بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :1ي دل آليات تركيب البروتين
المجال التعلمي  : 1التخصص ا للبروتينات
الوحدة التعلمية: 1آليات تركيب البروتين

الدرس–1 :مقر تركيب البروتين

* يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النواة في هيولى الخاليا انطالقا من األحماض األمنية الناتجة عن الهضم
*المعارف
المبنية

*يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة الى مواقع تركيب البروتين نمط أخر منن ااحمناض النووينة يندعى ال منض الننوو

الريبي ARNm

*ال مننض النننوو الريبنني عبننارة عننن ة يئننة قصننيرة تتدننوت مننن خننيط مفننرل مت نند مننن تتننالي نيدليوتينندات ريبيننة تختلننع عننن

بعضها حسب القواعد اازوتية الداخلة في تركيبها .

الندليوتيد الريبي هي الندليوتيد الذ يدخ في بناءه الريبوز ،اليوراسي قاعدة ازوتية ممي ة لألحماض النووية الريبية

**األهداف
المنهجية

 تجنيد المدتسبات القبلية
 استقصاء المعلومات

 طرح فرضيات والت قق منها

إيجال عالقة منطقية بين المعطيات



***تنظيم وسبر الدرس
األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص 15-11
ةهاز اإلعالم اآللي (إت أمدن )

تدوت انطالقا من المدتسبات القبلية للتلميذ حول لراسة الخلية والنممنال

ط الظاهر والمورثي وال ADN

 -1ماهو مقر تركيب البروتين لاخ الخلية ؟
-

النواة

السيتوبالزم

*ت لي صورة مأخوذة عن المجهر ومعالجة بتقنية التصوير اإلشعاعي الذاتي لخاليا م روعة في وسط ي تو على أحماض
أمنية موسومة
التقصي

*تفسير نتائج حقن خاليا بيضية ل يوات برمائي في وسط ي و موال طالئعية م عة للهيموغلوبين وم قونة ب ARNm
مستخلص من متعدل الريبوزوم لخاليا أصلية للدريات الدموية ال مراء

*تفسير صور مأخوذة عن المجهر ومعالجة بتقنية التصوير اإلشعاعي الذاتي لخاليا م روعة في وسط ي و يوراسي م ع

* ت ديد التركيب الديميائي لج يئة ال  ADNانطالقا من نتائج ااماهة الج ئية وااماهة الدلية للج يئة
الخالصة

المعارف المبنية

التقييم

أسئلة حول الدرس
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 1آليات تركيب البروتين
الدرس–1 :مقر تركيب البروتين
① -إظهار مقر تركيب البروتين :

*تجربة  :الوثيقة  2 +1ص 11

المعلومة المستخلصة من التجربتين  :هتدف التجربتني اىل إظهار مقر تركيب الربوتني عن طريق استعمال تقنية التصوير اإلشعاعي الذايت وأمحاض أمنية
موسومة (مشعة) ،تدل البقع عند التصوير اإلشعاعي الذايت على أماكن تواجد الربوتني الذي مت ترطيبه انطالقا من األمحاض األمنية املشعة
التعلي  :يكون من خالل استعمال عناصر مشعة ( تتبع أماكن وجود اإلشعاع)
النتيجة :يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخاليا انطالقا من األحماض األمينة الناتجة عن الهضم.
 -انتقال المعلومات الوراثية من النواة الى السيتوبالزم:

أ -الفرضيات المقترحة:
 -1انتقال املعلومات األصلية واملتمثلة يف ال  ANDمن النواة اىل السيتوبالزم
 -2انتقال نسخة من هذه املعلومات من النواة اىل السيتوبالزم .
ب -الت قق من الفرضيات ** :التجربة :1الوثيقة 3ص 13

*1ت لي الوثيقة:3
*اجملموعة األوىل :اخلاليا األصلية لكريات الدم احلمراء قامت برتكيب بروتني اهليموغلوبني
*اجملموعة الثانية :اخلاليا البيضية للضفدعة قامت برتكيب بروتيناهتا اخلاصة هبا
*اجملموعة :3اخلاليا البيضية للضفدعة واحملقونة ب  ARNmاخلاص باخلاليا األصلية لكريات الدم احلمراء واخلاص برتكيب بروتني اهليموغلوبني برتكيب
بروتيناهتا اخلاصة باإلضافة اىل اهليموغلوبني
*2ااستخالص  :ل  ARNmلور في تركيب البروتين ونتائج التجريبية للمجموعة 3توضح ذلك
*3تعليل استعمال األمحاض األمنية املشعة  :إلثبات مقر تركيب الربوتني

**التجربة :2الوثيقة  4ص 14

*1المعلومة اإلضافية :ال  ARNحيدد نوع الربوتني الذي يتم تركيبه  ،وينتقل ال ARNبعد تركيبه من النواة اىل السيتوبالزم
 *2ت قق الفرضية  : 2انتقال نسخ من املعلومات الوراثية من النواة اىل السيتوبالزم يف شكل ARN

*3التسمية املقرتحة لل  ARNهي ال ARNالرسول (الناقل للمعلومة الوراثية من النواة اىل السيتوبالزم)
النتيجة :يؤمن انتقال المعلومات الوراثية من النواة الى موقع تركيب البروتين ننط اخر من ااحماض النووية يدعى ال مض النوو الريبي
( ARNmالرسول)
 -المدونات الديميائية لج يئARN :

*ااماهة الدلية تبني انه يتكون من  :محض فوسفوري  ، H3PO4:سكر ريبوزي 4 ، C5H10O5:ق –أ (  A C G Uبدال من  Tاملكونة
جلزيئ ال ADN
*ااماهة الج ئية :تبني أن ال  ARNيتكون من  4أنواع من النيكليوتيدات اليت ختتلف عن بعضها حسب نوع القاعدة االزوتية الداخلة يف تركيبها
النتيجة :احلمض ألرييب النووي عبارة عن جزيئة قصرية ،تتكون من خيط مفرد واحد ،متشكل من تتاىل نيكليوتيدات ريبية ختتلف عن بعضها حسب القواعد

اآلزوتية الداخلة يف تركيبها

( األدنني ،الغوانني ،السيتوزين ،اليوراسيل ) -.النكليوتيد ألرييب هو النيكليوتيد الذي يدخل يف بناءه الريبوز:سكر مخاسي

الكربون.اليوارسيل قاعد ازوتية مميزة لألمحاض ن الريبية
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :1ي دل آليات تركيب البروتين
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 1آليات تركيب البروتين
الدرس–2:استنساخ المعلومة الوراثية
* يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توةد
*المعارف
المبنية

في الن ADNعلى مرحلتين :مرحلة ااستنساخ ومرحلة الترةمة

▪ مرحلة ااستنساخ :تتم في النواة ويتم خاللها التصنيع ال يو لج يئة الن ARNmانطالقا من أحدى سلسلتي النADN

(السلسلة الناسخة)

في وةول أن يم الن  ARNبوليمراز ،و تخضع لتدام النيدليوتيدات بين سلسلةالن ARNmو السلسلة الناسخة .

**األهداف
المنهجية

 تجنيد المدتسبات القبلية
 استقصاء المعلومات

 إيجال عالقة منطقية بين المعطيات
 انجاز نموذج .
***تنظيم وسبر الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة
الفرضيات

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص 19-16

ةهاز اإلعالم اآللي باستعمال برنامج للبروتينات

تدوت انطالقا من المدتسبات القبلية للتلميذ حول مقر تركيب البروتين
كيع تتم معملية استنساخ المعلومات الوراثية
-

تتم انطالق من ال  ANDباستعمال مبدأ التدام بين القواعد

* يقارت بين بنية ة يئتى الن  ADNوالن. ARN

* ي ل صور مأخوذة عن المجهر اإللدتروني تظهر ظاهرة ااستنساخ.
التقصي

* يظهر تدخ أن يم ARN :بوليمراز باستعمال مثبطات نوعية.

* يُنمذج اصطناع ة يئة الن  ARNmانطالقا من المعارف المتعلقة بن:
 °بنية ة يئتا الن ADNو. ARN
 °تضاعع الن.ADN

 °تدام القواعد اآلزوتية
الخالصة

المعارف المبنية

التقييم

تمرين حول الدرس
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 1آليات تركيب البروتين
الدرس–2:استنساخ المعلومة الوراثية
-المقارنة بين ال ن  ADNو الن ن  : ARNالوثيقة 1ص 16
المدونات

ال ن ADN

الن ن ARN

اللولب

لولب واحد  :خيط واحد

لولب مضاعف :مزدوج

السكر
القواعد االزوتية

سكر الريبوز
ACGT

سكر الريبوز منقوص األكسجني
ACGU

الكتلة

كتلة صغرية

كتلة كبرية

 -مالحظة عملية ااستنساخ بالمجهر االدتروني  :الوثيقة  2ص 17

 *1ت ديد اتجاه ااستنساخ :يزداد طول خيوط ال  ARNالناجتة عن االستنساخ كلما اجتهنا حنو هناية املورثة
 *2تسمية العناصر  :أ ADN-بARNm -

باإلضافة اىل إنزمي ال  ARNبوليمرياز

-إظهار لور إن يم ال  ARNبوليميراز  :جتربة الوثيقة  3ص 17

*حتليل املنحىن  :كلما زاد تركيز املركب السام تناقصت النسبة املئوية لتشكل ARNm

*المعلومة :ال  ARNبوليميراز هو اإلنزمي املسئول على حدوث عملية االستنساخ
 -تفاصي حول حدوث عملية ااستنساخ  :الوثيقة  4ص 18
 *1العناصر األساسية ل دوث عملية ااستنساخ :

* املورثة (جزيئة ال ) ADN
*إنزمي  ARNبوليميراز

*  4أنواع من النيكليوتيدات اليت تدخل يف تركيب ال ARNm
 *2تلخيص كيفية حدوث ااستنساخ :
يعمل أنزمي  ARNبوليمراز على تفريق لوليب  ADNيف مقدمة املورثة املراد نسخها ،مث يشرف على إدماج النيكليوتيدات احلرة حسب تكامل
القواعد األزوتية ،وعندما يصل إىل هناية املورثة يتم حترير  ARNبوليمراز و .ARNm
مالحظة :تنتقل عدة جزيئات األنزمي من موقع بداية االستنساخ إىل هنايته و هكذا يتم نسخ عدة جزيئات  ARNmيف آن واحد.

الخالصة

مرحلة ااستنساخ :تتم في النواة ويتم خاللها التصنيع ال يو لج يئة الن ARNmانطالقا من احدى سلسلتي الن( ADNالسلسلة
الناسخة)
في وةول أن يم الن  ARNبوليمراز ،و تخضع لتدام النيدليوتيدات بين سلسلةالن ARNmو السلسلة الناسخة
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :1ي دل آليات تركيب البروتين
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 1آليات تركيب البروتين
الدرس–3:الترةمة :ال فرة الوراثية

▪ مرحلة الترةمة :توافق التعبير عن المعلومة الوراثية التي ي ملها الن ARNmإلى متتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية.
 -تُنسخ المعلومة الوراثية ب فرة خاصة :تدعى ال فرة الوراثية.

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 إت وحدة ال فرة الوراثية هي ثالثية من القواعد تدعي الرام ة تٌ فر ل مض أميني معين في البروتين . -تُ فر عالة لنفس ال مض األميني عدة رام ات ماعدا الرام ات التاليةUGA ;UAG ; UAA :

أل حمض أميني وتمث رام ات توقع القراءة.

التي ا تُ فر

 تُ فر الرام ة  AUGل مض أميني واحد هو الميثونين. تُ فر الرام ة  UGGل مض أميني واحد هو التربتوفات. تجنيد المدتسبات القبلية

 إيجال عالقة منطقية بين المعطيات .
***تنظيم وسبر الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص 23-20

ةهاز اإلعالم اآللي باستعمال برنامج للبروتينات Anagène :

تدوت انطالقا من المدتسبات القبلية للتلميذ حول ااستنساخ
كيع تتم ترةمة ال فرة الوراثية الى بروتين ؟
-

ترةمة الرسالة النووية الى رسالة بروتينية ند حمض أميني يمث برم نوو

* كيع تترةم اللغة النووية(أبجدية بأربعة أحرف ) إلى لغة بروتينية (أبجندينة بع رين حرف )
* يضع مختلع ااحتماات الممدنة بين اللغتين.
التقصي

* يناقش ال

األكثر وةاهة.

* يقوم بت لي مقارت لقطعة متتالية نيدليوتيدات  ARNmمع متتالية أحماض أمينية موافقة لها في البيبتيد ألربعة مورثات

مختلفة بااعتمال

على مبرمج م اكاة

(مث .)logiciel "anagène" :
الخالصة

المعارف المبنية

التقييم

تمرين حول الدرس
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 1آليات تركيب البروتين
الدرس–3:الترةمة :ال فرة الوراثية
① -ال فرة الوراثية :

سؤال  :ماهي العالقة بني اللغة النووية املكونة من  4أحرف واللغة الربوتينية املكنة من  20محض أميين ؟
فرضية  :1وحدة رم ية = نيدليوتيد واحد ← لن يوةد إا  4وحدات رم ية و هذاغير كافي.
فرضية  :2وحدة رم ية = نيدليوتيدات متتاليات ← لن يوةد إا  16.وحدات رم ية و هذاغير كافي.

فرضية  : 3وحدة رم ية =  3نيدليوتيدات متتالية ← سن ص على  64وحدات رم ية و هذا أكثر مما هو ازم لإلشارة لن  20حمض
أميني.

 فك رموز ال فرة الوراثية :

جتربة الوثيقة  2ص 21
 -1شرح كيفية فك رموز ال فرة الوراثية :توصل هذا العامل إىل مفهوم الرمز الوراثي أي أن كل ثالثية نيكليوتيدية ترمز إىل محض أميين معني و
تشكل بذلك وحدة رمزية.

الخنالصة

مرحلة الترةمة :توافق التعبير عن المعلومة الوراثية التي ي ملها الن ARNmإلى متتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية.
 -تُنسخ المعلومة الوراثية ب فرة خاصة :تدعى ال فرة الوراثية.

 إت وحدة ال فرة الوراثية هي ثالثية من القواعد تدعي الرام ة تٌ فر ل مض أميني معين في البروتين .التي ا تُ فر أل حمض
 -تُ فر عالة لنفس ال مض األميني عدة رام ات ماعدا الرام ات التاليةUGA ;UAG ; UAA :

أميني وتمث رام ات توقع القراءة.

 تُ فر الرام ة  AUGل مض أميني واحد هو الميثونين. تُ فر الرام ة  UGGل مض أميني واحد هو التربتوفات.تطبيق  :متثل الوثيقة التالية جزء من اخليط الغري مستنسخ لـ  ADNمورثة.
1ـ أعط متتالية األمحاض األمينة املطابقة للربوتني الذي تتحكم يف تركيبه هذه املورثة.
2ـ حدد نتيجة استبدال النيكليوتيد  Cرقم  10من اللولب املستنسخ بالنيكليوتيد .A

الخيط المستنسخ لن  adnالمدم للخيط الغير مستنسخ هوTACGGGACACGGTAGTTCATT :
خيط  ARNmهو AUGCCCUGUGCCAUCAAGUAA :

متتالية األحماض األمينة المطابقة للبروتين المترةم هي Cys-Ala-ILe-Lys -Met- Pro:

2ن ستستبدل الثالثية  CGGبن  AGGو من تم ستصبح الثالثية في  ARNmكما يلي  UCCالتي تترةم إلى حمض أميني  Serعوض
Ala
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :1ي دل آليات تركيب البروتين
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 1آليات تركيب البروتين
الدرس–3:الترةمة :مراح الترةمة

يتم ربط األحماض األمينية في متتالية م دلة على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متماي ة تدعى متعدل الريبوزوم.
 تسمح القراءة المت امنة للن ARNmنفسه من طرف عدل من الريبوزومات ب يالة كمية البروتينات المصنعة. -تتطلب مرحلة الترةمة :

 °ة يئات ال مض الريبي النوو الناق ( )ARNtالمتخصص في تثبيت ،نق وتقديم األحماض األمينية الموافقة.

الريبوزومات عضيات متدونة من تجمع بروتينات وحمض ريبي نوو ريبوزومي ( )ARNrوتت د من ت ت وحدتين :

ت ت وحدة صغيرة ،ت م موقع قراءة الن ARNmوت ت وحدة كبيرة ت م موقعين ت في يين.

ن يتعرف ك  ARNtعلى الرام ة الموافقة على  ARNmعن طريق ثالثة نيدليوتيدات ت د الرام ة المضالة و المدملة

*المعارف
المبنية

لها.

 °أن يمات تن يط األحماض األمينية وة يئات الن ATPالتي ت رر الطاقة الضرورية لهذا التن يط.

 -تبدأ الترةمة لائما في مستوى الرام ة  AUGللن  ARNmتدعى الرام ة البالئة للتركيب بوضع أول حمض أميني هو

الميثيونين ي مله ARNtخاص بهذه الرام ة حيث يتثبت على الريبوزوم إنها بداية الترةمة.

 -يتنق الريبوزوم بعد ذلك من رام ة إلى أخرى ،وهدذا تت د تدريجيا سلسلة بيبتيدية بتدوين رابطة بيبتيدية بين ال مض

األميني الم مول على  ARNtالخاص به في موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع الم ف

 .إت ترتيب األحماض األمينية في السلسلة يفرضه تتالى رام ات الن  : ARNmإنها مرحلة ااستطالة.
تنتهي الترةمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رام ات التوقع
 -ينفص  ARNtآلخر حمض أميني

ليصبح عديد الببتيد المت د حر :إنها نهاية الترةمة.

 -يدتسب متعدل البيبتيد المت د تلقائيا بنية ثالثية األبعال ليعطي بروتينا وظيفيا.

**األهداف
المنهجية

 تجنيد المدتسبات القبلية

 إيجال عالقة منطقية بين المعطيات .
 استقصاء المعلومات
 وضع نموذج

***تنظيم وسبر الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص 31-24

ةهاز اإلعالم اآللي باستعمال برنامج للبروتينات Animation de traduction،Anagène :

تدوت انطالقا من المدتسبات القبلية للتلميذ حول ال فرة الوراثية والدروس السابقة
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اإلشداليات

أين يتم تركيب البروتين في الهيولى؟

ماهي التراكيب التي تساهم في هذه العملية ؟ وماهي مراح حدوثها

صياغة

-

الفرضيات

-

في ال بدة الهيولية الفعالة على مستوى الريبوزوزمات

التركيب التي تساهم في العملية هي إن يمات خاصة وال مض النوو الريبي

* ي ل صور مأخوذة عن المجهر و معالجة بتقنية التصوير اإلشعاعي الذاتي لخاليا م روعة في وسط به أحماض أمينية
موسومة توضح تداثع األحماض األمينية في مستوى متعدل الريبوزوم()Polysomes

* يظهر وةول معقد متعدل الريبوزوم ARNm /انطالقا من ت لي نتائج معالجة المعقد بأن يم ريبونوكلياز .
* يظهر مختلع أنماط األحماض الريبية النووية في الهيولى المتدخلة في اصطناع البروتين انطالقا من:

التقصي

 °ت لي من نيات تطور نسب ARNالخلو أثناء اصطناع البروتين.

°نتائج الرحالت الدهربائي للن ARNالهيولي لخاليا حيوانية أثناء اصطناع البروتين .

* يصع بنية الريبوزوم انطالقا من نموذج ة يئي ثالثي األبعال .

* يدرس نتائج اصطناع البروتين( في وسط زةاةي)في أوساط ت تو قطع خلوية ( مأخوذة من مستخلص كبد ) وأحماض
أمينية موسومة.

* ينمذج مرحلة الترةمة انطالقا من المعارف المبنية.

* ينج رسما تخطيطيا ت صيليا لتصنيع البروتينات انطالقا من المعارف المبنية.

الخالصة

المعارف المبنية+مخطط ت صيلي لمراح تركيب البرتين ص 35

التقييم

تمارين حول الدرس
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 1آليات تركيب البروتين
الدرس–4:مراح الترةمة
① -مقر تركيب البروتين في الهيولى :جتربة الوثيقة  1ص 24

 -1العضيات المتدخلة في تركيب البروتين على مستوى الهيولى :الريبوزومات

 -2تعريع متعدل الريبوزوم  :يتمثل يف ارتباط عدد من الريبوزمات جبزيء واحد من  ARNmحيث يقوم كل ريبوزوم بإنتاج سلسلة بيبتيدية يف أن
واحد
 -3العالقة بين متعدل الريبوزوم وكمية البروتين المصنعة :
متعدد الريبوزوم هو الطريقة الفعالة إلنتاج كمية معتربة من نفس الربوتني يف وقت اقل  ،وعدد الريبوزومات املرتبطة يتحكم يف كمية الربوتني املصنعة حس
ب حاجة اخللية
النتيجة :يتم ربط األحماض األمينية في متتالية م دلة على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متماي ة تدعى متعدل الريبوزوم.
 تسمح القراءة المت امنة للن ARNmنفسه من طرف عدل من الريبوزومات ب يالة كمية البروتينات المصنعة. -إثبات لور متعدل الريبوزوم  :جتربة ص 25
املعلومة املستخلصة  :تشكل متعدد الريبوزوم ضروري لرتكيب الربوتني .
-أنماط ال  ARNالهيولية  :جتربة الوثيقة  2ص 25

 -1ت لي من يات الوثيقة : 2
نالحظ وجود  4شوكات خمتلفة متثل أنواع خمتلفة من ال  ARNخارج مرحلة تركيب الربوتني وجند  5شوكات يف فرتة تكوين الربوتني
ااستنتاج  :أثناء فترة تركيب البروتين يظهر نوع أخر من ال  ARNضرور لتركيب البروتين يسمى ال ARNm
 -2نوع ال  ARNفي ك شوكة :

*متثل الشوكات  3+2+1أنواع خمتلفة من ال  ARNrالريبوزومي
*متثل الشوكة  4ال  ARNtالناقل
*متثل الشوكة  ARNm 5الرسول ألنه يظهر يف فرتة تركيب الربوتني فقط
 -3سبب اختالف عدد النيكليوتيدات يف ال  ARNmألنه خيتلف باختالف طول املورثة (عدد األمحاض األمنية يف الربوتني) اليت مت استنساخها .
 -بنية مدونات الريبوزوم  :الوثائق  4+3ص 26

 -1الطبيعة الديميائية للريبوزوم  :يتكون من بروتينات وأمحاض نووية من نوع ARNr

 -2وصع بنية الريبوزوم  :الريبوزومات عضيات متكونة من جتمع بروتينات ومحض رييب نووي ريبوزومي ( )ARNrوتتشكل من حتت وحدتني  :حتت
وحدة صغرية ،حتمل موقع قراءة الـ ARNmوحتت وحدة كبرية حتمل موقعني حتفيزيني.
 -بنية ال : ARNtالوثيقة  6ص 27

 -1الخصائص الم تركة بين مختلع الصور  ARNt :يتكون من مكان تثبيت احلمض االميين وموقع الرامزة املضادة
 -2تطبيق  :أرسم ال ARNtوحتديد الرامزات املضادة لكل من . Val.His.Pro.Val :

 -تن يط األحماض األمنية :الوثائق  8+7ص 25

تتطلب عملة تنشيط األمحاض األمنية وربطها مع ال  ARNtأنزميات تنشيط خاصة وجزيئات ال  ATPالضرورية لهذا التن يط

النتيجة  :ة يئات ال مض الريبي النوو الناق ( )ARNtالمتخصص في تثبيت ،نق وتقديم األحماض األمينية الموافقة.
ن يتعرف ك  ARNtعلى الرام ة الموافقة على  ARNmعن طريق ثالثة نيدليوتيدات ت د الرام ة المضالة و المدملة لها.
 -مراح حدوث الترةمة  :الوثيقة  9ص 29
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 -1العناصر الضرورية انطالق عملية الترةمة :
 حتت الوحدة الريبوزومية الصغرى

 ARNt اخلاص ب احلمض االميين ال Met
 حتت الوحدة الكربى

 ARNt اخلاص ب احلمض االميين الثاين

 -2الظواهر التي ت دث في نهاية الترةمة :
 انفصال السلسلة البيتيدية املتشكلة
 انفصال  ARNtاألخير

 انفصال ثم تفديك ال ARNm
 انفصال ت ت وحدتي الريبوزوم

 -3تلخيص مراح الترةمة في نص علمي  :النص موجود يف احلصيلة املعرفية ص 34+33
تبدأ الرتمجة دائما يف مستوى الرامزة  AUGللـ  ARNmتدعى الرامزة البادئة للرتكيب بوضع أول محض أميين هو امليثيونني حيمله ARNtخاص هبذه
الرامزة حيث يتثبت على الريبوزوم إهنا بداية الرتمجة.
 يتنقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إىل أخرى ،وهكذا تتشكل تدرجييا سلسلة بيبتيدية بتكوين رابطة بيبتيدية بني احلمض األميين احملمول على ARNtاخلاص به يف موقع القراءة وآخر محض أميين يف السلسلة املتموضعة يف املوقع احملفز  .إن ترتيب األمحاض األمينية يف السلسلة يفرضه تتاىل رامزات الـ
 :ARNmإهنا مرحلة االستطالة.
تنتهي الرتمجة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إىل إحدى رامزات التوقف
 ينفصل  ARNtآلخر محض أميينليصبح عديد الببتيد املتشكل حر :إهنا هناية الرتمجة.
 يكتسب متعدد البيبتيد املتشكل تلقائيا بنية ثالثية األبعاد ليعطي بروتينا وظيفيا. -مصير البروتين بعد تركيبه  :جتربة الوثيقة  11+10ص 31
ترتيب العضيات اخللوية اليت يتواجد فيها الربوتني
 -1الشبكة اهليولية الفعالة
 -2جهاز كوجلي
 -3احلويصالت اإلفرازية

الغرض من تواجد الربوتني يف العضية
تعترب مقر لرتكيب الربوتني
مقر إلكمال نضج الربوتني وتغليفه يف حويصالت
هي الوسيلة لنقل الربوتني اىل خارج اخللية عن طريق االطراح اخللوي

الخالصة
ميكن وضع املخطط التايل لتوضيح خمتلف مراحل تركيب الربوتني ( ص  35الكتاب املدرسي )
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بطاقة تقنية تربوية

الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :2يجد العالقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 2العالقة بين بنية ووظيفة البروتين
الدرس–1:العالقة بين بنية ووظيفة البروتين

*المعارف
المبنية

تظهر الربوتينات ببُنيات فراغية خمتلفة ،حمددة بعدد و طبيعة وتتايل األمحاض األمينية اليت تدخل يف بنائها.
 تتكون جزيئات األمحاض األمينية من وظيفة أمينية ) )-NH2ووظيفة محضية كربوكسيلية) )- COOHمرتبطتانبـالكربون  αومها مصدرا اخلاصية األمفوتريية .
 يوجد عشرون محضا أمينيا أساسيا ختتلف فيما بينها يف السلسلة اجلانبية(اجلذر .)R تصنف األمحاض األمينية حسب السلسلة اجلانبية إىل: °أمحاض أمينية قاعدية (ليزين،ارجنني)...
 °أمحاض أمينية محضية( محض اجللوتاميك ،محض األسبارتيك )....
 °أمحاض أمينية متعادلة ( سريين ،الغليسني. )..
 تسلك األمحاض األمينية سلوك األمحاض (تعطي بروتونات )وسلوك القواعد(تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجةمحوضة الوسط لذلك تسمى باملركبات األمفوتريية (احلمقلية).
 ترتبط األمحاض األمينية املتتالية يف سلسلة بيبتيدية بروابط تكافؤية تدعى الرابطة البيبتيدية )( −CO --NH−.
 ختتلف البيبتيدات عن بعضها بالقدرة على التفكك ألشاردي لسالسلها اجلانبية اليت حتدد طبيعتها األمفوترييةوخصائصها الكهربائية.
 تتوقف البنية الفراغية وبالتايل التخصص الوظيفي للربوتني ،على الروابط اليت تنشأ بني أمحاض أمينية حمددة ( ثنائيةالكربيت،
شاردية ، )....،ومتموضعة بطريقة دقيقة يف السلسلة البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية,
 جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 استقصاء املعلومات
 استعمال تقنيات اإلعالم اآليل (برنامج احملاكاة)
 اقرتاح فرضيات والتحقق منها.
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات.
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 50-40جهاز اإلعالم اآليل باستعمال برامج دراسة الربوتينات rasmol,rastope:
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وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

تكون انطالقا من املكتسبات القبلية للتلميذ حول آليات تركيب الربوتني
*ماهي العالقة بني بنية ووظيفة الربوتني ؟
 تتحكم بنية الربوتني يف وظيفته -لبنية الربوتني عالقة وطيدة بوظيفته

التقصي

* يقارن بني البنيات الفراغية لبعض الربوتينات الوظيفية (أنزميات  ،هرمونات )....،باستعمال مربمج حماكاة مثل  .رازمول
).)rasmol
 °يتساءل عن من يتحكم يف حتديد البنية ثالثية األبعاد .
 °يقرتح فرضية تدخل األمحاض األمينية املشكلة للربوتينات املعنية،برتتيبها وطبيعتها يف اكتساب هذه البنية الفراغية النوعية.
* يُعني انطالقا من الصيغ املفصلة لألمحاض األمينية العشرون،الوظائف املميزة واملشرتكة بني األمحاض األمينية :واجلزء
املتغري:اجلذر R
* يستخرج اخلاصية األمفوتريية لألمحاض األمينية من حتليل نتائج الرحالن الكهربائي لألمحاض األمينية يف وجود حملول
معدل قاعدي ويف حملول معدل محضي
* يستخرج كيفية تشكيل الرابطةالبيتيدية بني محضني أمينيني متتاليني انطالقا من قطعة سلسلة بيبتيدية ومعارفه حول
الرابطة التكافؤية.
* يستخرج انطالقا من حتليل نتائج جتربة  Anfinsenالعالقة بني البنية ثالثية األبعاد والتخصص الوظيفي للربوتينات

الخالصة

املعارف املبنية
مالحظة :جيرى الدرس :1متثيل البنية الفراغية للربوتني باستعمال برنامج خاص بدراسة الربوتينات
الدرس :2غري مقرر يف املنهاج لكن يشار اليه نظرا ألمهيته يف تسهيل دراسة الدروس القادمة

التقييم

مترين حول الدرس :ت  1ص 54

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
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الوحدة التعلمية: 2العالقة بين بنية ووظيفة البروتين
الدرس–1:العالقة بين بنية ووظيفة البروتين
 أمثلة عن البنية الفراغية لبعض البروتينات الم هورة  :الوثيقة  1ص 46
-1استخراج أوةه الت ابه وااختالف لبنية البروتينات األربعة :
أوجه املقارنة

األنسولني

اهليموغلوبني

درجة التعقيد

بسيطة

معقدة

عدد السالسل

سلسلتان

 4سالسل

امليوغلوبني

الليزوزمي

متوسطة التعقيد
واحدة

أنواع البنيات الثانوية
+
عدد البنيات الثانوية

 3فقط

2

+
10-8

حوايل 32

الفرضية :تظهر البروتينات بنيات فراغية م دلة بعدل وطبيعة األحماض األمنية التي تدخ في بنائها

 -األحماض األمنية:وثيقة  3+2ص 47

 -1تعريف احلمض االميين  :هو مركب عضوي حيتوي على جمموعة كربوكسيلية  CooH:ـ وجمموعة أمنية NH2:ـ متصلني بذرة كربون اليت تتصل
بدورها جبذر  Rـ (سلسلة جانبية) خيتلف تركيبها من محض أميين ألخر .
 -2ابسط محض أميين هو  Glycine:تتمثل  Rيف  ، H:واعقدها هو  Tryptophaneحيتوي جذره اجلانيب على حلقتني عطريتني .
 -3املقارنة بني جذري احلمضني االمنيني  :السريين والثريونني :
 -4األمحاض األمنية الكربيتية – cys-Met:األمحاض األمنية العطريةtyr.trp.phe. :
 -5تصنيف األمحاض األمنية :
* حامضية* Glu-Asp:قاعدية  15 * His-Arg-Lys:محض أميين الباقية متعادلة.
 -6احلمض االميين  Alaيصنف ضمن األمحاض األمنية املتعادلة ألنه جذره  Rال حيتوي على أي من جمموعات الكربوكسيل او األمني
 -سلوك األحماض األمنية في الوسط  :ص 48

 -1تفسير نتائج الهجرة الدهربائية لل مض ااميني : Ala :
*عند  PH=2يكتسب احلمض االميين شحنة موجبة مما يسبب هجرته حنو القطب السالب
*عند  PH=6يتخذ احلمض االميين وضعية الوسط ال يهاجر اىل أي من القطبني الن ليس له شحنة ( تعادل كهربائي)
*عند  PH=12يكتسب احلمض االميين شحنة سالبة مما يسبب هجرته حنو القطب املوجب

ااستنتاج  :تسلك األمحاض األمينية سلوك األمحاض (تعطي بروتونات )وسلوك القواعد(تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجة محوضة الوسط
لذلك تسمى باملركبات األمفوتريية (احلمقلية).
 -2تمثي صيغة ال مض ااميني عند مختلع قيم ال  PHالمعطاة ............................:
 -3القاعدة التي تسمح بت ديد ش نة ال مض ااميني :
 Phi>PH-)1ش نة ال مض ااميني تدوت موةبة

 PH>Phi-)2ش نة ال مض ااميني تدوت سالبة

 PH=Phi-)3م صلة ش نة ال مض ااميني تساو 0

 -ت دي الرابطة البيبتيدية  :ص 49

 -1كيفية ت دي الرابطة البيبتيدية  :تتشكل انطالقا من احتاد جمموعة الكربوكسيل حلمض أميين مع جمموعة األمني حلمض أميين أخر وخروج جزيئة ماء
.
-2الوظائف الكيميائية املشاركة يف تشكيل الرابطة  :الوظيفة الكربوكسيلية والوظيفة األمنية
 -3تطبيق لتمثيل رباعي البيتيد :
-4عدد الوظائف الكربوكسيلية واألمنية احلرة يف ثالثي البيتيد ورباعي البيتيد هو واحد وال يتغري مهما كان عدد األمحاض األمينة املرتبطة مع بعضها .
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النتيجة

ترتبط األحماض األمينية المتتالية في سلسلة بيبتيدية بروابط تدافؤية تدعى الرابطة البيبتيدية

)( −CO --NH−

.

 تختلع البيبتيدات عن بعضها بالقدرة على التفدك أل ارل لسالسلها الجانبية التي ت دل طبيعتها األمفوتيرية وخصائصها الدهربائية. -العالقة بين البنية ثالثية األبعال ووظيفة البروتين :الوثيقة  4ص 50
 -1األرقام داخل الربوتني تشري اىل أمحاض أمنية من نوع  Cysاليت هلا أمهية خاصة يف ثبات البنية الفراغية يف العديد من الربوتينات حيث تساهم يف
تكوين جسور ثنائية الكربيت داخل الربوتني
 -2وجود أمحاض أمنية من نوع حمدد يف أماكن حمددة يؤدي اىل تكوين روابط كيميائية حتدد البنية الفراغية للربوينت وتعمل على ثبات هذه البنية كما ان
البنية الفراغية للربوتني الطبيعية هي اليت حتدد وظيفته .
* التعليل  :الن مفهوم االنطواء للربوتني عن طريق مركب اليوريا يؤكد ذلك
 -3من خالل التجربة يتبني ان لألمحاض األمنية دور يف حتديد البنية الفراغية للربوتني وبالتايل وظيفة الربوتني

الخالصة

 تتوقف البنية الفراغية وبالتايل التخصص الوظيفي للربوتني ،على الروابط اليت تنشأ بني أمحاض أمينية حمددة ( ثنائية الكربيت،شاردية، )....،ومتموضعة بطريقة دقيقة يف السلسلة البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية,

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :3حيدد التخصص الوظيفي للربوتينات يف التحفيز اإلنزميي
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 3الن اط اإلن يمي للبروتينات
الدرس -1:مفهوم اإلن يم وأهميته

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

▪ األنزميات وسائط حيوية،تتميز بتأثريها النوعي اجتاه مادة التفاعل ( ركيزة ) معينة يف شروط درجة حرارة مالئمة للحياة.
 تجنيد المدتسبات القبلية
 استقصاء المعلومات

 إيجال عالقة منطقية بين المعطيات .
***تنظيم وسبر الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة
الفرضيات
التقصي
الخالصة

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص 59-58

تدوت انطالقا من المدتسبات القبلية للتلميذ حول اإلن يمات الهاضمة للسنة الرابعة متوسط .
ماهو مفهوم اإلن يم ؟ وماهو تأثيره على الن اطات اايضية ؟
-

وسيط حيو يتدخ في التفاعالت  ،له أهمية كبرى في العضوية

يذكر باملكتسبات القبلية للسنة الرابعة متوسط حول األنزميات اهلاضمة.
* حيلل وثائق توضح عواقب غياب أنزمي
على النشاطات األيضية يف اخللية (الرتكيب احليوي)....،
لإلن يمات لور حيو مهم ةدا في العضوية  ،وات أ نقص أو أ خل في وظيفة اإلن يمات تنجم عنه عواقب وخيمة على

مستوى العضوية

أسئلة حول الدرس:

التقييم
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 3الن اط اإلن يمي للبروتينات
الدرس -1:مفهوم اإلن يم وأهميته
 -التذكير بالمدتسبات القبلية :الوثيقة  1ص 58
 -1نواتج هضم الن ا :سكريات بسيطة  ،حيث يتحلل النشا بفضل إنزميات خاصة اىل سكريات بسيطة(:غلوكوز) يسهل امتصاصها .
 -2تعريع اإلن يم  :هو وسيط حيوي ذو طبيعة بروتينية يتدخل لتحفيز تفاعل معني يسهل او يسرع حدوثه دون ان يكون طرفا فيه يف شروط
درجة حرارة مالئمة للحياة .
 -عواقب غياب او نقص إن يم على الن اطات اايضية :نص ص 59- 58
 -1ال الة األولى  :تتمثل هذه احلالة يف خلل يف اهلضم بعد تناول أغذية حمتوية على احلليب .
* عدم ارتفاع الغلوكوز يف الدم بعد تناول الوجبة الغذائية يدم على عدم هضم اللكتوز ( سكر احلليب املتكون من الغلوكوز  +الغلكتوز)
*وجود درجة احلموضة يدل على التخمر لسكر احلليب بواسطة البكترييا املوجودة يف األمعاء وكذا انطالق اهليدروجني يدل على التخمر
الفرضية  :غياب او نقص يف نشاط اإلنزمي (اللكتاز) احمللل لسكر اللكتوز .
-2العالج -1 :عدم تناول احلليب وهذا غري ممكن .

 -2السبب وراثي (هذا غري ممكن الن املرض يظهر بعد البلوغ )
 -3السبب هو التهابات يف األمعاء او بعض أمراض اجلهاز اهلضمي

ال الة الثانية :هي ملرض وراثي وهو مرض ليس له عالج .

 -3قد يؤدي اخللل يف حتلل الغليكوجني اىل نقص نسبة السكر يف الدم خاصة يف الفرتات اليت مل يتم تناول فيها أغذية غنية بالسكريات

اخلالصة

لإلن يمات لور حيو مهم ةدا في العضوية  ،وات أ نقص أو أ خل في وظيفة اإلن يمات تنجم عنه عواقب وخيمة على مستوى
العضوية

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :3حيدد التخصص الوظيفي للربوتينات يف التحفيز اإلنزميي
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 3الن اط اإلن يمي للبروتينات

الدرس - 2:الن اط اإلن يمي وعالقته ببنية اإلن يم

يرتد التأثير النوعي لألن يم و مالة التفاع على ت د معقد أن يم ن مالة التفاع ،ين أ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين ة ء

*المعارف
المبنية

من مالة التفاع ومنطقة خاصة من األن يم تدعى الموقع الفعال.

ي دث التدام بين الموقع الفعال لألن يم ومالة التفاع عند اقتراب هذه األخيرة التي ت ف األن يم لتغيير شدله الفراغي
فيصبح مدمال ل د مالة التفاع :إنه التدام الم ف .

إت تغير شد األن يم يسمح ب دوث التفاع ألت المجموعات الديميائية الضرورية ل دوثه تصبح في الموقع المناسب
للتأثير على مالة التفاع .

**األهداف
المنهجية

 تجنيد المدتسبات القبلية
 استقصاء المعلومات

 استعمال تقنيات.EXAO
***تنظيم وسبر الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص 66-60
ةهاز .EXAO

تدوت انطالقا من المدتسبات القبلية للتلميذ حول مفهوم اإلن يمات.
ماهي خصائص اإلن يم التي تمدنه من القيام بهذا الدور؟ وكيع يمدن قياس ن اطه ؟
-

التأثير النوعي على مالة معينه  ،الخصائص بنيته الفراغية  ،بواسطة EXAO

يستنتج التخصص الوظيفي للوسائط ال يوية انطالقا من ت لي من نيات استهالك األوكسجين الم ص عليه بالتجريب
المدعم بال اسوب (  ) ExAOفي حالة أكسدة الغلوكوز الم ف بأن يم غلوكوز أوكسيداز في حالتي:
التقصي

 °تغيرات السرعة اابتدائية للتفاع األن يمي بدالة تركي مالة التفاع .
 °تغيرات ال ركية األن يمية بدالة طبيعة مالة التفاع .

* يستنتج التدام البنيو بين شد الموقع الفعال لألن يم وة ء من مالة التفاع  ،انطالقا من نماذج ة يئية ( استخدام

مبرمجات خاصة)
الخالصة

المعارف المبنية

التقييم

أسئلة حول الدرس ص 72-70
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات

الوحدة التعلمية: 3الن اط اإلن يمي للبروتينات
الدرس - 2:الن اط اإلن يمي وعالقته ببنية اإلن يم

 -إظهار الن اط اإلن يمي عن طريق التجارب ااعتيالية :
أ -االماهة اإلنزميية للسكروز  :ص 61-60
 -1من مقارنة التجربتني  1و  : 2نستخلص ان وجود اخلمرية أدى اىل تسريع اماهة السكروز
 -2من مقارنة التجربتني  3و  : 4نستخلص ان املادة اليت سرعت التفاعل هي جزيئات قابلة للرتشيح وهي خترب بالدراجة أي أهنا ذات طبيعة
بروتينية .
ب -النشاط اإلنزميي يف بذرة القمح:
 -1املنطق غري ملونة داللة على عدم وجود النشا
 -2اماهة النشا كانت بواسطة إنزميات مفرزة من طرف البذرة وانتشرت اىل املناطق اجملاورة
 -3اجلزيئات املسئولة على االماهة عبارة عن إنزميات
-قياس النشاط اإلنزميي عن طريق : ExAOص 62
 -لراسة حركية التفاعالت اإلن يمية عن طريق  : ExAO:ص 63

التجربة :1لراسة تغيرات األكسجين بدالة ال من في غياب ووةول اان يم :
 -1حتليل املنحنيني :الوثيقة  3ص : 63
* يف حالة عدم وجود االنزمي  :ال ينخفض تركيز األكسجني
* يف حالة وجود االنزمي  :ينخفض تركيز األكسجني تدرجييا اىل ان خيتفي متاما بعد مدة زمنية من بداية التفاعل
*التفسري :اخنفاض تركيز االكسجني من الوسط راجع الستهالكه من طرف اإلنزمي
 -2دور االنزمي :هو استهالك  O2ألكسدة الغلوكوز وإنتاج محض الغلو كونيك وفوق أكسيد اهليدروجني حسب املعادلة
Acid Gluconique+H2O2 Glucose Oxydas
O2+GLUCOSE
تجربة :2لراسة تغيرات ااكسجين بدالة ال من في وةول كمية صغيرة من مالة التفاع :
 -1حتليل املنحىن :الوثيقة  4ص  64ينخفض تركيز االكسجني بعد كل إضافة للغلوكوز يف الوسط
التفسري :تفسر نتائج التجربة على أن االنزمي مل يتأثر بالتفاعل
 -2املعلومة املستخلصة :االنزمي ال يستهلك أثناء التفاعل

تجربة :3لراسة تغيرات السرعة اابتدائية للتفاع اإلن يمي بدالة تركي مالة التفاع  :وثيقة 5ص 64

 -1حتيل منحىن تغريات سرعة التفاعل بداللة تركيز مادة التفاعل :
عندما يكون تركيز مادة التفاعل ضعيف يكون عامال حمددا لسرعة التفاعل  ،حيث تزداد هذه السرعة بزيادة تركيز مادة التفاعل يف الوسط حىت
حد معني لتصبح ثابتة مهما زاد تركيز مادة التفاعل
*االستنتاج :تكون سرعة التفاعل االنزميي ثابتة عند الرتاكيز العالية مادة التفاعل .
*الفرضية املقرتحة لتعليل تغريات سرعة التفاعل االنزميي يف الرتاكيز املرتفعة ملادة التفاعل :
تشبع االنزمي مبادة التفاعل

تجربة :4لراسة تغيرات تركي ااكسجين بدالة ال من في وةول الغلوكوز او الفركتوز :وثيقة  5ص 65
 -1تفسري عد م استهالك ال  O2يف حالة الفركتوز  :الن االنزمي نوعي ال يستهلك ال O2إال يف وجود الغلوكوز
االستنتاج فيما خيص العالقة بني االنزمي مبادة التفاعل  :العالقة بينهما نوعية حيث أن االنزمي متخصص على نوع حمدد من مواد التفاعل .
18

 -النماذج الج يئية لإلن يم ومالة التفاع  :وثيقة 7ص 65

 -1من الشكلني ب و ج من الوثيقة  7نستنتج أن هناك تكامل يف البنية الفراغية جلزء من االنزمي ومادة التفاعل
 -2العالقة بني أشكال الوثيقة  7وثبات سرعة التفاعل عند الرتاكيز العالية ملادة التفاعل يف التجربة:3
هناك عدد حمدد من املواقع يف االنزمي عند تشبعها مبادة التفاعل تصل سرعة التفاعل أقصاها .
 -3الفرضية اليت تأكدت هي فرضية وجود مواقع من االنزمي ترتبط هبا مادة التفاعل
 -4يسمى موقع ارتباط مادة التفاعل مع االنزمي باملوقع الفعال .
 -العالقة بني االنزمي ومادة التفاعل  :وثيقة  8ص 66
 -1املقارنة بني الشكلني أ و ب :
يف الشكل أ :وجود تكامل بنيوي بني االنزمي ومادة التفاعل
يف الشكل ب  :ارتباط مادة التفاعل باإلنزمي أدى اىل تغيري يف املوقع الفعال لإلنزمي
 -2نوع التفاعل الذي يقوم به االنزمي يف كل حالة:
 التفاعل ج  :تفاعل التحول الكيميائي .
 التفاعل د  :تفاعل التحلل
 التفاعل و :تفاعل البناء
 Glucose Oxydasاىل التفاعل ج التحول الكيميائي
ينتمي إنزمي

اخلالصة
يرتد التأثير النوعي لألن يم و مالة التفاع على ت د معقد أن يم ن مالة التفاع ،ين أ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين ة ء من مالة
التفاع ومنطقة خاصة من األن يم تدعى الموقع الفعال.
ي دث التدام بين الموقع الفعال لألن يم ومالة التفاع عند اقتراب هذه األخيرة التي ت ف األن يم لتغيير شدله الفراغي فيصبح مدمال
ل د مالة التفاع :إنه التدام الم ف .
إت تغير شد األن يم يسمح ب دوث التفاع ألت المجموعات الديميائية الضرورية ل دوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مالة
التفاع .

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :3حيدد التخصص الوظيفي للربوتينات يف التحفيز اإلنزميي
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 3الن اط اإلن يمي للبروتينات

الدرس -3 :لراسة تأثير تغيرات لرةة ال  PHالوسط على ن اط اان يم

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

تؤثر درجة محوضة الوسط على احلالة الكهربائية للوظائف اجلانبية احلرة لألمحاض األمنية يف السالسل البيبتيدية وباخلصوص
تلك املوجودة على مستوى املوقع الفعال حبيث:
 °يف الوسط احلمضي تصبح الشحنة الكهربائية اإلمجالية موجبة.
 °يف الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية اإلمجالية سالبة.
 يفقد املوقع الفعال شكله املميز،بتغري حالته األيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتايل مينع حدوث التفاعل. لكل أنزمي درجة محوضة مثلى ،يكون نشاطه عندها أعظميا. جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 67تكون انطالقا من املكتسبات القبلية للتلميذ حول مفهوم اإلنزميات النشاط االنزميي.
كيف تؤثر درجة احلموضة على نشاط اإلنزميات ؟
 -تؤثر على نشاط اإلنزميات ولكل إنزمي درجة محوضة مالئمة لعمله

التقصي

يستنتج تأثري درجة احلموضة على نشاط األنزميات انطالقا من حتليل منحنيات استهالك األوكسجني احملصل عليها بطريقة
التجريب املدعم باحلاسوب:
 °تغريات سرعة التفاعالت األنزميية بداللة درجة احلموضة (. pHحالة أكسدة الغلوكوز بواسطة أنزمي غلوكوزأوكسيداز

الخالصة

املعارف املبنية

التقييم

أسئلة حول الدرس ص 72-70

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
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الوحدة التعلمية: 3الن اط اإلن يمي للبروتينات
الدرس -3:لراسة تأثير تغيرات لرةة ال  PHالوسط على ن اط اان يم
تأثير لرةة ال : PHالوثيقة  1ص 67
 -1 حتليل املنحنيات  :ختتلف سرعة التفاعل االنزميي حسب تغري درجة احلموضة للوسط حيث تكون معدومة يف الرتاكيز العالية
احلموضة  PH=4وعند الرتاكيز العالية القاعدية  PH=10 :ومتوسطة عند  PH=8.6أما عند ال  PH=7فتكون سرعة
التفاعل أعظمية
* ااستنتاج :نستنتج أن النشاط االنزميي يتأثر بدرجة احلموضة للوسط فيكون نشاطه أعلى يف درجة PH=7
 -2رسم املنحىن البياين :
 -3اقرتاح تفسري آللية تأثري درجة احلموضة على النشاط االنزميي :اخلالصة

اخلالصة

تؤثر درجة محوضة الوسط على احلالة الكهربائية للوظائف اجلانبية احلرة لألمحاض األمنية يف السالسل البيبتيدية وباخلصوص تلك املوجودة على
مستوى املوقع الفعال حبيث:
 °يف الوسط احلمضي تصبح الشحنة الكهربائية اإلمجالية موجبة.
 °يف الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية اإلمجالية سالبة.
 يفقد املوقع الفعال شكله املميز،بتغري حالته األيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتايل مينع حدوث التفاعل. -لكل أنزمي درجة محوضة مثلى ،يكون نشاطه عندها أعظميا.

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :3حيدد التخصص الوظيفي للربوتينات يف التحفيز اإلنزميي
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 3الن اط اإلن يمي للبروتينات

الدرس -4:لراسة تأثير تغيرات لرةة ال رارة على ن اط اان يم

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

ـ يتم النشاط األنزميي ضمن جمال حمدد من درجة احلرارة حبيث :
 °تقل حركة اجلزيئات بشكل كبري يف درجات احلرارة املنخفضة  ،ويصبح األنزمي غري نشط .
 °تتخرب الربوتينات يف درجات احلرارة املرتفعة( أكرب من ° 40م )  ،و تفقد هنائيا بنيتها الفراغية املميزة وبالتايل تفقد
وظيفة التحفيز.
 يبلغ التفاعل األنزميي سرعة أعظميةعند درجة حرارة مثلى ،هي درجة حرارة الوسط اخللوي (°37م عند اإلنسان ).
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 وضع منوذج
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 68تكون انطالقا من املكتسبات القبلية للتلميذ حول تاثرياحلموضة على نشاط االنزمي
كيف تؤثر درجة حلرارة للوسط على نشاط اإلنزميات
 تؤثر على نشاط اإلنزميات ولكل إنزمي درجة حرارة مالئمة لعملهيستنتج تأثري درجة احلرارة على نشاط األنزميات انطالقا من حتليل منحنيات استهالك األوكسجني احملصل عليها بطريقة
التجريب املدعم باحلاسوب :
 °تغريات سرعة التفاعالت األنزميية بداللة درجة احلرارة( .حالة أكسدة الغلوكوز بواسطة أنزمي غلوكوزأوكسيداز)
* يُنمذج عن طريق رسم إمجايل تأثري درجة احلموضة و تأثري درجة احلرارة على احملفزات احليوية األنزميية والعواقب املرتتبة
على ذلك ،باالعتماد على املعارف املبنية املتعلقة بالتخصص الوظيفي للربوتينات.

الخالصة

املعارف املبنية

التقييم

أسئلة حول الدرس ص 72-70
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 3الن اط اإلن يمي للبروتينات

الدرس -4:لراسة تأثير تغيرات لرةة ال رارة على ن اط اان يم
* تأثير تغيرات لرةة ال رارة :الوثيقة  1ص 68
 -1ت لي المن نيات :ينعدم نشاط االنزمي عند درجات احلرارة العالية عند  60و 70م وتكون ضعيفة عند احلرارة املنخفضة املقاربة ل  10م

وعند الدرجة  50يكون نشاط االنزمي مقاربا للحالة املثلي لنشاط االنزمي عند الدرجة 38

* ااستنتاج :يتأثر نشاط االنزمي بدرجة احلرارة حيث يكون نشاط االنزمي أعلى عند درجة حرارة متوسطة تقدر ب  37-35م
مالحظة :تتأثر اإلنزميات وتبدأ تتخرب بنيتها الفراغية ابتداء من درجة حرارة  50م
 -2رسم املنحىن البياين:
 -3اقرتاح تفسري آللية تأثري درجة احلرارة على نشاط االنزمي (اخلالصة)

اخلالصة

يتم النشاط األنزميي ضمن جمال حمدد من درجة احلرارة حبيث :
 °تقل حركة اجلزيئات بشكل كبري يف درجات احلرارة املنخفضة  ،ويصبح األنزمي غري نشط .
 °تتخرب الربوتينات يف درجات احلرارة املرتفعة( أكرب من ° 40م )  ،و تفقد هنائيا بنيتها الفراغية املميزة وبالتايل تفقد وظيفة التحفيز.
 يبلغ التفاعل األنزميي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى ،هي درجة حرارة الوسط اخللوي (°37م عند اإلنسان ).حوصلة تأثير لرةة ال موضة غير المناسبة ولرةة ال رارة غير المناسبة على ن اط اان يم  :و  2ص 68

تؤدي درجة احلموضة غري املناسبة اىل تغيري يف الشحنة اإلمجالية لإلنزمي مما يؤدي اىل فقدان فعاليته واحلرارة
كانت مرتفعة و تقل احلركية اإلنزميية يف احلرارة املنخفضة

غريا ملالئمة تؤدي اىل ختريبه إذا

انطالقا من المعارف المبنية ومعارفك الخاصة اكتب نصا علميا تلخص فيه أهمية التعرف على خصائص اإلن يمات وشروط عملها
مبرزا العالقة بين ها وبين ضمات شروط ص ية ل ياة أطول
النص  :تعتبر اان يمات أهم قسم من البروتينات وتعم اإلن يمات على سير التفاعالت في األنظمة ال ية تمتاز بالفعالية والسرعة باإلضافة

الى التخصص الدبير في العم مما يجعلها مركبات ذات أهمية كبيرة  ،ات لراسة اان يمات وفهم آلية عملها يمدننا من فهم اغلب الوظائع
ال يوية التي تقوم بها خاليا فعمليات اانقسام والتضاعع وإنتاج الطاقة والدورات ال يوية المختلفة وبناء البروتينات واألغ ية وغيرها من

المركبات كلها عمليات تقوم بها اان يمات المختلفة باإلضافة الى ذلك فاإلن يمات قابلة للتنظيم مع ظروف الوسط واحتياةات الدائن ال ي

وبصورة عامة فات الم افظة على ال ياة في الخلية هو نتيجة عم منسق وم دم لعدل كبير من اان يمات ولراسة اان يمات من الناحية التطبيقية

له أهمية بالغة فهو يفيدنا في كثير في فهم ومعالجة كثير من األمراض الناتجة في خل في عم اان يمات ألسباب في يولوةية او وراثية  ،كما ات
قياس ن اط بعض اان يمات في سوائ الجسم يعد مؤشرا هاما لت خيص بعض اامراض وعالةها وتستخدم حاليا اان يميات في ميالين كثيرة

ومتنوعة في الصناعات الديمياوية والغذائية وال راعية .

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس -1:التذكير بالمدتسبات
*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

ـ تستطيع العضوية التمييز بني املكونات اخلاصة بالذات واملكونات
الغريبة عنها:الالذات.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 75-74تكون انطالقا من املكتسبات القبلية للتلميذ للسنة الرابعة متوسط حول ما درسه يف املناعة
ماهي اخلطوط الدفاعية عن اجلسم ؟ وماهي العناصر املتدخلة يف كل خط؟
 اخلط الدفاعي :1حواجز طبيعية -اخلط الدفاعي  :2حواجز خلوية

التقصي

يذكر مبكتسبات السنة الرابعة متوسط
 °يلخص يف نص علمي أسباب رفض الطعم و خمتلف مراحل االستجابة االلتهابية انطالقا من حتليل وثائق:

الخالصة

تستطيع العضوية التمييز بني املكونات اخلاصة هبا ألذات و املكونات الغريبة عنها (االذات ) حيث تتصدى ملختلف
األجسام الغريبة بفضل اخلط الدفاعي األول واملتمثل يف احلواجز الطبيعية وإذا جتاوزت األجسام الغريبة هذا اخلط يقوم
بعدها اخلط الدفاعي الثاين النوعي (اخللوي واخللطي بالتصدي هلذه األجسام الغريبة
أسئلة حول الدرس

التقييم

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
24

الدرس -1:التذكير بالمدتسبات
 -ال واة الطبيعية ضد العناصر الغريبة :
نوع الدفاع الثاين :نوعي

نوع الدفاع 1ال نوعي
اخلط الدفاعي األول

اخلط الدفاعي الثاين

اخلط الدفاعي الثالث

احلواجز الدفاعية الطبيعة:
فيزيائية :اجللد.حرارة اجلسم .األغشية املخاطية..
الكيميائية :الدمع افرازات اجللد...

الرد االلتهايب
( االستجابة املناعية
االلتهابية)

الرد املناعي اخللوي
الرد املناعي اخللطي

 -أمثلة عن بعض التفاعالت الدفاعية :

المثال األول :االتهاب وثيقة  2ص 75

الشكل :1ميثل اإلصابة ( دخول البكترييا اىل اجللد )
الشكل  :2ميثل االستجابة االلتهابية التي تتمي باألعراض التالية:

االمحرار و االنتفاخ و األمل و االرتفاع احمللي لدرجة احلرارة.
ـ االنتفاخ نتيجة خروج البالزما لتسهيل انسالل الكريات البيضاء حنو مكان اجلرح.
ـ االمحرار و االرتفاع احمللي لدرجة احلرارة نتيجة متدد الشعريات الدموية و ارتفاع التدفق الدموي يف مكان اجلرح.

ن األمل نتيجة هتييج النهايات العصبية بواسطة الوسائط االلتهابية أو املواد املفرزة من طرف اجلراثيم.
الشكل :3ميثل هناية االستجابة االلتهابية (ترميم اجلرح ).
النتيجة :يعترب االلتهاب مثال على املناعة الطبيعية وهي مجلة من التفاعالت العامة اليت تشرتك فيها مجيع العضويات لتقيها من غزو العوامل
املمرضة
المثال :2رفض الطعم :الوثيقة  3ص 75

-1سبب رفض الطعم  :الن الشخص املعطي خيتلف وراثيا عن الشخص املستقبل حيث يعترب الطعم بالنسبة للشخص املستقبل جسم غريب
ويتم رفضه حبدوث استجابة التهابية يف وقت قصري بعد الزرع ( ال يتعدى أيام)
النتيجة :خاليا اجلسم ترفض كل ماهو غريب وتتعارف فيما بينها

اخلالصة

تستطيع العضوية التمييز بني املكونات اخلاصة هبا ألذات و املكونات الغريبة عنها (الالذات ) حيث تتص ــدى ملختلف األجسام الغريبة بفضل
اخلط الدفاعي األول واملتمثل يف احلواجز الطبيعية وإذا جتاوزت األجسام الغريبة هذا اخلط يقوم بعدها اخلط الدفاعي الثاين النوعي (اخللوي
واخللطي بالتصدي هلذه األجسام الغريبة.

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس – 2:الننذات والننالذات
ن تعرف ألذات بمجموعة من الج يئات الخاصة بالفرل و الم مولة على أغ ية خاليا الجسم.
 -يتدوت الغ اء الهيولي من طبقتين

فوسفولبيديتين،تتخللهما بروتينات مختلفة األحجام ومتباينة األوضاع.

معظم العناصر المدونة للغ اء ليست مستقرة فهي قالرة على التنق على ةانبي الغ اءالهيولي.
 -تت دل ة يئات ألذات وراثيا وهي تمث مؤشرات الهوية البيولوةيننة

*المعارف
المبنية

وتعرف باسم:

أ ن نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي Complexe Majeur d’histocompatibilité CMH
ب ن نظاما ألن ABOو الري وس Rh

 -تصنع ة يئات ألن  CMHإلى قسمين-:

الصنع :Iيوةد على سطح ¨ةميع خاليا العضوية ما عدا الدريات ال مراء.
الصنع :IIيوةد ب د أساسي على سطح بعض الخاليا المناعية (الخاليا العارضة للمستضد ،الخاليا البائية )

 -يملك ك فرل تركيبة خاصة لن CMHمرتبطة بالتعدل الصنو للمورثات الم فرة لهذه البروتينات.

 -تتمث الالذات في مجموع الج يئات الغريبة عن العضوية والقالرة على إثارة استجابة مناعية والتفاع نوعيا مع ناتج

ااستجابة قصد القضاء عليه.

 تجنيد المدتسبات القبلية
**األهداف
المنهجية

 التعبير العلمي واللغو الدقيق
 استقصاء المعلومات

 إيجال عالقة منطقية بين المعطيات
 ت خيص عالقة سببية
***تنظيم وسبر الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات
التقصي

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص84-76

ةهاز الدمبيوتر واستعمال برمجيات خاصة بعلم المناعة

تدوت انطالقا من المدتسبات القبلية للتلميذ للسنة الرابعة متوسط +بنية األغ ية الخلوية
*في ماذا تتمث الج يئات الغ ائية التي تدسب الغ اء الهيولي خاصية التعرف على الالذات؟
*كيع تتوضع هذه الج يئات في الغ اء؟ وماهي طبيعتها الديميائية؟
-

ة يئات تتوضع على سطح الغ اء الهيولي وهي من طبيعة غليدوبروتينية

يستخرج تدخ الغ اء الهيولي في التعرف عن الالذات انطالقا من ت لي تجربة الوسم المناعي.
* -يستخرج بنية الغ اء الهيولي وتركيبه الديميائي انطالقا من ت لي :
 -نموذج ثالثي األبعال يوضح التنظيم الج يئي
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 -ةدول للمدونات الديميائية التي تدخ في تركيب الغ اء الهيولي .

* -يب ث عن العوام الديميائية للتعرف:

يعرف معقد التوافق النسيجي الرئيسي

)  (CMHانطالقا من:

 -نص علمي ورسومات.

 -تقنيات الوسم المناعي ( لت ديد موضع ة يئات معقد التوافق النسيجي الرئيسي )

* -يضع عالقة بين رفض الطعوم وملمح معقد التوافق النسيجي الرئيسي للمانح والمستقب (حالتي طعم ذاتي وطعم غير

ذاتي)

*-ي رح قدرة الخاليا في التعرف على عديد مؤشرات الالذات انطالقا من ت لي وثائق تترةم أص تغيرية المعقد التوافق
النسيجي الرئيسي .

* -يتعرف على مؤشرات ال مر الدموية انطالقا من:
 °ت لي نتائج اختبار ت ديد ال مر الدموية.

 °لراسة مقارنة للمستقبالت الغ ائية الموةولة على سطح أغ ية الدريات ال مراء ،لثالثة أفرال تختلع زمر لم بعضهم

عن بعض ،انطالقا من ت لي وثائق.

* يستخرج حاات التوافق ،بين مانح ومستقب أثناء نق الدم ،اعتمالا على نتائج الن اطين السابقين.

* -يستخرج الت ديد الوراثي لل مر الدموية انطالقا من المعارف المتعلقة بالعالقة بين المورثة والنمط الظاهر و بالتعبير
المورثي .
* -يُع ِرف مفهوم الالذات انطالقا من الن اطات السابقة.

* تعرف ألذات بمجموعة من الج يئات الم دلة وراثيا وتدوت م مولة على األغ ية الخلوية وتتمث في :

الخالصة

 Rh/ABO/CMHوهي بمثابة البطاقة ال خصية لفرل وت ضى بتسامح مناعي

( ة يئات ذاتية تقبلها ألذات)

* وتعرف الالذات بمجموع الج يئات الغريبة عن العضوية والقالرة على إثارة استجابة مناعية والتفاع نوعيا مع ناتج

ااستجابة قصد القضاء عليه .
التقييم

تمارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس– 2:ال ننذات والننالذات
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لور الغ اء الهيولي في التعرف على الالذات
 -تجربة الوسم المناعي :الوثيقة 1ص 76

 -1مناطق التفلور  :تتمركز على السطح اخلارجي للغشاء اهليويل للخاليا اللمفاوية
 -2ااستخالص :حتتوي أغشية اخلاليا اللمفاوية على جزيئات كيميائية هلا القدرة على التعرف على الالذات ومن خالل التجربة نستخلص
أن هذه اجلزيئات ذات طبيعة بروتينية
النتيجة :تعرف ألذات مبجموعة من اجلزيئات اخلاصة بالفرد واحملمولة على أغشية خاليا اجلسم
 -بنية الغ اء الهيولي بالمجهر االدتروني  :الوثيقة  3+ 2ص 76

 -1وصع مظهر الغ اء الهيولي  :يظهر الغشاء اهليويل مكون من طبقتني عامتتني بينهما طبقة نرية
 -2من خالل نتائج اجلدول نستنتج أن الغشاء اهليويل يرتكب أساسا من بروتينات بنسبة كبرية ودسم بنسبة اقل .
 -البنية الج يئية للغ اء الهيولي :

أ :لراسة نموذج الفسيفسائي المائع  :الوثيقة  4ص 77
 -1وصع توضع الج يئات ضمن هذا النموذج  :يتكون الغشاء اهليويل من طبقتني فوسفوليبديتني تتخللهما بروتينات خمتلفة األحجام
ومتباينة األوضاع منها بروتينات سكرية وبروتينات دهنية هلا وظائف خمتلفة يف الغشاء اهليويل .

 -2الج يئات المدونة للسطح الخارةي للغ اء الهيولي  :تتمثل أساسا يف جزيئات غليكوبروتينية (بروتينات سكرية)
ب :لراسة تجربة التهجين الخلو  :وثيقة  5ص 77

 -3المقارنة بين توزع الفلورة في الدقيقة  5و  40ل :

* في الدقيقة : 5نالحظ اندماج اخلليتني يف جانب نالحظ بروتينات غشائية لإلنسان يف جانب وبروتينات غشائية للفار يف اجلانب األخر
(فلورة محراء بالنسبة لإلنسان وفلورة خضراء بالنسبة للفار)
* في الدقيقة  : 40تتوزع الفلورة بشكل متجانس على حميط الغشاء اهلجني للخاليا
النتيجة :نستنتج أن مكونات الغشاء اهليويل غري مستقرة وهذه يعطي للغشاء اهليويل ميوعة كبرية للغشاء اهليويل (بروتينات الغشاء اهليويل يف
حركة مستمرة )
 -4تعلي تسمية نموذج الغ اء الهيولي بالفسيفسائي المائع :
يكون املظهر اجلزيئي ملكونات الغشاء اهليويل مظهرا فسيفسائيا حيث تكون جزيئات الفوسفوليبيد احملبة للماء على السطح اخلارجي والذيول
الكارهة للماء يف الداخل وتتوضع جزيئات الربوتني بشكل كثيف ضمن جزيئات الفوسفوليبيد وهي يف ديناميكية مستمرة مما يعطي ميوعة
للغشاء اهليويل .
 -الج يئات الغ ائية المتدخلة في التعرف على الالذات :
أ -الج يئات المسئولة على التعرف على الالذات  :الوثيقة 7+6ص 78

 -1تعلي سبب بلعمة الخلية اللمفاوية في التجربة( 2الوثيقة )7رغم أنها آخذات من نفس الفار :إن ختريب الربوتينات السكرية الغشائية
للمفاويات أدى اىل عد م التعرف خاليا الفار عليها .
 -2الطبيعة الديميائية للج يئات الغ ائية المسئولة عن التعرف على الالذات  :بروتينات سكرية غشائية

النتيجة :تعرف اجلزيئات واملتمثلة يف الربوتينات السكرية (غليكوبروتينات) واملوجود ة على السطح اخلارجي للغشاء اهليويل عند اإلنسان ب
 HLAومنيز نوعني ( ) HLA1.HLAوتعرف جبزيئات ألذات
ب -معقد التوافق النسيجي ( CMH:األص الوراثي لج يئات ألذات) :
-1تعريع  :CMHمعقد التوافق النسيجي  Complexe Majeur d'Histocompatibilitéمجموعة من المورثات
تشرف على إنتاج بروتينات غشائية حمددة للذات تعرف ب ( HLAعند اإلنسان) ومنيز نوعني
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 : CMH1موجودة على غشاء كل خلية هبا نواة ماعدا كريات الدم احلمراء يسمى عند اإلنسان HLA1
 :CMH2يوجد بشكل أساسي على سطح غشاء بعض اخلاليا املناعية (اخلاليا العارضة للمستضد(البلعميات الكبرية) +اخلاليا اللمفاوية ) B
ويطلق عليه عند اإلنسان . HLA2
 -2المقارنة بين نوعين  HLAعند اإلنسات  :الوثيقة  8ص 79
HLA1
أوجه املقارنة

HLA2

نوع السالسل البيتيدية

ألفاB 2m+

ألفا+بيتا

طول السالسل البيتيدية

ألفا اكرب من B 2m

متساويتني يف الطول

موقع البيتيد املستضدي

متصل بالسلسلة ألفا

بني السلسلتني ألفا وبيتا

املنطقة املتغرية

تتكون من الفا+1الفا2

تتكون من الف+1بيتا1

املنطقة الثابتة

الفاB 2m+3

الفا +2بيتا2

التواجد

على سطح مجيع اخلاليا ذات النواة

يتواجد على سطح بعض اخلاليا املناعية البلعميات واللمفاويات

 -ملمح معقد ال ن : CMHالوثيقة 9ص 79
 -1حتليل معطيات اجلدول واملنحىن البياين :
* يف حالة املعطي واملستقبل من نفس العضوية أو توأمان حقيقيان  :تكون نسبة قبول الطعم % 100
* يف حالة املعطي واملستقبل خمتلفان نسجل رفض الطعم
النتيجة :نستنتج أن هناك تنوع حملددات ألذات حسب األفراد حيث تنفرد خاليا العضوية الواحدة وخاليا التوأمان احلقيقيان بنفس حمددات
ألذات ومنه فلهما نفس  CMHأي أن كل فرد يتميز بوجود  CMHخاص وخمالف عن األفراد األخرى .
 -2العالقة بين رفض الطعم و  :CMHإن اختالف  CMHبني املانح واملستقبل يؤدي اىل رفض الطعم
 -ت ديد المن أ الوراثي للن  HLAعند اإلنسات  :الوثيقة  10ص 80
 -1المورثات التي ت رف على إنتاج ك من: HLA2+ HLA1

توجد مورثات ال  CMHعلى الصبغي رقم  6حيث املوقع  Dبه مورثات تشرف على تركيب سالسل متعدد البيتيد ألفا+بيتا لل (2
 )HLAأما املناطق ( )ABCبه مورثات تشرف على تركيب سالسل متعدد البيتيد ألفا لل (  )HLA 1أما املورثة التشرف على بناء
سلسلة متعدد البيتيد  B 2mتقع على الصبغي رقم 15
 -2تفسير ااختالف بين ة يئات ال  HLAمن شخص ألخر  :بسبب أن لكل مورثة جمموعة كبرية من االليالت وهذا نظرا للموقع

الطريف ملورثة ال  CMHوبالتايل تنوع كبري يف جزيئات ال . HLA

 -3المعلومة اإلضافية اليت تكمل اجلزيئات احملددة للذات  :أهنا تكون حمددة وراثيا وهي متثل مؤشرات اهلوية البيولوجية وتعرف باسم
CMH
 -4كل شخص يتميز ب  CMHينتج عنه تنوع  HLAحسب كل شخص وبالتايل رفض الطعم
-مؤشرات ال مر الدموية :

أ -ال مر الدموية  : ABOالوثيقة  11ص 81
 -1المستضدات الغ ائية لد زمرة -2:خصائص ك زمرة
ال مرة الدموية
A
B
AB

المستضدات الغ ائية  :مولد اارتصاص

األةسام المضالة(الراصة في البالزما

(مولد الضد)

(الجسم المضال)
)B(anti b
)A (anti a
//

A
B
AB
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//

O

)B(anti b)+ A (anti a

ب -المقارنة بين المستضدات الغ ائية في نظام ال مر الدموية  ABOالوثيقة  12ص 82

 -1المقارنة بين الج يئات الم دلة لل مر الدموية :تشرتك الزمر الدموية يف قاعدة سكرية مكونة من  5سكريات بسيطة أما االختالف
فيكمن يف الوحدة السادسة ومنه نستنتج أن نوع السكر السادس هو املميز لكل زمرة دموية
 -2رسم لج يئات ة يئات السدر لغ اء الدرية الدموية ال مراء ذات ال مرة : AB
-3مخطط بسيط يبين حاات التوافق بين المعطي والمستقب للدم  :مثال على املعطي من زمرة دموية A
المعطي

المستقبل
A

A

B

B

توافق
O

عدم التوافق

معطي عام

AB
O

AB
مستقبل عام

A

توافق
عدم التوافق

ج -الت ديد الوراثي لل مر الدموية في النظام  : ABOالوثيقة  13ص 83
 -1المصدر الوراثي لل مر الدموية المختلفة  :يعود اىل اختالف املورثة اليت تقع على الصبغي رقم 9

 -2العالقة بين المورثة والنمط الظاهر لمختلع ال مر الدموية  :تنوع املورثات يقابله اختالف يف النمط الظاهري أي الزمرة الدموية
واجلدول التايل يوضح النمط الوراثي احملتمل لكل زمرة
مختلع العوام
متماث العوام
النمط الوراثي لل مر
AO
AA
A
BO
BB
B
AB
AB
AB
//
OO
O
ل -عام الري وس  Rhésusلل مر الدموية :الوثيقة  14ص 84
 -1المقارنة بين ال مر الدموية لد من عفاف ومنصع :
عفاف  - B+:منصف B-ااستنتاج :نستنتج أن  Rh+حيدده بروتني غشائي نوعي يدعى املستضد D
 -2اختبار نمط : Rh
 حيدث ارتصاص عند معاملة دم عفاف باجلسم املضاد ضد D
 غياب االرتصاص عند معاملة دم منصف باجلسم املضاد ضد D
 -3المعلومات اإلضافية التي يمدن استخراةها  :الصبغي رقم  1حيمل مورثة الريزوس اليت تكون سائدة عند بعض األشخاص وتشرف على

تركيب بروتني غشائي يدعى املستضد  Dويطلق على األشخاص احلاملني له ( )Rh+ونسبة البشر احلاملني له حوايل  % 85أما األشخاص
غري احلاملني له فيطلق عليهم (. % 15 )Rh-

اخلالصة
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تعرف ألذات بمجموعة من الج يئات الم دلة وراثيا وتدوت م مولة على األغ ية الخلويننة وتتمث في :

 Rh/ABO/CMHوهي بمثابة البطاقة ال خصية لفرل وت ضى بتسامح مناعي ( ة يئات ذاتية تقبلها ألذات)
* وتعرف الالذات بمجموع الج يئات الغريبة عن العضوية والقالرة على إثارة استجابة مناعية والتفاع نوعيا مع ناتج

ااستجابة قصد القضاء عليه .

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس – 3:ال الة األولى للدفاع عن العضوية (الرل المناعي الخلطي)
 الج يئات الدفاعية في ال الة األولى

*المعارف
المبنية

ـ يسبب دخول جزيئات غريبة يف بعض احلاالت إىل العضوية (املستضد ) إنتاج مكثف جلزيئات ختتص بالدفاع عن ألذات
تدعى األجسام املضادة.
 ترتبط األجسام املضادة نوعيا مع املستضدات اليت حرضت إنتاجها. األجسام املضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إىل جمموعة الغلوبيلينات املناعية. يتكون اجلسم املضاد من أربعة سالسل ببتيدية ،سلسلتني خفيفتني وسلسلتني ثقيلتني.تتصل السالسل الثقيلة بالسالسلاخلفيفة عن طريق جسور ثنائية الكربيت،كما تتصل السالسل الثقيلة فيما بينها بواسطة اجلسور ثنائية الكربيت .
 حتوي كل سلسلة من سالسل اجلسم املضاد على منطقة متغرية (موقع تثبيت املستضد) ومنطقة ثابتة( مسئولة عنوظائف التنفيذ )
 ميلك اجلسم املضاد موقعني لتثبيت احملددات املستضدية ،تشكالمها هنايات السالسل اخلفيفة والثقيلة للمناطق املتغرية. جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 ترمجة التنظيمات اىل رسومات ختطيطية
 التعبري العلمي واللغوي الدقيق والسليم
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

 وثائق من الكتاب املدرسي ص86-85 جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بعلم املناعةدفع التالميذ اىل البحث عن مصدر إنتاج اجلزيئات الدفاعية اليت تساهم يف القضاء على الالذات وبنيتها وطبيعتها
الكيميائية.
*ماهي بنية وطبيعة األجسام اليت تساهم يف الدفاع عن ألذات ؟
*كيف تتعرف على العناصر الغريبة اليت أدت اىل إنتاجها؟
 ذات طبيعة بروتينية . بفضل الذاكرةاحلالة األوىل:
* -يستخرج تدخل األجسام املضادة و تشكل االرتباط النوعي بني اجلسم املضاد واملستضد .انطالقا من ° :حتليل حالة
سريرية ( مثل الكزاز )
 °نتائج تطبيق اختبار .Ouchterlony
* -يستنتج انطالقا من نتائج الرحالن الكهربائي جترى على مصلي شخصني أحدامها سليم و اآلخر مريض ،زيادة خاصة
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لصنف مميز من جزيئات :الغلوبيلينات املناعية ،عند الشخص املريض.
* -يظهر الطبيعة الربوتينية للغلوبيلينات املناعية انطالقا من حتليل نتائج جتريبية.
* -ميثل بواسطة رسم ختطيطي البنية الفراغية للغلوبيلني املناعي انطالقا من منوذج جزيئي ثالثــي األبعاد.

الخالصة

* تسمى املناعة النوعية اليت تتم بتدخل األجسام املضادة من نوع  غلوبيلني(جزيئات ذات طبيعة بروتينية) بالرد املناعي
اخللطي وتتميز باالكتساب والنوعية والنقل

التقييم

متارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ننات
الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات

الدرس – 3:ال الة األولى للدفاع عن العضوية (الرل المناعي الخلطي)
 الج يئات الدفاعية في ال الة األولى
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 -إنتاج الج يئات الدفاعية  * :تقنية  Ouchterlonyالوثيقة  2+1ص 85

 -1تعليل النتائج احملصل عليها :دخول اجلسم الغريب ( االناتوكسني التكززي ) اىل عضوية الفار يؤدي الـى حتريضها على إنتاج أجسام مضادة
يف املصل  ،فحقن مصل الفار  1اىل الفار  2أدى اىل محايته من التو كسني التكززي .
*ترتبط األجسام املضادة ارتباطا متكامال مع نفس اجلسم الغريب الذي حرض على إنتاجها من طرف العضوية فمعاجلة الفار باملسحوق العاطل
مع االناتوكسني الكزازي مل حيمي الفار من التو كسني الكزازي بعد الرتشيح .
 -2تعليل ظهور األقواس بني 1و 2و1و 6وعد ظهورها بني احلفرة  1وبقية احلفر :إن تشكيل األقواس يعود اىل تشكيل معقدات مناعية .
 -3ااستنتاج  :نستنتج أن اجلزيئات الدفاعية متتاز بالنوعية ( التخصص العايل فلكل جسم مضاد بنية متكاملة ومتخصصة ملولد الضد الذي
حرض على إنتاجه)
النتيجة :يسبب لخول ة يئات غريبة في بعض ال اات إلى العضوية (المستضد ) إنتاج مدثع لج يئات تختص بالدفاع عن ألذات
تدعى األةسام المضالة.
 ترتبط األةسام المضالة نوعيا مع المستضدات التي حرضت إنتاةها. -طبيعة األةسام المضالة :الوثيقة  5ص 87

ماهي طبيعة الموال الموةولة في المص والتي سببت الوقاية من األةسام الغريبة ؟

 -1حتليل املنحنيني  :يوجد تطابق يف الربوتينات املصلية لكل شخص ماعدا  غلوبيلني الذي يكون مرتفع عند الشخص املريض .
ااستخالص  :نستنتج أن  غلوبيلني هي الربوتينات املؤدية اىل وقاية الفرد ضد اجلسم الغريب وهلذا نسمي

 غلوبيلني باألجسام املضادة

.Anticorps:
 -2أ-وصف جتربة تسمح بتحديد الطبيعة الكيميائية للجزيئات املفصولة املميزة للشخص املريض :
 -1املصل  +كربيتات النحاس+الصودا  لون بنفسجي وهذا يدل على وجود الربوتني ( تفاعل بيوري)
 -2املصل  +محض االزوت  لون اصفر يدل على وجود الربوتني ( تفاعل األصفر االحيين).
ب -الطبيعة الكيميائية لألجسام املضادة  :هي جزيئات ذات طبيعة بروتينية وتنتمي اىل جمموعة الغلوبيلينات املناعية
. immunoglobuline :
 -بنية الجسم المضال  :الوثيقة  6ص 87
يتكون اجلسم املضاد من أربعة سالسل ببتيدية ،سلسلتني خفيفتني وسلسلتني ثقيلتني.تتصل السالسل الثقيلة بالسالسل اخلفيفة عن طريق جسور
ثنائية الكربيت،كما تتصل السالسل الثقيلة فيما بينها بواسطة اجلسور ثنائية الكربيت .
 حتوي كل سلسلة من سالسل اجلسم املضاد على منطقة متغرية (موقع تثبيت املستضد) ومنطقة ثابتة( مسئولة عن وظائف التنفيذ ) -ميلك اجلسم املضاد موقعني لتثبيت احملددات املستضدية ،تشكالمها هنايات السالسل اخلفيفة والثقيلة للمناطق املتغرية.

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
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الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينن ن ننات

الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات

الن ندرس -4:المعقن نند المنناعنني
ـ  -يرتبط املستضد باجلسم املضاد ارتباطا نوعيا يف موقع التثبيت،ويشكالن معا معقد مستضد ـ جسم مضاد يدعى املعقد
املناعي.
 يؤدي تشكل املعقد املناعي إىل إبطال مفعول املستضد ،ليتم بعدها التخلص من املعقد املناعي املتشكل ،عن طريقظاهرة البلعمة.
*المعارف
المبنية

 تتم عملية بلعمة المعقد المناعي على مراح : °يتثبت املعقد املناعي على املستقبالت الغشائية النوعية للبلعميات الكبرية بفضل التكامل البنيوي بني هذه املستقبالت
وبني موقع تثبيت خاص يوجد يف مستوى اجلزء الثابت للجسم املضاد.
 °حياط املعقد املناعي بثنية غشائية( أرجل كاذبة )
°يتشكل حويصل اقتناص حيوي املعقد املناعي.
 °خيرب املعقد املناعي باألنزميات احلالة اليت تصبها الليزوزومات يف حويصالت االقتناص .
 جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 القدرة على الوصف والتمثيل التخطيطي
 التعبري العلمي واللغوي الدقيق والسليم
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 91-87 جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بعلم املناعةطرح على التالميذ إشكالية كيفية تدخل األجسام املضادة لتعطيل نشاط األجسام الغريبة داخل العضوية .
*كيف تعمل األجسام املضادة ؟ وماهي مميزاهتا ؟
تعمل األجسام املضادة على القضاء على املستضد  ،تعطيل مفعوهلا ...وتتميز باخلصوصية.
يستخرج كيفية تشكل املعقد املناعي و دوره انطالقا من حتليل:
°صور باجملهر اإللكرتوين ملصل يظهر تفاعل اجلسم املضاد باملستضد
°منوذج جزيئي ثالثي األبعاد.
* -يفسر باالعتماد على املعارف املكتسبة نتائج االرتصاص املالحظة خالل إجراء بعض اختبارات حتديد الزمر الدموية.
يطرح إشكالية التخلص من املعقد املناعي
* -يستخرج انطالقا من حتليل وثائق مثل :
 °صور باجملهر اإللكرتوين .
°رسومات تفسريية.
35

طرق التخلص من املعقد املناعي بواسطة البالعم اليت تعمل على بلعمته.

الخالصة

يتم التخلص من املعقدات املناعية من طرف البالعات إما ببلعمته كليا إما ببلعمة بقايا اخلاليا املخربة بعد ختريب املستضد
بتدخل عناصر املتممة اليت حتدث قناة حلولية يف أغشية اخلاليا املستضدية من طرف ( CAMمعقد اهلجوم الغشائي)

التقييم

متارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينن ن ننات

الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات

الدرس -4:المعق ن نند المننناعن نني
إظهار كيفية ت دي المعقد المناعي :الوثيقة  2+1ص 87
 -1ربط أشدال الوثيقة  1بأشدال الوثيقة 2
الوثيقة1

الشكل 1

الشكل2

الشكل3
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الوثيقة2

الشكل ب

الشكل أ

الشكل ج

* وصع المعقد المناعي :ينتج املعقد املناعي من ارتباط اجلسم املضاد مع املستضد الذي حرض على إنتاجه

 -2تعريع المعقد المناعي  :هو ارتباط املستضد باجلسم املضاد نوعيا يف موقع التثبيت حيث يشكل ( :المستضد-ةسم مضال) املعقد املناعي
كيفية ت دي المعقد المناعي  :الوثيقة  3ص 88

 -1البيانات  -1:منطقة ثابتة  -2 ،منطقة متغرية ( موقع تثبيت املستضد)

 -2الج ء من الجسم المضال المتدخ في تثبيت المستضد  :املنطقة غري الثابتة واملتخصصة واليت متثل منطقة تكامل بينها وبني حمدد مولد الضد
(املستضد ،اجلسم الغريب )
 -3المعلومة اإلضافية التي يقدمها ال د ج فيما يخص تثبيت الجسم المضال على المستضد :
بفضل التكامل البنيوي بني حمدد مولد الضد وموقع التثبيت املوجود يف اجلسم املضاد تتشكل املعقدات املناعية .
** التلخيص في نص علمي العالقة بين الجسم المضال والمستضد :
إن اجلسم املضاد يرتبط نوعيا مع املستضد الذي حرض على إنتاجه  ،وبان كل من اجلسم املضاد وحمددات املستضد من طبيعة بروتينية فيتم االرتباط بينهما
بفضل التكامل يف البنية الفراغية لكالمها  ،حيث يتميز اجلسم املضاد بوجود مناطق تثبيت خاصة مبحددات املستضد يف املنطقة املتغرية منه  ،وهذا االرتباط
يسمح بتشكيل املعقدات املناعية .

 مفعول األةسام المضالة ع مختلع المستضدات :
أ -اارتصاص  :الوثيقة  4ص 89

 -1المقارنة بين قطرتي الدم بالعين المجرلة وبالمجهر الضوئي :

 بالعني اجملردة  :تبدو متجانسة يف غياب االرتصاص ومتجمعة يف وجود االرتصاص .

 باجملهر الضوئي  :مظهر اخلاليا تبدو منفردة يف غياب االرتصاص ومتجمعة يف وجود االرتصاص .

-2تعلي عدم حدوث اارتصاص عند معاملة قطرة لم زمرة  Aبأةسام مضالة ضد :)Anti B ( B
لغياب مولد االلتصاق من نوع ( Bمولد االرتصاص) على السطح اخلارجي لكريات الدم احلمراء.
 -3وصع اارتصاص  :هو االرتباط النوعي بني مولد االرتصاص ( مولد الضد) املتواجد على سطح كريات الدم احلمراء مع اجلسم املضاد له نتيجة
التكامل البنيوي بينهما .
ب -تأثيرات أخرى لألةسام المضالة :الوثيقة  7+6+5ص 89

-1المقارنة بين الترسيب واارتصاص :
* عندما يكون اجلسم الغريب عبارة عن خلية فالظاهرة اليت حتدث تسمى باالرتصاص .
* أما إذا كان اجلسم الغريب عبارة عن جزيئة منحلة فالظاهرة اليت حتدث تسمى الرتسيب
 -2ت ديد نوع المستضدات التي ت دث ارتاصا أو ترسيبا مع األةسام المضالة الموافقة لها :
* الرتسيب يكون مع املستضدات املنحلة  :سكر متعدد  ،بروتني...
*االرتصاص  :يكون مع املستضدات غري املنحلة ( اخلاليا )  :بكترييا  ،كريات دم محراء ،فريوس...
 -3ال ميكن أن نعترب التأثريات املختلفة لألجسام املضادة تؤدي اىل االختفاء الكلي للمستضد  ،بل تعدل من نشاطه فقط
 ،الن التخلص التام منها يكون عن طريق البلعمة

ج -التخلص من المعقد المناعي  :الوثيقة  10+9+8ص 90
ج :1-وصع مراح البلعمة :

 -1مرحلة التثبيت :تتمثل يف اقرتاب اخللية البلعمية من البكترييا وتثبيتها على الغشاء اهليويل هلا
 -2مرحلة االحاطة  :تتمثل يف تشكيل أرجل كاذبة من طرف اخللية البلعمية حتيط به بالبكترييا(تشكيل حويصل )
 -3تشكيل حويصل االختناق  :اإلدخال  ،بعد وضع البكترييا ضمن فجوة(حويصل) يتم اقتناصها وإدخاهلا اىل داخل سيتوبالزم اخللية البالعة
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 -4مرحلة اهلضم  :تقوم اخللية البالعة بإفراز إنزميات حالة ( الليزوزوم) ضمن حويصالت صغرية لتندمج مع حويصل اإلدخال احملتوي على البكترييا لتقوم
بعدها بتحليل وهضم البكترييا .
 -5مرحلة االطراح  :تطرح بقايا حويصل اإلدخال ( بكترييا منحلة  +ليزوزوم ) خارج اخللية عن طريق اإلخراج اخللوي ج :2-مراح بلعمة المعقد

المناعي  :الوثيقة  10ص 90

 -1البيانات  -1:بكترييا  -2،املستضد (مولد الضد )  -3،جسم مضاد  -4،املعقد املناعي  -5،مستقبالت غشائية نوعية

 -2وصع مراح بلعمة المعقد المناعي  :يؤدي تشكيل املعقد املناعي اىل إبطال مفعول املستضد  ،ليتم بعدها التخلص منه املعقد املناعي املتشكل عن

طريق ظاهرة البلعمة واليت تتم وفق املراحل اآلتية :
-1يتثبت املعقد املناعي على املستقبالت الغشائية النوعية للبلعميات الكبرية بفضل التكامل البنيوي بني هذه املستقبالت وبني موقع تثبيت خاص يوجد يف
مستوى اجلزء الثابت للجسم املضاد .الشكل أ
 -2حياط املعقد املناعي بثنية غشائية( أرجل كاذبة ) :الشكل ب
-3يتشكل حويصل اقتناص حيوي املعقد املناعي.
 -4خيرب املعقد املناعي باألنزميات احلالة اليت تصبها الليزوزومات يف حويصالت االقتناص
 -3رسم باقي مراح البلعمة ........... :
* تبيات ص ة المقولة  :االرتصاص والرتسيب يسرعان عمل البالعات يف اقتناص اكرب جزء من املستضدات :الن الظاهرتني ينتج عنهما تشكيل معقدات
مناعية واليت ترتبط نوعيا مع البالعات (املعقد مناعي مع املستقبالت الغشائية املوجودة على سطح الغشاء اهليويل للخلية البالعة ) وهذا ما يسرع ويسهل
عمل البالعات يف القضاء على األجسام الغريبة
ج : 3-تخريب المستضد بتدخ عناصر المتمم  :الوثيقة  12ص 91
 -1المراح التي ألت الى ت دي قنوات مائية :

أ -تشكيل املعقد املناعي يؤدي اىل تنشيط عناصر املتمم ويؤدي ذلك اىل تشكيل معقد اهلجوم الغشائي CAM :
ب -تشكيل معقد اهلجوم الغشائي  :يؤدي اىل تشكيل القناة الغشائية .
 -2لور القنوات في تخريب الخلية المستهدفة  :وجود القنوات يتسبب يف دخول املاء واألمالح عرب هذه القنوات مؤديا اىل صدمة حلولية للخلية
املستهدفة .

الخالصة

بعد ت دي المعقدات المناعية بين المستضدات بأنواعها سواء المن لة أو غير المن لة واألةسام المضالة  ،يتم بعد ذلك التخلص
من المعقدات المناعية إما ببلعمته كليا وإما ببلعمة بقايا الخاليا المخربة بعد تخريب المستضد بتدخ عناصنر المتممة التي ت دث
قناة حلولية في أغ ية الخاليا المست ننهدفة من طرف ( CAMمعقد الهجوم الغ ائي)

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
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الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات

الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات

ال ندرس – 5:مصن نندر األةسنام المضالة
 -تنتج األةسام المضالة من طرف الخاليا البالزمية التي تتمي ب جم كبير و هيولي كثيفة وةهاز كولجي متطور.

تت د الخاليا اللمفاوية البائية في نخاع العظام وتدتسب كفاءتها المناعية هناك بتركيب مستقبالت غ ائية تتمث في*المعارف
المبنية

ة يئات األةسام المضالة.

 -يؤل تعرف الخاليا اللمفاوية البائية على المستضد إلى انتخاب ُل ُُ ّمة من الخاليا اللمفاوية بائية تمتلك مستقبالت

غ ائية متداملة بنيويا مع م دلات المستضد :انه اانتخاب اللمي.

 يطرأ على الخاليا اللمفاوية المنتخبة والمن طة انقسامات تتبع بتماي هذه األخيرة إلى خاليا منفذة (خاليا بالزمية). تجنيد المدتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 استقصاء المعلومات

 إيجال عالقة منطقية بين المعطيات
 طرح فرضيات والت قق منها

 استغالل المعلومات والتعبير العلمي واللغو السليم
***تنظيم وسبر الدرس
األلوات

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص 96-92

ةهاز الدمبيوتر واستعمال برمجيات خاصة بعلم المناعة

وضعية اانطالق طرح على التالميذ إشدالية األةسام المضالة وكيفية اانتقاء النسيلي للخاليا اللمفاوية .LB
اإلشداليات
صياغةالفرضيات

*ماهو مصدر األةسام المضالة؟ وكيع يتم انتقاء الخاليا عند لخول المستضد الى العضوية؟
الخاليا اللمفاوية  ،عن طريق إثارة وتن يط الخاليا المنتجة لألةسام المضالة
يوضع عالقة بين زيالة كمية األةسام المضالة في المص وزيالة عدل الخاليا البائية في العقد اللمفاوية و زيالة عدل

التقصي

الخاليا البالزمية في نخاع العظام انطالقا من حالة سريرية أو من نتائج حقن فئرات بسم الد از.

* -يتعرف على آليات اانتقاء النسيلي

للمفاويات البائية انطالقا من نتائج تجربة حقن الدريات ال مراء للخروف أو الدةاج لفأر.

الخالصة

 -يؤل تعرف الخاليا اللمفاوية البائية على المستضد إلى انتخاب ُل ُُ ّمة من الخاليا اللمفاوية بائية تمتلك مستقبالت

غ ائية متداملة بنيويا مع م دلات المستضد :انه اانتخاب اللمي.

 -يطرأ على الخاليا اللمفاوية المنتخبة والمن طة انقسامات تتبع بتماي هذه األخيرة إلى خاليا منفذة (خاليا بالزمية).

التقييم

تمارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
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الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس – 5:مصدر األةسام المضالة
 -مصدر األةسام المضالة  :الوثيقة  2+1ص 92

 -1التغيرات المالحظة عند الفار الم قوت ب  GRMمقارنة بالفار العال :
نالحظ اختالف يف  غلوبيلني الذي يكون مرتفع عند الفار احملقون ب  GRMومنخفض عند الفار الشاهد
 -2العالقة بين حقن  GRMوالتغيرات المالحظة  :إن حقن  GRMينشط عضوية الفار وحيثها على إنتاج بروتينات من نوع 
غلوبيلني (أجسام مضادة )
 -3بيانات الوثيقة : 2
الخلية س (لمفاوية ) B
 -1غشاء سيتوبالزمي

خلية بالزمية
-4شبكة هيولية فعالة  -8،جهاز كوجلي

 -2سيتوبالزم

 -5نواة

 -9حويصالت إفرازية

-3نواة

 -6ميتوكوندري

 -10غشاء سيتوبالزمي

 -7سيتوبالزم
 -4الفرضيات المقترحة لتبيين مصدر األةسام المضالة (الغلوبيلينات المناعية  غلوبيلين ) المالحظة يف الوثيقة  : 1الفرضية-1

اخللية س (ملفاوية  ) Bهي مصدر األجسام املضادة

الفرضية :2اخللية البالزمية (بالمسوسيت ) هي مصدر األجسام املضادة
 -5ااستدال العلمي للفرضية الص ي ة  :الفرضية  2هي الفرضية الصحيحة
الدلي :اخللية البالزمية ذات تراكيب سيتوبالزمية متطورة (غزارة اهليوىل  ،وتطور جهاز كوجلي والشبكة اهليولية الفعالة وميتوكوندريات كثرية
وحويصالت إفراز،واملادة الصبغية نرية يف النواة ) تسمح هلا برتكيب بروتينات مثل األجسام املضادة
اخللية اللمفاوية  :Bمتتاز بقلة الرتاكيب السيتوبالزمية وتتميز بكثافة املادة الصبغية يف النواة مما يدل على أهنا خلية قليلة النشاط .
النتيجة :تنتج األجسام املضادة من طرف اخلاليا البالزمية اليت تتميز حبجم كبري وهيوىل كثيفة وجهاز كوجلي متطور
:من أ الخاليا اللمفاوية المنتجة لألةسام المضالة
1-2مالحظات سريرية  :لوحظ عند الثديات أن أي خلل يف نقي العظم يؤدي اىل تناقص كبري يف اخلاليا اللمفاوية وغالبا ما يكون متبوعا
بعجز يف تركيب األجسام املضادة .
*2-2نتائج تجريبية  - 1 :املرحلة  1و   2الوثيقة  3ص 93
 -1المعلومات المستخلصة من المالحظ السريرية  :نقي العظام األمحر هو منشأ اخلاليا اللمفاوية
 -2ت لي نتائج المن نى :

*الفار :R1بعد يومني من حقن  GRMنسجل إنتاج نسبة كبرية من األجسام املضادة ويصل أقصى قيمة بعد  7-6أيام مث تبدأ نسبة
إنتاج األجسام املضادة يف االخنفاض .
*الفار: R2املخرب نقي العظام  :مل يسجل أي إنتاج لألجسام املضادة
*الفار : R3نفس املالحظات مع الفار 1

** المعلومات المستخرةة :نقي العظام األمحر هو منشأ اخلاليا اللمفاوية
- 2المرحلة  : 3أ -الوثيقة  4ص . 93
* تعليل اخلطوات التجريبية املمثلة يف الوثيقة  4ص 93
التعلي

الخطوات
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اخلطوة :1تعريض الفار لألشعة X

لغرض ختريب خاليا نقي العظام األمحر

اخلطوة :2حقن خاليا ملفاوية مأخوذة من فار
من نفس الساللة

لتعويض النقص الكبري يف اخلاليا اللمفاوية الناتج عن ختريب خاليا نقي العظم
األمحر يف اخلطوة 1

اخلطوة :3حقن مبستضد كزازي

لتحريض اخلاليا اللمفاوية على إنتاج األجسام املضادة ضد املستضد الكزازي .

اخلطوة :4حقن بتاميدين مشع

ألنه يدخل يف تركيب  ADNوبالتايل فان ظهور اإلشعاع يف انوية اخلاليا يدل
على اهنا يف حالة انقسام خلوي

ب -الوثيقة  5ص : 94
 -1تعلي المعلومات الوارلة في الجدول :
تعليلها من النتائج التجريبية

المعلومات المستخرةة
 -1تنشا وتنضج اخلاليا  LBيف نقي العظام

ختريب خاليا نقي العظم األمحر بتعريض الفار لألشعة  Xأدى اىل
تناقص كبري يف عدد اخلاليا LB

 -2هتجر  LBحنو األعضاء احمليطية (طحال مثال)

إلكمال نضجها ومتايزها فيما بعد

 -3تنشد بوجود املستضد

انتخاب ملة من هذه اخلاليا اليت متتلك مستقبالت غشائية متكاملة مع
حمددات املستضد

 -4تنقسم عدة انقسامات

ارتفاع كمية  Tاملشع املدمج يف اخلاليا (LBس) الذي يدخل يف بناء
جزيئة ADN

-5تتمايز اىل خاليا (بالمسوسيت) املركبة واملفرزة لألجسام املضادة

تزايد كمية األجسام املضادة املنتجة يف اللب األمحر للطحال

 -2المعلومة اإلضافية فيما يخص مقر تداثر ( )LBوتماي ها هو األعضاء اللمفاوية احمليطية (الطحال والعقد اللمفاوية )
 -3الفرضية الص ي ة من بين الفرضيتين المعطاة في الج ء( )4-1ص  : 92هي الفرضية  2اليت تقول ان اخلاليا البالزمية هي املنتجة

لألجسام املضادة .

 آلية اانتقاء النسيلي للمفاويات  : LBأ -الوثيقة  8ص 95
 -1متثل كل من  GRM.GRPبالنسبة للفئران :أجسام غريبة بالنسبة لعضوية الفئران
 -2حتليل مقران للنتائج التجريبية للشكلني ( : )1.2تتشكل الوريدات يف كال الشكلني رغم اختالف اجلسم الغريب مع بقاء جمموعة أخرى
من اخلاليا اللمفاوية حرة يف كل شكل .
ااستنتاج  :اخلاليا اللمفاوية  LBاملتواجدة يف األعضاء احمليطية كثرية التنوع ودخول املستضد هو الذي يساهم يف انتقائها .
 -3اقتراح فرضية ت دي الوريدات في ك حالة :تشكل الوريدات يعود اىل وجود تكامل بنيوي بني حمدد مولد الضد للمستضد (اجلسم
الغريب) واملستقبالت الغشائية النوعية اليت تقع على أغشية اخلاليا اللمفاوية .

 -4نوع الخلية اللمفاوية الم دلة للوريدات :هي اخللية اللمفاوية  LBالن نتائج املرحلة  3تؤكـ ـ ــد ذلك
حيث أن حقن اللمفاويات احلرة يف املرحلة  3أدى اىل إنتاج أجسام مضادة ضد  GRM.GRPيف الفئران  3و  4ونعلم أن األجسام
املضادة تنتج من طرف اخلاليا البالزمية مما يؤكد أن اخلاليا اليت شكلت الوريدات هي من نوع  LBأما اخلاليا اليت بقيت حرة فتتمثل يف اخلاليا
البالزمية .
 -5تعلي نتائج المرحلة  : 3ختتلف التجارب يف منط اخلاليا اللمفاوية احملقونة .
الفار:2حقنه مباشرة خباليا ملفاوية مأخوذة من الفار  1أدى اىل إنتاج أجسام مضادة ضد  GRM.GRPمما يـدل على وجود منطني من
اخلاليا البالزمية املنتجة لألجسام املضادة األوىل تعرفت على GRMوأنتجـت أجســام مضادة ضد  GRMوالثانية تعرفت على GRP
وأنتجت أجسام مضادة ضد . GRP
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الفار :3عند حقنه خباليا ملفاوية حرة( بعد ترسيب اخلاليا اللمفاوية اليت شكلت وريدات مع  ) GRMنسجل إنتاج أجسام مضادة ضد
 GRPمما يدل على ان اخلاليا اللمفاوية احملقونة تعرفت على  GRPفقط ومل تتعرف علــى  GRMحيث أن اخلاليا اليت تتعرف على
 GRMمت ترسيبها بتقنية الطرد املركزي يف املرحلة . 2

الفار: 4تدل النتائج أن اخلاليا احملقونة تعرفت فقط على  GRMوأنتجت أجسام مضادة ضد GRM
اخلاليا اليت تتعرف على  GRPمت ترسيبها بتقنية الطرد املركزي يف املرحلة . 2

ااستنتاج :املستضد هو الذي ينتقي نوع اخلاليا اللمفاوية وبعد ذلك تتمايز اىل خاليا بالزمية منتجة لألجسام املضادة
ب -الوثيقة  9ص 98
 -1يؤل التعرف على المستضد الى انتخاب لمة من الخاليا اللمفاوية : LBحيث يؤدي دخول املستضد اىل انتقاء اخلاليا اللمفاوية
احلاملة ملستقبالت غشائية توافق حمدد مولد الضد املوجود عليه .
 -2الت قق من فرضية ت د الوريدات  :إن تشكل الوريدات يعود اىل حدوث تكامل بنيوي بني حمدد مولد الضد واملستقبل الغشائي

للخلية اللمفاوية .

اخلالصة
يؤل تعرف الخاليا اللمفاوية البائية على المستضد إلى انتخاب ُل ُُ ّمة من الخاليا اللمفاوية بائية تمتلك مستقبالت غ ائية متداملة
بنيويا مع م دلات المستضد :انه اانتخاب اللمي.

 -يطرأ على الخاليا اللمفاوية المنتخبة والمن طة انقسامات تتبع بتماي هذه األخيرة إلى خاليا منفذة (خاليا بالزمية).








بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات

الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس – 6:العناصر الدفاعية في ال الة الثانية (ااستجابة الخلوية)
42

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

يتم التخلص من املستضد أثناء االستجابة املناعية اليت تتوسطها اخلاليا بصنف ثان من اخلاليا اللمفاوية هي اخلاليا
اللمفاوية التائية السامة( .) LTC
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 تطبيق وتوظيف املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص  + 97شفافيات جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بعلم املناعةدفع التالميذ اىل استقصاء املعلومات باستغالل أدلة جتريبية وصوال اىل إظهار وجود نوع ثاين من االستجابة املناعية .
*ماهي العناصر الدفاعية املتدخلة يف احلالة الثانية للدفاع عن العضوية وطريقة تأثريها ومصدرها؟
منط أخر من اخلاليا اللمفاوية  ،وطريقة تأثريها عن طريق خاليا قاتلة تقضي على املستضد ومصدرها هو نقي العظم األخر
ألهنا تنتمي اىل اخلاليا اللمفاوية

التقصي

يستخرج تدخل نوع ثاين من اخلاليا و هي اللمفاويات التائية يف الدفاع عن العضوية انطالقا من نتائج :
 °حقن فرد مصاب بالسل مبصل فرد حمصن ضد السل.
 °حقن فرد مصاب بالسل باخلاليا اللمفاوية لفرد حمصن.

الخالصة

يتم التخلص من املستضد أثناء االستجابة املناعية اليت تتوسطها اخلاليا بصنف ثان من اخلاليا اللمفاوية هي اخلاليا
اللمفاوية التائية السامة( .) LTC

التقييم

متارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس – 6:العناصر الدفاعية في ال الة الثانية (ااستجابة الخلوية)


 التعرف على العناصر المتدخلة في ال الة الثانية للدفاع عن العضوية  :الوثيقة  10ص 97

 -1تفسري عدم موت احليوانيني (أ و ب) وموت احليوان ج :
* موت احليوان ج يعود اىل غياب عناصر احلماية يف املصل احملقون به ضد عصيات كوخ () B K
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*عدم موت احليوانيني أوب  :لتواجد عناصر الوقاية حيث أن:

 احليوان (ب) ميلك عناصر الوقاية بسبب اخلاليا  LTاحملقونة له

 احليوان (أ)  :ميلك عناصر الوقاية بسبب معاملته ب ( BCGعصيات كوخ غري ممرضة).
 -2نوع املناعة ضد السل  :مناعة ذات وسائط خلوية (خاليا تائية سامة )LTC

اخلالصة

يتم التخلص من املستضد أثناء االستجابة املناعية اليت تتوسطها اخلاليا بصنف ثان من اخلاليا اللمفاوية هي اخلاليا اللمفاوية التائية
السامة( .) LTC

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات

الن ندرس– 7:طن ن ننرق تأثي ننر اللمفاويات LT
*المعارف

تتعرف الخاليا اللمفاوية السمية على المستضد النوعي بواسطة مستقبالت غ ائية مدملة لم دلات المستضد
44

المبنية

 يثير تماس الخاليا اللمفاوية التائية السامة مع المستضد إفراز بروتين  :البرفورين مع بعض األن يمات ال الة  -.يُخربالبرفورين غ اء الخاليا المصابة بت دي ثقوب مؤليا إلى ان اللها.
 تجنيد المدتسبات القبلية

**األهداف

 إيجال عالقة منطقية بين المعطيات

المنهجية

 استقصاء المعلومات

 تطبيق وتوظيع المعلومات
***تنظيم وسبر الدرس
األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

-

وثائق من الدتاب المدرسي ص 99-98

-

ةهاز الدمبيوتر واستعمال برمجيات خاصة بعلم المناعة

إةراء نقاش مع التالميذ الى طرح إشدالية كيفية التعرف القضاء على الخاليا المصابة انطالقا من معلوماتهم حول الدرس

السابق

*كيع تتدخ اللمفاويات  LTفي القضاء على الخاليا المصابة ؟
عن طريق التماس المباشر معها ثم إفراز إن يمات سامة ت ل الخلية المصابة
يستخرج التأثير السمي للخاليا التائية انطالقا من نتائج إصابة خاليا سليمة بفيروس.

* -يستخرج طرق التعرف والقضاء على الخاليا المصابة بواسطة البرفورين و أن يمات إماهة البروتينات انطالقا من :

التقصي

 °صور بالمجهر اإللدتروني.
°رسوم تخطيطية تفسيرية.

المقارنة بين ااستجابة المناعية الخلطية وااستجابة المناعية الخلوية :

ااستجابة المناعية الخلطية تتم بواسطة تدخ أةسام مضالة تفرز من طرف الخاليا البالزمية (ناتجة عن تماي الخاليا

الخالصة

اللمفاوية  )Bحيث ترتبط نوعيا مع مولد الضد الذ أثار إنتاةها لت د معقد مناعي والذ يتم التخلص منه إما ببلعمته
من طرف البالعات او بتدخ بروتينات المتممة التي تقضي عليه

ااستجابة المناعية الخلوية  :فيها يتم تخريب الخاليا الغريبة يدوت بواسطة ااتصال المباشر بين الخاليا  LTcوالخلية

المصابة حيث تفرز الخاليا  LTcبروتينات البرفورين المخرب للخاليا المصابة .
التقييم

تمارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينن ننات
الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
ال ن ن ن ن ن ندرس– 7:ط ن ننرق تأثين ن ن ننر اللمفاويات LT
 -التعرف والقضاء على الخاليا المصابة :
 -* 1 - 1المرحلة األولى  :تجربة  :الوثيقة  2 + 1ص 98
 -1شروط ختريب اخلاليا العصبية املصابة من طرف : LTc
 إصابة اخلاليا
 اخلاليا املصابة واخلاليا اللمفاوية  LTcمن نفس الساللة
 جيب أن يكون نفس الفريوس الذي حرض متايز اخلاليا اللمفاوية  LTcيف اخلاليا املصابة
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(( -2تتعرف اخلاليا اللمفاوية  LTcتعرفا مزدوجا على اخلاليا املصابة فتخرهبا ))
تأكيد العبارة  :التعرف املزدوج بني اخلاليا اللمفاوية السامة  LTcواخلاليا املصابة ،أي التعرف على  HLA1وعلى م دل مولد الضد يف
نفس الوقت من طرف اخلاليا اللمفاوية  ، LTcوهذا ما يؤدي اىل ختريب اخلاليا املصابة فقط .

* 2 - 1المرحلة  : 2الوثيقة  4 + 3ص 99
 -1استخراج تأثير  LTcعلى الخلية المصابة :اخللية  LTcهتاجم اخللية املصابة بإحداث قناة حلولية على غشائها مؤدية اىل ختريبها .
 -2تفسير آلية عم الخلية  LTcالمؤلية الى تخريب الخلية المصابة :
-1تتعرف اخلاليا اللمفاوية السمية ( )LTcعلى املستضد النوعي بواسطة مستقبالت غشائية ( )TCRمكملـة حملددات املستضد أي التعرف
املزدوج بني املستقبل الغشائي للخلية  LTcوجزيئات ال  HLA1وحمدد مولد الضد املوجودين على سطح غشاء اخللية املصابة .
 -2يثري متاس اخللية  LTcمع املستضد اىل إفراز بروتين البرفورين مع بعض اإلنزميات احلالة يف حويصالت واليت تتوضع على غشاء اخللية
املصابة حيث يعمل بروتني الربفورين على ختريب غشا اخللية املصابة بتشكيل ثقوب (قناة حلولية ) حيث يدخل املاء واألمالح من خالهلا
فتحدث صدمة حلولية للخلية املصابة ممـا يؤدي اىل احنالهلا .

الخالصة
املقارنة بني االستجابة املناعية اخللطية واالستجابة املناعية اخللوية :
االستجابة املناعية اخللطية تتم بواسطة تدخل أجسام مضادة تفرز من طرف اخلاليا البالزمية (ناجتــة عن متايز اخلاليا اللمفاوية  )Bحيث ترتبط
نوعيا مع مولد الضد الذي أثار إنتاجها لتشكل معقد مناعي والذي يتم التخلص منه إما ببلعمته من طرف البالعات أو بتدخل بروتينات املتممة
اليت تقضي عليه
االستجابة املناعية اخللوية  :فيها يتم ختريب اخلاليا الغريبة يكون بواسطة االتصال املباشر بي ــن اخلاليا  LTcواخللية املصابة حيث تفرز اخلاليا
 LTcبروتينات الربفورين املخرب للخاليا املصابة

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينن ن ن ننات
الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات

ال ن ندرس -8:مصندر اللمفاويننات LT

 :1-8مصدر اللمفاويات التائية السامة LTc
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*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

-تنتج اخلاليا اللمفاوية السامة من متايز صنف من اخلاليا اللمفاوية:اخلاليا التائية ( ) LT8احلاملة ملؤشر

. CD8

 تتشكل اخلاليا اللمفاوية التائية ( LT8يف خناع العظام وتكتسب كفاءهتا املناعية برتكيب مستقبالت غشائية نوعية يفالغدة التيموسية.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات اليت هلا عالقة باملوضوع
 تطبيق وتوظيف املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص +102-100شفافيات جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بعلم املناعةإجراء نقاش مع التالميذ حول مصدر اخلاليا املنتجة لألجسام املضادة والتساؤل عن مصدر اللمفاويات LTcدعامة
االستجابة املناعية ذات الوسائط اخللوية .
*ماهو مصدر اخلاليا اللمفاوية السامة  LTc؟
خاليا إنشائية متوادة يف نقي العظم األمحر وتنضج يف األعضاء املناعية احمليطية (الغدة التيموسية)
حيدد مصدر اخلاليا اللمفاوية التائية السامة انطالقا من حتليل منحىن يعرب عن تطور بعض الظواهر اخللوية اليت تطرأ على

التقصي

اخلاليا التائية مع الزمن ( تركيب الـ  ، ARNتركيب الربوتينات ،متايز خلوي  ،تركيب الـ ، ADNانقسامات  ،اكتساب
السمية ) .

الخالصة

مصدر اخلاليا اللمفاوية السامة  LTcهو اخلاليا اللمفاوية  LT8احلاملة ملؤشر . CD8

التقييم

متارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينن ن ننات
الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
ال ن ندرس -8:مصنندر اللمفاوي ننات LT
 :1- 8مصدر اللمفاويات التائية السامةLTc
-من أ الخاليا اللمفاوية  Tواكتساب كفاءتها  :الوثيقة  2+1ص 100
 -1املعلومات املستخرجة من مقارنة النتائج (1مع )2و(2مع: )3
أ -مقر إنتاج اخلاليا اللمفاوية هو نقي العظم األمحر
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ب -مقر نضج اللمفاويات  Tهو الغدة السعرتية (التيموسية) .
ج -مقر نضج اخلاليا اللمفاوية  LBهو نقي العظام األمحر
 -2تفسري نتيجة الوثيقة  :2الفار اجملرد من الغدة السعرتية تنعدم عنده اخلاليا اللمفاوية  LTاملسئولة عن رفض الطعم
 -لور الغدة السعترية في انتقاء النسائ اللمفاوية المؤهلة مناعيا  :الوثيقة  3ص 101

 -1كيفية اكتساب اخلاليا اللمفاوية اإلنشائية لطليعة  Tكفاءهتا املناعية داخل الغدة التيموسية  :يتم نضج اخلاليا اليت تتعرف على ()HLA1
و ( )HLA2وعدم التعرف على البيتيدات الذاتية ( )Pأما بقية اخلاليا فيتم ختريبها
مالحظة:اخلاليا اليت تتعرف على  HLA1تتمايز وتنضج اىل خاليا  LT8حاملة ملؤشر CD8
اخلاليا اليت تتعرف على  HLA2تتمايز وتنضج اىل خاليا LT 4حاملة ملؤشر CD4
 :CDهي جزيئات غليكوبروتينية
 -عالقة البيتيد المستضد

بانتخاب الخاليا اللمفاوية  : Tالوثيقة  5+4ص 102

 -1حتديد اخللية اللمفاوية اليت ميكنها التعرف على املستضد البيتيدي املعروض من طرف اخللية (الشكل ب) :
اخللية رقم  ، 4لوجود تكامل بنيوي بني مستقبلها الغشائي واملستضد البيتيدي املعروض على خلية الشكل ب
 -2حتديد مصدر اخلاليا اللمفاوية السامة  : LTcتنتج من تماي نوع من الخاليا اللمفاوية تسمى ب  LT8حاملة ملؤشر  CD8ومتتاز
بقدرهتا على التعرف على اخلاليا املصابة .
 -3كيفية انتقاء وتشكيل ملة من اخلاليا : LT8
 -1تتشكل اخلاليا اللمفاوية التائية () LT8يف خناع العظام وتكتسب كفاءهتا املناعية برتكيب مستقبالت غشائية نوعية يف الغدة التيموسية.
 -2يتم انتقاء (انتخاب) اخلاليا اللمفاوية املتخصصة ( ) LT8ضد مستضد بيتيدي عند متاس هذه األخرية مع اخلاليا املقدمة له  ،حيث
املستضد البيتيدي املعروض مرافق ل  HLA1هو الذي ساهم يف اختيار وانتقاء اخلاليا  LT8النوعية (احلاملة ملستقبل املستضد) .
 -3يتم التعرف املزدوج بني اخلاليا اللمفاوية  LT8واخلاليا املصابة وهذا ما يؤدي اىل تكاثر  LT8مشكلة ملة من اخلاليا املتماثلة واملنشطة .
 -4بعض اخلاليا  LT8املنشطة تتمايز اىل  LTcمتتلك نفس املستقبل الغشائي التائي والبعض األخر يتمايز اىل خاليا ذات ذاكرة LT8m
اخلالصة  :مصدر اخلاليا اللمفاوية السامة  LTcهو اخلاليا اللمفاوية  LT8احلاملة ملؤشر . CD8

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينن ن ننات
الوحدة التعلمية4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات

الدرس -8:مصدر اللمفاويات  :2-8 -LTآلية ت في الخاليا البائية والتائية .

*المعارف
المبنية

 -يتم انتخاب اخلاليا اللمفاوية املتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند متاس هذه األخرية مع اخلاليا املقدمة له. تتكاثر اخلاليا اللمفاوية املنتخبة وتشكل ملة من اخلاليا اللمفاوية التائية السامة متتلك نفس املستقبل الغشائي التائي.ّ
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**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات اليت هلا عالقة باملوضوع
 استغالل املعلومات اليت هلا عالقة باملوضوع
 تطبيق وتوظيف املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص +104-103شفافيات جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بعلم املناعةإجراء نقاش مع التالميذ من النشاط السابق حيث مت التوصل اىل ان تعرف اخلاليا اللمفاوية على حمدد مولد الضد يسمح
بانتقاء ملة من اخلاليا  LB.LTاىل التساؤل حول العوامل اليت تساهم يف هذا التحفيز .
*ماهي العوامل اليت تساهم يف حتفيز هذه اخلاليا (البائية والتائية) ؟
يتم التحفيز بواسطة مواد كيميائية .

التقصي

* -يستخرج انطالقا من جتارب منجزة يف غرفة مار بروك( )Mar brookدوراألنرتلوكينات ( )IL2املفرزة من طرف منط
معني من اللمفاويات التائية( )LT4=LThيف حتفيز اخلاليا البائية والتائية املختصة مبولد الضد املتدخل .

الخالصة

 تتم مراقبة تكاثر و متايز اخلاليا التائية والبائية ذات الكفاءة املناعية عن طريق مبلغات كيميائية:هي األنرتلوكينات،اليتيفرزها صنف آخر من اخلاليا اللمفاوية التائية املساعد ة ( )Thالناجتة عن متايز اخلاليا التائية(  ) LT4املتخصصة اليت
يكون تنشيطها ُحمرضا بالتعرف على املستضد .
 ال تؤثر األنرتلوكينات إال على اللمفاويات املنشطة أي اللمفاويات احلاملة للمستقبالت الغشائية اخلاصة هبذهاألنرتلوكينات واليت تظهر بعد االتصال باملستضد.

التقييم

متارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينن ن ننات
الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس -8:مصدر اللمفاويات  :2-8 -LTآلية ت في الخاليا البائية والتائية .
-آلية ت في الخاليا  Bو  : Tالوثيقة  7+6ص 103
أ -العالقة بين الخاليا اللمفاوية  :تجربة ماربورك  :الوثيقة  6ص 103
 -1ت لي نتائج الجدول  :ختتلف نسبة اخلاليا املنتجة لألجسام املضادة ضد  Zباختالف الشروط التجريبية حيث نسجل اكرب نسبة عند
وضع اخلاليا اللمفاوية  Tيف الغرفة العلوية واخلاليا اللمفاوية  Bيف الغرفة السفلية  ،كما نسجل إنتاج لألجسام املضادة عند استعمال اخلاليا
اللمفاوية  Bلوحدها يف التجربة . 2
ااستنتاج  :اخلاليا اللمفاوية  LBهي اليت تتمايز اىل خاليا منتجة لألجسام املضادة .
 -2نمط تأثير الخاليا  LTعلى الخاليا  : LBمن خالل التجربة نستنتج أن منط التأثري هو كيميائي
التعلي  :زيادة كمية اخلاليا املنتجة لألجسام املضادة يف التجربة  3رغم انفصال اخلاليا اللمفاوية بغشاء مينع نفاذية اخلاليا .
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 -3المعلومة اإلضافية التي تقدمها نتائج المن نى الوثيقة  7فيما يخص تأثير : IL2

مادة االنرتلوكني  ) IL2( 2املنتجة من طرف اخلاليا  LT4حتث اللمفاويات  LT8على التكاثر والتمايز اىل خاليا  LTcسامة

 -4تعلي التسمية نمط الخاليا LT4ب  LTالمساعدة ( )LThالناتجة من تماي  : LT4ألهنا ترسل مواد كيميائية تساعد
على نضج اخلاليا البائية  LBاىل خاليا بالزمية منتجة لألجسام املضادة .
تسمية اانترلوكين  IL2بمالة م ف ة (مبلغ كيميائي)  :ألهنا هي املادة املسئولة عن تنشيط اخلاليا اللمفاوية  LBوانقسامها ومتايزها اىل
خاليا بالزمية (مبلغ ك :تبليغ األمر من اخلاليا  LT4اىل اخلاليا  LBباالنقسام والتمايز)
ب-آلية ت في الخاليا اللمفاوية  :الوثيقة  8ص 104
 -1الفرق بين  LBو LT8قب وبعد الت سيس :قبل التحسيس تكون ال متتلك مستقبالت االنرتلوكينات أما بعد التحسيس فتصبح متتلك

مستقبالت االنرتلوكينات  .حيث أن اخلاليا اللمفاوية  LThتفرز مواد كيميائية يتم بواسطتها تنشيط اخلاليا اللمفاوية LBو LT8الحتوائها
على مستقبالت االنرتلوكني .
 -2الخاليا الناتجة من ت في ك من  LBو: LT8

ينتج من حتفيز اخلاليا  : LBبعضها اىل خاليا بالزمية منتجة لألجسام املضادة والبعض األخر يشكل خاليا ذاكرة
ينتج من حتفيز اخلاليا :LT8بعضها اىل خاليا تائية سامة ( ) LTcوالبعض األخر يشكل خاليا ذاكرة (. )LT8m

الخالصة :آلية ت في الخاليا اللمفاوية  LTو  LBمن طرف الخاليا LTh

 تتم مراقبة تكاثر و متايز اخلاليا التائية والبائية ذات الكفاءة املناعية عن طريـ ـ ــق مبلغات كيميائية:هي األنرتلوكينات،اليت يفرزها صنف آخر مناخلاليا اللمفاوية التائية املساعد ة ( )Thالناجتة عن متايز اخلاليا التائية (  ) LT4املتخصصة اليت يكون تنشيطها ُحمرضا بالتعرف على املستضد .
 -ال تؤثر األنرتلوكينات إال على اللمفاويات املنشطة أي اللمفاويات احلاملة للمستقبالت الغشائية اخلاصة هب ــذه األنرتلوكينات واليت تظهر بعد

االتصال باملستضد. ) LT8+ LB(.

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس -8:مصدر اللمفاويات  :3-8 -LTاختيار نمط ااستجابة المناعية
*المعارف
المبنية

 حتمل أغشية اخلاليا اليت تقوم بتقدمي حمددات املستضد وتنشيط اخلاليا اللمفاوية ،كالبلعميات الكبرية حمدداتألذات من الصنف) (Iوالصنف ) (IIواليت تقوم بعد التعرف على املستضد باقتناصه وهدم بروتيناته جزئيا،مث تعرض
بعض بيبتيداته على سطح أغشيتها مرتبطا بالـ .CMH
 يكون انتقاء نسائل من اخلاليا البائية أو التائية( وبالتايل منط االستجابة املناعية مرتبطا مبحدد املستضد) حبيث : °البيبتيدات الناجتة عن الربوتينات داخلية املنشأ (بروتينات فريوسية ،بروتينات اخلاليا السرطانية )..تقدم على سطح أغشية
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اخلاليا العارضة مرتبطا جبزيئات الـ CMHمن الصنف ) (Iإىل اخلاليا التائية اليت حتمل مؤشرات اخلاليا التائية القاتلةCD8

.

▪ يكون تنشيط هذه اخلاليا مضاعف :
ـ تنشط أوال من طرف اخلاليا العارضة عن طريق األنرتلوكني (IL1) 1
ـ تنشط يف مرحلة ثانية من طرف اخلاليا التائية املساعدة( Thالنوعية هلذا املستضد) عن طريق األنرتلوكني(IL2)2
 °البيبتيدات الناجتة عن الربوتينات املستدخلة (خارجية املنشأ ) تُقدم مرتبطة أساسا جبزيئات الـ CMHمن الصنف(  (IIإىل
ُ
اخلاليا املساعدة اليت حتمل مؤشرات من النوع . CD4
 اخلاليا التائية املساعدة املنشطة عن طريق األنرتلوكني  ،(ILI) Iتُنشط بدورها اخلاليا البائية النوعية لنفس املستضد .ُ
 األنرتلوكينات عبارة عن بروتينات سكرية.**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 استغالل املعلومات اليت هلا عالقة باملوضوع
 تطبيق وتوظيف املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق

 وثائق من الكتاب املدرسي ص +106+105شفافيات جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بعلم املناعةإجراء نقاش مع التالميذ حيث مما سبق توصلنا اىل ان املناعة النوعية املسئولة عن القضاء على اجلسم الغريب تكون إما
خلطية أو خلوية  ،حيث يقود النقاش اىل التساؤل حول كيفية حتسس اخلاليا البائية أو التائية نتيجة دخول جسم غريب
اىل العضوية ومنه كيفية حتديد منط االستجابة م

كيف تتحسس اخلاليا اللمفاوية  LTو  LBنتيجة دخول مستضد ؟
اإلشداليات
* كيف يتم انتقاء وتنشيط  LT4اليت تنشط اخلاليا السابقة ؟
صياغة

الفرضيات

تتحسس نتيجة دخول املستضد هل ميلك بيتيدات داخلية املنشأ أو خارجية املنشأ (حمددات مولد الضد)  :إذا كانت داخلية
املنشأ  :االستجابة تكون خلوية وإذا كانت خارجية تكون خلطية .
*دور LT4هو إفراز االنرتلوكينات احملفزة واملنشطة للخاليا اليت تتدخل يف االستجابة املناعية
* -يستنتج تدخل البلعميات الكبرية يف تنشيط اخلاليا البائية والتائية انطالقا من سلسلة جتارب منجزة يف وسط زجاجي
(  ) in vitroباستعمال مكورات رئوية ميتة  ،مصل  ،ملفاويات ( )T ,Bو بلعميات فأر غري حمصن ضد املكورات الرئوية
.
* -يستخرج املعلومات املتعلقة بتحديد منط االستجابة املناعية انطالقا من نص علمي.
* -ينظم املعلومات املستخرجة يف شكل رسم ختطيطي يربز فيه دور:

التقصي

°جزيئات (  ) CMHI , CMHIIاملوجودة على األغشية اهليولية للخاليا املقدمة العارضة للمستضد ( بلعميات ،خاليا
بائية )...
 °املستقبالت النوعية  CD8 ،CD4املوجودة على التوايل على األغشية اهليولية للخاليا التائية(  ) LT8واخلاليا التائية
املساعدة( . ) LT4
 °األنرتلوكني (. ) IL2 ،IL1
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الخالصة

 °ينجز رسم ختطيطي يرتجم التخصص الوظيفي للربوتينات يف الدفاع عن ألذت .ص 118

التقييم

متارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتينن ن ننات
الوحدة التعلمية: 4لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الدرس -8:مصدر اللمفاويات  :3-8 -LTاختيار نمط ااستجابة المناعية
 -اختيار نمط ااستجابة المناعية :
أ -ت سيس الخاليا اللمفاوية  LTو : LB
جتربة  :الوثيقة (-9أ،ب)  :ص 105
-1ت لي النتائج التجريبية  :ال نسجل إنتاج لألجسام املضادة يف التجربة  1بينما يكون إنتاج ضئيل لألجسام املضادة يف التجربة  ، 3أما يف

التجربة  3و  4فيكون فنسجل إنتاج كبري لألجسام املضادة .

 -2تسمح مقارنة نتائج التجربة  2مع  3بتأكيد النتائج الم ص عليها في تجربة ماربروك :
التعليل  :تبني النتائج بان اخلاليا اللمفاوية احملفزة  LBلوحدها تعطي كمية ضئيلة من األجسام املضادة يف حني عدد األجسام املضادة يكون
مكثف عندما تكون اخلاليا اللمفاوية  LBمع اخلاليا اللمفاوية LT4
-3أ) – ااختالف بين التجربتين  3و  4الموض تات في الوثيقة (-9أ) :
غياب املستضد يف التجربة  4املتمثل يف  PNTمع اخلاليا اللمفاوية  LBوالبالعات احملسسة مسبقا .
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-3ب)-ااستنتاج  :لور الماكروفاج ( البالعات)  :يتمثل يف عرض حمدد مولد الضد عند االستجابة املناعية
ب -العالقة بين اللمفاويات والبلعميات الدبيرة  :الوثيقة  10ص 106
 -1ت ديد لور الماكروفاج في ك حالة  :بلع أي جسم غريب مث هضمه جزئيا حمتفظة مبحدد مولد الضد الذي تعرضه على سطحها
اخلارجي مرتبطا ب  HLA1و  HLA2حيث :
ال د أ -يرتبط حمدد مولد الضد املعروض على سطح غشاء اخللية البالعة مع املستقبل الغشائي للخلية LT4
ال د ب :يرتبط حمدد مولد الضد املعروض على سطح غشاء اخللية البالعة مع املستقبل الغشائي للخلية LT8
 -2لور مختلع الج يئات التي ساهمت في التعرف على الالذات وت دي لمة من  LThو LTcوالبالسموسيت

أ -اانترلوكين  :IL1املفرز من طرف البالعات يساهم يف اختيار اخلاليا اللمفاوية املتخصصة لالذات الذي نفذ للعضوية وبالتايل تربز هذه
اخلاليا مستقبالت غشائية لالنرتلوكني . IL1
ب -اانترلوكين  :IL2املفرز من طرف اخلاليا  : LT4ينشط اخلاليا اللمفاوية فتتكاثر وتتمايز وبالتايل تشكيل ملة من  LThوLTc
والبالمسوسيت

 -3لور  : LThهو إفراز االنرتلوكني  IL2احملفز واملنشط للخاليا  LT8واليت يتمايز بعضها اىل  LTcسامة واحملفز واملنشط للخاليا
 LBواليت يتمايز بعضها اىل بالمسوسيت منتجة لألجسام املضادة .
 -4تعلي العبارة :إت نمط ااستجابة المناعية (خلطي أو خلو ) مرتبط بم دل مولد الضد :
يدوت نمط ااستجابة المناعية خلوية في حالة :

 °البيبتيدات الناجتة عن الربوتينات داخلية املنشأ (بروتينات فريوسية ،بروتينات اخلاليا السرطانية )..تقدم على سطح أغشية اخلاليا العارضة مرتبطا
جبزيئات الـ CMHمن الصنف ) (Iإىل اخلاليا التائية اليت حتمل مؤشرات اخلاليا التائية القاتلة . CD8
▪ يكون تنشيط هذه اخلاليا مضاعف :
ـ تنشط أوال من طرف اخلاليا العارضة عن طريق األنرتلوكني (IL1) 1
ـ تنشط يف مرحلة ثانية من طرف اخلاليا التائية املساعدة( Thالنوعية هلذا املستضد) عن طريق األنرتلوكني(IL2)2
يدوت نمط ااستجابة المناعية خلطية في حالة :

البيبتيدات الناجتة عن الربوتينات املستدخلة (خارجية املنشأ ) تُقدم مرتبطة أساسا جبزيئات الـ CMHمن الصنف (  (IIإىل اخلاليا املساعدة اليت
ُ
حتمل مؤشرات من النوع . CD4
اخلاليا التائية املساعدة املنشطة عن طريق األنرتلوكني  ،(ILI) Iتُنشط بدورها اخلاليا البائية النوعية لنفس املستضد
ُ
الخالصة خمطط حتصيلي لدور الربوتينات يف الدفاع عن ألذات ص 118

53

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :4يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
الن ندرس -9:سبب فقدات المناع ن ننة المدتسبن ننة
*المعارف
المبنية

**األهداف

 يهاجم فريوس فقدان املناعة البشري ) (VIHاخلاليا اللمفاوية املساعدة)  )TCD4و البلعميات الكبرية و بلعمياتاألنسجة و هي خاليا أساسية يف التعرف و تقدمي املستضد إىل جانب تنشيط االستجابات املناعية  ،لذا يتناقص عدد
اخلاليا املساعدة )  ( TCD4يف مرحلة املرض إىل أقل من  200خلية /امللم.3
 تبدو أغشية اخلاليا املساعدة غري مستوية عليها تربعمات عديدة و هو مظهر منطي للخاليا املصابة بالفريوسات جتنيد املكتسبات القبلية
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المنهجية

 استقصاء املعلومات
 تطبيق املعلومات اليت هلا عالقة باملوضوع
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

 وثائق من الكتاب املدرسي ص +109-107شفافات جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بعلم املناعةلفت انتباه التالميذ اىل مدى أمهية اجلهاز املناعي يف الدفاع عن العضوية اجتاه األجسام الغريبة اليت تغزوها  ،مث طرح
إشكالية العجز املناعي اجتاه فريوس  ، HIVاملتسبب يف فقدان املناعة املكتسبة  ،والعواقب املرتتبة على ذلك .
*كيف حيدث فريوس  HIVعجزتا يف اجلهاز املناعي؟
القضاء على اخلاليا املناعية  :اللمفاويات والبالعات .
يستخرج سبب فقدان املناعة املكتسبة انطالقا من :
 °فحص صور مأخوذة عن اجملهر اإللكرتوين توضح اخلاليا اللمفاوية املصابة بفريوس الـVIH
 °حتليل منحنيات تطور شحنة الفريوس من جهة و تطور جمموع اخلاليا اللمفاوية املساعدة احلاملة للمستقبل
الغشائي( )CD4ليستنتج منط اخلاليا املستهدفة من طرف فريوس الـVIH

الخالصة

املعارف املبنية

التقييم

متارين حول الدرس 126-119

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ننات
الوحدة التعلمية 4:لور البروتينات في الدفاع عن ألذات
ال ن ندرس -9:سبب فقدات المناع ننة المدتسبن ن ننة
الخاليا المستهدفة من طرف فيروس : HIV
المرحلة  : 1الوثيقة  2 + 1ص : 107
 -1المقارنة بين مظهر غ اء الخلية المصابة والخلية العالية  :اخللية املصابة تظهر على غشائها تربعمات غشائية كثرية واليت ال توجد
على غشاء اخللية العادية السليمة .

 -2شرح مظهر الخلية ال د –ب -الوثيقة :1يعود مظهر اخلاليا املصابة اىل تطور الفريوس داخل اخللية مث خروجه منها بظاهرة الطرح
اخللوي .
المرحلة  : 2الوثيقة  4 + 3ص : 108
 -1ت لي من نى الوثيقة  : 3تبقى نسبة اخلاليا اللمفاوية  LT8ثابتة يف وجود الفريوس  ،بينما نسجل تناقص كبري يف عدد اخلاليا
اللمفاوية  LT4حىت تنعدم هنائيا بعد زمن يقدر ب  25د
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ااستنتاج  :نستنتج أن نوع اخلاليا املصابة واملستهدفة من طرف فريوس  HIVهي اخلاليا اللمفاوية . LT4
 -2تعلي استهداف فيروس  HIVللخاليا  :LT4ألهنا حتتوي على بروتني غشائي ( )CD4والذي يوجد بينه وبني الربوتني الغشائي
للفريوس ( )gp 120تكامل بنيوي والذي ميثل احد مكونات الفريوس .
تطور فيروس  HIVو: LT4
المرحلة  : 1الوثيقة  6 + 5ص : 108
 -1ت ديد المدونات الج يئية لفيروس :HIV
* بروتينات غشائية ( * gp41 + )gp 120طبقة فوسفوليبيدية * حمفظة بروتينية حتتوي على  ARNالفريوسي
* الطبيعة الكيميائية للدعامة الوراثية لفريوس  :HIVتتمثل يف  ARNالفريوسي .
 -2ت ديد لور ك من  gp 120و  ARNالفيروسي وإن يم ااستنساخ العدسي في إصابة الخلية اللمفاوية LT4
دورها يف إصابة اخلليلة اللمفاوية LT4

املكونات
gp 120

ارتباط فريوس  HIVمع املستقبل الغشائي  CD4للخلية اللمفاوية

 ARNالفريوسي

حيمل املعلومات الوراثية لفريوس  HIVواليت بواسطتها يتم إنتاج فريوسات جديدة

وإنزمي االستنساخ العكسي

نسخ ARNالفريوسي اىل  ADNفريوسي والذي يندمج مع  ADNاخللية LT4

-3وصع لورة فيروس  HIVفي الخلية اللمفاوية : LT4

 -1تلعب جزيئة ال  gp 120الدور الرئيسي يف إصابة اخللية اللمفاوية  LT4حيث تتثبت على املستقبل الغشائي  CD4املوجود على سطح
غشاء اخللية اللمفاوية  LT4وبفضل  gp41يدخل الفريوس اىل اخللية اللمفاوية .
 -2يتحول بعد ذلك  ARNالفريوسي اىل  ADNفريوسي بفضل إنزمي االستنساخ العكسي أي ميتاز به فريوس . HIV
 -3بفضل إنزمي االندماج يندمج  ADNفريوسي مع  ADNاخللية اللمفاوية  LT4وخالل النشاط اخللوي تركب املورثات الفريوسية ال
 ARNالفريوسي اىل جانب  ARNmالذي يرتجم اىل بروتينات فريوسية  ،هتاجر مكونات الفريوس حنو غشاء اخللية لتشكل فريوسات
وتتحرر بالترب عم اىل خارج اخللية .

المرحلة  : 2الوثيقة  7ص 109
 -1الت لي المقارت للمن نيين في المراح الثالث :

*املرحلة  :1تزداد شحنة الفريوس يف حني تنخفض نسبة اخلاليا اللمفاوية . LT4
*املرحلة:2نسجل بداية ظهور األجسام املضادة يف املصل حيث تنقص شحنة الفريوس وتزداد نسبة اخلاليا اللمفاوية  ، LT4أما يف هناية هذه
املرحلة فنسجل تناقص يف اخلاليا اللمفاوية  LT4وزيادة يف شحنة الفريوس .
*املرحلة  :3تسمى مبرحلة العجز املناعي  :نسجل فيها اخنفاض شديدي يف اخلاليا اللمفاوية وزيادة شديدة لشحنة الفريوس
*ااستخالص  :من المن نيات السابقة يمدن استخالص مايلي :

 -1مرحلة اإلصابة األولية  :مدهتا أسابيع وتتميز بظهور أجسام مضادة ضد  gp 120ويتناقص عدد اخلاليا اللمفاوية . LT4
-2مرحلة الرتقب :مدهتا سنوات وتتميز بكثرة وجود األجسام املضادة ل  gp 120يرافق ذلك تزايد طفيف للخاليا اللمفاوية . LT4
 -3مرحلة العجز املناعي :تتميز بانعدام اللمفاويات وزيادة شحنة الفريوس
 -2سبب العج المناعي :هو تناقص احلاد يف نسبة اخلاليا اللمفاويةLT4

 -3يصيب الفيروس كذلك البالعات الحتواء أغشيتها على مستقبالت  CD4اليت تسمح بتثبيت الفريوس عليها .

اخلالصة
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يهاةم فيروس فقدات المناعة الب ر ) (VIHالخاليا اللمفاوية المساعدة)  )TCD4و البلعميات الدبين ننرة و بلعميات األنسجة و

هي خاليا أساسية في التعرف و تقديم المستضد إلى ةانب تن يط ااستجابات المناعية  ،لذا يتناقص عدل الخاليا المساعدة TCD4
) ( في مرحلة المرض إلى أق من  200خلية /الملم.3

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :5يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في االتصال العصيب
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات

الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي

ال ن ندرس – 1:التذكير بالمدتسبات
*المعارف
المبنية

  -تؤمن املبلغات العصبية(وسائط عصبية) انتقال الرسالة العصبية على مستوى املشبك وتتمثل يف مواد كيميائية حتررهاالنهايات قبل مشبكية وتؤدي إىل تغري الكمون الغشائي للعصبون بعد مشبكي.
 تتحول الرسالة العصبية املشفرة بتواتر كمونات العمل يف الغشاء قبل مشبكي إىل رسالة ُمشفرة برتكيز املبلغ العصيب علىُ
ُ
مستوى املشبك.
يؤمن النشاط اإلدماجي للعصبون معاجلة الرسائل العصبية اليت جتتاز املراكز العصيب.
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**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية
اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

*وثائق من الكتاب املدرسي ص + 129-128شفافيات
*جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بانتقال السيالة العصبية واملنعكس العضلي.
استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف السنة الثانية من التعليم الثانوي حول وحدة التحكم العصيب  ،واختيار أمثلة واقعية
مثل مرض الوهن العضلي للفت انتباه التالميذ حول دور الربوتينات يف النقل العصيب (املبلغات العصبية الكيميائية مثل
االستيل كولني)
كيف تنتقل السيالة العصبية يف مستوى املشابك من اخللية قبل املشبكية اىل اخللية بعد املشبكية؟
تنتقل بواسطة وسائط عصبية كيميائية تتمثل أساسا يف االسيتيل كولني .
ميثل ختطيطيا نقل املعلومة العصبية على مستوى املشابك ودور املراكز العصبية يف اإلدماج العصيب انطالقا من املعارف
املكتسبة يف السنوات األوىل والثانية (ثانوي) .

الخالصة

املعارف املبنية

التقييم

أسئلة حول الدرس

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي
ال ن ندرس – 1:التذكين ننر بالمدتسب ن ن ننات
عواقب تنبيه ليع عصبي قب م بدي :الوثيقة  1ص 129
 -1تسمية التسجيلين  1و  2من الوثيقة  : 1متثل منحنيات كمون عمل .

* البنية أ :تمث م بك عصبي – عضلي  :ويرتكب من وحدة قبل مشبكية (ليف عصيب)ووحدة بعد مشبكية(ليف عضلي) بينهما فارغ
مشبكي .
-2أ :ترتيب الظواهر الناتجة من ل ظة التنبيه الى الفعال لليع العصبي قب الم بدي الى استجابة العضلة (ليع عضلي) :
ظاهرة كهربائية
موجة زوال استقطاب

غشاء
العصبون
قبل
المشبكي

ظاهرة كيميائية
(مبلغ كيميائي عصبي)
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في الشق
المشبكي
(مبلغ
كيميائي)

ظاهرة كهربائية
موجة زوال استقطاب

غشاء
العصبون
بعد
مشبكي

ب -استنتاج لور الم بك العصبي – العضلي :هو تامني انتقال السيالة العصبية قبل مشبكية اىل الوحدة بعد مشبكية (الليف العضلي) عن
طريق املبلغات العصبية الكيميائية (االستيل كولني) اليت تفرزه النهايات العصبية قبل املشبكية وحيرر يف الشق املشبكي لينتقل بعد ذلك اىل غشاء
الوحدة بعد مشبكية (ليف عضلي آو ليف عصيب) .
النتيجة :تتحول الرسالة العصبية املشفرة بتواتر كمونات العمل يف الغشاء قبل مشبكي إىل رسالة ُمشفرة برتكيز املبلغ العصيب على مستوى
ُ
ُ
املشبك.يؤمن النشاط اإلدماجي للعصبون معاجلة الرسائل العصبية اليت جتتاز املراكز العصيب(.تعاقب الظواهر الكهربائية مث الكيميائية مث الكهربائية
مرة أخرى)
 مسار السيالة العصبية أثناء المنعدس العضلي  :الوثيقة  2+1ص 129

-1أ :تمثي التسجيالت الدهربائية الم ص عليها في األةه ة أ وب وج  :العضلة 1تتقلص والعضلة  2ال تتقلص
اجلهاز أ وب يسجالن منحىن كمون عمل أما اجلهاز ج فيسجل كمون مثبط متجه حنو العضلة 2فال تتقلص
-1ب :التعرف على البيانات  :SE :مشبك منبه : SI،مشبك مثبط ( ) Synapse Excitatrice .Inhibitrice
 -2لور المرك العصبي في هذه ال الة (النخاع ال وكي)  :دمج املعلومات العصبية الواردة اليه  -3.الجدول:
استجابة العضلة2

انتقال السيالة العصبية

اتجاه السيالة العصبية

انتقال السيالة العصبية

اتجاه السيالة العصبية

تنبيه المغ ل(العضلة 1

استقبال المبلغات

في مستوى البنية رقم
2
تتم بواسطة مبلغات

وطبيعتها

في البنية رقم 1

وطبيعتها

)

تنتق سيالة عصبية

منبهة في ااتجاه النابذ

تتم بواسطة مبلغات

عصبية كيميائية (

تنتق سيالة عصبية

منبهة في ااتجاه

ي لال ترلل كمونات

من المرك ن و

ااستي كولين)

الجابذ من الم يط

ال سية نتيجة لتمدلها

العصبية بمستقبالت

عصبية كيميائية

خاصة وااستجابة

الم يط

بالتقلص

ن و المرك

المخطط الت صيلي :
+
+
-

59

العم األلياف العصبية
( تنبيهها)

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :5يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في االتصال العصيب
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات

الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي

ال ن ندرس – 2:آليات النق الم بدي
*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 إن كمون العمل املتولد عن تنبيه فعال للعصبون ما هو إال نتيجة للتغريات السريعة للنفاذية الغشائية مسببة تدفق أيوينعلى جانيب غشاء العصبون.
 ميتلك الغشاء بعد مشبكي مستقبالت من طبيعة بروتينية لألسيل كولني ،تراقب تدفق شوا رد الصوديوم Na+الداخلة. جتنيد املكتسبات القبلية
 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
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 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس
األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة
الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص +137-.130شفافيات جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بالنقل املشبكي.استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف الدرس السابق (خمطط اخلالصة) وجلب انتباههم اىل آلية النقل املشبكي
كيف تؤثر املبلغات العصبية الكيميائية؟ وماهي التغريات اليت تسببها على مستوى غشاء اخللية بعد مشبكية ؟
تؤثر على مستوى الغشاء بعد املشبكي للمشبك
التغريات اليت ميكن أن تسببها على غشاء اخللية بعد مشبكية :زوال استقطاهبا .....

التقصي

يستنتج انطالقا من حتليل نتائج جتريبية( تقنية  (patch-clampبأن نبضات التيارات املسجلة مرتبطة بالتدفق األيوين على
جانيب غشاء العصبون بعد مشبكي.
* يستنتج وجود مستقبالت بروتينية لألستيل كولني على غشاء العصبون بعد مشبكي واليت تراقب تدفق شوا رد
الصوديوم( ) Na+الداخلة.
انطالقا من حتليل نتائج جتريبية تتمثل يف:
 °حقن  αبنغاروتوكسني يف الشق املشبكي.
 °الفلورة املناعية.
* ميثل برسم ختطيطي بعد حتليل صور تركيبية ثالثية األبعاد ميزة املستقبالت الغشائية لألستيل كولني كقنوات أيونية(
اإلينوفور)،يف حالة املنعكس العضلي.

الخالصة

املقارنة بني القنوات الفولطية والقنوات الكيميائية:القنوات الفولطية متواجدة على مستوى الغشاء قبل وبعد املشبكي أما
القنوات الكيميائية متواجدة فقط على مستوى الغشاء بعد املشبكي ،كما أن القنوات املرتبطة بالفولطية يتحكم فيها تغري
الكمون الغشائي بينما يتحكم يف عمل القنوات املرتبطة بالكيمياء (الكيميائية) املبلغ الكيميائي (االسيتيل كولني).
ينجز رمسا ختطيطيا يوضح دور املستقبالت الغشائية لالستيل كولني

التقييم

متارين الكتاب املدرسي 171-166:
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي
ال ن ندرس – 2:آليات النقن ن ن ن الم بد نني
 مصدر كموت العم :
أ -مبدأ تقنية  : patch - clamp:الوثيقة  1ص  * 130الطرق املختلفة لعزل الغشاء بتقنية patch – clamp
 -1عزل قناة غشائية واحدة دون فصلها عن الغشاء ودراسة التيارات اليت متر عربها .
 -2عزل جزء من الغشاء اهليويل الذي حيتوي على قناة واحدة ودراسة التيارات اليت متر عربها .
 -3جعل حمتوى اخللية باتصال مباشر مع املاصة اجملهرية وبالتايل دراسة التيارات اليت متر عرب خمتلف القنوات الغشائية .
ب -تقنية فرض كموت مفروض على غ اء الليع العصبي  :الوثيقة  2ص 131

 -1كيفية فرض كمون معني على غشاء الليف العصيب  :يتم بإرسال تيار كهربائي معني عرب الكرتود التزويد املتصل بالليف العصيب .
*قيمة الكمون املفروض يف املثال  :فرض كمون قدره  0ميلي فولط على جانيب غشاء اللف العصيب حيث يستوجب ذلك إرسال كمون 75+
ميلي فولط ليلغي األول املقاس  75-ميلي فولط .
ج -مصدر كموت العم في الغ اء قب الم بدي :الوثيقة  3ص 132

 -1حتليل نتائج التسجيل : 1نسجل يف البداية كمون داخلي يقدر حبوايل  1-ميلي فولط مث نسجل بعد ذلك كمون خارجي يقدر حبوايل
 0.7+ميلي فولط .
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ااستنتاج  :إن فرض كمون على جانيب الغشاء يولد نوعني من التيارات األول داخلي والثاين خارجي .
– 2المعلومات المستخرةة من مقارنة التسجيلين  2و 3مع : 1

التيار الداخلي ناتج عن دخول شوارد  ، Na+بينما التيار اخلارجي ناتج عن خروج شوا رد البوتاسيوم شوارد K+

 -3تعلي تسمية قنوات الغ اء قب الم بدي بالقنوات الفولطية :الهنا مبوبة كهربائيا وعملها مرتبط بقيمة الكمون الغشائي وهي نوعان
قنوات خاصة بشوارد الصوديوم  Na+وقنوات خاصة بشوارد البوتاسيوم . K+
ج :4-الوثيقة  4ص 133

 -1شرح تأثير الدموت المفروض(المطبق) على هذه القنوات  :يتسبب الكمون املفروض للغشاء فيمايلي :

أ -انفتاح القنوات الفولطية املرتبطة بشوارد الصوديوم فتدخل شوارد  Na+من الوسط اخلارجي اىل الوسط الداخلي يف الوقت الذي تكون فيه
القنوات اخلاصة بالبوتاسيوم مغلقة (تيار داخلي)
ب -بعد ذلك تصبح قنوات  Na+يف حالة عدم نشاط مما يسمح لقنوات  K+باالنفتاح وخروج  K+من الوسط الداخلي اىل الوسط
اخلارجي ( تيار خارجي )
ج -عند انتهاء مدة الكمون املفروض على الغشاء تنغلق كال القناتني وتعود اىل حالة عدم النشاط .
 -2نتائج الوثيقة  7تعل التسجي  1من الوثيقة  3ص  : 132حيث

*التيار الداخلي  :يعود اىل دخول شوارد  Na+بعد انفتاح القنوات املرتبطة بالفولطية لشوارد Na+
*التيار الخارةي :يعود اىل خروج شوارد  K+بعد انفتاح القنوات املرتبطة بالفولطية لشوارد K+

السؤال التحصيلي :مصدر كمون العمل احملصل عليه يف املنحىن  1من النشاط  1الوثيقة 1ص : 128
هو تيارات داخيلة وخارجية لشوارد  Na+و  K+ناجتة عن تدخل قنوات مرتبطة بالفولطية وتسجيل كمون عمل قبل مشبكي ناتج عن تدفق
الشوارد عرب هذه القنوات الفولطية .

ل -مصدر كموت العم في الغ اء بعد الم بدي * :مقر تأثير ااستي كولين  :التجربة 1الوثيقة  6+5ص 134
 -1تعلي ظهور اإلشعاع في الغ اء بعد الم بدي  :لوجود مستقبالت غشائية خاصة هبذه املادة السامة للثعبان .

 -2المعلومة المستخرةة :الغشاء بعد املشبكي حيتوي على مستقبالت غشائية لالستيل كولني وهي مصدر كمون العمل يف اخللية بعد املشبكية
.
 -3تعلي سبب شل الفرائس الم قونة بسم الثعبات  :تثبت السم على املستقبالت الكيميائية لالستيل كولني.
تجربة : 2الوثيقة  7ص  : 135تواجد الفلورة يف الغشاء بعد املشبكي يدل على تثبيت األجسام املضادة ضد مستقبالت االستيل كولني وتؤكد
التجربة أن مستقبالت االستيل كولني متواجدة يف الغشاء بعد املشبكي .
النتيجة :إن كمون العمل املتولد عن التنبيه الفعال لليف العصيب ماهو إال نتيجة للتغريات السريعة للنفاذية الغشائية مسببة تدفق ايوين على
جانيب غشاء العصبون .
 تأثير ااستي كولين :
 -1مصدر النبضات الدهربائية  :املرحلة  1الوثيقة  8ص 135
*ت لي التسجيالت الم ص عليها  :الوثيقة  8ص  : 135كلما زادت شدة التنبيه زادت سعة التيارات ومبا ان حقن كميات متزايدة من
االستيل كولني تؤدي اىل نفس النتيجة نستنتج أن االستيل كولني هو املسبب هلذه التيارات يف مستوى الغشاء بعد املشبكي

 -2المرحلة :2الوثيقة  10+9ص 136
 -1ت لي نتائج الجدول وااستنتاج  :من خالل نتائج اجلدول نستنتج ظهور اإلشعاع الناتج عن تدفق شوارد Na+املشعة يعود لتأثري

االستيل كولني .
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 -2شرح مصدر النبضات (التيارات) المسجلة في ال د  2من الوثيقة  10ص  : 136النبضات (التيارات) املسجلة تعود اىل لتواجد
قنوات خاصة يتحكم يف عملها االستيل كولني لتسمح بتدفق الشوارد عربها () Na+

-أ :بنية المستقبالت الغ ائية لالستي كولين  :الوثيقة  11ص 137
 -1وصع بنية المستقب الغ ائي لالستي كولين  :يتكون من  5حتت وحدات بروتينية خترتق طبقيت الفوسفوليبيد للغشاء بعد املشبكي
مكونة يف مركزها قناة.

 -2المعلومة اإلضافية التي يقدمها الرسمين ال د ج  :املستقبل الغشائي لالستيل كولني حيتوي على موقعي تثبيت جزيئة االستيل كولني
ووجود قناة مغلقة يف غياب االستيل كولني (املبلغ الكيميائي)
-ب :عم المستقبالت الغ ائية لالستي كولين :الوثيقة 12ص 137
 -1البيانات  -1:جزيئة االستيل كولني  -2،مستقبل غشائي لالستيل كولني-3،قناة غشائية لدخول شوارد  -4، Na+شق مشبكي-5،
سيتوبالزم اخللية بعد املشبكية -6،غشاء هيويل للخلية بعد املشبكية -7،قناة غشائية مغلقة
 -2كيفية عم المستقبالت على مراقبة التدفق الداخلي ل وارل : Na+انفتاح القناة مرتبط بتثبيت جزيئيت االستيل كولني عليها لذا
تدعى بالقنوات الكيميائية (مبوبة كبمبائيا)
 -3تعلي تسمية القنوات بالقنوات الديميائية  :الن انفتاحها يتعلق بتثبيت جزيئيت االستيل كولني عليها واليت تسمح مبراقبة تدفق شوارد
الصوديوم الداخلة

الخالصة
املقارنة بني القنوات الفولطية والقنوات الكيميائية وإجناز رسم ختطيطي يوضح دور مستقبالت االستيل كولني يف الغشاء بعد املشبكي يف حالة
املنعكس العضلي






بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :5يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في االتصال العصيب
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي

الن ندرس – 3:كم ننوت الراح ن ننة
*المعارف
المبنية

يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطبا إنه كمون الراحة.
 ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن:▪ ثبات التوزع غري املتس ـ ــاوي لـ  K+/Na+بني الوسط الداخلي للخلية والوسط اخلارجي.
▪ ناقلية شوارد البوتاسيوم  K+أكرب من ناقلية شوارد الصوديوم  Na+كون عدد قنوات  K+املفتوحة يف وحدة املساحة تكون
أكربمن عدد قنوات .Na+
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 تؤمن مضخات  K+/Na+ثبات الكمون الغشائي خالل الراحة ( )-70mvاملستهلكة للطاقة بطرد  Na+حنو اخلارجعكس تدرج الرتكيز واليت متيل إىل الدخول باالنتشار،وإدخال شوارد البوتاسيوم  K+الىت متيل إىل اخلروج كذلك باالنتشار.
تُسـتمد الطاقــة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها من إماهة الـ .ATP
 جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية
اانطالق

 وثائق من الكتاب املدرسي ص +141-138شفافيات جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بكمون الراحة ومضخة NA+/K+استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاطات السابقة والتساؤل حول مصدر كمون الراحة.
 ماهي اخلاصية اليت تتميز هبا األلياف العصبية ؟

اإلشداليات

 ماهو دور الربوتينات الغشائية يف ذلك؟
 ماهي اآلليات األيونية املسئولة عن هذه اخلاصية؟

صياغة
الفرضيات

*خاصية االستقطاب ( الليف العصيب يكون يف حالة الراحة مستقطب)
دور الربوتينات الغشائية نقل الشوارد عرب جانيب الغشاء
اآلليات األيونية  :نقل الشوارد حسب تدرج الرتاكيز بتدخل مضخة الصوديوم /بوتاسيوم

التقصي

يبحث عن اآلليات األيونية املسئولة عن زوال استقطاب الغشاء بعد املشبكي اثر تنبيه الغشاء قبل مشبكي وكذلك املسئولة
عن االستقطاب قبل التنبيه.
*يستنتج مصدر الكمون الغشائي انطالقا من حتليل:
 °جداول توضح الرتكيب األيوين لشوارد
( ) K+ ، Na+للوسطني اخلارج والداخل خلوي
 °منحنيات ناقلية  Na+و  K+عرب غشاء العصبون.
* يرتجم املعارف املبنية على شكل رسم ختطيطي وظيفي.

الخالصة

يعود كمن الراحة اىل التوزيع املتباين للشوارد على جانيب الغشاء
تعمل الربوتينات الغشائية على احملافظة عل كمون الراحة  ،فرغم نفوذ شوارد  Na+.K+عرب القنوات الربوتينية بظاهرة
االنتشار اخللوي حسب تدرج تركيزها  ،ال خيتل كمون الراحة لتواجد نوع أخر من الربوتينات الغشائية وهي مضخات (
 ) K+/Na+واليت تعمل بالنقل الفعال وميكن تلخيص عملها كما يلي :
*تثبيت  3جزيئات  Na+ونقلها اىل خارج اخللية وتثبيت جريئتني  K+ونقلها اىل داخل اخللية باستهالك جزيئة ATP
ويسمح عمل املضخة بثبات كمون الراحة.
*ينجز رسم ختطيطي يوضح دور خمتلف الربوتينات الغشائية املتدخلة أثناء كمون الراحة

التقييم

متارين الكتاب املدرسي 171-166:
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي
الن ن ندرس – 3:كم ن ن ننوت الراح ن ن ننة
الخواص الدهربائية لأللياف العصبية :
مبدأ عم ةهاز ااوسيليسدوب والتسجيالت الدهربائية :
أ -مبدأ استعمال اجلهاز  :نص ص 138
ب -التسجيالت الكهربائية  :الوثيقة  1ص 138

 -1اإلشارات الدهربائية لد من ق 1وق 2في التسجيلين أ وب من الوثيقة : 1
املسرى

التسجيل1

التسجيل2

ق1

+

+

ق2

+

-

 -2نوع ال

نات لليع العصبي  :وجود شحنات موجبة على السطح وشحنات سالبة يف املقطع

 -3خاصية الليع العصبي  :يكون الليف العصيب يف حالة الراحة مستقطب حيث يكون حيمل شحنات موجبة على السطح وشحنات سالبة
يف املقطع.

 -4تعلي تسمية التسجي ب بدموت الراحة :ألنه مت احلصول عليه بوضع املسرى ق  2داخل املقطع واملسرى ق  1على سطحه دون تنبيه
النتيجة  :يكون غشاء الليف العصيب أثناء الراحة مستقطب انه كمون الراحة
مصدر الدموت الغ ائي ( كموت الراحة) :
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: 1 - 2المرحلة  : 1الوثيقة  2ص 139
 -1ت لي نتائج الجدولين  1و : 2الجدول:1
وجود تباين يف توزيع تركيز الشوارد على جانيب غشاء الليف العصيب فنجد أن تركيز شوارد  Na+يف الوسط اخلارجي اكرب منه يف الوسط
الداخلي وكذلك شوارد  K+فيكون تركيزها اكرب يف الوسط الداخلي منه يف الوسط اخلارجي  ،وبصورة إمجالية جند أن تركيز شوارد  Na+يف
الوسط اخلارجي اكرب من تركيز شوارد K+والعكس بالنسبة للوسط الداخلي جند تركيز شوارد  K+اكرب من تركيز . Na+
اجلدول :2نسجل تساوي يف تركيز الشوارد بني داخل وخارج غشاء الليف العصيب (الليف العصيب ميت)
*ااستنتاج  :الكمون الغشائي مرتبط باحلالة الفيزيولوجية لليف العصيب (حيوية الليف العصيب) .
-2تعلي التسجيلي  1و  : 2يعود التسجيل  1للتوزيع غري املتساوي لشوارد  K+/Na+على جانيب الغشاء
 -3النتيجة  :ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن الثبات التوزيع غري املتساوي لشوارد  K+/Na+بني الوسط الداخلي والوسط
اخلارجي للخلية.
: 2 - 2المرحلة  : 2الوثيقة  3ص 141
 -1المقارنة بين توزع القنوات الغ ائية لد من  K+و  Na+في وحدة المساحة:
يكون عدد القنوات الغشائية ل  K+اكرب من عدد القنوات الغشائية ل Na+
ااستنتاج  :نستنتج أن تناقلية الغشاء لشوارد  K+اكرب من ناقليته لشوارد . Na+
 -2المعلومات المستخرةة من ال د أ تؤكد بان ناقلية الغشاء لشوارد  K+اكرب من  Na+الن عدد القنوات الغشائية املفتوحة يف وحدة
املساحة لشوارد  K+اكرب من شوارد . Na+
 -3ممي ات القنوات الغ ائية ل Na+و : K+
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عبارة عن قنوات غشائية خترتق طبقيت الفوسفوليبيد للغشاء
من طبيعة بروتينية
تكون مفتوحة باستمرارتسمح بنقل الشوارد حسب تدرج تركيزها
متتاز بنقل اصطفائي حيث جند قناة خاصة بنقل شوارد  Na+وقناة خاصة ب K+
عدد القنوات الغشائية اخلاصة ب  K+اكرب من عدد القنوات الغشائية اخلاصة ب . Na+

 -4ت لي المن نى ال د "ج"  :كلما زاد تركيز  K+املضاف اىل الوسط الداخلي يتغري الكمون وينخفض من  0ميلي فولط ليصبح
حوايل  70-ميلي فولط عند تركيز  300ميلي مول/ل من شوارد  K+مث يثبت الكمـون الغشائي مهما زادت كمية  K+املضافة .
*المعلومة اإلضافية:تعمل القنوات الغشائية اخلاصة ب  K+على إخراج شوارد  K+من الوسط الداخلي ال ــى الوسط اخلارجي بكثرة مما جيعل
الوسط الداخلي اكثر كهر وسلبية من الوسط اخلارجي (الشحنة -للوسط الداخلي)
ثبات كموت الراحة  :الوثيقة 5+ 4ص 141

 -1ثبات تركي  Na+يعود لوجود آلية تعمل على إخراجه عكس تدرج تركيزه
 -2النتائج المالحظة في (ع ) أن نقل شوارد ال  Na+من الوسط الداخلي اىل الوسط اخلارجي كان بعكس تدرج الرتكيز أي من الوسط
اكرب تركيز اىل الوسط اقل تركيز .
 -3الطبيعة الديميائية للعناصر المسئولة عن ظهور النتيجة الم ص عليها في ع من ال د  :1هي عناصــر ذات طبيعة بروتينية الن
عملها توقف عند وضعها يف درجة حرارة 0
 -4شروط عم العناصر السابقة:
* نقل الشوارد عكس تدرج الرتكيز
67

* تستهلك طاقة اليت توفرها جزيئة ال ATP
* تعمل بالنقل املزدوج ( إخراج جزيئة ال  Na+وإدخال جزيئة) K+

الخالصة
وصف آلية عمل  : K+/Na+الوثيقة  5ص 141
يعود كمن الراحة اىل التوزيع املتباين للشوارد على جانيب الغشاء
تعمل الربوتينات الغشائية على احملافظة عل كمون الراحة  ،فرغم نفوذ شوارد  Na+.K+عرب القنوات الربوتينية بظاهرة االنتشار اخللوي حسب
تدرج تركيزها  ،ال خيتل كمون الراحة لتواجد نوع أخر من الربوتينات الغشائية وهي مضخات (  ) K+/Na+واليت تعمل بالنقل الفعال وميكن
تلخيص عملها كما يلي :
*تثبيت  3جزيئات  Na+ونقلها اىل خارج اخللية وتثبيت جريئتني  K+ونقلها اىل داخل اخللية باستهالك جزيئة  ATPويسمح عمل املضخة
بثبات كمون الراحة.
*ينجز رسم ختطيطي يوضح دور خمتلف الربوتينات الغشائية املتدخلة أثناء كمون الراحة







بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :5يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في االتصال العصيب
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي

ال ن ندرس – 4:كم ننوت العمن ن

*المعارف
المبنية

 يؤدي تنبيه العصبون قبل مشبكي إىل تغريات الكمون الغشائي مصدر كمون العمل. تتمثل تغريات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه يف:▪ زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ Na+نتيجة انفتاح قنوات  Na+املرتبطة بالفولطية.
▪ عودة االستقطاب ناجتة عن تدفق خارجي لـ  K+نتيجة انفتاح قنوات  K+املرتبطة بالفولطية.
 تؤمن مضخة  K+/ Na+املستهلكة للطاقة ( )ATPعودة الرتاكيز األيونية للحالة األصلية. انفتاح القنوات املرتبطة بالفولطية مبعىن توليد كمون عمل تتطلب عتبة زوال استقطاب. يعود زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي يف مستوى املشبك إىل انفتاح قنوات  Na+املرتبطة بالكيمياء نتيجة تثبتاملبلغ العصيب (األستيل كولني) على املستقبالت اخلاصة به يف الغشاء بعد مشبكي ( مستقبالت قنوية).
 تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي على عدد القنوات املستقبلة املفتوحة خالل زمن معني .ـ يفقد املبلغ العصيب ( األستيل كولني ) نشاطه ( فعاليته ) نتيجة اإلماهة اإلنزميية .
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 يسمح انغالق قنوات  Na+املرتبطة بالكيمياء بالعودة إىل كمون الراحة .ـ تؤدي الرسائل العصبية املشفرة يف مستوى املشبك بتغري تواتر كمونات العمل إىل تغري يف كمية املبلغ العصيب الذي يتسبب
ُ
يف توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل .
 ُحيرر املبلغ العصيب يف الشق املشبكي  .يتسبب وصول كمون العمل يف مستوى هناية العصبون قبل مشبكي يف انفتاحقنوات  Ca2+املرتبطة بالفولطية.
ـ يتسبب دخول  Ca2+يف العنصر قبل مشبكي يف حترير املبلغ األستيل كولني عن طريق اإلطراح اخللوي .
**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

الخالصة

 وثائق من الكتاب املدرسي ص +147-142شفافيات جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بكمون العملاستغالل معطيات الدرس 2واملتمثل يف كمون الراحة جللب انتباه الطلبة اىل دور القنوات الفولطية والكيميائية يف كمون
العمل
 كيف تعمل القنوات الغشائية أثناء كمون عمل غشاء اخللية قبل املشبكية ؟
 كيف ترتجم الرسالة العصبية يف مستوى الشق املشبكي ؟
*االنفتاح واالنغالق
*ترتجم الرسالة العصبية يف مستوى الشق املشبكي برتكيز املبلغ العصيب الكيميائي
حيلل منحنيات متثل تغريات الكمون الغشائي وتغريات ناقلية  Na+و K+نتيجة تنبيه العصبون قبل مشبكي .
يرتجم املعارف املبنية يف حالة النقل املشبكي على شكل رسم ختطيطي وظيفي يربز عمل القنوات النوعية املرتبطة بالكيمياء
بعد تثبت املبلغ العصيب على مستقبل الغشاء بعد املشبكي.
يستنتج انطالقا من حتليل نتائج جتريبية أن وقف إشارة التنبيه ناتج عن اماهة انزميية املبلغ العصيب (األستيل كولني).
* يستنتج تغري شفرة الرسالة العصبية يف مستوى الشق املشبكي انطالقا من حتليل :
 °منحنيات ممثلة لتغريات كمية  Ca2+يف الزر املشبكي بداللة تواتر كمونات العمل يف العصبون قبل مشبكي .
 °صور مأخوذة باجملهر اإللكرتوين لألزرار املشبكية وحويصالهتا اإلطراحية ،قبل وبعد تنبيه العصبون قبل املشبك.
°منحنيات متثل تغريات تركيز األستيل كولني يف الشق املشبكي بداللة تواتر تنبيهات العصبون قبل مشبكي أن
*يُكمل الرسم املعرب عن النقل املشبكي باالستعانة باملعارف املبنية فيما خيص آلية تشفري الرسالة الكيميائية .

الرسالة العصبية املشفرة يف العصبون قبل املشبكي بتواتر كمون العمل تشفر على مستوى الشق املشبكي برتكيز املبلغ
العصيب الكيميائي (االستيل كولني) والذي يتسبب يف توليد رسالة عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل حيث
:
*يتسبب وصول كمون العمل يف مستوى هناية العصبون قبل املشبكي اىل انفتاح قنوات الفولطية لشوارد . Ca2+
*يتسبب دخول شوارد الكالسيوم يف العنصر قبل املشبكي يف حترير املبلغ العصيب (الالستيل كولني) عن طريق االطراح
اخللوي يف الشق املشبكي.
*يتسبب تثبيت املبلغ العصيب على مستقبالته الغشائية اخلاصة واملرتبطة بالقنوات الكيميائية لشوارد ال  Na+يف دخول
هذه األخرية اىل الوحدة بعد املشبكية مما يسبب زوال استقطاهبا .
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*بعد توليد كمون العمل يف العنصر بعد املشبكي يفقد املبلغ العصيب نشاطه نتيجة االماهة اإلنزميية
الرسم ص 165
التقييم

متارين الكتاب املدرسي 171-166:

المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي
الن ندرس – 4:كم ننوت العمن ن ن
كموت عم الغ اء قب الم بدي:
 :1-2تغيرات الدموت الغ ائي وتغيرات ناقلية  Na+و  K+الوثيقة  1ص  - 1، 142تسمية األة اء المالحظة في التسجي

ب:اجلزء (ز= 5.1-0ميلي ثا) يسمى كمون الراحة  ،اجلزء(ز= 6-1.5ميلي ثا) يسمى كمون العمل
-2الت لي المقارت لمن نيات التسجي ج  :تتمثل تغريات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه يف :

*بني  :2-1زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لشوارد  Na+نتيجة انفتاح قنوات  Na+املرتبطة بالفولطية
*بني :3-2عودة استقطاب الغشاء ناجتة عن تدفق خارجي لشوارد  K+نتيجة انفتاح قنوات  K+املرتبط ــة بالفولطية
*بني :4-3فرط استقطاب نتيجة تأخر انغالق القنوات املرتبطة بالفولطية ل . K+
ااستنتاج  :نستنتج أن كمون العمل يعود لتغري مؤقت لنفاذية الغشاء لشوارد  Na+و K+وبتدخل القنوات املرتبطة بالفولطية  ،وتعمل مضخة
 K+ /Na+على عودة الرتاكيز األيونية للشوارد اىل احلالة األصلية .
 -3نوع القنوات املرتبطة بالفولطية املتدخلة يف كمون العمل  :نوعني قنوات خاصة بشوارد  Na+ونوع ب K+
:2-2لور القنوات المرتبطة بالفولطية في تسجي الدمونات الغ ائية  :الوثيقة  2ص 143
 -1العالقة بين القنوات الفولطية واألة اء (1و )2و(2و )3المالحظة في ك كموت غ ائي:
*اجلزء (1و :)2ميثل زوال استقطاب الغشاء نتيجة انفتاح القنوات املرتبطة بالفولطية لشوارد  Na+ودخوهلا اىل اخللية وانغالق القنوات املرتبطة
بالفولطية لشوارد . K+
*اجلزء(2و :)3ميثل عودة استقطاب الغشاء  :نتيجة انفتاح القنوات املرتبطة بالفولطية لشوارد  K+مما يؤدي اىل خروجها اىل خارج اخللية وانغالق
القنوات املرتبطة بالفولطية لشوارد Na+
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 -2شرح الج ء(3و :)4ميثل فرط استقطاب الغشاء ،يعود لتأخر انغالق قنوات الفولطية ل . K+
 -3تفسير عولة استقرار كموت الراحة المبين في الج ء  : 5لتدخل مضخة K+/Na+
 -انت ار كموت العم قب الم بدي  :الوثيقة  4+3ص 143

 -1ت لي تسجيالت الوثيقة  :3ال نسجل كمون عمل عند استعمال شدات ش.1ش .2بينما نسجل كمون عمل عند استعمال شدة ش3
وش4
ااستنتاج :حىت نتحصل على كمون عمل جيب استعمال شدات تنبيه تساوي أو تفوق عتبة زوال االستقطاب
 -2شرح كيفية انت ار السيالة العصبية  :انتشار كمون العمل يعود لتوزع القنوات املرتبطة بالفولطية على طول احملور االسطواين ( عدمي

النخاعني ) حيث أن انفتحا ها مرتبط بوصول شدة التنبيه اىل عتبة زوال االستقطاب .
كموت عم غ اء الليع العصبي بعد الم بدي:
المرحلة األولى  :الوثيقة  5ص  + 144الوثيقة  5ص 145

 -1المعلومة المستخرةة من نتائج التسجيالت ب من الوثيقة  : 5يسبب تنبيه اخللية قبل املشبكية اىل انتقال النبأ العصيب اىل الوحدة بعد
املشبكية
 -2ت لي نتاج تسجيالتً ج  :ال نسجل كمون عمل يف اخللية بعد املشبكية ال إذا استعملنا كمية من االستــيل كولني تساوي ك 4
 -3المعلومة المستخلصة  :كمية االستيل كولني احملررة تتوقف على شدة التنبيه وبالتايل الكمون املسجل يعود اىل كمية االستيل كولني احملررة (
كلما زادت شدة التنبيه زادت كمية االستيل كولني احملررة حىت تصل اىل العتبة )
* تفسير نتائج تسجيالت ال د ج للوثيقة  : 5الوثيقة  6ص 145
 -1تفسير اختالف التسجيالت المالحظة في ال د ٌ جٌ من الوثيقة  : 5تتوقف سعة زوال االستقطاب الغشاء بعد املشبكي على عدد

القنوات املستقبلة املفتوحة خالل زمن معني  ،حيث كلما كلن تركيز االستيل كولني اكبــر زاد عدد القنوات املستقبلة املفتوحة وبالتايل زيادة سعة
كمون العمل املسجل .

 -2ا يؤل حقن الدمية ك  3الى ال صول على نفس النتائج  :الن كمية االستيل كولني هي احمل ــددة لسعة الكمون املسجل وهذا األخري
ال ينتشر ال إذا كان يساوي أو أعلى من العتبة
المرحلة  : 2الوثيقة  7ص : 145
 -1المقارنة بين نتائج التجربتين  :يف ( )1نسجل كمون عمل وحيد للخلية بعد املشبكية  ،أما يف ( )2نسجــل تردد لعدد من كمونات العمل
بعد املشبكية نتيجة وضع املادة املثبطة لإلنزمي املفكك لالستيل كولني .
ااستنتاج  :من التجربة 1نستنتج أن لالستيل كولني تأثري مؤقت يف احلالة الطبيعية .
-2المعلومات المستخلصة فينا يخص تأثير إن يم ااستي كولين استراز في ال الة الطبيعة  :يعمل هذا اإلنزيـم يف احلالة الطبيعة على
اماهة االستيل كولني بعد تولد كمون عمل يف اخللية بعد املشبكية.
 -3تفسير التسجي  p2من ال د ب للوثيقة  :5يعود لتثبت املبلغ العصيب الكيميائي على مواقع التثبيت فـي اخللية بعد املشبكية فادى
اىل انفتاح القنوات املرتبطة بالكيمياء ودخول شوارد  Na+ليتولد كمون عمل بع ــد مشبكي (زوال استقطاب الغشاء بعد املشبكي) وسعة هذا
األخري تتوقف على كمية املبلغ العصيب املثبت أي عدد القنوات املفتوحة ومنه كمية الشوارد املتدفقة  ،بعد تولد كمون العمل يف اخللية بعد
املشبكية يتم اماهة املبلــغ الكيميائي وتنغلق قنوات  Na+املرتبطة بالكيمياء مما يسمح بالعودة اىل حالة كمون الراحة .
 ترةمة الرسالة العصبية قب الم بدية في مستوى ال ق الم بدي:
أوا  :تغيرات شوارل  Ca2+في ال ر الم بدي :الوثيقة  8ص 146
 -1العالقة بين كمونات عم الخلية قب الم بدية وتركي ال  : Ca2+كلما زادت تواترات كمونات العمل قبـل املشبكية كلما زادت كمية
شوارد الكالسيوم يف الزر املشبكي
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 -2تفسير اختالف تركي  Ca2+في الخلية قب الم بدية  :وصول كمون العمل اىل هناية الزر املشبكي يتسبب يف انفتاح القنوات الفولطية

لشوارد  Ca2+ودخول هذه األخرية اىل الزر املشبكي

ثانيا :تأثير تواترات كموت العم قب الم بدي على تركي المبلغ الديميائي :الوثيقة  9ص 145
 -1العالقة بين التسجي الم ص عليه في (أ) والصورة المقابلة له :أثناء كمون الراحة ال يتم حترير االستيل كولني يف الشق املشبكي .
 -2العالقة بين تواترات كموت العم قب الم بدية وكمية ااستي كولين المفرزة:كمية االستيل كولني املفرزة يف الشق املشبكي تتناسب

طردا مع تواترات كمون العمل يف الغشاء قبل املشبكي .
 -3إن تواترات كمون العمل قبل املشبكية يؤدي اىل التحكم يف كمية  Ca2+الزر املشبكي نتيجة عدد القن ـوات الفولطية ل  Ca2+املتفتحة مما
يؤدي اىل حترير كميات معتربة من االستيل كولني يف الشق املشبكي .
الخالصة





بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :5يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في االتصال العصيب
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي

الن ندرس –5 :اإللمنناج العصب نني

*المعارف
المبنية

 ميكن أن يرتجم تأثري املبلغ العصيب على الغشاء بعد مشبكي بـ :▪ زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب يف ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي ( ) PPSEـ مشبك تنبيهي .
▪ فرط يف استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب يف ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي ( )PPSIـ مشبك تثبيطي
.
 إن وجود مشابك تنبيهية أو تثبيطية مرتبط بانفتاح قنوات خمتلفة على الغشاء بعد مشبكي :▪ مستقبالت قنوية لـ Na+هلا وظيفة تنبيهية .
▪ مستقبالت قنوية اليت تُنشط بالـ  GABAهلا وظيفة تثبيطية :
 يسمح انفتاح هذه املستقبالت القنوية بدخول  Cl-للخلية بعد مشبكية ُحمدثة فرطا يف استقطاب الغشاء . يُدمج العصبون بعد مشبكي خمتلف الكمونات بعد مشبكية و ذلك بعملية جتميع قد يكون:▪ إما جتميع فضائي  ،إذا كانت كمونات قبل مشبكية مصدرها جمموعة من النهايات العصبية و اليت تصل يف الوقت
نفسه ملشبك العصبون بعد مشبكي .
▪ إما جتميع زمين  :إذا وصلت جمموعة من كمونات العمل املتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي .
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ـ نتحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي مبعىن تولد كمون عمل يف العنصر بعد مشبكي إذا بلغ جممل الكمونات
التنبيهية و التثبيطية عتبة توليد كمون العمل و على عكس ذلك يبقى العصبون يف حالة راحة.
**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس
 وثائق من الكتاب املدرسي ص +153-148شفافيات -جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة باإلدماج العصيب

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاطات السابقة والسنة الثانية ثانوي حول اإلدماج العصيب


ماهي أنواع املشابك املتصلة بالعصبون احملرك؟

 كيف يدمج العصبون بعد املشبكي خمتلف الكمونات اليت ترد إليه؟
*مشابك منبهة ومشابك مثبطة
*يدمج العصبون بعد املشبكي خمتلف الكمونات اليت ترد إليه باجلمع بينها
يطرح إشدالية ت ديد تنبيه أو تثبيط الم ابك في مستوى نفس العصبوت الم رك :

التقصي

* يستخرج وجود مشابك تنبيهية أو تثبيطية انطالقا من حتليل صور باجملهر اإللكرتوين احملصل عليها بعد تنبيه عصبونات
قبل مشبكية تتمفصل مع نفس العصبون احملرك .
* يستنتج انطالقا من حتليل :
 °صور باجملهر اإللكرتوين احملصل عليها بعد حقن  GABAيف الشق املشبكي .
 °منحنيات تعرب عن تغريات تدفق داخلي لـ  Cl-عرب غشاء العصبون احملرك .
أن ميزة تثبيط بعض املشابك يرجع إىل فرط استقطاب غشاء العصبون احملرك نتيجة تدفق داخلي لـ  Cl-و املحدد بنمط من
ُ
املبلغات العصبية (.) GABA
يطرح إشدالية آلية إلماج المعلومة العصبية.

* يستخرج آلية إدماج املعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي انطالقا من حتليل صور باجملهر اإللكرتوين حمصل
عليها بعد تنبيه متزامن لـ :
 °مشابك ذات ميزة تنبيهية (الوضعية األوىل)
 °مشابك ذات ميزة تثبيطية (الوضعية الثانية) .
 °مشابك ذات ميزة تنبيهية و تثبيطية (الوضعية الثالثة).
ينجز خمطط حتصيلي للمنعكس العضلي على املستوى اجلزيئي و الشاردي .
الخالصة
التقييم

املعارف املبنية
الرسم احلوصلي للمنعكس العضلي موجود يف احلصيلة املعرفية يف الكتاب املدرسي ص 165
متارين الكتاب املدرسي 171-166:
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي
ال ن ندرس –5 :اإللمنناج العصب ن نني
 أنواع الم ابك :الوثيقة1ص 149
أ-تعريع الم بك  :هو منطقة التقاء(متفصل) بني خلية عصبية جتتازها حالة التنبيه (وحدة قبل مشبكية)وخلية أخرى(عصبية أو عضلية )
تستقبل التنبيه (وحدة بعد مشبكية) .

التجربة  : 1الوثيقة  3 + 2ص 149
 -1المقارنة بين التسجيالت الناتجة عن التنبيه األول والثاني من الوثيقة  *:3التسجيل الناتج من التنبيه :1يسمى كمون عمل *
التسجيل الناتج من التنبيه :2يسمى كمون عمل مانع (مثبط)
 -2تعلي التسمية*:كمون بعد مشبكي منبه PPSE:ألنه ينتشر على طول احملور االسطواين للعصبون احلركي
*كمون بعد مشبكي مثبط PPSI:ألنه ال ينتشر على طو ل احملور االسطواين ليف العصيب
PPSE.I:Potentiel post synaptique excitateur. inhibiteur
 -3استخراج نوع الم بدين أ وب من الوثيقة:2
* الم بك أ :م بك تنبيهي :حيث يرتجم تأثري املبلغ العصيب على الغشاء بعد املشبكي بزوال استقطاب الغشاء بعد املشبكي الذي يتسبب
يف ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي PPSE

* الم بك ب :م بك تثبيطي :حيث يرتجم تأثري املبلغ العصيب على الغشاء بعد املشبكي بفرط يف استقطاب الغشاء بعد املشبكي الذي
يتسبب يف ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI
التجربة  : 2الوثيقة  5 + 4 2ص 150
 -1من مقارنة التسجيلني أوب من الوثيقة  4نستنتج أن لكل مشبك مبلغ عصيب خاص به  ،حيث يؤثر ال  GABAيف املشبك ب
 -2تفسير التسجي ب  :التنبيه يسبب حترير ال  GABAوتناقص شوارد  Cl-يف الشق املشبكي للمشبك ب وينتج عنه فرط يف
استقطاب الغشاء بعد املشبكي .
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 -3رسم تخطيطي وظيفي يوضح آلية عم الم بك (ب) أثناء التنبيه في ( )2الرسم في ص 163

تسجيل إفراط يف االستقطاب يعود اىل حترير املبلغ العصيب  GABAيف الشق املشبكي مث تثبته على مستقبالت خاصة وانفتاح القنوات أدى اىل
دخول شوارد  Cl-وتسجيل املنحىن ب
 -4لور البروتينات الغ ائية المولدة ل PPSI+PPSE

إن وجود مشابك تنبيهية أو تثبيطية مرتبط بانفتاح قنوات خمتلفة على الغشاء بعد املشبكي حيث جند:
*بروتينات غشائية متثل مستقبالت قنوية تنشط باالستيل كولني حيث يسمح انفتاحها دخول شوارد  Na+للخلية بعد مشبكية حمدثة زوال
استقطاب الغشاء بعد املشبكي.
*بروتينات غشائية متثل مستقبالت قنوية اليت تنشط ب  GABAهلا وظيفة تثبيطية حيث يسمح انفتاح هذه املستقبالت القنوية بدخول
شوارد  Cl-للخلية بعد املشبكية حمدثة فرط يف استقطاب الغشاء بعد املشبكي .
إلماج الدمونات بعد م بدية  :وثيقة  6ص 151
أ -أنواع تجميع الدمونات قب الم بدية الوارلة الى الخلية بعد م بدية :الوثيقة  6ص 151
 -1حتديد عدد ونوع املشابك املتصلة باخللية بعد املشبكية يف الشكلني (أ وب) من الوثيقة : 6
عدد املشابك
نوع املشابك

الشكل أ
3

الشكل ب
1

عصبية –عصبية:
-2تنبيهية 1+تثبيطي

عصيب-عصيب
تنبيهي

 -2مصدر الكمونني ( )1و( )2املسجلني يف احملورين االسطوانيني للخليتني بعد املشبكيتني من الشكلني (أ وب) :
مصدر الدموت( )1المسج في ال د (أ) :ناتج عن دمج الوحدة بعد املشبكية جملموع الكمونات الواردة إليها ( 2تنبيهية 1 +تثبيطي)ينتج كمون بعد مشبكي منبه
مصدر الدموت( )2المسج في ال د (ب)  :ينتج عن دمج الكمونات الواردة اىل الوحدة بعد املشبكية -3ااختالف بين التجميع ال مني والتجميع الفضائي :يُدمج العصبون بعد مشبكي خمتلف الكمونات بعد مشبكية و ذلك بعملية جتميع قد

يكون  ▪ :إما تجميع فضائي  ،إذا كانت كمونات قبل مشبكية مصدرها جمموعة من النهايات العصبية و اليت تصل يف الوقت نفسه ملشبك

العصبون بعد مشبكي  ▪ .إما تجميع زمني  :إذا وصلت جمموعة من كمونات العمل املتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي .
آلية اإللماج العصبي:
أ -حالة م ابك ذات مي ة تنبيهية  :الوثيقة  7ص -1 152المقارنة بين النتائج الم ص عليها:

احلالة 1مع  :2إذا كان تنبيهني متباعدين ال يؤديان اىل توليد كمون عمل يف اخللية بعد املشبكية لكن تنبيهني متقاربني يف نفس الوقت يف نفس
املشبك يؤديان اىل توليد كمون عمل بعد مشبكي
احلالة 3مع  : 4تنبيهني متقاربني يف مشبكني خمتلفني يولدان كمون عمل يف الوحدة بعد املشبك
-2فسير التسجيالت الناتجة عن التنبيهين في ال التين 3و :4التسجيالت تدل على اإلدماج العصيب والتجميع جملموع كمونات العمل
الواردة اىل الوحدة بعد املشبك
ب -حالة م ابك ذات مي ات تنبيهية وأخرى تثبيطية  :الوثيقة  9 + 8ص -1 152حتديد نوع املشابك:
الم بك أ :م بك تثبيطي حيث يسبب املبلغ العصيب يف هذا املشبك إفراطا يف االستقطاب للغشاء بعد املشبكي وتوليد كمون لعد مشبكي

تثبيطي PPSI

الم بك ب :م بك تنبيهي حيث يسبب املبلغ العصيب يف هذا املشبك زواال يف استقطاب الغشاء بعد مشبكي وتوليد كمون بعد مشبكي
تنبيهي  PPSEحيث كان اكرب من العتبة مما سبب يف انتشار كمون عمل
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 -2المقارنة بين التسجيلين ب 1وج:1

*التسجيل ب 1ناتج عن تنبيه سعته اكرب من العتبة أما التسجيل ج 1فسعته اقل من العتبة
 -3تفسير ااختالف بين النتائج في ب 2وج:2وجود املشبك املثبط يقلل من سعة الكمون بعد املشبكي(اقل من العتبة) وبالتايل ال يتولد
كمون عمل يف اخللية بعد املشبكية يف ج2
 -4ت ديد شروط تسجي المن نى ب 2في ج :2ـ نتحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي مبعىن تولد كمون عمل يف العنصر بعد
مشبكي إذا بلغ جممل الكمونات التنبيهية و التثبيطية عتبة توليد كمون العمل و على عكس ذلك يبقى العصبون يف حالة راحة.
الوثيقة 11+10ميكن طرح األسئلة التالية الستغالهلا1 :تتبع مسار السيالة العصبية من حلظة التنبيه اىل  1اىل مد الرجل يف ،4باستغالل
الوثيقة 11حدد نوع املشابك بني اللبف احلسي للعضلة القابضة مع العصبون احلركي لنفس العضلة مث ب بني العصبون اجلامع والعصبون احلركي
للعضلة الباسطة علل األجوبة







بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :5يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في االتصال العصيب
المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات
الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي

الندرس –6:تأثير المخدرات على الم اب ن ن ننك
*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

ميكن للنقل املشبكي أن خيتل بتدخل العديد من اجلزيئات املستعملة بكثرة يف الوقت احلايل إما ألغراض طبية أو يف حالة
اإلدمان  ،إهنا املخدرات.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس
 وثائق من الكتاب املدرسي ص 157-154 -جهاز الكمبيوتر واستعمال برجميات خاصة بتأثري املخدرات على اجلهاز العصيب

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاطات السابقة ومناقشة تأثري املخدرات مث طرح اإلشكالية املتعلقة بتأثري
املخدرات على اجلهاز العصيب وبالتحديد املشابك.


ماهو تأثري املخدرات على مستوى املشابك؟

 ماهي انعكاساهتا؟
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صياغة
الفرضيات

*تعرقل أو تنشط النقل املشبكي
*انعكاسات خطرية على اجلهاز العصيب وتأثريات أخرى.....
يطرح إشدالية تأثير المخدرات في مستوى الم ابك

* يستخرج التكامل البنيوي بني موقع تثبيت املستقبل على الغشاء بعد املشبكي و املادة املخدرة انطالقا من حتليل:

التقصي

 °تسجيالت متثل تردد موجات كمون العمل على مستوى عصبونات القرن األمامي للنخاع الشوكي إثر تنبيه املنطقة
اجللدية املوافقة يف حالة:
غياب املورفني.إضافة املورفني. °صور تركيبية متثل الشكل الفراغي لكل من جزيئة املورفني و جزيئة األنكيفالني.
ميكن للنقل املشبكي أن خيتل بتدخل العديد من اجلزيئات املستعملة بكثرة يف الوقت احلايل إما ألغراض طبية أو يف حالة

الخالصة

التقييم

اإلدمان  ،إهنا املخدرات.
تأثريات املخدرات على اجلهاز العصيب :تسبب خلل يف وظيفة اجلهاز العصيب املرك ــزي واحمليطي حيث يصاب املدمن بعد
مدة من تناول املخدرات حبدوث التهابات يف املخ ينتج عنه تلف ماليني اخلاليا العصبية مما يؤدي اىل اإلصابة باهلالوس
السمعية والبصرية والفكرية وكـذا خلل يف جممل الوظائف احلركية حيث يشعر املصاب حبركة مستمرة يف األيدي والرأس ناتج
عن إصابة املناطق احلركية واحلسية يف قشرة املخ وكذا اإلصابة بنوبات الصرع واضطرا بات عامة يف اإلدراك واإلحساس
وخاصة السمع والبصر واختالل يف التفكري العام حيث يصاب املدمن بصعوبة يف التفكري والشعور بالقلق الدائم وعصبية
وحدة يف املزاج  ،هذا باإلضافة اىل التأثريات الفيزيولوجية األخرى على اجلسم
متارين الكتاب املدرسي 171-166:
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المجال التعلمي  : 1التخصص الوظيفي للبروتين ن ن ننات

الوحدة التعلمية 5:لور البروتينات في ااتصال العصبي
الن ندرس –6:تأثير المخدرات على الم اب ن ن ننك
تأثير المورفين:
أ -العناصر المتدخلة في اإلحساس باأللم  :الوثيقة  1ص 154
*ملقارنة بني األلياف احلسية للعصب احلسي املوضحة يف الشكل –ب : -تكون خمتلفة يف القطر والبنية حيث تتميز بوجود أو غياب غمد
النخاعني.
ب -لراسة نتائج تجريبية في وةول أو غياب المورفين:الوثيقة  2ص 155
 -1الت لي المقارت للتسجيلين أ وب:
*يف غياب املورفني:يكون عدد الكمونات املسجلة يف العصبونات الواردة اىل الدماغ كبري جد ا وبسعات كبرية .
* يف وجود املورفني يكون عدد الكمونات الواردة اىل الدماغ قليل جدا والكمونات املوجدة تكون بسعات صغرية.
ااستنتاج :للمورفني تأثري على الكمونات املسئولة عن اإلحساس باألمل فهو يعمل على إلغائها.
 -2الفرضيات الممدن تقديمها لتفسير سبب التأخر ال مني للتسجي (2األحمر) عن التسجي ( 1األخضر واألزرق) في التسجي أ
من الوثيقة:2
* اختالف قطر األلياف احلسية الناقلة لألمل من اجلدل اىل النخاع الشوكي
* وجود مشابك
ج -الت قق من الفرضيات السابقة :الوثيقة  3ص 155
 -1ت لي نتائج الجدول :كلما زاد قطر األلياف العصبية زاد سرعة انتشارالسيالة العصبية
ااستنتاج :نستنتج أن انتقال السيالة العصبية يف األلياف العصبية ذات غمد النخاعني تكون سريعة الن انتقاهلــا يكون بواسطة قفزات ،بينما
تكون سرعة انتقال السيالة العصبية يف األلياف العصبية عدمية النخاعني بطيئة ألهنـا تنتقل بواسطة تيارات حملية .
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 -2الفرضية الم ققة  :هي فرضية اختالف قطر األلياف العصبية احلسية ومبا أن األلياف العصبية احلسية مكونة من نوعية من األلياف فاألمل
اخلاطف ينتج عن انتقال السيالة العصبية من اجللد اىل النخاع الشوكي بواسطة األلياف العصبية احلسية ذات النخاعني بينما ينتج األمل املتأخر
عن انتقال السيالة العصبية من اجللد اىل النخاع الشوكي بواسطة األلياف عدمية النخاعني.

 -3تعلي استعمال المورفين في المجال الطبي :يستعمل لتخفيف األمل عند بعض املرضى (بكميات حمددة)
مقر تأثير المورفين:

المرحلة  : 1الوثيقة  5 + 4ص 156
 -1ت ديد نوع الم ابك:
*املشبك ف ( )2-1مشبك مثبط
*املشبك ف ( )3-1مشبك منبه
التعلي  :نتائج التجريبية يف الوثيقة  5تؤكد ذلك

 -2إيجال عالقة منطقية بين المالة  pومالة اانديفالين واإلحساس باأللم :
املادة  pعبارة عن مبلغ للمشبك ف ( )3-1املسئول عن اإلحساس باألمل  ،بينما االنكيفالني مبلغ كيميائي للمشبك ف( )2-1واليت تثبط
عمل املشبك السابق
 -3ااستنتاج من مقارنة نتائج التجربتني  2و : 3نستنتج أن املورفني له نفس تأثري االنكيفالني .
 -4تقديم فرضيات لتفسير كيفية تأثير المورفين :
-1تعمل عمل االنكيفالني يف كبح تأثري املادة  pاملسببة لألمل .
 -2تتحد مع االنكيفالني لتشكل كابح قوي مينع تأثري املادة  pيف حالة اإلصابة الشديدة
المرحلة :2الوثيقة 7+6ص 157
-1المعلومات التي تقدمها الوثيقتين:

*تواجد مستقبالت املورفني يف املادة الرمادية للنخاع الشوكي
*جلريئة االنكيفالني واملورفني مواقع متماثلة تسمح هلما بالتثبت على املستقبالت الغشائية للغشاء بعد املشبــكي

-2الفرضية الم ققة هي فرضية أن املورفني له نفس تأثري االنكيفالني لتشابه يف املواقع الفعالة اليت تسمح بالتثبت على املستقبالت املوجودة يف

الغشاء بعد املشبكي للمشبك املثبط

 -3تفسير التسجيلين أ وب للوثيقة:2
* التسجي (أ)" :في غياب المورفين"يسبب التنبيه القوي للجلد اىل انتقال السيالة العصبية من العصبون احلسي اىل النخاع الشوكي حيث

تتحرر املادة  pمما يسبب نشأة سيالة عصبية متجهة حنو الدماغ لترتجم باإلحساس باأللـم .

*السجي (ب)":في وةول المورفين" السيالة العصبية الناشئة عن تنبيه اجللد ال تسبب يف إفراز املادة  pنظ ـرا لوجود مادة املورفني الذي يعمل
على كبح إفرازها وبالتتايل مينع تأثريها وهذا ما يؤدي اىل عدم نشـوء سيالــة عصبية حنو املخ بسبب التنبيه فال حيدث اإلحساس باألمل

الخالصة

ميكن للنقل املشبكي أن خيتل بتدخل العديد من اجلزيئات املستعملة بكثرة يف الوقت احلايل إما ألغراض طبية أو يف حالة اإلدمان  ،إهنا
املخدرات.
تأثريات املخدرات على اجلهاز العصيب :تسبب خلل يف وظيفة اجلهاز العصيب املرك ــزي واحمليطي حيث يصاب املدمن بعد مدة من تناول
املخدرات حبدوث التهابات يف املخ ينتج عنه تلف ماليني اخلاليا العصبية مما يؤدي اىل اإلصابة باهلالوس السمعية والبصرية والفكرية وكـذا خلل
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يف جممل الوظائف احلركية حيث يشعــر املصاب حبركة مستمرة يف األيدي والرأس ناتج عن إصابة املناطق احلركية واحلسية يف قشرة املـ ـخ وكذا
اإلصابة بنوبات الصرع واضطرا بات عامة يف اإلدراك واإلحساس وخاصة السمع والبصر واختالل يف التفكيـر العام حيث يصاب املدمن بصعوبة
يف التفكري والشعور بالقلق الدائم وعصبية وحدة يف املزاج  ،هذا باإلضافة اىل التأثريات الفيزيولوجية األخرى على اجلسم.

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كامنة في الج يئات العضوية
المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوية
الوحدة التعلمية -1:آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة

الن ندرس –1:التذكير بالمدتسبات
*المعارف
المبنية
**األهداف
المنهجية

 الرتكيب الضوئي،آلية تؤدي إىل حتويل الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية ختزن يف شكلجزيئات عضوية،كالنشاء .
 تتم جمموع التفاعالت الكيميائية للرتكيب الضوئي داخل الصانعات اخلضراء جتنيد املكتسبات القبلية
***تنظيم وسرب الدرس
 وثائق من الكتاب املدرسي ص 176-175 -جهاز الكمبيوتر واستعمال برامج خاصة بالرتكيب الضوئي

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاطات املدروسة يف السنة األوىل ثانوي مث طرح إشكالية حتويل الطاقة الضوئية
اىل طاقة كيميائية كامنة ومقر حدوثها


ماهي شروط الرتكيب الضوئي؟

*الضوء+اليخضور+توفر CO2
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التقصي

يرسم خمططا يلخص جمموع الظواهر والشروط املؤدية لرتكيب النشاء وطرح ثاين األوكسجني انطالقا من ثاين أو كسيد
الكربون و املاء وذلك بربط عالقة بني العناصر التالية :
 °معارف السنة أويل ثانوي .
 °نتائج جتارب حتدد شروط تركيب النشاء بواسطة أوراق مربقشة لنباتات كاملة .
 °صور مأخوذة عن اجملهر اإللكرتوين لبالستيدات خضراء عُرضت للضوء.
ضوء  +يخضور  +إنزيمات

)(CH2O)n + n(O2
نشا

الخالصة

)(CH2O)n + n(O2) + n(H2O

ضوء  +يخضور  +إنزيمات

نشا

التقييم

)n(CO2) + n(H2O
)n(CO2) + 2n(H2O

متارين الكتاب املدرسي 204-201 :

المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوية

الوحدة التعلمية -1:آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة
ال ن ن ن ن ن ن ندرس –1:التذكير بالمدتسبات
شروط التركيب الضوئي :الوثيقة  2+1ص + 175الوثيقة 3ص 176

 -1ااستخالص من معطيات الوثيقة :1اليخضور شرط ضروري لرتكيب النشا
 -2المقارنة بين النتائج التجريبية في ال دلين(1و )2من الوثيقة :2اليتم تركيب النشا يف األوراق غري املعرضة للضوء رغم احتوائها على
اليخضور (الشكل)2
ااستخالص :الضوء شرط أساسي لرتكيب النشا يف النباتات اليخضورية
 -3ت لي النتائج التجريبية للوثيقة:3

*في فترة اإلضاءة :يتم طرح  O2حيث نسجل زيادة نسبته  ،ويتم امتصاص CO2حيث نسجل اخنفاض نسبته
* في فترة الظالم :يتم امتصاص  O2فتنخفض نسبته بينما يتم طرح CO2حيث نسجل زيادة نسبته
ااستخالص :تتمثل مظاهر الرتكيب الضوئي يف انطالق  O2واستهالك (امتصاص )CO2

الخالصة

 الرتكيب الضوئي،آلية تؤدي إىل حتويل الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية ختزن يف شكلجزيئات عضوية،كالنشاء .
وميكن تلخيص مظاهره يف املعادلة التالية:
ضوء  +يخضور  +إنزيمات

)(CH2O)n + n(O2
نشا

)(CH2O)n + n(O2) + n(H2O

ضوء  +يخضور  +إنزيمات

نشا
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)n(CO2) + n(H2O
)n(CO2) + 2n(H2O

 -تتم جمموع التفاعالت الكيميائية للرتكيب الضوئي داخل الصانعات اخلضراء واملخطط التايل يوضح ذلك

ضوء

CO2

O2

نشا
H2O

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كامنة في الج يئات العضوية
المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوية

الوحدة التعلمية -1:آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة

ال ندرس –2:مقر عملية التركيب الضوئي-مافوق البنية الخلوية للصانعة الخضراء

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 للصانعة اخلضراء بنية حجريية منظمة كالتايل : °تراكيب غشائية داخلية تشكل أكياس مسطحة :التيالكوئيد.
 °جتويف داخلي  :احلشوة ،حمددة بغشاء بالستيدي داخلي .
 يضاعف الغشاء البالستيدي الداخلي بغشاء خارجي .يفصل الغشاءين البالستيديني فضوة بني غشاءين. حتوي األغشية التيالكوئيدية أصبغة الرتكيب الضوئي( اليخضور ،أصبغة أشباه اجلزرين ) وجهاز أنزميي مبا يف ذلكالـ  ATPسينتاز.
 حتوي احلشوة مواد األيض الوسيطة لرتكيب املواد العضوية كـنواقل الربوتونات( H+ـ  ، ) NADPHالـ ADPوالـ ATPوكذلك عدد من األنزميات كالريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيالز.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 179-17782

 جهاز الكمبيوتر واستعمال برامج خاصة بالرتكيب الضوئيوضعية

اانطالق

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق مث طرح إشكالية بنية الصانعة اخلضراء باجملهر االلكرتوين وخصائص
األجزاء املكونة هلا واليت متكن من تفسري عملها احليوي.
 كيف تظهر الصانعة اخلضراء باجملهر االلكرتوين؟

اإلشداليات

 ماهو تركيبها الكيميائي؟
 كيف تتوضع مكوناهتا؟

صياغة

الفرضيات

*مكونة من حجرات
تركيبها الكيميائي :صبغات خيضورية  ،بروتينات متثل أنظمة ضوئية بروتينات متثل نوا قل االلكرتونات
تتوضع مكوناهتا يف التيالكوييد واحلشوة
يطرح إشدالية آليات ت وي الطاقة الضوئية إلي طاقة كيميائية كامنة في شد ة يئات عضوية.

التقصي

الخالصة

التقييم

* يستخرج البنية احلجريية للصانعات اخلضراء انطالقا من حتليل:
 °صور مأخوذة عن اجملهر اإللكرتوين للصانعات اخلضراء.
 °معطيات كميوحيوية لتموضع األصبغة اليخضورية وكذلك األنزميات املتدخلة يف تفاعالت الرتكيب الضوئي.
 °املعادلة العامة للرتكيب الضوئي اليت تلخص ظواهر األكسدة اإلرجاعية املرتقب حدوثها .
* يستخرج من الرتكيب الكيموحيوي النوعي لكل من التالكوئيد واحلشوة
إن كالمها يقوم بوظيفة خاصة يف سريورة عملية الرتكيب الضوئي
يتم الرتكيب الضوئي يف الصانعة اخلضراء  ،ويتم يف مرحلتني
 -1مرحلة كيموضوئية :وتتم يف التيالكوييد
 -2مرحلة كيموحيوية :وتتم يف احلشوة
متارين الكتاب املدرسي 204-201 :
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المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوية
الوحدة التعلمية -1:آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة
الن ندرس –2 :مقر عملية التركيب الضوئي-مافوق البنية الخلوية للصانعة الخضراء
بنية الصانعة الخضراء:الوثيقة 1ص 177
 -1وصع مظهر الصانعة الخضراء:الصانعات اخلضراء هي عضيات ذات بنيات حجريية مغلفة بغالف مكون من غشائني(خارجي وداخلي)
وحتتوي على شبكة من الرتاكيب الغشائية تعرف بالتيالكوييد ومنيز منها :الكييسات والصفائح احلشوية ،حيث تصطف الكييسات فوق بعضها
البعض مكونة تراكيب تسمى البذيرات(الغرانا) وتتكون التيالكوييدات من غشاء التيالكوييد الذي حييط بتجويف يسمى التجويف الداخلي،
وحتتوي الصانعة على حيز يقع بني التيالكوييدات والغالف يسمى باحلشوة

 -2تعلي البنية ال جيرية للصانعة الخضراء :للصانعة اخلضراء بنية حجريية منظمة كمايلي:
*تركيب غشائية داخلية تشكل أكياس مسطحة  :التيالكوييد
*جتويف داخلي :احلشوة حمددة بغشاء بالستيدي داخلي
* يضاعف الغشاء البالستيدي الداخلي بغشاء خارجي ويرتكان بينهما الفراغ بني الغشائني
 التركيب الديموحيو للصانعة الخضراء :جدول ص 177
 -1المقارنة بين التركيب الديميائي للتيالكوييد وال

وة:

تتكون أغشية التيالكوييد من اصبغة الرتكيب الضوئي(اليخضور ،اشبه اجلزرين) وجهاز إنزميي ATPسنتاز
تتكون احلشوة من مواد االيض الالزمة لرتكيب املواد العضوية كنواقل الربوتونات( ، ATP+ ADP.Pi+) NADPH-Hعدد من
اإلنزميات.
*ااستنتاج :نستنتج أن أغشية التيالكوييد خمتلفة يف تركيبها الكيميائي عن احلشوة مما يدل على ان هلما وظائف خمتلفة يف الصانعة اخلضراء
 ما فوق بنية التيالكوييد(:تموضع مدونات التيالكوييد) :الوثيقة  2ص 179
 -1وصع توضع مدونات غ اء التيالكوييد :يتمون غشاء التيالكوييد من  3مكونات أساسية وهي:

* األنظمة الضوئية وتتمثل يف PS2+PS1
*نوا قل االلكرتونات
* الكرية املذنبة :إنزمي ATP Synthase
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 -2ت ديد بنية النظام الضوئي :هو عبارة عن معقدات بروتينية كبرية حتتوي على عدد كبري من الصبغات موزعة بطريقة منتظمة داخل املعقد

الربوتيين .

طبيعة التفاعالت الديميائية للتركيب الضوئي :ص 179
 -1نوع التفاعل الذي حدث يف (1و -1 :)2تفاعل أكسدة-2،تفاعل إرجاع
 -2تفاعالت الرتكيب الضوئي عبارة عن تفاعالت أكسدة وإرجاع
 -3حتديد البنيات املتدخلة يف سريورة الرتكيب الضوئي:
* األكسدة تتم يف غشاء التيالكوييد
*اإلرجاع يتم يف احلشوة
 -4إن اختالف دور كل من التيالكوييد واحلشوة يرجع اىل اختالف تركيبهما الكيميائي (جدول ص )177
 مراح عملية التركيب الضوئي:الوثيقة 3ص 179

 -1شروط انطالق  O2في ال د  :1هي التيالكوييد(وجود اليخضور) +وجود الضوء
 -2شروط حدوث ك مرحلة:
*املرحلة أ:تتطلب اليخضور+الضوء وينتج عنها انطالق O2
*املرحلة ب :تتطلب توفر  CO2وال تتطلب ضوء وينتج عنها امتصاص  CO2يف احلشوة
 -3تسمية ك مرحلة:
* المرحلة أ :تسمى المرحلة الديموضوئية
المرحلة ب :تسمى المرحلة الديموحيوية
 -4المرحلة ب :ال حتتاج اىل الضوء الكنها تتم يف وجود الضوء وحدوث املرحلة ب ميكن اكتشافه من خالل امتصاص  CO2الذي يتم يف

غياب الضوء ويف وجوده

الخالصة
يتم الرتكيب الضوئي يف الصانعة اخلضراء  ،ويتم يف مرحلتني
-1مرحلة كيموضوئية :وتتم يف التيالكوييد
-2مرحلة كيموحيوية :وتتم يف احلشوة
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كامنة في الج يئات العضوية
المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوية
الوحدة التعلمية -1:آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة
ال ن ندرس –3:تفاعالت المرحلة الديموضوئية

*المعارف
المبنية

 تتأكسد جزيئة اليخضور ملركز التفاعل حتت تأثري الفوتونات املقتنصة ،متخلية عن الكرتون. تسرتجع جزيئة اليخضور املؤكسدة ضوئيا شكلها املرجع ،وبالتايل قابلية التنبهانطالقا من اإللكرتونات الناجتة عن التحلل الضوئي للماء.
 تنتقل اإللكرتونات الناجتة عن مركز التفاعل يف سلسلة من النواقل متزايدة كمون األكسدة وا ٍإلجاع. إن املستقبل األخري لإللكرتونات الناجتةعبارة عن ناقل للربوتونات واإللكرتونات يدعىالنيكوتني أميد ثنائي نكليوتيد فوسفات
 NADP+الذي يُرجع إىل NADPH ,H+
بواسطة أنزمي  NADPريدوكتاز حسب التفاعل العام :
2( NADPH,H+) + 022

( NADP+) + 2H20

 يصاحب نقل اإللكرتونات على طول سلسلة األكسدة اإلرجاعية ،تراكم الربوتونات الناجتة عن التحلل الضوئي للماءوتلك املنقولة من احلشوة بإجتاه جتويف التيالكوئيد.
 إن تدرج تركيز الربوتونات املتولد بنيجتويف التيالكوئيد وحشوة الصانعة اخلضراء  ،ينتشر على شكل سيل من الربوتونات اخلارجة عرب  ATPسينتاز .
 تسمح الطاقة املتحررة من سيل الربوتونات اخلارجة بفسفرة الـ  ADPإىل ATPيف وجود الفوسفات الالعضوي(: )Piإهنا الفسفرة الضوئية .
**األهداف

 جتنيد املكتسبات القبلية
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المنهجية

 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 191-180 جهاز الكمبيوتر واستعمال برامج خاصة بالرتكيب الضوئياستغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق حيث توصل التلميذ اىل وجود مرحلتني للرتكيب الضوئي  ،مث طرح
إشكالية حدوث املرحلة األوىل والية حدوثها.
 ماهي شروط عمل التيالكوييد؟
 ماهي آلية حدوث هذه املرحلة ،والتفاعالت اليت حتدث فيها؟
*وجود الضوء
تتم هذه املرحلة وفق سلسلة من التفاعالت يف وجود الضوء واليخضور

التقصي

يستنتج انطالقا من حتليل :
 °نتائج حمصل عليها بواسطة التجريب املدعم باحلاسوب( )ExAOحول شروط عمل التيالكوئيدات املعزولة ( يف وجود
و غياب الضوء ،مستقبل اصطناعي لإللكرتونات :فريوسيانور البوتاسيوم ذو كمون أكسدة وإرجاع =  0,3+فولط ،يف
وجود وغياب ألـ  ، CO2واملاء ذو كمون أكسدة وإرجاع =  0,8 +فولط).
 °حمنيات طيف اإلمتصاص التفاضلي للضوء من طرف معلقني من الصانعات اخلضراء ،أحدمها معرض للضوء واألخر
حمجوب عن الضوء يف وجود أوكسالت بوتاسيوم احلديد الثالثي  ( Fe 3+جتربة كوك .) KOK
 °نتائج جتربة حقن الـ  ADPو Piيف معلق صانعات خضراء معزولة كاملة أو تيالكوئيدات.
أنه على مستوى التيالكوئيد :
▪ تؤدي األكسدة الضوئية لليخضور إىل تكوين ناقل للـ، H+تسمح أكسدة املاء الـى عودة اليخضور إىل احلالةاملرجعة
وبالتايل عودة قابلية تنبيهه .
تصاحب أكسدة املاء بتحرير  H+و انطالق الـ .O2
▪ يؤدي نقل الـ H+و الـ  e -يف وجود الضوء إىل تركيب الـ. ATP
▪ ال يتم دمج الـ  CO2يف املادة العضوية
يف املرحلة الكيميوضوئية اليت تتم يف التيالكوئيد.
* يضع رمسا ختطيطيا للظواهر الفزيولوجية اليت حتدث على مستوى التيالكوئيد.

الخالصة

ميكن تلخيص تفاعالت املرحلة الكيموضوئية يف خمطط الوثيقة  13ص 191
نواتج املرحلة الكيموضوئية وهي  ATPو . NADPH,H+
األنظمة الضوئية وهي األنظمة املسؤولة على استقبال وحتويل الطاقة الضوئية يف صورة إلكرتونات غنية بالطاقة.
إجناز الرسم التخطيطي الوظيفي يشمل كل املكتسبات اليت مت احلصول عليها وهي:
أنواع الربوتينات املوجود يف أغشية التيالكويد اليت مت التعرف عليها سابقا (عددها  ،مواقعها  ،شكلها)
دور كل منها يف املرحلة الكيموضوئية
دور إنزمي  ATP Synthaseيف تركيب ATP
انتقال اإللكرتونات
مصري اإللكرتونات املنقولة.
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حركة الربوتونات عربغشاء التيالكويد
مثال عن املخطط موجود يف احلصيلة املعرفية (ميكن االستعانة مبخططات أخرى) مت اختيار هذا املخطط ألنه يوفر
العديد من املميزات املطلوبة واليت جتعله األكثر وضوحا
التقييم

متارين الكتاب املدرسي 204-201 :

المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوي ن ن ن ننة
الوحدة التعلمية -1:آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة
ال ن ن ن ن ن ن ندرس –3:تفاعالت المرحلة الديموضوئين ننة
شروط عم التيالكوييد:
أ -تجربة  : 1الوثيقة  1ص 180
-1يف وجود الضوء وبدون وجود املستقبل لاللكرتونات ال نسجل زيادة يف تركيز ال  O2املنطلق ،بينما نسجل زيادة يف كمية  O2املنطلق
بزيادة تركيز املستقبل يف املضاف للوسط
 -2نوع التفاعل للمستقبل :تفاعل إرجاع(استقبال الكرتونات) والذي يتحول من اللون البين احملمر اىل اللون األخضر  ،بينما التفاعل يف عملية
الرتكيب الضوئي هو تفاعل األكسدة واليت أدت اىل حترير الكرتونات واليت قامت بإرجاع املستقبل
 -3شروط انطالق ال  : O2توفر اإلضاءة ومستقبل لاللكرتونات
ب -التجربة  : 2تأثير ألوات الطيع على عم التيالكوييد :الوثيقة  2ص 181
 -1حتديد أطوال موجات الضوء األكثر فعالية  :املوجات الطرفية( 400نانومرت املوافقة للطيف البنفسجي 650 ،نانومرت املوافقة للطيف
األمحر)
 -2املقارنة بني منحين الوثيقة :2نالحظ وجود تطابق كلي بني منحىن االمتصاص ومنحىن شدة الرتكيب الضوئي
االستنتاج :ميتص اليخضور األطياف(اإلشعاعات) األكثر فعالية(جناعة) للرتكيب الضوئي
ج-تجربة : 3تأثير  ADPو  Piعلى عم التيالكوييد :الوثيقة  3ص 181
 -1التحليل املقارن للمنحنيني ( 1و  )2من الوثيقة:3
*قبل إضافة ADP:و  Piيكون تركيز ال  O2املنطلق ضعيف ويكون تركيز  ATPضعيفا
*بعد إضافة  ADP:و  Piيرتفع تركيز ال O2املنطلق ويزداد تركيز ال  ATPيف الوسط
االستنتاج :نستنتج أن ال  ADPو  Piتأثري حمفز للرتكيب الضوئي (انطالق )O2
ل -لور ال  CO2في عم التيالكوييد :الوثيقة  4ص 182
 -1نستنتج أن  CO2غري ضروري لعمل التيالكوييد الن انطالق ال  O2يتم يف غياب الCO2
 -2ال  CO2ليس شرطا ضروريا لعمل التيالكوييد  ،إمنا شرط لعمل احلشوة
النتيجة :مما سبق ميكن استخالص شروط عمل التيالكوييد وتتمثل يف :
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توفر :الضوء،مستقبل لاللكرتونات  ADP،و Pi
آلية عم التيالكوييد:
أ -إظهار مصدر األكسجين المنطلق :جتارب جدول ص 183

املعلومات املستخلصة من النتائج التجريبية :مصدر ال  O2املنطلق هو املاء ( ) H2Oوليس CO2

ب-مصدر االدترونات:إلرةاع المستقب ااصطناعي (شورا رل ال ديد)  :معادلة ص 183
 -1حتديد نوع التفاعل 1و  :2تفاعل أكسدة
-2تفسري التفاعل  :2تفاعل إرجاع:حيث أن التحلل الضوئي للماء أعطى األكسجني املنطلق وااللكرتونات اليت أرجعت  Fe+3اىل Fe+2
-3التفاعل (أ) يؤكد أن مصدر  O2املنطلق هو املاء بعد حدوث عملية األكسدة
 -4متثيل التفاعلني  1و  2مبعادلتني بسيطتني:
+3
+3
4Fe +4é
Fe
H2O
4H+ +O2+4é
ج -لور اليخضور والضوء في إرةاع مستقب االدترونات:
 -1تجربة ااست عاع (التفلور)  :الوثيقة 5ص 184

 -1تفسري ظاهرة االستشعاع :الضوء األمحر هو ضوء صادر من اليخضور بعد حدوث هتيج بسبب اكتساب االكرتون لطاقة (االنتقال اىل مدار
ذو طاقة أعلى)
 -2مصري الطاقة واإللكرتون يف جتربة االستشعاع:
اإللكرتون يعود اىل مداره  ،بينما تفقد الطاقة يف شكل حرارة وضوء
-2آلية عم األنظمة الضوئية:
أ :1-تأثير فوتونات الضوء على األنظمة الضوئية :الوثيقة 6ص : 185
-1حيدث عند سقوط فوتونات ضوئية على أصبغة هوائية يف النظام الضوئي :دور االصبغة اهلوائية هو استقبال مث نقل الطاقة الضوئية
-2حتديد دور كل من االصبغة اهلوائية واصبغة مركز التفاعل يف النظام الضوئي:
االصبغة اهلوائية :ال تفقد الكرتونات(وتستقبل وتنقل الطاقة الضوئية)
أصبغة مركز التفاعل يف جزيئة اليخضور  :تتأكسد حتت تأثري الفوتونات املقتنصة فتفقد إلكرتون
 -3تعليل تسمية مركز التفاعل جلزيئات من اليخضور يف النظام الضوئي :حلدوث تفاعل األكسدة
أ :2-الوثيقة 7ص 185

االستخالص :االصبغة اهلوائية واصبغة مركز التفاعل خمتلفة من حيث عدد االصبغة وأنواعها وتستعمل رموز خمتلفة يف تسميته مما يفسر االختالف
يف عمل كل منهما داخل النظام الضوئي.

أ-:3-حالة أصبغة مرك التفاع في النظام الضوئي :الوثيقة  8ص 186
* اصبغة مركز التفاعل تتأكسد عند وصول الطاقة إليها من االصبغة اهلوائية
النتيجة :انتقال الطاقة الضوئية بني االصبغة اهلوائية يتم بدون انتقال اإللكرتون  ،بينما تنتقل الطاقة واإللكرتون يف مركز التفاعل .
ب-مصدر الدترونات إرةاع المستقب ااصطناعي :الوثيقة  9ص 186
تسلس تفاعالت المرحلة الديموضوئية:
أ -مصير االدترونات المت ررة:
 -1مصير الدترونات الماء :معادالت ص 187
من خالل املعادالت نستنتج ان الكرتونات املاء تقوم بتعويض االلكرتونات املفقودة من النظام الضوئي ، PS2حيث تسرتجع جزيئة اليخضور
املؤكسدة ضوئيا شكلها املرجع وبالتايل قابلية التنبيه انطالقا من االلكرتونات الناجتة عن التحلل الضوئي للماء
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 -2مصير الدترونات  :PS2معادالت ص 187

من خالل املعادالت يتنب أن الكرتونات  PS2تعوض النقص يف االلكرتونات املفقودة من طرف النظام PS1

 -3مصير الدترونات  :PS1معادالت ص 188
يتبني من خالل املعادالت أن مصري االلكرتونات املفقودة منط رف النظام الضوئي  PS1هو استقباهلا من طرف املستقبل األخري لاللكرتونات
NADP+
ب -آلية انتقال االدترونات في السلسلة التركيبية الضوئية :الوثيقة  10ص +188الوثيقة  11ص 189
 -1تعلي فقد االدترونات من النظام الضوئي في المعاللة  :1يكون نتيجة التهيج الستقباله الطاقة من االصبغة اهلوائية
 -2المقارنة بين  T1.T2من حيث كموت األكسدة واإلرةاع:

كمون األكسدة واإلرجاع ل 0.8-= T1
كمون األكسدة واإلرجاع ل 00= T2
أي أن االنتقال كان من الكمون املنخفض اىل الكمون املرتفع وان الفرق كان مرتفع
 -3الفرق األساسي بين  T1و  T2في آلية النق :

:T1ينقل االلكرتونات والربوتونات اليت يأخذها من احلشوة مما يؤدي اىل اخنفاض تركيزها يف احلشوة
 :T2ال ينقل الربوتونات لذلك يتم حترير الربوتونات حنو الوسط الداخلي فيزيد تركيزها يف الداخل
 -4تمثي بقية السلسلة التركيبية الضوئية من  T3الى المستقب األخير في السلسلة " NADP+

التفاعل األخري من  T2اىل: T3
التفاعالت من  PS1اىل املستقبل األخري اللكرتونات

2T22+ + 2T33+

2T23+ + 2T32+
2T'1+2

2T'1 + 2é
2T'1+2 + 2T'2

2T'1 + 2T2'2+

2T'22+ + NADP+

NADPH.H+ +2T'2

النتيجة:تنتقل االلكرتونات الناجتة من مركز التفاعل يف سلسلة من النواقل متزايدة كمون األكسدة واإلرجاع
إن املستقبل األخري لاللكرتونات الناجتة يدعى  NADP+بواسطة إنزمي  NADPريديكتاز حيث التفاعل العام :
2( NADPH,H+) + 022

( NADP+) + 2H20

 :NADPيدعى النيكوتني أميد ثنائي نكليوتيد فوسفات
ج -مصير البروتونات المتراكمة في التجويع :الوثيقة  12ص 190
 -1المرحلة :1:يكون  PHالوسط مساويا ل  PHجتويف التيالكوييد
املرحلة :2يكون  PHالوسط منخفض (حامضي)و  PHجتويف التيالكوييد=( 7معتدل)
*مفهوم ال  :PHيعرب عن األس اهليدروجي أو تركيز الربوتونات ( )H+املوجود يف الوسط .ويتناسب عكسا مع تركيز الربوتونات يف الوسط
حيث عندما يكون PHمنخفض يدل على تركيز عالية من الربوتونات والعكس
 -2التفسير ال ارل اختالف ال  PHالوسط عن  PHتجويع الديس في المرحلة :2

تركيز شوارد ال ( )H+للوسط ذو ال  4=PHاكرب من تركيز شوارد ال( )H+يف جتويف الكيس ذو 7=PH
 -3تغري  PHجتويف الكيس يف املرحلة  3راجع اىل دخول الربوتونات من الوسط اخلارجي حىت يصبح متعادل مع  PHالوسط اخلارجي .
 -4تعلي إضافة  NAOHللوسط في المرحلة  :4من اجل رفع  PHالوسط اخلارجي ويسمح بإحداث فرق يف ( PHفرق يف تركيز
الربوتونات بني الوسط الداخلي واخلارجي)
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 -5استخراج آلية تركيب ال  ATPانطالقا من  ADPو Piفي المرحلة:4

تركيب ال  ATPتتم بواسطة إنزمي ( ATP Sybthaseالكرية املذنبة) انطالق من ال  ADPو Piباستعمال طاقة مستمدة من دخول
الربوتونات عرب هذا اإلنزمي كما توضحه (نظرية ميتشل)
ADP+Pi
* معادلة تركيب ال ATP+H2O :ATP
 -6شروط تركيب  : ATPوجود فرق يف تركيز الربوتونات وتوفر إنزمي ( ATP Sybthaseالكرية املذنبة) وتوفر  ADPوPi
النتيجة - :يصاحب نقل اإللكرتونات على طول سلسلة األكسدة اإلرجاعية ،تراكم الربوتونات الناجتة عن التحلل الضوئي للماء وتلك املنقولة
من احلشوة باجتاه جتويف التيالكوئيد.
 إن تدرج تركيز الربوتونات املتولد بني جتويف التيالكوئيد وحشوة الصانعة اخلضراء  ،ينتشر على شكل سيل من الربوتونات اخلارجة عرب ATPسينتاز .
 تسمح الطاقة املتحررة من سيل الربوتونات اخلارجة بفسفرة الـ  ADPإىل ATPيف وجود الفوسفات الالعضوي(: )Piإهنا الفسفرة الضوئية .

الخالصة

ميكن تلخيص تفاعالت املرحلة الكيموضوئية يف خمطط الوثيقة  13ص 191

=9السلسلة التركيبية الضوئية

 =13غشاء التيالكويد

H2O=1
=2إلكترونات

ATP=6

ATP Synthase=10

PSII =14

=4إنزيم (جزء من )PSII

CO2=8

=12غشاء خارجي

H+=3

ADP+Pi=5
O2=7
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=غشاء داخلي

PSI =15

=16نواقل اإللكترونات

يتسخلص نواتج املرحلة الكيموضوئية وهي  ATPو . NADPH,H+
العنصرين  14و  15ميثالن األنظمة الضوئية وهي األنظمة املسؤولة على استقبال وحتويل الطاقة الضوئية يف صورة إلكرتونات غنية بالطاقة.
إجناز الرسم التخطيطي الوظيفي يشمل كل املكتسبات اليت مت احلصول عليها وهي:
أنواع الربوتينات املوجود يف أغشية التيالكويد اليت مت التعرف عليها سابقا (عددها  ،مواقعها  ،شكلها)
دور كل منها يف املرحلة الكيموضوئية
دور إنزمي  ATP Synthaseيف تركيب ATP
انتقال اإللكرتونات
مصري اإللكرتونات املنقولة.
حركة الربوتونات عربغشاء التيالكويد
مثال عن املخطط موجود يف احلصيلة املعرفية (ميكن االستعانة مبخططـات أخـرى) مت اختيـار هـذا املخطـط ألنـه يـوفر العديـد مـن املميـزات املطلوبـة
واليت جتعله األكثر وضوحا.

PSI

ضوء

PSII

T2

ضوء

T'2
T'1

e

e

T3

T1

التجويف الداخلي
(تركيز مرتفع لـ ) H+

نحو المرحلة
الكيموحيوية
غشاء التيالكويد

+
H

الحشــوة
(تركيز منخفض لـ ) H
+
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كامنة في الج يئات العضوية
المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوية
الوحدة التعلمية -1:آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة
الن ندرس –4:تفاعالت المرحلة الديموحيوية

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

يُثبت الـ  CO2على جزيئة مخاسية الكربون  :الريبولوز ثنائي الفوسفات ( )Rudipمشكال مركب سداسي الكربون الذي
ينشطرسريعا إىل جزيئتني بثالث ذرات كربون هو محض الفوسفو غيليسريك (.)APG
 يراقب دمج الـ  CO2بأنزمي الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيالز. ينشط محض الفوسفوغيليسريك املؤكسد مث يُرجع بواسطة ال ATPو NADPH,H+الناجتني عن املرحلةالكيميوضوئية.
 يستخدم جزء من السكريات الثالثية املرجعة يف جتديد الـ Rudipأثناء خالل تفاعالت حلقة كالفن وبنسون. يستخدم اجلزء اآلخر من السكريات املرجعة يف تركيب السكريات سداسية الكربون  ،األمحاض األمينية ،والدسم . أثناء الرتكيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات اخلضراء اجلمع بني: °تفاعالت كيميوضوئية يكون مقرها التيالكوئيد أين يتم حتويل الطاقة الضوئية
إىل طاقة كيميائية.
 °تفاعالت كيميوحيوية يكون مقرها احلشوة أين يتم إرجاع ال  CO2إىل كربون عضوي بإيتعمال الطاقة الكيميائية
(ATPو  ) NADPH,H+الناجتة من املرحلة السابقة.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
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 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس
األلوات
وضعية
اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 196-192 جهاز الكمبيوتر واستعمال برامج خاصة بالرتكيب الضوئياستغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق حيت تعرف على آلية حدوث املرحلة األوىل للرتكيب الضوئي ،
ليتدرج اىل طرح إشكالية مصري ال  CO2املمتص يف عملية الرتكيب الضوئي وإشكالية كيفية صنع املواد العضوية الناجتة
من عملية الرتكيب الضوئي.
 ماهو مصري  CO2املمتص؟ وماهو مصري نواتج املرحلة الضوئية(ATP+NADPH.H+؟كيف يتم صنع
اجلزيئات العضوية؟
*إدماجه يف املادة العضوية ومصري نواتج املرحلة الكيموضوئية تستغل يف املرحلة الكيميوحية ويتم صنع اجلزيئات العضوية يف
سلسلة من التفاعالت تسمى تفاعالت حلقة كالفن

التقصي

يستخرج:
ـ آليات إرجاع  CO2و مقرها.
ـ التسلسل الزمين لألجسام الكيميائية املتشكلة يف هذه املرحلة ،
انطالقا من حتليل نتائج التسجيل اللوين
( جتربة كالفن ).
* يستخرج املستقبل األول لـ  ) Rudip( CO2انطالقا من منحىن يعرب عن تغريات كمية محض الفوسفوالغليسرييك
( )APGوالريبولوز ثنائي الفوسفات ( )Rudipبداللة كمية الـ . CO2
* يستنتج انطالقا من حتليل منحنـى تغريات كميات  APGو Rudipيف وجود الضوء ويف غيابه:
▪ تكوين سكريات ثالثية مفسفرة انطالقا من  Rudipمرتبط بنواتج املرحلة الكيميوضوئية ATP:وNADPH,H+
▪ التجديد الدوري للريـبولوز ثـنائي الفوسفات .Rudip
* يضع رمسا ختطيطيا للظـواهـر الكيميوحيوية اليت حتدث على مستوى احلشوة.
* يربط عالقة بني الظواهر الكيميوضوئية اليت تتم يف التيالكوئيد والظواهر الكيميوحيوية اليت تتم يف احلشوة بتجسيد
اإلزدواج بني تفاعالت حتويل الطاقة وتثبيت ال  CO2على الرمسني السابقني(مستوى التيالكوئيد /مستوى احلشوة).

الخالصة

أثناء الرتكيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات اخلضراء اجلمع بني:
 °تفاعالت كيميوضوئية يكون مقرها التيالكوئيد أين يتم حتويل الطاقة الضوئية
إىل طاقة كيميائية.
تف ــاعالت كيميوحيويـ ــة يكـ ــون مقره ــا احلشـ ــوة أيـ ــن ي ــتم إرجـ ــاع ال  CO2إىل كربـ ــون عضـ ــوي بإيتعم ــال الطاق ــة الكيميائي ــة
(ATPو  ) NADPH,H+الناجتة من املرحلة السابقة.

التقييم

متارين الكتاب املدرسي 204-201 :
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المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوي ن ن ن ن ننة
الوحدة التعلمية -1:آليات ت وي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة
الن ن ندرس –4:تفاعالت المرحلة الديموحيوي ن ننة
تثبيت غاز  :CO2الوثيقة 1ص  +192الوثيقة 2ص  (193تجربة كالفن)

 -1الهدف من استعمال  CO2الم ع :يسمح بتتبع نواتج تثبيته واملركبات الناجتة من ذلك
 -2الهدف من استعمال مستخلص ااشنة في ميثانول مغلي :لتوقيف التفاعالت واستخالص املكونات وذلك بقتل االشنة بعد فرتات زمنية
حمددة
 -3فائدة استعمال الت لي الدروماتوغرافي ذو البعدين  :يسمح بفصل املكونات والتعرف عليها.
-4ت ديد أول مركب يظهر فيه اإلشعاع بعد إلماج ال  : CO2هو مركب APG
 -5يدل ظهور اإلشعاع في مركبات أخرى إذا طالت التجربة:
* زمن ظهور البقع املشعة يشري اىل ترتيب تشكلها
*كمية اإلشعاع تدل على حتويلها مع الزمن اىل مركبات أخرى

 -6المستوى من الصانعة الخضراء الذ يتم فيه لمج ال  : CO2احلشوة
-7استخالص شروط لمج غاز CO2

:

حدوث املرحلة الكيموضوئية وتوفر غاز CO2

 آلية لمج (إرةاع) غاز  :CO2الوثيقة 3ص 194

 -3+2+1ت لي وتفسير من نيات ال د  1من الوثيقة:3

*يف وجود تركيز ثابت من ال  CO2يكون تركيز كل من ( )RuDP +APGثابت مما يشري اىل جتديد كل منهما باستمرار (حتول وإنتاج
بنفس الكمية)
* يف غياب ال  CO2يرتفع تركيز  :RuDPمما يشري اىل انه يركب وال يستهلك  ،بينما اليتم تركيب ال APGيف غياب ال CO2
(حدوث تركيب دون حدوث حتول)
 -4تعلي تناقص اإلشعاع في ال  RuDPوت ايد تركي  APGفي ال د :2
* في الضوء :تتم عملية الرتكيب الضوئي ويتم طبيعيا تشكيل وحتول  RuDP +APGباستمرار مما يؤدي اىل ثبات تركيزمها
* في الظالم :يتم تشكيل ال  APGباستمرار وال يتم حتويله بينما يتم حتويل  RuDPوال يتم جتديده مما يؤدي اىل اخنفاض تركيزه

 -5ااستخالص :العالقة بني  APGو  : RuDPيتثبت ال  CO2على جزيئة مخاسية الكربون( ) RuDPمشكال مركبا سداسي
والذي ينشطر سريعا اىل جريئتني بثالث ذرات كربون وهو ( )APGمما يدل ان املركبني يتحوالن اىل بعضهما ضمن حلقة
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نتيجة :ميكن استنتاج شروط جتديد  : RuDPتوفر غاز  CO2وتوفر اإلضاءة( نواتج املرحلة الكيموضوئية)
مراح حلقة كالفن :الوثيقة 4ص 195

 -1ت ديد نوع التفاعالت :2:تفاعل فسفرة :3،تفاعل إرجاع :5،تفاعل فسفرة

 -2رسم احللقة باستعمال  6جزيئات : CO2
 -3عدد جزيئات  ATPالالزمة لرتكيب سكر سداسي واحد وجتديد  6جزيئات من ال  18: RuDPجزيئة
النتيجة :ميكن شرح مراحل حلقة كالفن كما يلي:
املرحلة:1دمج  CO2مع  : RuDPويتم الدمج بتدخل إنزمي الريبولوزثنائي الفوسفات كربوكسيالز
املرحلة::3+2حيث ينشط ال  APGمث يرجع بواسطة( )NADPH.H++ATPالناجتني من املرحلة ك ض
املرحلة :4يستخدم جزء من السكريات الثالثية (  ) PGalاملرجعة يف تركيب السكريات السداسية الكربون ،األمحاض األمنية ،الدسم (املواد
العضوية الناجتة عن عملية الرتكي الضوئي)
املرحلة  :5يستخدم اجلزء األخر من (السكريات الثالثية املرجعة  ) PGalيف جتديد  RuDPأثناء تفاعالت كالفن.
التدام بين المرحلة الديموضوئية والمرحلة الديموحيوية  :الوثيقة 5ص 196
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16

41

13

17
 =1ضوء

=7

 =2غشاء التيالكويد

=8

H2O =4

=10

 =3نظام ضوئي

=5تيالكويد (كييس)
 =6أكسجين

=9

=11
=12

الحشوة
ADP
Pi
ATP
NADP+

CO2 =13
 =14سكر

 =15المرحلة الكيموضوئية
 =16المرحلة الكيموحيوية

 =17مخطط يوضح التكامل بين مرحلتي التركيب الضوئي

NADPH,H+

 -2يتم تثبيت  CO2عند توفر ) )NADPH.H++ATPفي الظالم  ،الن دور اإلضاءة هو حدوث املرحلة الكيموضوئية اليت توفر
كل من  NADPH.H++ATPلذلك فان توفرمها يف الظالم يؤدي اىل تثبيت ال  CO2دون احلاجة اىل اإلضاءة .
 -3تأثير  CO2على انطالق  O2هو تأثري غري مباشر (طريقة رجعية) حيث أن تثبيت ال  CO2يسمح بتجديد مركبات ال  ADPو
 Piو  NADP+الضرورية الستمرار املرحلة الكيموضوئية اليت تؤدي اىل انطالقO2

96

 -4تفسير تجربة الوثيقة 4ص  : 182يف هذه التجربة لوحظ انطالق ال  O2لفرتة قصرية فقط يف غياب  CO2نظرا لوجود كمية قليلة

من  ADPو  Piو  NADPاستعملت يف املرحلة الكيموضوئية ولكنها مل تتجدد بسبب عدم حدوث املرحلة الكيموحيوية نظرا لغياب ال
CO2
الخالصة :أثناء الرتكيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات اخلضراء اجلمع بني:
* تفاعالت كيميوضوئية يكون مقرها التيالكوئيد أين يتم حتويل الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية.
*تفاعالت كيميوحيوية يكون مقرها احلشوة أين يتم إرجاع ال  CO2إىل كربون عضوي بإسـتعمال الطاقـة الكيميائيـة (ATPو ) NADPH,H+
الناجتة من املرحلة السابقة





بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الدامنة في الج يئات العضوية الى طاقة قابلة لالستعمال ATP

المجال التعلمي  : 2الت ننوات الطاقوين ننة

الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

ال ندرس -1:التذكير بالمدتسبات

*المعارف
المبنية

ـ التنفس ظاهرة حيوية ُهتدم خالهلا الركيزة (مادة التفاعل ) العضوية كليا يف وجود األكسجني و يتم خالهلا حتويل الطاقة
الكيميائية الكامنة للركيزة (مادة التفاعل ) إىل مادة أيضية وسطية  ATP:اليت متثل شكل الطاقة القابلة لالستعمال من
طرف اخللية ملختلف نشاطاهتا .
ـ حيدث هدم الركيزة العضوية حسب املعادلة اإلمجالية:
C6H12O6 + O2 + H2O  CO2 + H2O + E

**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 206استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف السنة األوىل من التعليم الثانوي .واملعلومات املستخرجة يف الوحدة األوىل من اجملال
الثاين (الرتكيب الضوئي) لطرح إشكالية مظاهر التنفس وشروط حدوث الظاهرة ؟
 ماهي مظاهر التنفس وماهي شروط حدوث الظاهرة؟
* مظاهر النفس  :مبادالت غازية تنفسية  ،وارتفاع درجة احلرارة واستهالك املادة العضوية
شروط التنفس :توفر األكسجني واملادة العضوية
97

التقصي

الخالصة

تذكري مبكتسبات السنة األوىل ثانوي :
يرسم خمططا يلخص جمموع ظواهر هدم (تفكيك ) الغلوكوز على املستوى اخللوي يف وجود األكسجني إىلCO2:
و  H2Oمع إنتاج طاقة .جزءا منها على شكل حرارة و اجلزء اآلخر على شكل  ATPقابل لالستعمال من طرف اخللية
ملختلف نشاطاهتا.
التنفس ظاهرة حيوية ُهتدم خالهلا الركيزة (مادة التفاعل ) العضوية كليا يف وجود األكسجني و يتم خالهلا حتويل الطاقة
الكيميائية الكامنة للركيزة (مادة التفاعل ) إىل مادة أيضية وسطية  ATP:اليت متثل شكل الطاقة القابلة لالستعمال من
طرف اخللية ملختلف نشاطاهتا .
ـ حيدث هدم الركيزة العضوية حسب املعادلة اإلمجالية
C6H12O6 + O2 + H2O  CO2 + H2O + E

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 226

المجال التعلمي  : 2الت ننوات الطاقوي ننة
الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

ال ن ن ن ن ن ن ندرس -1:التذكينر بالمدتسبن ننات
مظاهر عملية التنفس وشروط حدوث الظاهرة :معادلة ص 206
 -1شروط حدوث ظاهرة التنفس:

*وجود املادة العضوية
*وجود األكسجني ()O2

 -2مظاهر حدوث التنفس:

* انطالق ثاين أكسيد الكربون()CO2
*إنتاج طاقة(جزء منها يضيع على شكل حرارة ميكن قياسها)

الخالصة

التنفس ظاهرة حيوية ُهتدم خالهلا الركيزة (مادة التفاعل ) العضوية كليا يف وجود األكسجني و يتم خالهلا حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة للركيزة
(مادة التفاعل ) إىل مادة أيضية وسطية  ATP:اليت متثل شكل الطاقة القابلة لالستعمال من طرف اخللية ملختلف نشاطاهتا .
ـ حيدث هدم الركيزة العضوية حسب املعادلة اإلمجالية
C6H12O6 + O2 + H2O  CO2 + H2O + E
واملخطط التايل يوضح ذلك:
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الدامنة في الج يئات العضوية الى طاقة قابلة لالستعمال ATP

المجال التعلمي  : 2الت ننوات الطاقوي ننة
الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

الن ندرس -2:مقر األكسنندة التنفسيننة ( بنية الميتوكوندر )

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

يتم هدم الركيزة العضوية داخل امليتوكوندري..
 تبدي امليتوكوندريات بنية جمزأة حييط هبا غالف مزدوج يتألف من غشاءين بالزميني  ،يرسل الداخلي منهما نتوءاتتدعى األعراف امليتوكوندرية اليت يرتبط عددها بالشروط اهلوائية للوسط .يشغل جتويف امليتوكوندري مادة أساسية.
ـ يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري بوجود  ,نواقل الربوتونات و /أو اإللكرتونات اليت تشكل سالسل األكسدة و
اإلرجاع و وجود الـ ATPسنتيتاز .
ـ حتتوي املادة األساسية على عدة أنزميات من نوع نازعات ثاين أكسيد الكربون  ،نازعات اهليدروجني  ,اليت تستعمل
عوامل مساعدة ُمؤكسدة (  NAD+و  ، )FADو الـATP
 جتنيد املكتسبات القبلية

 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 209-207 استعمال برامج كمبيوتر خاصة بالتنفس (بنية امليتوكوندري)استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق وطرح إشكالية العضيات اخللوية اليت تتم على مستواها ظاهرة
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اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

األكسدة التنفسية
 ماهي بنية امليتوكوندري ؟
* عضيات التنفس تتكون من حجرات عديدة لكل منها وظيفة حمددة يف التنفس
◄ يطرح إشدالية آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الموال العضوية إلى طاقة على شد . ATP
* يستنتج مقر آليات األكسدة التنفسية انطالقا من :
 °الفحص اجملهري خلاليا اخلمرية املعاجلة بأخضر اجلانوس مزروعة يف وسطني هبما الغلوكوز أحدمها هوائي و اآلخر ال
هوائي .
 °حتليل صور مأخوذة باجملهر اإللكرتوين خلاليا اخلمرية املزروعة يف الوسط اهلوائي و يف الوسط الالهوائي.

التقصي

*يستخرج البنية احلجريية للميتوكوندري
انطالقا من حتليل:
 °صور مأخوذة باجملهر اإللكرتوين للميتوكوندري.
 °معطيات كيموحيوية لتموضع اجملموعة األنزميية ,نواقل الربوتونات و /أو اإللكرتونات و ATPسنتيتاز .
 °املعادلة اإلمجالية للتنفس اليت تلخص ظواهر األكسدة اإلرجاعية املرتقب حدوثها .
* يستنتج من الرتكيب الكيموحيوي النوعي لكل من الغشاء الداخلي و املادة األساسية إن كالمها يقوم بوظيفة خاصة يف
سريورة عملية التنفس .
يتم هدم الركيزة العضوية داخل امليتوكوندري..
 تبدي امليتوكوندريات بنية جمزأة حييط هبا غالف مزدوج يتألف من غشاءين بالزميني  ،يرسل الداخلي منهما نتوءاتتدعى األعراف امليتوكوندرية اليت يرتبط عددها بالشروط اهلوائية للوسط .يشغل جتويف امليتوكوندري مادة أساسية.

الخالصة

التقييم

ـ يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري بوجود  ,نواقل الربوتونات و /أو اإللكرتونات اليت تشكل سالسل األكسدة و
اإلرجاع و وجود الـ ATPسنتيتاز .
ـ حتتــوي املــادة األساســية علــى عــدة أنزميــات مــن نــوع نازعــات ثــاين أكســيد الكربــون  ،نازعــات اهليــدروجني  ,الــيت تســتعمل
عوامل مساعدة ُمؤكسدة (  NAD+و  ، )FADو الـATP
متارين الكتاب املدرسي  :ص 226
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المجال التعلمي  : 2الت ن ننوات الطاقويننة
الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

ال ندرس -2:مقر األكس نندة التنفسين ننة ( بنية الميتوكوندر )
إظهار مقر األكسدة التنفسية :جتارب ص 207

تفسري النتائج التجريبية :ظهور اللون األخضر يشري اىل حدوث األكسدة ويف نفس الوقت يشري اىل وجود امليتوكوندري

الم اهدة المجهرية  :الوثيقة  1ص 207
 -1المقارنة بين خاليا الخميرة المأخوذة من الوسطين :

*اخلاليا يف الوسط اهلوائي(الشكل أ) :نالحظ وجود عدد كبري من امليتوكوندريات املتطورة
*اخلاليا يف الوسط الالهوائي(الشكل ب) :نالحظ تواجد عدد قليل من الكميتوكوندريات غري املتطورة(ظامرة)

 -2الفرضية التي توضح العالقة بين وةول الميتوكوندريات وتهوية الوسط:
يف الوسط اهلوائي يتم هدم املادة العضوية كليا وحتدث العملية داخل امليتوكوندري
النتيجة :يتم هدم الركيزة (املادة)العضوية داخل امليتوكوندري
مقر األكسدة التنفسية (بنية الميتوكوندر )  :الوثيقة3+2ص 208

 -1وصع بنية الميتوكوندر :

تبدي امليتوكوندريات بنية جمزأة حييط هبا غالف مزدوج يتألف من غشاءين بالزميني  ،يرسل الداخلي منهما نتوءات تدعى األعراف
امليتوكوندرية اليت يرتبط عددها بالشروط اهلوائية للوسط .يشغل جتويف امليتوكوندري مادة أساسية.
 -2استنتاج ما يدل على أت للميتوكوندر بينة حجيرية :وجود الفراغ بني الغشاءين واملادة األساسية
معطيات كيموحيوية :الوثيقة  4ص + 208الوثيقة  5ص 209
 -1المقارنة بين بنية ك من الغ اء الداخلي والخارةي للميتوكوندر :

*يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري بوجود  ,نواقل الربوتونات و /أو اإللكرتونات اليت تشكل سالسل األكسدة و اإلرجاع و وجود الـATP
سنتيتاز .
*بينما بنية الغشاء اخلارجي للميتوكوندري فهي متاثل بنية األغشية اخللوية العادية
ااستخالص :خيتلف الغشاء الداخلي يف تركيبه الكيميائي عن الغشاء اخلارجي يف كونه حيتوي على نسبة أعلى من الربوتينات الغشائية اليت متثل
نواقل االلكرتونات والربوتونات وانزميات خاصة تتدخل يف عملية الفسفرة التاكسدية
 -2المقارنة بين مدونات الغ اء الداخلي والمالة األساسية:
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*حتتوي املادة األساسية على عدة أنزميات من نوع نازعات ثاين أكسيد الكربون  ،نازعات اهليدروجني  ,اليت تستعمل عوامل مساعدة ُمؤكسدة
(  NAD+و  ، )FADو الـATP
ااستخالص :نستخلص أن هناك اختالف يف الرتكيب الكيميائي لكل من الغشاء الداخلي للميتوكوندري واملادة األساسية ويتمثل الفرق أساسا
يف نوع الربوتينات واليت حتدد وظيفة كل منهما
النتيجة :نستنتج أن وظيفة احلشوة هي حتلل املادة العضوية الحتوائها على إنزميات متخصصة يف ذلك  ،بينما تتمثل وظيفة الغشاء الداخلي
للميتوكوندري فهي تصنيع جزيئات ال  ATPالحتوائها على اإلنزمي املتخصص يف ذلك
 -5المعاللة اإلةمالية للتنفس :ص 209
 -1استخالص نوع التفاعل  -1:تفاعل أكسدة -2،تفاعل إرجاع
-2طبيعة تفاعالت ظاهرة التنفس :تفاعالت أكسدة ارجاعية

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الدامنة في الج يئات العضوية الى طاقة قابلة لالستعمال ATP

المجال التعلمي  : 2الت ننوات الطاقويننة
الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

الندرس – 3:الت ل السد ننر
يستعمل الغلوكوز من طرف اخللية على شكل مفسفر () C6-P
ن على مستوى اهليوىل:يـُ َهدم الغلوكوزـ فوسفات إىل جزيئتني من محض البريوفيك ( )C3خالل ظاهرة كيموحيوية :التحلل

السكري (الغلكزة )
*المعارف
المبنية

 يرافق التحلل السكري بـ:▪ أكسدة مادة التفاعل بأنزميات نازعات اهليدروجني اليت تسمح إرجاع نواقل اهليدروجني  :إهنا تفاعالت األكسدة و
اإلرجاع .
C6H12O6 + 2 NAD + 2 ADP
▪ فسفرة الـ  ADPإىل الـ ATP
2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH,H+
يمدن تلخيص حصيلة الت ل السدر كما يلي :

**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 221-210 استعمال برامج كمبيوتر خاصة بالتنفس (التحلل السكري)102

وضعية
اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق  ،مث التساؤل عن الكيفية اليت يتم فيها استعمال مادة االيض (املادة
العضوية) من طرف امليتوكوندري
 ماهي الركيزة العضوية املستعملة من طرف امليتوكوندري؟
* الغلوكوز
يستنتج مادة األيض املستعملة من طرف امليتوكوندري إنطالقا من حتليل منحنيات( حمصل عليها بالتجريب املدعم
ُ
باحلاسوب  ) ExA0ترتجم تغري استهالك األكسجني من طرف معلق من اخلاليا أو امليتوكوندريات بوجود الغلوكوز أو
محض البريوفيك .
* ـ يستخرج انطالقا من خمطط هدم الغلوكوز يف اهليويل املراحل املميزة للتحلل السكري:
[ انتقال من  C6الطاقة الكامنة (Egالغلوكوز) إىل  2C3الطاقة الكامنة Ep
( محض البريوفيك) مع  Egأكرب من Epبعملية األكسدة اليت تتطلب مؤكسد ' ( R’) NAD+الذي خيتزل إىل
) R'H2 )NADH,H+وإنتاج الـ ]ATP
يستعمل الغلوكوز من طرف اخللية على شكل مفسفر () C6-P
ن على مستوى اهليوىل:يـُ َهدم الغلوكوزـ فوسفات إىل جزيئتني من محض البريوفيك ( )C3خالل ظاهرة كيموحيوية :التحلل

السكري (الغلكزة )

 يرافق التحلل السكري بـ:الخالصة

▪ أكسدة مادة التفاعل بأنزميات نازعات اهليدروجني اليت تسمح إرجاع نواقل اهليدروجني  :إهنا تفاعالت األكسدة و
اإلرجاع .
▪ فسفرة الـ  ADPإىل الـ ATP
يمدن تلخيص حصيلة الت ل السدر كما يلي
2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH,H+
حمض البيروفيك

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 226

103

C6H12O6 + 2 NAD + 2 ADP

المجال التعلمي  : 2الت ننوات الطاقوينة

الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

الندرس – 3:الت ل السدن نر
 مالة اايض المستعملة من طرف الميتوكوندر :
*تجربة  : 1الوثيقة  2 + 1ص : 201
*حتليل املنحىن:
ز:1-0كمية األكسجني املستهلكة من طرف امليتوكوندريات قليلة جدا
ز :2-1استمرار االستهالك املنخفض لألكسجني رغم إضافة الغلوكوز
ابتداء من ز :2بعد إضافة محض البريوفيك نسجل زيادة معتربة يف استهالك األكسجني من طرف امليتوكوندري
االستنتاج :امليتوكوندري تستهلك محض البريوفيك كمادة ايض وغري قادرة على استعمال الغلوكوز مباشرة
*تجربة  : 2ةدول أ+ب ص 211
 -1من خالل النتائج الموض ة في الجدولين نستخلص أت :
 محض الغلوكوز يتحول إىل محض البريوفيك يف اهليوىل يف احلالة أ و ب
 محض البريوفيك يدخل إىل امليتوكوندري يف احلالة أ فقط
 محض البريوفيك يتحول يف امليتوكوندري إىل مركبات أخرى
 محض البريوفيك يتحول إىل مركبات أخرى يف اهليوىل يف احلالة ب .
 = 1أستيل مرافق اإلنزمي أ
 = *A2إيثانول
 = *A3محض الليمون أو مركبات أخرى من حلقة كريبس
 -2ال الة التي تم ال صول فيها على الجدولين أ وب:
 احلالة (أ) :ظروف هوائية حلدوث هدم الغلوكوز داخل امليتوكوندري
 احلالة(ب) :ظروف ال هوائية :الن هدم الغلوكوز مل يتم داخل امليتوكوندري
 -3مصير ومقر ت ول حمض البيروفيك في ال التين :

* يف الوسط اهلوائي :يتحول محض البريوفيك اىل مشتقات أخرى داخل امليتوكوندري
104

*يف الوسط الالهوائي :يتحول محض البريوفيك اىل مشتقات أخرى داخل اهليوىل
مراح الت ل السدر في الهيولى  :الوثيقة  4ص 212
-1تمثي بعض التفاعالت بمعالات بسيطة:
التفاعل Glu-6-P+ADP :1
التفاعلF Dip+ADP :3
التفاعل2acide Di PG+2NADPH.H+ :6
التفاعل2acide2PG+2ATP :7
التفاعل2 acide pyrivique+2ATP :10

Glucose+ATP
Fractose 6- p+ATP
P Gal+2NAD+
2acide Di PG +2ADP
2acide2PG +2ADP

 -2استنتاج نوع التفاع الذ حدث في ك حالة:
*التفاعل 1و  :3تفاعالت اماهة ال  ATPويف نفس الوقت فسفرة للسكر
*التفاعالت  6و  7و  : 10تفاعالت أكسدة وإرجاع
 -3حصيلة عدل ال  ATPاجيابية وتقدر ب ATP2

ألنه مت استهالك جريئتني ATPيف التفاعلني 1و ، 3ومت انتاج  4جزيئات

 ATPيف التفاعالت  10+7واحملصلة هي ATP 2

يستعمل الغلوكوز من طرف اخللية على شكل مفسفر () C6-P

الخالصة

ن على مستوى اهليوىل:يـُ َهدم الغلوكوزـ فوسفات إىل جريئتني من محض البريوفيك ( )C3خالل ظاهرة كيموحيوية :التحلل السكري (الغلكزة )

 -يرافق التحلل السكري بـ:

▪ أكسدة مادة التفاعل بأنزميات نازعات اهليدروجني اليت تسمح إرجاع نواقل اهليدروجني  :إهنا تفاعالت األكسدة و اإلرجاع .
▪ فسفرة الـ  ADPإىل الـ ATP
يمدن تلخيص حصيلة الت ل السدر كما يلي
2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH,H+
حمض البيروفيك
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C6H12O6 + 2 NAD + 2 ADP

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الدامنة في الج يئات العضوية الى طاقة قابلة لالستعمال ATP

المجال التعلمي  : 2الت ننوات الطاقوينة
الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

ال ندرس – 4:مراح تفدك حمض البيروفيك (تفاعالت حلقة كريبس)
على مستوى المالة األساسية :

 يهدم محض البريوفيك إىل مادة أيضية وسطية :أستيل مرافق اإلنزمي-أ -و هذابـ :نزع ثاين أكسيد الكربون ،حتت تأثري أنزميات نازعات ثاين أكسيد الكربون مؤديا إىل حترير E. CO2= CO2
)) 0
( ) NADH,H+=  NAD
▪ نزع اهليدروجني  ،حتت تأثري أنزميات نازعات اهليدروجني مع إرجاع نواقل اهليدروجني
 يرتبط جذر األستيل مرافق األنزمي ـ أ ـ مع مستقبل رباعي الكربون  C4ليعطي مركبا سداسي الكربون ()C6يطرأ على املركب  C6سلسلة من العمليات يتم فيها نزع ثاين أكسيد الكربون ( مؤدية إىل متعدن الركيزة ( مادة التفاعل )
العضوية إىل ) CO2وسلسلة من العمليات يتم فيها نزع اهليدروجني مؤدية إىل إرجاع نواقل اهليدروجني .
تشكل جمموع هذه التفاعالت حلقة كريبس يتم خالهلا جتديد املركب  C4و فسفرة الـ ADPإىل  ATPيف وجود الفوسفور
الالعضوي).)Pi
ـ ينتج عن كل حلقة (حلقة كريبس ):

*المعارف
المبنية

 جريئتان من CO2 جزيئة واحدة من ATP جزيئة واحدة من FADH2 -ث ثال ث ة يئات منNADH,H +

**األهداف

 جتنيد املكتسبات القبلية
106

المنهجية

 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 214-213 استعمال برامج كمبيوتر خاصة بالتنفس (تفاعالت حلقة كريبس)استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق  ،مث التساؤل عن آلية هدم محض البريوفيك الناتج عن عملية
التحلل السكري وتتبع مراحل هدمه
 ماهي مراحل حتول محض البريوفيك؟
 تتم مراحلها وفق حلقة كريبس
يستخرج مراحل تفكك محض البريوفيك يف امليتوكوندري انطالقا من:
حتليل منحنيات هدم محض البريوفيك من طرف معلق من ميتوكوندريات حمصل عليها بالتجريب املدعم باحلاسوب

التقصي

. ) ExAO
°خمطط هدم محض البريوفيك يف املادة األساسية للميتوكوندري.

الخالصة

يسـبق حلقــة كـريبس مرحلــة حتفيزيــة بتحــول محــض البريوفيــك اىل اسـتيل مرافــق إنــزمي أ والــذي يــدخل اىل الـدورة حيــث يســتقبل
من طرف مستقبل رباعي الكربون ليعطي مركب سداسي الكربون وينفصل مرافق اإلنزمي أ ،
*يطرأ على املركب سداسي الكربون ( )C6سلسلة عمليات يتم فيها نزع ثاين أكسيد الكربون ( مؤدية إىل متعدن الركيزة
( مادة التفاعل ) العضوية إىل ) CO2وسلسلة من العمليات يتم فيها نزع اهليدروجني مؤدية إىل إرجاع نواقل اهليدروجني
.
تشكل جمموع هذه التفاعالت حلقة كريبس يتم خالهلا جتديد املركب  C4و فسفرة الـ ADPإىل  ATPيف وجود الفوسفور
الالعضوي).)Pi
وميكن استنتاج احلصيلة اإلمجالية للتحلل السكري وحلقة كريبس من هدم جزيئة واحدة من الغلوكوز :
*التحلل السكري2ATP+2NADPH.H+ :
*حلقة كريبس:
 3CO2+ 1ATP+4NADPH.H+ +1 FADH2ونعلم انه لدينا حلقتني كريبس ومنه احلصيلة اإلمجالية
للتحلل السكري وحلقة كريبس تكون كما يلي:
اجلزيئات
ATP
NADPH.H+
FADH2
CO2

العدد (احلصيلة)
4
10
2
6
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التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 226

لمجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوي نة
الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

الن ندرس – 4:مراح تفدك حمض البيروفينك (تفاعالت حلقة كريبس)
إظهار هدم حمض البيروفيك من طرف الميتوكوندر  :الوثيقة  1ص 213
*ت لي المن نى :بعد حقن محض البريوفيك يف الوسط نالحظ زيادة :كمية  O2املستهلكة وكمية  CO2املطروحة
*االستنتاج :امتصاص O2وطرح  CO2مظاهر تدل على هدم محض البريوفيك داخل امليتوكوندري
ت ول حمض البيروفيك الى اسيت مرافق اإلن يم أ  :معادلة ص 213
من خالل املعادلة نستنتج أن محض البريوفيك يتحول اىل مادة ايضية وسطية (استيل مرافق إنزمي أ) وهذا ب:
*نزع  CO2حتت تأثري إنزميات نازعات  CO2مؤديا اىل حترير ثاين أكسيد الكربون
*نزع اهليدروجني حتت تأثري إنزميات نازعات اهليدروجني وإرجاع نواقل اهليدروجني
تفاعالت حلقة كريبس :الوثيقة  2ص 214

( ) NADH,H+=  NAD

 -1استخراج نوع التفاعالت:

 :3+2تفاعالت نزع كربوكسيل تاكسدية 4،تركيب ال  7+5، ATPأكسدة
 -2عدل ة يئات ال  CO2المطروحة خالل الدورة انطالق من ة يئة غلوكوز واحدة4 CO2 :
-3عدل ونوع المرافقات المرةعة خالل الدورة انطالق من ة يئة غلوكوز واحدة:
6 NADPH.H+ + 2 FADH2
CO2
-4المعاللة (أ) :ت ول حمض البيروفيك الى استي مرافق إن يم أ
محض البريوفيك+مرافق إنزمي أ

استيل مرافق إنزمي أ

NADPH.H+

NAD P

الخالصة
يســبق حلقــة كـريبس مرحلــة حتفيزيــة بتحــول محــض البريوفيــك اىل اســتيل مرافــق إنــزمي أ والــذي يــدخل اىل الــدورة حيــث يســتقبل مــن طــرف مســتقبل
رباعي الكربون ليعطي مركب سداسي الكربون وينفصل مرافق اإلنزمي أ ،
*يطرأ على املركب سداسي الكربون ( )C6سلسلة عمليات يتم فيها نزع ثاين أكسيد الكربون ( مؤدية إىل متعدن الركيزة ( مادة التفاعل )
العضوية إىل ) CO2وسلسلة من العمليات يتم فيها نزع اهليدروجني مؤدية إىل إرجاع نواقل اهليدروجني .
تشكل جمموع هذه التفاعالت حلقة كريبس يتم خالهلا جتديد املركب  C4و فسفرة الـ ADPإىل  ATPيف وجود الفوسفور
الالعضوي).)Piوميكن استنتاج احلصيلة اإلمجالية للتحلل السكري وحلقة كريبس من هدم جزيئة واحدة من الغلوكوز *:التحلل السكري:
*2ATP+2NADPH.H+حلقة كريبس:
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 3CO2+ 1ATP+4NADPH.H+ +1 FADH2ونعلم انه لدينا حلقتني كريبس ومنه احلصيلة اإلمجالية للتحلل السكري وحلقة
كريبس تكون كما يلي:
اجلزيئات

العدد (احلصيلة)

ATP
NADPH.H+
FADH2
CO2



4
10
2
6

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الدامنة في الج يئات العضوية الى طاقة قابلة لالستعمال ATP

المجال التعلمي  : 2الت ننوات الطاقويننة

الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

الندرس – 5:الفسفنرة التاكسدينة
على مستوى الغ اء الداخلي للميتوكوندر

 تعطي النواقل املرجعة ( ) NADH,H +و ) ) FADH2اإللكرتونات لسلسلة األكسدة و اإلرجاع ،اليتُ
تكون فيها خمتلف النواقل مرتبة حسب كمون األكسدة و اإلرجاع متزايد إهنا السلسلة التنفسية.
 يكون ثاين األكسجني ( ) O2املستقبل النهائي لإللكرتونات يف السلسلة التنفسية.يرتبط ثاين األكسجني املرجع مع الربوتونات املوجودة يف املادة األساسية لتشكيل املاء :

*المعارف
المبنية

 +اO2
بضخ ال4H 
2H2O
ألساسية حنو
ربوتونات+من4éاملادة
 تسمح تفاعالت األكسدة و اإلرجاع اليت تتم على طول السلسلة التنفسيةالفراغ بني الغشائني مولدا بذلك تدرجا للربوتونات يف هذا املستوى.
+

 يتم تشتت هذا التدرج اإللكرتوكيميائي( الربوتونات املرتاكمة يف الفراغ بني الغشاءين) بسيل ( تدفق ) عائد من الربوتونات حنو املادة األساسية باالنتشار عرب الـ
 ATPسنتيتاز .
 تسمح الطاقة املتحررة من سيل الربوتونات بفسفرة  ADPإىل  ATPيف وجود الفوسفات الالعضوي ) (Piيفمستوى الكرات املذنبة إهنا الفسفرة التأكسدية.
**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 217-215109

 استعمال برامج كمبيوتر خاصة بالتنفس (الفسفرة التاكسدية)وضعية

اانطالق

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق  ،مث التساؤل عن آلية أكسدة املرافقات اإلنزميية واستعمال الطاقة
الناجتة من األكسدة لغرض إنتاج ال ATP
 ماهو مقر تفاعالت الفسفرة التاكسدية ؟ وماهي مراحلها؟

اإلشداليات

 احلشوة ،الغشاء الداخلي للميتوكوندري

صياغة

الفرضيات

التقصي

 تتم مراحلها وفق حلقة كريبس
يستخرج انطالقا من حتليل:
 °نتائج جتارب أجنزت على معلق ميتوكوندريات يف وسط حيتوي على ) ADP, Pi, T' H2 ،(NADH,H+و O2  °خمطط التفاعالت الكيموحيوية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري،أن تركيب الـ ATPبفسفرة الـ ADPيف وجود  , Piعلى مستوى الـ ATPسنتيتاز ناتج عن تشتت تدفق الربوتونات
املولدة يف الفراغ بني الغشائي بتسلسل تفاعالت األكسدة و اإلرجاع املرتبطة بنشاط سالسل نقل اإللكرتونات بني H2
'T

( 0.32 - () NADH,H +فولط ) أو
 )0,06( )FADH2و  0.80 +( O2فولط)

يضع رمسا ختطيطيا ميثل فيه جمموع ظواهر عملية التنفس اخللوي يف حالة أن مادة التفاعل هي الغلوكوز
ميكن وضع املخطط التـايل لتوضـيح خمتلـف تفـاعالت حتويـل الطاقـة الكيميائيـة الكامنـة يف املغـذيات اىل طاقـة كيميائيـة قابلـة
لالستعمال يف الوسط اهلوائي  :الوثيقة  5ص 217
تسمح تفاعالت األكسدة و اإلرجاع اليت تتم على طول السلسلة التنفسية بضخ الربوتونات من املادة األساسية حنو الفراغ
بني الغشائني مولدا بذلك تدرجا للربوتونات يف هذا املستوى.
الخالصة

التقييم

 يتم تشتت هذا التدرج اإللكرتوكيميائي ( الربوتونات املرتاكمة يف الفراغ بني الغشاءين) بسيل ( تدفق ) عائد منالربوتونات حنو املادة األساسية باالنتشار عرب الـ  ATPسنتيتاز .
 تس ــمح الطاق ــة املتح ــررة م ــن س ــيل الربوتون ــات بفس ــفرة  ADPإىل  ATPيف وج ــود الفوس ــفات الالعض ــوي ) (Piيفمستوى الكرات املذنبة إهنا الفسفرة التأكسدية.
*املخطط التحصيلي لظاهرة التنفس  :الكتاب املدرسي ص 224
متارين الكتاب املدرسي  :ص 226
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المجال التعلمي  : 2الت نوات الطاقوينة
الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

ال ندرس – 5:الفسفرة التاكسدينة
لور الغ اء الداخلي للميتوكوندر :
*التجربة  : 1الوثيقة  1ص 215
* المعلومات التي تقدمها نتائج التجربة فيما يخص لور مدونات ال ويصالت الغ ائية (الغ اء واإلن يم):
*نقل االلكرتونات يتم بواسطة مكونات الغشاء
*تركيب ال  ATPيتم بواسطة اجلزء الكروي()F1من اإلنزمي  ATP Synthaseعند وجوده ضمن الغشاء السليم (يف امليتوكوندري أو يف
احلويصلة الغشائية)
*التجربة  : 2الوثيقة  2ص 215
 -1ت لي المن نى للوثيقة :2زيادة  O2للوسط تعمل على اخنفاض ال  PHخارج امليتوكوندري ،بينما تعمل مادة ال  DNPعلى رفع درجة
ال PHخارج امليتوكوندري.
 -2ت ديد تأثير ك من ( )O2ومالة  DNPوإبراز مصدر البروتونات  H+عند إضافة :O2

*تأثري  :O2هو زيادة تركيز الربوتونات  H+خارج امليتوكوندري
*تأثري  :DNPختفيض تركيز الربوتونات  H+خارج امليتوكوندري
*مصدر ال  H+عند إضافة  :O2داخل امليتوكوندري

 -3تعلي انخفاض ال  PHخارج الميتوكوندر ثم عولته لل الة األصلية:عن طريق نفاذية الغشاء الداخلي للميتوكوندري وليس الغشاء
اخلارجي الذي يتميز بنفاذية ملعظم اجلزيئات الصغرية
 -4المقارنة بين زمن عولة ال PHالى الوضعية األصلية في غياب ووةول مالة  DNPوتفسير ذلك:
*يف غياب  : DNPيكون خروج الربوتونات سريع بينما العودة اىل احلالة األصلية بطيئة
*يف وجود  :DNPيسرع من دخول  H+اىل داخل امليتوكوندري ويفسر ذلك بان مركب  DNPيقوم بادخال الربوتونات بسرعة من اخلارج اىل
الداخل
*التجربة  : 3الوثيقة  3ص 216
*استنتاج شروط تركيب ال: ATP

 وجود فرق يف تركيز الربوتونات  H+بني داخل وخارج امليتوكوندري -وجود الكرية املذنبة(إنزمي ) ATP Synthase

آلية الفسفرة التاكسدية :الوثيقة 4ص 216

 -1ت ديد اآللية الفي يائية انتقال االدترونات في السلسلة التنفسية :يكون من الكمون املنخفض اىل الكمون املرتفع وفق تدرج كمون
األكسدة االرجاعية ،حيث تعطي النواقل املرجعة ( ) NADH,H +و ) ) FADH2اإللكرتونات لسلسلة األكسدة و اإلرجاع ،اليت
ُ
تكون فيها خمتلف النواقل مرتبة حسب كمون األكسدة و اإلرجاع متزايد إهنا السلسلة التنفسية.
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 -2تعلي انخفاض ال  PHخارج الميتوكوندر في التجربة :2يعود اىل دور نواقل االلكرتونات يف اخراج الربوتونات

 -3حساب فرق كموت األكسدة اارةاعية بين الثنائيتين )NAD+/NADPH,H+(:والناق 0.37=))0.32-(-0.05(:T2فولط
ااستنتاج :الفرق يف الكمون معترب أي ان هناك اخنفاض معترب يف طاقة اإللكرتون فأين ذهبت هذه الطاقة؟
 -4تستعم الطاقة المت ررة :يف إخراج الربوتونات( )H+عكس تدرج الرتكيز الن ذلك يتطلب طاقة
 -5المستقب األخير لاللدترونات في السلسلة التنفسية :يكون ثاين األكسجني ( ) O2املستقبل النهائي لإللكرتونات يف السلسلة
التنفسية .يرتبط ثاين األكسجني املرجع مع الربوتونات املوجودة يف املادة األساسية لتشكيل املاء

O2 + 4é + 4H+  2H2O

النتيجة :احلصيلة الطاقوية القابلة لالستعمال (عدد جزيئات ال  )ATPالناجتة من هدم جزيئة من الغلوكوز38:

الخالصة

ميكــن وضــع املخطــط التــايل لتوضــيح خمتلــف تفــاعالت حتويــل الطاقــة الكيميائيــة الكامنــة يف املغــذيات اىل طاقـة كيميائيــة قابلــة لالســتعمال يف الوســط
اهلوائي  :الوثيقة  5ص 217

=غلوكوز

CO2 =5

أ= التحلل السكري

=2حمض اليبروفيك

FADH2 =6

ب= حلقة كريبس

NADH,H+ = 3
ATP = 4

O2 =7
H2O = 8

ج= الفسفرة التأكسدية

تسمح تفاعالت األكسدة و اإلرجاع اليت تتم على طول السلسلة التنفسية بضخ الربوتونات من املادة األساسية حنو الفراغ بني الغشائني مولدا
بذلك تدرجا للربوتونات يف هذا املستوى.
 يتم تشتت هذا التدرج اإللكرتوكيميائي ( الربوتونات املرتاكمة يف الفراغ بني الغشاءين) بسيل ( تدفق ) عائد من الربوتونات حنو املادةاألساسية باالنتشار عرب الـ  ATPسنتيتاز .
 تسمح الطاقة املتحررة مـن سـيل الربوتونـات بفسـفرة  ADPإىل  ATPيف وجـود الفوسـفات الالعضـوي ) (Piيف مسـتوى الكـرات املذنبـة إهنـاالفسفرة التأكسدية.
*املخطط التحصيلي لظاهرة التنفس  :الكتاب املدرسي ص 224
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ي دل آليات ت وي الطاقة الدامنة في الج يئات العضوية الى طاقة قابلة لالستعمال ATP

المجال التعلمي  : 2الت وات الطاقوينة
الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

الندرس – 6:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الوسط الالهوائي

يطرأ على مادة التفاعل العضوية يف غياب األكسجني هدم جزئي و ينتج عن ذلك حتويل جزئي للطاقة الكيميائية
الكامنة املوجودة يف اجلريئة األصلية .
و بالتايل تكون الطاقة الناجتة احملصل عليها ضئيلة مقارنة بالطاقة اليت نتحصل عليها يف وجود األكسجني ( تقريبا
أقل من  20مرة )
ـ يؤدي دخول الغلوكوز يف عملية التحلل السكري مماثلة للتنفس إىل تشكيل :
*المعارف
المبنية

▪ جريئتان من محض البريوفيك
▪ جريئتان من الـ ATP
▪ ناقالن مرجعان للربوتونات NADH,H :
+

 حيدث جلزيئات محض البريوفيك يف الشروط الالهوائية ختمرا كحوليا ( يف حالة اخلمائر) .ـ إن استمرار التحلل السكري وبالتايل تركيب الـ ATPمير بإعادة جتديد نواقل اهليدروجني ( NADH,H+إىل
) NAD
الناجتة عن إرجاع مادة أيضية وسطية (مركب  ) C2النامجة عن نزع ثاين أكسيد الكربون من محض البريوفيك.
**األهداف
المنهجية

 جتنيد املكتسبات القبلية
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 220-218 استعمال برامج كمبيوتر خاصة بالتخمر113

وضعية
اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاطات السابقة واملعلومات املكتسبة يف السنة األوىل من التعليم الثانوي لطرح
إشكالية هدم املادة العضوية يف الوسط الالهوائي ومعرفة الفروقات بني هدم املادة العضوية يف الوسط اهلوائي والالهوائي
 ماهي نواتج التخمر الكحويل؟ وماهي الفوارق اليت متيز الية التخمر عن الية التنفس؟
 انطالق غاز  CO2وتشكل كحول
 الفرق بني التنفس والتخمر  :هدم املادة العضوية والطاقة الناجتة واستعمال O2
يطرح إشدالية آلية ت وي الطاقة الدامنة في الج يئات العضوية للغلوكوز إلى الن ATPفي غياب األكسجين .
* يستنتج اهلدم اجلزئي للغلوكوز يف غياب األكسجني انطالقا من حتليل النواتج اليت تظهر مع مرور الزمن يف معلق مخرية
مزروعة يف وسط يفتقر لألكسجني و حيوي الغلوكوز .

التقصي

الخالصة

التقييم

* يستنتج وجود مرحلة مشرتكة لكل من التنفس و التخمر و املتمثلة يف التحلل السكري انطالقا من حتليل:
 °صور مأخوذة باجملهر اإللكرتوين خلاليا اخلمائر معزولة من وسط الهوائي
 °خمططات احلصيلة الطاقوية املتعلقة هبدم الغلوكوز يف وجود األكسجني و يف غياب األكسجني .
* يستخرج كيفية إعادة جتديد نواقل اهليدروجني '  ) NAD+( Tو الذي حيافظ على استمرار التحلل السكري و تركيب
الـ ATPانطالقا من نتائج جتريبية .
* يضع رمسا ختطيطيا ميثل فيه جمموع ظواهر عملية التخمر اخللوي يف حالة أن مادة التفاعل هي الغلوكوز
ميكن توضيح خمتلف تفاعالت التخمر وفق خمطط الوثيقة  5ص 220
املخطط التحصيلي للتخمر  :الكتاب ص 225
متارين الكتاب املدرسي  :ص 226
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المجال التعلمي  : 2الت نوات الطاقوي ننة

الوحدة التعلمية - 2:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامنة في الج يئات العضوية الى ATP

الندرس – 6:آليات ت وي الطاقة الديميائية الدامننة في الوسط الالهوائي
هدم الغلوكوز في غياب األكسجين :الوثيقة 1ص 218

*ت لي المن نى :نسجل مع الزمن زيادة تركيز كل من  CO2وكحول االيثانول
ااستنتاج :نستنتج أن نواتج التخمر الكحويل هي  CO2وكحول االيثانول ويتم يف غياب األكسجني
تطور كمية الخميرة في غياب ووةول األكسجين :الوثيقة 2ص 219
-1ت لي النتائج التجريبية:

* يف الوسط اهلوائي :نالحظ تناقص شفافية الوسط مبرور الزمن
* يف الوسط الالهوائي :نالحظ تناقص بطيء لشفافية الوسط مع مرور الزمن

*ااستنتاج :مردود إنتاج اخلمرية يكون كبريا يف الوسط اهلوائي مقارنة بالوسط االهوائي ويظهر ذلك من خالل مالحظة االخنفاض الكبري يف
شفافية الوسط
 -2مقارنة تطور كتلة الخميرة في الوسطين الهوائي والالهوائي  :يدوت حسب الجدول التالي
كمية الغلوكوز في وسط الزرع
التجارب
1
2
3
4

مدة التجربة
(األيام)

3
9
19
90

أكسجين
الوسط

حجم محلول
الزراعة

بداية
التجربة

نهاية التجربة

غني
متوسط
فقير
خالي

200
3000
3000
3000

10
150
150
150

0
0
4.5
105

الخميرة مردود إنتاج
المتشكلة
الخميرة
(غ)
0.044
0.44
0.013
1.97
0.009
1.36
0.006
0.25

لراسة مقارنة ال صيلة الطاقوية آلليتي التنفس والتخمر :الوثيقة  3ص 219
ت ديد كمية الطاقة الناتجة عن هدم ة يئة واحدة من الغلوكوز أثناء التنفس والتخمر:*يف التنفس ATP38 :او  2860KJ/moleو نواتج التنفس تكون خالية من الطاقة الكامنة()H2O+CO2
*يف التخمر 2ATP:او  120KJ/moleونواتج التخمر تكون غنية بالطاقة يف االيثانول () 1360kj/MOLE
ااستنتاج  :يكون املردود الطاقوي يف التنفس عايل ألنه ينتج عن هدم كلي للمادة العضوية بينما يكون منخفض يف التخمر نظرا للهدم اجلزئي
للمادة العضوية .
إظهار كيفية تجديد نواق الهيدروةين خالل التخمر :الوثيقة 4ص 220
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 -1كيفية تجديد المرافقات اإلن يمية استمرار الت ل السدر وتركيب ATPخالل التخمر :يؤدي دخول الغلوكوز يف عملية التحلل

السكري مماثلة للتنفس إىل تشكيل :
▪ جريئتان من محض البريوفيك
▪ جريئتان من الـ ATP

▪ ناقالن مرجعان للربوتونات NADH,H + :
 حيدث جلزيئات محض البريوفيك يف الشروط الالهوائية ختمرا كحوليا ( يف حالة اخلمائر) .ـ ويتم جتديد نواقل اهليدروجني( NADH,H+إىل ) NADبإرجاع مادة ايضية وسطية (( )C2اسيتيل الدهيد )
النامجة عن نزع ثاين أكسيد الكربون من محض البريوفيك.اىل كحول االيثانول  ،وهذا التجديد ضروري الستمرار مرحلة التحلل السكري وتركيب
 ATPخالل التخمر
 -2المقارنة بين الية تجديد المرافقات اإلن يمية في ك من التنفس والتخمر:

*جتديد املرافقات اإلنزميية يف التخمر ال يتطلب تدخل ( )O2وال يتطلب فسفرة تاكسدية اليت تتم داخل امليتوكوندري ويتم كليا يف اهليوىل
*بينما جتديد املرافقات اإلنزميية يف التنفس يتم من خالل الفسفرة التاكسدية اليت تتم داخل امليتوكوندري
النتيجة :مما سبق ميكن توضيح ظاهرة التخمر وفق املعادلة التالية:
2 Ethanol + 2ATP + 2CO2

Glucose + 2ADP + 2Pi

الخالصة
ميكن وضع املخطط التتايل لتوضيح خمتلف تفاعالت حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة اىل طاقة قابلة لالستعمال يف الوسط الالهوائي  :الوثيقة 5
ص 220
أ :تحلل سكري
س :تخمر كحولي
 :1غلوكوز
 :2حمض البيروفيك
NADPH,H+:3
ATP-4
:5كحول االيثانول
CO2 :9
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :ين ئ مخطط ت صيلي لت وات الطاقة على المستوى الخلو
المجال التعلمي  : 2الت نوات الطاقويننة
الوحدة التعلمية – 3:حوصلة الت وات الطاقوية على المستوى الخلو

الندرس – :الت وات الطاقوية على المستوى الخلو
*المعارف
المبنية
**األهداف
المنهجية

حتدث داخل اخللية حقيقية النواة اجملزأة (اهليوىل ،الصانعات اخلضراء ،امليتوكوندري ) تفاعالت أيضية حتفيزها
أنزميات نوعية .
ـ تصاحب هذه التفاعالت األيضية حتوالت طاقوية .
 جتنيد املكتسبات القبلية
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات

صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 230-228 استعمال برامج كمبيوتر خاصة التحوالت الطاقوية على املستوى اخللوياستغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاطات السابقة إلنشاء خمطط حتصيلي الستعمال الطاقة على املستوى اخللوي
والتحوالت الطاقوية
 ماهي صور املواد الطاقوية اليت تدخل وخترج اىل اخللية احلية والتحوالت الطاقوية املصاحبة هلا؟
 ماهي صور الطاقة الالزمة ألداء الوظائف احليوية وأنواع الوظائف اليت تتطلب الطاقة؟
 املواد اليت تدخل وخترج اىل اخللية  :عناصر مغذية(أمحاض أمنية  ،غلوكوز،أمحاض دمسة وغليسريول وماء وأمالح
معدنية وهرمونات .....
 صور الطاقة القابلة لالستعمال ATP :
 التحوالت الطاقوية  :التنفس والتخمر والرتكيب الضوئي

التقصي

يبين على املستوى اخللوي حصيلة املواد اليت تدخل و املواد اليت خترج
اليت تصاحب التحوالت الطاقوية .
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الخالصة

التقييم

إجناز الرسم التخطيطي:
عناصر الرسم خلية نباتية وأخرى حيوانية توضحان حتوالت الطاقة يف كل منهما واالستعماالت املختلفة للطاقة بعد ذلك.

متارين الكتاب املدرسي  :ص 233+232

المجال التعلمي  : 2الت نوات الطاقوية
الوحدة التعلمية – 3:حوصلة الت وات الطاقوية على المستوى الخلنو
الدرس – :الت نوات الطاقوية على المستنوى الخلو
إنتاج الطاقة وت ويلها الى طاقة قابلة لالستعمال :الوثيقة 3+2+1ص 228
*وضع املعلومات الصحيحة يف مكان األرقام من كل وثيقة من الوثائق الثالث
األرقام
1

المعلومات (البيانات)
طاقة قابلة لالستعمال ATP

المعلومات (البيانات)
O2

األرقام
7

2

الدترونات

8

CO2

3

سدر(مالة اايض)

9

NADPH,H+

4

سدروز

10

غليسر الدهيد

5

غلوكوز

11

ك ول اايثانول

6

حمض البيروفيك

أ

حلقة كالفن

ب

التيالكوييد

مصدر الطاقة القابلة لالستعمال :ATP
أ -ة يئة  ATPالوثيقة  5 + 4ص 229
الوظائف اليت حتتاج اىل  :ATPتقوم جزيئة ال ATPبدور وسيط يف التفاعالت الكيميائية (اهلدم :التنفس) وظائف أخرى تتطلب استعمال
الطاقة مثل النقل الفعال والنقل ............
ب -بعض استعماات ال  : ATPالوثيقة  4ص 230
 احملافظة على حرارة اجلسم ويظهر ذلك جليا يف املناطق شديد الربودة.
 احلركــة وهــي موضــحة يف أنـواع خمتلفــة مــن الكائنــات :األميبــا (حيـوان أحــادي اخلليــة) والفهــد واإلنســان خاصــة عنــد اإلنســان الــذي يقــوم
حبركات رياضية.
 النقل الفعال للمواد عكس تدرج الرتكيز وقد مت التعرف على أمهيته يف الوحدة اخلامسة يف االتصال العصيب.
 البناء والذي يتطلب تدخل إنزميات تقوم بتكوين روابط جديد وتتطلب طاقة مثل بنـاء سـكر السـكروز انطـالق مـن سـكريني مهـا الغلوكـوز
طاقة ضوئية
والفركتوز.
الخالصة :إنجاز الرسم التخطيطي:
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بناء المركبات الكيميائية

طاقة كيميائية كامنة

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يقرتح تفسريا للنشاط التكتوين للصفائح
المجال التعلمي  : 3التدتونينة العامة
الوحدة التعلمية – 1:الن اط التدتوتوني للصفائح

الندرس -1 :ت ديد الصفائح التدتونينة
*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 ينقسم الغالف الصخري (الليتوسفري) إىل عدة صفائح صلبة. الصفيحة التكتونية منطقة غري نشطة،ميكن أن تكون حميطية،قارية أو خمتلطة. تُفصل الصفيحة التكتونية عن الصفائح اجملاورة مبناطق نشطة متيزها حركات زلزالية و بركنة قوية و تضاريس خاصة مثل :سلسلة جبلية لقيعان البحار ( ظهرات) خندق حميطي ،سلسلة جبلية قارية...
 جتنيد املكتسبات القبلية
 التمثيل التخطيطي
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
***تنظيم وسرب الدرس
 وثائق من الكتاب املدرسي ص 239-238 -استعمال برامج كمبيوتر توضح منذجة للصفائح التكتونية

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف السنة الثالثة متوسط  ،واالنطالق من خريطة العامل تبني توزيع الزالزل والرباكني


هل لتضاريس قاع احمليطات عالقة حبدود الصفائح التكتونية؟وماهي هذه العالقة؟

تقع تضاريس احمليطات يف أماكن حدود الصفائح التكتونية،وتنشا هذه التضاريس عن تباعدها.
يعرف مفهوم الصفيحة التكتونية من خالل استغالل وثائق متعلقة بـ:
▪ التوزع العاملي لكل من الزالزل و الرباكني ( خرائط أو مربمج إعالمي).
▪ تضاريس قاع احمليطات ( خنادق و ظهرات) و تضاريس قارية
( السالسل اجلبلية ).
* يعاين على خريطة الصفائح التكتونية املختلفة و املشكلة للقشرة األرضية مع رسم حدودها.
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الخالصة

التقييم

ينقسم الغالف الصخري (الليتوسفري) إىل عدة صفائح صلبة.
 الصفيحة التكتونية منطقة غري نشطة،ميكن أن تكون حميطية،قارية أو خمتلطة. تُفصل الصفيحة التكتونية عن الصفائح اجملاورة مبناطق نشطة متيزها حركات زلزالية و بركنة قوية و تضاريس خاصـة مثـل :سلسلة جبلية لقيعان البحار ( ظهرات) خندق حميطي ،سلسلة جبلية قارية...
متارين الكتاب املدرسي  :ص 258-255

المجال التعلمي  : 3التدتونية العامة
الوحدة التعلمية – 1:الن اط التدتوتوني للصفائح
الندرس -1 :ت ديد الصفائح التدتونينة
توزيع ال ازل والبراكين في العالم :الوثيقة  1ص 238
ااستخالص :نستخلص أن هناك تطابق بني املناطق اهلشة من العامل مع املراكز السطحية للزالزل والرباكني
توزيع تضاريس قاع الم يطات والسالس الجبلية في العالم :الوثيقة  3+2ص 239

أ:1-المقارنة بين توزع البراكين و(الظهرات+الخنالق) :يوجد تطابق بني توزعهما،حيث جند أن أماكن تواجد الرباكني مرتبط بوجود الظهرات
واخلنادق.
االستخالص :املناطق الربكانية املوجودة يف وسط احمليط مرتبطة بالسالسل اجلبلية وسط حميطية(الظهرات) وان اجلزر الربكانية تتواجد على مستوى
حواف اخلنادق البحرية
أ :2-المقارنة بين أماكن توزع ال ازل و(الخنالق والسالس الجبلية ال ديثة) :يوجد تطابق بينهما ،حيث أن الزالزل تتوزع يف مناطق
تواجد اخلنادق والسالسل اجلبلية احلديثة.
ااستخالص :من مقارنة التوزيع العاملي للظهرات مع التوزع العاملي للزالزل يتبني وجود مناطق مستقرة وواسعة تدعى الصفائح وهذه األخرية
حماطة مبناطق نشطة(الظهرات) وضيقة حتدث فيها الزالزل بكثرة
-2تعيني على اخلريطة حدود أهم الصفائح التكتونية املكونة للقشرة األرضية:

 -3استخالص أنوع الصفائح التدتونية  :ميكن تقسيمها اىل ثالث أنواع رئيسية:
-1الصفائح الم يطية:مثل صفيحة احمليط اهلادي

-2الصفائح القارية  :مثل صفيحة شبه اجلزيرة العربية
-3الصفائح المختلطة(قارية وم يطية) :مثل صفيحة أمريكا،صفيحة أفريقيا،صفيحة اورواسيا،الصفيحة االسرتالية..
اخلالصة
ينقسم الغالف الصخري (الليتوسفري) إىل عدة صفائح صلبة.
 الصفيحة التكتونية منطقة غري نشطة،ميكن أن تكون حميطية،قارية أو خمتلطة. تُفصل الصفيحة التكتونية عن الصفائح اجملاورة مبناطق نشطة متيزها حركات زلزالية و بركنة قوية و تضاريس خاصة مثل  :سلسلة جبلية لقيعانالبحار ( ظهرات) خندق حميطي ،سلسلة جبلية قارية...
مالحظة:
*الظهرات احمليطية :تشكل سالسل جبلية يف أعماق احمليطات وهي يف تطور مستمر وحتيط هذه الظهرات بالكرة األرضية على طول يفوق
 60000كلم وهناك نوعان من الظهرات حسب سرعة متددها:
أ-ظهرات احمليط األطلسي :سرعة التمدد تصل اىل بضعة سنتيمرتات يف السنة
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ب*-ظهرات احمليط اهلادي :سرعة التمدد تقارب  10سم يف السنة
* التوسع التدرجيي للمحيطات يتم على طول املظهرات
*اخلندق :يتميز بنشاط زلزايل وبركاين كبري مثل خندق الريفت
*الريفت :منطقة تتوسط الظهرة ميتد فيها الربكان

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يقرتح تفسريا للنشاط التكتوين للصفائح
المجال التعلمي  : 3التدتوني نة العامة
الوحدة التعلمية – 1:الن اط التدتوتوني للصفائح

الندرس -2 :حركات الصفائح التدتونينة

*المعارف
المبنية

 ميكن للصفائح أن تتباعد أو أن تتقارب. ميكن تربير حركات التباعد من خالل  :زحزحة القارات والتوسع احمليطي . حيدد عمر قاع احمليطات اعتمادا على االختالالت املغنطيسية أو التوضعات الرسوبية اليت تغطي اللوح احمليطي. يزداد عمر اللوح احمليطي بشكل تناظري على جانيب الظهرة و هذا ما يدل على تباعد الصفائح التيكتونية عن بضعهاالبعض.
 تتجلى حركات التقارب على مستوى احلدود املقابلة ملناطق التباعد بغطس صفيحة ما حتت صفيحة أخرى ويدعى هذابالغوص (مثل غوص الصفيحة اإلفريقية حتت الصفيحة األوربية ).
 ينقسم الغالف الصخري( الليتوسفري) اىل عدة صفائح متحركة عن بعضها البعض .و هذا ما يدعى بنظرية تكتو نيةالصفائح.
 جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
 صياغة فرضيات والتحقق منها
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 247-240 استعمال برامج كمبيوتر توضح منذجة حلركات الصفائح التكتونية(تباعد وتقارب)استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق ،مث معاينة خريطة تبني مراحل زحزحة القارات واختيار مثال إلفريقيا
وأمريكا اجلنوبية ملالحظاته
 كيف ميكن تفسري تباعد القارات؟

اإلشداليات

 ماهي األدلة على ذلك؟
 ماهي عواقبه على مستوى الكرة األرضية؟
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صياغة
الفرضيات

تتباعد القارات نتيجة حدوث حركات تباعد لصفائح،واألدلة مثل تشابه حواف إفريقيا مع أمريكا اجلنوبية،العواقب على
الكرة األرضية عديدة منها تشكيل سالسل جبلية جديدة .......
يعاين زحزحة القارات من خالل استغالل وثائق ( مثل أفريقيا/أمريكا اجلنوبية ).
* يُربز مغناطيسية مغماتيت البازلت باستعمال بوصلة و يستنتج مفهوم احلقل املغناطيسي األرضي.

التقصي

* حيلل وثائق (خرائط ،منحنيات )...خاصة باالختالالت املغناطيسية على مستوى احمليطات.
* حيلل وثائق (خرائط  )...متعلقة بعمر الصخور الرسوبية اليت تغطي اللوح احمليطي.
يستنتج عمر قاع احمليطات مع إبراز زيادته كلما ابتعدنا عن حمور الظهرة ( على اجلانبني) .
◄ يطرح إشدالية عواقب التوسع الم يطي على مستوى الدرة األرضية،علما أت الصفي ة تتوسع من ةانب.
فديع نفسر عدم زيالة حجم الدرة األرضية؟

* يقرتح فرضيات ،استجابة لإلشكالية املطروحة مع النمذجة.
* يدرس خمطط بنيوف الستخراج فكرة غوص الصفيحة ومنه ظاهرة الغوص.
* ينجز خمطط حتصيلي حول حركات الصفائح.

الخالصة

التقييم

تتجلى حركات التباعد من خالل زحزحة القارات والتوسع احمليطي. تتجلى حركات التقارب على مستوى احلدود املقابلة ملناطق التباعد بغطس صفيحة ما حتت صفيحة أخرى ويدعى هذابالغوص (مثل غوص الصفيحة اإلفريقية حتت الصفيحة األوربية ).
 ينقسم الغالف الصخري( الليتوسفري) اىل عدة صفائح متحركـة عـن بعضـها الـبعض .و هـذا مـا يـدعى بنظريـة تكتـو نيـةالصفائح.
متارين الكتاب املدرسي  :ص 258-255
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المجال التعلمي  : 3التدتونينة العامة
الوحدة التعلمية – 1:الن اط التدتوتوني للصفائح
الدرس -2 :حركات الصفائح التدتونينة
 : 1 - 2حركات التباعد:
تضاريس قاع الم يط األطلسي :الوثيقة  1ص 240

ااستنتاج :نستنتج وجود تطابق بني احلواف الشرقية ألمريكا اجلنوبية مع احلدود الغربية إلفريقيامظاهاة الصخور القديمة لقارتي أمريدا الجنوبية وإفريقيا :الوثيقة  2ص 240
ااستخالص :من معاينة حواف قاريت إفريقيا وأمريكا اجلنوبية من جهة والصخور القدمية اليت يزيد عمرها عن  240مليون سنة نستخلص أنالقارات كانت كتلة واحدة وانشطرت عن بعضها البعض خالل األزمنة اجليولوجية

لراسة مغنطة صخور الق رة األرضية:
أ -لراسة المغنطة األرضية :الوثيقة 5 + 4 + 3 :ص 241
مالحظة هامة :تولد األرض جماال مغناطيسيا هو الذي جيعلها تبدو كان لديها مغناطيس( قضيب ضخم بداخلها)
ان التيارات واإلشعاعات املتدفقة بداخلها هي اليت تسبب هذه املغنطيسية.
ان الصخور النارية عندما تتصلب حتتفظ جبزء من هذه اإلشعاعات مما يكسبها مغناطيسية اليت تزداد بزيادة نسبة العناصر املغنطة فيها.
-1توضيح سبب استعمال معدت المغنيتيت لت ديد المغناطيسية األرضية :ألنه معدن يدخل يف تركيب البازلت(صخر ناري) ويتكون

من( )Fé3O4والذي يكون على شكل ابر تأخذ اجتاه احلقل املغناطيسي األرضي عندما تصل درجة احلرارة للما غما ( 0570نقطة توري)
حيث حيافظ املعدن على اجتاه احلقل املغناطيسي وعند تربيد الصخور احملتوية على هذا املعدن حيافظ هذا املعدن على اجتاه احلقل املغناطيسي مع
الزمن
 -2اتنطبق المغناطيسية األرضية مع األقطاب الجغرافيا ال الة
ب -مغنطة قاع الم يطات :الوثيقة  6ص 242
 -1المعلومات المستخلصة من مقارنة من نيي الوثيقة (-6ب) فيما يخص تغيرات المغنطة على ةانبي الظهرة :نالحظ تناوب األحزمة
البيضاء والسوداء مما يدل على ان احلقل املغناطيسي األرضي متغري مع الزمن
-2المقارنة بين انت ار المغنطة وعمر الصخور على ةانبي الظهرة :من خالل االختالالت املغناطيسية يتم حتديد العمر النسيب لقعر احمليط
فمنطقة الظهرة هي األحدث ويزداد عمر اللوح احمليطي بشكل تناظري كلما ابتعدنا عنها
 -3تفسير لديفية ت د قاع الم يط األطلسي:

يف املناطق البعيدة عن الظهرة تكون املغنطيسية يف صخورها معكوسة(الشمال املغناطيسي قريب من اجلنوب اجلغرايف :مغناطيسية سالبة) ونفسر
ذلك بأنه أثناء تربيد هذه الصخور انتظمت معادن املغنيتيت وفق خطوط احلقل املغناطيسي من الشمال اىل اجلنوب ،ولكن الشمال الذي كان
ليس الشمال احلايل،مما يدل على ان قعر احمليط تشكل على فرتات زمنية خمتلفة كانت فيها املغنطيسية عادية(سالبة) ويف البعض األخر كانت
معكوسة وتنظم هذه االختالالت على جانيب الظهرة بشكل تناظري،حيث يزداد عمر الصخر كلما ابتعدنا عن الظهرة مما يدل على أن قاع
احمليط يف توسع مستمر .
ج-ت ديد عمر الصخور الرسوبية المدونة لقاع الم يطات :الوثيقة  4ص 243

 -1المظاهاة بين اآلبار الثالثة....:
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*استنتاج شد حوض الترسيب :كلما ابتعدنا عن حمور الظهرة كلما زاد مسك الرسوبيات

 -2العالقة الموةولة بين تغير المغنطة شاقوليا وعمر الرسوبيات :كلما ابتعدنا عن حمور الظهرة زاد مسك الطبقات الرسوبية وتغريت املغنطة

من جهة وزاد معها عمر الطبقات من جهة أخرى.
-3تفسري غياب الطبقات السفلى يف البئر  2و  :3الهنما تشكلتا حديثا
النتيجة:1مما سبق نستنتج ان األدلة والشواهد على تباعد الصفائح هي :
أ-تطابق حواف القارات ومتاثلها املستحاثي
ب-االختالالت املغناطيسية
ج -تغري مسك التوضعات الرسوبية على طول اللوح احمليطي
*حيدد عمر قاع احمليط اعتماد على االختالالت املغنطيسية أو التوضعات الرسوبية اليت تغطي اللوح احمليطي
 : 2 - 2حركات التقارب:
اإلشدالية  :ماهي عواقب التوسع احمليطي على مستوى الكرة األرضية علما ان الصفيحة تتوسع من جانب،فكيف نفسر عدم زيادة حجم الكرة
األرضية؟
نمذةة ال واف الن طة للق رة األرضية:
أ-نموذج ال واف الغربية ألمريدا الجنوبية:الوثيقة ( 8أ-ب) ص 244
 -1ت لي الوثيقة :ان كل تباعد على مستوى الظهرات يقاهبة هدم على مستوى مناطق معينة ،وينتج عنه ظاهرة الغوص اليت تنشا عنها جمموعة
من التضاريس ممثلة يف الوثيقة (8ب) حيث:
-1لوح حميطي-2،السلسلة اجلبلية احملادية ملنطقة الغوص-3،اللوح احمليطي
-2المقارنة بين مستوى تواةد الق رة الم يطية والق رة القارية :يتشكل خندق حبري عندما تغوص القشرة احمليطية حتت القشرة القارية
(ظاهرة الغوص) وتنج ظاهرة الغوص نتيجة قوى االنضغاط بني القشرتني .
ب -ال ازل والبراكين المرتبطة بال واف الن طة :الوثيقة 11 + 10 + 9 :ص 245
*مثال زل ال سات سالفالور2001/10/13:

 -1ت ديد موقع السلفالور بالنسبة لأللواح التدتونية :يقع هذا البلد بني حافة الصفيحة األمريكية ولوح كوكوس (منطقة نشطة تكوتونيا) أي
يف منطقة تقارب لوحني تكوتونيني
 -2يقع السلفالور في منطقة تقارب اللوحين األمريدي ولوح كوكوس:حيث ينتج عن تقارهبما انزالق صفيحة كوكوس احمليطية حتت صفيحة
أمريكا القارية وينتج عن هذا الغوص زالزل متكررة نتيجة الفوالق اليت حتدثها ظاهرة الغوص

 -3استنتاج أنواع البركنة الممي ة ل واف الم يط الهال  :االكوادور تتميز برباكني انفجارية ،حيث ان الظواهر الربكانية اليت حتدث على طول
سلسلة جبال االنديز هي من النوع االنفجاري ألهنا ناجتة عن غوص الصفيحة احمليطية للمحيط اهلادي حتت الصفحية القارية األمريكية وتسمى
هذه املنطقة مبنطقة ((بينوف)).
-4استنتاج العالقة بني توزع الرباكني وحدود الصفائح التكتونية :حدود الصفائح تتميز بنشاط بركاين مهم.
ج -لراسة مخطط بينوف:الوثيقة ( 12أ-ب) ص 246
 -1يدل توزع المراك السط ية لل ازل في الخريطة على احد حدود الصفائح التكتونية
 -2التعرف على االوح المتواةدة غرب أمريدا الجنوبية :

**صفيحة كوكوس **،صفيحة احمليط اهلادي (صفيحة كوكوس يف كتاب س  3متوسط تسمى نازكا)
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 -3لراسة توزع البؤر ال ل الية في المقطع (س-ص) الوثيقة – 12ب:

*املراكز السطحية للزالزل العميقة تكون داخل القارة
*املراكز السطحية للزالزل السطحية تكون قريبة من حدود الصفيحة (يف البحر)
ااستخالص :نستخلص انه كلما ابتعدنا عن حدود الصفيحة كلما زاد عمق بؤر الزالزل
 -4نستنتج أن توزيع البؤر الزلزالية يشكل مستوى ميتد من احلد الفاصل بني اللوح الطايف واللوح الغائص يف اجتاه اللوح الطايف
*تفسير ظاهرة الغوص :ان عدم استقرار منطقة بينوف مرتبط بعوامل أخرى من طبيعة جيوفيزيائية،جعلت علـى مستوى اخلندق احمليطي ان القشرة
احمليطية الثقيلة تنزلق حتت القشرة القارية اخلفيفة يسرع بضعة سنتيمرتات يف السنة  ،ومسيت هذه احلركة اجليوفيزيائية بالغوص ،ويؤدي صعود املاغما
من أعماق الرداء واالنضغاط ــات املرتبطة بظاهرة الغوص اىل زيادة مسك القشرة القارية على مستوى سلسلة جبال االنديز
اخلالصة

تتجلى حركات التباعد من خالل زحزحة القارات والتوسع احمليطي. تتجلى حركات التقارب على مستوى احلدود املقابلة ملناطق التباعد بغطس صفيحة ما حتت صفيحة أخرى ويدعى هذا بالغوص (مثل غوصالصفيحة اإلفريقية حتت الصفيحة األوربية ).
 ينقسم الغالف الصخري( الليتوسفري) اىل عدة صفائح متحركة عن بعضها البعض .و هذا ما يدعى بنظرية تكتو نية الصفائح.السؤال الت صيلي :أثناء جتدد القشرة احمليطية(تباعد الصفائح) تصعد مادة ساخنة يف حالة صلبة فتحرر طاقة تذيب الصخور جزئيا فتندفع اىل
اخلارج على شكل صبات بركانية مبعدة الصفائح عن بعضها.
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يقرتح تفسريا للنشاط التكتوين للصفائح
المجال التعلمي  : 3التدتونيننة العامة
الوحدة التعلمية – 1:الن اط التدتوتوني للصفائح

الندرس -3 :الطاقة الداخلية للدرة األرضية

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 تعد الطاقة الداخلية لألرض حمركا أساسيا لتنقل الصفائح الليتوسفريية ،ويعود مصدرها أساسا لتفكك العناصر املشعة. تتسرب الطاقة الداخلية لألرض ببطء بواسطة ظاهرة احلمل (نقل احلرارة بفضل حركة املادة) وهذا لكون الصخور ناقلسيئ .وعليه فإن حركات احلمل هي احملرك األساسي للصفائح التكتونية:
تيارات صاعدة ساخنة على مستوى الظهرات احمليطية.
تيارات نازلة باردة على مستوى مناطق الغوص .
يعود تباعد الصفائح لصعود مادة ساخنة يف حالة صلبة على مستوى مناطق التباعديغوص الليتوسفري احمليطي حتت الليتوسفري املقابل وذلك لكونه بارد ا وكثيفا وذلك على مستوى مناطق الغوص. جتنيد املكتسبات القبلية
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استقصاء املعلومات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس
 وثائق من الكتاب املدرسي ص 252-248 -استعمال برامج كمبيوتر توضح منذجة لتيارات احلمل مصدر الطاقة الداخلية لألرض

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

استغالل معلومات التالميذ احملصلة يف النشاط السابق املتمثلة يف أنواع الصفائح التكتونية وحركتها بالنسبة لبعضها البعض
حيث تكون هذه احلركة إما تقاربية أو تباعدية مث طرح إشكالية حتديد املستوى الذي ترتكز عليه الصفائح التكتونية والدافع
املؤدي اىل حركتها.


على ماذا ترتكز و تتوضع الصفائح التكتونية؟وماهو مصدر طاقتها احلركية؟

ترتكز على صلبة مرنة (االستينوسفري) ،مصدر طاقتها احلركية يأيت من أعماق األرض(الربنس)
* حيلل معطيات خاصة مبظاهر تسرب الطاقة الداخلية لألرض(الربكنة ،املياه الساخنة،التدرج احلراري )...ومبصدر هذه
الطاقة .
* منذجة ظاهرة احلمل باستعمال زيتني خمتلفي اللون والكثافة .
* يُظهر جتريبيا سوء ناقلية الصخر للحرارة من جهة مقارنة مع قطعة حديد و اختزانه املطول للحرارة من جهة أخرى
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الخالصة

التقييم

 -تعد الطاقة الداخلية لألرض حمركا أساسيا لتنقل الصفائح الليتوسفريية ،ويعود مصدرها أساسا لتفكك العناصر املشعة. تتسرب الطاقة الداخلية لألرض ببطء بواسطة ظاهرة احلمل (نقل احلرارة بفضل حركة املادة) وهذا لكون الصخور ناقلسيئ .وعليه فإن حركات احلمل هي احملرك األساسي للصفائح التكتونية:
تيارات صاعدة ساخنة على مستوى الظهرات احمليطية.
تيارات نازلة باردة على مستوى مناطق الغوص .
يعود تباعد الصفائح لصعود مادة ساخنة يف حالة صلبة على مستوى مناطق التباعديغوص الليتوسفري احمليطي حتت الليتوسفري املقابل وذلك لكونه بارد ا وكثيفا وذلك على مستوى مناطق الغوص.متارين الكتاب املدرسي  :ص 258-255

المجال التعلمي  : 3التدتونينة العامة
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الوحدة التعلمية – 1:الن اط التدتوتوني للصفائح
الندرس -3 :الطاقة الداخلية لدرة األرضية
أنواع الصفائح التدتونية ومظاهر تسرب الطاقة :الوثيقة  1ص 248
 -1تسمية األرقام المبينة في الوثيقة :1
-1لوح تكتوين حميطي-2،ظهرة وسط حميطية-3،نقطة ساخنة-4،منطقة الغوص
-2أ:أنواع الصفائح التدتونية المبينة في المجسم :صفائح تكتو نية حميطية وأخرى قارية
-2ب :الطبقة التي ترتد عليها الصفائح التدتونية هي :الربنس العلوي الذي يرتكز فوق طبقة االستينوسفري(رداء مغمايت) .
-3ت ديد طرق خروج الطاقة من باطن األرض:

*جزء كبري من الطاقة خيرج على شكل حرارة (تتمثل يف الرباكني+بقع ساخنة+مياه ساخنة).
*جزء ضئيل يكون على شكل طاقة ميكانيكية (تتمثل يف زالزل).
مصالر ال رارة األرضية :الوثيقة  5+4+3ص 249

-1ت لي من ى التدرج ال رار بدالة العمق:

*عند عمق تكون درجة احلرارة مقاربة ل  0 1900م مث تزداد لتبلغ عند عمق  2900كلم 0 3600:م ،مث تواصل الزيادة لتبلغ عند عمق
 5150كلم  0 5000:م
ااستنتاج :نستنتج انه تزداد احلرارة الباطنية لألرض بزيادة العمق.
-2من الوثيقتني()5+4نستنتج أن التدفق احلراري األرضي ميكن أن ينتج عن الزيادة يف العمق أو عن حتلل املشعة املوجودة يف كل من القشرة
القارية والقشرة احمليطية والربنس األرضي .
 -3حساب الطاقة المنبعثة:
أ -الطاقة املنبعثة من القشرة األرضية (قارية  +حميطية)=10 * 21.3
12
ب -الطاقة املنبعثة من حتلل العناصر املشعة يف كل من القشرة الراضية والربنس=10*6.36
12

ااستنتاج :نستنتج ان التدفق احلراري الناتج عن صخور القشرة الراضية كرب بكثري من التدفق احلراري الناتج عن تفكك العناصر املشعة.
-4التدفق احلراري ينتج عن زيادة درجة احلرارة مع العمق وصعود املواد الساخنة من األعماق حنو السطح .
الم رك األساسي ل ركة الصفائح(نمذةة الظاهرة):
*قبل بداية التجربة جيب االنطالق من معطيات املنحىن اجليوحراري األرضي للوثيقة  3من النشاط السابق حيث تبني وجود جمموعة من املستويات
األرضية املختلفة من الناحية الفيزيائية وهي:
*املستوى األول :ميتد اىل عشرات الكيلومرتات
*املستوى الثاين :يقع حتت املستوى األول وميتد اىل عمق  2900كلم
*املستوى الثالث :ميتد من  2900كلم اىل  5150كلم
*املستوى الرابع  :من  5150كلم اىل مركز األرض  6400كلم
بينت الدراسات أن املستوى األول ذي طبيعة فيزيائية صلبة ،املستوى الثاين يتكون من صخور صلبة ذي سلوك مطاطي،حيث يتشوه بسرعة نوعية
تقدر ب1سم/سنة ،واهلدف من التجربة هو حماكاة تشوه هذه اجلسم الصلب ذي السلوك املطاطي واستنتاج الظواهر اجليولوجية املرتبطة هبا.
أ -نمذةة تيارات ال م  :الوثيقة  7ص 250
-1بعد مدة من الزمن نسجل انتقال قطعيت اخلشب يف اجتاهني متعاكسني
-2إجناز رسم ختطيطي للمرحلة األخرية.....
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-3تفسير المالحظات المسجلة :الزيت السفلي الثقيل متددت بفعل احلرارة مث صعدت حنو األعلى،وعند مالمستها الوسط اخلارجي ازدادت
كثافتها فبدأت يف اهلبوط حنو أسفل اإلناء.

-4تفسير حركة الصفائح:عند صعود تيارات احلمل الساخنة (الزيت الثقيل يف التجربة) وتصطدم باملستويات العليا الباردة فإهنا تتحرك يف
اجتاهني متعاكسني وتنتقل معها الصفائح التكتونية.
ب-لور تيارات ال م في حركة الصفائح :الوثيقة 9 + 8 :ص ، 250الوثيقة  11 + 10ص 251
 -1سبب صعول ون ول تيارات ال م في البرنس :نعلم أن املستويات العليا والدنيا للربنس ختتلفان يف درجات احلرارة وهذا ما يؤدي اىل
صعود تيارات احلمل الساخنة على مستوى الظهرات،ونزوهلا على مستوى مناطق الغوص وينتج عن ذلك حركة الصفائح التكتونية
-2من خالل معطيات الوثيقة  :11نالحظ تطابق البقع احلمراء والصفراء مع مناطق التدفق احلراري العايل على مستوى الظهرات
 -3المناطق على مستوى العالم التي تتمي بتدفق حرار عالي :املناطق الواقعة وسط احمليط األطلسي واحمليط اهلادي.
مقارنة ناقلية الصخور وناقلية قطعة حديد :الوثيقة  12ص 252
 -1تدوين نتائج التجربة في الجدول التالي:
 -2رسم المن نيين البيانيين:

-3من خالل املنحنيني نستنتج أن قطعة احلديد تكتسب احلرارة بسرعة وتفقدها بسرعة  ،بينما الصخر يكتسب احلرارة يبطئ ويفقدها يبطئ
ااستنتاج :نستنتج ان الصخر ناقل سيء للحرارة ،ولذلك تتسرب الطاقة الداخلية لألرض يبطئ بواسطة تيارات احلمل( نقل احلرارة بفضل حركة
املادة) وعليه فان حركات تيارات احلمل هي احملرك األساسي حلركة الصفائح التكتونية.

الزمن بالثانية
درجة
احلرارة

0

03

06

09

012

015

018

210

240

270

300

قضيب حديدي

20

25

31

39

50

62

75

70

60

45

30

صخر ناري أو
صخر متحول

20

21

22

25

28

31

35

34

32

30

28
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفنناءة القاعدية(الهنندف التعلمنني) :يقــرتح منــوذج تفســريي لبنيــة الكــرة األرضــية انطالقــا مــن معطيــات زلزاليــة و الرتكيــب الكيميــائي لصــخور
القشرة األرضية و املعطف
المجال التعلمي  : 3التدتونين ن ننة العامة
الوحدة التعلمية – 2:بنية الدرة اارضية

ال ندرس -1 :الموةات ال ل الي ننة

*المعارف
المبنية

 تسمح املسجالت الزلزالية بتسجيل املوجات الزلزالية لألبعاد الثالثة يف الفضاء. يسمح التسجيل الزلزايل بتحديد سعة األمواج و زمن وصوهلا . منيز  3أنواع من املوجات الزلزالية و ذلك حسب زمن وصوهلا و هي: املوجات األولية ; ) ( Pو هي أسرع و ذات سعة أقل. املوجات الثانوية (  )Sهي موجات أقل سرعة و ذات سعة أكرب . املوجات  Lو  Rأقل سرعة و لكن أكرب سعة وبالتايل مدة وصوهلا أطول.تنتشر املوجات  Pو  Sيف مجيع االجتاهات و تدعى موجات احلجم. املوجات  Pهي موجات طولية من نوع انضغاطي  -متددي و منه تنتشر يف األوساط الصلبة و السائلة. املوجات  Sموجات عرضية تتسبب يف القص و تنتشر يف األوساط الصلبة فقط.املوجات  Lو  Rيتم انتشارمها على سطح األرض. تنتشر املوجات  Pو  Sداخل الكرة األرضية ،تتوقف سرعتهما على الطبيعة الكيميائية و احلالة الفيزيائية للمادةاملخرتقة.
 تكون سرعة انتشار املوجات يف مادة ذات نفس الرتكيب الكيميائي ،أكرب يف احلالة الصلبة منه يف احلالة السائلة جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 إجناز تركيب جترييب
 استقصاء املعلومات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص -265-260 استعمال برامج كمبيوتر توضح منذجة للموجات الزلزالية وكيفية انتشارها()sismologeقطعة حديد+قطعةخشب+كرتان البيلستان+نابض
االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ احملصل عليها يف النشاطات السابقة ومكتسبات السنة الثالثة متوسط لإلجابة
على إشكالية املوجات الزلزالية ودورها يف حتديد البنية الداخلية لألرض
 كيف تعمل املسجالت الزلزالية؟
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 ماهي أنواع املوجات الزلزالية؟وكيف تنتشر يف املستويات الداخلية للكرة االرضية؟
صياغة

الفرضيات

يعتمد مبدأ عمل املسجالت الزلزالية على احلساسية ألي حركات أرضية
أنواع املوجات الزلزالية  3:أنوع األولية والثانوية والطويلة
تنتشر يف املستويات الداخلية للكرة االرضية حسب طبيعة الصخور املكونة للقشرة االرضية ختتلف سرعة انتشار املوجات
الزلزالية

التقصي

يستنتج مبدأ عمل مسجل زلزايل انطالقا من حتليل وثيقة متعلقة مبحطة الرصد الزلزايل .
* حيلل تسجيلني زلزاليني لنفس الزلزال مسجلني على مستوى حمطتني خمتلفتني (مثال :زلزال  21ماي  2003زموري
بومرداس)
حيلل وثيقة متعلقة بنمط انتشار خمتلف املوجات الزلزالية.
* ينمذج املوجات  Pو  Sبواسطة نابض.
*يستعمل مربمج حماكاة لتمثيل انتشار املوجات.
يستنتج العالقة القائمة بني طبيعة املواد و سرعة االنتشار و ذلك من خالل متثيل انتشار املوجات الزلزالية باستعمال
مادتني خمتلفتني مثل قطعة خشب و قطعة حديد.
* يضع عالقة بني سرعة انتشار املوجات من جهة و خصائص
( خصائص كيميائية و احلالة الفيزيائية ) املواد املخرتعة من جهة أخرى اعتمادا على معطيات.

الخالصة

يستخلص التلميذ من خالل هذه التغريات أن سرعة املوجات الزلزالية تتغري بتغري احلالة الفيزيائية للمادة وهذا ما يؤدي إىل
ظهور جمموعة من اإلنقطاعات داخل الكرة األرضية.
يقع االنقطاع األول على عمق أقل من  100كلم وهو ممثل يف الوثيقة (12أ) حيث يفصل بني القشرة األرضية املمثلة
باملستوى األول واملستوى الثاين املمثل بالربنس األرضي.
يقع االنقطاع الثاين على عمق  150كلم ويفصل بني اجلزء الصلب واجلزء املطاطي يف املستوى الثاين (الربنس) ،ويقعاالنقطاع الثالث على عمق  2900كلم ويفصل بني الربنس والنواة األرضية.
 تنقسم القشرة األرضية إىل قارية وحميطية. ينقسم الربنس إىل جزأين علوي وسفلي وينقسم اجلزء العلوي إىل برنس ليتوسفريي وبرنس أستينوسفريي. -وتنقسم النواة إىل جزء خارجي وجزء داخلي.

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 286-282
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المجال التعلمي  : 3التدتونين ن ننة العامة
الوحدة التعلمية – 2:بنية الدرة اارضية
ال ن ن ن ن ن ندرس -1 :الموةات ال ل الي ننة
مبدأ عم المسج ال ل الي:الوثيقة  3+2+1ص 260
-1ت ديد سبب تركيب ثالثة أةه ة سيسمومتر في م طة تسجي ال ازل :لتسجيل احلركات األفقية اليت تكون يف اجتاهني(ش/ج)(،ق/غ)
واحلركات العمودية اليت تكون يف اجتاه واحد
-2الفرق بين السيسمومتر والسيسموغراف :تتكون حمطة الزلزال من سيسموغراف حيث:

*السيسمومرت :يتكون من مشفر وملقط
*السيسموغراف :يتكون من سيسمومرت+مضخم ومسجل

النتيجة  : 1تسمح التسجيالت الزلزالية بتسجيل املوجات الزلزالية لألبعاد الثالثة يف الفضاء
ت لي تسجيلي زل ال  2003/05/21بالج ائر :الوثيقة  5+4ص 261
-1ت لي التسجيالت الم ص عليها :نالحظ أن املوجات  Pتصل أوال اىل حمطة التسجيل مث تليها املوجات  Sلتصل أخريا املوجات L+R
ونالحظ اختالف سعات املوجات الثالثة .

النتيجة  :2يسمح املسجل الزلزايل بتحديد سعة األمواج الزلزالية وزمن وصوهلا وهي:
*املوجات : Pاألولية،وهي األسرع وتكون ذات سعة اقل
*املوجات: Sالثانوية ،وهي موجات اقل سرعة من املوجات األولية ولكنها ذات سعة اكرب.
*املوجات : L+Rاقل سرعة من املوجات السابقة لكنها ذات سعة اكرب وبالتايل مدة وصوهلا أطول .
-2العالقة بين سعة موةة ال ل ال وسرعتها من ةهة والعالقة بين السعة وقوة التدمير من ةهة ثانية:
من خالل الوثائق  5+4نستنتج انه كلما كانت سعة املوجات صغرية كانت سرعتها اكرب وكلما كانت سعة املوجات اكرب كانت سرعتها اقل ،
وكلما كانت السعة كبرية كانت قوة التدمري كبرية .
 -3ت ديد على الوثيقة(-5أ+ب):املوجات .......: P+S+L+R:

 -4مقارنة تسجيالت الوثيقة (4و:)5نالحظ أن زمن وصول املوجات الزلزالية خمتلفة حسب احملطات حيث أن املوجات الزلزالية وصلت اىل
زمبيا قبل أمريكا .
ااستنتاج :زمن وصول املوجات الزلزالية اىل احملطات الزلزالية مرتبط باملسافة بني حمطة التسجيل وموقع حدوث الزلزال،حيث كلما زادت املسافة
زاد زمن وصول املوجات اىل حمطات التسجيل.
نمط انت ار الموةات ال ل الية  :الوثيقة (:6أ+ب) ص +262الوثيقة (:7أ+ب) ص 263

-1طبيعة حركات الموةات Pو: Sاملوجات  Pتنتشر يف نفس اجتاه حركة جزيئات املادة،بينما تنتشر املوجات  Sيف اجتاه متعامد حلركة
جزيئات املادة.
النتيجة  : 3انتشار املوجات الزلزالية غري منتظمة داخل الكرة االرضية
*التلخيص يف فقرة ألهم خصائص املوجات الزلزالية- :تنتشر املوجات  Pو S

يف مجيع االجتاهات و تدعى موجات احلجم -.املوجات P

هي موجات طولية من نوع انضغاطي  -متددي و منه تنتشر يف األوساط الصلبة و السائلة.
القص و تنتشر يف األوساط الصلبة فقط.
املوجات  Lو  Rيتم انتشارمها على سطح األرض.132

 -املوجات  Sموجات عرضية تتسبب يف

العالقة بين سرعة انت ار الموةات ال ل الية وطبيعة الموال:
- 4أ:نمذةة العالقة بين سرعة الموةات ال ل الية وطبيعة المالة :الوثيقة  8ص 263
*تسجي المالحظات :نالحظ أن كرة البيلستان املوجودة فوق قطعة احلديد تتحرك قبل كرة البيلستان املوجودة فوق القطعة اخلشبية.
ااستنتاج :نستنتج أن احلديد نقل جيد بينما اخلشب ناقل سيئ ،ومنه نستنتج أن سرعة املوجات الزلزالية خمتلفة باختالف املادة اليت خترتقها .
- 4ب:العالقة بين سرعة انت ار الموةات ال ل الية وطبيعة الصخور :الوثيقة  11 + 10 + 9ص 264
-1ت لي الوثيقة:9نالحظ زيادة سرعة املوجات الزلزالية  Pكلما زاد العمق

*-مقارنة النتائج المتوص إليها مع نتائج الوثيقة :8من الوثيقة 9نستنتج أن سرعة املوجات الزلزالية خمتلفة باختالف طبيعة صخور القشرة
االرضية احمليطية  ،حيث تزيد سرعة املوجات بزيادة العمق وتتوافق هذه النتائج مع نتائج جتربة املوضحة يف الوثيقة 8
 -2تفسير اختالف سرعة الموةات ال ل الية في الصخور الموض ة في الوثيقة  10ص :264

تنتشر املوجات الزلزالية  P+Sداخل الكرة االرضية وتتوقف سرعتها على الطبيعة الكيميائية واحلالة الفيزيائية للمادة املخرتقة  ،ومن خالل
الوثيقة 10نالحظ اختالف سرعة املوجات  Pباختالف صخور القشرة االرضية والربنس وتكون سرعتها مرتبطة بالكثافة ،حيث كلما كانت
كثافة الصخور زادت سرعة املوجات الزلزالية.
-3تعيين على ك من نى نقطتين متباعدتين ثم حساب سرعة انت ار الموةات ال ل الية (:)P+S+Lنختار ثالث نقاط (:)A,B,C

*تصل املوجات  Pاىل النقطة  Aعلى بعد  5800كلم يف زمن قدره  540ثا ومنه سرعة انتشار10.74=Pكلم/ثا
* تصل املوجات Sاىل النقطة Bعلى بعد  5800كلم يف زمن قدره  1020ثا ومنه سرعة انتشار5.72=Pكلم/ثا
* تصل املوجات Lاىل النقطة Cعلى بعد  5800كلم يف زمن قدره  1200ثا ومنه سرعة انتشار4.83=Pكلم/ثا
االستنتاج:نستنتج أن سرعة انتشار األمواج  Pأكثر من سرعة انتشار األمواج  Sو املوجات . L
العالقة بين خصائص الموال وسرعة انت ار الموةات ال ل الية :الوثيقة  13+12ص 265

-1ت لي معطيات الوثيقة:12يبني حتليل منحىن انتشار املوجات الزلزالية  Pوجود تذبذبات يف سرعتها حيث نالحظ اخنفاض مفاجئ على

عمق  150م وتزايد مفاجئ على عمق  400كلم و700كلم

ااستنتاج :نستنتج أن سرعة األمواج  Pتتغري حسب تغريات خصائص املواد املكونة للمستويات السفلى لألرض
-2ت لي الوثيقة:13يبني املنحىن انصهار صخر البرييدوتيت اخنفاض يف درجة احلرارة بني العمق  100و 150كلم تقريبا ،وتتوافق هذه
التذبذبات مع تغريات سرعة انتشار املوجات الزلزالية املالحظة يف الوثيقة-12ب
ااستنتاج:نستنتج أن احلالة الفيزيائية للجزء:1صلبة،احلالة الفيزيائية للجزء:2انتقالية،احلالة الفيزيائية للجزء:3مطاطية
-3تفسير سبب تغيرات سرعة انت ار الموةات ال ل الية:ختتلف سرعة انتشار املوجات الزلزالية باختالف الطبيعة الفيزيائية للوسط حيث تكون
اكرب يف احلرارة والضغط والكثافة العالية،وتكون سرعة انتشار املوجات الزلزالية يف مادة من نفس الرتكيب الكيميائي اكرب يف احلالة الصلبة منه يف
احلالة السائلة.

الخالصة
يستخلص التلميذ من خالل هذه التغريات أن سرعة املوجات الزلزالية تتغري بتغري احلالة الفيزيائية للمادة وهذا ما يؤدي إىل ظهور جمموعة من
اإلنقطاعات داخل الكرة األرضية.
يقع االنقطاع األول على عمق أقل من  100كلم وهو ممثل يف الوثيقة (12أ) حيث يفصل بني القشرة األرضية املمثلة باملستوى األول واملستوى
الثاين املمثل بالربنس األرضي.
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يقع االنقطاع الثاين على عمق  150كلم ويفصل بني اجلزء الصلب واجلزء املطاطي يف املستوى الثاين (الربنس) ،ويقع االنقطاع الثالث علىعمق  2900كلم ويفصل بني الربنس والنواة األرضية.
 تنقسم القشرة األرضية إىل قارية وحميطية. ينقسم الربنس إىل جزأين علوي وسفلي وينقسم اجلزء العلوي إىل برنس ليتوسفريي وبرنس أستينوسفريي. -وتنقسم النواة إىل جزء خارجي وجزء داخل
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يقرتح منوذج تفسريي لبنية الكرة األرضية انطالقا من معطيات زلزالية و الرتكيب الكيميائي لصخور
القشرة األرضية و املعطف
المجال التعلمي  : 3التدتوني ننة العامنة

الوحدة التعلمية – 2:بنينة الدنرة األرضية

ال ندرس -2 :التركيب الديميائي لصخور الق رة اارضية والمعطع(البرنس)

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 الغرانيتويد صخور حبيبية ،مكونة أساسا من الكوارتز ،الفيلسبات و امليكا.إهنا صخور غنية بالسيليس (  )% 70و األلومني( )% 15و تشكل القشرة القارية
 للصخور البازلتية نسيج ميكرولييت به بلورات كبرية ) ) phénocristauxمن البريوكسان و األولفني .ترتكب هذهالصخور من  % 49 :من السيليس ،
 % 15من األلومني و  % 20من املعادن احلديد -مغنيزية.اهنا تشكل القشرة احمليطية.
البرييدوتيت صخور اندساسية خضراء و داكنة مكونة أساسا من البريوكسان و البرييدوت ،فقريللسيليس % 38و لكنهاغنية باملعادن احلديد مغنيزية . % 62اهنا تشكل املعطف.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
 استقصاء املعلومات
 استعمال تقنيات املالحظة
***تنظيم وسرب الدرس
 وثائق من الكتاب املدرسي ص -273-266 استعمال برامج كمبيوتر توضح منذجة للصخور املكونة للقشرة االرضية ووثائق تبني بنية املعادن املكونةلصخور القشرة االرضية
 -زيارة ميدانية ألحدى املناطق اجلزائرية واختيار مناذج لعينات من الصخور ودراستها

األلوات

وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ احملصل عليها السنة الثالثة متوسط ،والنشاطات السابقة  ،مث طرح إشكالية
الرتكيب الكيميائي لصخور القشرة االرضية والربنس


ماهي أنواع الصخور املكونة للقشرة والربنس،وماهو تركيبها الكيميائي واملعدين؟

هناك ثالث أنواع للصخور املكونة للقشرة االرضية وهي النارية واملتحولة والرسوبية
تركيبها الكيمائية تتكون من معادن خمتلفة.
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التقصي

يوظف مكتسبات السنة الثالثة متوسط و املتعلقة بأهم أنواع الصخور و أصلها.
* دراسة مواد أرضية بارزة على السطح :
 زيارة ميدانية لدراسة الصخور يف أماكن تواجدها ( مكاشف) ،مجع عينات يدرس عينات و صفائح دقيقة للصخور وذلك ألبرازالنسج و الرتاكيب املعدنية ألهم صخور سطح الكرة األرضية:الغرانيتويد و البازلت والربيدوتيت
 *.يدرس وثائق(جداول) متعلقة بالرتكيب الكيميائي هلذه الصخور.

الخالصة

 الغرانيتويد صخور حبيبية ،مكونة أساسا من الكوارتز ،الفيلسبات و امليكا.إهنا صخور غنية بالسيليس (  )% 70و األلومني( )% 15و تشكل القشرة القارية
 للصخور البازلتية نسيج ميكرولييت به بلورات كبرية ) ) phénocristauxمن البريوكسان و األولفني .ترتكب هذهالصخور من  % 49 :من السيليس ،
 % 15من األلومني و  % 20من املعادن احلديد -مغنيزية.اهنا تشكل القشرة احمليطية.
البرييدوتيت صخور اندساسية خضراء و داكنة مكونة أساسا من البريوكسان و البرييدوت ،فقريللسيليس % 38و لكنهاغنية باملعادن احلديد مغنيزية . % 62اهنا تشكل املعطف.

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 286-282

136

المجال التعلمي  : 3التدتوني ننة العام ن نة
الوحدة التعلمية – 2:بنيننة الدرة األرضية
الندرس -2 :التركيب الديميائي لصخور الق رة اارضية والمعطع(البرنس)
التذكير بالمدتسبات القبلية:الوثيقة  1ص 266

-استخراج أنوع الصخور المدونة للق رة اارضية:

-1الصخور النارية :ممثلة بالغرانيت (االنقطاع الناري)
-2الصخور املتحولة  :ممثلة بالغنايس
-3الصخور الرسوبية  :ممثلة  :باحلجر الرملي والكنغلومريات والغضار
استنتاج أهم مراح ت د الصخور: -1توضع الطبقات املائلة (السفلى)
-2تداخل ناري(اخرتاق طبقة صخور الغرانيت للطبقات الرسوبية) مما يسبب يف انصهار الصخور املستقبلة وتشكل الصخور املتحولة (الغنايس)
-3تعرية الصخور
 -4توضع الصخور الرسوبية األفقية (العليا).
 لراسة صخور الق رة اارضية:
*الدراسة الميدانية للصخور المدونة للق رة اارضية :الوثائق 9+8+7:ص 268-267
خصائص بعض المعالت المدونة لبعض الصخور النارية:
أ -خصائص المعالت المدونة لبعض الصخور النارية:
أ-الكوارتز :SiO2:الوثيقة  2ص 269
ب-الصفاح(الفلسبار) :الوثيقة 4+3ص 269
ج-البريوكسني:الوثيقة  5ص 270
د-االوليفني: ) SiO4()Fé,Mg(2:الوثيقة  6ص 270
ب-الدراسة المخبرية:
مثال  :1لراسة صخر الغرانيت

أ -الدراسة بالعني اجملردة :الوثيقة  10ص 271
ب -الفحص باجملهر املستقطب:الوثيقة  11ص 271

مثال :2لراسة صخر البازلت :الوثيقة  13+12ص 272
مثال :3لراسة صخر البيريدوتيت :الوثيقة  15+14ص 275
األسئلة:

-1المقارنة بين التركيب المعدني والنسيجي لصخور الغرانيت والبازلت والبيريدوتيت:

*الغرانيت والبرييدوتيت  :صخور تتميز بنسيج بلوري
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*البازلت :يتميز بنسيج ميكرولييت(معادن دقيقة+زجاج بركاين)
 -2العالقة بين نسيج هذه الصخور ومستويات التبرل على مستوى الق رة اارضية والبرنس:
الغرانيت والبرييدوتيت يربدان ببطء يف األعماق ،أما البازلت فيربد بسرعة على السطح
لراسة التركيب الديميائي والمعدني للصخور :الوثيقة  17+16ص 273

 -1ت لي نسبة ااكاسيد والمعالت في ك من الغرانيت والبازلت والبيريدوتيت:
* الغرانيت غين بالسيليس واالملينيوم وفقري من احلديد واملغنزيوم
*البرييدوتيت فقري من السيليس واالملينيوم وغين باحلديد وغين جدا باملغنزيوم
*البازلت غين باحلديد واملغنيزم وفقري من السيليس
ااستنتاج :يشكل الغرانيت املكون من سيليكات االملينيوم ( )sialالقشرة القارية
يشكل البازلت املكون من سيليكات املغنزيوم واحلديد( )simaالقشرة احمليطية
يشكل البرييدوتيت املكون من سيليكات املغنزيوم واحلديد الربنس األرضي
 -2ت ديد ألوات الصخور الثالثة:
أ -الغرانيت :تكون فاحتة اللون ألهنا غنية بسيليكات االملينيوم
ب-البازلت والبرييدوتيت عامتة اللون ألهنا غنية باملغنزيوم واحلديد
الخالصة
 الغرانيتويد صخور حبيبية ،مكونة أساسا من الكوارتز ،الفيلسبات و امليكا.إهنا صخور غنية بالسيليس (  )% 70و األلومني( )% 15و تشكل القشرة القارية
 للصخور البازلتية نسيج ميكرولييت به بلورات كبرية ) ) phénocristauxمن البريوكسان و األولفني .ترتكب هذه الصخور من  % 49 :منالسيليس ،
 % 15من األلومني و  % 20من املعادن احلديد -مغنيزية.أهنا تشكل القشرة احمليطية.
البرييدوتيت صخور اندساسية خضراء و داكنة مكونة أساسا من البريوكسان و البرييدوت ،فقريللسيليس % 38و لكنها غنية باملعادن احلديدمغنيزية . % 62اهنا تشكل املعطف.
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يقرتح منوذج تفسريي لبنية الكرة األرضية انطالقا من معطيات زلزالية و الرتكيب الكيميائي لصخور
القشرة األرضية و املعطف
المجال التعلمي  : 3التدتونيننة العامنة

الوحدة التعلمية – 2:بنينة الدنرة األرضية

ال ندرس -3 :نمذةن ننة البنينة الداخلية للدرة األرضية

*المعارف
المبنية

 يتشكل باطن (داخل) األرض من سلسلة من طبقات ذات خواص فيزيائية و كيميائية خمتلفة ،حتددها انقطاعات:القشرة األرضية صلبة ،حجمها أقل من .% 2
▪ القشرة األرضية القارية غرانيتية أساسا .
▪ القشرة احمليطية(اللوح) بازلتية أساسا.
 يشكل كل من القشرة األرضية و املعطف العلوي الليتوسفري الذي ميثل الغالف اخلارجي للكرة األرضية.كما يشكلاليتوسفري وحدة فيزيائية منسجمة و هي طبقة صلبة قابلة لالنكسار.
 يرتكب املعطف(الرداء) أساسا من سليكات األلومني(البرييدوتيت) ويشكل أكرب نسبة من حجم الكرة األرضية % 81وهو صلب متاما وينقسم إىل:
.معطف سفلي صلب ومتني.
.معطف متوسط (آستينوسفري) مرن أساسا .
.معطف علوي صلب ومتني .
تشكل النواة نسبة  % 17من حجم الكرة األرضية وهي غنية بالنيكل و احلديد ،تنقسم إىل نواة داخلية صلبة ونواةخارجية سائلة .
 جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 استقصاء املعلومات
 استعمال تقنيات املالحظة
 اجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 التمثيل التخطيطي(وضع منوذج)
***تنظيم وسرب الدرس
 وثائق من الكتاب املدرسي ص -278-274 -استعمال برامج كمبيوتر توضح منذجة انتشار املوجات الززالية ،والبنية الداخلية لألرض

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات

االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ احملصل عليها يف النشاطات السابقة ،واالستعانة بالقوانني الفيزيائية كالضوء لفهم
بعض الظواهر اجليولوجية حيث ينمذج انعكاس املوجات الزلزالية داخل الكرة األرضية اليت تسمح بتحديد االنقطاعات
الداخلية للكرة األرضية


ماهي الطرق الفيزيائية والكيميائية اليت استعملها العلماء لتحديد خمتلف مستويات الكرة األرضية وتركيبها
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الكيميائي؟
صياغة

الفرضيات

استعمال قواين فيزيائية مثل انكسار الضوء ومقارنتها مبسار انتشار املوجات الزلزالية داخل طبقات األرض،الطريقة األخرى
هي مالحظة مناطق الظل الزلزالية.أخذ عينات من الصخور

التقصي

تذكري مبكتسبات من مادة الفيزياء و املتعلقة بالضوء (قوانني ديكارت) حول انعكاس و احنراف املوجات الضوئية.
* ينمذج احنراف املوجات الضوئية.
* يُظهِر وجود انقطاع بني املعطف والنواة انطالقا من منذجة مناطق الظالم الزلزالية ( باستعمال أشعة الليزر إلظهار
مسار شعاع الليزر عرب وسطني :غاز و سائل،استغالل مربمج حماكاة ) .
*حيلل وثائق(منحنيات )...تربز تغري سرعة انتشار املوجات  Pو  Sبداللة العمق.
* يضع عالقة بني معطيات متعلقة بسرعة انتشار املوجات الزلزالية يف مواد خمتلفة( ) Na,Mg ,Al,Fe,Cu..يف النواة
واملعطف
*ينجز خمطط حتصيلي و /أو جمسم لبنية الكرة األرضية يف شكل طبقات وذلك اعتمادا على املعارف املبنية .

الخالصة

 يتشكل باطن (داخل) األرض من سلسلة من طبقات ذات خواص فيزيائية و كيميائية خمتلفة ،حتددها انقطاعات:القشرة األرضية صلبة ،حجمها أقل من .% 2
▪ القشرة األرضية القارية غرانيتية أساسا .
▪ القشرة احمليطية(اللوح) بازلتية أساسا.
 يشكل كل من القشرة األرضية و املعطف العلوي الليتوسفري الذي ميثل الغالف اخلارجي للكرة األرضية.كما يشكلاليتوسفري وحدة فيزيائية منسجمة و هي طبقة صلبة قابلة لالنكسار.
 يرتكب املعطف(الرداء) أساسا من سليكات األلومني(البرييدوتيت) ويشكل أكرب نسبة من حجم الكرة األرضية % 81وهو صلب متاما وينقسم إىل:
.معطف سفلي صلب ومتني.
.معطف متوسط (آستينوسفري) مرن أساسا .
.معطف علوي صلب ومتني .
تشكل النواة نسبة  % 17من حجم الكرة األرضية وهي غنية بالنيكل و احلديد ،تنقسم إىل نواة داخلية صلبة ونواةخارجية سائلة .

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 286-282
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المجال التعلمي  : 3التدتونينة العام ننة

الوحدة التعلمية – 2:بنينة الدرة األرضية
الندرس -3 :نمذةن ننة البنين ن ننة الداخلية للدرة األرضية
قواني في يائية :الوثيقة  1ص 274
نمذةة ان راف الموةات الضوئية :الوثيقة  2ص 274
 -1استنتاج قوانين انعداس واندسار الضوء:
أ -قانوت انعداس الضوء :تكون زاوية الورود مساوية لزاوية االنعكاس عندما ينتشر شعاع الضوء يف
نفس الوسط
ب-قانوت اندسار الضوء :تكون زاوية االنكسار غري مساوية لزاوية الورود عندما ينتشـر شـعاع الضـوء
يف وسطني خمتلفني ويكون القانون كالتايلN1sin 1=n2sin r:
-2اسننتنتاج مفهننوم انعدنناس واندسننار الضننوء:كــل شــعاع ضــوئي ينتقــل مــن وســط اىل وســط ثــاين
يتعرض جزء منه اىل انعكاس وينكسر اجلزء األخر داخل الوسط الثاين

-3تعلي سلوك شعاع اللي ر في وسطي الوثيقة:2جزء من شعاع الليزر ينعكس عندما يصطدم بقعر
حوض املاء واجلزء األخر خيرتق القعر عندما ينكسر وتكون زاوية االنكسار خمتلفة زاوية الورود.
نمذةة منطقة الظ ال ل الي :الوثيقة  5+4+3ص 275
-1نسجل شعاعا كامال خيرتق وسطا متجانس دون أن ينعكس آو ينكسر
-2يف الرتكيب التجرييب للوثيقة :5نالحظ أن جزء من شعاع الليزر ينعكس وجزء أخر ينكسر وفق قوانني ديكارت
االسئلة 5+4+3غري مطلوبة
معاينة تسجيالت انت ار الموةات ال ل الية :pالوثيقة  8+7+6ص 276
-1ت دينند سننبب اختفنناء الموةننات  pالواقعننة بننين المسننافة11500:كلــم و 14500كلــم مــن املركـز الســطحي للزلـزال :بســبب وجــود منطقــة
الظل الزلزايل.
-2ت لي ن من نننى سننرعة الموةننات ال ل اليننة : Pالوثيقــة:6تــزداد ســرعة انتشــار املوجــات  Pمث نســجل تغــري مفاجئ(اخنفــاض)على مســتوى
االنقطاع الواقع على عمق  2900كلم
-3ااسننتنتاج:نســتنج وجــود ح ـزام الظــل الزل ـزايل علــى مســتوى الغــالف اخلــارجي للك ـرة األرضــية ومنطقــيت الظــل يف املقطــع للوثيقــة (8األوىل :م ـن
2900- 14500كلم،الثانية 14500-11500 :كلم)
سرعة انت ار الموةات ال ل الية Pو  Sبدالة العمق :الوثيقة  10+9ص 276
-1ت لي المن ننى:تبـني سـرعة انتشـار املوجـات الزلزاليـة  Pيف املسـتويات الداخليـة لـألرض للكـرة األرضـية وجـود انقطـاعني رئيسـيني األول علـى

عمق  2900كلم والثاين يف  5800كلم كما يظهر املنحىن انتشار املوجات الزلزالية  Sاختفاء بني العمق  2900و 5800كلم
-2ت ديد عدل وحدول الطبقات المدونة للدرة األرضية :تتكون من ثالث طبقات رئيسية .
-3ت ديد ال الة الفي يائية للطبقات الثالثة:
*الربنس األرضي:له طبيعة فيزيائية صلبة
*النواة اخلارجية :هلا طبيعة فيزيائية سائلة
*النواة الداخلية  :هال طبيعة فيزيائية صلبة

-4ت لي من نى الوثيقة :10ختتلف سرعات انتشار املوجات الزلزالية  Pيف الربنس باختالف املعادن املكونـة له،ونسـجل زيـادة يف السـرعة بزيـادة

العمق.
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ااسننتنتاج :نســتنتج عــدم جتــانس ال ـربنس ،حيــث نســجل تغــري علــى عمــق  400كلــم وأخــر علــى عمــق  680كلــم ويرجــع س ـبب ذلــك اىل تغــري
املعادن املكونة هلذا املستوى
ت ديد الطبيعة الديميائية للموال المدونة للبرنس النواة :الوثيقة  12+11ص 278
-1المقارنة بين مدونات األرض والدوندريت(النيازك) :نالحـظ متاثـل يف مكوناهتمـا واهنمـا مـن نفـس األصـل ولكنهمـا خيتلفـان يف كـون األرض
متمايزة اىل جمموعة من املستويات وان الكوندريت غري متمايز

-2ت ديد العناصر المدونة للبرنس والنواة:
من منحىن الوثيقة  12نالحظ أن منحنيي السيليكات واملغنزيوم يقعان يف جمال الربنس
نالحظ أن احلديد والنيكل يقعان يف جمال النواة األرضية
ااستنتاج :نستنتج أن الربنس مكون من سيليكات احلديد واملغنزيوم وان النواة تتكون من النيكل واحلديد
-3ت دينند الطبيعننة الفي يائينة للنننواة :النـواة تتكــون مــن مـواد ناقلــة (حديــد ونيكــل) ممــا يــدل أن النـواة األرضــية مولــدة للحقــل املغناطيســي األرضــي
كوهنا سائلة حيث تنتج عنها تيارات احلمل
اخلالصة
 يتشكل باطن (داخل) األرض من سلسلة من طبقات ذات خواص فيزيائية و كيميائية خمتلفة ،حتددها انقطاعات:القشرة األرضية صلبة ،حجمها أقل من .% 2
▪ القشرة األرضية القارية غرانيتية أساسا .
▪ القشرة احمليطية(اللوح) بازلتية أساسا.
 يشكل كل من القشرة األرضية و املعطف العلوي الليتوسفري الذي ميثل الغالف اخلارجي للكرة األرضية.كما يشكل اليتوسفري وحدة فيزيائيةمنسجمة و هي طبقة صلبة قابلة لالنكسار.
 يرتكب املعطف(الرداء) أساسا من سليكات األلومني(البرييدوتيت) ويشكل أكرب نسبة من حجم الكرة األرضية % 81وهو صلب متاما وينقسم إىل:
.معطف سفلي صلب ومتني.
.معطف متوسط (آستينوسفري) مرن أساسا .
.معطف علوي صلب ومتني .
تشكل النواة نسبة  % 17من حجم الكرة األرضية وهي غنية بالنيكل و احلديد ،تنقسم إىل نواة داخلية صلبة ونواة خارجية سائلة .مالحظة :عند دراسة قوانني ديكارت املتعلقة بانعكاس و احنراف املوجات
الضوئية الحظنا أن الشعاع الوارد يرد بزاوية  iحيث أن  iهـي الزاويـة احملصـورة بـني الشـعاع الـوارد و النـاظم (النـاظم  :هـو املسـتقيم العمـودي علـى
سطح االنكسار ).تنكسر بعض األشـعة الـواردة بزاويـة  rحيـث أن  rهـي الزاويـة احملصـورة بـني الشـعاع املنكسـر و النـاظم  .ويـنعكس بعضـها األخـر
بزاوية مساوية لزاوية الورود.
إذا كانت  rأكرب من  iفإن السرعة يف الوسط الثاين  V2تكون أكرب من V1كما هو موضح يف العالقة التالية :

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يتعرف على البنيات اجليولوجية و الظواهر املرتبطة بالنشاط التكتوين

المجال التعلمي  : 3التدتنونينة العامة
الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة به
الندرس-1 :الظواهر المرتبطة بالنباء(خصائص الظهرات وسط م يطية)
*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

تتميز مناطق البناء بـ . :سالسل جبلية حتت مائية(الظهرات) اليت تشكل أحزمة يف وسط احمليطات وزالزل سطحية وبركنة من النمط الطفحي.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 استعمال تقنيات املالحظة
***تنظيم وسرب الدرس
 وثائق من الكتاب املدرسي ص289-288 -استعمال برامج كمبيوتر توضح خرائط توزيع الظهرات على مستوى العامل.

األلوات
وضعية

اانطالق

االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ احملصل عليها يف السنة الثالثة متوسط ،والنشاطات السابقة ،مث طرح إشكالية
طبيعة احلركات التكتونية اليت متيز حدود األلواح التكتونية ونوع التضاريس الناجتة عنها.


اإلشداليات

ماهي طبيعة حركة الصفائح التكتونية على مستوى الظهرات؟

 كيف تتم؟
 ماهي التضاريس الناشئة عنها؟

صياغة

الفرضيات

حركات تباعد

التقصي

يوظف مكتسبات السنة الثالثة متوسط املتعلقة بالظهرات احمليطية  ،واستغالل وثائق للتعرف على خصائص منطقة البناء

الخالصة

تتميز مناطق البناء بـ . :سالسل جبلية حتت مائية(الظهرات) اليت تشكل أحزمة يف وسط احمليطات وزالزل سطحية و بركنة
من النمط الطفحي.

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 335-331
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المجال التعلمي  : 3التدتونينة العام نة
الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه
الندرس-1 :الظواهر المرتبطة بالنباء(خصائص الظهرات وسط م يطية)
لراسة خريطة لتوزيع الظهرات في العالم:الوثيقة  1ص +288الوثيقة  2ص 289
-1ت ديد نوع ال ركة التدتونية التي تتسبب في ت دي الظهرات وسط م يطية :احلركات التباعدية
-2وضع البيانات مدات األرقام:
-1سالسل جبلية قارية
-2سالسل جبلية حتت قارية
-3أمريكا اجلنوبية
-4قارة أوروبا

-5ظهرة وسط حميطية
-6فوالق حتويلية
-7قارة إفريقيا
-8جزيرة بركانية(اسلندا)

-3التضاريس الممي ة للظهرات :سالسل جبلية حتت حبرية،واليت تقسم احمليط اىل قسمني تشكل أحزمة يف وسط احمليطات .
الخالصة
تتميز مناطق البناء بـ . :سالسل جبلية حتت مائية(الظهرات) اليت تشكل أحزمة يف وسط احمليطات وزالزل سطحية و بركنة من النمط الطفحي.

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يتعرف على البنيات اجليولوجية و الظواهر املرتبطة بالنشاط التكتوين
المجال التعلمي  : 3التدتنونينة العامة

الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه

الندرس-2 :المغماتينة وت دن اللوح الم يطن ن ن ن نني

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

تنشأ على مستوى الظهرات وسط حميطية وبشكل مستمر قشرة جديدة بفضل بركنة نشطة،وتكون الالفا املنبعثة جد مائعة
مشكلة وسائد صخرية نتيجة التربد السريع للماغما عند مالمسة املاء.
 ُخترتق الظهرة بنمطني من الفوالق،اليت تتسبب يف الزالزل السطحية :▪ فوالق موازية حملور امتداد الظهرة.
▪ فوالق متعامدة على حمور امتداد الظهرة ( فوالق حتويلية) .
 يتكون الليتوسفري احمليطي بالتتايل من األسفل حنو األعلى من البرييدوتيت ،الغابرو والبازلت. جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 293-290 استعمال برامج كمبيوتر لتوضيح بركنة الظهرات،ومناذج ألنواع الفوالق املميزة للظهرات.االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ احملصل عليها يف النشاطات السابقة ،مث طرح إشكالية النشاط الربكاين املميز
للظهرات لتفسري كيفية تشكيل وجتدد اللوح احمليطي.
 كيف حيدث جتدد القشرة احمليطية؟
تتجدد القشرة احمليطية بفضل املاغما الناجتة عن النشاط الربكاين املميز للظهرات

التقصي

حيلل وثائق متعلقة مبنطقة اخلسف(الريفت  ) Riftلظهرة احمليط األطلسي:
 صور فوتوغرافية،أشرطة حول انبعاث املاغما وتشكل الوسائد الصخرية )( pillow-lavas صور،خرائط ،رسومات تبني طبوغرافية قاع احمليطات والفوالق. رسم ختطيطي يبني تسلسل الصخور املشكلة لليتوسفري( للوح ) احمليطي وذلك على مستوى فالق حتويلي(محلة غواصةنوتولوس . )1988

الخالصة

رسم ختطيطي للقشرة احمليطية واليت تتكون من األسفل اىل األعلى:بازلت وسادي،بازلت عروقي ،غابرو،برييدوتيت.

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 335-331
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التعلمي  : 3التدتننونيننة العام ننة
الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه
ال ندرس-2 :المغماتي نة وت د اللوح الم يط ن ن نني
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ن اط ظهرة وسط الم يط األطلسي:
أ-بركنة الظهرة وسط م يطية :الوثيقة  2 + 1ص 290
-1مم ات ال مم البركانية المنبعثة على مستوى الظهرات وسط م يطية :هي من النمط الطفحي(أكثر ميوعة)
-2يتم اانتقال من ال الة  1الى ال الة (:2احلالة السائلة اىل احلالة الصلبة) بتصلب املاغما
-3الشكل الذي تأخذه احلمم الربكانية بعد التربيد :وسائد صخرية

نتيجة :1تنشأ على مستوى الظهرات وسط حميطية وبشكل مستمر قشرة جديدة بفضل بركنة نشطة،وتكون الالفا املنبعثة جد مائعة مشكلة
وسائد صخرية نتيجة التربد السريع للماغما عند مالمسة املاء.
ب -طبوغرافية قاع الم يط:
ب: 1 -لراسة مقطع عرضي في ظهرة الم يط األطلسي :الوثيقة  3ص 291
-1التضاريس الممي ة لقاع الم يط:تتمثل أساسا يف الظهرات( سالسل جبلية وسط حميطية)
-2العالقة بين الخسع والظهرة :يقع اخلسف (الريفت) على مستوى حمور الظهرة حيث خترج عربه احلمم الربكانية(منطقة نشطة بركانيا)
ب : 2 -تفسير الن اط ال ل الي الممي للظهرة :الوثائق 7 + 6 + 5 + 4 :ص 292
-1ت ديد الفالق العال والفالق الت ويلي :الفالق العادي ممثل يف الوثيقة  ، 6الفالق التحويلي ممثل يف الوثيقة 7
-2ت ديد اتجاه الفالق على الوثيقة ....:7

 -3لور الفوالق الت ويلية  :متكن من معرفة الصخور املكونة للقشرة احمليطية
-4إنجاز رسم بسيط للفالق العال .....:
 -5تفسير الن اط ال ل الي الممي للظهرة :خترتق الظهرة بنمطني من الفوالق  ،وهي املسبب يف حدوث الزالزل السطحية وهي:فوالق موازبة
حملور امتداد الظهرة،وفوالق متعامدة على حمور امتداد الظهرة(فوالق حتويلية)

السؤال التحصيلي:تفسري كيفية تشكل جبال قاع احمليط :تنشا عن طريق خروج احلمم الربكانية على مستوى ريفت الظهرة مث تتصلب احلمم
حيث تسمح بتوضع الرسوبيات فوقها حيث كلما ابتعدنا عن الظهرة زاد مسك الرسوبيات
ج-تسلس صخور الليتوسفير الم يطي:الوثيقة  9 + 8ص 293
-1سبب اختيار فالق فيما :ألنه يسمح عن طريق إجراء مقطع بالكشف عن الصخور املكونة للقشرة احمليطية

-2من خالل الوثيقتين(9أ-ب) :نستنتج أن القشرة احمليطية غري متجانسة  ،ألهنا تتكون من جمموعة من الصخور املختلفة يف خصائصها
الكيميائية (تركيبها املعدين).
الخالصة

مما سبق ميكن إجناز رسم ختطيطي للقشرة احمليطية واليت تتكون من األسفل اىل األعلى:
بازلت وسادي ،بازلت عروقي ،غابرو،برييدوتيت

بطاقة تقنية تربوية
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المجال التعلمي  : 3التدتنوني نة العامة

الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه

الندرس -3 :ت د تضاريس الممي ة للظهرة وسط م يطي ن ننة

*المعارف
المبنية

ينشأ انطالقا من املاغما البازليت صخر الغابرو ذو النسيج احلبييب(تربد بطيء للماغما يف العمق) والبازلت ذو النسيج
امليكرولييت(تربد سريع للماغماعلى مستوى السطح)
 ينشأ املاغما البازليت من االنصهار اجلزئي لصخور البرييدوتيت(ال تنصهر العناصر الكيميائية ذات درجة االنصهار العالية) املاغما البازليت غين بعناصر احلديد-مغنيزية وفقري للسيليس ،ويكون بذلك مائعا  ،يتسبب يف بركنة من النوع الطفحي(تتوقف لزوجة املاغما على مدى غناه بالسيليس) .
 يتطلب االنصهار اجلزئي للبرييدوتيت اخنفاض الضغط و/أو ارتفاع احلرارة.يف قمة االمتداد الشاقويل لتيارات احلمل الصاعدة و الساخنة حيدث انقطاع يف الليتوسفري القاري املالمس وذلك بفعل
الضغط الناجم عن صعود مواد صلبة ساخنة ،مما يؤدي لظهور بنية مكونة من خندق االهنيار ومدرجات حمددة بفوالق
عادية وهذا ما يشكل اخلسف (الريفت).
 يكون الليتوسفري أسفل خندق االهنيار رقيقا جدا وينشأ ذلك اخنفاض يف الضغط مما يسمح باالنصهار اجلزئيلبرييدوتيت املعطف(الرداء) وتشكل غرفة ماغماتية .
 الظهرة منطقة يكون فيها الغالف الصخري احمليطي حمدبا ،رقيقا ومعرضا للتباعد. جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استعمال تقنيات املالحظة والتمرن اليدوي
 التمثيل التخطيطي واستعمال النمذجة
***تنظيم وسرب الدرس
-

األلوات

وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

وثائق من الكتاب املدرسي ص 301-294
استعمال برامج كمبيوتر لشرح الظواهر اجليولوجية على مستوى القرن اإلفريقي ،وخرائط.
شرائح مأخوذة باجملهر املستقطب لصخر :البازلت والغابرو والبرييدوتيت
قارورات زجاجية،جهاز الضغط،قطع زبدة،كورنيد بف حمرار،مصدر حراري ،أنابيب اختبار،جبس +ملونات
 4+إناء زجاجي كبري

االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ احملصل عليها يف النشاطات السابقة ،مث طرح إشكالية بنية الصخور املكونة
للقشرة احمليطية واالختالف بينها ،وحماولة إجياد عالقة بينها؟


ماهي البنية النسيجية للصخور املكونة للقشرة احمليطية؟ وماهي خصائصها؟

تتكون من معادن خمتلفة،وهلا عدة خصائص فيزيائية وكيميائية ناجتة عن ظروف نشأهتا
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التقصي

يقارن بني ثالثة أمناط من الصخور من حيث البنية النسيجية انطالقا من فحص صفائح دقيقة
ينمذج العالقة القائمة بني سرعة التربد ونسيج الصخور باستعمال مادة الكربيت أوالفانيلني.
* يقارن بني كل من الغابرو،البازلت والبرييدوتيت من حيث الرتكيب الكيميائي.
* ـ يقرتح فرضية حول آلية تشكل املاغما ذات تركيب بازليت
ـ خيترب الفرضية املقرتحة عن طريق معطيات متعلقة باالنصهار التجرييب للبرييدوتيت.
* ينمذج االنصهار اجلزئي خلليط غري منسجم من مركبات ذات كثافات ودرجات انصهار خمتلفة( مثل Corned-
. )beef
*ينمذج ( ميثل ختطيطيا ) نشاط غرفة ماغماتية حتت ظهرة وسط حميطية.
يطرح إشدالية انصهار البيريدوتيت (الرلاء الصلب) على مستوى الظهرات.

* يستغل خمطط ضغط-حرارة حلالة البرييدوتيت لتحديد الشروط املالئمة لالنصهار اجلزئي هلا(وضعية "الـ" Solidus
بالنسبة للجيوحرارية احمليطية . ) géotherme océanique
◄ يطرح إشدالية حول سبب انخفاض الضغط على مستوى الظهرة
*حيلل وثائق (صور فوتوغرافية ،خرائط ،أشرطة ).....متعلقة باخلسف الشرق-إفريقي(منطقة اآلفار)إلبراز البنية املدرجة
وخندق االهنيار.
* ينمذج تشكل البنية املميزة ملنطقة خسف باستعمال جمسم يسمح بتمثيل قوى التباعد املسلطة على بنية من اجلبس.
*يبين خمطط حتصيلي ملختلف مراحل تشكل ظهرة حميطية (القارة األصلية ،تشكل الريفت ،االتساع احمليطي) .

الخالصة

التقييم

يف قمة االمتداد الشاقويل لتيارات احلمل الصاعدة و الساخنة حيدث انقطاع يف الليتوسفري القاري املالمس وذلك بفعل
الضغط الناجم عن صعود مواد صلبة ساخنة ،مما يؤدي لظهور بنية مكونة من خندق االهنيار ومدرجات حمددة بفوالق
عادية وهذا ما يشكل اخلسف (الريفت).
 يكون الليتوسفري أسفل خندق االهنيار رقيقا جدا وينشأ ذلك اخنفاض يف الضغط مما يسمح باالنصهار اجلزئيلبرييدوتيت املعطف(الرداء) وتشكل غرفة ماغماتية .
 الظهرة منطقة يكون فيها الغالف الصخري احمليطي حمدبا ،رقيقا ومعرضا للتباعد.*ميكن تلخيص مراحل تشكل ظهرة وسط حميطية:
 -1مرحلة الرفت ممثلة خبسف القرن اإلفريقي
-2مرحة الشق البحري ممثلة بالبحر األمحر
-3مرحلة احمليط ممثلة باحمليط األطلسي.
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المجال التعلمي  : 3التدتوني ننة العامنة
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الندرس -3 :ت د تضاريس الممي ة للظهرة وسط م يطي ن ننة
بنية وخصائص الصخور المدونة لقاع الم يط :الوثيقة  3+2+1ص 294

-1المقارنة بين نسيج الصخور الثالثة:
أوجه املقارنة

البرييدوتيت

الغابرو

البازلت

النسيج

نسيج بلوري

نسيج بلوري

نسيج ميكورلييت

التبلور

تبلور بطيء

تبلور بطيء

تبلور سريع

مستوى التبلور

تبلور يف األعماق

تبلور يف األعماق

تبلور يف السطح

*تؤكد هذه النتائج مامت التوصل إليه فيما خيص دراسة الصخور احمليطية على مستوى فالق فيما
نمذةة العالقة بين سرعة التبرل ونسيج الصخور:الوثائق  6+5+4ص 295
 -1المقارنة بين النتائج التجريبية:
الشرحية اليت تربدت يف الثالجة

الشرحية اليت وضعت يف اهلواء الطلق

الشرحية اليت وضعت فوق محام مائي

بلوراهتا صغرية

بلوراهتا متوسطة

بلوراهتا كبرية

-2العالقة بين شد البلورات ولرةة حرارة التبلور :كلما كانت درجة احلرارة عالية كلما كانت البلورات كبرية ،وكلما كانت احلرارة منخفضة
كلما كانت البلورات صغرية .
-3تتوافق النتائج احملصل عليها من النمذجة مع تبلور الصخور املكونة للقشرة احمليطية،حيث يكون تبلور البازلت سريعا وتبلور كل من البرييدوتيت
والغابرو بطيء
العالقة بين التركيب الديميائي ولرةة انصهار البيريدوتيت:
أ-التركيب الديميائي لصخور البازلت والغابرو والبازلت:الوثيقة  8 + 7ص 296
-1المقارنة بين أهم ااكاسيد والمعالت المدونة للصخور الثالثة
البرييدوتيت

الغابرو

فقري بالسيليس وغين جدا باملغنزيوم

فقريان بالسيليس وغنيان باألملنيوم وحيتويان على نسب معتربة من احلديد واملغنزيوم
والكالسيوم

االوليفني والبريوكسني()Mg2SiO4

البازلت

نسب عالية من االوليفني والبالجيوكالز

حيتوي على نسب متساوية من البالجيوكالز
والفلسبار واالوليفني ونسب من الزجاج
الربكاين

*ااستنتاج:من خالل ما سبق نستنتج أن البرييدوتيت صخر فوق قاعدي وان كل من الغابرو والبازلت صخور قاعدية .
السؤال الت صيلي :ينشأ انطالقا من املاغما البازليت صخر الغابرو ذو النسيج احلبييب(تربد بطيء للماغما يف العمق) والبازلت ذو النسيج

امليكرولييت(تربد سريع للماغماعلى مستوى السطح)
 ينشأ املاغما البازليت من االنصهار اجلزئي لصخور البرييدوتيت(ال تنصهر العناصر الكيميائية ذات درجة االنصهار العالية) املاغما البازليت غين بعناصر احلديد-مغنيزية وفقري للسيليس ،ويكون بذلك مائعا  ،يتسبب يف بركنة من النوع الطفحي (تتوقف لزوجة املاغماعلى مدى غناه بالسيليس) .
ب -اانصهار التجريبي للبيريدوتيت :الوثيقة  9ص 297
-1ال الة الفي يائية للبيريدوتيت في المجاات (أ.ب.ج):
*احلالة(أ):صلب،احلالة (ب):صلب+سائل(منصهر جزئيا)،احلالة (ج):سائل
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-2تفسير اختالف ال الة الفي يائية للبيريدوتيت عند اانتقال من ال الة ( )1الى ال الة( :)2ألنه ينتقل من احلالة الصلبة اىل احلالة املنصهرة
جزئيا( ألنه خيرتق املستقيم() )Solidus

-3ت ديد العوام المؤثرة على اانصهار الج ئي للبيريدوتيت :اخنفاض الضغط
ج -نمذةة تأثير الضغط على انصهار الموال الصلبة:الوثيقة  10ص 297
-1ت لي وتفسير النتائج التجريبية:نالحظ ذوبان مكعبات الزبدة بسبب اخنفاض الضغط
ااستنتاج:نستنتج انه عند اخنفاض الضغط يف حرارة ثابتة على مستوى الظهرات يؤدي اىل انصهار الصخور (االنصهار اجلزئي للبرييدوتيت حتت
الظهرات وسط حميطية).
نمذةة اانصهار الج ئي للبيريدوتيت :الوثيقة  11ص 298
 -1تسجي المالحظات:

يف األنبوب ( )1مل حيدث شيء،أما يف األنبوبني( )3+2حدث فيها ذوبان للمواد الدمسة مع ظهور متايز بني املواد،حيث أن املواد الصلبة جتمعت
يف األسفل واملواد السائلة جتمعت يف األعلى .
-2األنابيب التي حدث فيها انصهار ة ئي للموال:األنابيب  3+2ويرجع ذلك كون مادة  Corned-beefمادة غري متجانسة .
-3شرح الظاهرة:يف األنابيب  3+2املواد الصلبة جتمعت يف األسفل بينما املواد السائلة جتمعت يف األعلى(انصهار جزئي للمواد) على خالف

األنبوب  1مل حيدث شيء بسبب احلرارة املنخفضة .

 -4شرح سبب غنى الماغما الناتج عن اانصهار الج ئي للبيريدوتيت باأللمنيوم وفقيرة بالمغن يوم  :الن معدن األملنيوم معدن خفيف
يتجمع يف املستويات العليا للغرفة املاغماتية واملغنزيوم معدن ثقيل يتجمع يف املستويات السفلى للغرفة املاغماتية .
السؤال الت صيلي :متثيل برسم ختطيطي نشاط غرفة ماغماتية حتت الظهرة وسط حميطية

ظروف انصهار البيريدوتيت :الوثيقة  12ص 299
-1المقارنة بين البيريدوتيت في ال التين 1و :2صخور احلالة ( )1متصلبة وصخور احلالة ( )2منصهرة جزئيا.
-2العوام التي تؤل ت وي البيريدوتيت من ال الة ( )1الى ال اات (:)2.3.4

يعود إىل اخنفاض الضغط يف املرحلة األوىل ودرجة احلرارة يف املرحلة الثانية.
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-3ت ديد ال الة الفي يائية للبيريدوتيت على ميني ويسار خط ( )Solidusعلى ميني  solidusتكون منصهرة جزئيا وعلى يسار
 solidusمتصلبة.

-4ت ديد العام األكثر تأثيرا بين ال التين ( 2و :)3يتمثل يف الضغط.
 -5المقارنة بين البنية النسيجية لل التين(3و:)4البنية يف احلالة ( )4بلورية ،ويف ( )3ميكروليتية ،ويعود ذلك لكون احلالة ()4متثل تبلور
بطيء يف باطن األرض ومتثل احلالة ( )3تبلور سريع على السطح

النتيجة :يتطلب االنصهار اجلزئي للبرييدوتيت اخنفاض الضغط و/أو ارتفاع احلرارة .
نمذةة الخسع(الريفت)القار  :الوثائق  15+14+13ص 300
-1مقارنة وضعية البرنس في الوثيقتين ( :)15+14ختتلف وضعية خط املوهو يف الوثيقتني حيث يكون افقيا يف الوثيقة  14ويصعد يف الوثيقة
15
ااستنتاج :أثناء حدوث اخلسف تزداد مساحة الربنس نتيجة نشاط تيارات احلمل اليت تؤدي اىل صعود الربنس وتناقص يف مسك القشرة القارية
على مستوى الريفت مما يسمح خبروج املاغما
-2األسهم في الوثيقة  :15متثل أثار استمرار صعود تيارات احلمل على مستوى منطقة الريفت

-3تفسير ظهور الخسع(صعول خط الموهو) :يرجع سبب ظهوره اىل الطاقة املتحررة من حتلل العناصر املشعة املوجودة يف الربنس واليت آدت
اىل تشكيل قبة قشرية.
 -4نوع ال ركات المؤلية الى حدوث ظواهر الجيولوةية المالحظة  :حركات التباعد
نمذةة الخسع (الريفت) القار  :الوثيقة  16ص 301
 -1يف املرحلتني 3و :4تغري مسك طبقات اجلبس
 -2نوع الفوالق الناشئة:فوالق عادية
اخلالصة
يف قمة االمتداد الشاقويل لتيارات احلمل الصاعدة و الساخنة حيدث انقطـاع يف الليتوسفري القاري
املالمس وذلك بفعل الضغط الناجم عن صعود مواد صلبــة ساخنة ،مما يؤدي لظهور بنية مكونة من
خندق االهنيار ومدرجات حمددة بفوالق عادية وهذا ما يشكل اخلسف (الريفت).
 يكون الليتوسفري أسفل خندق االهنيار رقيقا جدا وينشأ ذلك اخنفاض يف الضغط مما يسمحباالنصهار اجلزئي لبرييدوتيت املعطف(الرداء) وتشكل غرفة ماغماتية
الظهرة :منطقة يكون فيها الغالف الصخري احمليطي حمدبا ،رقيقا ومعرضــا للتباعد .ميكن تلخيص
مراحل تشكل ظهرة وسط حميطية يف  3مراحل:
-1مرحلة الريفت ممثلة يف خسف القرن اإلفريقي (على سبيل املثال)
-2مرحلة الشق البحري(البحر األمحر
-3مرحلة احمليط (ممثلة يف احمليط األطلسي)
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بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يتعرف على البنيات اجليولوجية و الظواهر املرتبطة بالنشاط التكتوين
المجال التعلمي  : 3التدتنوني نة العام نة
الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه
الندرس -4 :الظواهنر المرتبطننة بالغن ن ن ن نوص
*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

تتميز مناطق الغوص خبندق حميطي،زالزل عنيفة(سطحية وعميقة)،بركنة انفجارية  ،قوس من اجلزر الربكانية(سلسلة مناجلزر مثل اليابان ،الفيليبني،األنتيل)أو سلسلة جبلية مثل سلسلة األنديزبأمريكا اجلنوبية.
 يغوص اللوح احمليطي حتت احلافة النشطة لصفيحة تضم قشرة قارية أو قشرة حميطية(ميكن أن تكون الصفيحة غريالغائصة قارية أو حميطية أما الغائصة فهي حميطية دائما)
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استعمال تقنيات املالحظة
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 306-302 استعمال برامج كمبيوتر لنمذجة مناطق الغوصاالعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ يف السنة الثالثة متوسط حول ظاهرة الغوص،ومكتسبات النشاطات السابقة ،مث
طرح إشكالية الظواهر اجليولوجية املرتبطة بالغوص
 كيف حتدد مناطق الغوص على مستوى الكرة األرضية؟
 ماهي الظواهر اجليولوجية املرتبطة هبا؟
حتدد مبناطق التصادم وحدود الصفائح ،ينتج عنها سالسل جبلية .

التقصي

يستغل خريطة منطقة األنديز اليت تبني توزع كل من الزالزل،التضاريس والرباكني.
*حيدد أهم مناطق الغوص (والظواهر املرتبطة هبا) على مستوى الكرة األرضية باستعمال خريطة (وثيقة أو مربمج آيل) و
يعاين الصفائح الغائصة (املندسة) والصفائح املالمسة ( )chevauchantesاعتمادا على حتديد موقع الزالزل العميقة.

الخالصة

 يغوص اللوح احمليطي حتت احلافة النشطة لصفيحة تضم قشرة قارية أو قشرة حميطية(ميكن أن تكون الصفيحة غريالغائصة قارية أو حميطية أما الغائصة فهي حميطية دائما)
وتكون مناطق الغوص مناطق نشطة زلزاليا وبركانيا

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 335-331
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المجال التعلمي  : 3التدتنونيننة العامن ن نة
الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه
ال ندرس -4 :الظواهن ن ن ننر المرتبط نة بالغ ننوص
ممي ات مناطق الغوص:الوثيقة  1ص 302
وضع البيانات-1:قشرة حميطية-2،برنس ارضي-3،براكني قوس النار-4،قشرة قارية-5،منطقة الغوص
كيفية ت ديد مناطق الغوص:
أ-لراسة خريطة زل الية لمنطقة ااندي :الوثيقة  3 + 2ص 303
-1ت ديد مناطق توزع ال ازل في أمريدا الجنوبية :تكون حزاما موازيا حلافتها الغربية

-2ت ديد توزع المراك السط ية لل ازل بدالة العمق :الزالزل العميقة تكـون بعيـدة عـن البحـر (اجلـزء القـاري) والـزالزل السـطحية تكـون قريبـة
من البحر.
-3ممي ات ال ازل في الج ء القار من ااندي  :تتميز منطقة االنديز بزالزل عميقة
-4ت ديد نوع التضاريس الناشئة في الوثيقة(3منطقة الغوص):سالسل جبلية

ب-لراسة خريطة بركانية ل واف الم يط الهال :الوثائق 7 + 6 + 5 + 4 :ص 304
 -1ت ديد أماكن توزع البراكين على مستوى قارة أمريدا الجنوبية ،اليابات والفلبين:
تتوزع الرباكني على مستوى أحزمة معينة علـى مسـتوى احلافـة الغربيـة المركيـا اجلنوبيـة والشـمالية واحلافـة الغربيـة لقـارة أسـيا وتشـكل أقـواس جزيريـة يف
كل من اليابان والفلبني
-2ممي ات البراكين الممثلة في الوثيقتين 5و :7براكني من النمط االنفجاري
 -3استنتاج العالقة بين توزع ال ازل والبراكين في منطقة ااندي  :متتاز مناطق الغوص بنشاط بركاين زلزايل كبري  ،تكون الزالزل عنيفة (
سطحية أو عميقة ) وتكون الربكنة انفجارية و انديزيتية ( مشكلة من األنديزيت )
السننؤال الت صننيلي :خصــائص منطقــة الغــوص- :تتميــز منــاطق الغــوص خبنـدق حميطــي،زالزل عنيفة(ســطحية وعميقة)،بركنــة انفجاريــة  ،قــوس مــن
اجلزر الربكانية(سلسلة من اجلزر مثل اليابان ،الفيليبني)أو سلسلة جبلية مثل سلسلة األنديز بأمريكا اجلنوبية.
توزيع مناطق الغوص في العالم :الوثيقة  9+8ص ،305الوثيقة  10ص 306

-1ت ديد مناطق الغوص على خريطة الوثيقة  :8مناطق الغوص مرتبطة باحلدود املتقاربة للصفائح
-2ت ديد نوع الصفائح المتقاربة(قارية –م يطية) التي ألت الى حدوث ظاهرة الغوص:
تكون إما( قارية-حميطية) أو ( حميطية –حميطية)
-3ت ديد أنواع الصفائح :الطافية والصفيحة الغائصة :الصفيحة الغائصة تكون أكثر كثافة من الصفيحة الطافية
-4ت لي الوثيقة :10نالحظ توزع البؤر الزلزالية وفق خط بينوف(مستوى غوص الصفيحة احمليطية (لوح نازكا) حتـت الصـفيحة القاريـة(لوح امركيـا
اجلنوبية) ،ويكون توزع بؤر الزالزل حبيث يزداد يف العمق كلما جتهنا حنو القارة(جبال االنديز)
ااستنتاج:نستنتج أن منطقة الغوص هذه يكـون فيهـا اللـوح الغـائص هـو اللـوح احمليطي(لـوح نازكا)،أمـا اللـوح الطـايف فهـو اللـوح احمليطـي (لـوح امركيـا
اجلنوبية)
اخلالصــة :يغــوص اللــوح احمليطــي حتــت احلافــة النشــطة لصــفيحة تضــم قشــرة قاريــة أو قشــرة حميطيــة(ميكن أن تكــون الصــفيحة غـري الغائصــة قاريــة أو
حميطية أما الغائصة فهي حميطية دائما)وتكون مناطق الغوص مناطق نشطة زلزاليا وبركانيا
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بطاقة تقنية تربوية

الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يتعرف على البنيات اجليولوجية و الظواهر املرتبطة بالنشاط التكتوين
المجال التعلمي  : 3التدتنونينة العام نة
الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه

ال ندرس -5 :اختفاء اللوح الم يطي والظواهر المرتبطة بالغوص

*المعارف
المبنية

 ت ـ ــنخفض درج ـ ــة ح ـ ـرارة الليتوس ـ ــفري احمليط ـ ــي ويزي ـ ــد مسك ـ ــه كلم ـ ــا ك ـ ــان بعي ـ ــدا ع ـ ــن الظه ـ ــرة  ،وبزي ـ ـادة كثافت ـ ــه يغ ـ ــوص يفاألستينوسفري.يعد هذا التباين يف الكثافة أحد احملركات األساسية للغوص.
 تنقسم الصخور املاغماتية املرتبطة مبناطق الغوص إىل نوعني: صخور بركانية من منط األنديزيت(تربد سريع على السطح). صخور اندساسية من النمط الغرانييت ( تبلور يف العمق وتربد بطيء)أصل هذه الصخور ماغما غين بالسيليس ،كثري اللزوجة وهذا ما يتسبب يف الربكنة االنفجارية.
 ينتج املاغما من االنصهار اجلزئي لصخور البرييدوتيت التابعة ملعطف الصفيحة املالمسة (.) chevauchante يعود هذا االنصهار إلماهة املعطف :يلعب املاء دور مذيب وخيفض من درجة االنصهار. باعتبــار درجــة االنصــهار منخفضــة فــإن هــذا االنصــهار يكــون غــري كامــل (جزئــي) ممــا يفســر غــىن املاغمــا بالســيليس الــذياليتطلب انصهاره درجة حرارية عالية مثلما هو األمر بالنسبة للعناصر احلديد -مغنيزية.
 ينتج املاء عن جتفيف صخور الصفيحة الغائصة اليت تتعرض لتغريات وهذا مايدعى بالتحول. عندما توضع املعادن يف ظروف حرارية وضغطية خمالفة لتلك اليت نشأت فيها أصال ،تتعرض لزعزعة وحتول. تظه ــر مع ــادن ممي ــزة ملن ــاطق الغ ــوص غلوكوف ــان  ،غرون ــا و جاديي ــت  Glaucophane,grenat,Jadéiteال ــيت متت ــازبدورها بدرجة حرارة منخفضة وضغط عايل.
 جتنيد املكتسبات القبلية

**األهداف
المنهجية

 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 استعمال تقنيات املالحظة
 التعبري العلمي واللغوي الدقيق
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 315-307 استعمال برامج كمبيوتر مثل(subduction+sismologue,:برنامج خاص يدرس منوذج لظاهرةالغوص وبنية معادن الصخور الناجتة عن الغوص وشبكات الصخور)
االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ يف السنة الثالثة متوسط حول ظاهرة الغوص،ومكتسبات النشاطات السابقة ،مث
طرح إشكالية الظواهر اجليولوجية املرتبطة بالغوص وإشكالية اختفاء اللوح احمليطي.
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اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

التقصي

الخالصة
التقييم

 ماهي الظواهر اجليولوجية الناجتة عن الغوص؟
اختفاء اللوح احمليطية ،وظهور سالسل جبلية،وظهور صخور معينة متيز منطقة الغوص
حيلـل منحنيـات متعلقــة بسـرعة املوجـات الزلزاليــة بداللـة العمـق(إىل حــدود  300كلم)وذلـك علـى مســافات متزايـدة التباعــد
عن الظهرة لغرض إظهار زيادة مسك الليتوسفري احمليطي تبعا لبعده عن الظهرة
* يدرس نوعني من الصخور بالعني
اجملردة وباجملهر:
 صخر بركاين مثل األنديزيت صخر اندسا سي مثل الغرانيت*يضع عالقة بني نسيج هذه الصخور وعمق وسرعة تربدها(منوذج الفانيلني أو الكربيت املذكور سالفا)
* يقارن بني الرتاكيب الكيميائية هلذه الصخور والصخور املاغماتية ملناطق البناء اعتمادا على جدول معطيات .
*يسـ ــتغل خمطـ ــط ضـ ــغط -ح ـ ـرارة حلالـ ــة البرييـ ــدوتيت لتحديـ ــد الشـ ــروط املالئمـ ــة لالنصـ ــهار اجلزئـ ــي للبرييـ ــدوتيت بوجـ ــود
مذيب(موقع الـ solidusاملميه بالنسبة للجيوحرارية احمليطية .
* ينمذج دور املذيب (املاء) يف تذويب السكر مثال.
*يالحظ صور فوتوغرافية لصفائح دقيقة للميتابازلت وامليتاغابرو تابعة لقشرة حميطيـة غائصـة وذلـك ملعاينـة املعـادن الشـاهدة
عل ــى ظ ــروف الض ــغط الع ــايل ودرج ــة احل ـرارة املنخفض ــة (الشيس ــت األزرق واإلكلوجي ــت) :غلوكوف ــان  ،غرون ــا و جاديي ــت
)) Glaucophane,grenat,Jadéite
يســتغل شــبكات التشــكل الصــخري ( Grilles petrogénétiquesخمططــات ضــغط -درجــة حـرارة مـع جمــاالت ثبــات
املعادن ) ليستخرج شروط ظهور املعادن.
*يبين خمطط حتصيلي يرب زفيه خمتلف مراحل تشكل الصخور التابعة ملنطقة الغوص.
 تلخيص ألهم مراحل تشكل الصخور املميزة ملنطقة الغوص ينجز رسم حتصيلي يربز فيه خمتلف مراحل تشكل الصخور التابعة ملنطقة الغوصمتارين الكتاب املدرسي  :ص 335-331

المجال التعلمي  : 3التدت ن ن ن ننوني نة العامن ن ن ن نة
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الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه
الن ندرس -5 :اختفاء اللوح الم يطي والظواهر المرتبطة بالغوص
تطور الليتوسفير الم يطي:الوثائق 2+1:ص (307،3أ-ب) ص 308
-1ت ديد التغيرات التي طرأت على مسار الموةات ال ل الية  sعلى مستوى اللوح الم يطي في الم طات الثالثة:
نالحظ أن املوجات الزلزالية  sمتر مباشرة يف الربنس يف احملطة أ ،بينما تستغرق زمن أطول يف احملطة ج قبل أن تصل اىل الربنس يف احملطة ج .
-2ت ديد التغيرات التي طرأت على الق رة الم يطية عند ابتعالها عن الظهرة :يف املنطقة (أ) مسك القشرة احمليطية قليل ويف (ج) مسك كبري
ااستنتاج :يزداد مسك القشرة احمليطية كلما ابتعدنا عن الظهرة
-3العالقة بين تغير مسار الموةنات ال ل الينة( )Sوسنمك الطبقنات المدوننة للق نرة الم يطينة :هنـاك توافـق بـني تغـري مسـار انتشـار املوجـات
الزلزالية يف احملطات الثالثة وزيادة مسك اللوح احمليطي .

-4حساب معدل كثافة اللوح الم يطي في العمولين(أ وب):يف احملطة أ= ،3.14يف احملطة ج=3.26
ااستخالص :نستخلص انه كلما ابتعد اللوح احمليطي عن حمور الظهرة كلما زادت كثافته
النتيجــة - :1تــنخفض درجــة حـرارة الليتوســفري احمليطــي ويزيــد مسكــه كلمــا كــان بعيــدا عــن الظهــرة  ،وبزيــادة كثافتــه يغــوص يف األستينوســفري.يعد هــذا
التباين يف الكثافة أحد احملركات األساسية للغوص.
لراسة الصخور الممي ة لمناطق الغوص :الوثائق  7+6+5+4ص 309

 -1المقارنة بين عينتي الغرانوليوريت وااندي يت :
أوجه املقارنة

الغرانوديوريت

االنديزيت

البلورات

ترى بلوراته بالعني اجملردة

الترى بالعني اجملردة

النسيج

بلورات كبرية

بلورات كبرية تسبح يف خليط من البلورات الصغرية (ميكروليتية+زجاج بركاين)

ااستنتاج :نستنتج أن تبلور الغرانوديوريت بطيء بينما تبلور االنديزيت سريع
العالقة بين من أ صخور مناطق الغوص وبنيتها النسيجية :الوثيقة  8ص 310
-1ت ديد من أ الصخرين:

أ -صخر االنديزيت :ذو منشأ سطحي( تصلب سريع للماغما) يف املنطقة( أ) من الوثيقة . 8
ب-صخر الغرانوديوريت :ذو منشأ اندسا سي( تبلور بطيئ للماغما) يف املنطقة (ب) من الوثيقة .8
 -2مصدر املاغما املكون للصخرين  :الربنس .
مقارنة بني الرتكيب الكيميائي للصخور الناشئة عن عملية الغوص والناشئة عن عملية البناء :الوثيقة  9ص 310
-1المقارنة بين اكاسيد الصخور المدونة لمناطق الغوص واكاسيد صخور منطقة البناء:
صخور منطقة الغوص غنية بالسيليس واألملنيوم ،بينما صخور منطقة البناء(الظهرات) فقرية بالسيليس وغنية باحلديد واألملنيوم
 -2سبب اختالف التركيب الديميائي بين صخور منطقة الغوص ومنطقة البناء  :يعود الختالف نوعية الرباكني .
-3العالقة بينت التركيب الديميائي ونوعية البراكين :مصدر املاغما على مستوى الظهـرات نـاتج عـن االنصـهار اجلزئـي للبرييـدوتيت ومـن خـالل
الوثيقــة  8نســتنتج ان املاغمــا يتجمــع داخــل غرف ــة ماغماتيــة يف القشــرة األرضــية فيحــدث لــه تغريات،ممــا يســبب اخــتالف يف الرتكيــب الكيميــائي
للصخور الناجتة عن عملية الغوص.
النتيجة - :2تنقسم الصخور املاغماتية املرتبطة مبناطق الغوص إىل نوعني:
 صخور بركانية من منط األنديزيت(تربد سريع على السطح). صخور اندساسية من النمط الغرانييت ( تبلور يف العمق وتربد بطيء)157

أصل هذه الصخور ماغما غين بالسيليس ،كثري اللزوجة وهذا ما يتسبب يف الربكنة االنفجارية.
 ينتج املاغما من االنصهار اجلزئي لصخور البرييدوتيت التابعة ملعطف الصفيحة املالمسة (.) chevauchanteظروف انصهار بيريدوتيت برنس اللوح الطافي على مستوى مناطق الغوص :الوثيقة 11+10ص311
-1ت ديد من أ البيريدوتيت المنصهر على مستوى مناطق الغوص :هو برنس اللوح الطايف

-2ت ديد الظروف الفي يائية التي تتواةد فيها النقطتنين ( :)P2+P1تقعـان يف نفـس الظـروف الفيزيائية(ضـغط وحـرارة) وختتلفـان يف موقعهمـا
بالنسبة خلط solidus
 -3استخراج ال الة الفي يائية للبيريدوتيت في ال التين ( أ وب) :
احلالة (أ) : p1انصهار جزئي،احلالة (ب): p2صلب

ااستنتاج :نستنتج أن املاء يلعب دور مساعد لالنصهار اجلزئي
 -4استخراج ال الة الفي يائية لبرنس اللوح الطافي في الموقع ( p1الوثيقة:)11انصهار جزئي جلزء من برييدوتيت اللوح الطايف بسبب وجـود
املاء
النتيجة - :3ينتج املاغما من االنصهار اجلزئي لصخور البرييدوتيت التابعة ملعطف الصفيحة املالمسة (.) chevauchante
 يعود هذا االنصهار إلماهة املعطف :يلعب املاء دور مذيب وخيفض من درجة االنصهار. باعتبار درجة االنصهار منخفضة فـإن هـذا االنصـهار يكـون غـري كامـل (جزئـي) ممـا يفسـر غـىن املاغمـا بالسـيليس الـذي اليتطلـب انصـهاره درجـةحرارية عالية مثلما هو األمر بالنسبة للعناصر احلديد -مغنيزية.
مصدر الماء في البيريدوتيت المنصهر:
أ -لراسة مقطع في منطقة غوص تبين مسار الماء:الوثيقة  12ص 312
-1عند غوص الق رة الم يطية ت ت الق رة القارية :تفقد مائها تدرجييا
 -2ي دث للبرنس الليتوسفير في منطقة الغوص :يستعيد املاء املفقود من طرف اللوح الغائص
-3لور الماء في ن أة الصخور على مستوى مناطق الغوص :يعمل على انصهار جزء من الربنس الليتوسفريي للوح الطايف
نتيجة : 4ينتج املاء عن جتفيف صخور الصفيحة الغائصة اليت تتعرض لتغريات وهذا مايدعى بالتحول
ب-لراسة الصخور المت ولة الممي ة لل واف الن طة :الوثائق  15+14+13ص 313
 -1المقارنة بين صخر الغابرو والميتاغابرو:نالحظ ظهور معادن جديدة يف امليتاغابرو وتتمثل يف الغلوكوفان
-2المقارنة بين البنية النسيجية للميتاغابرو وال يست األزرق:

أ-يوجد اختالف يف شكل املعادن حيـث جنـد معـادن كبـرية يف امليتاغـابرو وصـغرية يف الشيسـت األزرق ،وظهـور معـادن جديـدة يف الشيسـت األزرق
كالغرونا .
ب-نسيج املعادن:توضع عشوائي ملعادن امليتاغابرو ،بينما تأخذ معادن الشيست األزرق اجتاه معني ،يوحي بتشكل صخور متحولة اثر تعرض
الصخر لضغط عايل
 -3المقارنة بين ال يست األزرق واايدلوةيت:معادن االيكلوجيت كبرية بينما معادن الشيست األزرق صغرية،غياب الغلوكوفان وظهور
اجلادييت يف االيكلوجيت ،يدل هذا على ان االيكلوجيت تشكل يف ظروف عالية من الضغط واحلرارة.
شبدات ت د الصخور :الوثيقة  16ص 314
 -1استنتاج ظروف ت د مختلع الس ن البينة في الوثيقة : 16
ويالحظ أن الصخور اللوح الغائص متر بتحوالت حتدث على مستوى مرحلتني أساسيتني:
املرحلة ( :)1أين حتدث حتوالت ملعدن البازلت والغابرو وظهور معـادن أخـرى مسـتقرة فيمـا بينهـا ،حيـت يـتم االنتقـال مـن سـحنة األومفيبوليـت إىل
سحنة الشست األخضر.
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املرحلـة ( :)2أيــن حتــدث حتــوالت للمعــادن اجلديـدة وذلــك بفعــل الزيــادة يف الضــغط واحلـرارة علــى إثــر عمليــة الغــوص حيـث يــتم االنتقــال مــن ســحنة
الشست األخضر إىل سحنة الشست األزرق ثن إىل سحنة اإلكلوجيت.
 -2أ -متثــل املــرحلتني 1و 2دخــول املــاء حيــث ينتقــل الصــخر مــن صــخر نــاري (غــابرو) إىل صــخر متحــول (ميتاغــابرو) تكــون فيــه املعــادن مســتقرة
فيما بينها ( )Domaine de stabilitéونتحصل يف هذه احلالة على سحنة الشيست األخضر.
ب -متثل املرحلتني  4و 5طرد املاء بفعل الزيادة يف الضغط ودرجة احلرارة حيث تظهر تدرجييا معادن جديدة.
ميثــل االنتقــال مــن املرحلــة  2إىل املرحلــة  4حتــول مــن ســحنة الشيســت األخضــر املمثلــة مبعــادن بالجيــوكالز  +كلوريــت  +أكتينــوت إىل ســحنة
الشيســت األزرق املمثــل مبعــادن بالجيــوكالز  +غلوكوفــان (أومفيبــول) +البريوكســني.ويدل االنتقــال مــن اجمل ـال  5 ،4عل ـى الزيــادة يف الضــغط
واحلرارة املؤدية إىل ظهور معادن جديدة كالغرونا واجلادييت اليت تدل على سحنة اإلكلوجيت.
النتيجــة - :5عنــدما توضــع املعــادن يف ظــروف حراريــة وضــغطية خمالفــة لتلــك الــيت نشــأت فيهــا أصــال ،تتعــرض لزعزعــة وحتــول -.تظهــر معــادن مميــزة
ملناطق الغوص غلوكوفان  ،غرونا و جادييت  Glaucophane,grenat,Jadéiteاليت متتاز بدورها بدرجة حرارة منخفضة وضغط عايل.
السؤال التحصيلي :تلخيص يف نص علمي ألهم مراحل تشكل الصخور املميزة ملناطق الغوص
املرحلة:1انصهار انصهار جزء من الليتوسفري القاري نتيجة الضـغط العـايل النـاتج عـن الغـوص وصـعود املاغمـا وتشـكل نـوعني مـن الصـخور وهـي:
الصننخور البركانيننة :وهــي الصــخور الــيت تشــكلت علــى الســطح و تــربدت بســرعة ومــن أمههــا األنــديزيت و الريولي ـت األننندي يت  :صــخر بركــاين
يتك ــون م ــن  :البريوكس ــني  ،األمفيب ــول  ،البالجي ــوكاليز  .ل ــه بني ــة ميكروليتي ــة  .الريولين ننت  :ص ــخر برك ــاين يتك ــون م ــن  :الكـ ـوارتز  ،البيوتيـ ـت ،

الفلدسبات  .بنيته مكروليتية .
الصننخور األندساسننية :وهــي الصــخور الــيت تشــكلت يف األعمــاق ( مــن 2كــم إىل 6كــم ) و بــرزت إىل الســطح بعدحــدوث عمليــة التعريــة  ،ومــن

أمهها الغرانيت و غرنتوديوريت .الغرانيت  :كامل التبلور  ،يتكون من الكـوارتز  ،امليكـا  ،و فلدسـبات الغرانوليورينت  :كامـل التبلـور  ،يتكـون مـن
كوارتز  ،ميكا  ،أمفيبول  ،فلدسبات .أصل هذه الصخور ماغما غنية بالسليس كثرية اللزوجة و هذا ما يتسبب يف الربكنة االنفجارية

املرحلة :2مرحلة الصخور املتحولة:
ـ إن الغــابرو  G1املتشــكل علــى مســتوى الظهــرة يتكــون أساســا مــن الربوكســني و البالجيــوكاليز ..درجــة حرارتــه مازالــت عاليــة (  800ـ ـ 1000
درجة مئوية ) .بعد تشكله يبدأ يف االبتعاد عن الظهـرة ألن احلمـم احلديثـة تـدفع القدميـة  ،ممـا يتسـبب يف إحـداث كسـور وشـقوق يف هـذه الطبقـات
فيتعــرض بــذلك الغــابرو للتحــول والتشــوه بســبب اخنفــاض احلـرارة مــن جهــة وبتــأثري امليــاه الســاخنة مــن جهــة أخــرى ـ تعمــل امليــاه الســاخنة علــى إماهــة
الغــابرو ـ ممــا يــؤدي إىل ظهــور معــادن جديــدة مميهــة مثــل األمفيبــول مــن نــوع  Hornblendفيتشــكل  G2وهــو غــابرو متحــول جديــد يعــرف
بامليتاغابرو ينتمي إىل سحنة األمفوبوليت  .ويكون التحول وفقا للمعادلة التالية :
بروكسننين  +بالةيننوكالي  +المنناء

أمفيبننول (  ) Hornblendـ باســتمرار ابتعــاد  G2عــن الظهــرة يتعــرض مــن

جديد إىل التحول ( حتول هيدروترمال = إماهة  +اخنفاض يف احلرارة )
فتظهــر معــادن جديــدة منهــا  chloriteو  ( actinoteأمفيبــول ) حيــث يشــكال حويصــلة أو حلقــة  aureoleحــول األمفيبــول مــن نــوع
 . hornblendهذا امليتاغابرو  G3ينتمي إىل سحنة الشيست األخضر  .ميكن كتابة معادلة التحول بالشكل التايل :
أمفيبول  + Hornblendالماء

chlorite + actinote

ـ خالل حدوث عملية الغوص يتعـرض  G3إىل حتـول جديـد نظـرا لزيـادة الضـغط ممـا يتسـبب يف جتفيفـه . Deshyratationفتتشـكل معـادن
جديـدة منهـا ال ـ  ( Glaucophaneأمفيبـول أزرق )فينـتج عــن ذلـك ميتاغـابرو  ، G4ينتمــي إىل سـحنة الشيسـت األزرق  .ميكــن كتابـة معادلــة
التحول بالشكل التايل :
Chlorite +actinote

 + Glaucophaneالمناء ـ يسـتمر  G4يف الغـوص فيـزداد الضـغط

واحل ـرارة عليــه  ،فيحــدث لــه جتفيــف جديــد و بشــكل كبــري فتنــتج كميــة كبــرية مــن املــاء ،فيتحــول  G4إىل  G5بعــد ظهــور معــادن جديــد منهــا ال
 ( Grenatغرونا ) و ( jadeiteاجلادييت ) .ينتمي  G5إىل سحنة اإليكوجيت  .ميكن كتابة معادلة التحول كما يلي :
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Glaucophane

 + Grenat + jadeiteالماء

مالحظات  :ـ الشيست األزرق و اإليكوجيت هي صخور مميزة ملناطق الغوص  .فالشيست األزرق يتطلب تشكله حـرارة منخفضـة نوعـا مـا 350
درجة و ضغط مرتفع نوعا ما  38كـم (  . ) HP.BTبينمـا اإليكوجيـت يتشـكل يف الظـروف التاليـة  :علـى عمـق مـن  50كـم إىل  100كـم و
يف درجة حرارة بني  400و  600درجة مئوية ( . ) HP.HT
ـ إن تفاعل الربوكسني مع البالجيوكاليز مـن أجـل احلصـول علـى األمفيبـول مـثال هـو تفاعـل جزئـي أي ال يشـمل كامـل البريوكسـني و البالجيـوكاليز
املكون للغابرو بل جزء منه  ،فـ  G2حيوي األمفيبول  Hornblendو معه البريوكسني و البالجيوكاليز..
ـ معدن الـ  jadeiteهو عبارة عن بروكسني صودي نتج عن تفاعل الربوكسني مع البالجيوكاليز الصودي
اخلالصة
خمطط ص  135متثل األرقام البيانات التالية:
 -2شيست أزرق.
 -1ميتاغابرو.
 -5غرفة ماغماتية.
 -4انصهار جزئي للربنس.
-1

 -3إكلوجيت.

أنديزيت(ص.ن.بركان

بطاقة تقنية تربوية
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الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يتعرف على البنيات اجليولوجية و الظواهر املرتبطة بالنشاط التكتوين
المجال التعلمي  : 3التدتنونينة العام ن نة

الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه

الندرس -6 :التضناريس الناةمة ع ننن التصن ن نالم
*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 ينتج التصادم عن تقارب ليتوسفريين قاريني عقب الغوص ويؤدي ذلك لتشكل سلسلة جبلية  :احلركة البانية للجبال). )Orogenèse
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 318-316 استعمال برامج كمبيوتر خاصة لتوضيح كيفية نشأة السلسلة اجلبلية املغاربيةاالعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ النشاطات السابقة مث طرح إشكالية الشواهد البنيوية البيرتوغرافية عن التصادم بني
األلواح التكتونية ويأخذ مثال عن تصادم اللوح األوريب مع اللوح اإلفريقي .
 ماهي الشواهد البنيوية والبيرتوغارفية عن التصادم بني اللوح األوريب واللوح اإلفريقي؟
سالسل جبلية مثل السلسلة اجلبلية املغاربية (من املغرب اىل اجلزائر)
يطرح إشدالية ال والث التي تعقب الغوص(عند اختفاء اللوح الم يطي) علما أت كثافة الليتوسفير القار

التقصي

الخالصة
التقييم

اتسمح له بالغوص.

* حيلل وثائق متعلقة بالسلسلة اجلبلية
املغاربية(التصادم بني الصفيحة اإلفريقية والصفيحة األوروبية) .
 ينتج التصادم عن تقارب ليتوسفريين قاريني عقب الغوص ويؤدي ذلك لتشكل سلسلة جبلية  :احلركة البانية للجبال). )Orogenèse
متارين الكتاب املدرسي  :ص 335-331
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المجال التعلمي  : 3التدتنوني ن نة العامن ن ن ن ن نة

الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه
الندرس -6 :التضن ن نناريس الناةمة ع ننن التصننالم
مراح ت د السلسلة المغاربية :الوثائق 3+2+1:ص 316
*مقارنة وضعيتي قارتي االبورات وإفريقيا من خالل الوثائق:
الحظ تشكل حوض بني اللوح األفريقي واللوح األورويب ممثال يف حوض التيتيس منذ  150م س مث حيدث بعد ذلك انفصال ميكرو قارة األلبـوران
عن اللوح األورويب يف  100م س ويف األخري تنغلق كل األحواض الرسوبية يف  50م س
ااستنتاج :نتجت السلسلة اجلبلية املغاربية عن التصادم الذي حدث بني اللوح األورويب واللوح اإلفريقي امليزوزوي والسينوزوي .
لراسة مقاطع ةيولوةية في السلسلة المغاربية :الوثائق  6+5+4ص 317
 -1ت ديد وضعية صفي ة ميدروقارة االبورات والصفي ة اإلفريقية :كانت متباعدتني
-2استنتاج نوع حركة الصفائح التدتونية التي حدثت بعد نهاية و الطباشير حتى الوقت ال الي :حركات تقارب
-3حدث في المرحلة النهائية ل ركة الصفي تين  :حركة تصادم وطفو لوح االلبوران فوق اللوح اإلفريقي
 -4أنواع التضاريس الناشئة :سالسل جبلية موازية خلط االلتحام
لراسة بقايا لوح ميدروقارة االبورات في السلسلة المغاربية :الوثيقة 7ص318

 -1مصدر صخور الريع والقبائ الدبرى والصغرى :الصخور هلا نفس املكونات ويدل ذلك على اهنا من نفـس املصـدر واملتمثـل يف ميكروقـارة
االلبوران
 -2ت ديد أثار ااصطدام اللوح األوروبي باللوح اإلفريقي وحدولها الجنوبية:

تتمثل آثار االصطدام على مستوى السلسلة املغاربية يف وجود فـالق يفصـل بـني بقايـا لـوح ميكـرو قـارة األلبـوران واملمثلـة أساسـا مـن القبائـل الصـغرى
والقبائل الكربى والريف املغريب واللوح اإلفريقي ،يدعى هذا الفالق بالفالق اجلبهوي القبائلي والذي ميتد على مشال إفريقيا ويصل إىل جنوب أوروبا.
اخلالصة
 -ينتج التصادم عن تقارب ليتوسفريين قاريني عقب الغوص ويؤدي ذلك لتشكل سلسلة جبلية  :احلركة البانية للجبال ). )Orogenèse

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يتعرف على البنيات اجليولوجية و الظواهر املرتبطة بالنشاط التكتوين
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المجال التعلمي  : 3التدتنوني ن ننة العام ن ن نة

الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه

الن ندرس-7 :شواه ند التقل ن ن ن ننص

*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 تتجلى قوى االنضغاط يف طيات وفوالق عكسية ،وعلى مستوى أمشل يف االنفصال واالغرتاب (الصخور املغرتبة) . يؤدي التصادم القاري إىل التقلص األفقي الذي يتسبب يف زيادة مسك الليتوسفري(تضاريس  ،أوتاد عميقة ) وهذا ما يعينتضخما يف االرتفاع والعمق.
 يعترب تواجد صخر امليغماتيت (املكون من الغنيس والغرانيت) شاهدا على توغل الصخور:عند حدوث التقلص تتحول الصخور العميقة حتت تأثري ارتفاع درجةاحلرارة (الغنيس الناتج عن التحول) و ينجم عنه أحيانا بداية االنصهار اجلزئي مؤديا إىل تشكل سائل غرانييت.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات و إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 التمرن اليدوي
 التعبري العلمي والغوي الدقيق
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية

اانطالق
اإلشداليات
صياغة
الفرضيات

التقصي

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 322-319استعمال برامج كمبيوتر خاصة لنمذجة الفوالق العكسية املفسرة لنشأة الصخور املغرتبة
2كلغ من اجلبس+قطع من الزجاج+قطع خشب+رمل+ملونات خمتلفة
االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ النشاطات السابقة مث طرح إشكالية الشواهد اجليولوجية الدالة على حدوث
تقلص(تصادم) .
 ماهي الشواهد على احلركات األفقية للصفائح التكتونية؟وماهو نوعها؟
التضاريس املختلفة مثل الطيات،نوع هذه احلركات تقاربية
يالحظ ميدانيا أو اعتمادا على وثائق (صور فوتوغرافية ،صور بأقمار صناعية ،خمططات زلزالية ،مقاطع جيولوجية)...
لبنيات جيولوجية ملنطقة التقلص
* ينمذج تشكل هذه البنيات (الطيات ،الفوالق العكسية،الصخور املغرتبة ).....انطالقا من جمسم يسمح بتمثيل قوى
االنضغاط املسلطة على بنية من اجلبس أو مادة أخرى.
يدرس بالعني اجملردة و باجملهر صخر امليغماتيت .

الخالصة
التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 335-331

المجال التعلمي  : 3التدتننونية العام ن ن ن ن ن ن نة
الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه
ال ن ندرس-7 :شواه ن نند التقل ن نص
البنيات الجيولوةية الممي ة لمناطق التقلص:
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أ-لراسة مناظر طبيعية تدل على حدوث حركات تقلص :الوثائق ( 2 + 1أ-ب)  3 +ص 319
 -1ت ديد نوع الت وهات التي تظهرها الوثيقة:1االنطواءات والكسور اليت تظهر على مستوى الطبقات الصخرية

-2ت ديد الت وه الذ حدث للصخور :هناك قلب للطيات الرسوبية حيث أن الطبقات القدمية تقع فوق احلديثة
-3ت ديد نوع الت وه الذ حدث في الوثيقة:2الطبقة  2صعدت فوق الطبقة  3بسبب حدوث فالق عكسي
-4العالقة بين الطبقتين (2و )3على ةانبي الفالق:الطبقة  2طفت فوق الطبقة  3ونستنتج انه حدث تقلص للمنطقة
-5يمث ن السننهم الموضننح فنني الطبقننة 2مننن الوثيقننة-2ب :انتقــال للطبقــات الصــخرية بفعــل الضــغط اجلــانيب املســلط عليهــا واملتمثــل يف عمليــة
التصادم
 -6تعلي تسمية صخور الطبقة 2بالصخور المغتربة :ألهنا انتقلت من مكان توضعها اىل مكان أخر
ب -لراسة مقطع في التضاريس الناتجة عن تصالم اللوح األوروبي باللوح اإلفريقي :الوثيقة  4ص 320
 -1ت ديد أنواع الت وهات الم ار إليها باألرقام في المقطع:1:صخور مغرتبة  -2،فوالق عكسية-3،طيات
 -2يمث المجاات(أ وب):اجملال أ ميثل طيات معقدة،اجملال ب ميثل فوالق عكسية تلعب دور سطح اغرتاب
نمذةة بنيات التصالم:الوثيقة 5ص 321

 -1المقارنة بين شد طبقات الجبس الملوت في األشدال ( :)1.2.3زيادة يف مسك الطبقات وتغري الشكل
-2ت ديد أنواع التراكيب الناتجة:تشوه طبقات اجلبس وظهور فوالق وانطوائات على مستوى طبقات اجلبس
-3ت ديد نوع ال ركة التي ألت الى ن وء هذه التراكيب :حركات التقارب

-4ااستنتاج :نستنتج انه حدث تضاعف للطبقة س بفعل حركات التقارب اليت حدثت
-5النتيجة - :تتجلى قوى االنضغاط يف طيات وفوالق عكسية ،وعلى مستوى أمشل يف االنفصال واالغرتاب (الصخور املغرتبة)  .يؤدي التصادم
القاري إىل التقلص األفقي الذي يتسبب يف زيادة مسك الليتوسفري(تضاريس  ،أوتاد عميقة ) وهذا ما يعين تضخما يف االرتفاع والعمق.

لراسة صخر المغماتيت:الوثائق  8+7+6ص 322

 -1ت ديد نوع التراكيب الجيولوةية الناشئة الممي ة لمناطق التصالم من الوثيقنة  :6تظهـر علـى مسـتوى الصـخور تشـوهات صـخرية ممثلـة يف
فوالق وطيات جمهرية وتناوبان وريقية(صفوف عامتة وصفوف نرية)
-2ت ديد الظروف المؤلية لظهور صخر المغماتيت :توضع املعادن املكونة للصخر على شكل صفوف متناوبة كان حتت ظروف ضغط عالية
-3ت دينند العوام ن الفي يائيننة التنني ألت الننى ظهننور معنندت الغرونننا فنني المغماتيننت :يــدل الغرونــا علــى ظــروف تكــون فيهــا ضــغط عــايل وح ـرارة
متوسطة اىل عالية
السؤال الت صيلي - :يعترب تواجد صخر امليغماتيت (املكون من الغنيس والغرانيت) شاهدا على توغل الصخور:
عند حدوث التقلص تتحول الصخور العميقة حتت تأثري ارتفاع درجة احلرارة (الغنيس الناتج عن التحول) و ينجم عنه أحيانا بداية االنصهاراجلزئي مؤديا إىل تشكل سائل غرانييت-.
*نشأة صخر املغماتيت نتيجة اندسس صخور كانت يف األصل محضية أو قاعدية وتكون درجة انصهار املعادن خمتلفة حيث أن البعض مننها
ينصهر والبعض األخر يتشوه وينتج عن ذلك صخر املغماتيت

بطاقة تقنية تربوية
الفئة المستهدفة  :السنة الثالثة علوم تجريبية
الدفاءة القاعدية(الهدف التعلمي) :يتعرف على البنيات اجليولوجية و الظواهر املرتبطة بالنشاط التكتوين
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المجال التعلمي  : 3التدتنوني ن ننة العامن ن ن نة

الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه

ال ندرس -8 :شواهنند م يننط قدينم
*المعارف
المبنية

**األهداف
المنهجية

 يعترب تواجد األوفيوليت يف السلسلة املغاربية من جهة والسلسلة األلبية من جهة ثانية شاهدا على اختفاء حميط قدميوهذا عقب غوص الليتوسفري احمليطي مث تصادم ليتوسفريين قاريني.
 تتميز األفيوليت مبتتالية تتشكل من األسفل حنو األعلى من املستويات اآلتية:برييدوتيت/غابرو /ومركب بازليت .
إهنا قطع من الليتوسفري احمليطي اليت مل يشملها الغوص فربزت إىل السطح نتيجة عوامل التعرية.
 جتنيد املكتسبات القبلية
 استقصاء املعلومات
 إجياد عالقة منطقية بني املعطيات
 التمثيل التخطيطي
***تنظيم وسرب الدرس

األلوات
وضعية
اانطالق
اإلشداليات
صياغة

الفرضيات

 وثائق من الكتاب املدرسي ص 325-323استعمال برامج كمبيوتر خاصة لنمذجة سلسلة االوفيوليت ومتتالية الفليش
االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ النشاطات السابقة مث طرح إشكالية احتواء السلسلة املغاربية على اوفيوليت(
توضعات حبرية )
 هل حتتوي السلسلة املغاربية على اوفيوليت؟
نعم والدليل على ذلك وجود الفليش يف منطقة جيجل

التقصي

يدرس وثائق متعلقة مبختلف املستويات اليت تشكل متتالية أفيوليتية خاصة يف اجلبال املغاربية (تاكسانة جبيجل ) ويف
سلطنة عمان ويف جبال األلب .

الخالصة

يعترب تواجد األوفيوليت يف السلسلة املغاربية من جهة والسلسلة األلبية من جهة ثانية شاهدا على اختفاء حميط قدمي وهذا
عقب غوص الليتوسفري احمليطي مث تصادم ليتوسفريين قاريني.
 تتميز األفيوليت مبتتالية تتشكل من األسفل حنو األعلى من املستويات اآلتية:برييدوتيت/غابرو /ومركب بازليت .إهنا قطعمن الليتوسفري احمليطي اليت مل يشملها الغوص فربزت إىل السطح نتيجة عوامل التعرية.

التقييم

متارين الكتاب املدرسي  :ص 335-331

المجال التعلمي  : 3التدت ن ن ن ننونيننة العامننة
الوحدة التعلمية – 3:الن اط التدتوني والبنيات الجيولوةية المرتبطة بنه
الن ندرس -8 :شواه ند م يننط قدي ن ن ن نم
موقع ااوفيوليت في السلسلة المغاربية :الوثيقة  2+1ص +323الوثيقة 4+3ص 324
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-1تعتبر ااوفيوليت شواهد على وةول م يط مست اثي :من خالل دراسة خريطة تاكسانة ودليلها نسـتنتج وجـود صـخور ناريـة قاعديـة وفـوق

قاعديـة وصـخور الفلـيش الـيت تتوضــع يف املنحـدر القـاري علـى عمـق يفــوق  3000م  ،تعتـرب هـذه الصـخور أدلـة علـى وجـود حمـيط مسـتحاثي قــدمي
اندس داخل السلسلة اثر عملية التقارب القاري.

-2األللة على التقارب القار  :متتالية الفليش اليت تعرضت اىل طي

مقارنة بين مدونات ااوفيوليت في ك من عمات،األلب ،تاكسانة :الوثيقة  5ص 325
-1المقارنة بين األعمدة الثالثة:
أفيوليت
عمان

البرييدوتيت
HOT
+

مسك طبقة الغابرو

نوع البازلت

LOT
كبري

MORB

األلب

+

كبري

MORB

تاكسانة

+

صغري

MORB

نالحظ قلة مسك متتالية تاكسانة باملقارنة مع األلب وعمان وتشابه يف وجود اللريزوليت بني األلب وتاكسانة،
ااستنتاج :نستنتج أن متتالية تاكسانة واأللب تشكلتا يف نفس احلوض ويدل على قرب املنطقتني من بعضهما .
الخالصة
يعترب تواجد األوفيوليت يف السلسلة املغاربية من جهة والسلسلة األلبية من جهة ثانية شاهدا على اختفاء حميط قدمي وهذا عقب غوص الليتوسفري
احمليطي مث تصادم ليتوسفريين قاريني.
 تتميز األفيوليت مبتتالية تتشكل من األسفل حنو األعلى من املسـتويات اآلتية:برييـدوتيت/غابرو /ومركـب بـازليت .إهنـا قطـع مـن الليتوسـفري احمليطـياليت مل يشملها الغوص فربزت إىل السطح نتيجة عوامل التعرية.
*املخطط التحصيلي :الكتاب ص 325
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