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الشعبيةالشعبية  الديمقراطيةالديمقراطية  الجزائريةالجزائرية  الجمهوريةالجمهورية

  الوطنيةالوطنية  التربيةالتربية  وزارةوزارة
          

  
  

   المتخصصة المجموعة                                                        الوطنیة اللجنة

  علوم الطبیعة والحیاة لمادة                                                       للمناھج     
 
 
 
 
 
 
 

  
  لمنهاج مادة علوم الطبيعة و الحياة 

  
  
  

  تكنولوجيا و علوم مشترك جذع
  ولغات آداب مشترك جذع
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  الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة األوىل ثانوي
  جذع مشترك علوم وتكنولوجيا و جذع مشترك آداب

 
 I دف تعليمية مادة علوم الطبيعة أساسا إىل : ـ مقدمة:  

  .ية الضرورية ملتابعة الدراسة ـ وضع األسس العلم
  .ـ توفري تكوين ثقايف متوازن يسمح بتطوير متناسق للشخصية و القيم اإلنسانية و لروح النقد 

  ,متعلم باملسامهة يف إزدهار اتمع للـ تطوير الكفاءات اليت تسمح 
ية و لكن مبقاصد تبين رصيد معريف هلذا الغرض ال ينبغي أن تكون الربامج التعليمية مبنية على أساس حمتويات تعليم

يسمح للتلميذ بتأكيد مواطنته يف حياته الشخصية و املهنية و تطوير استقالليته يف اختاذ األحكام و اختيار سلوك 
  .مسؤول يف اتمع 

الوثيقة املرافقة مقترحة كهدف أساسي لشرح مضامني الربامج الرمسية من حيث الكفاءات اليت جيب تطويرها و 
  ,اهيم كمصادر ضرورية لتطوير هذه الكفاءات مف

II  املقاربة بالكفاءاتـ:  
  ـ ماذا تعين املقاربة بالكفاءة ؟ 1
  .إا فلسفة تربوية لكوا حتمل تصورا جديدا لتكوين إنسان واع و بناء* 
  .إا طريقة بناء للمناهج و هي أساس بنائها يف كل مستويات التعلم* 

ل متعلم يف اية مساره الدراسي حيب أن يكون قادرا على جماة وضعية معقدة و الرد تنطلق هذه الفلسفة أن ك
  .بفعالية مهما كان املستوى الدراسي الذي بلغه

  ـ ملاذا املقاربة ؟ 2
  :إلصالح النظام التربوي هدف مضاعف 

  يعين ذلك دمقرطة املعرقة تكوين أقصى عدد من الشباب و السماح هلم بالذهاب إىل أبعد حد من أمكانيام ، و * 
  .التحضري اجليد للشباب قصد متكينهم من مواجهة عامل اليوم والغد* 
  ـ كيف تسمح املقاربة بالكفاءات برفع التحدي املضاعف ؟ 3
إمكانية ربط ما  لمفلكل متع. املقاربة بالكفاءات تسمح للتلميذ بالوصول إىل العلم مهما كان احمليط االجتماعي * 

  .سارات اجتماعية مما ميكنه من إدراك أمهية املعرفة و حتفيزه إىل املزيد مها يتعلمه مب
  .من العلم و حىت التعليممن طبقات اجتماعية ال نثو هذا مهم جدا بالنسبة للتالميذ القادمني * 
  .للمقاربة بالكفاءة طابعا حترريا * 
كري و التصرف ، كما أا أداة للتمكن و احلرية ليس هناك كفاءات بدون معارف ، و املعارف موارد تسمح بالتف* 

  .و االنعتاق
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ترتكز هذه املقاربة على التعلمات األساسية و تتفادى حشو الدماغ فهي تسمح يكلة املعارف اليت تدجمها تدرجييا * 
  .، كما أا منصبة أساسا على استقاللية املتعلم و تطويره مما يضمن له تكوينا شامال و منسجما 

  :ـ  املقاربة بالكفاءات ليست قطيعة مع املاضي  4
ال يتعلق األمر بقطيعة أو ثورة بل هو تطور واسع تولدت عنه انشغالت لدى الفاعلون يف السريورة التربوية ، ألن 

  .لمالقة املدرسني باملعرفة و التعتطبيق هذه املقاربة سيؤدي حتما إىل تغريات كربى يف تنظيم العمل يف املدرسة و يف ع
  :ـ خصائص الكفاءة  5

  .تبىن يف نفس الوقت مع املعارف حسب استراتيجيات مقترحة 
  .تدمج املعارف ، تنظمها ، تعمل على إجياد العالقة بينها حبيث تشكل حال وظيفيا يندمج بدوره يف شخصية املتعلم 

  .مدعوم بوسائل) فعل (ال تتحقق الكفاءة إال يف الفعل 
  .مؤشراا  قابلة للتقومي على أساس

  .الكفاءة تبىن أثناء التعلمات الدراسية يف نفس الذي تبىن فيه املعارف اليت تدجمها
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  ؟ كيف تعرف الكفاءة
  

  ؟" الكفاءة " ماذا يعين مصطلح 
  )  كفاءة مرتبطة باملادة( معرفة أدائية  -1
 ) كفاءة عرضية ( قدرة  -2
 ) إدماج مكتسبات يف وضعية( كفاءة قاعدية  -3
  

  : وضعية التعلمية الكفاءة و ال
  وضعيات × حمتويات × قدرات = الكفاءة   
               ( DEKETELE )وضعيات × أهداف خاصة =           

  : ممارسة الكفاءة 
  وضعيات × موارد = الكفاءة   

  تعريف الكفاءة
    :جتنيد موعة موارد 

  
معارف ، معارف أدائية ، معارف سلوكية كينونية 

  ...و اخلربات ) يةكينونية أو وجدان(

  
  

  ):معىن(من أجل حل وضعية ذات داللة 
  
  

  وضعية إشكالية مستهدفة 
  وضعية استثمار للمكتسبات 

   وضعية إدماج للمكتسبات
  

    :تنتمي إىل عائلة من الوضعيات                 
 

  وضعيات هلا نفس اخلصائص 

  
  منهاج تضمن فهم األستاذ لل    تعطي للمتعلمني معىن للتعلمات 

  
 )ROEGIERS ( ـ  
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III التعليمية  ناهجة لبناء املوجهـ املبادئ امل:  

  .إن هيكلة الربامج التعليمية بنيت على أساس املقاربة بالكفاءات 
سؤال الإىل  "ماذا جيب على التلميذ أن يعرف ؟"سؤال اليتطلب االنتقال يف اية املرحلة من احلايل نموذج تغيري الإن 

  ."يع التلميذ أن يفعل ؟ماذا يستط"
  : ـ الكفاءات مصاغة يف الربنامج الرمسي تتفرع إىل أهداف تعليمية تتضمن 

  .ـ مضامني التعليم 
  .لإلجنازـ نشاطات 

  :الكفاءات املستهدفةأ ـ 
  :منهاج مادة علوم الطبيعة واحلياة ـ جذع مشترك علوم و تكنولوجياالكفاءات املستهدفة من طرف ـ 

قاعديتني متفرعة من كفاءة ختامية أو  حول كفاء تنياجلذوع املشتركة لشعبة علوم و تكنولوجيا محور برامج تت
  ) oti(هدف إدماجي شامل 

  )Oti( اهلدف اإلدماجي الشامل الكفاءة اخلتامية أو)  1
  .لة مستهدفة لنهاية سنة أو اية مرحلة و تطبق يف وضعية إدماجية  هي كفاءة شام

   .يف اية اجلذع املشتركو تكنولوجيا ،  مامل للجذوع املشتركة لعلوالش اإلدماجياهلدف 
 صول علىإلجابة على مشاكل احللحلول منطقية مبنية على معطيات علمية  تقدميجيب أن يكون التلميذ قادرا على ( 

  .)صحة اإلنسان و املشاركة يف حوارات حول املوضوع ة و الطاق
   الكفاءات القاعدية)  2

   1لقاعدية الكفاءة ا
  حلول عقالنية مبنية على معطيات علمية لتحسني نظام زراعي و هذا يستلزم  قتراحا

  .ـ اثبات أن العضوية تستعمل باستمرار املادة و الطاقة لكي نعيش 
  ـ تشخيص خصائص حتويل املادة و تدفق الطاقة اليت حتدث يف نظام بيئي 

  .حسني إنتاج الكتلة احليويةـ شرح الترتيبات املستعملة من طرف اإلنسان لت
  : 2الكفاءة القاعدية 

  :افظة على الصحة على أساس املعارف املتعلقة بوحدة العضوية ، و هذا يستلزم حـ اقتراح حلول عقالنية للم
  .ـ إجياد عالقة بني التغريات الوظيفية لعضو و تأثريها على أعضاء أخرى

  التوازن الوظيفي للعضوية ـ حتديد دور النظام العصيب اهلرموين يف إعادة
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  :آدابمنهاج مادة علوم الطبيعة واحلياة ـ جذع مشترك الكفاءات املستهدفة من طرف ـ  
فاءة ختامية أو هدف إدماجي شامل تنتمي إىل   ةقاعديحول كفاءة محور برامج اجلذوع املشتركة لشعبة اآلداب تت
)oti (.  
  .Otiشامل الكفاءة اخلتامية أو اهلدف اإلدماجي ال)  1

اقتراح حلول منطقية مؤسسة على معطيات علمية من حل : يف اية هذا اجلدع املشترك يكون التلميذ قادرا على 
  ,قشات حول املوضوعااملشاكل املتعلقة بالصحة و املشاركة يف من

  : القاعدية ةالكفاء)  2
علقة بثبات وحدة العضوية ، و من أجل اقتراح حلول منطقية للمحافظة على صحة العضوية بتوظيف معلوماته املت

  :ذلك جيب أن يعرف 
  .ـ شرح دور النظام العصيب و النظام اهلرموين يف التنسيق الوظيفي بني األعضاء

  .ـ إدراك أمهية التغذية املتوازنة يف احملافظة على الصحة
  :ب ـ الوحدات التعلمية 

  .ة و اليت متثل املوارد الضرورية لتطوير الكفاءات هي معارف مرتبطة مبجال املاد :ـ املضامني التعلمية  1
  ) :إدماجية (تتمحور املضامني التعليمية حول مفاهيم كربى 

  ).تكيف وظائف العضوية للطلب( يأخذ التنظيم يف هذا املستوى معىن التكيف : ـ التنظيم 
  ).االتصال العصيب و االتصال اهلرموين(ـ االتصال 

  .ـ وحدة العضوية
ية النتقال املادة و الطاقة يف عالقات العضوية وهدف إىل إبراز األمهية احلييهذا اجلزء من الربنامج : و الطاقة  ـ املادة

  .مع حميطها 
  .و هي كذلك املعارف األدائية و الكفاءات املنهجية املقرر تنميتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التنظيم
Régulation 

 

 
 
 

 التكیف 
Adaptation  

 
 
 

        
 

 االتصال
Commun

 المادة و الطاقة
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  ةو يتعلق األمر بالنشاطات املقترحة و ليست الشامل :ـ النشاطات  2
  و ختتار حسب الوسائل التربوية املتوفرة

  .تسمح النشاطات للتلميذ بتبين املفاهيم و الطرائق و التقنيات
  :ج ـ التعلمات

  .يتعلق األمر بالسماح للتالميذ بالتبين التدرجيي ملسعى علمي و جمموعة املهارات اليت حيتويها 
ن ثبات هذه األخرية ميكن أن يعرقل عملية التعلم ، ـ جيب أن تأخذ بعني االعتبار تصورات التالميذ ، حيث أ 1

  .ال يطرحون أسئلةبالتايل تصورات و هذه الذلك أن التالميذ غالبا ما يتوقفون عند 
  .تسمح مواجهة تصورات التالميذ بإدراك تنوع اآلراء و ضرورة اختاذ قرار ضمن مسعى صارم
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 ما ھي التصورات ؟
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 

                    RANCIERE   » أحسن طريقة لمنع شخص من الفھم   ھي الشرح  «                   
                 

  
 

 الشرح 
= 
"احلاضر ـ الغائب "وضع املتعلم يف حالة   
= 

 عدم األخذ بعني االعتبار ما يعرفه من املوضوع أو ما يتصور أن يعرفه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :التصورات مرتبطة بـ 

 
 تطور الفكري النفسي الوراثيال

  
 

  اإلطار اإلجتماعي و الثقافي

 
  المستوى المعرفي القاعدي

  
  

  لكل متعلم  تصورات أولیة  حول الموضوع المعالج تسمح لھ بفھمھ لكن بطریقتھ الخاصة
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  بسیطة و منسجمة, التصورات ھي بنى منظمة 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  كيف نغري تصورا خاطئا 
  

  ننطلق من تصورات  املتعلم. 
  اليت تؤدي به إىل تقبل تصور جديد .نتابع تطورها إىل غاية اصطدامها  مع احلقائق 

  .تقبل تصورات جديدة                        
 

  عراقيل تطور التصورات 
 

  نقص املعلومات لدى املتعلم. 
 تعلم يف تغيري التصورات عدم رغبة امل. 
      املشكل املعاجل ال حيفزه. 
      انشغاالته ليست هي املثارة من قبل املعلم. 
      ال يطرح تساؤالت لقناعته بتصوراته. 
 ال يستطيع املتعلم بناء معارف جديدة لتمسكه بأفكار أولية متنعه من إدماج أية معلومة جديدة .   

لتطورقابلة ل  
أثناء عملية التعلم اليت تؤدي باملتعلم 

إىل بناء  معرفة جديدة من خالل 
التصورات األولية )  انقطاع ( تغيري   

  

 
جتاهلها يؤدي إىل بقائها و 

  تقويتها
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يف املسعى البنائي للتعلم الذي يعين تغيري التصورات فإن ختزين  ) :الطريقة البنائية ( لتلميذ ا ـ البد أن ترتكز على 2
  .املعارف ال يعين تكديسها بل نسج عالقات بني املعارف املكتسبة 

 استجابة لوضعيات اإلشكالية اليت(تسمح له ببناء معارفه   فإن هذه التعلمات جبعل التلميذ صانع و منشط تكوينه ، و
و ذلك بوضع تصوراته ) و يكون دور املعلم هو قيادة التلميذ خالل حبثه بتحفيز فضوله. و تنمية كفاءاته) تصادفه

بتعليم مدعم و ليس تعليم "و توجيهه حنو وضع تفسري شخصي لألشياء ، فاألمر يتعلق ب ) حمل حتقيق(على احملك 
  ."تدخل 

 
 

  
  النموذج البنائي

« Modèle 
constructiviste » 

  مرتكزة على أعمال باشالرد و بیاجي 
Bachelard & Piaget  

 
  النموذج البھافیوري

«  Modèle 
Behavioriste » 

Skinner & Watson 
  في بدایة القرن

 
  نموذج البصمات

« Modèle de 
l’empreinte » 

   

 

  
  
  
  
  
  

 . محور عملیة التعلم:  الخطأ    

  
  التربية باألهداف

ن يكون يجب أ.
التلميذ قادرا 

.......... على 
 فعل إجرائي + 

                               
  

 . یعالج:  الخطأ     

  
  طريقة تقليدية من

 :نوع  
 )مرسل ـ مستقبل
émetteur  -  récepteur ) 

 
 

   یعاقب:  الخطأ

 
 
  

السلوكات المنتظرة 
  في نھایة التعلم

 ؟
 )الحواجز (  علبة سوداء

السلوكات المنتظرة 
  في نھایة التعلم
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  :تدور التعلمات املنهجية حول :  التعلمات املنهجية ـ  3
  .فرضياتـ صياغة ال

  ).جتنيد املعلومات قصد ربطها بعالقة مع الفرضيات املقترحة(ـ التربير 
  ).أو اإلثنني معا(رسم ختطيطي ـ نص ): أو التحقق من وظيفية منوذج مقترح( ـ بناء منوذج للشرح 

  النموذجإن النمذجة هي مسعى يتضمن بناء تصور ذهين جديد باالعتماد على واقع  معقد ، و يستجيب هذا 
  .و فهم هذا الواقعشرح  لتسهيل 

حيدد فإن املسعى التربوي ميكن أن ) وضعية ديداكتيكية(ـ فإذا علمنا أن بناء املعرفة مير حتما بطرح إشكالية  4
  :باملراحل التالية

 فهذه الوضعية ال. مرحلة مهمة من املسعى حيث جيب أن تكون حتفيزية للتلميذ قدر اإلمكان: أ  ـ  وضعية انطالق 
و خالل هذه املرحلة نرحج ) ضرورة اعتبار كل تصوراته  إجيابية كمرحلة أوىل (بد أن متر بتعزيز ثقة التلميذ بنفسه 

و من مث طرح ) جماراته ملناقضته(الوضعيات املتناقضة انطالقا من بعض اإلشكاليات اليومية ، مث دفعه إىل حدود تفكريه 
  .كن للتلميذ تنظيم حججه و الوصول إىل بناء معرفتهاإلشكالية، و انطالقا من أمثلة واقعية مي

؛ ومبعىن آخر )املرحلة املوالية(عندما يتبىن التلميذ املشكل سيشرع يف اقتراح حلول : ب ـ صياغة املشكل العلمي 
  .فإنه مبجرد دخول التلميذ يف صياغة اإلشكالية سيدخل حتما يف البحث عن احلل

  ...) مالحظات ، جتارب (مجع العلومات : ستراتيجية البحث و تنفيذها مرحلة وضع ا: ج ـ مرحلة التقصي 
عمل ربط عالقات و هيكلة تدرجيية للمعارف و املعارف األدائية مع = يناء خالصة : د ـ مرحلة البناء أو اهليكلة 

  .إثراء للمفردات
  ...).متارين تطبيقية(مرحلة اختبار للمكتسبات: هـ ـ التقييم 
  .إمكانية طرح إشكالية جديدة:و التعميم ك ـ املتابعة أ

  .ات إدماجية دف إىل تنمية الكفاءات يل ـ وضع
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  مناذج لسيناريوهات تعلمية
   التنفس: 1النموذج 

  استعمال املادة وحتويل الطاقة: 1اال 
  حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة يف األغذية من طرف العضوية: 2الوحدة 

  
  :املعارف املبنية )  1

يض من أجل حتويل للطاقة الكيميائية الكامنة يف مادة األيض إىل طاقة قابلة ظاهرة يتم خالهلا هدم ملادة األ التنفس
  .لالستعمال و حرارة

  :األهداف ملنهجية )  2
  .ـ جتنيد املكتسبات القبلية 

  .ـ إجياد عالقة منطقية بني املعطيات 
  .ـ إثبات فرضية 

  :التنظيم و سري الدرس) 3
حمرارين ، ميزان حساس و فرن )  ستر مو( معلومة الوزن ، كاظمتني ) بذور جافة ، بذور منتشة ( ـ األدوات )  1

  .للتجفيف 
  : يعتمد األستاذ على املكتسبات القبلية للتلميذ حول  :أ ـ وضعية االنطالق ـ )  2

  .مواد منها املواد العضوية  يف عدة) خمزن (ـ أشكال الطاقة يف الطبيعة و منها أا توجد بشكل كامن 
  ) .كالسكريات ( ـ املادة العضوية حتتوي على طاقة 

  .حيتاج إىل طاقة و هنا تطرح اإلشكالية) بناء املادة الضرورية للنمو و التجديد اخللوي (ـ النشاط اخللوي 
  كيف يتم احلصول على هذه الطاقة ؟ :ب ـ اإلشكاليات

اذ يف ذلك على االقتراحات اليت يقدمها التالميذ و يسجلها على السبورة يعتمد األست :ج ـ صياغة الفرضيات 
حىت تبقى ) نتائجها ( بدون أن يلغي الفرضيات حىت و لو كانت خاطئة و عليه أن يلغيها عن طريق مناقشة عواقبها 

  .فقط الفرضيات الوجيهة فيحاول أن يثبتها عن طريق جتارب 
  م املادة العضوية هد: الفرضيات الصحيحة املتوقعة * 

  حتويل املادة العضوية                                   
  .ختطيط مث تطبيق جتارب الختبار عواقب الفرضيات للتأكد من صحتها  :د ـ التقصي 

 .مقارنة النشاط التنفسي عند البذور اجلافة و البذور املنتشة من حيث النتائج: يستعرض األستاذ جتربة * 
  :تائجل النحيل*
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ـ تناقص وزن البذور املنتشة يعين أا استعملت جزء من مدخراا و لتأكيد ذلك نذكر مبظهر حبات النشا أثناء 
  ).درست سابقا(اإلنتاش 

  .ـ زيادة استهالك األكسجني من طرف البذور املنتشة يعين أن النشاط التنفسي مستهلك للمادة العضوية 
التنفسي نشاط منتج للطاقة جزء منها ينطلق بشكل حرارة و اجلزء اآلخر قابل ـ انتشار احلرارة يعين أن النشاط 

  .لالستعمال من طرف النبات يف خمتلف النشاطات احليوية كالنمو
اقة قابلة لالستعمال و إىل ط) املادة العضوية(يسمح التنفس بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة يف املعذيات  :اخلالصة 

  .حرارةيصاحب ذلك انطالق 
  .معاجلة مترين تطبيقي حول املوضوع : التقومي 

  
  حتسني إنتاج الكتلة احليوية: 2النموذج 

  حتسني إنتاج الكتلة احليوية: 3اال 
   تأثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية: 2الوحدة 

  
  :املعاف املستهدفة

لكل مورثة أليلني حيتالن . يات بشكل قطع مادية تدعى املورثاتتقع العوامل الوراثية يف النواة و بالتحديد على الصبغ
  .موضعني متناظرين على صبغيني متماثلني حمددين

  األهداف املنهجية
  ـ إثبات فرضية

  ـ املعاجلة اليدوية
  ـ إجناز خالصة

  ـ إجياد عالقة بني املعطيات 
  :وضعية االنطالق 

مردودية ساللتني من القمح احمللي و "الظروف اخلارجية  يقارن مردودية ساللتني من نبات أو حيوان يف نفس
  "املكسيكي يف بيئتنا احمللية

  :يستمع األستاذ ويسجل الفرضيات املطروحة من قبل التالميذ 
  ـ نوع التربة ؛
  اخلاص بكل ساللة ؛) األيض(ـ االستقالب 

  ـ صفات وراثية ؛
  .ـ عوامل داخلية
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  .ي و يستبقي ما هو وجيه منها و يعيد صياغتهامنطقغري يناقش كل فرضية فيلغي ما هو 
  ".خاصة بكل ساللة) عوامل وراثية( يعود االختالف يف مردودية الساللتني إىل عوامل داخلية "

  :صياغة اإلشكاليات
يسمح تقبل الفرضية السابقة و التسليم ا كحقيقة علمية إىل طرح سلسلة من اإلشكاليات العلمية حول العوامل 

  .الوراثية
  ـ ما هو مقر العوامل الوراثية يف اخللية؟ 1
  ـ ما هو مصدر العوامل الوراثية؛ هل هو من األب أو من األم أو من كالمها معا؟ 2

  :التقصي
  :ـ مقر العوامل الوراثية يف اخللية 1

  .إخل ...يتوكندريات يولية مثل الفجوة و املاهلكتنفات املاهليوىل ، الغشاء اهليويل ، النواة ، : بذكر مبكونات اخللية 
  ؟أي من هذه العناصر ميكن أن يكون مقرا للعوامل الوراثية: ـ يطرح اإلشكالية 

من خالل التذكري (يستمع إىل اقتراحات التالميذ و ينظم مناقشتها، و يرحج الفرضية النووية باعتبارها األكثر احتماال 
  )كوا ناجتة عن احتاد النواتني األوليتني األنثوية و الذكرية  مبكتسبام القبلية حول  أصل النواة يف البيضة املخصبة

مبدأ االفتسال عند (يدعو التالميذ إىل وضع خطة علمية للتحقق من هذه الفرضية و يوجههم حنو جتربة زرع النواة 
  ) .على الضفادع Gudonاحليوانات أو جتربة غوردون 

  .يف النواة  ـ طرح إشكالية جديدة حول مقر العوامل الوراثية
  الفرضية الصبغية باعتبار أا أهم مكونات النواة تحة جديدة مع ترجيضييفسح اال أمام طرح فر

بدعوهم إىل فحص الصبغيات عند حشرة اهلموش و يربر هذا االختيار باحتوائها على صبغيات عمالقة ، و ذلك . 
  .ملالحظة األشرطة العرضية املميزة لكل صبغي

  .عما ميكن أن تشكله هذه األشرطةيطرح التساؤل 
يكمل هذه املرحلة بتحليل جتارب ميولر على ذبابة اخلل وآثارها على غياب أشرطة عرضية حمددة على صبغيات . 

  .حمددة
  .رنة الطوابع النووية للرجال من جهة و الطوابع النووية للنساء من جهة أخرىاتأكيد هذه النتائج من مق. 
  هل هي من األب أو من األم أو من كالمها معا؟: حول أصل العوامل املوراثية  ـ طرح إشكالية جديدة 2

  .يسجل الفرضيات املطروحة و يرجح الفرضية األخرية
يتحقق من صحة الفرضية بتحليل جدول يلخص عدد الصبغيات يف اخلاليا اجلسمية عند بعض األنواع احليوانية 

  .لخاليا اجلسمية من جهة و الطابع النووي لألمشاج من جهة أخرىوالنباتية و يدعم ذلك بفحص الطابع النووي ل
  

  :مرحلة التركيب 
  .ينجز خالصة حول العوامل الوراثية و مقرها



 15

  .هي أجزاء مادية حتمل على الصبغيات و تشكل جزءا منها و تدعى املورثاتيف النواة و توجد العوامل الوراثية 
  .ين على زوج صبغي حمدد لكل مورثة أليلني حيتالن موضعني متناظر 

  :التقييم
  .احليوانات و يفسر النتائج تفسريا صبغيا, يعاجل مترين تطبيقي حول جني ساللتني من النباتات أو

  
  :التحكم اهلرموين :3النموذج 

  وحدة العضوية: 4اال 
  التحكم اهلرموين: 3الوحدة 

  
  .ملسؤولة عن ظهور الصفات اجلنسية الثانويةتفرز اخلصية مادة التستوسترون ا : املعارف املبنيةـ  1 

  .املسؤولة عن النشاط الدوري للمبيض و الرحمات ـ يفرز املبيض مادة األستروجين
  .ـ التستوسترون و اإلستروجني و الربوجسترون هي هرمونات 

  )ذات إفرازداخلي(ـ اخلصية واملببيض مها غدد صماء 
  :ـ األهداف املنهجية 2

  .القبلية  ـ جتديد املكتسبات
  .ـ إثبات فرضية

  :ـ التنظيم و سري الدرس  3
  .جدول يبخص خطوات التجارب ونتائجها: وثائق : أ ـ األدوات 

  ب ـ سري الدرس
مث  الذكر و األنثى عند الوالدة،يعتمد األستاذ على املكتسبات القبلية للتلميذ حول الفرق بني :ج ـ وضعية االنطالق 

  .بالغ املقارنة بني الطفل و فرد 
  .ظهور الصفات اجلنسية الثانوية الذكرية

  .املقارنة بني طفلة و شابة بالغة
  .و الصفات اجلنسية الثانوية ظهور الدورة الشهرية

  .إجناز قائمة خاصة للصفات اجلنسية الثانوية اخلاصة بالذكور و اإلناث 
  :صياغة اإلشكالية : ـاإلشكالية 2

  صفات اجلنسية الثانوية ؟ وكيف تتدخل ؟ما هي األعضاء املسؤولة عن ظهور ال
يعتمد األستاذ يف ذلك على االقتراحات اليت يقدمها التالميذ و يسجلها على السبورة بدون  :صياغة الفرضياتـ  3

أن يلغي الفرضيات و لو كانت خاطئة ، وعليه أن يلغيها عن طريق مناقشة عواقبها حىت تبقى فقط الفرضيات 
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  .ثبتها عن طريق جتارب الوجيهة، فيحاول أن ي
  ـ اجلهاز التكاثري : الفرضيات الصحيحة املتوقعة

  ـ مادة كيميائية                                      
  )األنثى(واملبيض ) الذكر(ـاخلصية                                      

  مرحلة البحث  :ـ إثبات الفرضية  4
  تأكيد صحتهاختطيط وتطبيق جتارب و اختبارها و

عن طريق جتارب استئصال اخلصيتني ) الذكرية( أ ـ يبحث عن دور اخلصيتني يف ظهور الصفات اجلنسية الثانوية 
  .حقن مستخلصات اخلصية لفرد خمصي و حقن هرمون التستوسترون 

  .جدول يلخص مراحل التجربة و نتائجها : استعمال الوثيقة 
  .ورة اجلنسية و زرع مستخلصات املبيض و حقن اهلرمونات املبيضيةيف ظهور الد ضيبحث عن دور املبي ب ـ 

  :التركيب = ـ مرحلة البناء  ج
  .ليل نتائج التجارب تخراج خالصة من خالل حتسا

  .الذكرية ةيستخلص دور اهلرمونات اجلنسية الذكرية يف ظهور الصفات اجلنسية الثانوي
  .الدورة الشهرية يستخلص دور اهلرمونات اجلنسية األنثوية يف ظهرو

  ).اخلصية(إذن اهلرمون اجلنسي الذكري التستوستزون يفرزمن طرف الغدة اجلنسية الذكرية 
 ).املبيض(فتفرزمن طرف الغدة اجلنسية األنثوية )  اإلستروجينات و الربوجسترون (أما اهلرمونات اجلنسية األنثوية 

  ) .صماء(إن اخلصية واملبيض عبارةعن غدد ذات إفراز داخلي 
  .التستوسترون و الربوجسترون و اإلستروجينات عبارة عن هرمونات جنسية من كل

  .الصفات اجلنسية الثانوية رتتحكم اهلرمونات اجلنسية يف ظهو:اخلالصة
األعضاء (من طرف غدة وتنتقل مباشرة يف الدم و تؤثر على أعضاء خاصة  مادة كيميائية تفرز هو: اهلرمون  تعريف

  ) .املستهدفة
  تطبيقي مترين: لتقييم ا

   ):تكملة(ـ إشكالية جديدة  6
  هل خيضع النشاط اإلفرازي للخصية و املبيض إىل مراقبة؟

 )دون تأثري خارجي(هل هو نشاط ذايت ؟ 
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  :التقييم ـ  د
  .اذ قرارهو اختبار درجة التالئم موعة من املعلومات مع جمموعة من معايري حمددة قصد اختالتقييم  :تعريف ـ  1
  :أنواع  3تنتمي هذه القرارات إىل  :أمناط التقييم ـ  2

  تقومي تشخيصي: ـ للتوجيه 
  تقومي تكويين:  صحيحـ للت

  تقومي حتصلي: )التأهيل( ـ  لإلشهاد
 إذن فالتقومي. جند حلل إشكاليات م لذاا بل كموارد توال تقَ األدائية رفاعاملإن املعارف و :معايري التقييم ـ  3

  ).وضعية مستهدفة (بالنسبة للتلميذ ) داللة (يقوم على أساس وضعية معقدة ذات معىن 
  و هي : و حىت يكون التقييم ذو مصداقية جيب التقيد بعدد قليل من املعايري ، فمثال نكتفي بثالثة أساسية 

  .املعلومات املرتبطة باملوضوع )املالئمة( ـ  وجاهة
  ).املعارف و الطرائق ( خلاصة باملادةـ االستعمال الصحيح لألدوات ا

  ـ نوعية و انسجام املعلومات
  :ميكن أجرأة املعايري إىل مؤشرات مثل 

  .علومات مفيدة انطالقا من وثائق ـ استخراج م
  :الوضعية املستهدفة/ ـ الوضعية التعلمية  4
  

  الوضعيات املستهدفة  وضعيات اإلشكالية التعلمية
  )حبث(ـ وضعيات استكشاف  1

معارف (ملتعلم يف اكتشاف تعلمات جديدة تفيد ا
  .)و معارف أدائية

  )باألفواج( ـ حل مجاعي  2
ـ تعلمات دقيقة لبعض املعارف و معارف  3

  األداء جديدة
  ـ وضعيات مبنية لغايات بيداغوجية 4

ـ وضعيات استثمار املكتسبات و وضعيات  1
إدماجية ، تعلم التلميذ إدماج مكتسباته و التحقق 

  .من كفاءاته
  ـ حل فردي خصوصا 2
ـ تعلم اإلدماج ألن املعارف و املعارف  3

  .األدائية قد مت اكتساا يف القسم
ـ الوضعية قريبة من الوضعية اليومية أو  4

  .املهنية
  :املستهدفةأمهية الوضعية 

  ـ تسمح للمتعلم تعلم اإلدماج؛
  .حمددة يف الوضعية املستهدفةـ تسمح بتقييم املكتسبات على أساس معايري و مؤشرات 
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  أمثلة عن الوضعيات املستهدفة
  : 1مثال 

  حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي:  2اال التعلمي 
  حتويل املادة و الطاقة يف نظام بيئي:  2الوحدة 
  :الوضعية

ة محلة ملكافحتة و غزو مكثف للجراد املهاجر ، فخاضت السلطات اجلزائري 2004عرف جنوب اجلزائر صيف 
  . القضاء عليه 

بعد أسابيع من بداية احلملة اشتكى سكان املدن املتضررة من تكاثر غري عادي للجرذان ، كما الحظوا اختفاء 
  .األفاعي اليت تعيش يف املنطقة

  .إىل جانب ذلك ظهرت على السكان مشاكل صحية جراء استهالك اجلراد املقتول
  .وثائق التالية و معلوماتكاالعتماد على ال: األسئلة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ـ اقترح شرحا لـ 1  
تكاثر اجلرذان؛*    

اختفاء األفاعي؛*   
.املشاكل الصحية املالحظة عند سكان املنطقة*   

 تدعم اإلجابات بتركيب منوذج
.ـ ما رأيك يف الوسائل املستعملة يف مكافحة اجلراد؟ علل إجابتك 2  
.فحة اجلراد اليت ختتارها بصفتك خمتصا يف البيئة؟ برر إجابتكـ ما هي الوسائل األخرى ملكا 3  

  

جراد فوق 
صن غ

طائرة 
عمودية ترش 

صورة خنادق 
 حمفورة

حقل قمح 
  أجرد

صورة أفعى 
 رذتبتلع ج

  
كاريكاتور منظر 
 سوق به باعة اجلراد

صورة 
العالقة هلا 

1 2 3 

4 5 6 7 
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  شبكة التقومي
  )املالئمة( الوجاهة:  1م :معايري التقومي
  .االستعمال الصحيح للمعارف املرتبطة باملادة:  2م               
  نوعية و انسجام املنتوج:  3م               
  نتوج   االبداعية يف امل:  4م               

 األسئلة مؤشرات الكفاءة 1م 2م 3م 4م
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ن1

  
  
 ن2

  يقدم التلميذ شرحا مدعما باحلجج و الرباهني:  1م ن1
  6،7، 2،4: تار التلميذ الوثائق الصحيحةخي:  1ـ مؤشر:  2م

  .حيدد عالقة سببية :  2ـ مؤشر      
  .تكاثر اجلرذان ←موت األفاعي  ←استعمال املبيد   

  ستهالك اجلراد املتسمم إىل ظهور املشاكل الصحيةأدى ا
يربط بني العناصر ( يهيكل مسعى تفسريي :  3ـ مؤشر     

  ) بشكل دقيق
تسبب املبيد احلشري يف اختالل السلسلة الغذائية حبيث فقدت 
حلقة مهمة تتمثل يف األفاعي املستهلك من الدرجة الثانية، و 

  .5باستثناء  7ىل إ 1يدعم ذلك بوثائق السند املقدمة 
بوضع منوذج  لتحويل املادة و  لحيدد نتائج هذا االختال 3م

  .الطاقة يف هذا  النظام البيئي

1 

    
  

 ن1

  يعرب التلميذ عن رأيه حول الوسائل املختارة ملكافحة اجلراد:  1م ن1
يربر إجاتبه اعتماد على معطيات علمية ، يذكر مثال على :  2م

تأثري املبيدات على اختالل التوازن  األقل مثالني على كيفية
القضاء على أنواع ضرورية لإلنتاج (الديناميكي للنظام البيئي 

 .احليوي ، ظهور سالالت  ضارة مقاومة للمبيد احلشري 

2 

  
  
  

 ن1

  
  
  
 

  
 ن1

  .يقترح التلميذ وسيلة ملكافحة اجلراد مربرا اختياره: 1م ن1
القضاء على اجلراد و يربر اختياره للوسيلة اليت توفق بني : 2م

  .احملافظة على التوازن البيئي
اختيار وسيلة مالئمة هلا تأثري نوعي يف القضاء على اجلراد : 4م

 .مع احملافظة على التوازن البيئي

3 
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  : 2مثال 
  التغذية:  2اال التعلمي 

  التغذية:  2الوحدة 
  :الوضعية 

مله بعاصمة الوالية وهو سبب يضطره إىل تناول غذاءه كم من مقر ع  30صديقك مسؤول إداري يقطن على بعد 
  . اليومي يف حمالت األكل السريع 

واقب املترتبة على منط التغذية فأردت أن تلفت انتباهه للع) م  1.80كغ بطول 85( الحظت زيادة وزن صديقك 
  .تعطي له نصائح حول التغذية املتوازنة و

  .كيلو جول  11290رية يوميا يقدر بـ إذا علمت أن معدل الطاقة الضرو: مالحظة 
  :باالعتماد على الوثائق التالية و معلوماتك حول األغذية و التغذية املتوازنة 

  :الوثيقة أ 
شاكل الصحية مستقبال و هو املبهو مؤشر يسمح بتقدير احلالة الصحية لشخص و يتنبأ : نسبة الكتلة اجلسمية 

  )م (  2طولال) / كلغ( الوزن = ج . ك. ن   :يساوي
  

  :الوثيقة ب 
  ) .دينباهلزيل إىل المن (  جدول عدد احلاالت

  )مسني ( بدين   قريب من البدانة  عادي  حنيف
ج . ك. ن<  18.5  18.5< ج . ك . ن 

 >25  
  30| ≥ج . ك.ن   27 ≥ج . ك. ن

  
  :الوثبقة ج 

  :اموعات الغذائية 
  
  
  
  
  
  
  

حليب و 
 مشتقاته

  حلم ، أمساك
 بيض

 مواد دهنية

حبوب و  خضر و فواكه
مشتقاته بطاطا 

 خضر

 ماء

1 2 5 

3 4 6 
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  :األسئلة 
  الكتلة اجلسمية لصديقك ؟ ـ أحسب نسبة 1
  ؟)املعامل ( ـ ما هي املالحظات اليت تقدمها حول هذه النسبة  2
 100غ خبز، و  130من  تتكون) شطرية(غذائية  اليت توفرها وجبة) بالكيلو جول ( ـ أحسب كمية الطاقة  3

  .و مشروب غازي ، و قطعة حلوى ، بطاطا   غ150غ حلم مفروم ، 
عتماد على معارفك العلمية كيف أن الطعام السريع ال حيترم التغذية املتوازنة و أنه يسبب ـ اشرح لصديقك باال 4

  .أخطارا صحية 
  .ـ قدم لصديقك بعض التوجيهات لتغذية يومية متوازنة حتفض له صحته  5

  :شبكة التقومي 
  : ملعايري اـ 
  )املالئمة(الوجاهة :   1م 
  ) املعارف و الطرائق املختلفة ( االستعمال الصحيح ألدوات املادة :  2م 
  .نوعية و تناسق  املنتوج :  3م 

0 
 خضر

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

  فواكه
  بطاطا

  مسك أبيض
  مشروبات غازية
خبز لحم   حلم بقر ، دجاج

  خروف

  جنب ، أرز ، عجائن
  حلويات ، سكر

  شكوالطة

  زبدة ، صلصلة ، زيت نبايت
  حساء دسم

  زيت

1000 

  )غ(الكمية 

  )كيلو جول(القيمة الطاقوية 

  منحىن القيمة الطاقوية لبعض األغذية:  الوثيقة د
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  .ج إبداعية املنتو:  4م 
  

  الكفاءة راتشمؤ  األمثلة
  .ك ج انطالقا من القيم املعطاة يف النص .حيسب التلميذ م :  1م   1

  ) 26.2الصحيحة ( يشرح الصيغة بشكل صحيح و يعطي النتيجة املنتظرة :  2م 
قابلية للبدانة و حيدد وضعه يف ال م مالحظات حول صحة صديقه بأنه ميلكيقد:  1م   2

  .اجلدول املعطى
انطالقا من القيم الطاقوية لكل ) الشطرية (حيسب التلميذ القيمة الطاقوية للوجبة :  1م   3

  .مكوناته 
وجيد القيمة الطاقوية ) املعىن ( يستعمل بشكل صحيح معلومات الوثيقة جـ :  2م 

  .حة الصحي
يشرح بتقدمي حجج و براهني كيف أن اإلطعام السريع ال حيترم التغذية املتوازية :  1م   4

  الوجبات السريعة هي رواتب غذائية غري متوازنة بالن(
  )سبة حلاجات العضوية 

  يركز شرحه على معطيات علمية :  2م 
  .يعرف التوازن الغذائي :  1مؤثر 
املمثلة يف اموعات الغذائية جبة متوازنة انطالقا من لو نوعييشرح التركيب ال:  2مؤثر 
  .ج الوثيقة

  ) .صيانة ( وظيفية , طاقوية , مواد غذائية نباتية 
  .حيدد اخلصائص الوظيفية لكل جمموعة غذائية من الوثيقة :  3مؤثر 

  )بروتينات ( مواد بناء :  2و  1
  )ألياف ( صيانة , وظيفية :  3
  )طيئة سكريات ب( طاقوية :  4
  أمحاض دمسة أساسية + طاقوية :  5
  األمالح املعدنية مصدر + ضرورية للحياة :  6

  باملقارنة مع تركيب وجبة متوازنة , يستخرج أشكال العوز الغذائي :  4مؤثر 
يكتشف على األقل تأثريين للعوز الغذائي على الصحة يكتشف على األقل :  5مؤثر 

  .تأثريين لإلفراط الغذائي 
  :عن اإلفراط يف التغذية  مثال

  ـ  الداء السكري  1 
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  .ـ  الكوليسترول  2
  :العوزالغذائيمثال عن 

  سبب نقص عنصر اليود ب :ـ  الدرقية 1
  بسبب نقص عنصر احلديد  ب :ـ فقر الدم 2

.ني على التغذية املتوازنة تيحيعطي على األقل نص:  1م   5  
.كل جمموعة غذائية شيئا يف كل وجبة  يتناول من( ينصحه بأن يأخذ :  1مؤشر :  3م   

يستعمل معلومات حول الرواتب الغذائية ليحدد اإلمداد اليومي املكمل :  2ـ    مؤشر 
) .فيتامينات وأمالح معدنية ( من العناصر الوظيفية   

.و احلدود اليت ال جيب عدم جتاوزها يف الوجبات املختلفة يف تناول السكريات و الدسم   
).فطور الصباح ـ غذاء ـ عشاء ( راتب غذائي مالئم  يقترح:  4م   

  
IV ـ شرح مضامني املنهاج  

  أ ـ شرح مضامني منهاج السنة األوىل ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
ـ يهدف اجلزء األول من املنهاج اخلاص بتحويل املادة و الطاقة أساسا إىل جعل التلميذ يدرك أمهية حتول املادة 

  .عالقات العضوية مع حميطها  والطاقة يف
  :و حتويل الطاقةاستعمال املادة :  1التعلمياال  

  :استعمال املادة و مصدرها: 1الوحدة التعلمية 
  .األنسب إلبراز حاجات العضوية للمادة  عـ إن اختيار دراسة النمو و مظاهره ميثل املوضو

اتية ألن الدراسة العملية على النبات ميكن أن تكون متوفرة و طات املقترحة يف معظم األحيان أمثلة نبلـ تناولت النش
  .)تدعم بوسيلة أيضا( سهلة ، على أن يتم استثمار املكتسبات بتعميمها على اإلنسان

إلشراك التالميذ ستكون يف البداية بطرح إشكالية كيفية منو أحد الطرائق املالئمة ية ، فملـ من ناحية املقاربة الع
  .مث مقارنة ذلك بالنمو عند النباتات) ة الطول و الوزنزياد(أجسامهم 

ـ دراسة مناطق النمو تسمح بالتطرق إىل مفهوم النسيج املرستيمي الذي يستغل الحقا يف دراسة اجلزء املتعلق 
  .)اللمة( بتحسني إنتاج الكتلة احليوية عن طريق االستنساخ

  :ـ من الناحية املنهجية تقود التالميذ لصياغة فرضيتني
  ؛)التضاعف اخللوي(ـ يعود النمو الطويل للجذر إلىتكاثر اخلاليا  1    
الفرضيات من صحة هذه  يتم التحققبعد ذلك . ـ يعود النمو الطويل للجذر إىل زيادة حجم نفس اخلاليا 2    

  .انطالقا من املالحظة اهرية للمنطقة القمية للجذر
  .لبحث عن مصدر املادة الضرورية للنمو والتجديد اخللوي تطرح إشكالية جديدة تتمثل يف ا ذلكبعد 
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عجينة ـ أعواد خشبية ـ كرات خمتلفة (إلظهار بناء املادة تستعمل منوذج ، نوضح به بناء بروتني افتراضي ، 

  ).األلوان
  

  حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة يف األغذية من طرف العضوية :2الوحدة التعلمية 
ة إشكالية مصدر الطاقة الضرورية للبناء احليوي ، فيستوجب اقتراح نشاطات إلظهار فكرة انتقال تعاجل هذه الوحد

  .املادة و حتويل الطاقة أثناء التنفس 
  مادة معدنية املادة العضوية 

  قابلة لالستعمال طاقة داخلية الطاقة الكيميائية 
قا من حتليل منحنيات تغري الشدة التنفسية خالل االنتقال من أثناء اإلنتاش انطال O2ـ يتم إظهار زيادة استهالك 

  .احلياة البطيئة للبذرة إىل احلياة النشطة 
  .ـ يدرس التخمر الكحويل كمثال على أنه إحدى الظواهر احليوية لتحويل الطاقة رغم ضئالتها

  
  :حتويل املادة و تدفق الطاقة يف نظام بيئي:  2اال التعلمي 

  :كيفية دخول الطاقة إىل العامل احلي: 1لميةالوحدة التع
ينجز الرسم الوظيفي املتعلق بإظهار التغذية عند النبات األخضر من طرف التالميذ استثمارا للمكتسبات القبليةحول 

  .املوضوع
أي يف اجلذر أو الساق ترتكز على البنيات املسؤولة على دوران النسغ الناقص  عرضيـ الدراسة التشرحيية ملقطع 

  .األوعية اخلشبية املسؤولة عن التغذية املعدنية 
ربون و ـ إن ضرورة التزود بالكربون املعدين لتركيب املادة العضوية يقود التلميذ إىل طرح إشكالية مصدر الك

  .وياقتراح فرضية الكربون اجل
  .اجلوي CO2امتصاص غاز إلظهار  ـ يتم التحقق من صحة هذه الفرضية انطالقا من التجارب الكالسيكية

متهيدا للنشاط  CO2) امتصاص(تقود التلميذ إىل التساؤل عن مقر دخول  CO2ـ إن طرح إشكالية مصدر الـ 
  .املوايل 

إن احلوصلة املتعلقة بآليات تركيب املادة العضوية ستستغل يف لفت االنتباه على أن التركيب الضوئي هو طريق دخول 
حتويل املادة املعدنية إىل مادة عضوية و حتويل الطاقة الضوئية إىل (الضوئية إىل العامل احلي  الكربون املعدين و الطاقة

  ).طاقة كيمياية كامنة يف هذه املادة العضوية
  

  حتويل حتويل الطاقة و املادة يف نظام بيئي:  2التعلمية  الوحدة
و يعاجل هذا اجلزء من . على مستوى العضوية احلية مت يف الوحدة السابقة وضع حوصلة النتقال املادة و حتويل الطاقة 
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  .املنهاج مشكل انتقال املادة و حتويل الطاقة داخل األنظمة البيئية 
يف متثيل شبكة غذائية بشكل هرم انطالقا من معطيات ) السنة الثانية متوسط( يستغل التالميذ املكتسبات القبلية 

  : األوائل إىل خمتلف عناصر شبكة غذائية عددية متثل انتقال الكتلة احليوية للمنتجني
  ....... 2مستهلك   1مستهلك  املنتجني األوائل  

  .يستثمر التلميذ املكتسبات القبلية يف إظهار انتقال املادة و يرفقه بانتقال الطاقة عن طريق خمطط آخر
  .ية و دورة الكربون يف النظام البيئييقود هذا النشاط إىل استخراج مفهوم التغذية الذاتية و التغذية غري الذات

  
  حتسني إنتاج الكتلة احليوية: 3اال التعلمي 

  تأثري العوامل اخلارجية على إنتاج  الكتلة احليوية:  1الوحدة التعلمية 
البيئي  يشكل هذا اجلزء امتدادا للجزء املتعلق بتحويل املادة و تدفق الطاقة يف النظام البيئي إال أنه حمصور يف النظام

االصطناعي و هو النظام الزراعي و الذي يهدف إىل شرح التقنيات املستعملة من طرف اإلنسان من أجل حتسني 
إنتاج الكتلة احليوية حلل مشاكله املتعلقة بالتغذية ، و يف ختام هذا اجلزء يتوقع أن يكتسب التلميذ الكفاءة القاعدية 

  .قالنية مبنية على معطيات علمية لتحسني نظام زراعياملسطرة ، فيكون قادرا على اقتراح حلول ع
إن تسلسل النشاطات برمج متاشيا مع تطور التقنيات الفالحية عرب التاريخ البشري؛ فمن الزراعة التقليدية املتمثلة يف 

  .خ و اللمةاحلرث و الري إىل الزراعة احملمية و املكثفة ومن التهجني الطبيعي إىل التهجني االصطناعي إىل االستنسا
  العوامل اخلارجية املؤثرة على إنتاج الكتلة احليوية: 1الوحدة 

متثل هذه الوحدة اجلانب التطبيقي النتقال املادة و الطاقة على األنظمة الزراعية و خامتة هذا املوضوع ، ولذلك فهو 
اءة القاعدية األوىل املسطرة يف منهاج ذو أمهية كبرية يف تكوين التالميذ تكوينا ميدانيا باعتباره ميكن من اكتشاب الكف

  .السنة األوىل من العليم الثانوي 
و يستوجب هذا املوضوع زيارة ميدانية لبعض املزارع أو املشاتل أو معاهد البحث اليت يتم فيها تطبيق تقنيات حتسني 

  .إنتاج الكتلة احليوية وذلك حسب موقع كل مؤسسة تربوية
  عوامل اخلارجية على إنتاج الكتلة احليوية تأثري ال: 1الوحدة التعلمية 

ـ من أجل إيضاح أمهية خدمة األرض يف حتسني نوعية التربة و يئة التالميذ لوضعية االنطالق نقترح مقارنة اإلنتاج 
و أخرى معاجلة حرثا و سقيا و إثراءا باألمسدة؛ مث يتم إيضاح كل منط من ) بور مثال(النبايت لقطعة أرض مهملة 

  .واحدا بعد اآلخر) احلرث، السقي، و إضافة األمسدة(األرض  خدمة
ـ كما حيب التطرق إىل الزراعة خارج التربة كحل لتجنب املشاكل املتعلقة بنوعية التربة و التحكم بدقة أكثر يف 

  .العوامل املرتبطة بالتربة مثل تركيز احمللول املعدين و ويته و تسخينه
مل املناخية على اإلنتاج الفالحي فيمكن إثباته انطالقا من حتليل منحنيات ، إال من ـ أما فيما خيص تأثري العوا

  ).الزراعة داخل الدفيئات(الواجب التطرق إىل كيفية التحكم يف هذه العوامل باستغالل تقنيات الزراعة احملمية 
ثر يف نفس الوقت على شدة التركيب ـ إن مفهوم العامل احملدد املمكن بنائه انطالقا من مقارنة تأثري عاملني أو أك
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الضوئي ذو أمهية كبرية يف رفع مردودية املزارع ، يستحسن تعميمه على العوامل الترابية خالل عمليات التقومي ، و 
  .بعد ذلك تعميميه على العوامل الوراثية كذلك لتدعيم بيناء هذا املفهوم

   ج الكتلة احليويةتأثري العوامل الداخلية على إنتا: 2الوحدة التعلمية 
عامال حمدد يف توفر مجيع الشروط ) الداخلية(ـ جيب ترسيخ مفهوم العامل احملدد ، باعتبار أن العوامل الوراثية 

  .األخرى و ذلك انطالقا من املقارنة بني إنتاج ساللتني خمتلفتني يف نفس الشروط اخلارجية
ة يف علم الوراثية ، وحيب االنتباه إىل أن توظيف هذه ـ إن هذه الوحدة حتمل كما هائال من املصطلحات اجلديد

املصطلحات يكون باحلجم الذي يستدعيه بناء املكتسبات املتعلفة بتحسني اإلنتاج فقط ، حيث أن هذه املعلومات 
  .ليست غاية يف حد ذاا بقدر ما هي وسيلة 

  .ع إنه ملن الضروري معرفة حدود اال الذي يتم فيه تناول هذا املوضو
  .ـ يف النشاط املتعلق مبقر العوامل الوراثية جيب الوقوف عند مستوى الكروزموزوم و بناء مفهوم املورثة و األليل

إنه ملن الظروري يف هذا اال استغالل وسائل اإلعالم املتعدد املتوفرة يف املؤسسات و تضيفها يف إجناز الطابع * 
صورة صبغيات مبعثرة و تكليف التالميذ بترتيبها باستعمال برنامج  النووي من طرف التلميذ نفسه ، وذلك بنسخ

  . Paintمعلومايت بسيط جدا مثل الرسام  
ـ يف النشاط املتعلق بالتهجني ال بد من املرور بآليات التلقيح الذايت و التلقيح اخلطي خصوصا االصطناعي ، مث 

ني بالتمثيل الصبغي النتقال مورثة أو مورثتني يف ساللتني االنتقال إىل كيفية إنتاج سالالت مرغوبة عن طريق التهج
  .خمتلفتني و باملقارنة مع انتقاهلا يف ساللتني نقييتني 

ميكن تعميم التهجني إىل احليوانات و استعمال تقنية التلقيح االصطناعي كوسيلة إلنتاج حيوانات مرغوبة من جهة ـ 
  .و كوسيلة إلكثار هذه احليوانات من جهة أخرى

ـ النشاط املتعلق باالنتقاء يستلزم حتكم جيد يف النشاط السابق و بتعزيز قدرة التلميذ على متييز النمط الوراثي 
  .للسالالت اليت حتمل ظاهريا الصفات املرغوية

يف ـ إكثار النباتات املرغوبة بتقنية االفتسال هي تطوير لتقينة التكاثر اخلضري التقليدي ، و ميكن إجرائها خمربيا 
يف حني أن تقنية زراعة املرستيم و الربوتوبالزم فهي . القسم ،  أو انطالقا من وثائق إذا تعذر األمر لغياب الوسائل 

  .معقدة حيث ميكن االقتصار على الوثائق
  .ـ ميكن استكمال مفهوم اللمة مبقارنة التكاثر اخلضري للنباتات و إكثار احليوانات املرغوبة عن طريق اللمة 

اإلشارة إىل أن إكثار احليوانات عن طريق االستنساخ ليست مطبقة على نطاق واسع يف ميدان إكثار السالالت  جتدر
املرغوبة أو احملسنة إن أا ال تزال يف مرحلة التجريب ، حيث أن تقنياا املعقدة و تكالفيها الباهضة أبقتها حبيسة 

  .املخابر و مل تتعداه إىل ميدان اإلنتاج العملي
ميكن أن يتم انطالقا من حتليل وثائق صور ، خمططات : ـ خماطر االستعمال املفرط لألمسدة و إكثار السالالت املنتقاة

أو نصوص على أن يتم استكمال كل جوانب املوضوع عن طريق تكليف التالميذ بإجراء حبوث حول هذا املوضوع 
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علومات خاصة تلك املتعلقة بالسالالت املعدلة وراثيا و توجيههم إىل استغالل شبكة األنترنات يف احلصول على امل
)OGM (دد سالالتنا احمللية األصلية بالزوال يف غياب أي محاية أو مراقبة بالتصالب معها و اليت.  
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  وحدة العضوية:  4اال التعلمي 
تاذ أن يأخذ بعني االعتبار هذا اجلزء من املنهاج يثري إشكالية جديدة تتمثل يف تكامل وظائف العضوية، فعلى األس

  .ذلك و يترك الوقت الالزم للتلميذ للتأثر ذه اإلشكالية اجلديدة و تبنيها
عن العمل املنسق ملختلف األعضاء  ةدف هذه الوحدة إىل دفع التلميذ إىل أن يعي أن الوحدة الوظيفية للعضوية ناجت

و أن هذا التنسيق يؤمنه أساسا النظام العصيب و النظام . ات و اليت قد يتغري نشاطها من حلظة إىل أخرى بتأثري منبه
  .اهلرموين 

  .إن املعارف املكتسبة من خالل هذه الدراسة تساهم يف تطوير السلوك االجيايب للتلميذ اجتاه صحته و احملافظة عليها
استجابة العضوية للجهد ، ( مل الوظائف من خالل املثالني املختارين افإن دراسة تك: ـ على املستوى املفاهيمي   1

  .يعترب مقاربة أوىل ملفهوم التنظيم ) و تنظيم الدورات اجلنسية 
يف هذه احلالة هو تكيف العضوية لوضعية جديدة  و حيث مت التطرق إليه يف السنة أوىل جذع مشترك مبعىن التكيف

  .تكيف العضوية للجهد أو عمل الغدد اجلنسية 
  

  بة العضوية للجهد استجا:  1الوحدة التعلمية 
  .هذا اجلزء من املنهاج يتطلب مكتسبات التعليم املتوسط حول وظائف العضوية 

  .إطار األنظمة املدجمة : إن جتنيد املكتسبات القبلية يسمح للتلميذ بإدراك املفاهيم املكتسبة ضمن إطار جديد 
كيف تتكيف العضوية عند القيام ( طروح النشاطات املقترحة يف هذه الوحدة دف إىل اإلجابة على اإلشكال امل

الضروري أن تؤخذ التصورات  نفمهلذا الغرض ) د للطاقة ؟ ية للطلب املتزابستجاـ عضلي ـ و بالتايل االجبهد 
  :و عليه حيب أن للتعلم  يالرئيسفاعل عتبار ليتبىن املشكل و يصبح البعني االاألولية و األساسية للتالميذ 

ر بنفس يف جمموعات ألنه عادة يتعلق األم تصنيفهاميكن ( حول املوضوع التالميذ ات ـ تؤخذ خمتلف تصور1
هو مصدر  ت العضلة أثناء اجلهد ؟ أو ماحاجياهي  ما( انطالقا من تساؤالت من النمط ) التصور املصاغ بعدة طرق 

  )ات؟ يهذه احلاج
  ) .لطلب ؟ للعضوية كيف تستجيب ا( ـ تقود التالميذ بعد ذلك إىل صياغة اإلشكالية  2

) بزيادة الوترية القلبية و التنفسية  O2 العضوية على املتطلبات اجلديدة لـجتيب : ( ـ اإلجابة األوىل على اإلشكالية 
  : و تأيت عن طريق النشاطات األوىل املقترحة 

  .القلبية  تـ عالقة اجلهد العضلي بتسارع اإليقاعا
  .هد العضلي خالل اجل O2ـ إظهار زيادة استهالك ال

  .ـ إظهار الزيادة املتزامنة للوترية القلبية و الوترية التنفسية خالل اجلهد العضلي 
  

  :التحكم العصيب:  2الوحدة التعلمية 
  ا التكيف ؟ مبعىن التحكم العصيب تحقيق هذاليت تسمح بكيف تستطيع العضوية دمج الوظائف املتكاملة 



 29

  :ت املتبادلة احملتملة لعالقاحتديد اـ املقصود يف البداية 
  .تسارع اإليقاع القليب = تسارع النقل  استجابة الرئتني  O2 ـ إستهالك ال

العمل يكون على تصورات : البحث على العالقات بني خمتلف األعضاء املعنية  يرتكز مسعىـ يف مرحلة ثانية 
  ؟.....عالقة دموية ـ عالقة عصبية : التالميذ 

النشاط املتعلق بدراسة و بالتايل يكون  عصابهذه األية فإن الدراسة التشرحيية ستظهر وجود إذا كانت العالقة عصب
  .اجلهاز العصيب اإلعاشي متمحورا أساسا على التعصيب القليب و التعصيب التنفسي 

  
  .ـ أعضاء منفذة  هاز عصيب مركز ـ طرق عصبيةج :تفسريي  منوذجوضع 

  .رسالةظهار طرق نقل الإ: القطع و تنبيه األعصاب جتارب :  النموذج وظيفيةالتحقق من 
بكون العمل على تسجيالت : يتعلق األمر يف مرحلة أخرى ، بترك التالميذ يفكرون يف دعامة املعلومة العصبية 

  .ية و تواتر كمونات العمل بنة التإجياد عالقة بني شدكمونات العمل و 
صياغة مث العمل على تصورات التالميذ ، يكون ة و الدماغ مرة أخرى يف األخري حل إشكالية العالقة بني العضليبقى 

عاجلة و دمج املعلومات اليت تصلها ، و هذا يسمح بالتكامل تقوم البصلة مب( و تقدمي حجج لتحقق منها فرضيات 
  .)الوظيفي بني األعضاء 

  
  تنظيم الدورات اجلنسية :  3الوحدة 

العالقة . ة السابقة و هي تعاجل النمط التايل من العالقات بني األعضاء هذه الوحدة بينت على مسعى ماثل للوحد
  اهلرمونية

و ) تذكري باملكتسبات القبلية ( ميكن صياغة اإلشكالية انطالقا من فكرة حول العالقة بني وظيفة األعضاء التكاثرية 
) مع التالميذ(النوعية لإلناث و للذكور انوية بوضع قائمة للصفات اجلنسية الثذلك ة و اجلنسية الثانويظهور الصفات 

حتديد العالقات املوجودة بني عمل األعضاء اجلنسية و ظهور (  تقدمي توجيهاتتنظيم العمل يف جمموعات مع 
  )الصفات اجلنسية الثانوية 

  ) .جتارب ( على الفرضيات للتحقق من الفرضيات ـ مواجهة إنتاج التالميذ و قيادم لطرح طرق للمصادقة 
  ـ مواجهة اقتراحات التالميذ بنتائج جتارب االستئصال و حقن اخلالصات 

: مثال (  املبنيةنص علمي يلخص املعارف كتابة ـ جيب أن يؤدي هذا العمل إىل وضع حوصلة بشكل رسم و 
ت على يؤدي تأثري هذه اهلرمونا. الغدد التناسلية تركب هرمونات  التنقل عن طريق الدم باجتاه أعضاء مستهدفة 

  ...) األعضاء املستهدفة إىل ظهور الصفات اجلنسية الثانوية 
  .تقود جتارب االستئصال و حقن اخلالصات التالميذ إىل بناء مفهومي اهلرمون و الغدة ذات اإلفراز الداخلي 

ى تأثري هذه يكون مقتصرا عل نخاميةو الغدة ال) الوطاء ( ير البصري سرخري فإن اجلزء املتعلق بتحكم حتت اليف األ
  .الغدد التناسليةاملراكز على وظيفة 
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  . ليست مدرجة يف املنهاج ، سنتطرق إليها الحقا يف إطار التنظيم  جعةإن حلقات التغذية الرا
  الكفاءات املستهدفة من خالل النشاطات املختلفة يتمثل أساسا يف : ـ على املستوى املنهجي 2
  

  اتلة على النشاطمثأ  الكفاءات املنهجية 
وضع سلسلة العالقات املتبادلة احملتملة بني اجلهد العضلي و النشاط القليب   تشخيص عالقة سببية

  و التنفس
ترمجة العالقات السببية بنموذج 

  تفسريي
املسامهة العمل على تصورات التالميذ املتعلقة بالعالقة بني خمتلف األعضاء 

  ستجابة العضوية للجهديف ا
  .)تسجيالت كونات العمل(العمل على تسجيالت نتائج قطع األعصاب   ئقالل منهجي للوثااستغ

صياغة فرضيات و استخراج 
  ـ تقدمي حجج نتائج 

تصال العضلي ـ الدماغي لى تصورات التالميذ املتعلقة باالالعمل ع
  )العصيب (

على أساس  بناء خالصة
  )املنتقاة ( املعلومات اموعة 

  املتبادلة الوظيفية عالقاتحوصلة حول ال

إجياد : بناء منوذج انطالقا من 
وضع يف عالقة العناصر املالئمة 

  املأخوذة من وثائق خمتلفة

ات اهرية للمادة ظرسم تركييب خللية عصبية انطالقا من املالحإجناز 
  .تحالةسالرمادية و نتائج جتارب اال

احلقق من خطة جتريبية و  وضع
  النتائج

  انطالقا من جتارب استئصال اخلصي و املبايض إظهار اإلفراز اهلرموين 

وصفي ختطيطي وضع رسم 
 وظيفي للغدة ذات افراز داخلي

انطالقا من وثائق  )للغدة الصماء(
  .مقرونة بتعاليق

  حتليل مقطع لغدة ذات افراز داخلي رسم عام
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  توضيح النشاطات
النشاطات 

  التعلمية
  التوضيحات  النشاطات املقترحة

ـ استعمال  1
  ملادةا

  
  مظاهر النمو

  
  
  

  مناطق النمو
  
  

  آليات النمو
  
  

  االنقسام اخليطي
  
  
  

مصدر املادة عند 
  النبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تذكري مبراحل تطور اجلنني عند اإلنسان
  
  

  ـ إظهار منحنيات النمو
ـ مقارنة صور إشعاعية ليد طفل و يد 

  .شخص بالغ 
  

  .نبات ـ حيدد مناطق النمو يف جذر
  
  

يقارن مظهر اخلاليا يف القمة النامية و 
  منطقة االستطالة

  
يصف املراحل األساسية لالنقسام 

  .اخليطي
  
  

حيلل و يقارن التركيب الكيميائي 
  .ملدخرات البذرة و النسغ الكامل 

حبات النشا يف بداية  يالحظ باهر مظهر
  .نتاشو أثناء اإل

  
  

  يستنتج دور النسغ الكامل
  
  
  

يقترح منوج ملموس لبناء اخللية ملادة 
  جديدة

  

  ئقايركز على منو اجلنني انطالقا من حتليل وث
  
  

  ميكن استغالل الدفاتر الصحية للتالميذ
  
  
  

بنفس " سالميات األصابع"يركز على اختالف طول 
  .التكبري

  
  .ميكن إجناز جتربة تعليم املنطقة القمية للجذر عمليا

  
  

. ـ انطالقا من إجناز مقاطع طولية يف مناطق منو اجلذر 
و يعمم ظاهرة االنقسام عند اخلاليا احليوانية باستغالل 

  .وثائق 
  

يستنبت بذور و يتابع تطور مدخرات الفلقتني أثناء 
  .النمو

د النبيتة هي مدخرات البذرة يستنتج أن مصادر املادة عن
أما النسغ . جتارب الكشف على مدخرات البذرة بإجراء

  .الكامل فيعتمد على وثائق توضح التركيب الكيميائي 
  

وثائق توضح نتائج  نيستنتج دور النسغ الكامل انطالقا م
التقشري احللقي السطحي على منو النبات و األعضاء 

  .عدمية اليخضور
  

إىل إبراز الروابط الببتيدية اليت تنشأ يهدف هذا النشاط 
  بني األمحاض األمينية
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حتويل الطاقة 
الكيميائية الكامنة 

  :يف األغذية
  ـ التنفس

  
  

  ـ التخمر
  
  

التغذية عند 
  النبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـ استجابة  1

  العضوية للجهد
  
  
  
  
ـ التحكم  2

  العصيب
ذاتية ـ احلركة ال

للقلب و حتديد 
  مقرها

  
  

اجلهاز العصيب 

  
  
  

النشاط األيضي لبذور جافة وبذور  يقارن
  .منتشة

  
مقارنة منو مخرية اخلرب يف مزرعتني إحدامها 

  .يف وجود اهلواء و األخرى مبعزل عنه
  

يتعرف على األوعية اخلشبية من مالحظة 
  .مقطع عرضي يف جذر أو ساق 

  
يقترح تركيب جترييب لشرح مصدر غاز 

CO2 و حيلل وثائق متثل نتائج جتريبية ،.  
  
ترح منوذج ملموس لتركيب الغلوكوز يق

باستعمال  H2Oو  CO2 انطالقا من
كرات ، أعواد (وسائل بسيطة 

  ...)خشبية
  

  :وضع سلسلة العالقات املتبادلة احملتملة
= استهالك األكسجني = عمل العضلة 

تسارع اإلمداد الدموي = استجابة الرئتني 
  .تسارع الوترية القلبية= 
  
  
  
  

انطالقا (لذاتية القلبية وضح عمليا احلركة ا
  .على قلب معزول ) من وثائق

حتديد مقر احلركة الذاتية القلبية انطالقا 
  .من نتائج تنبيه

  
حيلل نتائج قطع و تنبيه األعصاب الودية و 

  
  
  

يهدف هذا النشاط إىل إظهار التنفس كظاهرة حتويل 
  )اآلليات غري مطلوبة(للطاقة الكامنة يف املغذيات 

  
  استغالل نتائج أعمال باستور

  
  

يدعم هذا النشاط بدراسة مقطع طويل يف ساق غصن 
  .وثائقغالل استعن طريق إجناز مقطع أو 

  
ميكن استعمال حملول أمحر الكريزول بالنسبة للنباتات 

  .اهلوائية و حملول أزرق الربوموتيمول للنباتات املائية
  

انطالقا من  H2Oو  CO2يبين منوذج لكل من جزئيت 
  .مناذج ذرات 

ا ضرورة الروابط ذلك جزيئة الغلوكوز مربزركب بعد ي
  .و بالتايل ضرورة الطاقة

  
يقود هذا النشاط إىل وضع سلسلة    :ضاف نشاط م*

العالقات املتبادلة لبناء خالصة حول العالقة بني تلبية 
حاجة العضلة من األكسجني و زيادة التدفق الدموي 

  .ئياواهلو
  .دف النشاط إىل إجياد عالقة سببيةمن الناحية املنهجية يه

  
  
  

  رإظهار اجليهدف هذا النشاط إىل 
  ).اسة املقر تقتصر على حتديده فقطدر(كة الذاتية للقلب 

  
  
  

إن دراسة اجلهاز العصيب اإلعاشي ليس غاية يف حد ذاا 
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  اإلعاشي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدعامة اخللوية

  .قرب الودية على الوترية القلبية
يصف وميثل برسم ختطيطي التنظيم 

  .الوظيفي للنظام العصيب اإلعاشي
  
  
  
  
  
  
  
  

ضرات جمهرية من املادة الرمادية ، حيلل حم
  .و رسوم ختطيطية لألجسام اخللوية 

  .حيلل نتائج االستحالة الوالرية
  .ينجز رمسا تركيبيا خللية عصبية

ذا اجلهاز يف تكيف بل نكتفي بتناول التنظيم الوظيفي هل
  .العضوية للجهد

يهدف هذا النشاط إىل إظهار أن احلركة الذاتية للقلب 
خاضعة لتنظيم عصيب إعاشي، ويكون التركيز على 

الوظيفي فقط و بالتايل فاملطلوب تقدمي منوذج تنظيمه 
رسم ختطيطي للتعصيب اإلعاشي للقلب (وظيفي للجهاز 

كمرحلة أوىل، مث يتم التحقق من وظيفية ) و الرئتني
النموذج يف مرحلة ثانية من خالل النشاطات املوالية 
اخلاصة بتحليل نتائج ختريب و تنبيه املراكز العصبية 

  .املوافقة
  

النشاط إىل تدريب التلميذ على كيفية بناء  يهدف هذا
  .منوذج 

  

  
  آدابأ ـ شرح مضامني منهاج السنة األوىل ثانوي جذع مشترك 

  :ـ شرح النشاطات املقترحة
  التحكم العصيب:  1اال التعلمي 
  :املنعكس العضلي

صحيح تملنعكس العضلي يسمح بيهدف هذا اجلزء من الربنامج إىل إيضاح اخلصائص اإلدماجية للمراكز العصبية ، فا
و املقوية العضلية نتاج عمل إدماجي . املقوية العضلية الضرورية للمحافظة على الوضعيات = دائم لتقلص العضالت 

  .كبري
  :ـ تعريف 1

كيف يتدخل النشاط : " ميكن تناول املوضوع انطالقا من التفكري يف إشكالية املقوية العضلية بطرح التساؤل التايل 
  ".ضلي يف احلفاظ على الوضعية عند اإلنسان رغم تعرضه باستمرار إىل فقدان التوازن حتت تأثري اجلاذبية األرضية الع

لة التحقق من طبيعة منعكس أبقى هناك مست. ـ إن التصحيح املستمر للوضعية يلغي التحكم الواعي واإلرادي 
  .الوضعية

تسبب متديد ) وتر العضلة القابضة للرجل(= ة جافة حتت الرضفة ميكن تعويضه بضرب ـ إن تأثري اجلاذبية األرضية 
العضلة (و استرخاء  العضلة الباسطة و ينتج عن ذلك انبساط الساق حتت تأثري تقلص عضلة الفخذ الباسطة

  ).املعاكسة
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الت البيانية إن تدخل العضلتني املتقابلتني هو املسؤول عن حركة الساق و اليت ميكن توضحها من خالل حتليل التسجي
  ) .النشاط الكهربائي للعضلة(

  .ـ نشاط كهربائي عايل ناتج عن تقلص العضلة و بالتايل زيادة املقوية العضلية: جيب أن تبني التسجيالت املختارة 
  .للعضلة املسترخية ناتج عن اخنفاض املقوية العضلية) لكن ليس معدوم(ـ نشاط كهربائي ضعيف 

  .تعاكستنيللتالميذ من أجل متثيل العمل املنسق للعضلتني امل Scherringtonون ميكن تقدمي جتربة شرينغنت
  :مالحظة

  )Ex-AO(ميكن حتقيق تسجيل االستجابة العضلية بواسطة جتهيزات التجريب املدعم باحلاسوب 
  .مبجرد توفرها يف املؤسسات

  :الدعامة التشرحيية للمنعكس العضليـ  2
رف التالميذ ملسار املعلومة العصبية انطالقا من نقطة التنبيه وذلك باالستعانة ميكن وضع خمطط وظيفي أويل من ط

  :بالعناصر األساسية للمنعكس النخاعي املدروس يف الطور املتوسط
  .عضو منفذ عصب حركي  مركز خناعي  عصب حسي  عضو مستقبل  تنبيه 

  .وظيفية هذا النموذجى و سيتعلق األمر بالتحقيق يف مد
كيف ميكن لعضو أن يكون مستقبل حسي و عضو منفذ " و املشكل املطروح يكمن يف خصوصية املنعكس املدروس 

  "يف آن واحد 
  :يتم التعريف بالبنيات املستقبلة و املنفذة انطالقا من *

  .ـ فرك عضلة هيكلية تبني التعضي الليفي للعضلة
  :ـ حمضرات نسيجية لعضلة تبني 

األلياف العصبية العضلية تقع يف قلب العضلة و تتنبه = ية املرتبطة باأللياف العصبية احلسية ـ األلياف العضل     
  .بتمديد هذه األخرية

  .األلياف العضلية املتقلصة =  ـ األلياف العضلية مرتبطة مع النهايات العصبية احملركة     
  .ختلطة للعصب النخاعي انطالقا من جتارب القطعبذة و النابذة و كذا الطبيعة املصبية اجلاعيتم إيضاح الطرق ال* 
  :ـ الرسالة العصبية  3

  .املظهر األيوين فهو غري مطلوبنقتصر على دراسة كمون العمل أما  : طبيعة الرسالة العصبية
يتعلق : لدراسة الدعامة النسيجية للرسالة العصبية هدف منهجي؛ بناء منوذج  : الدعامة النسيجية للرسالة العصبية

من مقاطع نسيجية  )مالئمة( التلميذ إىل وضع رسم ختطيطي للعصبون انطالقا من وضع عناصر وجيهةبتوجيه األمر 
  .فتوغرافية أو غريها من الوثائقأو صورة ) سحبة من النخاع الشوكي(

  : النقل املشبكي
التصال بني النهايات العصبية ميكن إثباته انطالقا من حتليل تسجيل إلكتروين لنسيج عضلي يبني ا:  ـ وجود املشبك

  .و العصبونات احملركة و األلياف العضلية املتقلصة
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تسمح مالحظة مشبك انطالقا من وثيقة أو حمضر جتاري من وضع رسم ختطيطي تفسريي يظهر :  ـ بنية املشبك
  .الفراغ املشبكيو  اخللية قبل مشبكية و اخللية بعد مشبكية و احلويصالت املشبكية و الغشائني قبل وبعد املشبكي

  :و نقتصر على  ،اآلليات األيونية للنقل املشبكي غري مقررة : ـ النقل املشبكي
  .توضيح تدخل النواقل العصبية يف نقل الرسالة العصبية على مستوى املشبك* 

  .كيـ الناقل العصيب يتثبت على مستقبالت خاصة على الغشاء بعد املشبكي  و يولد كمون بعد مشب: تأكيد أن
 .ـ الرسالة العصبية املشفرة بتردد كمون العمل حتول إىل رسالة مشفرة بتركيز الناقل العصيب      

 
  :خمطط حتصيلي للمنعكس العضلي

العصبية انطالقا من نقطة التنبيه يطرح إشكالية جديدة بالنسبة للتليمذ ؛ كيف تولد الرسالة  إن إجناز مسار الرسالة  
تقلص العضلة الباسطة و استرخاء العضلة القابضة ) املغزل العصيب العضلي(لقة من الليف العضلي العصبية احلسية املنط

  .يف آن واحد
ميكن للتلميذ أن يتعرف على آلية تقلص العضلة الباسطة بسهولة اعتمادا على املكتسبات القبلية حول مسار الرسالة  

  .العصبية يف املنعكس النخاعي
العصبية يف االستجابة املنسقة للعضلة الباسطة و العضلة القابضة فيتم باعتماد خطة تفسريية  أما إجناز مسار الرسالة

  :انطالقا من 
ـ مجع و حتليل معلومات أثناء دراسة املنعكس تتعلق بالتسجيل الكهربائي العضلي لنشاط العضلتني خالل االستجابة 

  .االنعكاسية إلظهار وجود مشابك
بتأخر إضايف للرسالة العصبية الواصلة إىل العضلة القابضة، و هي معلومات ينبغي أن تقود  ـ معلومات إضافية تتعلق

  .التلميذ إىل ربط هذا التأخر بوجود عصبون جامع بني العصبون احلسي و العصبون احملرك للعضلة القابضة
كهربائي املسجل يف  مستوى ويعترب العصبون اجلامع هو سبب تعديل نشاط العصبون احملرك و منه اخنفاض النشاط ال

ستخالص الدور اإلدماجي للنخاع الشوكي و استعمال العصبونات اهذه اخلطة ستقود التلميذ إىل . العضلة القابضة
عند هذا املستوى سيتستطيع . اجلامعة ، وهكذا يتم على مستوى املراكز العصبية معاجلة حقيقية للمعلومة العصبية

يوضح طريق الرسالة العصبية يف املنعكس العضلي ، و هو املنعكس املتدخل يف احملافظة التالميذ إجناز خمطط تركييب 
  .على وضعية التوازن باستمرار

ميكن إظهار الدور اإلدماجي للمراكز العصبية انطالقا من حتليل تسجيالت الرسائل العصبية اليت تدخل إىل : مالحظة 
  .املراكز العصبية و تلك اليت تنطلق منها

هذا اجلزء من الربنامج يهدف إىل حتسيس التالميذ بنتائج تناول املخدرات على عمل اجلهاز العصيب : اط الدماغي النش
  .و بالتايل أخطار اإلدمان على املخدرات من خالل دراسة الوظائف اإلدماجية للقشرة املخية 

و أن هذا اإلدراك احلسي مرتبط  كما تسمح  له هذه الدراسة بفهم أن  اإلدراك احلسي للعامل هي نشاط خمي ،
  .بعصبونات جامعة، و بالتايل بشبكة عصبونية  تتطور بالتدريب
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  :اإلحساس الواعي و احلركة اإلرادية

عبارة عن تذكري باملكتسبات القبلية للتعليم املتوسط حول األعضاء احلسية و اإلحساس، و ميكن أن : النشاط األول
  .منبهات  إثارة استجابات حتت تأثريبتدعم 

  .صائص الإلرادية للمنعكس و اخلصائص القصدية للحركات اإلرادية اخلهدفه إظهار : النشاط الثاين
  :مقر اإلحساس الواعي و احلركة اإلرادية 

إجياد عالقة بني فقد اإلحساس أو احلركة مع (يتم إظهارها بتحليل نتائج ختريب انتقائية يف مستوى الساحات املخية 
  .)ملخربةمناطق املخ ا

  .أو بتقنيات التصوير الطيب املستعملة يف تقصي النشاط املخي
  :مسارات اإلحساسات الواعية 

  :يتطلب رسم مسار الرسالة العصبية يف اإلحساس الواعي ما يلي 
  .اجللد أو الشبكية: ـ التعرف على املستقبالت احلسية انطالقا من احملضرات اهرية لعضو حسي 

حسية بتجارب قطع األعصاب ، أو تسجيالت كمونات العمل ، أو نتائج ختريب موضعية  ـ إظهار وجود طرق
  ).انضغاط األعصاب(

  :تصاالت املشبكيةـ متثيل اال
  ).عوجل سابقا: (حتديد مواضع الساحات احلسية يف  القشرة املخية ؛ مركز معاجلة املعلومة العصبية و تولد اإلحساس

: اليت تصلها انطالقا من التجربة التاليةالعصبية تقوم مبعاجلة املعلومات أن املراكز ك إدرايستطيع التالميذ : مالحظة 
إن جناح العملية غري  .إغماض أحدى العيننيبيطلب من أحد التالميذ أن يضع رأس قلم على رأس قلم آخر مرة 

  . مضمون بالتأكيد عكس ما حيدث عندما تكون كلتا العينني مفتوحتني 
اليت تنقلها كل عني تعاجل على مستوى املراكز العصبية اليت ترسل بعد ذلك التعليمات إىل خمتلف إن املعلومات 

  ) .عضالت اليد(املنفذات 
تستغل هذه التجربة لدفع التالميذ للتعليق حول دور القشرة املخية يف اإلدراك احلسي للمحيط و التحكم العصيب ، و 

  .نشاطات احلسية احلركية للمراكز العصبيةبالتايل تعقيد االتصاالت العصبية يف ال
   :ـ طرق التحركية اإلرادية 4

  :دية نوعني من املسالك يظهر الرسم الوظيفي للحركة اإلرا
  .تتدخل يف دقة احلركات العامة و تتدخل يف وضعية اجلسم) مسالك هرمية(باشرة ـ مسالك م

  .العامة و تتدخل يف مراقبة وضعية اجلسم خاصة يف احلركات  تتحكم) خارج هرمية(ـ مسالك غري مباشرة 
  .يتم إثبات تصالب األلياف احلركية بتجارب تنبيهات موضعية للقشرة احملركة* 
عند هذا املستوى يستطيع التالميذ بناء رسم ختطيطي و ظيفي  يوضح العالقة بني املستقبل احلسي و الساحة املخية  

  .املتخصصة و املنفذ



 37

  :أثري املخدراتـ النقل املشبكي و ت 5
و طريقة فك ) باستعمال العصبونات اجلامعة(لقد مت سابقا تناول النقل املشبكي و الدور اإلدماجي للمراكز العصبية 

  ).العصبية نواقلتراكيز ال(شفرة الرسالة العصبية على مستوى املشابك 
طر استعمال بعض املواد الكيميائية خما لشرحوجه التالميذ حنو مسعى ياآلن و على أساس املعلومات املبنية حلد 

يدعم هذا العرض ببحث . و بالتايل على اإلدراك احلسي للمحيط و احلركية، كاملخدرات على نشاط اجلهاز العصيب 
  .وثائقي

  التحكم اهلرموين: اال التعلمي 
  تنظيم الدورات اجلنسية :  3الوحدة 

  العالقة اهلرمونية ؛ألعضاء من العالقات بني ا تعاجل النمط الثاينهذه الوحدة 
و ) تذكري باملكتسبات القبلية ( مكن صياغة اإلشكالية انطالقا من فكرة حول العالقة بني وظيفة األعضاء التكاثرية 

  :ظهور الصفات اجلنسية التالية و هذا يتعلق ب 
العمل يف جمموعات مع إعطاء  مينظ) مع التالميذ ( لذكور نسية الثانوية النوعية لإلناث و اوضع قائمة للصفات اجل

  )حتديد العالقات املوجودة بني عمل األعضاء اجلنسية و ظهور الصفات اجلنسية الثانوية (  وجيهاتت
  ) .جتارب ( الفرضيات  التحقق من ـ مواجهة إنتاج التالميذ و قيادم لطرح طرق 

  .ت ـ مواجهة اقتراحات التالميذ بنتائج جتارب االستئصال و حقن اخلالصا
الغدد : مثال ( بنيةنص علمي يلخص املعارف امل كتابةـ جيب أن يؤدي هذا العمل إىل وضع حوصلة بشكل رسم و 

يؤدي تأثري هذه اهلرمونات على األعضاء . التناسلية تركب هرمونات  التنقل عن طريق الدم باجتاه أعضاء مستهدفة 
  ...) املستهدفة إىل ظهور الصفات اجلنسية الثانوية 

  .قود جتارب االستئصال و حقن اخلالصات التالميذ إىل بناء مفهومي اهلرمون و الغدة ذات اإلفراز الداخلي ت
ية يكون مقتصرا على تأثري هذه نخامو الغدة ال) الوطاء ( ير البصري سرخري فإن اجلزء املتعلق بتحكم حتت اليف األ

  .املراكز على عمل الغدد التناسلية
  . عة ليست مدرجة يف املنهاج ، سنتطرق إليها الحقا يف إطار التنظيم جراإن حلقات التغذية ال

  
  سوء التغذية/ التغذية 

هدف لفت االنتباه من خالل دراسة بعض حاالت سوء الغذية يـ هذا اجلزء من املنهاج هو مقاربة ملشكل التغذية ، 
  .إىل ضرورة التغذية املتوازنة من أجل سالمة العضوية 

  .لميذ مكتسباته القبلية للتعليم املتوسط حول التغذية و الرواتب الغذائية لبناء مفاهيم و معارف جديدة ـ يستثمر الت
  .ـ النشاطات املقترحة تقود التلميذ إلدراك أمهية التغذية املتوازنة على الصحة



 38

رتبطة بنقص تاريخ اكتشاف األمراض امل، منحنيات ، جداول ، نصوص (ـ تكون الوسائل متنوعة قدر اإلمكان 
  .كربط املعطيات بإشكالية معروفة : ، و يساهم استغالل هذه الوسائل يف تطوير الكفاءات املنهجية ) األغذية

  :من األمراض املرتبطة بالعوز الغذائي ميكن أن نذكر 
  kwashiorkorالكواشيوركور .............ـ نقص الربوتينات 

  Anémieفقر الدم ................ـ نقص احلديد 
  Rachitismeالكساح ...........  Dـ نقص فيتامني 

  :على املستوى املنهجي فإن الكفاءات املستهدفة من خالل  النشاطات املقترحة هي 
  أمثلة عن النشاطات  الكفاءات 

حتليل منحنيات إلظهار االستجابات العضلية   استغالل الوثائق 
  .الناجتة عن متددها يف املنعكس العضلي

إظهار التراكيب املتدخلة يف املنعكس العضلي   منوذج تفسريي و وظيفيبناء 
  )رسم مسار الرسالة العصبية(

  استغالل منهجي للوثائق 
  إجياد عالقة بني املعطيات

العالقة بني شدة (حتليل تسجيل كمون العمل 
  .و تواتر كمونات العمل هالتنبي

: لتراكيب املتدخلة يف املنعكس العضلي إظهار ا  تطبيق االستدالل و اقتراح فرضية تفسريية
تصورات التالميذ حول الدور املزدوج للعضلة 

  .الباسطة
العصبية يف االستجابة املنسقة  مسار الرسالةإنشاء   تنفيذ خطة تفسريية

  .عاكسة للعضالت املت
  .حبث حول تأثري املخدرات  حبث وثائقي ـ ترتيب و تنظيم معلومات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   



 39

 
  الصفحة الرئیسیة

 


