٝاثواى اُؼ٬هخ اُوبئٔخ ث ٖ٤ػٔن اُجإه
ٝهٞح اُي٫ىٍ.
 روعٔخ ٓقطؾ ث٘ٞ٤ف ئُ٘ٓ ٠ؾ٘.٠
* اُوثؾ ثٝ ٖ٤عٞك اُجإه اُيُياُ٤خ اُؼٔ٤وخ ٝؽلٝس اٌَٗبهاد ك٢
اُؼٔنٝ ،اُزٞطَ ئُٝ ٠عٞك ؽلٝك ٛلآخ كَٓ ٢ز٘ٓ ٟٞبؽن اُـٞص.

تعد الطاقة الداخلية لألرض محركا أساسيا لتنقل

يطرح اشكالية ماهو المحرك الدافع لزحزحة الصفائح التكتونية؟

الصفائح الليتوسفيرية  ،ويعود مصدرها أساسا

لتفكك العناصر المشعة .

-تتسرب الطاقة الداخلية لألرض ببطء بواسطة

ظاهرة الحمل (نقل الحرارة بفضل حركة المادة )و
هذا لكون الصخور ناقل سيء .وعليه فإن تيارات

الطاقة الداخلية

للكرة األرضية :
محرك لحركات

الصفائح التكتونية

الحمل هي المحرك األساسي للصفائح التكتونية :

تيارات صاعدة ساخنة على مستوى الظهرات

المحيطية .تيارات نازلة تتبرد على مستوى مناطق
الغوص .

-يعود تباعد الصفائح لصعود مادة ساخنة في حالة

*يتوصل إىل وجود طاقة حرارية تنبثق من باطن األرض و حيدد مصدرىا
انطالقا من :
حتليل معطيات خاصة مبظاىر تسرب الطاقة الداخلية لألرض ( الربكنة،املياهالساخنة ،التدرج احلراري )..
معطيات حول كمية احلرارة املنبثقة عن القشرة األرضية و عن كمية الطاقةالناجتة من تفكك العناصر املشعة
*يظهر دور تيارات احلمل يف حركة الصفائح التكتونية انطالقا من :
-منذجة ظاىرة احلمل باستعمال زيتني خمتلفي اللون و الكثافة

اُٞص٤ن -8ة ص244
اُٞص٤وخ 12
ص246
 ٖٓ اُٞصبئن أُولٓخ اٍزقوط أكُخػِ ٠ؽوًخ روبهة اُظلبئؼ اُزٌز٤ٗٞخ

الوثيقة 1ص248
الوثيقة3ص249
الوثيقتني 4و5ص 249

الوثيقة  10ص251

يظهر جتريبيا سوء ناقلية الصخر للحرارة من جهة مقارتة مع قطعة حديد واختزانو املطول للحرارة من جهة أخرى

صلبة على مستوى مناطق التباعد

يغوص الليتوسفر المحيطي تحت الليتوسفيرالمقابل و ذلك لكونه باردا و كثيفا و ذلك على

مستوى مناطق الغوص.

الزشاػ ٚضؼ١خ رزضّٓ رفغ١ش ؽشوخ رىز١ٔٛخ (اٌزجبػذ أ ٚاٌزمبسة)
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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الكفاءة
القاعدٌة 03

أهداف التعلم

ٌقترح نماذج تفسٌرٌة للحركٌة الداخلٌة لألرض و لبنٌة القشرة
األرضٌة على أساس المعارف المتعلقة بالتكتونٌة

ٌصف نموذج بنٌة الكرة األرضٌة اعتمادا على معطٌات سٌسمولوجٌة.

 ٌسترجع المكتسبات القبلٌة حول بنٌةالكرة االرضٌة  :ثالث طبقات رئٌسٌة :
القشرة األرضٌة  ،الرداء  ،والنواة.
ٌنتقً المعطٌات تسمح لبناء النموذج
التوضٌحً بنٌة الكرة االرضٌة ٌتضمن
االؼلفة و االنقطاعات.
 ٌستخرج االدلة التً تعبر على أنالمعطؾ ٌتركب من بٌرٌدوتٌت.
 ٌبٌن بأن الطبٌعة البٌرٌدوتٌة للمعطؾتقدم معلومات هامة تسمح بتمٌٌز
اللٌتوسفٌر عن األستٌنوسفٌر.

 ٌبٌن بان نواة االرض مكونة من الحدٌد. ٌتوصل إلى تحٌد نسبة كل ؼالؾ بالنسبةلحجم األرض .
ٌنمذج مجسم لبنٌة الكرة األرضٌة فً شكل
طبقات وذلك اعتمادا على المعارؾ المبنٌة
.

وثٌقة  9ص 277

الوثٌقة  10ص
 277و
الوثائق
15،14،13،12ص
272
وثٌقة 13ص 265
وثٌقة  1فً الملحق
وثٌقة  12ص 278

أسبوع = 5سا

 -1نموذج
سٌسمولوجً ٌ-تشكل باطن (داخل) األرض من سلسلة من
للكرة
طبقات ذات خواص فٌزٌائٌة و كٌمٌائٌة مختلفة،
االرضٌة.
تحددها انقطاعات:
القشرة األرضٌة صلبة ،حجمها أقل من %.2
▪ القشرة األرضٌة القارٌة ؼرانٌتٌة أساسا.
▪ القشرة المحٌطٌة(اللوح) بازالتٌة أساسا.
 ٌشكل كل من القشرة األرضٌة و المعطؾ العلوي -2نموذج
اللٌتوسفٌر الذي ٌمثل الؽالؾ الخارجً للكرة
معدنً
األرضٌة .كما ٌشكل الٌتوسفٌر وحدة فٌزٌائٌة
كٌمٌائً
منسجمة و هً طبقة صلبة
للكرة
ٌتركب المعطؾ(الرداء) أساسا من سلٌكاتاالرضٌة
األلومٌن(البٌرٌدوتٌت ) وٌشكل أكبر نسبة من حجم
الكرة األرضٌة
 81 %وهو صلب تماما وٌنقسم إلى:
.معطؾ سفلً صلب ومتٌن.
.معطؾ متوسط (آستٌنوسفٌر) مرن أساسا.
.معطؾ علوي صلب ومتٌن.
تشكل النواة نسبة  % 17من حجم الكرة األرضٌةوهً ؼنٌة بالنٌكل و الحدٌد ،تنقسم إلى نواة داخلٌة
صلبة ونواة خارجٌة سائلة .

رٛعٙ١بد ؽٛي اعزؼّبي
األعٕبد

المدة
الزمنٌة

ٌنجز نموذج لبنٌة الكرة األرضٌة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

الوحدات
التعلمٌة

الموارد المستهدفة

السٌر المنهجً لتدرج التعلمات

التقٌٌم
المرحلً
للكفاءة و
المعالجة

عند الحوصلة
وثٌقة  1فً الملحق
بعض خصائص أؼلفة
الكرة األرضٌة .
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

٠مزشػ ّٔبرط ٣ -زؼوف ػِ ٠اُج٘٤بد
اُغُٞٞ٤ع٤خ  ٝاُظٞاٛو
رفغ١ش٠خ
أُورجطخ ثبُ٘شبؽ
ٌٍؾشو١خ
اُزٌز.٢ٗٞ
اٌذاخٍ١خ
ٌألسع ٣ - ٚؾلك اُزؼبهٝ ٌ٣
ٌجٕ١خ اٌمششح اُظٞاٛو اُغُٞٞ٤ع٤خ
أُورجطخ ثؾوًبد
األسض١خ
ػٍ ٝأعبط اُزجبػل.
اٌّؼبسف
اٌّزؼٍمخ
ثبٌزىز١ٔٛخ
اٌؼبِخ.

اٌٛؽذاد اٌزؼٍّ١خ
.2إٌشبط
اٌزىز :ٟٔٛاٌظٛا٘ش
ٚايثٕ١بد
اٌغٌٛٛ١ع١خ
اٌّشرجطخ ثٗ:
1ـ ػٍِ ٝغزٜٛ
ِٕبطك اٌجٕبء
(اٌظٙشاد).

ة  -اٌّبغّبر١خ
ٚرشىً اٌٍٛػ
اٌّؾ١ط.ٟ

ط -رشىً
اٌزضبس٠ظ اٌّّ١ضح
ٌٍظٙشح ٚعظ
ِؾ١ط١خ.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 تشكل اللوح المحٌطً فً مستوى الظهرة  ،حدودالتباعد  -تتمٌز مناطق الؽوص بخندق محٌطً ،زالزل
عنٌفة(سطحٌة وعمٌقة)،بركنة انفجارٌة  ،قوس من
الجزر البركانٌة(سلسلة من الجزر مثل الٌابان ،الفٌلٌبٌن،
األنتٌل)أو سلسلة جبلٌة مثل سلسلة األندٌز بأمرٌكا
الجنوبٌة.
تتمٌز مناطق البناء بـ :سالسل جبلٌة تحت مائٌة
(الظهرات) التً تشكل أحزمة فً وسط المحٌطات
وزالزل سطحٌة و بركنة من النمط الطفحً.
تنشأ على مستوى الظهرات وسط محٌطٌة وبشكلمستمر قشرة جدٌدة بفضل بركنة نشطة ،وتكون الالفا
المنبعثة جد مائعة مشكلة وسائد صخرٌة نتٌجة التبرد
السرٌع للماؼما عند مالمسة الماء.
 ُتخترق الظهرة بنمطٌن من الفوالق ،التً تتسبب فًالزالزل السطحٌة
▪فوالق موازٌة لمحور امتداد الظهرة.
▪فوالق متعامدة على محور امتداد الظهرة فوالق
تحوٌلٌة
ٌتكون اللٌتوسفٌر المحٌطً بالتتالً من األسفل نحواألعلى من البٌرٌدوتٌت ،الؽابرو والبازلت .

االشكالٌة العامة :كٌف تفسر الظواهر و البنٌات
الجٌولوجٌا المرتبطة بالنشاط التكتونً ؟
ٌسترجع المكتسبات القبلٌة حول
المناطق النشطة المختلفة بالنسبة للمحٌطات والقارات و
أشكال التضارٌس المرتبطة بها.

فً قمة االمتداد الشاقولً لتٌارات الحمل الصاعدة والساخنة ٌحدث انقطاع فً اللٌتوسفٌر القاري المالمس
وذلك بفعل الضؽط الناجم عن صعود مواد صلبة ساخنة
،مما ٌؤدي لظهور بنٌة مكونة من خندق االنهٌار
ومدرجات محددة بفوالق عادٌة وهذا ما ٌشكل الخسؾ
(الرٌفت).
ٌكون اللٌتوسفٌر أسفل خندق االنهٌار رقٌقا جدا وٌنشأذلك انخفاض فً الضؽط مما ٌسمح باالنصهار الجزئً
لبٌرٌدوتٌت المعطؾ(الرداء) وتشكل ؼرفة ماؼماتٌة.
الظهرة منطقة ٌكون فٌها الؽالؾ الصخري المحٌطًمحدبا ،رقٌقا ومعرضا للتباعد.

ٌطرح المشكلة  :كٌف نفسر التضارٌس و الظواهر
المرتبطة بالبناء على مستوى الظهرات؟
 ٌتعرؾ على خصائص منطقة البناء فً مستوى الظهرة.
 ٌحلل وثائق متعلقة بمنطقة الخسؾ (الرٌفت) لظهرةالمحٌط األطلسً:
 صور فوتوؼرافٌة أو أشرطة حول انبعاث الماؼما
وتشكل الوسائد الصخرٌة
)) pillow-lavas
 صور و خرائط و رسومات تبٌن طوبوؼرافٌة قاع
المحٌطات والفوالق.
رسم تخطٌطً ٌبٌن تسلسل الصخور المشكلة

للٌتوسفٌر محٌطً وذلك على مستوى فالق تحوٌلً(
استؽالل نتائج حملة )Famous 1973
 ٌنمذج نشاط ؼرفة مؽماتٌة تحت ظهرة وسط محٌطٌة. ٌحلل وثائق( صور ،خرائط ،أشرطة)...متعلقة بالشرق اإلفرٌقً إلظهار كٌفٌة تشكل التضارٌس
الممٌزة للظهرة وسط محٌطٌة.
 ٌنمذج تشكل البنٌة الممٌزة لمنطقة خسؾ باستعمالمجسم ٌسمح بتمثٌل قوى التباعد المسلطة على بنٌة من
الجبس

صورة ص
287

وثٌقة  1ص 288
وثٌقة  2ص 289
الوثائق  1و  2ص
 290و 3ص 291

الوثائق6،5،4،،
ص292

وثٌقة  8و9ص
293
الوثٌقة  2فً الملحق
لالستئناس.
الوثائق 15،14،13
ص 300
 16ص 301
أو وثٌقة  3فً
الملحق

وثٌقة  9ص297

 4أسابٌع=  20سا

أ  -اٌظٛا٘ش
اٌّشرجطخ ثبٌجٕبء
)(accrétion

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

المدة
الزمن
ٌة

التقٌٌم
المرحلً و
المعالجة
ٌٞخض
ِخزٍف
اٌظٛا٘ش
اٌّشرجطخ
ثبٌجٕبء فٟ
ِغزٜٛ
اٌظٙشح فّ١ب
٠خض:
ِٛسفٌٛٛع١ب
لبع اٌّؾ١ظ،
اٌّؼط١بد
اٌضٌضاٌ١خ
ٚاٌؾشاس٠خ
ٚاٌجشوبٔ١خ،
اٌجٕ١خ
اٌّّ١ضح
ٌٍ١زٛعف١ش
اٌّؾ١ط.ٟ
٠جِٕ ٟخططب
رؾظ١ٍ١ب
ٌّخزٍف
ِشاؽً رشىً
ظٙشح
ِؾ١ط١خ
(اٌمبسح
االطٍ١خ ،
رشىً
اٌش٠فذ،
االرغبع
اٌّؾ١طٟ
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 ٔ٘٣نط ً٤ل٤خرشٌَ فَق أٝ
ه٣لذ اُظٜوح
 ٣زؼوف ػِ٠ٓٞهكُٞٞع٤ب
أُ٘بؽن اُ٘شطخ
 ٣زؼوف ػِ٠رشٛٞبد أُ٘بؽن
اُ٘شطخ
 ٣ؾلك اُزٞىعأُٔ٤ي ُِجإه
اُيُياُ٤خ ك٢
أُ٘بؽن اُ٘شطخ.
 ٣زؼوف ػِ٠اُظٞاٛو اُؾواه٣خ
ُِٔ٘بؽن اُ٘شطخ.
 ٣زؼوف ػِ٠اُظقٞه أُٔ٤يح
ُِٔ٘بؽن اُ٘شطخ
 ٣زؼوف ػِ٠ٓظله  ٝا٤ٔٛخ
أُبؿٔبر٤خ ك٢
أُ٘بؽن اُ٘شطخ.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

ة -اخزفبء اٌٍٛػ
اٌّؾ١ط،ٟ
ٚاٌظٛا٘ش اٌّشرجطخ
ثٗ [طٚثٛغشاف١خ،
دٕ٠بِ١ى١خ (صالصي،
ثشاو ،)ٓ١ؽشاس٠خ،
رىز١ٔٛخ (فٛاٌك
ِمٍٛثخ ،أطٛاءاد،
رالِظ) ،طخش٠خ
(طخٛس ِغّبر١خ ٚ
طخٛس ِزؾٌٛخ)

اُٞصبئن  3ٝ 2ص
303
اُٞصبئن 304 4. 5،6،8،9
305 ٝ

ٝصبئن ٖٓ 5ٝ4
أُِؾن.
ص٤وخ 6ك ٢أُِؾن
ٝص٤وخ  7ك ٢أُِؾن

اُٞص٤وز 2 ٝ 1ٖ٤ص
307
ٝصبئن 8ك ٢أُِؾن.

ٝص٤وخ ص308
اُٞص٤وزبٕ  7 ٝ 5ص
309
اُٞصبئن13،15،14
ص313
اٍٝص٤وخ  9ك ٢أُِؾن

٠جِٕ ٟخططب رؾظ١ٍ١ب ٠جشص ف ٗ١أُ٘ اٌظٛا٘ش اٌّشرجطخ ثبٌغٛص
[رٛثٛغشاف١خ ،دٕ٠بِ١ى١خ(صالصي ،ثشاو ،)ٓ١ؽشاس٠خ ،رىز١ٔٛخ(فٛاٌك ِمٍٛثخ ،أطٛاءاد ،رالِظ)
طخش٠خ(طخٛس ِغّبر١خ ٚطخٛس ِزؾٌٛخ] ِ ٚخزٍف ِشاؽً رشىً اٌظخٛس اٌزبثؼخ ٌٙب.
ٕ٠ -غض ؽظٍ١خ ِخزظشح ٌذٕ٠بِ١ى١خ اٌٍ١زٛعف١ش ِٓ االٔفزبػ اٌّؾ١طٌ ٟغب٠خ رشىً عٍغٍخ عجٍ١خ.

 ٣زؼوف ػِ٠اُزوً٤ت
اُجزوٝؿواك٢
ُِ٤زٍٞل٤و أُؾ٤ط٢
ٝرَََِ اُظقٞه
أُشٌِخ ُ.ٚ

 2ـ ػٍِ ٝغزٜٛ
ِٕبطك اٌغٛص
أ-
اٌظٛا٘ش
اٌّشرجطخ ثبٌغٛص

 رزٔ٤ي ٓ٘بؽن اُـٞص ثق٘لم ٓؾ٤ط ،٢ى٫ىٍ ػ٘٤لخ (ٍطؾ٤خ ٝػٔ٤وخ)،ثوً٘خ اٗلغبه٣خ  ،ه ٖٓ ًٞاُغيه اُجوًبٗ٤خ(ٍَِِخ ٖٓ اُغيه ٓضَ اُ٤بثبٕ
،اُل٤ِ٤ج ،ٖ٤اٗ٧ز )َ٤أٍَِِ ٝخ عجِ٤خ ٓضَ ٍَِِخ اٗ٧ل٣ي ثأٓوٌ٣ب اُغ٘ٞث٤خ .
٣ـٞص اُِٞػ أُؾ٤ط ٢رؾذ اُؾبكخ اُ٘شطخ ُظل٤ؾخ رؼْ هشوح هبه٣خ أٝهشوح ٓؾ٤ط٤خ ( ٌٖٔ٣إٔ رٌ ٕٞاُظل٤ؾخ ؿ٤و اُـبئظخ هبه٣خ أٓ ٝؾ٤ط٤خ أٓب
اُـبئظخ كٓ ٢ٜؾ٤ط٤خ كائٔب.
رظطق اُجواً ٖ٤اٗ٫لغبه٣خ ػٖٔ ٍ ٍَ٬عجِ٤خ ماد رؼبه ٌ٣ؽبهح.
رزؼوع ؽجوزٜب ُِطٝ ٢اُزشٝ ٙٞرظٜو ػِٜ٤ب اٗطٞاءاد شل٣لح  ٝكٞاُن
ٓوِٞثخ.
اُوٍٞث٤بد رٌٓ ٕٞط٣ٞخٓ ،ؾبٝه ؽ٤برٜب ٝاػؾخ ٞٓ ٝاى٣خ َُِبؽَ .ثزوبهة
اُِٞؽ ٖ٤ر٘لظَ اُوٍٞث٤بد ك ٢هبػلرٜب ٝر٘طٝ ١ٞرٌَ٘و.
 ػ٘لٓب ٗ٘زوَ ٖٓ اُقَق ئُ ٠اُوبهح ٣وَ ػلك اُجإه اُيُياُ٤خ ٣ ٝيكاك ػٔوٜب.
رزٞىع اُجإه اُيُياُ٤خ ػِ ٠أٍٍي اُِ٤زٍٞل٤و ١أهَ ٖٓ ٣ ٞٛٝ100 Kmؾلك
ٍٔي اُِٞػ أُؾ٤ط ٢اُـبئض.
 ر٘قلغ كهعخ ؽواهح اُ٤زٍٞل٤و أُؾ٤ط٣ٝ ٢يكاك ًٌٍِٔٔ ٚب ثَ ُؼ َل ػٖاُظٜوح ٝ ،ثي٣بكح ًضبكز٣ ٚـٞص ك ٢اٍ٧زٍٞ٘٤ل٤و٣ .ؼل ٛنا اُزجب ٖ٣ك ٢اٌُضبكخ
أؽل أُؾوًبد اٍ٧بٍ٤خ ُِـٞص.
 ٘٣زظ أُبؿٔب ٖٓ اٗ٫ظٜبه اُغيئُ ٢ظقٞه اُج٤و٣لٝر٤ذ اُزبثؼخ ُٔؼطقاُظل٤ؾخ أَُٓ٬خ ) . (chevauchante
 ٣ؼٞك ٛنا اٗ٫ظٜبه ٓ٩بٛخ أُؼطقِ٣ :ؼت أُبء كٝه ٓن٣ت ٣ٝقلغ ٖٓكهعخ اٗ٫ظٜبه.
 ثبػزجبه كهعخ اٗ٫ظٜبه ٓ٘قلؼخ كإ ٛنا اٗ٫ظٜبه  ٌٕٞ٣ؿ٤و ًبَٓ(عيئٔٓ )٢ب ٣لَو ؿ٘ ٠أُبؿٔب ثبَُ ٌ٤ِ٤اُن٣ ٫ ١زطِت اٗظٜبه ٙكهعخ
ؽواهح ػبُ٤خ ٓضِٔب  ٞٛآ٧و ثبَُ٘جخ ُِؼ٘بطو اُؾل٣لٓ -ـ٘٤ي٣خ .
٘٣زظ أُبء ػٖ رغل٤ق طقٞه اُظل٤ؾخ اُـبئظخ اُز ٢رزؼوع ُزـ٤وادٛٝنا ٓب ٣لػ ٠ثبُزؾ.ٍٞ
ػ٘لٓب ٣جزؼل اُـبثو(ٝث٤و ،ٖ٤ًَٝث٬ع٬ًٞ٤ى) ػٖ اُظٜوح ٣زجوك ٣ٝزٔٚ٤
٣ٝزؾ ٍٞئُ ٠شَ٤ذ أفؼو(ًِٞه٣ذ ،أًزٞ٘٤د) .ئصو اُـٞص ٣زؼوع
اُِ٤زٍٞل٤و أُؾ٤ط ٢أُُٔ ٚ٤زيا٣ل اُؼـؾ ك ٢ؽواهح ٓ٘قلؼخ ك٤زشٌَ
اُشَ٤ذ ا٧ىهم (ؿًِٞٞكبٕ) صْ اًِٞ٩ع٤ذ (عبك٤٣ذ ،ؿوٗٝب).
رظٜو ٓؼبكٕ ٓٔ٤يح ُٔ٘بؽن ؿٞص اُِ٤زٍٞل٤و أُؾ٤ط ٢رَزوو كٓ ٢غب٫د
ٓؾلكح ٖٓ اُؼـؾ ٝاُؾواهح.
ٖٓ عٜخ أفو٣ ،ٟإك ١اٗظٜبه اُج٤و٣لٝر٤ذ ئُ ٠رشٌَ ٓبؿٔب ٍبفٖ
٘ٓٝقلغ اٌُضبكخ ٣زـِـَ ٗؾ ٞا٧ػِ ٠ػٖٔ اُوشوح اُوبه٣خ.
عٞ٤ة أُبؿٔب اُز ٢ر٘لً رؼط ٢ثزجِٞهٛب اُزله٣غ ٢طقٞها ؽج٤ج٤خ
اٗلٍبٍ٤خ (كٞ٣ه٣ذ ،ؿواٗٞكٞ٣ه٣ذ ،ؿواٗ٤ذ).
أٓب أُبؿٔب اُظبػل ئُ ٠اَُطؼ ك٤زَجت ك ٢ئؽلاس ثوًبٕ اٗلغبه ١ر٘غْ ػ٘ٚ
طقٞه ٍطؾ٤خ ٓضَ اٗ٧ل٣ي٣ذ ٝاُو٤ُٞ٣ذ .

٠طشػ اٌّشىٍخ :و١ف رفغش اٌزضبس٠ظ ٚاٌظٛا٘ش اٌّشرجطخ
ثبٌجٕبء ػٍِ ٝغزِٕ ٜٛبطك اٌغٛص؟
ٞ٣ظق ٌٓزَجبر - :ٚرؼو٣ق اُظل٤ؾخ اُِ٤زٍٞل٤و٣خ ،اُؾٞاف
اُ٘شطخ  ٝؿ٤و اُ٘شطخ (أٓضِخ)
 رشٌَ اُِٞػ أُؾ٤ط ٢كَٓ ٢ز ٟٞاُظٜوح ،ؽلٝك اُزجبػل ٝاُزوبهة.
 َ٣زقوط أ ْٛاُظٞاٛو أُورجطخ ثبُـٞص اٗط٬هب ٖٓرؾِ:َ٤
 طٞه ص٬ص٤خ ا٫ثؼبك (ٓجوٓظ ُ )Sismologـٞص ك٢ٓ٘طوخ اٗ٧ل٣ي  ٝك ٢أهفج َ٤اُ٤بثبٕٝ ،ص٤وخ رٞػؼ أُِٔؼ
اٍؽٝثٞؽهاكٜٔ٘ٓ ٌَُ ٢ب ٓؾلكا كٓ ًَ ٢وح اُِٞػ اُـبئض ٝ
اُِٞػ اُطبك.٢
 طٞه  ٝفوائؾ رج ٖ٤رٞىع اُجواً ٝ ٖ٤رش ٙٞاُِ٤زٍٞل٤واُوبه.١
 طٞه  ٝفوائؾ (ُ )3Dزٞثٞؿواك٤ب هبع أُؾ٤طبد رجوىارغب ٙرٞػغ اُوٝاٍت كٞٓ ٢شٞه اُزوٍ٤ت.
 ٓ٘ؾ٘٤بد رٞىع اُجإه اُيُياُ٤خ ؽَت اُؼٔن ٣ٝؾلك ٗٞعاُظلبئؼ اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٗغلٛب ك٘ٓ ٢بؽن اُـٞص ثلهاٍخ
َٓز ٟٞثٞ٤٘٤ف ك٘ٓ ٢طوزٓ ٖ٤قزِلز.°90ٝ °45 ٖ٤
 ٝصبئن رج ٖ٤رٞىع اُزلكن اُغٞ٤ؽواه ١ك٘ٓ ٢بؽن رٔبًطل٤ؾخ ع٘ٞة أٓوٌ٣ب ٓغ طل٤ؾخ أُؾ٤ؾ اُٜبكَ٣ٝ ١زقوط
ٜٓ٘ب ػلك ا٫فز٫٬د  ٝؽج٤ؼزٜب(ثبهكحٍ ،بف٘خ)  ٝػ٬هزٜب
ثٔؼط٤بد ٝصبئن رٞىع اُجواً ٝ ٖ٤رش ٙٞاُِ٤زٍٞل٤و اُوبه.١
 ٝصبئن رج ٖ٤اُظقٞه  ٝأُؼبكٕ أُٔ٤يح ُٔ٘طوخ اُـٞص: طقٞه اُِ٤زٍٞل٤و اُـبئض اُ٘برغخ ػٖ رؾٍٞ
اُـبثو.ٝ
 شجٌبد اُزؾ ٍٞاُظقو(١اُزلبػ٬د اٍ٧بٍ٤خ
أُلَوح ُزؾ ٍٞاُـبثو.)ٝ
ٓ غب٫د اُؾواهح  ٝاُؼـؾ أُؾلكح
َُِؾ٘بد (ٓغب٫د رجبس اَُؾ٘بد).
 ٝصبئن رجٓ ٖ٤ظله ٝأ٤ٔٛخ أُبؿٔب ك٘ٓ ٢بؽن اُـٞص (ث٘بء اُوشوح اُوبه٣خ) اٗظٜبه اُج٤و٣لٝر٤ذ
ٞٗ ٝع اُجوًبٕ ػِ ٠اُِٞػ اُطبك.٢
 ٝصبئن رجٞٗ ٖ٤ع اُظقٞه اُ٘برغخ ػٖ رجوك أُبؿٔب ك٢َٓز ٟٞاُِٞػ أُ(ٌٓ٬اُوبه( )١ؿواٗ٤ذ ،أٗلى٣ذ،
ه٤ُٞ٣ذ)

اُٞص٤وزبٕ 11 ٝ10
ص 311
اٍٝص٤وخ  16ص 314

24

اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ -صبٗ١ٞ

ٌحدد عواقب
التقلص و
التضارٌس
المرتبطة
بالتصادم

 3ـ على مستوى
مناطق التصادم
أ  -التضارٌس
الناجمة عن
التصادم
ب -شواهد
التقلص
(Raccourcis
)sement

ٌستخرج دالئل
وجود محٌط قدٌم
وٌقدم تفسٌرا
الختفائه

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

ج -شواهد محٌط
قدٌم

 ٌنتج التصادم عن تقارب لٌتوسفٌرٌن قارٌٌن عقب الؽوص وٌؤديذلك لتشكل سلسلة جبلٌة  :الحركة البانٌة للجبالOrogenèse.
تتجلى قوى االنضؽاط فً طٌات وفوالق عكسٌة ،وعلى مستوىأشمل فً االنفصال واالؼتراب (الصخور المؽتربة
ٌؤدي التصادم القاري إلى التقلص األفقً الذي ٌتسبب فً زٌادةسمك اللٌتوسفٌر(تضارٌس  ،أوتاد عمٌقة ) وهذا ما ٌعنً تضخما فً
االرتفاع والعمق.
ٌعتبر تواجد صخر المٌؽماتٌت (المكون من الؽنٌس والؽرانٌت)شاهدا على توؼل الصخور:
عند حدوث التقلص تتحول الصخور العمٌقة تحت تأثٌر ارتفاعدرجة الحرارة (الؽنٌس الناتج عن التحول) و ٌنجم عنه أحٌانا بداٌة
االنصهار الجزئً مؤدٌا إلى تشكل سائل ؼرانٌتً.
ٌعتبر تواجد األوفٌولٌت فً السلسلة المؽاربٌة من جهة والسلسلةاأللبٌة من جهة ثانٌة شاهدا على اختفاء محٌط قدٌم وهذا عقب
ؼوص اللٌتوسفٌر المحٌطً ثم تصادم لٌتوسفٌرٌن قارٌٌن.

تتمٌز األفٌولٌت بمتتالٌة تتشكل من األسفل نحو األعلى منالمستوٌات اآلتٌة:
بٌرٌدوتٌت/ؼابرو /ومركب بازلتً.
إنها قطع من اللٌتوسفٌر المحٌطً التً لم ٌشملها الؽوص فبرزت إلى
السطح نتٌجة عوامل التعرٌة.

التذكٌر بالمكتسبات:
دراسة وثائق موضحة لعواقب التصادم مثل تشكل جبال
الهٌماالٌا الناجة عن تصادم الهند و اوراسٌا
ٌطرح اشكالٌة الحوادث التً تعقب الغوص علما أن قلةكثافة اللٌتوسفٌر القاري ال تسمح له بالغوص.
ٌنتهج مسعى علمً بتحلٌل:
 وثائق متعلقة بالسلسلة الجبلٌة المؽاربٌة (التصادم بٌنالصفٌحة اإلفرٌقٌة واألروبٌة)
 صور فوتوؼرافٌة ،صور باألقمار الصناعٌة ،محطاتزلزالٌة ،مقاطع جٌولوجٌة )...لبنٌات جٌولوجٌة لمنطقة
تقلص.
نمذجة تشكل هذه البنٌات (الطٌات ،الفوالق العكسٌة،الصخور المؽتربة )..

وثائق متعلقة بمختلؾ المستوٌات التً تشكل متتالٌةافٌولٌتٌة خاصة بالجبال المؽاربٌة (تاكسانة بجٌجل) وفً
سلطنة عمان و فً جبال األلب.

4،5و 6ص 317

الوثائق 3،2،1ص
316
الوثائق  6،5،4ص
317
وثٌقة  1و 2ص
 319والوثٌقة  5ص
321

وثٌقة  5ص 325

25

اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ -صبٗ١ٞ
اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 01

أ٘ذاف
اٌزؼٍُ

٠مزشػ ّٔٛرط رفغ١شٌ ٞؾشو١خ اٌطبلخ اٌخٍ٠ٛخ
ػٍ ٝأعبط اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثزؾ ً٠ٛاٌطبلخ
ػٍِ ٝغز ٜٛاٌجٕ١بد ف ٛق خٍ٠ٛخ

 ٠ؼشف آٌ١بد رؾٌ ً٠ٛطبلخ اٌضٛئ١خ إٌ ٝطبلخ و١ّ١بئ١خ وبِٕخ ف ٟاٌغض٠ئبد اٌؼض٠ٛخ ٠غزخشط اٌّ١ضح اٌجٕ٠ٛ١خ ٌٍظبٔؼخ اٌخضشاء  ٚاٌزشو١ت اٌىّٛ١ؽٌّ ٞٛخزٍفأعضائٙب٠ - .شثظ ث ٓ١اخزالف اٌزشو١ت اٌى ّٛ١ؽٌٍ ٞٛ١ؾشٛح ٚاألغش١خ اٌز١الوٛئ١ذ٠خ.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اٌٛؽذاد اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٚ ٟرذسط اٌزؼٍّبد

1آٌ١بد رؾً٠ٛ
اٌطبلخ اٌضٛئ١خ
اٌ ٝطبلخ
و١ّ١بئ١خ وبِٕخ

التركٌب الضوئً ،آلٌة تؤدي الى تحوٌل الطاقة
الضوئٌة الى طاقة كٌمٌائٌة تخزن فً شكل جزٌئات عضوٌة
،كالنشاء
ٌتم تركٌب الجزٌئات العضوٌة انطالقا من الماء
و  CO2بوجود ضوء وٌخضور وٌطرح الـ O2
تتم مجموع التفاعالت الكٌمٌائٌة للتركٌب الضوئً
داخل الصانعات الخضراء

 .المكتسبات القبلٌة:
 ٣ؾلك ٓغٔٞع اُظٞاٛو  ٝاُشوٝؽ أُإك٣خ ُزوً٤تأُبكح اُؼؼ٣ٞخ  ٝؽوػ اُـ  O2اٗط٬هب ٖٓ ٝ CO2
ٓبء اٗط٬هب ٖٓ أُؼبكُخ ا٩عٔبُ٤خ ُِزوً٤ت اُؼٞئ.٢
ٌطرح مشكلة آلٌات تحوٌل الطاقة الضوئٌة إلى طاقة
كٌمٌائٌة كامنة فً شكل جزٌئات عضوٌة

 ِب فٛق ثٕ١خاٌظبٔؼخ
اٌخضشاء

للصانعة الخضراء بنٌة حجٌرٌة منظمة كاآلتً:
* تراكٌب ؼشائٌة داخلٌة تشكل أكٌاس مسطحة :التٌالكوئٌد.
* تجوٌؾ داخلً :الحشوة ،محددة بؽشاء بالستٌدي ٌ،ضاعؾ
الؽشاء البالستٌدي الداخلً بؽشاء خارجً ٌفصل الؽشاءٌن
فضوة بٌن الؽشاءٌن.
* تحوي األؼشٌة التٌالكوئٌدٌة أصبؽة التركٌب الضوئً(
أصبؽة ٌخضورٌة ،أصبؽة أشباه الجزرٌن) وجهاز أنزٌمً
بما فً ذلك الـ ATPسنتاز.
*تحوي الحشوة مواد أٌضٌة وسطٌة لتركٌب المواد العضوٌة
كنواقل البروتونات

 ٌحلل صور لما فوق بنٌة الصانعة و ٌستخرج مٌزةالبنٌة الحجٌرٌة لها

ِشؽٍزب اٌزشو١ت
اٌضٛئٟ

ٌتم التركٌب الضوئً فً مرحلتٌن:
مرحلة كٌمو ضوئٌة تحتاج إلى ضوء ٌتم خاللها طرح الـO2
.
مرحلة كٌموحٌوٌة ال تحتاج إلى ضوء ٌتم خاللها ارجاع
الـ CO2وتركٌب جزٌئات عضوٌة

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

معادلة التركٌب
الضوئً

الوثٌقة1ص177
جدول ص 177

 ٣ؾَِ ٓؼط٤بد ؽ ٍٞاُزوً٤ت اٌُ ٞٔ٤ؽُِ ١ٞ٤ؾشٞحٝا٧ؿش٤خ اُزًٞ٬٤ئل٣خ ٣زٞطَ ئُ ٠إٔ افز٬ف
اُزوً٤ت اٌُٞٔ٤ؽُِ ١ٞ٤ؾشٞح ٝا٧ؿش٤خ اُزًٞ٬٤ئ٤ل٣خ
٣لٍ ػِ ٠إٔ ٌَُ ٜٓ٘ٔب ٝظ٤لخ فبطخ ك٤ٍ ٢وٝهح
ػِٔ٤خ اُزوً٤ت اُؼٞئ.٢

 ٌستنتج وجود مرحلتٌن فً عملٌة التركٌب الضوئًمن خالل تحلٌل نتائج حضن صانعات خضراء فً
وجود و ؼٌاب  co2فً الضوء و ؼٌابه

رٛض١ؾبد ؽٛي اٌزؼٍّ١بد

الوثٌقة2ص178
الوثٌقة
3ص179
.

ٌتعرؾ على مختلؾ مكونات
للصانعة الخضراء و استخرج
خصوصٌتها البنٌوٌة .

اٌضِٓ
2
أٍجٞع
=
ٍ10ب
ٓٞىػخ
ًٔب
٢ِ٣

ٌقارن بٌن التركٌب
الكٌموحٌوي الحشوة و أؼشٌة
الثٌالكوئٌد
ٌحدد كٌفٌة توضع مكونات
ؼشاء الثٌالكوئٌد

ٍ 2ب

ٌستخرج مراحل التركٌب
الضوئً مع التعلٌل
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آٌ١خ اٌّشؽٍخ  -رزأًَل عي٣ئ ٚاُ٤قؼٞه ُٔوًي اُزلبػَ رؾذ رأص٤و اُلٞرٗٞبد
اٌىّٛ١ضٛئ١خ أُوز٘ظخٓ ،زقِ٤خ ػٖ ئٌُزو.ٕٝ
عي٣ئ اُ٤قؼٞه أُإًَلح ؽبُزٜب أُو َعغح ٝ ،ثبُزبُ٢
ح
 رَزوعغهبثِ٤خ اُز٘ج ٚ٤اٗط٬هب ٖٓ اٌُ٩زوٗٝبد اُ٘برغخ ػٖ أًَلح أُبء.
 ر٘زوَ اٌُ٩زوٗٝبد اُ٘برغخ ػٖ ٓوًي اُزلبػَ ػجو ٍَِِخ ٖٓاُ٘ٞاهَ ٓزيا٣لح ًٔ ٕٞاًَ٧لح ٝا٩هعبع .
 ئٕ أَُزوجَ ا٧ف٤و ٌُُ٪زوٗٝبد ٣لػ ٠اٌُ٘ٞ٤ر ٖ٤أٓ٤ل أكٖٗ٤ص٘بئ ٢اُ٘ٞ٤ٌِ٤ر٤ل كٍٞلبد  NADP+ثٞاٍطخ أٗيNADP ْ٣
ه٣لًٝزبى ؽَت اُزلبػَ اُؼبّ :

٠طشػ ِشيوخ آٌ١خ اٌّشؽٍخ اٌى ّٛ١ضٛئ١خ
ٌستخرج شروط طرح  o2من خالل نتائج
تجربة هٌل
ٗ .زبئظ ؽوٖ اُـ  Pi ٝ ADPكٓ ٢ؼِن طبٗؼبد
فؼواء ٓؼيُٝخ ًبِٓخ أ ٝرًٞ٬٤ئ٤لاد
َ٣زقوط رأص٤و اُلٞرٗٞبد أُوز٘ظخ ػِ ٠عي٣ئٚ
اُ٤قؼٞه ُٔوًي اُزلبػَ

اُٞص٤وخ3ص 181
اُٞص٤وخ  8ص 186
عل ٍٝاُض183

 ٣ؾلك ٓظله اٌُ٩زوٗٝبد ٩هعبع اُ٤قؼٞه٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٤بد رجًٗٞٔ ٖ٤بد اًَ٧لح ٝا٩هعبع
ُ٘ٞاهَ اََُِِخ اُزوً٤ج٤خ اُؼٞئ٤ُ ٢زٞطَ ئُ٠
رؾل٣ل آُ٤خ ئٗزوبٍ اٌُ٩زوٗٝبد ػجو ٗٞاهَ اََُِِخ
اُزوً٤ج٤خ اُؼٞئ٤خ  ٝكٝه اُ٤قؼٞه ك ٢مُي.

٣ظبؽت ٗوَ اٌُ٩زوٗٝبد ػِ ٠ؽٍَِِ ٍٞخ اًَ٧لح ا٩هعبػ٤خ٣ ،طوػ رَبؤٍ ؽٓ ٍٞظ٤و اُجوٝرٗٞبد اُ٘برغخ
ػٖ اُزؾَِ اُؼٞئُِٔ ٢بء ٝاُز ٢ر٘وَ ٖٓ اُؾشٞح
رواًْ اُجوٝرٗٞبد اُ٘برغخ ػٖ أًَلح أُبء  ٝ،رِي أُ٘وُٞخ ٖٓ
ئُ ٠رغ٣ٞق اُزًٞ٬٤ئ٤ل
اُؾشٞح ثبرغب ٙرغ٣ٞق اُزًٞ٬٤ئ٤ل
ئٕ رلهط روً٤ي اُجوٝرٗٞبد أُزُٞل ث ٖ٤رغ٣ٞق اُزًٞ٬٤ئ٤ل ٝ
ؽشٞح اُظبٗؼخ اُقؼواء ـ٘٤زشو ػِ ٠شٌَ ٍ ٖٓ َ٤اُجوٝرٗٞبد ٣ -ؾَِ ٗزبئظ رغوثخ ٣بؿ٘لٝهف ُ٤زٞطَ ئُ٠
شوٝؽ  ٝآُ٤خ روً٤ت اُـ ATP
اُقبهعخ ػجو اُـٍ٘ ATPزبى
 رَٔؼ اُطبهخ أُزؾوهح ٖٓ ٍ َ٤اُجوٝرٗٞبد اُقبهعخ ثلَلوحاُـ ADPاُ ATP ٠كٝ ٢عٞك اُلٍٞلبد اُ٬ػؼ) Pi(١ٞئٜٗب
اُلَلوح اُزأًَلٍخ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اُٞص٤وخ 1ص180

ٌستخرج شروط انطالق
األكسجٌن فً هذه التجربة مع
التعلٌل

2سا

ٌقدم تحلٌل مقارن للمنحنٌن و
ٌستخلص
٣ج ٖ٤رأص٤و كٞرٗٞبد اُؼٞء
ػِ ٠عي٣ئخ ٣قؼٞه ٓوًي
اُزلبػَ

اُٞص٤وخ ك ٢أُِؾن

ثبٍزـ ٍ٬اُ٘زبئظ اُزغو٣ج٤خ
٣ج٤ً ٖ٤ق رَزوعغ عي٣ئخ
اُ٤قؼٞه أُإًَلح ؽبُزٜب
أُوعؼخ
٣شوػ آُ٤خ اٗزوبٍ اٌُ٩زوٗٝبد
ػجو ٗٞاهَ اََُِِخ اُزوً٤ج٤خ
اُؼٞئ٤خ  ٝكٝه اُ٤قؼٞه ك٢
مٍى.

اُٞص٤وخ 12
ص190

ثبٍزـ ٍ٬اُ٘زبئظ اُزغو٣ج٤خ
َ٣ز٘زظ شوٝؽ روً٤ت
ٓATPغ شوػ آُ٤خ روً٤جٚ

1سا
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٠ؾذد آٌ١خ إسعبع اٌـ CO2 ٚ
 ٚرشو١ت عض٠ئبد ػض٠ٛخ ػٍِ ٝغز ٜٛؽشٛح
اٌظبٔؼخ.

اٌّشؽٍخ
اٌى ّٛ١ؽ٣ٛ١خ

٠ؾذد اٌؼاللخ ث ٓ١اٌظٛا٘ش
اٌىّٛ١ضٛئ١خ اٌز ٟرؾذس فٟ
اٌز١الوٛئ١ذ  ٚاٌظٛا٘ش اٌىّٛ١
ؽ٠ٛ١خ اٌز ٟرزُ ف ٟاٌؾشٛح

اٌؼاللخ ثٓ١
ِشؽٍزٟ
اٌزشو١ت
اٌضٛئٟ

 ٣ضجذ اُـ CO2ػِ ٠عي٣ئخ فٔبٍ٤خ اٌُوثٕٞ:اُو٣جُٞٞى ص٘بئ ٢اُلٍٞلبد(ٓ) Rudipشٌٓ ٬وًت
ٍلاٍ ٢اٌُوث ٕٞاُن٘٣ ١شطو ٍو٣ؼب ئُ ٠عي٣ئزٖ٤
ثض٬س مهاد ًوث ٞٛ ٕٞؽٔغ اُلٍٞل ٞؿِ٤َ٤و٣ي
(٣ )APGواهت كٓظ اُـCO2ثأٗي ْ٣اُو٣جُٞٞى ص٘بئ٢
اُلٍٞلبد ًوث٬٤ًَٞى .
 ٘٣شؾ ؽٔغ اُلٍٞل ٞؿِ٤َ٤و٣ي أُإًَل صْ٣وعغ ثٞاٍطخ اُـ ( )NADPH ; H+ٝATP
اُ٘برغ ٖ٤ػٖ أُوؽِخ اٌُ ٞٔ٤ػٞئ٤خ.
َ٣زقلّ عيء ٖٓ اٌَُو٣بد اُض٬ص٤خ أُوعؼخ ك٢رغل٣ل اُـ Rudipأص٘بء رلبػ٬د ؽِوخ ًبُلٖ
ٝثَ٘.ٕٞ
َ٣زقلّ اُغيء ا٥فو ٖٓ اٌَُو٣بد أُوعؼخ ك٢روً٤ت اٌَُو٣بد ٍلاٍ٤خ اٌُوث، ٕٞا٧ؽٔبع
ا٤٘٣ ّ٥خ  ٝاُلٍْ
أص٘بء اُزوً٤ت اُؼٞئ٣ ٢زْ ػَِٓ ٠زٟٞاُظبٗؼبد اُقؼواء اُغٔغ ث:ٖ٤
* رلبػ٬د ًٞٔ٤ػٞئ٤خ ٓ ٌٕٞ٣ووٛب اُزًٞ٬٤ئ٤ل أٖ٣
٣زْ رؾ َ٣ٞاُطبهخ اُؼٞئ٤خ ئُ ٠ؽبهخ ً٤ٔ٤بئ٤خ
* رلبػ٬د ًٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ ٓ ٌٕٞ٣ووٛب اُؾشٞح أ٣ ٖ٣زْ
ئهعبع اُـ CO2ئًُ ٠وث ٕٞػؼ ٟٞثبٍزؼٔبٍ
اُطبهخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ () NADPH.H+ٝ ATPاُ٘برغخ
ػٖ أُوؽِخ اٌُ ٞٔ٤ػٞئ٤خ

٣طوػ رَأٍ آُ٤خ ئهعبع اُـ CO2ػَِٓ ٠زٟٞ
اُؾشٞح ٝروً٤ت عي٣ئبد ػؼ٣ٞخ.
 ٣ؾَِ ٗزبئظ اُزَغ َ٤اُِ(٢ٗٞرغوثخ ًبُلٖ)ُ٤زٞطَ ئُ ٠اُزَََِ اُيٓ٘٨ُ ٢عَبّ
أُزٌٗٞخ ك ٢أُوؽِخ اٌُ ٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٣ ٠ج ٖ٤رطٞه ًٔ٤خ ٝ APG Rudipكٝ ٢عٞك ٝك ٢ؿ٤بة اُـ.CO2
 ٣ؾلك اُغي٣ئخ أَُزوجِخ ُِـCO2 ٣لَو ٓ٘ؾ٘٤بد رج ٖ٤رـ٤و روً٤ي اُـ APG ٝ Rudip ٝاٌَُو٣بد أُلَلوح كٝ ٢عٞك
اُؼٞء ٝك ٢ؿ٤بث.ٚ
 َ٣ز٘زظ شوٝؽ روً٤ت ٌٍو٣بد ص٬ص٤خٓلَلوح
(ٝ ) PGALاُزغل٣ل اُلٝهRudipَُ ١
.

٣ورت ؽَت اُزَََِ اُيٓ٘ ٢ا٧عَبّ
أُزٌٗٞخ ك ٢أُوؽِخ اٌُٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ
اُٞصبئن :
2ص193
3ص194

٣ؼَُ آٍ٘ؾ٘٣ ٝ ٠ؾلك
اُغي٣ئخ أَُزوجِخ ُِـCO2
٣لَو آٍ٘ؾ٘٤بد َ٣ ٝزقِض اُؼ٬هخ ثٖ٤
Rudipَُ ٝ APG

4ص195

َ٣زقوط اُؼ٬هخ ث ٖ٤أُوؽِز ٖ٤اٌُٞٔ٤ػٞئ٤خ
 ٝاٌُٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ

٘٣غي هٍْ رؾظ٣ ٢ِ٤غَل ك ٚ٤ا٩ىكٝاط ث ٖ٤ا٤ُ٥بد أُإك٣خ ئُ ٠رؾ َ٣ٞاُطبهخ اُؼٞئ٤خ ئُ ٠ؽبهخ ً٤ٔ٤بئ٤خ ك ٢شٌَ عي٣ئبد ٍٝط٤خ(  ٝ )NADPH .H+ ٝATPرلبػ٬د ئهعبع اُـ ٝCO2روً٤ت عي٣ئبد
ػؼ٣ٞخ.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

2سا

2سا

1سا
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ
01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

٠زبثغ ِشاؽً ٘ذَ اٌغٍٛوٛص فٚ ٟعٛد صٕبئ ٟاالوغغٓ١

٠مزشػ ّٔٛرط رفغ١شٌ ٞؾشو١خ اٌطبلخ اٌخٍ٠ٛخ ػٍ ٝأعظ اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثزؾ ً٠ٛاٌطبلخ ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌجٕ ٝفٛق خٍ٠ٛخ

٠ؾذد آٌ١بد رؾ ً٠ٛاٌطبلخ اٌىبِٕخ فٟ
اٌغض٠ئبد اٌؼض٠ٛخ إٌ ٝطبلخ لبثٍخ
ٌالعزؼّبي(. )ATP
 ٠غزخٍض اٌّ١ضح اٌجٕ٠ٛ١خ  ٚاٌى١ّ١بئ١خٌٍّ١زٛوٕذسٞ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اٌٛؽذاد

اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

2آٌ١بد رؾ ً٠ٛاٌطبلخ
اٌى١ّ١بئ١خ اٌىبِٕخ
1-2
ف ٟاٌٛعظ اٌٛٙائٟ
1 -1-2
ثٕ١خ اٌّ١زٛؤٛذسٞ
ٚرشو١جٙب اٌى ّٛ١ؽٞٛ١

 ٓوو آُ٤بد اًَ٧لح اُز٘لَ٤خ ٣زْ ٛلّ اُوً٤يح اُؼؼ٣ٞخ كافَ أُ٤زًٗٞٞله.١ رجل ١أُ٤زًٗٞٞله ١ث٘٤خ ؽغ٤و٣خ ٣زٔ٤ي اُـشبء اُلافِ٤ُِٔ ٢زًٗٞٞله ١ثٞعٞك ,ٗٞاهَ اُجوٝرٗٞبد  /ٝأ ٝاٌُ٩زوٗٝبد اُز ٢رشٌَ
ٍ ٍَ٬اًَ٧لح  ٝا٩هعبع ٝ ٝعٞك اُـ ATP
ٍ٘ز٤زبى.
ـ رؾز ١ٞأُبكح اٍ٧بٍ٤خ ػِ ٠ػلح أٗئ٣بد ٖٓ
ٗٞع ٗبىػبد صبٗ ٢أًَ٤ل اٌُوثٗ ، ٕٞبىػبد
اُ٤ٜلهٝع , ٖ٤اُز ٢رَزؼَٔ ػٞآَ َٓبػلح
ُٓإًَلح( ٝ ،) FAD ٝ NAD+اُـATP

٠طشػ ِشىٍخ آٌ١بد رؾ ً٠ٛاٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌىبِٕخ
ف ٟاٌّٛاد اٌؼض٠ٛخ إٌ ٝطبلخ ػٍ ٝشىً ATP
 َ٣زقِض ٓوو آُ٤بد اًَ٧لح اُز٘لَ٤خ اٗط٬هب ٖٓ:رؾِ َ٤طٞه ػٖ أُغٜو اٌُ٩زٞهُٗ ٢ق٣٬ب اُقٔ٤وحأُيهٝػخ كٍٝ ٢ؾ ٞٛائٍٝٝ ٢ؾ ٞٛ ٫ائ.٢
 َ٣زقوط أُٔ٤ياد اُج٘٣ٞ٤خ ُِٔ٤زًٗٞٞله١اٗط٬هب ٖٓ:
* رؾِ َ٤طٞه ٓأفٞمح ثبُٔغٜو اٌُ٩زو٢ٗٝ
ُِٔ٤زًٗٞٞلهٓ ٝ .١ؼط٤بد ًٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ ُِـشبء
اُلافِ ٝ ٢أُبكح اٍ٧بٍ٤خ َ٣ ٝز٘زظ إٔ ٌَُ ٝاؽل
ٜٓ٘ٔب ٝظ٤لخ فبطخ ك٤ٍ ٢وٝهح ػِٔ٤خ اُز٘لٌ.

2-1-2
اٌزؾــًٍ اٌغىـشٞ

ػَِٓ ٠ز ٟٞاُ:٠ُٞ٤ٜ
َ٣زؼَٔ اُـًِٞٞى ٖٓ ؽوف اُقِ٤خ ػِ ٠شٌَ
ٓلَلو
)  (C6-Pاُنَُٜ٣ ١لّ ئُ ٠عي٣ئز ٖٓ ٖ٤ؽٔغ
اُج٤وٝك٤ي ) (C3ف ٍ٬ظبٛوح ًٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ اُزؾَِ
اٌَُو(١اُـٌِيح)

3-1-2
ؽٍمخ وش٠جظ

ػَِٓ ٠ز ٟٞأُ٤زً٘ٞله:١
 ٘٣لن ؽٔغ اُج٤وٝك٤ي ئُ ٠أُ٤زً٘ٞله ١كٝ ٢عٞكد ٛلٓٝ ٚكن ٍَِِخ ٖٓ
ص٘بئ ٢ا٤ًَ٧غّ٢ُ ٖ٤
اُزلبػ٬د:
▪ٗيع صبٗ ٢أًَ٤ل اٌُوثٕٞ

ٗ▪ يع اُ٤ٜلهٝعٖ٤
ٝعِٔخ ٛن ٙاُزلبػ٬د رشٌَ ؽِوخ ًو٣جٌ ٣زْ
فُٜ٬ب رغل٣ل أُوًت  ٝ C4كَلوح اُـADP
ئُ ATP٠كٝ ٢عٞك اُلٍٞلٞه اُ٬ػؼ)Pi(١ٞ

 َ٣زقوط ٓبكح ا٣٧غ أَُزؼِٔخ ٖٓ ؽوفأُ٤زًٗٞٞله ١اٗط٬هب ٖٓ:
 شوػ ٓ٘ؾ٘٤بد(ٓؾظَ ػِٜ٤ب ثبُزغو٣ت اُ ُٔلػْثبُؾبٍٞة )  ) ExA0رزوعْ رـ٤و اٍز٬ٜى ص٘بئ٢
اًَ٧غ ٖٓ ٖ٤ؽوف ٓؼِن ٖٓ أُ٤زًٗٞٞله٣بد
ثٞعٞك اُـًِٞٞى أ ٝؽٔغ اُج٤وٝك٤ي) .
 ٣ؾٞطَ اٗط٬هب ٖٓ هواءح ٓقطؾ ٛلّ اُـًِٞٞىك ٢اُ ٢ُٞ٤ٜأُواؽَ أُٔ٤يح ُِزؾَِ اٌَُو(ٗٞع
اُزلبػ٬د  ،اُ٘ٞارظ ٝأُؼبكُخ ا٩عٔبُ٤خ
 ٣ؾٞطَ ٓواؽَ رلٌي ؽٔغ اُج٤وٝك٤ي ك٢أُ٤زًٗٞٞله ١اٗط٬هب ٖٓ:
* ٓقطؾ ٛلّ ؽٔغ اُج٤وٝك٤ي ك ٢أُبكح اٍ٧بٍ٤خ
ُِٔ٤زًٗٞٞله.١

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

ٝص٤وخ  1ص
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رٛض١ؾبد ؽٛي اٌزؼٍّ١بد

٣جٓ ٖ٤وو اًَ٧لح اُز٘لَ٤خ ٓج٘٤ب اُؼب٤٣و
اُز ٢اػزٔلد ػِٜ٤ب.

اٌضِٓ

2
أعجٛع
=
10عب
ِٛصػخ

ٖٓ رؾُِِٞ َ٤ص٤وخ ٣نًو أُٔ٤ياد
اُج٘٣ٞ٤خ ُِٔ٤زًٗٞٞلهٞٓ ١ػؾب
ئفز٬ف اُزوً٤ت اٌُٞٔ٤ؽُٔ ١ٞ٤قزِق
أعيائ ٚػ٬هخ مُي ك٤ٍ ٢وٝهح ػِٔ٤خ 1عب
اُز٘لٌ.

وبٌزبٌٟ

ٝص٤وخ 4ٝ 3
ص208
ٝص٤وخ  2ص
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ٍ1ب
ٝص٤وخ  4ص212
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٣ؾلك ٓب ٣ؾلس ك ًَ ٢رلبػَ ؽَت
ا٧ههبّ صْ َ٣زقوط ٓؼبكُخ اُزؾَِ
اٌَُو١

ٍ1ب

29

اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ -صبٗ١ٞ
4-1-2
اٌفغفشح
اٌزأوغذ٠خ

٠زبثغ ِشاؽً ٘ذَ اٌغٍٛوٛص ف ٟغ١بة صٕبئ ٟاالوغغٓ١

2-2
فٚ ٟعظ
اٌال٘ٛائٟ

 َ٣زقوط كٝه اُـشبء اُلافِ ٢اٗط٬هب ٖٓ:ػَِٓ ٠ز ٟٞاُـشبء اُلافِ٤ُِٔ ٢زًٗٞٞله١
 رزْ أًَلح اُ٘ٞاهَ اُ ُٔوعؼخ  FADH2 ٝ NADHاُ٘برغخ * اٍزـٗ ٍ٬زبئظ رغبهة أٗغيد ػِٓ ٠ؼِن ٖٓأُ٤زً٘ٞلهٓ ١ؼيُٝخ ك ٢شوٝؽ ٓؾلٝكح
ٖٓ أُوؽِز ٖ٤اَُبثوزٝ ،ٖ٤اهعبع ص٘بٗ ٢اًَ٧غٖ٤
)(O2أَُزوجَ اُٜ٘بئٌُ٪ُ ٢زوٗٝبد ك ٢اََُِِخ اُز٘لَ٤خ.
٣ؾٞطَ آُ٤خ اُلَلوح اُزأًَل٣خ
اُن٣ ١ورجؾ ٓغ اُجوٝرٗٞبد أُٞعٞكح ك ٢أُبكح اٍ٧بٍ٤خ
ُزشٌ َ٤أُبء,
 رَٔؼ رلبػ٬د اًَ٧لح  ٝا٩هعبع اُز ٢رزْ ػِ ٠ؽٍٞاََُِِخ اُز٘لَ٤خ ثؼـ اُجوٝرٗٞبد ٖٓ أُبكح اٍ٧بٍ٤خ ٗؾٞ
اُلواؽ ث ٖ٤اُـشبءُٞٓ ٖ٣لا ثنُي رلهعب ُِجوٝرٗٞبد كٛ ٢نا
أَُز.ٟٞ
 رَٔؼ اُطبهخ أُزؾوهح ٖٓ ٍ َ٤اُجوٝرٗٞبد ثلَلوح ADPئُ ATP ٠كٝ ٢عٞك اُلٍٞلبد اُ٬ػؼ )Pi(١ٞكَٓ ٢زٟٞ
اٌُواد أُنٗجخ ئٜٗب اُلَلوح اُزأًَل٣خ.
 ٣طوأ ػِٓ ٠بكح اُزلبػَ اُؼؼ٣ٞخ ك ٢ؿ٤بة ص٘بئ ٢اًَ٧غ٠ ٖ٤طشػ ِشىٍخ آٌ١خ رؾ ً٠ٛاٌطبلخ اٌىبِٕخ فٟٛلّ عيئ٘٣ ٝ ٢زظ ػٖ مُي رؾ َ٣ٞعيئُِ ٢طبهخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ
اٌغض٠ئبد اٌؼض٠ٛخ ٌٍغٍٛوٛص إٌ ٝاٌـ ATPف ٟغ١بة
اٌُبٓ٘خ أُٞعٞكح ك ٢اُغي٣ئخ ا٫طِ٤خ.
األوغغٓ١
 َ٣زقوط ٓوو ٞٗٝارظ ٛلّ اُٜلّ اُغيئُِ ٢ـًِٞٞىٝثبُزبُ ٢رٌ ٕٞاُطبهخ اُ٘برغخ أُؾظَ ػِٜ٤ب ػئِ٤خ ٓوبهٗخ
ك ٢ؿ٤بة اًَ٧غ ٖ٤اٗط٬هب ٖٓ
ثبُطبهخ اُزٗ ٢زؾظَ ػِٜ٤ب كٝ ٢عٞك اًَ٧غ( ٖ٤روو٣جب أهَ
 ٓزبثؼخ اُ٘ٞارظ اُز ٢رظٜو ٓغ ٓوٝه اُيٖٓ ك٢ٖٓ ٓ 20وح)
ٓؼِن فٔ٤وح ٓيهٝػخ كٍٝ ٢ؾ ث ٚؿًِٞٞى ٓشغ ٝ
 ٣إك ١كف ٍٞاُـًِٞٞى ك ٢ػِٔ٤خ اُزؾَِ اٌَُؤٓ ١بصِخ٣لزوو ًَُ٨غ.ٖ٤
ُِز٘لٌ ئُ ٠رشٌ:َ٤
٣ ٝزٞطَ ئُٝ ٠عٞك ٓوؽِخ ٓشزوًخ ٌَُ ٖٓ اُز٘لٌ
▪ عي٣ئزبٕ ٖٓ ؽٔغ اُج٤وٝك٤ي
 ٝاُزقٔو  ٝأُزٔضِخ ك ٢اُزؾَِ اٌَُو١
▪ عي٣ئزبٕ ٖٓ اُـ ATP
+
▪ ٗبهٓ ٕ٬وعؼبٕ ُِجوٝرٗٞبدNADH,H :
٣جٓ ٖ٤ظ٤و ؽٔغ اُج٤وٝك٤ي ك ٢ؿ٤بة
 ٣ؾلس ُغي٣ئبد ؽٔغ اُج٤وٝك٤ي ك ٢اُشوٝؽ اُٞٛ٬ائ٤خاًَ٧غٓ ٖ٤جوىا أ٤ٔٛخ مُي ك ٢رغل٣ل ٗٞاهَ
رقٔوا ًؾ٤ُٞب(ك ٢ؽبُخ اُقٔبئو).
اُ٤ٜلهٝع ٖ٤ك ٢ؽبُزٜب أُإًَلح ك ٢أُؾبكظخ
ٔ٣و
ATP
اُـ
روً٤ت
ٝثبُزبُ٢
 ئٕ اٍزٔواه اُزؾَِ اٌَُو١ػِ ٠اٍزٔواه اُزؾَِ اٌَُوٝ ١روً٤ت اُـATP
+
)
NAD
ئُ٠
NADH,H
(
اُ٤ٜلهٝعٖ٤
ثاػبكح رغل٣ل ٗٞاهَ
وؾظٍ١خ يٌذساعخ ٕ٠غض سعّب رخط١ط١ب ٠ج ٓ١فٟ
اُ٘بعٔخ
)
C
ٓوًت
(
ٍٝط٤خ
أ٣ؼ٤خ
ٓبكح
اُ٘برغخ ػٖ ئهعبع
2
ِغّٛع ظٛا٘ش اٌّؤد٠خ ٌٙذَ اٌغٍٛوٛص ف ٟغ١بة
ػٖ ٗيع صبٗ ٢أًَ٤ل اٌُوث ٖٓ ٕٞؽٔغ اُج٤وٝك٤ي
األوغغٓ١

ٝص٤وخ 3 ٝ 2
ص216 ٝ 215
هٍْ أطْ
ُِلَلوح اُزأًَل٣خ

ثاٍزـ ٍ٬اُ٘زبئظ اُزغو٣ج٤خ أُج٘٤خ ك٢
اُٞص٤وز٣ ٖ٤ج ٖ٤كٝه اُـشبء اُلافِ٢
ُِٔ٤زًٗٞٞله ١ك ٢اُلَلوح اُزأًَل٣خ
٣ج ٖ٤ػِ ٠اُوٍْ آُ٤خ اُلَلوح اُزأًَل٣خ

ٝص٤وخ  3ص
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ٍ1ب
٣ج ٖ٤ثبٍزؼٔبٍ عل ٍٝأٝع ٚاُزشبثٝ ٚ
أٝع ٚا٫فز٬ف ث ٖ٤اُغلٓ ٖ٤ُٝؾلكا
اُظوف اُنٍٔ ١ؼ ثبُؾظ ٍٞػِ٠
ٗز٤غخ.

ٝص٤وخ  4ص
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٣جٓ ٖ٤ظ٤و ؽٔغ اُج٤وٝك٤ي ك٢
ؿ٤بة اًَ٧غٓ ٖ٤جوىا أ٤ٔٛخ مُي
ك ٢اٍزٔواه اُزؾَِ اٌَُو١

رؾلس كافَ اُقِ٤خ ؽو٤و٤خ اُ٘ٞاح أُغيأح (اُ،٠ُٞ٤ٜؽٛطٍخ اٌزؾٛالد اٌطبل٠ٛخ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌخٍٞٛ
اُظبٗؼبد اُقؼواء ،أُ٤زًٗٞٞله ) ١رلبػ٬د أ٣ؼ٤خ
٠ؾٛطً اٌزؾٛالد اٌطبل٠ٛخ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌخٍٞٛ
رؾليٛب أٗئ٣بد ٗٞػ٤خ .
ثزغٕ١ذ اٌّٛاسد اٌّىزغجخ ف ٟاٌٛؽذر ٓ١االٚ ٌٝٚ
 رواكن ٛن ٙاُزلبػ٬د ا٣٧ؼ٤خ رؾ٫ٞد ؽبه٣ٞخاٌضبٔ١خ
رو ْ٤٤اٌُلبءح :اهزواػ ٓٞػٞع اٗزٜبط َٓؼ ٠ػُِِٔ ٢زؾ٫ٞد اُطبه٣ٞخ ػِ ٠أَُز ٟٞاُقِ٤خ اُ٘جبر٤خ ٣جوى كٜ٤ب اُؼ٬هخ ث ٖ٤اُظبٗؼخ اُقؼواء  ٝأُ٤زً٘ٞلهٝ ١طٞه أُٞاك  ٝاُطبهخ اُز ٢رلفَ  ٝرقوط ئُ ٠اُقِ٤خ اُؾ٤خ
اُٞص٤وخ ٝ 2 ٝ 1
 3ص 228

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

ٍ2ب

ٍ 1ب

ٍ1ب
ٍ 2ب
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اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ -صبٗ١ٞ

مـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق دور البروثينات في الدفاع عن الذات
حوٌصالت داخلٌة

مستضد خارجً

الوثٌقة 1
ببتٌد

تفكٌك
البروتٌن
الملحق

وثٌقة :2
المؤشرات الؽشائٌة الؽلٌكوبروتٌنٌة
الموجودة على سطح أؼشٌة الكرٌات الحمراء.

جهاز ؼولجً
ببتٌد
CALRETICULINE

بروتٌن ملحق

ببتٌد

ش هـ فعالة

HLAI

HLAII

بروتٌن

نواة
عرض الببتٌد خارجي المنشأ
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

عرض الببتٌد داخلً المنشأ
31

اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ -صبٗ١ٞ

الوثٌقة :3
عالقة بٌن
كمٌة األجسام
المضادة فً
المصل و
عدد الخالٌا LB
فً العقد اللمفاوٌة
و عدد الخالٌا
البالزمٌة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

32

اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ -صبٗ١ٞ

وثٌقة : 4تطور بعض الظواهر الخلوٌة
التً تطرأ للخالٌا LT

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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مـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق دور البروثينات في الاثصال العصبي
وثٌقة1

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

34
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الوثٌقة 3

الوثٌقة4

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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مـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق التكتونية العامة
الشبكة المفاهٌمٌة
تعتبر الظواهر الطبٌعٌة المالحظة على سطح الكرة األرضٌة( البراكٌن  ،الزالزل  ،الحمامات المعدنٌة )...
مظاهر خارجٌة للنشاط المستمر لباطن األرض و لتسرب الطاقة الداخلٌة نحو الخارج ،دراسة هذه
المظاهر ٌسمح باقتراح نماذج توضٌحٌة للحركٌة الداخلٌة لألرض ولبنٌة الكرة األرضٌة

ٌنقسم الؽالؾ الصخري أو اللٌتوسفٌر إلى
عدة صفائح تكتونٌة حركتها دائمة ترتبط
أساسا بتسرب الطاقة الداخلٌة وتتجسد
مظاهرها فً حركات الصفائح التكتونٌة :
التباعد و التقارب تتمٌز مناطق حدوث هذه
الحركات بظواهر جٌولوجٌة مثل زالزل
وبركنة القوٌة و تضارٌس خاصة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

تسمح علوم السٌسمولوجٌا ،الجٌولوجٌا،
الجٌوفٌزٌاء والجٌوكٌمٌاء  ،بدراسة الظواهر
الجٌولوجٌة المرافقة لحركات الصفائح
التكتونٌة والتركٌب المعدنً والكٌمٌائً لكل
من القشرة األرضٌة و البرنس األرضً ما
ٌقدم مؤشرات ؼٌر مباشرة تسمح بالتعرؾ
على المستوٌات السفلى لألرض أي بنٌة الكرة
األرضٌة من جهة وبتفسٌر حركات اللٌتوسفٌر
من جهة أخرى

حدود الصفائح التكتونٌة مناطق نشطة تتمٌز
بظواهر جٌولوجٌة خاصة و بتضارٌس خاصة
و بتركٌب بتروغرافً و معدنً خاص ترتبط
هذه الظواهر والتضارٌس بحركات البناء على
مستوى الظهرات وسط محٌطٌة وبحركات
الؽوص على مستوى الخنادق البحرٌة و التً
ترتبط بدورها بالنشاط المغماتً على مستوى
البرنس اللٌتوسفٌري والبرنس األستنوسفٌري
وبالتدفق الحراري فً مناطق تماس الصفائح.
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ٌنقسم الغالف الصخري أو اللٌتوسفٌر إلى عدة صفائح تكتونٌة حركتها دائمة ترتبط
بتسرب الطاقة الداخلٌة لألرض و تتجسد مظاهرها فً حركات التباعد والتقارب.
حركات الصفائح التكتونٌة
الحركات التكتونٌة

الصفائح التكتونٌة
الظواهر و التضارٌس
الممٌزة لحدود الصفائح

المحرك الدافع لحركة الصفائح

أنواع الصفائح التكتونٌة

حركات التباعد على
مستوى الظهرات

حركات التقارب على
مستوى الخنادق

أدلة التباعد

تعرٌؾ الصفٌحة
التكتونٌة

التوسع المحٌطً

زالزل ،بركنة
قوٌة

التضارٌس الخاصة :
سالسل جبلٌة لقٌعان المحٌطات( صفٌحة
خنادق محٌطٌة ( محٌطٌة-قارٌة)
سالسل جبلٌة قارٌة (قارٌة-قارٌة)

مؽنطة البازلت
ومصدرها( معدن
المؽنتٌت)

زٌادة عمر وسمك
الصخور الرسوبٌة على
جانبً الظهرة

اختالالت المؽنطة القطبٌة
الموجبة والقطبٌة السالبة
لصخر البازلتبشكل متناظر
على جانبً الظهرة .

أدلة ؼوص اللوح
المحٌطً تحت
اللوح القاري

*البركنة
*المٌاه الساخنة
التدرج الحراري

ؼٌاب التناظر فً
الطبقات الصخرٌة
على جانبً ظهرة
المحٌط الهادي

ٌزداد سمك الطبقات
الرسوبٌة وعمرها
بشكل تناظري على
جانبً الظهرة
ٌفقد المؽنتٌت مؽنطته عند درجة حرارة أكبر من درجة
°578 curieم وعند انخفاض درجة الحرارة تنتظم
المؽنتٌت حسب اتجاه الحقل المؽناطٌسً األرضً ما
ٌجعله بوصلة مستحاثٌة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

مظاهر تسرب الطاقة
الداخلٌة لألرض

فً مستوى بنٌوؾ
توزع البؤر
الزلزالٌة وفق مستو
مائل ٌفصل بٌن
الصفٌحة الؽائصة
والصفٌحة الطافٌة و
ٌزداد عمق بؤرها
من المحٌط إلى
القارة

مصادر الطاقة
الداخلٌة لألرض

طرق تسرب الطاقة
الداخلٌة وناقلٌة
الصخور للحرارة

*الطاقة المنبثقة عن القشرة األرضٌة
*الطاقة الناتجة عن تفكك العناصر
المشعة ( الطورٌوم )،(32Th
البوتاسٌوم) ، (40Kالٌورانٌوم )(238U
)...

الصخور ناقل
سًء للحرارة

تٌارات الحمل ( انتقال الحرارة
مع المادة ) المحرك األساسً
للصفائح التكتونٌة

تٌارات ساخنة صاعدة على
مستوى الظهرات و تٌارات
با ردة نازلة على مستوى
مناطق الؽوص
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تسمح علوم السٌسمولوجٌا ،الجٌولوجٌا ،الجٌوفٌزٌاء والجٌوكٌمٌاء  ،بدراسة
الظواهر الجٌولوجٌة المرافقة لحركات الصفائح التكتونٌة والتركٌب المعدنً
والكٌمٌائً لكل من القشرة األرضٌة و البرنس األرضً ما ٌقدم مؤشرات غٌر
مباشرة تسمح بالتعرف على المستوٌات السفلى لألرض أي بنٌة الكرة األرضٌة
من جهة وبتفسٌر حركات اللٌتوسفٌر من جهة أخرى

تتركب النواة
أساسا من نٌكل
وحدٌد

ٌتكون البرنس أساسا من صخر
البٌرٌدوتٌت الذي ٌتكون من معدنً
البروكسٌن واأللٌفٌن

تتؽٌر الحالة الفٌزٌائٌة للبٌرٌدوتٌت
حسب ظروؾ الضؽط والحرارة و
ٌتخذ ثالث حاالت  :صلبة –انتقالٌة –
مطاطٌة ما ٌفسر الحالة الفٌزٌائٌة
للبرنس

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

ٌبٌن انتشار الموجات الزلزالٌة  Pو S
عدد و حدود الطبقات المكونة للكرة
األرضٌة وخصائصها الفٌزٌائٌة

تتكون الكرة األرضٌة من
طبقات تحدها إنقطاعات

* اللٌتوسفٌر وٌتكون من القشرة
األرضٌة(قارٌة ومحٌطٌة) والبرنس
اللٌتوسفٌري صلب.
*البرنس األستٌنوسفٌري مرن .
*البرنس السفلً صلب.
*النواة الخارجٌة سائلة
*النواة الداخلٌة صلبة

*انقطاع موهو
*انقطاع ؼوتنبرغ
*انقطاع لٌمان
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حدود الصفائح التكتونٌة مناطق نشطة تتمٌز بظواهر جٌولوجٌة خاصة و بتضارٌس خاصة و بتركٌب بتروغرافً و معدنً خاص ترتبط هذه الظواهر والتضارٌس بحركات البناء على مستوى الظهرات وسط
محٌطٌة وبحركات الغوص على مستوى الخنادق البحرٌة و التً ترتبط بدورها بالنشاط المغماتً على مستوى البرنس اللٌتوسفٌري والبرنس األستنوسفٌري وبالتدفق الحراري فً مناطق تماس الصفائح.

الظواهر والبنٌات الجٌولوجٌة المرتبطة بالغوص

خصائص منطقة البناء فً مستوى الظهرة
الظواهر و البنٌات
الجٌولوجٌة
المرتبطة بحركات
التباعد

زالزل
سطحٌة
تسببها
الفوالق
على
مستوى
الظهرات

فوالق عادٌة
 ،موازٌة
لمحور امتداد
الظهرة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

التركٌب
البتروؼرافً
للٌتوسفٌر
المحٌطً على
مستوى الظهرة

بركنة من
النمط
الطفحً.

سالسل جبلٌة
فً وسط
المحٌطات
( الظهرات)
فوالق تحوٌلٌة
عمودٌة على
محور امتداد
الظهرة تؽٌر
مسار الظهرة
ودورانها حول
األلواح التكتونٌة

تشكل ظهرة
وسط محٌطٌة
مثال الخسؾ
القاري الشرق
إفرٌقً

اللٌتوسفٌر المحٌطً ؼٌر
متجانسٌ ،تكون من
األسفل نحو األعلى من :
بٌرٌدوتٌت  -ؼابرو-
وبازلت

الحمم
المنبعثة على
مستوى
الظهرة جد
مائعة تشكل
وسائد
بركانٌة نتٌجة
التبرد السرٌع
للماؼما.

 -1صعود ماؼما
ساخنة على
اإلمتداد الشاقولق
لتٌارات الحمل
 -2انقطاع اللٌتوسفٌر
المحٌطً تحت تأثٌر
الضؽط الناتج عن
صعود مواد صلبة
ساخنة

 -3ظهور بنٌات مكونة من
خندق اإلنهٌار و مدرجات
محددة بفوالق عادٌة

 -4انخفاض الضؽط
أسفل خندق اإلنهٌار
ٌؤدي إلى اإلنصهار
الجزئً للبٌرٌدوتٌت
وتشكٌل ؼرفة حرارٌة

الظواهر الدٌنامٌكٌة
تتمٌز مناطق
الؽوص بتوزع
للزالزل حسب
مخطط بنٌوؾ
وحسب عمق ال
ٌتعدى 100KM
ما ٌحدد سمك
اللوح الؽائص

الصفٌحة الؽائصة
دائما محٌطٌة أما
الصفٌحة الطافٌة فقد
تكون محٌطٌة أو
قارٌة
تقدر زاوٌة المٌل فً
مخطط بنٌوؾ ب°45م
إذا كانت الصفٌحة
الطافٌة قارٌة و بـ °90
اذا كانت الصفٌحة
الطافٌة محٌطٌة

المحرك األساسً للؽوص

تزاٌد كثافة وسمك
اللٌتوسفٌر المحٌطً
بالنسبة لكثافة اللوح
القاري كلما زاد البعد
عن الظهرة ٌعتبر أحد
المحركات األساسٌة
للؽوص

طٌات و تشوه القشرةاألرضٌة وفوالق:
 طٌات فً الطبقاتالرسوبٌة محاورها
موازٌة للساحل
 انكسارات فً قاعدةالطبقات الرسوبٌة .

براكٌن انفجارٌة
تشكل سالسل جبلٌة
حدٌثة

الظواهر البتروؼرافٌة و مجاالت التحول

ٌتعرض صخر الؽابرو
للصفٌحة المحٌطٌة
الؽائصة إلى تحوالت
تؤدي إلى ظهور
مجاالت التحول ٌمٌزها
ضؽط وحرارة تدعى
بالسحن ( سحنة الشٌست
واإلكلوجٌت )ٌمٌز هذه
الصخور تركٌب معدنً
خاص

ٌبتعد الؽابروعن الظهرة ٌتبرد
وٌتمٌه فٌتحول إلى شٌست أخضر
ٌمٌزه معدنً الكلورٌت
واألكتٌنوت
أثناء الؽوص تجفؾ صخور
الصفٌحة الؽائصة محررة ماء
تمٌٌه برنس الصفٌحة الطافٌة
ٌؤدي إلى إنخفاض درجة الحرارة

انصهار جزئً للبٌرٌدوتٌت مشكلة
مؽما ساخن قلٌل الكثافة ؼنً بالسلٌس
و فقٌر باألكاسٌد تصعد الماؼما نحو
القشرة األرضٌة الطافٌة
صعود إلى السطح تشكٌل
براكٌن انفجارٌة  ،صخور
سطحٌة مثل األندزٌت و
الرٌولٌت

تبلور تدرٌجً ٌشكل صخور
اندساسٌة مثل الؽرانٌت ،
الؽوانودٌورٌت ;والدٌورٌت
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الوثٌقة الشكل  :1بعض خصائص
أغلفة الكرة األرضٌة .

الشكل :2سرعة انتشار الموجات Pو Sفي مستوى قارة و في مستوى المحيط بداللة
العمق

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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الوثٌقة  :2نشاط ؼرفة ماؼماتٌة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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وثٌقة  :3مخطط تحصٌلً لمختلؾ مراحل تشكل ظهرة محٌطٌة (القارة االصلٌة ،تشكل الرٌفت ،اإلتساع المحٌطً.

 . 1صعود تٌارات الحمل

 . 2تشكل المدرج و خندق االنهٌار

 . 4اتساع اللوح المحٌطً
 3بداٌة تشكل رٌفت اللوح المحٌطً

 3بداٌة تشكل رٌفت اللوح المحٌطً
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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الوثٌقة  :4البنٌة ثالثٌة األبعاد للتضارٌس التحت محٌطٌة للمحٌط الهادي و أمرٌكا الجنوبٌة.

صور لبراكٌن فً جبال أمرٌكا الشمالٌة ضمن تضارٌس جد مشوهة.

Santa Maria, the 1902 crater,
)and Santiaguito (foreground
)Volcanoes (Guatemala
'Santa María

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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وثٌقة  :5مقطع ٌظهر تشوه
اللٌتوسفٌر إثر الضؽط والطً
Vue aérienne de l'Aconcagua
en direction du nord.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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١ٞٗصب- خ٣َُٞ٘اُزلهعبد ا

) التوضعات (الممٌزة:6 وثٌقة
و التشوهات الممٌزة للرسوبٌات
فً قاع محٌط
Le raccourcissement du complexe
d'accrétion associé à la zone de subduction B
de la plaque Juan de Fuca, dans l' Ouest du
Canada, est illustré sur cette ligne.
Les sédiments marins profonds reposent
sur la croûte océanique (rouge).
Les sédimentssus-jacents sont
raccourcis par des failles
chevauchantes qui s'horizontalisent
sur une surface de décollement
à l'intérieur du complexe d'accrétion.
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وثٌقة  :7مناطق الؽوص

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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وثٌقة  : 8الخرٌطة العالمٌة للتدفق الحراري األرضً ومنحنى الجٌوحراري فً منطقة الؽوص

وثٌقة :9

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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مـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق الخلية و الطاقة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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