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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 إمثلثة اثهوي صؼبة رايضيات
األعجٛع اٌّٛافك ِٓ اٌغٕخ اٌذساع١خ
األٍجٞع ٍ ٖٓ 1جزٔجو
األٍجٞع ٍ ٖٓ 2جزٔجو
األٍجٞع ٍ ٖٓ 3جزٔجو
األٍجٞع ٍ ٖٓ 4جزٔجو
األٍجٞع  ٖٓ 1أًزٞثو
األٍجٞع  ٖٓ 4ٝ 3 ، 2أًزٞثو
األٍجٞع ٞٗ ٖٓ 1كٔجو
األٍجٞع ٞٗ ٖٓ 2كٔجو
األٍجٞع ٞٗ ٖٓ 3كٔجو
األٍجٞع ٞٗ ٖٓ 4كٔجو
األٍجٞع  ٖٓ 1كَٔ٣جو
األٍجٞع  ٖٓ 2كَٔ٣جو
األٍجٞع  ٖٓ 3كَٔ٣جو
األٍجٞع  ٖٓ 4كَٔ٣جو
األٍجٞع  ٖٓ 1عبٗل٢
األٍجٞع  ٖٓ 3 ٝ 2عبٗل٢
األٍجٞع  ٖٓ 4عبٗل٢
األٍجٞع  ٖٓ 1ك٤لو١
األٍجٞع  ٖٓ 2ك٤لو١
األٍجٞع  ٖٓ 4 ٝ 3ك٤لو١
األٍجٞع ٓ ٖٓ 1بهً
األٍجٞع ٓ ٖٓ 2بهً
األٍجٞع ٓ ٖٓ 3بهً
األٍجٞع ٓ ٖٓ 4بهً
األٍجٞع  ٖٓ 1أكوَ٣
األٍجٞع  ٖٓ 2أكوَ٣
األٍجٞع  ٖٓ 3أكوَ٣
األٍجٞع  ٖٓ 4أكوَ٣
األٍجٞع ٓ ٖٓ 1ب١
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األ٘ذاف اٌزؼٍّ١خ
رو ْ٣ٞرشق٤ظ٢
 ٠ؾذد آٌ١بد رشو١ت اٌجشٚر٠ - ٓ١غزخشط ِمش رشو١ت اٌجشٚر ٓ١ف ٟاٌخٍ١خ ٠ؾذد آٌ١خ االعزٕغبؿ. ٠زٛصً إٌٚ ٝعٛد ٚع١ػ عض٠ئٔ ٟبلً ٌٍّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ.٠ؾذد اٌزشو١ت اٌىّ١ـ١بئٌ ٟغض٠ـئخ اٌـ ٠ - ARNؾذد آٌ١خ االعزٕغبؿ ٠ؾذد اٌ١خ اٌزشعّخ –٠زٛصً إٌِ ٝف َٛٙاٌشفشح اٌٛساص١خ – ٠ؾذد ِشاؽً اٌزشعّخ
 ٠غذ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌجٕ١خ ٚاٌزخصص اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚر٠ - .ٓ١غزخٍص ِّ١ضاد اٌجٕ١بد اٌفشاغ١خ اٌّخزٍفخ ٌٍجشٚرٕ١بد.ػـــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
 إظٙبس اٌزخصص اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد ف ٟاٌذفبع ػٓ اٌزاد ٠ -ظٙش اٌّؤششاد اٌز ٟرغّؼ ٌٍؼع٠ٛخ اٌزّ١١ض ث ٓ١اٌزاد ٚاٌالراد ٠ؾذد دٚس اٌغض٠ئبد اٌجشٚر١ٕ١خ اٌّزذخٍخ ف ٟؽبٌخ اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍط- ٟ ٠ؾذد دٚس اٌغض٠ئبد اٌجشٚر١ٕ١خ اٌّزذخٍخ ف ٟؽبٌخ اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍطٟآزؾبٗبد اُلظَ األٍٝ
رصؾ١ؼ االخزجبس
ػـــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
ػـــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
 ٠ؾذد دٚس اٌجشٚرٕ١بد ف ٟؽبٌخ اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍطٟ ٠ؾذد دٚس اٌجشٚرٕ١بد ف ٟؽبٌخ اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍٞٛ ٠غزخشط ِصذس  ٚآٌ١خ اٌّجٍغبد اٌى١ّ١بئ١خ ف ٟاٌزؾف١ض ٠فغش عجت فمذاْ إٌّبػخ اٌّىزغجخ اصش االصبثخ ثـVIHرطج١مبد
 ٠فغش االؽزجبط اٌؾشاس ٞاٌطج١ؼ ٚ ٟاٌغبصاد راد االؽزجبط اٌؾشاسٞآزؾبٗبد اُلظَ اُضبٗ٢
رصؾ١ؼ االخزجبس
ػـــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
ػـــــــــــــــــــــــــــــــــطِخ
 ٠ؾذد رأص١ش اٌغبصاد االصطٕبػ١خ ػٍ ٝغجمخ األٚصْٚ٠ؾذد ِصذس اٌغشػبد اٌم٠ٛخ ٌألشؼخ فٛق اٌجٕفغغ١خ اٌز ٟرصً إٌ ٝاألسض ٚرأص١ش٘ب ػٍ ٝصؾخ اإلٔغبْ ٠شخص إٌشبغبد اٌضساػ١خ اٌغٍج١خ ٌإلٔغبْ اٌز ٟأدد إٌ ٝرٍٛس اٌّبء ٠ -ج ٓ١و١ف١خ رٍٛس اٌّ١بٖ ثّخٍفبد إٌشبغبد اٌصٕبػ١خ ٠ج ٓ١أْ اإلٔغبْ ٍّ٠ه ٚعبئً رؤصش إ٠غبث١ب ػٍِ ٝغزمجً اٌىٛوتاِزؾبٔبد اٌفصً اٌضبٌش
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٠مذَ ثٕبء ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ إسشبداد ٌّشىً اخزالي ٚظ١فٟ
ػع ،ٞٛثزغٕ١ذ اٌّؼبسف
اٌّزؼٍمخ ثبالرصبي ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغض٠ئبد اٌؾبٍِخ ٌٍّؼٍِٛخ.

٠ؾذد آٌ١بد رشو١ت اٌجشٚر.ٓ١
٠ -1غزخشط ِمش رشو١ت اٌجشٚر ٓ١ف ٟاٌخٍ١خ
٠ -2ؾذد آٌ١خ االعزٕغبؿ٠ * /.زٛصً إٌٚ ٝعٛد ٚع١ػ عض٠ئٟ
ٔبلً ٌٍّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ
* ٠ؾذد اٌزشو١ت اٌىّ١ـ١بئٌ ٟغض٠ـئخ اٌـ ARN

ِ -1مش
رشو١ت
اٌجشٚرٓ١

اُٞصبئن 6،5
 7ٝص 13

 ٠ؾذد آٌ١خاالعزٕغبؿ

اُٞصبئن ،3،2
 ٝص
15
ٝاُٞص٤وخ4
ص 16

٠ -ؾذد اٌ١خ اٌزشعّخ

اُٞص٤وخ1
ص18
َ٣زؼَٔ
ٓجوٓظ
ٓؾبًبح ٓضَ:
anagène

أٍجٞع= ٍ2ب
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*اٌشفشح
اٌٛساص١خ

ٝص٤وخ  4ص
12

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

 -3اٌزشعّخ

 ٣زْ اُزؼج٤و ػٖ أُؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ اُز ٢رٞعل ك ٢اُـ  ADNػِ٠ٓوؽِز:ٖ٤
▪ ٓوؽِخ االٍزَ٘بؿ :رزْ ك ٢اُ٘ٞاح ٣ٝزْ فالُٜب اُزظ٘٤غ اُؾ١ٞ٤
ُغي٣ئبد اُـ  ARNmاٗطالهب ٖٓ ٍَِِخ ٝاؽلح ٖٓ اُـ  ADNك٢
ٝعٞك أٗي ْ٣اُـ  ARNثٔ٤ُٞواى.
٣ؾَٔ اٍَٗ ARNmقخ ػٖ أُؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ أُؾُٔٞخ ػِ٠
اٍ. ADN
 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  ٢ٛصالص٤خ ٖٓ اُوٞاػل رلػ ٢اُوآيح رٌشلو
ُؾٔغ أٓٓ ٢٘٤ؼ ٖ٤ك ٢اُجوٝر.ٖ٤
 رشلو ػبكح ُ٘لٌ اُؾٔغ األٓ ٢٘٤ػلح هآياد . اُوآيح ٝ AUGاُوآيح  UGGرشلو ًَ ٜٓ٘ب ُؾٔغ آٓ٢٘٤ٝاؽل.
 صالس هآياد ال رشلو أل ١ؽٔغ أٓ( ٢٘٤هآياد رٞهق اُوواءح)(. ) UAA,UAG, UGA

ٝص٤وخ 3
ص11

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

-2
اعزٕغبؿ
اٌّؼٍِٛخ
اٌٛساص١خ

 ٣ؤٖٓ اٗزوبٍ أُؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ ٖٓ اُ٘ٞاح إُٞٓ ٢اهغ روً٤تاُجوٝر٘٤بدٔٗ ،ؾ آفو ٖٓ األؽٔبع 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 ُألؽٔبع اُو٣ج٤خ اُ٘٣ٝٞخ.

٠طشػ ِشىٍخ ِمش رشو١ت اٌجشٚر.ٓ١
 ٣ؾَِ طٞها ٓأفٞمح ػٖ أُغٜو اإلٌُزوُ ٢ٗٝقال٣ب ٓيهٝػخ كٍٝ ٢ؾ٣ؾز ١ٞػِ ٠أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ٍٓٓٞٞخ ٓؼبُغخ ثزو٘٤خ اُزظ٣ٞو اإلشؼبػ٢
اُنارَ٤ُ ٢زقِض ٓوو روً٤ت اُجوٝرٓ ٖ٤جوىا ٓظله األؽٔبع ا ألٓ٤٘٤خ..
 ٠طشػ ِشىٍخ أزمبي اٌّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ ِٓ إٌٛاح إٌِ ٝمش رشو١تاٌجشٚر.ٓ١
 ٣وزوػ كوػ٤خ ٝعٞك ٤ٍٝؾ عي٣ئٗ ٢بهَ ُِٔؼِٓٞخ اُٞهاص٤خ ٣زؾون ٖٓ طؾخ اُلوػ٤خ: ٣ؾَِ ٗزبئظ ؽؼٖ فال٣ب ث٤ؼ٤خ ُؾٞ٤إ ثوٓبئ ٢كٍٝ ٢ؾ ٣ؼ د ١ٝػِ٠أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ٓشؼخ ٓ ٝؾوٗٞخ ثـ َٓ ARNmزقِض ٖٓ فال٣ب أطِ٤خ
ٌُِو٣بد اُلٓ٣ٞخ اُؾٔواء ألهٗت.
 ٣لَو ٗزبئظ أُؼبُغخ ثزو٘٤خ اُزظ٣ٞو اإلشؼبػ ٢اُنارُ ٢قال٣ب ٓيهٝػخكٍٝ ٢ؾ ٣ؾز ١ٞػِ ٠اُٞ٤ه٣ل ٖ٣أُشغ .
 َ٣زقِض اُزوً٤ت أٌُ٤ـ٤بئُ ٢غي٣ـئخ اُـ  ARNاٗطالهب ٖٓ ٗزبئظاإلٓبٛخ اُغيئ٤خ ٝاإلٓبٛخ اٌُِ٤خ ُغي٣ئخ .ARN
٠طشػ ِشىٍخ اعزٕغبؿ اٌّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ اٌّٛعٛدح ف.ADN ٟ
 ٣ؾَِ طٞها ٓأفٞمح ػٖ أُغٜو اإلٌُزو ٢ٗٝرظٜو ظبٛوح اإلٍزَ٘بؿك ٢فِ٤خ ؽو٤و٤خ اُ٘ٞاح.
 ٣ظٜو رلفَ أٗي ARN ْ٣ثٔ٤ُٞواى ثبٍزؼٔبٍ ٓضجطبد ٗٞػ٤خ. ٣وبهٕ ث ٖ٤ث٘٤خ عي٣ئز ٠اُـ ٝ ADNاُـ .ARN ٣ؾَِ ٝصبئن َ٣ ٝزقوط ٓزطِجبد ٓٝواؽَ االٍزَ٘بؿ ِ٣قض كٗ ٢ض ػِٔ ٢آُ٤خ االٍزَ٘بؿ.٠طشػ ِشىٍخ ؽً شفشح اٌّؼٍِٛخ اٌّّضٍخ ثززبٌ١ٔ ٟىٍٛ١ر١ذاد اٌـ
:ARNm
 ٌضع مختلف االحتماالت الممكنة بٌن اللغتٌن ترجمة اللغة النووٌة(بأربعة أحرف) إلى لغة بروتٌنٌة (بعشرٌن حرف).
ٌ ناقش الحل األكثر وجاهة.
ٌ درس جدول الشفرة الوراثٌة
ٌ -قارن تتابع النٌوكلٌوتٌدات فً  ADNمع ARNm
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1-I
آٌ١بد
رشو١ت
اٌجشٚرٓ١

ُ٣زو َع ُْ اُزؼج٤و أُٞهص ٢ػِ ٠أَُز ٟٞاُغي٣ئ ،٢ثزوً٤ت ثوٝرٖ٤ٓظله اُ٘ٔؾ اُظبٛوُِ ١لوك ػِٓ ٠قزِق أَُز٣ٞبد  :اُؼؼ٣ٞخ،
اُقِ٤خ ٝاُغي٣ئ.٢
 ٣زْ روً٤ت اُجوٝر ٖ٤ػ٘ل ؽو٤و٤بد اُ٘ ٟٞك ٠ُٞ٤ٛ ٢اُقال٣ب اٗطالهبٖٓ األؽٔبع األٓ٤٘٤خ اٍٗبرغخ ػٖ اُٜؼْ.

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

ّٕ٠ -زط اٌجٕ١خ اٌغض٠ئ١خ اٌـARN

اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

رٛعٙ١بد
ؽٛي اعزؼّبي
األعٕبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌزم ُ١١اٌّشؽٌٍٍ ٟىفبءح
 ٚاٌّؼبٌغخ

6

اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ  -صبٗ١ٞ

ٝص٤وخ رزؼٖٔ ث٘٤خ اُو٣جٞىّٝ
ػ٘ل ؽو٤و٤بد اُ٘ٞاح

٠ -ؾذد اٌ١خ اٌزشعّخ

اُٞص٤وخ 6ص 25
اُٞص٤وخ 8ص26
ٝص٤وخ  9ص27

أٍجٞع= ٍ 2ب

*ِشاؽً اٌزشعّخ

اُٞص٤وخ -4ص 24

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

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

٣زْ هثؾ األؽٔبع األٓ٤٘٤خ ك ٢رزب ثغ ٓؾلك ػَِٓ ٠ز ٟٞه٣جٞىٓٝبد
ٓزغٔغح كٝ ٢ؽلح ٓزٔب٣يح رلػٓ ٠زؼلك اُو٣جٞى.ّٝ
 رَٔؼ اُوواءح أُزيآ٘خ ُِـ ٗ ARNmلَ ٖٓ ٚؽوف ػلك ٖٓاُو٣جٞىٓٝبد ةروً٤ت ًٔ٤خ ًج٤وح ٖٓ اُجوٝر ٖ٤كٓ ٢لح ىٓ٘٤خ
هظ٤وح.
 رزطِت ٓوؽِخ اُزوعٔخ:*عي٣ئبد  ARNtأُزقظض ك :٢رضج٤ذٗ ،وَ ٝرول ْ٣األؽٔبع
األٓ٤٘٤خ أُٞاكوخ.
* اُو٣جٞىٓٝبد ػؼ٤بد ٓزٌٗٞخ ٖٓ رغٔغ ثوٝر٘٤بد ٝعي٣ئبد
ؽٔغ ه٣ج ١ٝٞٗ ٢ه٣جٞىٝ ARNr ٢ٓٝرزشٌَ ٖٓ رؾذ ٝؽلرٖ٤
 :رؾذ ٝؽلح طـ٤وح ،رؾَٔ أٍبٍب ٓٞهغ هواءح اُـ ٝ ARNmرؾذ
ٝؽلح ًج٤وح رؾَٔ أٍبٍب ٓٞهؼ ٖ٤رؾل٤ي.ٖ٤٣
*٣زؼوف ًَ  ARNtػِ ٠اُوآيح أُٞاكوخ ػِ ARNm ٠ػٖ
ؽو٣ن اُوآيح أُؼبكح  ٝأٌُِٔخ ُٜب.
* أٗئ٣بد ر٘ش٤ؾ األؽٔبع األٓ٤٘٤خ ٝعي٣ئبد اُـ  ATPاُز ٢رؾوه
اُطبهخ اُؼوٝه٣خ ُٜنا اُز٘ش٤ؾ .
رجلأ اُزوعٔخ ثزضج٤ذ أُؼول  ARNtـ ٓض ٖ٤ٗٞ٤ػِ ٠هآيح اُجلء
.ARNm َُ AUG
 ٣ز٘وَ اُو٣جٞى ّٝثؼل مُي ٖٓ هآيح إُ ٠أفوٌٛٝ ،ٟنا رزشٌَ ِ٣قض كٗ ٢ض ػِٔ ٢آُ٤خ االٍزَ٘بؿٓ.ج٘٤ب ٓواؽِٜب ٓٝزطِجبرٜبرله٣غ٤ب ٍَِِخ ثجز٤ل٣خ ثزٌ ٖ٣ٞهاثطخ ثجز٤ل٣خ ث ٖ٤اُؾٔغ األٓ٢٘٤
.
أُؾٔ ٍٞػِ ARNt ٠اُقبص ث ٚكٞٓ ٢هغ اُوواءح  ٝآ ِفو ؽٔغ
أٓ ٢٘٤ك ٢اََُِِخ أُزٔٞػؼخ ك ٢أُٞهغ أُؾلي  .إٕ رور٤ت
األؽٔبع األٓ٤٘٤خ ك ٢اََُِِخ ٣لوػ ٚرزبُ ٠هآياد اُـ ARNm
 ،إٜٗب ٓوؽِخ االٍزطبُخ.
ر٘ز ٢ٜاُزوعٔخ ثٞطٞٓ ٍٞهغ اُوواءح ُِو٣جٞى ّٝإُ ٠إؽل ٟهآياد
اُزٞهق.
 ٘٣لظَ ٥ ARNtفو ؽٔغ أٓ٤ُ ٢٘٤ظجؼ ػل٣ل اُججز٤ل أُزشٌَؽوا إٜٗب ٜٗب٣خ اُزوعٔخ .
 ٌ٣زَت ٓزؼلك اُججز٤ل أُزشٌَ ث٘٤خ صالص٤خ األثؼبك ُ٤ؼط ٢ثوٝر٘٤بٝظ٤ل٤ب.
رم ُ١١اٌىفبءحٚ :ظؼ١خ درعّٓ ِشاؽً رشو١ت اٌجشٚرٓ١
٠طشػ ِشىٍخ ِمش ٚششٚغ رشو١ت اٌجشٚر ٓ١ف ٟاٌ.ٌٝٛ١ٙ
٣ؾَِ طٞها ٓأفٞمح ػٖ أُغٜو اإلٌُزوٓ ٢ٗٝؼبُغخ ثبُزظ٣ٞو
اإلشؼبػ ٢اُنارُ ٢قال٣ب ٓيهٝػخ كٍٝ ٢ؾ ث ٚأؽٔبع أٍٓٓٞٞٓ ٚ٤٘٤خ
دٝػؼ ريدف األؽٔبع األٓ٤٘٤خ أص٘بء ؽلٝس اُزوعٔخ.
 ٣ظٜو ٝعٞك ٓؼول ٓزؼلك اُو٣جٞى ARNm -ّٝػٖ ؽو٣ن رؾِٗ َ٤زبئظٓؼبُغخ أُؼول ثأٗي ْ٣ه٣ج٤ًِٞٗٞبى.
 ٣ؾَِ:ـ ٓ٘ؾ٘٤بد رطٞه َٗت اٍ  ARNاُقِ ١ٞأص٘بء اطط٘بع اُجوٝر. ٖ٤
 ٗزبئظ اُوؽالٕ اٌُٜوثبئُِ ٢ـ  ARNاُُ ٢ُٞ٤ٜقال٣ب ؽٞ٤اٗ٤خأص٘بء اطط٘بع اُجوٝر.ٖ٤
ك٤ظٜو ٓقزِق أٗٔبؽ األؽٔبع اُو٣ج٤خ اُ٘٣ٝٞخ ك ٢اُ ٠ُٞ٤ٜأُزلفِخ ك٢
اطط٘بع اُجوٝر.ٖ٤
 ٣ظق ث٘٤خ اُو٣جٞى ّٝاٗطالهب ٖٓ ٗٔٞمط عي٣ئ ٢صالص ٢األثؼبك ُقِ٤خؽو٤و٤خ اُ٘ٞاح.
 ٣ظق ث٘٤خ اُـ ٞٔٗ ٖٓ ARNtمط ص٘بئ ٢األثؼبك.٣ -زؼوف ػِ ٠آُ٤خ ر٘ش٤ؾ األؽٔبع األٓ٤٘٤خ.

اُٞصبئن  3 ٝ 2،1ص ٝ 22
23
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 1

أ٘ذاف
اٌزؼٍُ

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

٠غذ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌجٕ١خ ٚاٌزخصص اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚر.ٓ١
٠غزخٍص ِّ١ضاد اٌجٕ١بد اٌفشاغ١خ اٌّخزٍفخ ٌٍجشٚرٕ١بد.

 ُ٣ؼ ٖ٤اٗطالهب ٖٓ اُظ٤ؾ أُلظِخ ُألؽٔبع األٓ٤٘٤خاُؼشو ،ٕ١اُٞظبئق أُٔ٤يح ٝأُشزوًخ ث ٖ٤األؽٔبع
األٓ٤٘٤خ ٝاُغيء آٍزـ٤و ( اُغنه.) R
 ٣ظ٘ق األؽٔبع األٓ٤٘٤خ. ٣ؾَِ ٗزبئظ اُوؽالٕ اٌُٜوثبئُ ٢ألؽٔبع األٓ٤٘٤خ ك٢أٍٝبؽ ماد هٓ pH ْ٤قزِلخ َ٣ٝزقوط اُقبط٤خ األٓلٞر٤و٣خ
ُألؽٔبع األٓ٤٘٤خ ٣ٝؼْٔ مُي ػِ ٠اُجوٝر٘٤بد.
 َ٣زقوط ً٤ل٤خ رشٌ َ٤اُواثطخ اُججز٤ل٣خ ث ٖ٤ؽٔؼٖ٤أٓٓ ٖ٤٤٘٤ززبُ ٖ٤٤اٗطالهب ٖٓ اُظ٤ـخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ أُلظِخ ُض٘بئ٢
ٓٝ .١ؼبهك ٚؽ ٍٞاُواثطخ اُزٌبكؤ٣خ
أٓ ٝزؼلك ثجذك
 ٣ؾَِ ٗزبئظ رغوثخ ٓ Anfinsenج٘٤ب اُؼالهخ ث ٖ٤اُج٘٤خصالص٤خ األثؼبك ٝاُزقظض اُٞظ٤لُِ ٢جوٝر٘٤بد.
 ٣ؾلك أٗٞاع اُوٝاثؾ اُز ٢رؼٖٔ اٍزوواه أَُز٣ٞبداُج٘٣ٞ٤خ أُقزِلخ ُِجوٝر.ٖ٤
ػعْٞٛر١غخ رغ١ش ف ٟاٌغٍغٍخ اٌججز١ذ٠خ .
ا
رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ٚظؼ١خ رٕذسط ف ٟع١بق ٠زعّٓ اخزالال ٚظ١ف١ب

ٝص٤وخ  3ص 45

ٝص٤وخ ص 46
ٝص٤وخ ص 47
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-2I
اٌؼاللخ
ث ٓ١ثٕ١خ
ٚٚظ١فخ
اٌجشٚرٓ١

رظٜو اُجوٝر٘٤بد ثج٘٤بد كواؿ٤خ ٓقزِلخٓ ،ؾلكح ثؼلك ٝؽج٤ؼخ ٝرزبُ ٢األؽٔبع األٓ٤٘٤خ اُز ٢رلفَ ك ٢ث٘بئٜب.
رزٌ ٕٞعي٣ئبد األؽٔبع  αأٓ٤٘٤خ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٝظ٤ل٤خًوث- ٢ِ٤ًَٞ
ح
أٓ٤٘٤خ هبػل٣خ ٓٝ NH2غٔٞػخ ٝظ٤ل٤خ ؽٔؼ٤خ
ٓ COOHورجطزبٕ ثـبٌُوثٔٛٝ α ٕٞب ٓظله اُقبط٤خ
األٓلٞر٤و٣خ .
ٞ٣عل ػشوٞٗ ٕٝػب ٖٓ األؽٔبع األٓ٤٘٤خ رلفَ ك ٢ث٘٤خاُجوٝر٘٤بد اُطج٤ؼ٤خ رقزِق كٔ٤ب ثٜ٘٤ب ك ٢اََُِِخ اُغبٗج٤خ.
 رظ٘ق األؽٔبع األٓ٤٘٤خ ؽَت اََُِِخ اُغبٗج٤خ إُ:٠ أؽٔبع أٓ٤٘٤خ هبػل٣خ (ُ٤ي ،ٖ٣أهعَ٘ٛ، ٖ٤زل)ٖ٣
 أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ؽٔؼ٤خ (ؽٔغ عِٞربٓ٤ي ،ؽٔغ
أٍجبهر٤ي).
 أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ٓزؼبكُخ (ٍ٤و ،ٖ٣اُـِ.)... ،ٖ٤َ٤
 رَِي األؽٔبع األٓ٤٘٤خ ٍِٞى األؽٔبع (دكول ثوٝرٗٞبد)ٍِٞٝى اُوٞاػل (رٌزَت ثوٝرٗٞبد) ٝمُي رجؼب ُلهعخ
ؽٔٞػخ اٍُٞؾ ُنُي رَٔ ٠ثٔوًجبد أٓلٞر٤و٣خ (ؽٔوِ٤خ)
 رورجؾ األؽٔبع األٓ٤٘٤خ أُززبُ٤خ كٍَِِ ٢خ ثجز٤ل٣خ ثوٝاثؾرٌبكؤ٣خ رلػ ٠اُواثطخ اُججز٤ل٣خ . CO-NH
 رقزِق اُججز٤لاد ػٖ ثؼؼٜب ثبُولهح ػِ ٠اُزلٌي أُشبهك١َُالٍِٜب اُغبٗج٤خ اُز ٢رؾلك ؽج٤ؼزٜب األٓلٞر٤و٣خ ٝفظبئظٜب
اٌُٜوثبئ٤خ.
 رزٞهق اُج٘٤خ اُلواؿ٤خٝ ،ثبُزبُ ٢اُزقظض اُٞظ٤ل٢ُِجوٝر ،ٖ٤ػِ ٠اُوٝاثؾ اُز ٢ر٘شأ ث ٖ٤أؽٔبع أٓ٤٘٤خ ٓؾلكح
(عَٞهص٘بئ٤خ اٌُجو٣ذ ،شبهك٣خٓٝ ،)...،زٔٞػؼخ ثطو٣وخ
كه٤وخ ك ٢اََُِِخ أ ٝاَُالٍَ اُج٤جزل٣خ ؽَت اُوٍبُخ اُٞهاص٤خ.

٠طشػ ِشىٍخ اٌزخصص اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد.
 َ٣زؼَٔ ٓجوٓظ( ٣ٝ ) rastopزؼوف ػَِٓ ٠ز٣ٞبد اُج٘٤خاُلواؿ٤خ ُجؼغ اُجوٝر٘٤بد
 ٣وبهٕ ث ٖ٤اُج٘٤بد اُلواؿ٤خ ُجؼغ اُجوٝر٘٤بد اُٞظ٤ل٤خ(أٗئ٣بد ٛ ،وٓٗٞبد )... ،ثبٍزؼٔبٍ ٓجوٓظ ٓؾبًبح ٓضَ
هاٍزٞة(.) rastop
 ٣زَبءٍ ٓ :ب اُن٣ ١زؾٌْ ك ٢رؾل٣ل اُج٘٤خ صالص٤خ األثؼبكُِجوٝر٘٤بد؟
 ٣وزوػ كوػ٤خ رلفَ األؽٔبع األٓ٤٘٤خ أُشٌِخُِجوٝر٘٤بد ثزور٤جٜب  ٝؽج٤ؼزٜب ك ٢اًزَبة ٛن ٙاُج٘٤خ
اُلواؿ٤خ اُ٘ٞػ٤خ.

َ٣زؼَٔ
ثوٗبٓظ هاٍزٞة

٠غزؼًّ ثشٔبِظ اٌشاعزٛة ٠أر ٟثّؼٍِٛبد ؽٛي ثشٚرٚ ٓ١ظ١فِ ٟب (ثٕزٗ ،ػذد االؽّبض
االِ١ٕ١خ اٌذاخٍخ ف ٟرشو١جٗ ،ػذد اٌغالعً ،ػذد اٌشٚاثػ صٕبئ١خ اٌىجش٠ذ)...
رّش ٓ٠ؽٛي عٍٛن االؽّبض االِ١ٕ١خ
اٌؾّع١خ  ٚاٌمبػذ٠خ.

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

ا رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌزم ُ١١اٌّشؽٌٍٍ ٟىفبءح
 ٚاٌّؼبٌغخ
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اٌُلبءح
اُوبػل٣خ 1

أٛلاف اُزؼِْ

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

إظٙبس اٌزخصص اٌٛظ١فٌٍ ٟجشٚرٕ١بد ف ٟاٌذفبع ػٓ أٌزاد.
 ٣ظٜو أُؤشواد اُز ٢رَٔؼ ُِؼؼ٣ٞخ اُزٔ٤٤ي ث ٖ٤اُناد ٝاُالمادأ٣ -زؼوف ػِ ٠عي٣ئبد CMH
ة٣ -زؼوف ػِٓ ٠ؤشواد اُيٓواُلٓ٣ٞخ ٝكن ٗظبٓٝ ABO ٢ه٣يًٝ

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

 رَزط٤غ اُؼؼ٣ٞخ اُزٔ٤٤ي ث ٖ٤اُناد ٝاُالماد. رُ َؼ َوفُ اُناد ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُغي٣ئبد اُقبطخ ثبُلوكأُؾلكح ٝهاص٤ب  ٝأُؾُٔٞخ ػِ ٠أؿش٤خ فال٣ب اُغَْ.
 ٣زٌ ٕٞاُـشبء اُ ٖٓ ٢ُٞ٤ٜؽجوز ٖ٤كٍٞل٤ُٞج٤ل٣ز،ٖ٤رزقِِٜٔب ثوٝر٘٤بد ٓقزِلخ األؽغبّ ٓ ٝزجب٘٣خ األٝػبع
(اُج٘٤خ اُلَ٤لَبئ٤خ)ٌٗٞٓ ،بد اُـشبء ك ٢ؽوًخ ك٘٣بٓ٤ٌ٤خ
َٓزٔوح (ث٘٤خ ٓبئؼخ).
رزؾلك عي٣ئبد اُناد ٝهاص٤ب  ٢ٛٝرٔضَ ٓؤشواد اُ٣ٜٞخ
اُجُٞٞ٤ع٤خ  ٝرؼوف ثبٍْ:
ـ ٗظبّ ٓؼول اُزٞاكن اَُ٘٤غ ٢اُوئCMH ٢َ٤
ـ ٗظبٓب ٝ ABOاُـRh
ٗظبّ اُـ ٞٛ CMHعيء ٖٓ اُنف٤وح اُٞهاص٤خ ،رشلو
ٓٞهصبرٍٓ ٚظٓٞع اُغي٣ئبد اُـشبئ٤خ (  ) HLAأُؾلكح
ُِناد.
رظ٘ق عي٣ئبد اُـ CMHإُ ٠هَٔ:ٕ٢
 CMHاُظ٘ق CMH ٝ Iاُظ٘ق II
ِٔ٣ي ًَ كوك روً٤جخ فبطخ ٖٓ ٛن ٙاُغي٣ئبد ٣ؾلكٛب
اُزوً٤ت األُُِٞٔ ٢ِ٤هصبد أُشلوح ُٜن ٙاُغي٣ئبد.
رؾلك ٛن ٙاُغي٣ئبد هج ٍٞاُطؼْ ٖٓ هكؼ.ٚ

 َ٣زوعغ ٌٓزَجبد اَُ٘خ اُواثؼخ ٓزٍٞؾ أُزؼِوخ ثأٍجبة هكغاُطؼْ ُ٤زٞطَ إُ ٠هلهح اُؼؼ٣ٞخ ػِ ٠اُزٔ٤٤ي أٌُٗٞبد اُقبطخ ثٜب
ٝاُـو٣جخ ػٜ٘ب.
٠طشػ ِشىً ؽٛي لذسح اٌؼع٠ٛخ ػٍ ٝاٌزّ١١ض ث ٓ١اٌزاد ٚاٌالراد.
 ٣ؾَِ ٗزبئظ رغوثخ اُ ٍْٞأُ٘بػَ٣ ٝ ٢زقوط ٝعٞك عي٣ئبد مادؽج٤ؼخ ثوٝر٘٤خ ػِ ٠اُـشبء اُ.٠ُٞ٤ٜ
٣زؼوف ػِ ٠اُج٘٤خ اُغي٣ئ٤خ ُِـشبء اُ ٝ ٢ُٞ٤ٜروً٤ج ٚاٌُ٤ٔ٤بئ٢
٤ٔٓٝيار ٚاٗطالهب ٖٓ رؾِ:َ٤
 ٗٔٞمط صالص ٢األثؼبك ٞ٣ػؼ اُز٘ظ ْ٤اُغي٣ئُِ ٢ـشبء اُ.٢ُٞ٤ٜ رغوثخ اُزٜغ ٖ٤اُقِ.١ٞ ٣ؾَِ ٗزبئظ رغوثخ ٓؼبِٓخ فال٣ب ُٔلب٣ٝخ ثزو٘٤خ اُ ٍْٞأُ٘بػٝ ٢ٗزبئظ رغوثخ رقو٣ت اُـٌِٞ٤ثوٝر٘٤بد اُـشبئ٤خ٤ُ .زٞطَ إُ ٠رؾل٣ل
اُطج٤ؼخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ُِغي٣ئبد اُـشبئ٤خ أُؾلكح ُِناد.
 ٣زؼوف ػِ ٠أط٘بف عي٣ئبد اُـ ٤ٔٓ CMHياد ًَ ط٘قٓ٘شٛب اُٞهاص ٢ثبٍزـالُُٞ ٚصبئن ٓ ٝؼط٤بد ػِٔ٤خ.
 ٝأ
َ٣ -زقوط ٓظله اُز٘ٞع اٌُج٤و ُِغي٣ئبد اُغٌِٞ٤ثور٤٘٤خ أُؾلكحُِناد ثبالػزٔبك ػِ٤ٔٓ ٠ياد ٓٞهصبد اُـCMH
٣ -وثؾ ػالهخ ث ٖ٤هكغ اُطؼْ ٓ ٝؼول اُزٞاكن اَُ٘٤غ ٢اُوئ.٢َ٤

اٍٝصبئن4،، 1،
ص 59ٝ58
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أعبث١غ
ِٛصػخ

وبٌزبٌٟ

ر٘بٝ ٍٝص٤وخ
رزؼٖٔ اٍرغوثخ
األطِ٤خ
ٍُزٜغٖ٤
أعجٛع
اُقِ.١ٞ
= 2عب
اٍٝس٣وزبٕ
 7 ٝ 6ص60
اٍٝص٤وخ  8ص
61
 10ٝص62

ُؼوف ٓل ّٜٞاُناد ٝاُالماد
ِ ٣
اهزواػ ٝػؼ٤خ ىهع ؽؼْ الؽل أكواك ػبئِخ ٓقزِلخ االٗٔبؽ اُٞهاص٤خ ٖٓ ؽ٤ش ٓٞهصبد اُـ. CMH
أٝ ٝػؼ٤خ ٗوَ اُلّ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

اُٞؽلاد اُزؼِٔ٤خ

أُٞاهك أَُزٜلكخ

اَُ٤و أُٜ٘غُ ٢زلهط اُزؼِٔبد

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

أُلح
اُيٓ٘٤خ

اُزوْ٤٤
أُوؽٌُِ ٢لبءح
 ٝأُؼبُغخ
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 ٣ؾَِ ٗزبئظ افزجبه رؾل٣ل اُيٓو اُلٓ٣ٞخ َ٣ ٝز٘زظ ٓؾلكاد ًو٣بداُلّ اُؾٔواء  ٝاألعَبّ أُؼبكح اُجالىٓ٤خ٣ ٚ٘ٓٝ ،ؾلك اُيٓوح
اُلٓ٣ٞخ ،
 ٣وبهٕ أُؤشواد اُـشبئ٤خ اُـٌِٞ٤ثوٝر٤٘٤خ أُٞعٞكح ػٍِ ٠طؼأؿش٤خ اٌُو٣بد اُؾٔواء ُضالس أكواك رقزِق ىٓو ْٛاُلٓ٣ٞخ.
رزٔضَ اُالماد كٓ ٢غٔٞع اُغي٣ئبد اُـو٣جخ ػٖاُؼؼ٣ٞخ ٝاُوبكهح ػِ ٠إصبهح اٍزغبثخ ٓ٘بػ٤خ ٝاُزلبػَ ٣-وبهٕ ث ٖ٤اُيٓوح اُلٓ٣ٞخ ُشقظ ٖ٤أؽلٔٛب ٓٞعت ـٝ Rhا٥فو
ٍبُت .Rh
ٗٞػ٤ب ٓغ ٗبرظ االٍزغبثخ هظل اُوؼبء ػِ.ٚ٤
ٍ١زقوط ؽبالد اُزٞاكن ث ٖ٤أُبٗؼ ٝأَُزوجَ أص٘بء ٗوَ اُلّ اػزٔبكا
ػِ ٠اُ٘زبئظ أُزٞطَ إُٜ٤ب.
 ٣ؾلك ٓقزِق األٗٔبؽ اُٞهاص٤خ أُؾزِٔخ ٓٝب ٞ٣اكوٜب ٖٓ ٓؤشواداُيٓو اُلٓ٣ٞخ (ٛغٗٞخ ص٘بئ٤خ).
٣ -ؼوف ٓل ّٜٞاُالماد اٗطالهب ٖٓ اُ٘شبؽبد اَُبثوخ.

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

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

٠طشػ ِشىٍخ اٌزخٍص ِٓ اٌّؼمذ إٌّبػٟ
 ٣ؾَِ ٝصبئن ؽو٣وخ اُزقِض ٖٓ أُؼول أُ٘بػ ٢ثٞاٍطخ اُجِؼٔ٤بد(ٓواؽَ اُجِؼٔخ)
َ٣ٝزقوط أ٤ٔٛخ ٓٞهغ اُزضج٤ذ ػِ ٠فال٣ب اُناد (اُجِؼٔ٤بد .)LBٝ

٣ورجؾ أَُزؼل ثبُغَْ أُؼبك اهرجبؽب ٗٞػ٤ب ك٢
ٓ٘بػ.٢
ا
ٓٞهغ اُزضج٤ذ ٣ٝشٌالٕ ٓؼب ٓؼولا
٣ؤك ١رشٌَ أُؼول أُ٘بػ ٢إُ ٠إثطبٍ ٓلؼٍٞ
أَُزؼل.
 -3غش٠مخ
اٌزخٍص ِٓ
اٌّؼمذ إٌّبػٟ

اٍٝس٣وزبٕ2ٝ1
ص 67
اٍٝس٣وزبٕ
 6 ٝ 5ص 68
اٍٝس٣وزبٕ2، 1
ص 69
 ٝاُٞص٤وخ 3ص70

اُٞص٤وزبٕ
 10 ٝ 9ص 72

 3أعبث١غ= 6عب

ة -اٌّؼمذ
إٌّبػٟ

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

 ٣ؾَِ ٗزبئظ هؽالٕ ًٜوثبئٍٓ ٢ظَ كأه ٖ٣أؽلٔٛب ٓؾوٕٞثبألٗبر ٖ٤ًَٞاٌُياىٝ ١ا٥فو ؿ٤و ٓؾوَ٣ ٝ ٕٞز٘زظ ٗٞع
اُـِٞث٘٤ِ٤بد اُجالىٓ٤خ اُز ٢ر٘زٔ ٢إُٜ٤ب األعَبّ أُؼبكح  ٝؽج٤ؼزٜب
اُجوٝر٤٘٤خ .
 ٣ؾَِ طٞها ٓأفٞمح ػٖ أُغٜو اإلٌُزؤُ ٢ٗٝظَ ٣ظٜو رلبػَاُغَْ أُؼبك ٓغ أَُزؼل َ٣ ٝزقوط ً٤ل٤خ رشٌَ أُؼول أُ٘بػٝ ٢
كٝه.ٙ

اُٞص٤وخ 14ص 66

 ٔ٣ضَ ثٞاٍطخ هٍْ رقط٤ط ٢اُج٘٤خ اُلواؿ٤خ ُـِٞث٘ٓ ٖ٤ِ٤بػ ٢اٗطالهب ٖٓ ٗٔٞمطعي٣ئ ٢صالص ٢األثؼبك.
ٌ٣ -زت كووح ٣ظق كٜ٤ب ثلهخ ث٘٤خ اُغَْ أُؼبكٓ ،جوىا أ٤ٔٛخ ٓٞاهؼ.ٚ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

2ـ غشق
اٌزؼشف ػٍٝ
ِؾذداد
اٌّغزعذ
أ ـ ِظب٘ش
اٌزؼشف ػٍٝ
ِؾذداد
اٌّغزعذ .

َ٣جت كفُٞٓ ٍٞلاد اُؼل إُ ٠اُؼؼ٣ٞخ ك ٢ثؼغ
ٌٓضقُألعَبّ أُؼبكح.
ا
اُؾبالد إٗزبطا
رورجؾ األعَبّ أُؼبكح ٗٞػ٤ب ٓغ أَُزؼلاد اُز٢ؽوػذ إٗزبعٜب.

٠طشػ ِشىً آٌ١بد اٌمعبء ػٌٍِٛ ٝذ ظذ اٌز٠ ٞض١ش سدا ِٕبػ١ب
خٍط١ب.
 ٣ؾَِ ؽبُخ ٍو٣و٣خ ٓضَ اٌُياى ٗ ٝزبئظ رطج٤ن افزجبهَ٣ Ouchterlonyز٘زظ رلفَ األعَبّ أُؼبكح  ٝاهرجبؽٜب اُ٘ٞػ٢
ثبَُٔزؼل ك ٢رشٌ َ٤أُؼول أُ٘بػ.٢

اٍٝص٤وخ  11ص 63
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٣ -4ؾلك ٓظله األعَبّ أُؼبكح

غشق رأص١ش
LT
٣ -5ؾلك كٝه اُجوٝر٘٤بد ك ٢ؽبُخ اُوك أُ٘بػ ٢اُقِ١ٞ

٠طشػ ِشىٍخ آٌ١بد اٌمعبء ػٌٍِٛ ٝذ اٌعذ ف ٟؽبٌخ
اٌشد إٌّبػ ٟاٌخٍٞٛ

الوثٌقة  10ص 97

 ٣ؾَِ ٗزبئظ: ؽوٖ َُٜٔ BKزو رْ ؽو٘ ٚثٔظَ َٔٛزو ٓؾظٖ ػلاََُ .
ؽوٖ َُٜٔ BKزو رْ ؽو٘ ٚثقال٣ب َُٜٔ LTزو ٓؾظٖػل اََُ َ٣ ٝزقوط رلفَ ٗٞع صبٗ ٖٓ ٢اُقال٣ب ٢ٛ ٝ
 LTك ٢اُلكبع ػٖ اُؼؼ٣ٞخ.

 من استغالل للنتائج التجرٌبٌةٌ ،ستنتجالعناصر الدفاعٌة الفعالة ضد  BKو ٌقترح
تسمٌة لهذا النوع من المناعة.

٠طشػ ِشىٍخ غش٠مخ رأص١ش اٌخال٠ب LT

الوثٌقة  1ص  80و  3ص 81

 ٣ؾَِ ٗزبئظ ا رغو٣ج٤خ ، طٞها ثبُٔغٜو اإلٌُزو ٝ ٢ٗٝهٍٓٞبد رقط٤ط٤خ رلَ٤و٣خَُ٤زقوط شوٝؽ  ٝآُ٤خ رقو٣ت فِ٤خ َٓزٜلكخ ٓظبثخ
ثل٤و. ًٝ
َ٣ز٘زظ ؽو٣وخ اُزقِض ٖٓ اُقال٣ب أُقوثخ اٗطالهب ٖٓ
ٝص٤وخ رج ٖ٤اُظبٛوح.

أعجٛع = 2عب

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

٣زْ اُزقِض ٖٓ أَُزؼلاد أص٘بء االٍزغبثخ أُ٘بػ٤خ اُز ٢رزٍٞطٜب
اُقال٣ب ثظ٘ق صبٕ ٖٓ اُقال٣ب أُِلب٣ٝخ  ٢ٛاُقال٣ب أُِلب٣ٝخ  Tاَُبٓخ
.LTC
رزؼوف اُقال٣ب  LTCػِ ٠أَُزؼل اُ٘ٞػ ٢ثٞاٍطخ َٓزوجالد ؿشبئ٤خ
( ) TCRاُز ٢رزٌبَٓ ٓغ أُؼول  - CMHث١جزذ ِغزعذُِ ٞقِ٤خ
أُظبثخ.
٣ض٤و اُزٔبً ث ٖ٤اُقال٣ب أُِلب٣ٝخ  Tاَُبٓخ ٝاُقِ٤خ أُظبثخ إكواىثوٝر ٖ٤اُجوكٞهٓ ٖ٣غ ثؼغ األٗئ٣بد اُؾبُخ.
صوٞةرؤك ١إُ٠
٣زضجذ اُجوكٞه ٖ٣ػِ ٠ؿشبء اُقال٣ب أُظبثخ ٓشٌال ااٗؾالُٜب .إٗ ٚاُزأص٤و أَُُِ ٢قال٣ب LTCػِ ٠اُقال٣ب أُظبثخ.
٣زْ اُزقِض ٖٓ اُقال٣ب أُقوثخ ػٖ ؽو٣ن ظبٛوح اُجِؼٔخ.

 ٣زؼوف ػِ٘ٓ ٠شأ اُقال٣ب ٓٝ LBوو اًزَبة ًلبءرٜبأُ٘بػ٤خ ٖٓ ٓالؽظبد ٍو٣و٣خ ٝٝصبئن.

اٍٝس٣وزبٕ
3ٝ2
ص 75

 ٕ٠غض سعّب رخط١ط١ب ٚظ١ف١ب أٔ ٚصبػٍّ١ب ٍ٠خص خطٛاد االعزغبثخ إٌّبػ١خ
اٌخٍط١خ.

طِ -صذس
األعغبَ
اٌّعبدح

ر٘زظ األعَبّ أُؼبكح ٖٓ ؽوف اُقال٣ب اُجالىٓ٤خ اُز ٢رزٔ٤ي ثؾغْ ًج٤و
ً ٢ُٞ٤ٛ ٝض٤لخ ٝعٜبى ؽُٝغٓ ٢زطٞه.
ر٘شأ ُقال٣ب اُجالىٓ٤خ ػٖ رٔب٣ي اُقال٣ب LB
رذشٌَ اُقال٣ب  LBك ٢اٍٗقبع اُؼظْ  ١األؽٔو ٝرٌزَت ًلبءرٜب
أُ٘بػ٤خ ك ٚ٤ثزوً٤ت َٓزوجالد ؿشبئ٤خ رزٔضَ ك ٢عي٣ئبد( BCRأعَبّ
ٓؼبكح ؿشبئ٤خ).
٣ؤك ١رؼوف اُقال٣ب  LBػِ ٠أَُزؼل إُ ٠اٗزقبة ُٔخ ٖٓ اُقال٣ب
 LBرٔزِي َٓزوجالد ؿشبئ٤خٓ BCRزٌبِٓخ ث٘٣ٞ٤ب ٓغ ٓؾلكاد
أَُزؼل ،إٗ ٚاالٗزقبة أُِ.٢
 دؽوأ ػِ ٠اُقال٣ب أُِلب٣ٝخ أُ٘زقجخ ٝأُ٘شطخ اٗوَبٓبد رزجغ ثزٔب٣يٛن ٙاُقال٣ب إُ ٠فال٣ب ٓ٘لنح (اُقال٣ب اُجالىٓ٤خ).

٠طشػ ِشىٍخ ِصذس األعغبَ اٌّعبدح
 ٣ؼغ ػالهخ ث٤ًٔ ٖ٤خ األعَبّ أُؼبكح ك ٢أُظَ ٝػلك اُقال٣ب  LBك ٢اُؼول أُِلب٣ٝخ  ٝػلك اُقال٣ب
اُجالىٓ٤خ ُؾبُخ ٍو٣و٣خ.

ٚص١مخ 3
أُِؾن

 من استغالل للنتائج التجرٌبٌةٌ ،ستنتجشروط عمل  LTcو طرٌقة تأثٌرها على
الخلٌة المصابة( المستهدفة)
 -تقدم وثٌقة تمثل تفاصٌل التعرف المزدوج
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*ِصذس LT
٠غزخشط ِصذس  ٚآٌ١خ اٌّجٍغبد اٌى١ّ١بئ١خ ف ٟاٌزؾف١ض

٣ 6ؾلك ٓظله اُقال٣بLTC

ر٘زظ اُقال٣ب  ٖٓ LTCرٔب٣ي اُقال٣ب  LT8اُؾبِٓخ ُٔؤشو .CD8
 رزشٌَ اُقال٣ب  LT8ك ٢اٍٗقبع اُؼظْ  ١األؽٔو ٝرٌزَت ًلبءرٜبأُ٘بػ٤خ ثزوً٤ت َٓزوجالد ؿشبئ٤خ ٗٞػ٤خ ك ٢اُـلح اَُؼزو٣خ
(اُز٤ٍٞٔ٤خ).
٣زْ اٗزقبة اُقال٣ب  LT8أُزقظظخ ػل ثجز٤ل َٓزؼل ١ػ٘ل رٔبًٛن ٙاألف٤وح ٓغ اُقال٣ب أُولٓخ ُ.ٚ
 رزٌبصو اُقال٣ب  LT8أُ٘زقجخ ٝرشٌَ ُٔخ ٖٓ اُقال٣ب  LTCرٔزِيٗلٌ أَُزوجَ اُـشبئ.)TCR ( ٢
رؾف١ض اٌخال٠ب
اٌٍّفب٠ٚخ

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 رزْ ٓواهجخ رٌبصو  ٝرٔب٣ي اُقال٣ب  LT ٝ LBماد اٌُلبءح أُ٘بػ٤خ ػٖؽو٣ن ٓجِـبد ً٤ٔ٤بئ٤خ ٢ٛ:األٗزوُ٘٤ًٞبد اُز ٢رلوىٛب اُقال٣ب LTh
اُ٘برغخ ػٖ رٔب٣ي LT4أُؾََخ.
ال رؤصو األٗزوُ٘٤ًٞبد إال ػِ ٠أُِلب٣ٝبد أُ٘شطخ أ ١أُِلب٣ٝبداُؾبِٓخ َُِٔزوجالد اُـشبئ٤خ اُقبطخ ثٜن ٙاألٗزوُ٘٤ًٞبد ٝاُز ٢رظٜو
ثؼل اُزٔبً ثبَُٔزؼل.

٠طشػ ِشىٍخ ِصذس اٌخال٠ب LTC
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٣ ٠ؼجو ػٖ رطٞه ثؼغ اُظٞاٛو اُقِ٣ٞخ اُز٢رطوأ ُِقال٣ب  (LTروً٤ت اُـ  ، ARNروً٤ت اُجوٝر٘٤بد
،رٔب٣ي فِ ، ١ٞروً٤ت اُـ  ،ADNاٗوَبٓبد ف٤ط٤خ،
اًزَبة أَُ٤خ)

٠طشػ ِشىٍخ آٌ١خ رؾف١ض اٌخال٠ب LT8ٚ LB

 ٣ؾَِ ٗزبئظ رغبهة ٓ٘غيح ك ٢ؿوكخ ٓبهثوٝى ٘ٓٝؾ٘٠ٔ٣ضَ رـ٤واد ػلك اُقال٣ب  LBثلالُخ اُيٖٓ ػ٘ل ؽوٖ
االٗزوُ. 2 ٖ٤ًٞ
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘ٔ٣ ٠ضَ رـ٤واد ػلك اُقال٣ب  LT8ػ٘ل ؽوٖاالٗزوَُ٣ ٝ 2 ٖ٤ًٞزقوط كٝه األٗزوُ٘٤ًٞبد IL 2
أُلوىح ٖٓ ؽوف. LTh ٝ LT4
 ٣ؾَِ ٓقطؾ ٣جٓ ٖ٤ظله  ٝآُ٤خ رؾل٤ي  IL2اُقال٣ب LT ٝLBأُقزظخ ثُٔٞل اُؼل أُزلفَ.

 الوثٌقة  1ص 82 من استغالل الوثائق ٌ ،ستخرج مقر نشأةو نضج الخالٌا  LTو ٌبٌن عدم مهاجمة هذه
األخٌرة لجزٌئات الذات

الوثٌقتان  1و 2ص85
 من خالل استغالل للوثائقٌ ،علل الدورالمحوري للخالٌا  LT4فً المناعة النوعٌة.
محددا أهمٌة تدخل البالعات الكبٌرة فً
المناعة النوعٌة

أٍجٞع=
ٍ2ب

ٌقدم رسم ٌمثل الحوصلة
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الوثائق 5 ،4 ،3و  6ص 90
 ٖٓ فالٍ كهاٍخ رطٞه ًَٖٓ اُشؾ٘خ اُل٤و٤ٍٝخ ٝ
اُؼ٘بطو اُلكبػ٤خ  ٝاُقال٣ب
أُظبثخ ،اٍزقوط ٍجت رطٞه
اإلطبثخ ة  VIHإُ٠
SIDAاُوبرَ

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ٚظؼ١خ رٕذسط ف ٟع١بق ٠زعّٓ اخزالال ٚظ١ف١ب ِٕبػ١ب ثزغٕ١ذ اٌّٛاسد اٌّزؼٍمخ ثذٚس اٌجشٚرٕ١بد ف ٟاٌذفبع ػٓ اٌزاد

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

أعجٛع= 2عب

٣لَو ٍجت كولإ أُ٘بػخ أٌُزَجخ اصو االطبثخ
ثـVIH

كولإ أُ٘بػخ
أٌُزَجخ

رزٔ٤ي اُقال٣ب أُظبثخ ثل٤و ًٝاُـVIH
ثٔظٜو ٗٔط : ٢أؿش٤زٜب ؿ٤و َٓز٣ٞخ
رجل ١رجوػٔبد ػل٣لح.
ٜ٣بعْ ك٤و ًٝكولإ أُ٘بػخ اُجشو١
VIH
اُقال٣ب  ٝ LT4اُجِؼٔ٤بد اٌُج٤وح
ٝثِؼٔ٤بد األَٗغخ ٢ٛٝ .فال٣ب أٍبٍ٤خ
ك ٢اُزؼوف ٝرول ْ٣أَُزؼل إُ ٠عبٗت
ر٘ش٤ؾ االٍزغبثبد أُ٘بػ٤خ.
رظٜو ٓوؽِخ (  )SIDAػ٘لٓب ٣ز٘بهض
ػلك اُقال٣ب LT4إُ ٠أهَ ٖٓ  200فِ٤خ
أُِْ.3

٠طشػ ِشىٍخ ػغض اٌغٙبص إٌّبػ ٟػٍٝ
اٌزصذٌ ٞف١شٚطVIH
.
 ٣ؾَِ ٗزبئظا رغو٣ج٤خ َ٣ٝز٘زظ ٗٔؾاُقال٣ب أَُزٜلكخ ٖٓ ؽوف ك٤وًٝ
اٍ . VIH
 ٣ؾَِ ٝصبئن ٍ٣زؼوف ٖٓ فالُٜب ػِ٠أُٔ٤ياد اُج٘٣ٞ٤خ ُل٤و٣ٝ VIH ًٝظق
ٓواؽَ رطٞه ٙكافَ اُـ (LT4كٝهح
اُـ. )VIH
 ٣ؾَِ ٓ٘ؾ٘٤بد رطٞه شؾ٘خ اُل٤وٖٓ ًٝعٜخ  ٝرطٞه ٓغٔٞع اُقال٣ب أُِلب٣ٝخ
أَُبػلح
َ٣ ٝزقوط ٍجت كولإ أُ٘بػخ أٌُزَجخ.

2عب
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المجال التعلمً  IIالوحدة  : 1نشاطات اإلنسان مصدر تلوث الجو
تحت الوحدات
أهداف التعلم
التعلمٌة
النظام البٌئً هو مجموع ٌتكون من عنصرٌن فً تفاعل
المحٌط و
مستمر :
األنظمة
 المحٌط ال حٌوي()Lebotopeالبٌئٌة
 مجموع الكائنات الحٌة التً تسكن المحٌط ال حٌويالمحٌط هو مجموعة الكائنات الحٌة و محٌطها الالحٌوي و
الذي ٌمثل مجال الحٌاة لإلنسان
الموارد المستهدفة

ٌقترح حلوال عقالنٌة مبنٌة على أسس علمٌة من أجل المحافظة على
المحٌط بتجنٌد الموارده المتعلقة باآلثار السلبٌة لمختلف
نشاطات اإلنسان على التوازن البٌئً

ٌوجد العالقة بٌن نشاطات اإلنسان و تلوث الجو
ٌستخرج العناصر المكونة للنظام البٌئً وٌحدد اساس تصنٌفه
 ٌعرف التلوث الجوي وٌحدد مصادرهٌ -فسر االحتباس الحراري الطبٌعً و ٌ -شخص تأثٌر النشاط الصنائعٌة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

مصدر
التلوث
الجوي

االحتباس
الحراري

إن انطالق الغازات بكمٌات كبٌرة منها  %60غاز ثانً
أكسٌد الكربون فً األوساط الصناعٌة و الناتجة
عن احتراق الطاقات المستحثة ( البترول  ،الفحم )...
هً مصدر تغٌرات تركٌب و تركٌز الغازات الجوٌة
(التلوث الجوي)
تمتص الطبقات السفلى للجو اإلشعاعات تحت الحمراء
المرتدة من األرض و تحتفظ بكمٌة من الحرارة منظمة بذلك
معدالت الحرارة فً الجو ضمن قٌم تتالءم مع الحٌاة .
تدعى هذه الظاهرة الجوٌة الطبٌعٌة باالحتباس الحراري

الغازات
 إن امتصاص الطاقة باالحتباس الحراري ناجم أساسا عنذات االحتباس غازات تدعى الغازات ذات االحتباس الحراري
الحراري
تصنف الغازات ذات االحتباس الحراري إلى نمطٌن :
 الغازات ذات االحتباس الحراري الطبٌعٌة و هً:ثانً أكسٌد الكربون  ،بخار الماء  ،المٌثان ،

السٌر المنهجً لتدرج التعلمات
 ٌسترجع المكتسبات القبلٌة من التعلٌم المتوسط حولالمحٌط و األنظمة البٌئٌة

 ٌطرح مشكل مصادر التلوث الجوي و تأثٌرها علىالمحٌط
 ٌالحظ أوساط بٌئٌة حضرٌة أو صناعٌة إلظهار تلوثجوي محلً
 ٌستخرج مصادر التلوث الجوي من تحلٌل جدول ٌبٌنالتركٌب الغازي ألوساط مختلفة ( غابٌة و مناطق
حضرٌة )
 ٌفسر ظاهرة االحتباس الحراري التً تحدث طبٌعٌاباستغالل نتائج تجرٌبٌة

رٛعٙ١بد ؽٛي اعزؼّبي األعٕبد

الزمن

الوثٌقة 1ص113
عرف النظام البٌئً

الوثٌقة 1ص 114
الوثٌقة 2ص 115
عرف التلوث الجوي
يستخرج مصادره
الوثٌقتان 2+1ص  116و
الوثائق2+1ص 117

أسبوع
= 2سا

يفسر ظاهرة االحتباس الحراري و
استخرج الغازات المسببة فً زٌادة
هذه الظاهرة .

 ٌستخرج و ٌصنف الغازات المتسببة فً زٌادة ظاهرةاالحتباس الحراري
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ٌعرف طبقة
األزون و
ٌحدد دورها

عواقب زٌادة
الغازات ذات
اإلحتباس
الحراري

تعرٌف طبقة
األزون
ودورها

تناقص سمك
طبقة األزون

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

تركٌز
غازات أخرى مثل أكسٌد األزوت األولً ( ، )N2Oاألزون
 الغازات ذات االحتباس الحراري الصناعٌة و هًكربوهالوجٌنات – مشتقات كربوهدرات منهاCFC :
 ٌستخرج العالقة بٌن زٌادة تركٌز CO2و تغٌرات()chlorofluorocarbures
 زٌادة معتبرة لبعض غازات االحتباس الحراري منذ مطلع درجة الحرارة من التحلٌل المقارن لمنحنى تطور تركٌز CO2و
النهضة الصناعٌة  %30لـغاز ثانً أكسٌد الكربون و
منحنى تطور تغٌرات درجة الحرارة
%145لغاز المٌثان
 تؤدي زٌادة تركٌز الغازات ذات اإلحتباس الحراري ٌستنتج انطالقا من معطٌات تغٌر درجة الحرارة منذاالحتباس مثل CO2إلى تضخٌم االحتباس الحراري مع
القرن الماضً
مفعول رجعً لدرجة الحرارة التً تؤثر بدورها برفع تركٌز
CO2
 تقدر زٌادة درجة الحرارة الناجمة عن اإلحتباس الحراريبـ 0.5م) °تقرٌبا فً فترة قرن
 ٌستخرج من جدول المدة الزمنٌة لبقاء الغازات ذات تستقر الغازات ذات االحتباس الحراري طوٌال فً الجواالحتباس الحراري فً الجو
نذكر منها CO2و الكربوهالوجٌنات و هذا ما ٌساهم فً
تضخٌم االحتباس الحراري
 ٌمكن للغازات الصناعٌة أن ٌكون لها تأثٌرات أخرى مثل ٌحدد كٌفٌة تأثٌر بعض الغازات الصناعٌة على زٌادةزٌادة محلٌة لحمضٌة مٌاه األمطار " األمطار الحامضٌة" و
حمضٌة مٌاه االمطار من دراسة معادالت الصفحة
هذا بانحالل هذه الغازات
122
( أكسٌد األزوت ،ثانً أكسٌد الكبرٌت )... ،فً الهواء
الرطب مع تأثٌرات سلبٌة على التربة و النبات
 ٌبٌن اإلنتاج المفرط لبعض الدول لهذه الغازات(أكسٌد طبقة األزون هً غاللة رفٌعة من غازاألزوناألزوت ،ثانً أكسٌد الكبرٌت)... ،
( )O3تقع فً الجزء العلوي للجو Stratosphere
و لها القدرة على امتصاص األشعة فوق البنفسجٌة
 ٌعرف انطالقا من دراسة المقالٌن  2+1الوثٌقةذات طول موجة أقل من  µ0.34م المسببة
3الصفحة  124طبقة األزون ودورها الواقً من تأثٌر
للطفرات و هً الطبقة الواقٌة لسطح الكرة األرضٌة
األشعة فوق البنفسجٌة
من تأثٌر األشعة فوق البنفسجٌة
 تتخرب طبقة األزون للجزء العلوي من ٌحلل منحنى تطور طبقة األوزون ٌ -بٌن تخرٌبالجو من طرف بعض الغازات مثألكسٌد األزوت
األولً  N2Oو الكربوكلوروفلٌور و (CFCثقب
األزون من دراسة معادالت كٌمٌائٌة
فً طبقة األوزون)
 ٌحلل منحنٌات تبٌن تطور تركٌز بعض الغازات ذاتاالحتباس الحراري

الوثٌقة  3ص118
يستنتج سرعة تطور انتاج
الغازات ذات االحتباس الحراري

ساعة

الوثائق  5و 6ص 119
الوثٌقة 7ص 120
يستخرج العالقة بٌن زٌادات
الغازات فً الجو وارتفاع درجة
الحرارة وظاهرة االحتباس
الحراري
الوثٌقة  11ص121
يستخرج المدة الزمنٌة لبقاء
الغزات ذات االحتباس الحراري
فً الجو
معادالت ص122
يحدد العالقة بٌن حمضٌة مٌاه
االمطار وبعض الغازات
الصناعٌة
الوثٌقة 12ص122
يحدد الدول األكثر انتاجا
للغازات المسببة لالمطار
الحمضٌة الوثٌقة  3ص124
يعرف طبقة االؤزون الوثٌقة
الوثائق 6+5ص 125
يستنتج تاثٌر التطور الصناعً
فً تخرٌب طبقة االؤزون

 4ص125
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ٌ -زداد قطر ثقب األوزون بمرور الزمن

ٌحدد تأثٌر الغازات االصطناعٌة
على طبقة األوزون
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 ٌؤدي تخرٌب طبقة األزون(ثقب فً طبقة األوزون)إلى مرور األشعة فوق البنفسجٌة األكثر خطورة
وبالتالً زٌادة المخاطر على الحٌاة فً األرض
ـ تأثٌرات مضرة على :
 صحة اإلنسان التركٌب الضوئً و مردودٌة بعض النباتات التفاعالت الكٌمائٌة التً تتم على مستوى الطبقاتالسفلى للجو محفزتا إنتاج األزونالتربوسفٌري المضر
للصحة.

 ٌبٌن تطور ثقب فً طبقة األوزون خاللالعشرٌات ألخٌرة

الوثٌقة 8ص 126

ساعة

ٌبٌن تطور ثقب فً طبقة
األوزون عبر الزمن

المقال الصحفً ص 127
 ٌحصً مخاطر تطور ثقب األزون من قراءة مقال يحصي مخاطر تطور ثقب طبقةاالؤزون
صحف
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ػٛالت رٍٛس اٌغٛ
ػٍ ٝاٌصؾخ
٠مزشػ ؽٍٛال ػمالٔ١خ ِجٕ١خ ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ ِٓ أعً اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّؾ١ػ
ثزغٕ١ذ ِٛاسدٖ اٌّزؼٍمخ ثب٢صبس اٌغٍج١خ ٌّخزٍف ٔشبغبد اإلٔغبْ ػٍ ٝاٌزٛاصْ اٌج١ئٟ

 ٠ؾذد ِصذس اٌغشػبد اٌم٠ٛخ ٌألشؼخ فٛق اٌجٕفغغ١خ اٌز ٟرصً إٌ ٝاألسضٚرأص١ش٘ب ػٍ ٝصؾخ اإلٔغبْ
٠غزخشط ػٛالت اسرفبع ٔغجخ ثؼط اٌغبصاد اٌٍّٛصخ ف ٟاٌغٛ
٠غزخشط ػٛالت استهالك مٌاه ملوثة

  ٌٖٔ٣إٔ ٘٣غو ػٖ ٝعٞك ثؼغ اُـبىاد أُِٞصخ َ٣ -زـَ ٝصبئن إلظٜبه ػٞاهت األشؼخ كٞمك ٢اُغٓ ٞشبًَ ٝثبئ٤خ فط٤وح ٓضَ ٍوؽبٕ اُوئخ اُج٘لَغ٤خ ػِ ٠طؾخ اإلَٗبٕ
 اٍزٜالى أُ٤ب ٙأُِٞصخ ٣شٌَ فطو ػِ ٠ؽ٤بحاإلَٗبٕ

٣ظٜو ػٞاهت اهرلبع َٗجخ ثؼغ اُـبىادأُِٞصخ ك ٢اُغ ٞك ٢ظٜٞه األٓواع اُز٘لَ٤خ
٣ -قزبه األٍزبم أٓضِخ ؽ٤خ ٖٓ ٓؾ٤ؾ اُزِٔ٤ن

اُٞص٤وخ 2
ص142
روو٣و
أُ٘ظٔخ
اُؼبُٔ٤خ
ُِظؾخ
ص145

أٍجٞع = ٍ2ب

 ٚعٛد ثؼطاٌغبصاد ف ٟاٌغٛ
ػٛالت رٍٛس
الماء

  ٌٖٔ٣إٔ ٘٣غْ ػٖ اُزؼوع ُِشٌُٔلزوح ؽِ٣ٞخ ( ثٔؼ٘ ٠اُزؼوع إُ ٠عوػخ
ٓؼ٘٤خ ٖٓ اإلشؼبػبد(  ) UVBإُ ٠إطبثبد
ٓقزِلخ ٓضَ اإلطبثبد اُغِل٣خ ٓضَ ػوثبد اُشٌٔ
ٍوؽبٕ اُغبك أٍ ٝوؽبٕ اُؼ.ٖ٤

 َ٣زقوط اُؼالهخ ثٓ ٖ٤ؼبَٓ األشؼخٓب كٞم اُج٘لَغ٤خ  ٝاُٞهذ أُطِٞة
إلطبثخ اُغِل اٗطالهب ٖٓ رؾِ َ٤علٍٝ

اُٞص٤وخ 3
ص 140

٘٣غي ٗض ػِٔ٣ ٢جوى ك ٚ٤أُشبًَ اُٞثبئ٤خ اُ٘بعٔخ عن التلوث

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

األشؼخ فٛق
اٌجٕفغغ١خ

 روبً شلح األشؼخ ٓب كٞم اُج٘لَغ٤خ ػِ٠ٍطؼ األهع ثٔؼبَٓ ػبُٔ٣ ٢لػ٠
ثبُٔؼبَٓ . UV
 ٣زـ٤و أُؼبَٓ  UVثلالُخ ػلك ٖٓاُؼٞآَ ٜٓ٘ب :
ٝػؼ٤خ اُشٌٔ  ،اُلظَ  ،اَُبػخ
ٓ٘بؿ أُ٘طوخ  ،االهرلبع ٍٔ ،ي ؽجوخ
األى، ٕٝروً٤ي ٓقزِق أُِٞصبد ك٢
اُغ. ٞ

 ٠طشػ ِشىً ػٛالت اٌزٍٛس اٌج١ئٟػٍ ٝصؾخ اإلٔغبْ
 ٣ؼوف ٓلٓ ّٜٞؼبَٓ األشؼخ ٓب كٞماُج٘لَغ٤خ(٣ ٝ )Indice UVؾلك اُؼٞاّ أُؤصوح
ػِ.ٚ٤

اُٞص٤وخ 6
ص141
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المجال التعلمً  IIالوحدة : 2نشاطات اإلنسان مصدر تلوث الماء
الكفاءة
القاعدٌة

أهداف التعلم

تحت الوحدات
التعلمٌة

ٌقترح حلوال عقالنٌة مبنٌة على أسس علمٌة من أجل المحافظة على
المحٌط بتجنٌد موارده المتعلقة باآلثار السلبٌة لمختلف نشاطات اإلنسان
على التوازن البٌئً

ٌستخرج مصادر تلوث الماء
 ٌشخص النشاطات الزراعٌة السلبٌة لإلنسان التً أدت إلى تلوث الماءٌ -بٌن كٌفٌة تلوث المٌاه بمخلفات النشاطات الصناعٌة

 ٌرجع تلوث المٌاه الجوفٌة إلى تسربفً الطبقات العمٌقة للتربة للعناصر
المعدنٌة المنحلة فً مٌاه األمطار نتٌجة
االستعمال المفرط لألسمدة الكٌمٌائٌة
 ٌرجع تلوث المٌاه السطحٌة و الجوفٌةالمرتبط بالمخلفات الصناعٌة إلى تفرٌغ
العناصر المعدنٌة و المٌاه المستعملة فً
الصناعة و غٌر المرسكلة فً البحٌرات و
األنهار
 ال ٌمكن للمٌاه الجوفٌة التخلص من ملوثتهاإال بعد عدة عشرٌات و هو الوقت الالزم
لتجدٌدها

تقٌٌم الكفاءة  :وضعٌة لتحدٌد مصادر تلوث الماء و اقتراح حلول عقالنٌة لتفادي هذا التلوث ومخاطره
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

 يبٌن عواقب المخلفات الصناعٌة علىالمٌاه السطحٌة والجوفٌة من خالل دراسة
جدول ٌبٌن نوع وكمٌة المواد المتواجد
فً المٌاه الصادرة عن المصانع و التً
تصب فً الودٌان
 ٌقٌم انطالقا من بحث وثائقً المدة التقرٌبٌةلتجدٌد المٌاه الجوفٌة

الوثٌقة4
ص 134
الوثٌقة 5
ص134
الوثائق
3+2
ص 136
 الوثٌقة 4ص 136
الوثائق
7+6+5
ص 137

أسبوع= 2سا

 التلوثالمرتبط
بالنشاط
الصناعً

 تكون المٌاه السطحٌة أكثر عرضةللتلوث المرتبط بالنشاط الزراعً

ٌسترجع المكتسبات القبلٌة حول مخاطر
االستعمال المفرط لألسمدة (ج م ع ت )
 ٌستنتج من تحلٌل منحنى تلوث المٌاهالقرٌبة من المزرعة (ارتفاع نسبة
النترات)
ٌطرح مشكل مصادر تلوث الماء وعواقبه
 ٌحدد تأثر المٌاه السطحٌة و الجوفٌةباستعمال األسمدة من خالل استغالل
المعطٌات(وثٌقة)

ٌلخص فً نص علمً وجٌز تلوث الماء المرتبط بالنشاط الزراعً
ٌ -لخص فً نص علمً وجٌز تلوث الماء المرتبط بالنشاط الصناعً

مصادر تلوث
الماء
 التلوثالمرتبط
بالنشاط
الزراعً

الموارد المستهدفة

السٌر المنهجً لتدرج التعلمات

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي
األعٕبد

المدة
الزمنٌة

التقوٌم المرحلً
للكفاءة و المعالجة

أسبوع=2سا
18

اُزلهعبد اَُ٘٣ٞخ  -صبٗ١ٞ

المجال التعلمً  IIالوحدة  : 3رهانات من أجل بٌئة متوازنة
الكفاءة
القاعدٌة

أهداف التعلم

التعلمية

الموارد المستهدفة

ٌقترح حلوال عقالنٌة مبنٌة على أسس علمٌة من أجل المحافظة على
المحٌط بتجنٌد موارده المتعلقة باآلثار السلبٌة لمختلف نشاطات اإلنسان
على التوازن البٌئً

يبين أن اإلنسان يممك وسائل تؤثر إيجابيا عمى مستقبل الكوب

رهانات من أجل بيئة متوازنة

باإلمكان أن ٌستجٌب اإلنسان للمتطلبات
الطاقوٌة المتزاٌدة وٌساهم فً نفس الوقت
على الحفاظ على التوازن البٌئً للكوكب و
هذا ـب:
 °التحكم فً استعمال المواد التً تؤثر
سلبا على طبقة األزون.
 °خفض انبعاث الغازات ذات االحتباس
الحراري إلى حدود امتصاصها من طرف
البٌوسفٌر.
 °إدخال تكنولوجٌات خاصة ( " نظٌفة " )
و التً تستجٌب لشروط التنمٌة الدائمة.
 °استبدال مصادر الطاقة.

السٌر المنهجً لتدرج التعلمات

* يقوم ببحث وثائقً حول اتفاقٌات متعلقة
بالتغٌرات المناخٌة و إنقاص الغازات ذات
االحتباس الحراري (اتفاقٌة رٌو"  "Rioو
بروتوكول كٌوتو" .) " Kyoto
* قراءة مقاالت متعلقة بـ "الجزائر
وبروتوكول كٌوتو" حول مشارٌع آلٌات
تنمٌة " نظٌف " .

المدة الزمنٌة

وثائق ص

145و146

ساعة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ

الوحدة

رٛعٙ١بد ؽٛي اعزؼّبي
األعٕبد
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مـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق دور البروتينات في الدفاع عن الذات
حوٌصالت داخلٌة

الوثٌقة 1

مستضد
خارجً
ببتٌد

تفكٌك
البروتٌن
الملحق

وثٌقة :2
المؤشرات الغشائٌة الغلٌكوبروتٌنٌة
الموجودة على سطح أغشٌة الكرٌات الحمراء.

جهاز غولجً
ببتٌد
CALRETICULINE

بروتٌن
ملحق

ببتٌد

ش هـ
فعالة

HLAI

HLAI
I

بروتٌن

نواة
عرض الببتٌد خارجي
ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
المنشأ

عرض الببتٌد داخلً المنشأ
20
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الوثٌقة :3
عالقة بٌن
كمٌة األجسام
المضادة فً
المصل و
عدد الخالٌا LB
فً العقد اللمفاوٌة
و عدد الخالٌا
البالزمٌة

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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وثٌقة : 4تطور بعض الظواهر الخلوٌة
التً تطرأ للخالٌا LT

ٝىاهح اُزوث٤خ اُٞؽ٘٤خ
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