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

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

إملرظودة ،رشيعة إملعادكة ػلهيا من ظرف مفتش إمرتبية إموظنية نلامدة.
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مذكرة مهنجية
ملد وردت يف ديباجات إملناجه إمتؼلميية و إمواثئق إملرإفلة ميا توجهيات تربوية ىامة ،ختط كيفية إمتنفيذ إمبيدإغويج نلمناجه ،غري أأن إملامرسات إمليدإهية من هجة ،و
إغامتد إموزإرة منذ مدة توزيؼات س نوية نلملررإت إدلرإس ية تلزم إ ألساتذة ابحرتإم أآجال تنفيذىا ،و تلكيف ىيئات إمركابة و إملتابؼة بتليمي وس بة إجنازىا خعيا و تلدمي
إحللول لس تكامميا إس تكامل مكيا ترإمكيا ،إ ألمر إذلي دفؼنا إؤىل إؤػادة ظرح إملوضوع ابؤحلاح بغرض تلدمي إمبديل كون إمفرق صاسع بني تنفيذ إملهناج و إمتدرج فــي تنفيــذه.
فا ألول يؼمتد ػىل توزيع أآيل مليد مؼد وفق ملاييس حسابية زمنية بربجمة خعية حمضة ،يكون إمتناول فيو تسلسليا و بلك إجلزئيات و إحليثيات بدغوى إمتحضري إجلدي
نلمتؼلمني ملمتحاانت مما ترتب غنو ممارسات سلبية اكمتللني و إحلضو و إحلفغ و الاسرتجاع دون حتليل أأو تؼليل و إكترص إمتليمي ػىل منح ػلمات  ،بيامن إمثاين أأي
إمتدرج إمس نوي مبناء إمتؼلامت فاؤهو يركز ػىل إمكيفية إميت يمت هبا تنفيذ إملهناج ابحرتإم وترية إمتؼمل و كدرإت إملتؼمل و إس تللميتو ،وإغتبار إمكفاءة مبد أأ منظام نلمهناج ،و
تكون ىذه إمكفاءة مبثابة منعلق و هلعة وظول ألي معل تربوي كام إغترب إحملتوايت إملؼرفية موردإ من إملوإرد إميت ختدم إمكفاءة يف إؤظار ص بكة إملفاىمي إملييلكة
نلامدة .
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رؼش٠ف اٌخٍ١خ وٛزذح ثٕ٠ٛ١خ ٌٍىبئٕبد اٌس١خ

1-I
اٌخٍ١خ ٚزذح ثٕ٠ٛ١خ.

أعجـٛع= 2عب
 ٚسائك ص -9597 ٚ 96

اعزؼبٔخ ثٛث١مخ رجشص
دػبِخ اٌّؼٍِٛخ
اٌٛساث١خ
ٚث١مخ 1
ص 88
ٚ ٚث١مخ 4ٚ3
ص 89
 ٚث١مخ 5ص (90أٔظش
اٌٍّسك )ADN

٠مبسْ ث ٓ١رؼؼ ٟخٍ١خ
زٛ١أ١خ  ٚخٍ١خ ٔجبر١خ

٠زشخُ خٍّخ اٌّؼٍِٛبد
اٌّغزمظبد زٛي اٌزؼؼٟ
اٌجٌٍٕ ٞٛ١خٍ١خ ثبٌّدٙش
اٌؼٛئ ٚ ٟاالٌىزش ٟٔٚئٌٝ
ِخطؾ زظٍ١خ .

أعجٛع = 2عب

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 -1دساعخ اٌخٍ١ـــخ ثبٌّدٙــش اٌؼٛئ:ٟ
 اٌخٍ١خ ٚزذح ثٕبء اٌىبئٓ اٌس:ِّٟٙب رغ١شد أشىبي اٌخال٠ب فأٙب رخؼغ ٌّخطؾ ثٕبئٟ
ِشزشن ٠زّثً ف ٟغشبء ٘٠ ٌٟٛ١س١ؾ ث ٌٝٛ١ٙرغجر
فٙ١ب اٌّبدح اٌٛساث١خ اٌز ٟرسبؽ ػٕذ زم١م١بد إٌٜٛ
 ٕ٠دض ٠ٚفسض ِسؼشاد ِدٙش٠خ ٌؼٕ١بد أٔغدخثغشبء ٔ.ٞٚٛ
زٛ١أ١خ ٔٚجبر١خ ِزٕٛػخ
 ٕ٠دض ٠ٚفسض ِسؼشاد ِدٙش٠خ ٌىبئٕبد ٚز١ذحاٌخٍ١خ(خّ١شح ،وٍٛس٠ال ،ثشاِغ)... ،َٛ١
 ٠الزع طٛس ِسؼشاد ِدٙش٠خ ٌجىز١ش٠ب(وجىز١ش٠باٌٍجٓ)
 ٠زشخُ اٌّالزظبد ئٌ ٝسعِٛبد. ٠ظٙش أُ٘ ِىٔٛبد اٌخٍ١خ اٌسٛ١أ١خ ٚإٌجبر١خثبعزؼّبي ٍِٔٛبد ٔٛػ١خ  ٚأٚعبؽ زٍ١ٌٛخ.
 اٌمذسح اٌفبطٍخ ٌٍّدٙش اٌؼٛئ ٟال رغّر ثشؤ٠خ - 2دساعـخ اٌخٍ١ــــخ ثبٌّدٙـــش اإلٌىزش:ٟٔٚ
اٌؼؼ١بد اٌذل١مخ راد األثؼبد د ْٚاٌمذسح اٌفبطٍخ .
 رجذ ٞخّ١غ خال٠ب زم١م١بد إٌٛاح ٔفظ ِخطؾ ٠الزع طٛس ِأخٛرح ػٓ اٌفسض ثبٌّدٙشاٌزٕظ ّٟ١خبع ٠زّثً ف ٟإٌظبَ اٌغشبئ ٟاٌذاخٍ( ٟ
اإلٌىزشٌ ٟٔٚخال٠ب زٛ١أ١خ ٔ ٚجبر١خ  ٚثىز١ش٠ب.
ِدّٛػخ ِٓ اٌؼؼ١بد ِسبؽخ ثغشبء ع١زٛثالصِٟ
ٚازذ أِ ٚؼبػف ِّب ٠ؼطٌٙ ٟب ِ١ضح اٌجٕ١خ
اٌسد١ش٠خ .
خال٠ب غ١ش زم١م١بد إٌ ٜٛال رجذ ٞاٌجٕ١خ اٌسد١ش٠خ . رؼزجش اٌخٍ١خ ٚزذح ثٕبئ١خ ٌٍىبئٕبد اٌس١خ ثزٕٛػٙبٚ - 3زذح ِىٔٛبد اٌذػبِخ اٌٛساث١خ:
رزّثً اٌّبدح اٌٛساث١خ ػٕذ خّ١غ اٌىبئٕبد اٌس١خ  ٚف ٟاٌؼبٌ ، ٟفّب رزّثً اٌّبدح اٌٛساث١خ ٌٙزٖ اٌخال٠ب .
ِشاخؼخ اٌّىزغجبد اٌمجٍ١خاٌسّغ اٌش٠ج ٟإٌ ٞٚٛإٌّمٛص األوغد. ٓ١
 ٠ظٙش اٌطج١ؼخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍظجغ ٓ١ثبعزؼّبي رمٕ١بداٌزٍ. ٓ٠ٛ
 ٠مبسْ ِغ اٌطج١ؼخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍخ١ؾ اٌظجغٟاٌجىز١ش.ٞ
٠ -غزٕزح اٌطج١ؼخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍّٛسثخ.

( ثأػّبي رطج١م١خ)
ٌٍذػُ اٌؼٍّ: ٟ
اٌٛث١مخ  1ص80
ٚث١مخ  3ص 82
ٚث١مخ  8 ٚ 7ص 84

أعجٛع= 2عب

الزشاذ
زٍٛي
ػمالٔ١خ
ِجٕ١خ ػٍٝ
أعظ
ػٍّ١خ
ٌٍّسبفظخ
ػٍ ٝاٌزٕٛع
اٌسٞٛ١
ػٍ ٝػٛء
اٌّؼٍِٛبد
زٛي ٚزذح
اٌىبئٕبد
اٌس١خ ٚ
آٌ١بد ٔمً
اٌزخ١شح
اٌٛساث١خ.

ٌٍٛطٛي ئٌ ٝثٕبءِفٚ َٛٙزذح اٌىبئٓ اٌس ٟػٍٝ
اٌّغز ٜٛاٌخٍ ٚ ٞٛاٌدضئٕٔ ٟطٍك ِٓ ٚػؼ١خ رظٙش
ِدّٛػخ ِٓ اٌىبئٕبد ِزٕٛػخ .
* ؽشذ رغبؤي فّ١ب رشزشن ٘زٖ اٌىبئٕبد .

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ
01

أ٘ذاف
اٌزؼٍُ

اٌٛزذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙدٌ ٟزذسج اٌزؼٍّبد

رٛخٙ١بد زٛي
اعزؼّبي األعٕبد

اٌزم ُ١١اٌّشزٌٍٍ ٟىفبءح ٚ
اٌّؼبٌدخ
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2- I
اٌٛزذح اٌجٕ٠ٛ١خ ٌٍـ ADN

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاذ ِٛػٛع ٠زٕبٚي ٚزذح اٌىبئٕبد اٌس١خ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

ٚث١مخ  1ص 106
ٚث١مخ  2ص 107
اٌٛث١مخ  4ص111

أعجـٛع= 2عب

ئثجبد رّبثً
ثٕ١خ اٌـ
 ADNػٕذ
اٌىبئٕبد
اٌس١خ

 اٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٌٍ ٟـ :ADN رزشوت خض٠ئخ اٌـ  ِٓ ADNرزبٌ ٟػذد وج١ش ِٓ ٠غزخٍض اٌـ  ADNئٔطاللب ِٓ زشاشف اٌجظــً،رسذ ٚزذاد رذػ ٝإٌىٍٛ١ر١ذاد.
 رزشوت وً ٔىٍٛ١ر١ذح ِٓ لبػذ أصٚر١خ ،عىش خّبع... (ٟثٕزٛص ِزّثً ف ٟاٌش٠جٛص ِٕمٛص األوغد ٚ )ٓ١زّغ ٠ -غزخشج أُ٘ ِىٔٛبد اٌـ  ADNأطاللب ِٓ ٔزبئح
االِب٘خ اٌدضئ١خ  ٚاإلِب٘خ اٌىبٍِخ ٌٍدض٠ئ.
اٌفٛعفٛس.
 رزؼّٓ خض٠ئخ اٌـ  ADNأسثؼخ أّٔبؽ ِٓإٌىٍٛ١ر١ذاد  ،زغت اٌمٛاػذ األصٚر١خ( =AأدٔG ،ٓ١
= خٛأ = C ،ٓ١ع١زٛص،ٓ٠
 ٠ظف ثٕ١خ خض٠ئخ اٌـ  ADNأطاللب ِٓ أػّبي: =Tر.)ٓ١ّ١
 شبسغبف CHARGAFF
ٚ اؽغٚ WATSON ْٛوش٠ه CRICK
 رزشىً خض٠ئخ اٌـ  ِٓ ADNعٍغٍزٔ ٓ١ىٍٛ١ر١ذ٠زٓ١ٍِزفز ٓ١اٌزفبفب زٍض١ٔٚب ِؼبػفب( ّٔٛرج ٚاؽغٚ ْٛ
 ٠غزخشج رّبثً اٌزشو١ت اٌىّ١بئٚ ٟاٌجٌٕ ٞٛ١دض٠ئخوش٠ه)
اٌـ  ADNأطاللب ِٓ ِؼط١بد و١ّ١بئ١خ ِغزّذح ِٓ
 رغزمش عٍغٍزب اٌـ  ADNثٛاعطخ سٚاثؾِخزٍف األّٔبؽ اٌخٍ٠ٛخ(زم١م١خ إٌ ٚ ٜٛغ١ش زم١م١خ
٘١ذسٚخ١ٕ١خ ث ٓ١اٌمٛاػذ ا٢صٚر١خ اٌّزىبٍِخ ٚ A/T
إٌ٘ .)ٜٛزا ٠ذسج ػٍ ٝشىً رؼٍّ١خ ف ٟإٌشبؽ
.C/G
اٌغبثك
 ٠سًٍ ٔزبئح زمٓ لطؼخ  ADNعالٌخ ف ٟخٍ١خ رشىً ثٕ١خ خض٠ئخ اٌـ  ADNاٌّشرجطخ ثزٕظّٙ١بِغزمجٍخ ِٓ عالٌخ ِخزٍفخ(رذسج ٚث١مخ اٌزّش4 ٓ٠
اٌدض٠ئ ،ٟثٕ١خ ِزّبثٍخ ػٕذ خّ١غ اٌىبئٕبد اٌس١خ.
ص  119رٛػر ردشثخ االعز١الد )
اٌطج١ؼخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍّٛسثخ :
 رٛخذ اٌظفبد اٌٛساث١خ ػٍ ٝشىً ِٛسثبد فٟخض٠ئخ اٌـ.ADN
رٛافك اٌّٛسثخ رزبثغ دل١ك ٌٕىٍٛ١ر١ذاد ِؼٕ١خ .

أدبص ردبسة اٚ
اعزؼبٔخ ثبٌٛث١مخ 1
ص ٚ 104ث١مخ
 3ٚ2ص 105

رّش ٓ٠إلدِبج اٌّٛاسد
اٌّشعبح

2عب
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٠ششذ دٚس وً ِٓ االٔمغبَ إٌّظف  ٚاإلٌمبذ ف ٟاٌزفشد
( اٌزٕٛع اٌٛساثٌ ٟألفشاد).
 ٠سذد اٌّّ١ضاد اٌخٍ٠ٛخ االٔمغبَ إٌّظف ٠ ٚجشص رطٛس ػذد اٌظجغ١بد خالي ٘ذا االٔمغبَ٠سذد أّ٘١خ االٔمغبَ إٌّظف ف ٟاٌزٕٛع اٌٛساثٟ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 االٔمغبَإٌّظف

 االخزالؽاٌظجغٟ
 -1االخزالؽ
ث ٓ١اٌظجغٟ
 -2االخزالؽ
داخً اٌظجغٟ

 خالل رشكم األيشبط رفزشق انصجغٛبد انًزًبصهخ ػشٕائٛب،ثؾٛش رؾٕ٘ كم خهٛخ َبرغخ ػٍ االَمغبو انًُصف صجغٛب أٔ
صجغ ٙآخش يٍ صجغ ٙٛانضٔط.
 ٚغًؼ ْزا انزٕصع انؼشٕائ ٙنهصجغٛبد ثضٚبدح ػذدانزشاكٛت انصجغٛخ(انزٕنٛفبد)
انًًكُخ ٔثبنزبن ٙثبنزُٕع انٕساص ٙأليشبط انفشد.

* ٚطشػ يشكهخ ؽٕل دٔس االَمغبو انًُصف ف ٙانزُٕع
انُغم
ٚ -1ؾهم َزبئظ رصبنجبد ف ٙؽبنخ اعزمالنٛخ انصفبد
 ٚخزجش فشضٛخ انخهظ ث ٍٛانصجغ ٙانز٘ ُٚزظ يٍيخزهف ٔضؼٛبد انشثبػٛبد انصجغٛخ ف ٙانًشؽهخ
اإلعزٕائٛخ  1ػٍ طشٚك انزفغٛش انصجغٙ

 ٚشفك ػبدح رشكم انشثبػٛبد انصجغٛخ خالل االَمغبواالخزضان ٙثزجبدل لطغ كشٔيبرٛذٚخ ث ٍٛانصجغٛبد انًزشبثٓخ،
ئَّ انؼجٕسٚ .غًؼ انؼجٕس ف ٙصٚبدح انزُٕع انٕساص ٙػٍ طشٚك
رذاخم صجغ. ٙٛ

ٚ -2ؾهم َزبئظ انزصبنجبد ف ٙؽبنخ انصفبد االسرجبط
انزبو ٔ انغضئٙ
 ٚخزجش فشضٛخ انخهظ داخم انصجغ ٙانز٘ ُٚزظ ػٍؽذٔس ػجٕس ٔ رجبدل األعضاء انصجغٛخ أصُبء االَفصبن1 ٙ
ػٍ طشٚك انزفغٛش انصجغ.ٙ

ٕ٠دض ِسؼشاد
ِدٙش٠خ
ػشع طٛس
اٌٛث١مخ 1
ص125

أعجٛع=
2عب

رّش ٓ٠سلُ  3ص139

الزشاذ زٍٛي
ػمالٔ١خ ِجٕ١خ
ػٍ ٝأعظ
ػٍّ١خ
ٌٍّسبفظخ
ػٍ ٝاٌزٕٛع
اٌس ٞٛ١ػٍٝ
ػٛء
اٌّؼٍِٛبد
زٛي اٌىبئٕبد
اٌس١خ  ٚآٌ١بد
ٔمً اٌزخ١شح
اٌٛساث١خ

1-II
أٌ١بد أزمبي
اٌظفبد
اٌٛساث١خ

 االٔمغبَ إٌّظف آٌ١خ رغّر ثأزبج األِشبج(خال٠بأزبد٠خ اٌظ١غخ اٌظجغ١خ) أطاللب ِٓ خٍ١خ أَ ثٕبئ١خ
اٌظ١غخ اٌظجغ١خ ٚرٌه ثبخزضاي اٌؼذد اٌظجغ, ٟاألطٍٟ
ئٌ ٝإٌظف.
 ٠زؼّٓ االٔمغبَ إٌّظف أمغبِِ ٓ١ززبٌ.ٓ١١أمغبَ خ١ط ٟاخزضاٌ٠ ٟزجغ ثبٔمغبَ خ١طِ ٟزغب.ٞٚ
٠زّ١ض االٔمغبَ االخزضاٌ ٟثـ:
 رشىً اٌشثبػ١بد اٌظجغ١خ ف ٟاٌّشزٍخ
اٌزّ١ٙذ٠خ .
 رٛػغ اٌشثبػ١بد اٌظجغ١خ خالي اٌّشزٍخ
االعزٛائ١خ
ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاالعزٛائٌٍ ٟخٍ١خ
 أفظبي اٌظجغ١بْ اٌّزّبثالْ خالي اٌّشزٍخ

 اٌٛػؼ١خ ٠ :مزشذ ٚػؼ١خ ف ٟئؽبس رٕٛع اٌظفبداٌؼب٘ش٠خ ٌٍٕغً.
* ٠طشذ اٌّشىٍخ اٌّزؼٍمخ ثزفغ١ش رٕٛع إٌّؾ
اٌظب٘ش ٞاٌّالزع ف ٟإٌغً .
رزو١ش ثّىزغجبد اٌغٕخ اٌشاثؼخ ِزٛعؾ اٌّزؼٍمخ ثــ :
 ظٛا٘ش ثبٌزىبثش اٌدٕغ ( ٟرشى ً١األػشاط ٚاإلٌمبذ)
 ِشازً رشى ً١األػشاط اٌطبثغ إٌٌٍ ٞٚٛخٍ١خ اٌدغّ١خ  ٚاٌدٕغ١خأ  -ؽشذ ِشىً زٛي أٌ١بد االٔمغبَ إٌّظف
اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌّشٚس ِٓ اٌظ١غخ اٌظجغ١خ اٌثٕبئ١خ
ئٌ ٝاٌظٟؽح اٌظجغ١خ األزبد٠خ
 ٠غزخشج أُ٘ ِشازً االٔمغبَ إٌّظف( اٌزشو١ضػٍ ٝعٍٛن اٌظجغ١بد =
ٕ٠دض سعِٛبد رخط١ط١خ ٌّشازً االٔمغبَ ثبعزؼّبي
ط١غخ طجغ١خ 4 =ْ2

ٕ٠دض سعِٛبد
رخط١ط١خ

ػشع طٛس
رّثً زبٌخ
اٌظجغ١بد خالي
االٔمغبَ إٌّظف

دساعخ أػّبي
ِٛسغبْ ( رسًٍ١
ٔزبئح االٌمبذ
اٌزشاخؼ)ٟ

اٌٛث١مخ  1ص
129

أعجٛع
=  2عب

٠فغشاٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١خ ٟػٕذ وبئٕبد

اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

اٌٛزذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙدٌ ٟزذسج اٌزؼٍّبد

رٛخٙ١بد زٛي
اعزؼّبي األعٕبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌزم ُ١١اٌّشزٍٟ
ٌٍىفبءح ٚ
اٌّؼبٌدخ

2
أعجٛع
= 4عب
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اإلٌمبذ

 ٠ظٙش دٚساالٌمبذ فٟ
اٌزٕٛع اٌٛساثٟ
ٌألفشاد ٚاٌزفشد.

اإلنمبػ ْٕ ارؾبد َطفخ ٔثٕٚضخ إلػطبء ثٛضخ يخصجخ صُبئٛخ
انصٛغخ انصجغٛخ.
 ٚذػى اإلنمبػ االخزالط انصجغ ٙػٍ طشٚك ئؽزًبالدانزالل ٙانؼشٕائ ٙنهصجغٛبد األثٕٚخ انًزشبثٓخ يًب ٚؼط ٙفشدا
عذٚذا يزفشدا يٍ عٓخ ٔأصٛال يٍ انُبؽٛخ انغُٛٛخ ٔ ٚغًؼ
ثبنزُٕع انغ ُٙٛنألفشاد.
اإلنمبػ ال ٚغبْى ف ٙظٕٓس أًَبط ضبْشٚخ عذٚذح نكٍ ٚغبْى
ف ٙسفغ إل٘ ئؽزًبل رالل ٙاألػشاط انًخزهفخ يًب ٚشفغ فٙ
ظٕٓس األًَبط انٕساصٛخ ( انزُٕع انٕساص ٙنألفشاد)
 رؼزجش انجٛضخ انًخصجخ انُبرغخ ػٍ اإلنمبػ َمطخ اَطالقنزشكم فشد عذٚذ رجؼب نؼذٚذ يٍ االَمغبيبد انخهٕٚخ انز ٙرؾبفع
ػهٗ انؼذد انصجغ)ٌ2(ٙانز٘ ًٛٚض انُٕع.
صجبد ػذد انصجغٛبد خالل األعٛبل انًزؼبلجخ يٍ انخالٚب
انًزؾصم ػهٓٛب ٚفغش ثٕعٕد انزضبػف انكشٔيبرٛذ٘ نكم
صجغ ٙف ٙانًشؽهخ انجُٛٛخ ٔ،ػه ّٛفاٌ
كم صجغٚ ٙزكٌٕ يٍ كشٔيبرٛذ ٍٚكم يًُٓب ٚضى عضٚئب يٍ
انـ.ADN

ُٚزظ عضٚئب انـ ADNانًٕعٕد ٍٚػهٗ يغزٕٖ كشٔيبرٛذرٙانصجغ ٙخالل انًشؽهخ انجُٛٛخ يٍ رضبػف َصف يؾبفع
نهـ ADNاألصه ٙانًٕعٕد ف ٙانصجغ ٙانًكٌٕ يٍ كشٔيبرٛذح
ٔاؽذح ف ٙثذاٚخ انًشؽهخ انجُٛٛخ.

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

ة  -طشػ يشكهخ ؽٕل دٔس اإلنمبػ ف ٙانزُٕع
انجٕٛنٕع.ٙ
 ٚؾهم ٔصبئك رظٓش انذيظ انُٕٔ٘ دٔس اإلنمبػ ف ٙانزُٕع انجٕٛنٕعٙٚؾهم َزبئظ رصبنت أفشاد انغٛم األٔل فًب ثُٓٛب

أعجٛع
= 2عب

يالؽظخًٚ :كٍ ئدساط رًش ٍٚؽٕل اَزمبل انصفخ
انٕساصٛخ " انضيشح انًًٕٚخ فَ ٙظبو  ٔ ABOئدساط
انؾبنخ أَ ٍٚغغم أفشاد يٍ ًَظ  Oرُزظ فشد يٍ ًَظ
 ABؽٛش رفغش انؾبنخ ثبدساط انًٕسصخ  ( Hانؾبنخ
انًجشيظ ف ٙانزاد ٔ انالراد ف ٙانغُخ انضبنضخ)
* طشػ يشكم ؽٕل صجبد ػذد انصجغٛبد خالل األعٛبل
انًزؼبلجخ سغى انزُٕع األفشاد
ٚ -1ظٓش رطٕس كًٛخ انـ ADNخالل االَمغبو انًُصف
ٔ اإلنمبػ اَطاللب يٍ رؾهٛم يُؾُٗ .صى ٚكًم انًُؾُٗ
ثزًضٛم انصجغٛبد خالل يشاؽم االَمغبو انًُصف
ٔاإلنمبػ يغ رؾذٚذ ػذد انصجغٛبد  ،ػذد كشٔيبرٛذاد
انصجغ ٔ ٙكًٛخ انـ.ADN
* ٚطشػ يشكم انزٕافك ث ٍٛاَزمبل انصجغٛبد يٍ
كشٔيبرٛذح ٔاؽذح ئنٗ كشٔيبرٛذٔ ٍٚرضبػف كًٛخ
انـADN
* ٚفغٛش َزبئظ انزصٕٚش اإلشؼبػ ٙانزار ٙنغضٚئخADN
ف ٙانًشؽهخ انجُٛٛخ نهخالٚب انجٛضٛخ انًضسٔػخ فٔ ٙعظ
ٚضى َكهٕٛرٛذاد يٕعٕيخ.

اٌٛث١مخ 3 ٚ 2
ص 130

أعجٛع
= 2عب

ٕ٠دض زٛطٍخ
رغّر ثششذ
دٚس االٔمغبَ
إٌّظف ٚاإلٌمبذ
ف ٟاٌزٕٛع
اٌٛساثٌ ٟألفشاد

ثٕبء ٚػؼ١خ
إلدِبج اٌّٛاسد
اٌّجٕ١خ زٛي
اٌزٕٛع
اٌجٌٛٛ١خٚ ٟ
ثجبد إٌٛع

اٌٛثبئك 5 ٚ 4
ص 131
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الزشاذ زٍٛي
ػمالٔ١خ ِجٕ١خ
ػٍ ٝأعظ
ػٍّ١خ
ٌٍّسبفظخ ػٍٝ
اٌزٕٛع اٌسٞٛ١
ػٍ ٝػٛء
اٌّؼٍِٛبد
زٛي اٌىبئٕبد
اٌس١خ  ٚآٌ١بد
ٔمً اٌزخ١شح
اٌٛساث١خ

--II
٠ششذ اٌزٕٛع
اٌظب٘ش ٚ ٞاٌد ٟٕ١إٌّــؾ
اٌظب٘شٚ ٞ
( اٌّٛسث)ٟ
اٌٛساثٟ
٠سذد اٌؼاللخ
اٌّٛخٛدح
ثٓ١
ِخزٍف
ِغز٠ٛبد
إٌّؾ
اٌظب٘شٞ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

ّ٠ثً إٌّؾ اٌظب٘شِ ٞدّٛع اٌظفبد اٌظب٘شح ػٍ ٝفشد ِب.
 ٠زدٍ ٝإٌّؾ اٌظب٘ش ٞػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌدض٠ئ ،ٟػٍٝاٌّغز ٜٛاٌخٍٚ ٞٛػٍِ ٝغز ٜٛاٌؼؼ٠ٛخ.
 ٠زشخُ رؼج١ش اٌّٛسثخ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌدض٠ئ ٟثزشو١تثشٚر ٛ٘ ٓ١أطً إٌّؾ اٌظب٘شٌٍ ٞفشد ػٍِ ٝخزٍف
ِغز٠ٛبرٗ.

 رؼش٠ف إٌّؾ اٌظب٘ش ٚ ٞاٌّٛسث: ّٟ٠ثً إٌّؾ اٌٛساثِ ٟدّٛع ِٛسثبد اٌفشدٚ ،ئْ رؼج١ش٘ب٘ ٛاٌز٠ ٞسذد إٌّؾ اٌظب٘ش.ٞ

٠طشذ ِشىٍخ زٛي اٌؼاللخ اٌّٛخٛدح ث ٓ١إٌّؾ
اٌٛساث ٚ ٟإٌّؾ اٌظب٘ش. ٞ
 دساعخ ِثبي ٌٍّٕؾ اٌظب٘ش: ٞ ٠ؼب ٓ٠اٌّظب٘ش اٌطج١خ ٌألػشاع اٌّشػ١خ ػٕذفشد ِظبة ثّشع ٚساث(ٟاٌّثبي :فمش اٌذَ إٌّدٍٟ
(دس٠جبٔٛع١زٛص)
٠ؼغ فشػ١خ اٌّٛسثخ ِغإٌٚخ ػٓ ثٕبء ثشٚرٓ١
أطاللب ِٓ اٌزغٍغً اٌّغدً ٌٍٕىٍٛ١ر١ذاد ػٍٝ
ِغز ٜٛاٌّٛسثخ ٚاٌزغٍغً اٌّالزع ٌألزّبع
األِٕ١خ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌجشٚر.ٓ١
٠زسمك ِٓ اٌفشػ١خ اٌّمزشزخ أطاللب ِٓ
ِمبسٔخ رزبثغ إٌىٍٛر١ذاد ػٍِ ٝغز ADNٜٛفشد
عٍADNٚ ُ١فشد ِظبة.

اٌٛث١مخ
1
ص142
اٌٛثبئك
ٚ2
3ص
143
اٌٛث١مخ
2ٚ1
ص
144

2أعجٛع=
4عب

أعجٛع =
2عب

٠سًٍ
ٚػؼ١بد
خذ٠ذح
ألدِبج
اٌّٛاسد
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الزشاذ زٍٛي ػمالٔ١خ ِجٕ١خ ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ ٌٍّسبفظخ ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌس ٞٛ١ػٍ ٝػٛء اٌّؼٍِٛبد زٛي اٌىبئٕبد اٌس١خ
ٚ
آٌ١بد ٔمً اٌزخ١شح اٌٛساث١خ

٠ -ظٙش دٚس اٌطفشاد ف ٟظٛٙس أٌ١الد خذ٠ذح ٚرج١بْ رأث١ش اٌطفشح ػٍ ٝاٌخٍ١خ اٌدٕغ١خ  ٚاٌخٍ١خ اٌدغّ١خ.

٠سذد اٌؼاللخ اٌّٛخٛدح ث ٓ١اٌطفشح ٚرأث١ش اٌّس١ؾ،

3-II
اٌطفشح

 رزًضم انطفشح ثزغٛش ف ٙرزبثغ انُكهٕرٛذاد ػهٗ يغزٕٖ انًٕسصخ .ًٚكٍ أٌ ركٌٕ انطفشاد يغزؾذصخ(َزٛغخ رأصٛش انًؾٛظ كزأصٛشاألشؼخ فٕق انجُفغغٛخ ،انًؼبدٌ انضمٛهخ ،انزذخًٚٔ )...ٍٛكٍ أٌ
ركٌٕ رهمبئٛخ .
ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ أصم انطفشح ػهٗ يغزٕٖ انًٕسصخ :اعزجذال،ئضبفخ أٔ َضع َكهٕرٛذح ٔاؽذح أٔ ػذح َكهٕرٛذاد يٍ انمطؼخ.
انطفشاد أصم ظٕٓس انصُٕٚبد انغذٚذح كأشكبل يخزهفخ نُفظانًٕسصخ (رزبثغ َكهٕٛرٛذ٘ يخزهف).
 انزُٕع انشكه ٙنهـ ADNداخم انُٕع انٕاؽذ ْٕ َزٛغخ نزشاكىانطفشاد ػجش األعٛبل انًزؼبلجخ.

 ٠مذَ رؼش٠فب ٌٍطفشح أطاللب ِٓ األِثٍخ اٌغبثمخ. رسذ٠ذ عجت اٌطفشح أطاللب ِٓ رسٍٔ ً١زبئحردش٠ج١خ(صسع اٌخّ١شح رسذ رأث١ش األشؼخ فٛق
اٌجٕفغد١خ).
رسذ٠ذ أّٔبؽ اٌزغ١شاد اٌّإد٠خ ٌسذٚس اٌطفشح
اٌٛساث١خ ِٓ أِثٍخ ٌمطغ ٔىٍٛر١ذ٠خ ػٍِ ٝغزٜٛ
 ADNاٌّٛسثبد اٌؼبد٠خ ِٚخزٍف اٌظٕ٠ٛبد (
أٌ١الد) اٌطبفشح.

* ٠طشذ ِشىً ٔٛع اٌخال٠ب اٌز ٟرٛسس اٌطفشح ػجش اٌٛثبئك
6ٚ5
ٚ-.زذخم انًؾٛظ ف ٙاَزمبء انطفشاد انًفٛذح نفشد يب فٔ ٙلذ يؼ ٍٛاألخ١بي اٌّزؼبلجخ.
ص154
ئنٗ
رُزمم
أٌ
ؽبيهٓب
رفٛذ
انزٙ
انٕساصٛخ
انطفشاد
نٓزِ
ًٚكٍ
٠مبسْ -ف ٟاألثٕبء -ث ٓ١ػٛالت اٌطفشاد اٌزِ ٟغذ اٌٛث١مخاألَغبل ،كًب ًٚكٍ أٌ رُمم طفشاد دٌٔ أٌ رؾمك فبئذح
7ص
ِٛسثبد خال٠ب خغّ١خ ٚاٌزِ ٟغذ ِٛسثبد خال٠ب
يُزمبح(طفشاد يؾبٚذح).
155
خٕغ١خ.
ػهٗ يغزٕٖ انخالٚب صُبئٛخ انصٛغخ انصجغٛخ ٕٚعذ صُٕٚبربٌنًٕسصخ(أنٛال انًٕسصخ) .
 رذػٗ انصُٕٚخ غٛش انًؼجشح انُبرغخ ػٍ انطفشح  ،صُٕٚخ يزُؾٛخأيب انصُٕٚخ انًؼجشح رذػٗ صُٕٚخ عبئذح ٚ -.كٌٕ انصُٕ٘
انًزُؾ ٙيؼجشا ػُذ األفشاد انًزًبصهخ انهٕالؼ .
 رظٓش انطفشاد انز ٙرصٛت يٕسصبد انخالٚب انغغًٛخ ػُذ انفشدانؾبيم نٓب فمظ ٔ ،ال رظٓش ف ٙاألثُبء.
ثًُٛب رٕسس انطفشاد انز ٙرصٛت يٕسصبد انخالٚب انغُغٛخ ئنٗ
األثُبء.
ٚزذخم انًؾٛظ ف ٙاَزمبء انطفشاد انًفٛذح نفشد يب فٔ ٙلذ يؼ. ٍٛ
ًٚكٍ نٓزِ انطفشاد انٕساصٛخ انز ٙرفٛذ ؽبيهٓب أٌ
رُزمم ئنٗ األَغبل ،كًب ًٚكٍ أٌ رُمم طفشاد دٌٔ أٌ رؾمك فبئذح
يُزمبح(طفشاد يؾبٚذح)
 انطفشاد انًؾذصخ أٔ انزهمبئٛخ ْ ٙانغجت ف ٙظٕٓس صُٕٚبدعذٚذح نهًٕسصبد
 ئٌ االيزضاط داخم ٔ ث ٍٛانصجغٛبد انز٘ ٚؾذس أصُبء االَمغبوانًُصف ٔاإلنمبػ ٚإد٘ ئنٗ رشكم أًَبط عذٚذح لذ رغزًش أٔ
نزغزًش ػجش انضيٍ رجؼب نزأصٛشاد انًؾٛظ انًفشٔضخ ػهٗ األًَبط
انظبْشح

* ٠طشذ ِشىً دٚس اٌّس١ؾ ف ٟأزمبء األّٔبؽ
اٌدذ٠ذح اٌظب٘شح خالي اٌطفشاد
دساعخ ِثبي :فشاشخ اٌغٕذس.

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاذ ٚػؼ١خ ادِبج ٠ذِح فٙ١ب دٚس االٔمغبَ إٌّظف ٚاإلٌمبذ  ٚوذا اٌطفشاد ف ٟاٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١خٟ
ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

اٌٛثبئك
2ٚ1
ص152
ص
153
اٌٛثبئك
4ٚ 3
ص
153

اٌٛث١مخ
8ص
156

 2أعجـٛع
= 4عب

ٛ٠ػر
ا١ٌ٢بد
اٌّإد٠خ ئٌٝ
(عبػخ)
لبثٍ١خ
٠جِٕ ٟخطؾ
زظٍ١خ رغ١ش
األفشاد داخً
إٌٛع

2عب
10

انزذسعبد انغُٕٚخ  -صبَٕ٘
المجال التعلمي  IIIالوحدة  :1التنظيم الهرموني العصبي
الكفاءة
القاعدية2

أهداف
التعلم

الوحدات
التعلمية
 -1المراقبة
الهرمونٌة
الرجعٌة
السالبة

اقتراح حلول عقالنٌة اتجاه المشاكل الصحٌة والجنسٌة
على ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظٌم الوظٌفً للعضوٌة

تحديد دور النظام العصبي الهرموني في تنظيم التكاثر
ٌبنً مفهوم المراقبة الرجعٌة السالبة
ٌبنً مفهوم المراقبة االرجعٌة الموجبة

ٌحفز هرمون البروالكتٌن النخامً الغدد اللبنٌة على إنتاجالحلٌب وٌمارس تأثٌرا رجعٌا سلبٌا على تحت السرٌر
البصري وبالتالً ٌستمر تثبٌط النشاط الدوري للمبٌض

تقٌٌم الكفاءة :وضعٌة فً اطار مشاكل الصحة الجنسٌة والتكاثر.

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 7أسابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع= 14سا

* بناء وضعٌة الحمل و توقف الدورتً المبٌضٌة
 ٌعقب اإللقاح بقاء الجسم األصفر ومخاطٌة الرحم وانقطاعوثائق
و الرحٌمٌة
الطمث.
خارجٌة
 ٌعود بقاء مخاطٌة الرحم متطورة لضمان استمرارٌة الحمل ٌ -ستخرج التغٌرات التً تمس الجهاز التكاثرياألنثوي(المبٌض والرحم) بعد اإللقاح وبداٌة الحمل
إلى استمرار فً إفراز للهرمونات المبٌضٌة
انطالقا من تحلٌل وثائق
(األستروجٌنات ،البروجسترون) من طرف الجسم األصفر
 ٌضع عالقة بٌن التغٌرات المالحظة وتغٌراتفً البالزما والتً ٌفرزها الجسم األصفر
الهرمونات المبٌضٌة انطالقا من التحلٌل المقارن
 تقوم الهرمونات المبٌضٌة بمراقبة رجعٌة سالبة على المعقد لتطور كمٌة هذه الهرمونات قبل وأثناء الحمل ٌستخرج عواقب استمرار النسبة المرتفعةتحت السرٌري النخامً
للهرمونات المبٌضٌة على إفرازات المعقد تحت
السرٌري النخامً انطالقا على تحلٌل وثائق نسبة
 تفرز مشٌمة الجنٌن فً بداٌة الحمل الهرمون المشٌمًالهرمونات النخامٌة و المبٌضٌة
الكورٌونً  HCGالذي ٌمارس مراقبة على المبٌض لٌؤمن
 ٌحدد الهرمون المسؤول عن استمرار اإلفرازاستمرارٌة الجسم األصفر فً إفراز هرمون البروجسترون
المرتفع لكل من األوستروجٌن والبروجسترون من
واألوستروجٌن خالل الفترة األولى من الحمل لحٌن تكفل
طرف الجسم األصفر انطالقا من التحلٌل المقارن
المشٌمة بهذه الوظٌفة
لبول امرأة فً بداٌة الحمل وبول امرأة خارج فترة
 تبدأ الوالدة نتٌجة تقلص عضالت الرحم التً تحفز بهرمون الحمل ٚغزخشط يؼهٕيبد يٍ رؾهٛم انٕصٛمخ ؽٕل ػٕالتاألوسٌتوسٌن المفرز من قبل الغدة النخامٌة إثر االنخفاض
اعزًشاس انُغجــخ انًشرفؼخ نهٓشيَٕبد انًجٛضٛخ ػهـٗ
المفاجئ لهرمونً البروجسترون واألوستروجٌنات

المدة
الزمنية

ئفشاصاد انًؼمذ رؾذ انغشٚش٘ انُخبي ٙنٛزٕصم ئنٗ
يفٕٓو انًشالجخ انشعؼٛخ انغبنجخ.
 ٌضع فً عالقة بٌن استمرار غٌاب النشاط الدوريللمبٌض والرضاعة انطالقا من تحلٌل منحنٌات تطور
نسبة البروالكتٌن فً دم امرأة قبل وأثناء فترة
الرضاعة من جهة ونسبة الهرمونات النخامٌة  LHو
 FSHمن جهة أخرى

ٌنجز مخطط تركٌبً وظٌفً ٌوضح التنظٌم
الهرمونً الرجعً خالل فترة الحمل والرضاعة

-2المراقبة
الرجعٌة
الموجبة

الموارد المعرفية المستهدفة

السير المنهجي لتدرج التعلمات

رٛخٙ١بد
زٛي و١ف١خ
اعزغالي
األعٕبد

التقويم المرحلي
للكفاءة و
المعالجة

2سا
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انزذسعبد انغُٕٚخ  -صبَٕ٘
المجال التعلمي  IIIالوحدة  :2التحكم في النسل
الكفاءة
02

أهداف التعلم

الوحدات
التعلمية

اقتراح حلول عقالنٌة تجاه المشاكل الصحٌة والجنسٌة
على ضوء معلوماته المتعلقة بالتنظٌم الوظٌفً للعضوٌة

ٔضؼٛخ اَطالق :رضٛش انزغبؤل ؽٕل انزمُٛبد
تحافظ أقراص منع الحمل بمحتواهاانؾذٚضخ انًغزؼًهخ نضًبٌ رُظٛى انُغم.
الهرمونً (بروجسترون-أوستروجٌنات)على
 ٌستخرج تركٌب أقراص منع الحمل وطرٌقةاستمرار التنظٌم الهرمونً الرجعً السلبً
للمعقد تحت السرٌر النخامً مبعدة بذلك تركٌز عملها انطالقا من مقارنة نسبة الهرمونات
المبٌضٌة وهرمونات المعقد تحت السرٌر
 LHمن الوصول إلى الذروة التً تحدث
النخامً فً حالتً دورة جنسٌة عادٌة وتناول
اإلباضة
هذه األقراص
ٌمنع اللولب الواقً التعشٌش أما الواقًالذكري فمثله مثل حجاب عنق الرحم ٌمنع
التقاء األمشاج كما أنه ٌقً كذلك من العوامل
الممرضة
ٌمكن أن ٌتم منع الحمل بربط القنوات الناقلة
للبٌوض أو المنً

تقٌٌم الكفاءة :بحوث التقنٌات الحدٌثة المستعملة حالٌا لضمان تنظٌم النسل

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

المدة
الزمنية

التقويم المرحلي
للكفاءة و
المعالجة

 2أسبــــــــــــــــــــــــــوع= 4سا

شرح الطرق التي تضمن التحكم في النسل
 ٌستخرج عرقلة أقراص منع الحمل المراقبة الرجعٌة الموجبة المسؤولة عنحدوث اإلباضة
 ٌحدد طرق منع الحمل-تحسٌس التالمٌذ بخطورة األمراض المعدٌة المنقولة عن طرٌق العالقات الجنسٌة

التقنٌات الحدٌثة
المستعملة
لضمان تنظٌم
النسل

الموارد المعرفية المستهدفة

السير المنهجي لتدرج التعلمات

رٛخٙ١بد
زٛي
و١ف١خ
اعزغالي
األعٕبد
بحوث

 ٌربط بٌن مختلف طرق منع الحمل وطرقاستعمالها
 ٌحدد من بٌنها ماهً الطرٌقة التً تحمً مناألمراض الجنسٌة المعدٌة

2سا
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