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مقدمة
يف إطار إلتحضري للمومس إدلرإيس َ ،2019-2018وسعيا من وزإرة إلرتبية إلوطنية لضامن جودة إل ّتعلمي وحتسني إ ألدإء إلرتبوي إلبيدإغويج ،وموإص ًةل للصلحات
للس ندإت إملرجعية إملعمتدة ،وإملعمول هبا يف إمليدإن يف
إليت ابرشهتا ،تضع إملفتش ية إلعامة للبيدإغوجيا بني أأيدي إملامرسني إلرتبويني تدرج إلتعلامت أكدوإت معل ممكّةل ّ
مرحةل إلتعلمي إلثانوي ،بغرض تيسري قرإءة وفهم وتنفيذ إملهناج وتوحيد تناول إملضامني يف إطار إلتوجهيات إليت ينص علهيا إملهناج  ،وإذلي ّمت توضيحه يف إلواثئق
إملرإفقة ّ
للك مادة .كام تسمح هذه إلتدرجات من إلناحية إملهنجية بتحقيق الانسجام بينه وبني خمطط إلتقومي إلبيدإغويج وخمطط إملرإقبة إملس مترة ،وجتس يدإ لهذه
إملعطيات نطلب من إمجليع قرإءة وفهم مبد أأ هذه إلتدرجات من أأجل وضعها حزي إلتنفيذ ،وتدخّل إملفتشني ابس مترإر ملرإفقة إ ألساتذة خاصة إجلدد مهنم لتعديل أأو
تكييف إ ألنشطة  -خاصة مهنا إلتطبيقية حسب توفر إلتجهزيإت إخملربية ملادة إلتكنولوجيا أأو أأهجزة إلعلم إلآيل للمحااكة -يروهنا مناس بة وفق ما تقتضيه إلكفاءة
إملرصودة ،رشيطة إملصادقة علهيا من طرف مفتش إلرتبية إلوطنية للامدة.
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مذكرة مهنجية
لقد وردت يف ديباجات إملناجه إلتعلميية و إلواثئق إملرإفقة لها توجهيات تربوية هامة ،ختصص كيفيصة إلتنفيصذ إلبيصدإغويج للمنصاجه ،غصري أأن إملامرسصات إمليدإنيصة مصن هجصة،
و إعامتد إلوزإرة منذ مدة توزيعات س نوية للمقررإت إدلرإس ية تلزم إ ألساتذة ابحرتإم أآجال تنفيذها ،و تلكيف هيئات إلرقابة و إملتابعة بتقيمي نس بة إجنازها خطيا و تقدمي
إحللول لس تكاملها إس تكامل مكيا ترإمكيا ،إ ألمر إذلي دفعنا إىل إعادة طرح إملوضوع ابحلاح بغرض تقدمي إلبديل كون إلفرق شاسع بني تنفيذ إملهناج و إلتدرج فصصي تنفيــذه.
فا ألول يعمتد عىل توزيع أآيل مقيد معد وفق مقاييس حسابية زمنية بربجمة خطية حمضة ،يكون إلتناول فيه تسلسليا و بلك إجلزئيات و إحليثيات بدعوى إلتحضري إجلدي
للمتعلمني للمتحاانت مما ترتب عنه ممارسات سلبية اكلتلقني و إحلشو و إحلفظ و الاسرتجاع دون حتليل أأو تعليل و إقترص إلتقيصمي عصىل مصنح علمصات  ،بيصا إلثصاي
أأي إلتدرج إلس نوي لبناء إلتعلامت فانه يركز عىل إلكيفية إليت يمت هبصا تنفيصذ إملهنصاج ابحصرتإم وتصرية إلصتعم و قصدرإت إملصتعم و إسص تقلليته ،وإعتبصار إلكفصاءة مبصد أأ مصنمام
للمهناج ،و تكون هذه إلكفاءة مبثابة منطلق و نقطة وصول ألي معل تربوي كام إعترب إحملتوايت إملعرفية موردإ من إملوإرد إليت ختدم إلكفصاءة يف إطصار شص بكة إملفصاهمي
إملهيلكة للامدة .
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خمطط س نوي لتدرج إلتعلامت إلس نة إلثالثة اثنوي شعبة علوم جتريبية
األسبوع الموافق من
السنة الدراسية
األسبوع  1من سبتمبر
األسبوع  2من سبتمبر
األسبوع  3من سبتمبر
األسبوع  4من سبتمبر
األسبوع  1من أكتوبر
األسبوع  2من أكتوبر
األسبوع  3من أكتوبر
األسبوع  4من أكتوبر
األسبوع  1من نوفمبر
األسبوع  2من نوفمبر
األسبوع  3من نوفمبر
األسبوع  4من نوفمبر
األسبوع  1من ديسمبر
األسبوع  2من ديسمبر
األسبوع  3من ديسمبر
األسبوع  4من ديسمبر
األسبوع  1من جانفي
األسبوع  2من جانفي
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األهداف التعلمية
تقويم تشخيصي
 يحدد آليات تركيب البروتين يستخرج مقر تركيب البروتين في الخلية و يحدد آلية االستنساخ * /.يتوصل إلى وجود وسيط جزيئي ناقلللمعلومة الوراثية -.يحدد التركيب الكيمـيائي لجزيـئة الـ  - ARNيحدد آلية االستنساخ
 يتوصل إلى مفهوم الشفرة الوراثية – يحدد الية الترجمة و مراحلها يجد العالقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين. يستخلص مميزات البنيات الفراغية المختلفة للبروتينات. يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في التحفيز األنزيمي. يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات يظهر المؤشرات التي تسمح للعضوية التمييز بين الذات والالذات يحدد دور الجزيئات البروتينية المتدخلة في حالة الرد المناعي الخلطي - يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلويعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلة
 يستخرج مصدر و دور المبلغات الكيميائية في تحفيز الخاليا اللمفاوية. يوضح دور البلعميات في االستجابة المناعية. يحدد العالقة بين مصدر محدد المستضد ونوع االستجابة المناعية .يفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة اثر االصابة بـVIH
امتحانات الفصل األول
 يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في االتصال العصبي يظهر دور البروتينات في النقل المشبكي . يحدد مصد ر كمون الراحة و يبين دور البروتينات في ثباته.عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلة
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلة
 يحدد دور البروتينات في توليد كمون عمل  -يحدد آلية عمل المشبك المثبطيستخرج آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي يتعرف على تأثير المخدرات على عمل المشابك1
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األسبوع  3من جانفي

األسبوع  4من جانفي
األسبوع  1من فيفري
األسبوع  2من فيفري
األسبوع  3من فيفري
األسبوع  4من فيفري
األسبوع  1من مارس
األسبوع  2من مارس
األسبوع  3من مارس
األسبوع  4من مارس
األسبوع  1من أفريل

األسبوع  2من أفريل
األسبوع  3من أفريل
األسبوع  4من أفريل
األسبوع  1من ماي
األسبوع  2من ماي
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يقترح تفسيرا للنشاط التكتوني للصفائح وللبنية الداخلية للكرة األرضية
 يحدد الصفائح التكتونية والتضاريس المميزة لحدودها  -يثبت حركة التباعد ويبين عواقبها على الكرة األرضية. يثبت حركة التقارب و يحدد عواقبها على الكرة األرضية يحدد مصدر الطاقة الحرارية المنبثقة من باطن األرض ويبين دورها في حركة الصفائح. يقترح نموذج للبنية الداخلية للكرة األرضية اعتمادا على معطيات سيسمولوجية يتعرف على البنيات الجيولوجية و الظواهر المرتبطة بالنشاط التكتوني. يحدد التضاريس و الظواهر الجيولوجية المرتبطة بحركات التباعد. يتعرف على التركيب البتروغرافي لليتوسفير المحيطي وتسلسل الصخور المشكلة له. ينمذج كيفية تشكل خسف أو ريفت الظهرة يتعرف على تشوهات مناطق الغوص  -يحدد التوزع المميز للبؤر الزلزالية في مناطق الغوص -يتعرف على الظواهر الحرارية لمناطق التقارب.

امتحانات الفصل الثاني
 يتعرف على الصخور المميزة لمناطق التقارب يتعرف على مصدر و اهمية الماغماتية في المناطق الغوص يحدد عواقب التقلص و التضاريس المرتبطة بالتصادم -.يستخرج دالئل وجود محيط قديم ويقدم تفسيرا الختفائهتطبيقات حول التكتونية العامة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلة
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلة
 يعرف آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية يستخرج الميزة البنيوية للصانعة الخضراء و يحدد عالقة بين التركيب الكيميو حيوي للحشوة واألغشيةالتيالكوئيدية ودورهما في عملية التركيب الضوئي.
– يستخرج مرحلتي التركيب الضوئي – يحدد شروط و آلية حدوث تفاعالت المرحلة الكيموضوئة
 يحدد آلية إرجاع الـ و  CO2و تركيب جزيئات عضوية على مستوى حشوة الصانعة يحدد العالقة بين الظواهر الكيموضوئية التي تحدث في التيالكوئيد و الظواهر الكيمو حيوية التي تتم في الحشوة. يحدد آليات تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة لالستعمال(. )ATP يستخلص الميزة البنيوية و الكيميائية للميتوكندري  -يتابع مراحل هدم الغلوكوز في وجود ثنائي االكسجين يتابع مراحل هدم الغلوكوز في وجود ثنائي االكسجين  -يتابع مراحل هدم الغلوكوز في غياب ثنائي االكسجين –ينجز حوصلة التحوالت الطاقوية على المستوى الخلوي
مراجعة

امتحانات الفصل الثالث

1
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يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختالل وظيفي
عضوي ،بتجنيد المعارفالمتعلقة باالتصال على مستوى الجزيئات
الحاملة للمعلومة.

يحدد آليات تركيب البروتين.
 -1يستخرج مقر تركيب البروتين في الخلية
 -2يحدد آلية االستنساخ * /.يتوصل إلى وجود وسيط جزيئي ناقل
للمعلومة الوراثية
* يحدد التركيب الكيمـيائي لجزيـئة الـ ARN
 يحدد آلية االستنساخ -يحدد الية الترجمة

 يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلي مواقع تركيبالبروتينات ،نمط آخر من األحماض النووية يدعى الحمض الريبي
النووي الرسول(.)ARNm
 الحمض الريبي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة ،تتكون من خيطمفرد واحد ،متشكل من تتالى نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها
حسب القواعد اآلزوتية الداخلة في تركيبها (أدنين ،غوانين،
سيتوزين ،يوراسيل).
النكليوتيد الريبي هو النيكليوتيد الذي يدخل في بناءه الريبوز :سكرخماسي الكربون.
 اليوراسيل قاعدة آزوتية مميزة لألحماض الريبية النووية.-2
استنساخ
المعلومة
الوراثية

 يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـ ADNعلىمرحلتين:
▪ مرحلة االستنساخ :تتم في النواة ويتم خاللها التصنيع الحيوي
لجزيئات الـ  ARNmانطالقا من سلسلة واحدة من الـ ADNفي
وجود أنزيم الـ  ARNبوليمراز.
يحمل ال ARNmنسخة عن المعلومة الوراثية المحمولة على
ال. ADN

يطرح مشكلة تتعلق بانتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مقرتركيب البروتين.
 يقترح فرضية وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية يتحقق من صحة الفرضية: يحلل نتائج حضن خاليا بيضية لحيوان برمائي في وسط يحتوي علىأحماض أمينية مشعة و محقونة بـ  ARNmمستخلص من خاليا أصلية
للكريات الدموية الحمراء ألرنب.
 يفسر نتائج المعالجة بتقنية التصوير اإلشعاعي الذاتي لخاليا مزروعةفي وسط يحتوي على اليوريدين المشع .
 يستخلص التركيب الكيمـيائي لجزيـئة الـ  ARNانطالقا من نتائجاإلماهة الجزئية واإلماهة الكلية لجزيئة .ARN
يطرح مشكلة حول استنساخ المعلومة الوراثية الموجودة في .ADN
 يحلل صورا مأخوذة عن المجهر اإللكتروني تظهر ظاهرة اإلستنساخفي خلية حقيقية النواة.
 يظهر تدخل أنزيم  ARNبوليمراز باستعمال مثبطات نوعية. يقارن بين بنية جزيئتى الـ  ADNوالـ .ARN يحلل وثائق و يستخرج متطلبات ومراحل االستنساخ -يلخص في نص علمي آلية االستنساخ.

 -3الترجمة

 توافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملهاالـ  ARNmبمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية.
 تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة :تدعى الشفرة الوراثيةوحدة الشفرة الوراثية هي ثالثية من القواعد تدعي الرامزة تٌشفر
لحمض أميني معين في البروتين.
 تشفر عادة لنفس الحمض األميني عدة رامزات . الرامزة  AUGوالرامزة  UGGتشفر كل منها لحمض آمينيواحد.
 ثال ث رامزات ال تشفر ألي حمض أميني (رامزات توقف القراءة)(. ) UAA,UAG, UGA

يطرح مشكلة تتعلق بكيفية حل شفرة المعلومة الممثلة بتتالي
نيكليوتيدات الـ :ARNm
 يضع مختلف االحتماالت الممكنة بين اللغتين .ترجمة اللغة النووية(بأربعة أحرف) إلى لغة بروتينية (بعشرين حرف).
 يناقش الحل األكثر وجاهة.
 يدرس جدول الشفرة الوراثية
 -يقارن تتابع النيوكليوتيدات في  ADNمع ARNm

 -1مقر
تركيب
البروتين

*الشفرة
الوراثية

الوثيقتتان1و2
ص12

وثيقة 3
ص13
وثيقة  4ص
14
الوثائق 6،5
و 7ص 15

الوثائق ،3،2
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 يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخاليا انطالقامن األحماض األمينية الناتجة عن الهضم.

يطرح مشكلة تتعلق بمقر تركيب البروتين.
 يحلل صورا مأخوذة عن المجهر اإللكتروني لخاليا مزروعة في وسطيحتوي على أحماض أمينية موسومة معالجة بتقنية التصوير اإلشعاعي
الذاتي ليستخلص مقر تركيب البروتين مبرزا مصدر األحماض األمينية..

1-I
آليات
تركيب
البروتين

يُنمذج اصطناع جزيئة الـ
ARNm
ينجز رسم تخطيطيتفسيري أو نص علمي
يلخص فيه مراحل
االستنساخ

يُترج ُم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي ،بتركيب بروتينمصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات :العضوية،
الخلية والجزيئي.

يسترجع المكتسبات القبلية للسنة الثانية ثانوي حول:
تموضع الـ- ADNدعامة العوامل الوراثية المحددة للصفات -العالقة
بين المورثة والبروتين.

الزمنية

ينجز رسما تخطيطيا تفسيريا أو
نصا علميا يلخص فيه مراحل
الترجمةينمذج مرحلة الترجمة
انطالقا من المعارف المبنية.
ينجز رسما تخطيطيا تحصيليا
لتصنيع البروتينات انطالقا من
المعارف المبنية

وزارة التربية الوطنية

الموارد المستهدفة

السير المنهجي لتدرج التعلمات

توجيهات
حول استعمال
األسناد

المدة

التقييم المرحلي للكفاءة
و المعالجة

 -ينمذج البنية الجزيئية الـARN

الكفاءة
القاعدية01

أهداف التعلم

الوحدات
التعلمية

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية
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التدرجات السنوية  -ثانوي-

 -يحدد الية الترجمة

*مراحل الترجمة

وثيقة تتضمن بنية الريبوزوم
عند حقيقيات النواة وثيقة 5ص
26
الوثيقة 6ص 27
الوثيقة 8ص28
وثيقة  9ص 29

ينجز رسما تخطيطيا تفسيريا أو نصا علميا يلخص فيه مراحل الترجمة
ينمذج مرحلة الترجمة انطالقا من المعارف المبنية.
ينجز رسما تخطيطيا تحصيليا لتصنيع البروتينات انطالقا من المعارف المبنية

وزارة التربية الوطنية

يتم ربط األحماض األمينية في تتابع محدد على مستوى
ريبوزومات متجمعة في وحدة متمايزة تدعى متعدد
الريبوزوم.
 تسمح القراءة المتزامنة للـ  ARNmنفسه من طرف عددمن الريبوزومات بتركيب كمية كبيرة من البروتين في مدة
زمنية قصيرة.
 تتطلب مرحلة الترجمة:*جزيئات  ARNtالمتخصص في :تثبيت ،نقل وتقديم
األحماض األمينية الموافقة.
* الريبوزومات عضيات متكونة من تجمع بروتينات
وجزيئات حمض ريبي نووي ريبوزومي  ARNrوتتشكل
من تحت وحدتين  :تحت وحدة صغيرة ،تحمل أساسا موقع
قراءة الـ  ARNmوتحت وحدة كبيرة تحمل أساسا موقعين
تحفيزيين.
*يتعرف كل  ARNtعلى الرامزة الموافقة على ARNm
عن طريق الرامزة المضادة و المكملة لها.
* أنزيمات تنشيط األحماض األمينية وجزيئات الـ  ATPالتي
تحرر الطاقة الضرورية لهذا التنشيط.
تبدأ الترجمة بتثبيت المعقد  ARNtـ مثيونين على رامزة البدء
 يصف انطالقا من وثائق مراحل الترجمة في نص علمي مبينا AUGلل .ARNm
مراحلها ومتطلباتها.
 يتنقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى ،وهكذاتتشكل تدريجيا سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين
الحمض األميني المحمول على  ARNtالخاص به في موقع
القراءة وآ ِخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع
المحفز  .إن ترتيب األحماض األمينية في السلسلة يفرضه
تتالى رامزات الـ  ، ARNmإنها مرحلة االستطالة.
تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى
رامزات التوقف.
 ينفصل  ARNtآلخر حمض أميني ليصبح عديد الببتيدالمتشكل حرا إنها نهاية الترجمة .
 يكتسب متعدد الببتيد المتشكل بنية ثالثية األبعاد ليعطيبروتينا وظيفيا.
وضعية مركبة تندرج في سياق التعبير عن المعلومة الوراثية تتضمن اختالل وظيفي عضوي يتعلق بآليات تركيب البروتين
يطرح مشكلة تتعلق بمقر وشروط تركيب البروتين في الهيولى.
يحلل صورا مأخوذة عن المجهر اإللكتروني معالجة بالتصوير
اإلشعاعي الذاتي لخاليا مزروعة في وسط به أحماض أمينيه
موسومة توضح تكاثف األحماض األمينية أثناء حدو ث الترجمة.
 يظهر وجود معقد متعدد الريبوزوم ARNm -عن طريق تحليلنتائج معالجة المعقد بأنزيم ريبونوكلياز.
 يحلل:ـ منحنيات تطور نسب ال  ARNالخلوي أثناء اصطناع
البروتين.
 نتائج الرحالن الكهربائي للـ  ARNالهيولي لخاليا حيوانيةأثناء اصطناع البروتين.
فيظهر مختلف أنماط األحماض الريبية النووية في الهيولى
المتدخلة في اصطناع البروتين.
 يصف بنية الريبوزوم انطالقا من نموذج جزيئي ثالثي األبعادلخلية حقيقية النواة.
 يصف بنية الـ ARNtمن نموذج ثنائي األبعاد. -يتعرف على آلية تنشيط األحماض األمينية.

الوثائق  2،1و  3ص  24و 25
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التدرجات السنوية  -ثانوي-

يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختالل وظيفي عضوي ،بتجنيد المعارف
المتعلقة باالتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.

يجد العالقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين.
يستخلص مميزات البنيات الفراغية المختلفة للبروتينات.

وثيقة  3ص 47

وثيقة ص 48
وثيقة ص 49
الوثيقة  5ص 50

أسبوع=  5سا

وزارة التربية الوطنية

تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة ،محددة بعدديطرح مشكلة تتعلق بالتخصص الوظيفي للبروتينات.
 يستعمل مبرمج(  ) rastopويتعرف على مستويات البنيةو طبيعة وتتالي األحماض األمينية التي تدخل في بنائها.
الفراغية لبعض البروتينات
تتكون جزيئات األحماض  αأمينية من مجموعة وظيفيةأمينية قاعدية  NH2ومجموعة وظيفية حمضية كربوكسيلية  - -يقارن بين البنيات الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية
(أنزيمات  ،هرمونات )... ،باستعمال مبرمج محاكاة مثل
 COOHمرتبطتان بـالكربون  αوهما مصدر الخاصية
راستوب(.) rastop
األمفوتيرية .
 يتساءل  :ما الذي يتحكم في تحديد البنية ثالثية األبعاديوجد عشرون نوعا من األحماض األمينية تدخل في بنيةللبروتينات؟
البروتينات الطبيعية تختلف فيما بينها في السلسلة الجانبية.
 يقترح فرضية تدخل األحماض األمينية المشكلة تصنف األحماض األمينية حسب السلسلة الجانبية إلى:للبروتينات بترتيبها و طبيعتها في اكتساب هذه البنية
 أحماض أمينية قاعدية (ليزين ،أرجنين ،هستدين)
الفراغية النوعية.
-I2
 أحماض أمينية حمضية (حمض جلوتاميك ،حمض
 يُعين انطالقا من الصيغ المفصلة لألحماض األمينيةالعالقة
أسبارتيك).
العشرين ،الوظائف المميزة والمشتركة بين األحماض
بين بنية
 أحماض أمينية متعادلة (سيرين ،الغليسين.)... ،
 تسلك األحماض األمينية سلوك األحماض (تفقد بروتونات) األمينية والجزء المتغير ( الجذر.) Rووظيفة
 يصنف األحماض األمينية.البروتين وسلوك القواعد (تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجة
 يحلل نتائج الرحالن الكهربائي لألحماض األمينية فيحموضة الوسط لذلك تسمى بمركبات أمفوتيرية (حمقلية)
 ترتبط األحماض األمينية المتتالية في سلسلة ببتيدية بروابط أوساط ذات قيم  pHمختلفة ويستخرج الخاصية األمفوتيريةلألحماض األمينية ويعمم ذلك على البروتينات.
تكافؤية تدعى الرابطة الببتيدية . CO-NH
 يستخرج كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية بين حمضين تختلف الببتيدات عن بعضها بالقدرة على التفكك ألشارديلسالسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها األمفوتيرية وخصائصها أمينيين متتاليين انطالقا من الصيغة الكيميائية المفصلة لثنائي
أو متعدد ببتيد .ومعارفه حول الرابطة التكافؤية
الكهربائية.
 يحلل نتائج تجربة  Anfinsenمبينا العالقة بين البنية تتوقف البنية الفراغية ،وبالتالي التخصص الوظيفيثالثية األبعاد والتخصص الوظيفي للبروتينات.
للبروتين ،على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة
 يحدد أنواع الروابط التي تضمن استقرار المستويات(جسورثنائية الكبريت ،شاردية ،)...،ومتموضعة بطريقة
دقيقة في السلسلة أو السالسل البيبتدية حسب الرسالة الوراثية .البنيوية المختلفة للبروتين.
اقتراح وضعية مركبة تندرج في سياق التخصص الوظيفي للبروتين تستهدف إبراز العالقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي.

يستعمل
برنامج راستوب

يستعمل برنامج الراستوب يستخرج معلومات حول بنية بروتين وظيفي ما ( ،عدد
االحماض االمينية الداخلة في تركيبه ،عدد السالسل ،عدد الروابط ثنائية الكبريت)...
تمرين حول سلوك االحماض االمينية في األوساط الحمضية و القاعدية.

الكفاءة
القاعدية 1

أهداف
التعلم

الوحدات
التعلمية

الموارد المستهدفة

السير المنهجي لتدرج التعلمات

توجيهات حول
استعمال األسناد

المدة
الزمنية

التقييم المرحلي للكفاءة
و المعالجة
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التدرجات السنوية  -ثانوي-

لكفاءة
القاعدية 1

أهداف
التعلم

الوحدات التعلمية

الموارد المستهدفة

السير المنهجي لتدرج التعلمات

يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختالل وظيفي عضوي ،بتجنيد المعارف
المتعلقة باالتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.

يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في التحفيز األنزيمي.

الوثيقة8
ص65

الوثيقة 9
ص 66
الوثيقة1
ص67
الوثيقة1
ص 68

أسبوع= سا

وزارة التربية الوطنية

الوثائق
7،6،5،4
ص ،63
65 ،64

يُنمذج عن طريق رسم إجمالي تأثير درجة الحموضة و تأثير درجة الحرارة على المحفزات الحيوية
األنزيمية والعواقب المترتبة على ذلك ،باالعتماد على المعارف المبنية المتعلقة بالتخصص الوظيفي
للبروتينات.

األنزيمات وسائط حيوية ضرورية ،تتميز بتأثيرها النوعي تُجاه مادة تفاعل  -يسترجع مكتسباته القبلية للسنة الرابعة متوسط حول3-I
األنزيمات الهاضمة.
(ركيزة) معينة في شروط درجة حرارة مالئمة للحياة.
التخصص الوظيفي
للبروتين في التحفيز  -يرتكز التأثير النوعي لألنزيم على مادة التفاعل على تشكل معقد
يطرح مشكلة حول العالقة بين بنية األنزيم (البروتين)
أنزيم ـ مادة التفاعل ،تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة
وتخصصه الوظيفي.
األنزيمي
 يحلل منحنيات استهالك ثنائي األكسجين المتحصلالتفاعل ومنطقة خاصة من األنزيم تدعى الموقع الفعال.
* تعريف األنزيم
عليها بالتجريب المدعم بالحاسوب ( )ExAOفي حالة
 يحد ث التكامل بين الموقع الفعال لألنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذهأكسدة الغلوكوز المحفز بأنزيم غلوكوز أوكسيداز في
األخيرة التي تحفز األنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكمال لشكل مادة
* العالقة بين بنية
حالتي:
التفاعل:إنه التكامل المحفز.
و وظيفة البروتين
 °تغيرات السرعة االبتدائية للتفاعل األنزيمي بداللة
 إن تغير شكل األنزيم يسمح بحدو ث التفاعل ألن المجموعات الكيميائيةتركيز مادة التفاعل.
الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.
 °تغيرات الحركية األنزيمية بداللة طبيعة مادة
 تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبيةـ تأثير تغير درجة
التفاعل.
الحرة لألحماض األمينية في السالسل الببتيدية وبالخصوص تلك الموجودة
الحموضة ()pH
و يستنتج التخصص الوظيفي للوسائط الحيوية.
على مستوى الموقع الفعال بحيث:
 يستنتج التكامل البنيوي بين شكل الموقع الفعال °في الوسط الحمضي ( pHالوسط أصغر من  ) pHiتصبح الشحنة
لألنزيم وجزء من مادة التفاعل انطالقا من نماذج
الكهربائية اإلجمالية موجبة.
 °في الوسط القاعدي ( pHالوسط أكبر من  ) pHiتصبح الشحنة الكهربائية جزيئية ( استخدام مبرمجات خاصة).
يستخرج التكامل المحفز انطالقا من تحليل وثائق.اإلجمالية سالبة.
 يحلل منحنيات استهالك ثنائي األوكسجين المحصل يفقد الموقع الفعال شكله المميز ،بتغير حالته األيونية وهذا يعيق تثبيتعليها بطريقة التجريب المدعم بالحاسوب:
مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدو ث التفاعل.
 °تغيرات سرعة التفاعالت األنزيمية بداللة درجة
 لكل أنزيم درجة حموضة مثلى ،يكون نشاطه عندها أعظميا.الحموضة ( pHحالة أكسدة الغلوكوز بواسطة أنزيم
 يتم النشاط األنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث:غلوكوز أوكسيداز) و يستنتج تأثير تغير درجة
تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة  ،ويصبح
ـ تأثير تغير درجة
الحموضة على نشاط األنزيمات.
األنزيم غير نشط.
الحرارة
 يحلل منحنيات استهالك ثنائي األكسجين المتحصل تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة (أكبر من ، )40C°عليها بطريقة التجريب المدعم بالحاسوب في حالة
وتفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.
تغيرات سرعة التفاعالت األنزيمية بداللة تغير درجة
يبلغ التفاعل األنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى ،هي درجةالحرارة (حالة أكسدة الغلوكوز بواسطة أنزيم غلوكوز
حرارة الوسط الخلوي ( )37C °عند اإلنسان).
أوكسيداز) و يستنتج تأثير تغير درجة الحرارة على
نشاط األنزيمات.
اقتراح وضعية مركبة تندرج في سياق النشاط األنزيمي للبروتينات تتضمن اختالال وظيفيا عضويا تطرح مشكل عواقب نقص أو غياب نشاط أنزيم .

توجيهات
حول
استعمال
األسناد

المدة
الزمنية

التقييم المرحلي
للكفاءة و
المعالجة
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التدرجات السنوية  -ثانوي-
أهداف التعلم

يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختالل وظيفي عضوي ،بتجنيد المعارف
المتعلقة باالتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة

إظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات.
 يظهر المؤشرات التي تسمح للعضوية التمييز بين الذات والالذاتأ -يتعرف على جزيئات CMH
ب -يتعرف على مؤشرات الزمرالدموية وفق نظامي  ABOوريزوس

الوحدات التعلمية
4 -I
التخصص الوظيفي
للبروتينات في
الدفاع عن ألذات
 -1الذات و الالذات

وزارة التربية الوطنية

 تستطيع العضوية التمييز بين الذات والالذات. تُعرفُ الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصةبالفرد المحددة وراثيا و المحمولة على أغشية خاليا
الجسم.
 يتكون الغشاء الهيولي من طبقتين فوسفوليبيديتين،تتخللهما بروتينات مختلفة األحجام و متباينة األوضاع
(البنية الفسيفسائية) ،مكونات الغشاء في حركة
ديناميكية مستمرة (بنية مائعة).
تتحدد جزيئات الذات وراثيا وهي تمثل مؤشرات
الهوية البيولوجية و تعرف باسم:
ـ نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH
ـ نظاما  ABOوالـRh
نظام الـ CMHهو جزء من الذخيرة الوراثية ،تشفر
مورثاته لمجموع الجزيئات الغشائية ( ) HLA
المحددة للذات.
تصنف جزيئات الـ CMHإلى قسمين:
 CMHالصنف Iو  CMHالصنف II

السير المنهجي لتدرج التعلمات
 يسترجع مكتسبات السنة الرابعة متوسط المتعلقة بأسبابرفض الطعم ليتوصل إلى قدرة العضوية على التمييز بين
المكونات الخاصة بها والغريبة عنها.

يطرح مشكل حول قدرة العضوية على التمييز بين الذات
والالذات.
 يحلل نتائج تجربة الوسم المناعي و يستخرج وجود جزيئاتذات طبيعة بروتينة على الغشاء الهيولى.
يتعرف على البنية الجزيئية للغشاء الهيولي و تركيبه الكيميائي
ومميزاته انطالقا من تحليل:
 نموذج ثالثي األبعاد يوضح التنظيم الجزيئي للغشاء الهيولي. تجربة التهجين الخلوي. يحلل نتائج تجربة معاملة خاليا لمفاوية بتقنية الوسم المناعيو نتائج تجربة تخريب الغليكوبروتينات الغشائية .ليتوصل إلى
تحديد الطبيعة الكيميائية للجزيئات الغشائية المحددة للذات.
 يتعرف على أصناف جزيئات الـ  CMHمميزات كل صنفو منشأها الوراثي باستغالله لوثائق و معطيات علمية.
 يستخرج مصدر التنوع الكبير للجزيئات الجليكوبرتينيةالمحددة للذات باالعتماد على مميزات مورثات الـCMH
 يربط عالقة بين رفض الطعم و معقد التوافق النسيجييملك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها الرئيسي.
التركيب األليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات.
تحدد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.

الزمنية

6
أسابيع
موزعة

كالتالي
الوثيقتين 4،3، 1،ص
76و77
يتناول وثيقة تتضمن
التجربة األصلية
للتهجين الخلوي.
الوثيقتان
 6و  7ص78
الوثيقة  8ص 79
و 10ص80

أسبوع
=
5سا

ُعرف مفهوم الذات والالذات
ي ِ
اقتراح وضعية زرع طعم الحد أفراد عائلة تختلف االنماط الوراثية ألفرادها من حيث مورثات الـCMH
أو وضعية نقل الدم

الكفاءة
القاعدية
1

الموارد المستهدفة

توجيهات حول استعمال
األسناد

المدة

التقييم
المرحلي
لكفاءة و
المعالجة

11

التدرجات السنوية  -ثانوي-
 يحلل نتائج اختبار تحديد الزمر الدموية و يستنتج محددات كريات الدمتتركب مؤشرات الزمرة الدموية انطالقا من جزيئة
قاعدية بتفاعل أول معطيا الجزيئة  ،Hثم تفاعل ثاني الحمراء و األجسام المضادة البالزمية ،ومنه يحدد الزمرة الدموية ،
 يقارن المؤشرات الغشائية الغليكوبروتينية الموجودة على سطح أغشيةباحتماالت تؤدي إلى الزمرة  Aأو  Bأو AB
(شروط حدو ث التفاعالت يحددها النمط الوراثي لكل الكريات الحمراء لثال ث أفراد تختلف زمرهم الدموية.
يقارن بين الزمرة الدموية لشخصين أحدهما موجب ـ Rhواآلخر سالبمورثة).
.Rh
تتوضع هذه الجزيئات على الغشاء الهيولي
يستخرج حاالت التوافق بين المانح والمستقبل أثناء نقل الدم اعتمادا على
للكريات الحمراء.
النتائج المتوصل إليها.
 يستخرج التحديد الوراثي للزمر الدموية انطالقا من تحليل وثائق.تتمثل الالذات في مجموع الجزيئات الغريبة عنالعضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل  -يحدد مختلف األنماط الوراثية المحتملة وما يوافقها من مؤشرات الزمر
الدموية (هجونة ثنائية).
نوعيا مع ناتج االستجابة قصد القضاء عليها.
 يعرف مفهوم الالذات انطالقا من النشاطات السابقة. -2يحدد دور الجزيئات البروتينية
المتدخلة في حالة الرد المناعي الخلطي

يرتبط المستضد بالجسم المضاد ارتباطا نوعيا في
موقع التثبيت ويشكالن معا معقدا مناعيا.
يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول
المستضد.

 يحدد طريقةالتخلص من المعقد
المناعي

 -3طريقة التخلص
من المعقد المناعي

يتم بعدها التخلص من المعقد المناعي المتشكل ،عن طريق
ظاهرة البلعمة.

 يحلل صورا مأخوذة عن المجهر اإللكتروني لمصل يظهر تفاعل الجسمالمضاد مع المستضد و يستخرج كيفية تشكل المعقد المناعي و دوره.
يطرح مشكلة تتعلق بكيفية التخلص من المعقد المناعي
 يحلل وثائق طريقة التخلص من المعقد المناعي بواسطة البلعميات (مراحلالبلعمة)
ويستخرج أهمية موقع التثبيت على خاليا الذات (البلعميات و.)LB

الوثيقتان 1و2
ص 85
الوثيقتان 4 ، 3ص
86

الوثيقتان 2، 1ص 87
الوثيقة 3ص88

الوثيقتان
 9و  10ص 90

أسبوع=  5سا

ب -المعقد
المناعي

األجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي
إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية من النوع
()γغلوبيلين .

 يحلل نتائج رحالن كهربائي لمصل فأرين أحدهما محقون باألناتوكسينالكزازي واآلخر غير محقون و يستنتج نوع الغلوبيلينات البالزمية التي
تنتمي إليها األجسام المضادة و طبيعتها البروتينية .

الوثيقة 14ص 84

 يمثل بواسطة رسم تخطيطي البنية الفراغية لغلوبيلين مناعي انطالقا مننموذج جزيئي ثالثي األبعاد.
 -يكتب فقرة يصف فيها بدقة بنية الجسم المضاد ،مبرزا أهمية مواقعه.

وزارة التربية الوطنية

2ـ طرق
التعرف على
محددات
المستضد
أ ـ مظاهر
التعرف على
محددات
المستضد .

يسبب دخول مولدات الضد إلى العضوية في بعض
الحاالت إنتاجا مكثفا لألجسام المضادة.
ترتبط األجسام المضادة نوعيا مع المستضدات التيحرضت إنتاجها.

يطرح مشكل حول آليات القضاء على مولد ضد الذي يثير ردا مناعيا
خلطيا.
 يحلل حالة سريرية مثل الكزاز و نتائج تطبيق اختبار Ouchterlonyيستنتج تدخل األجسام المضادة و ارتباطها النوعي بالمستضد في تشكيل
المعقد المناعي.

الوثيقة  11ص 81
وثيقة  2الملحق
أو الوثيقتان 13-12
ص  83-82من
الكتاب
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التدرجات السنوية  -ثانوي-
 -4يحدد مصدر األجسام المضادة

د -االنتخاب
اللمي

يؤدي تعرف الخاليا  LBعلى المستضد إلى انتخاب لمة من الخاليا
 LBتمتلك مستقبالت غشائية BCRمتكاملة بنيويا مع محددات
المستضد ،إنه االنتخاب اللمي.
 تطرأ على الخاليا اللمفاوية المنتخبة والمنشطة انقسامات تتبع بتمايزهذه الخاليا إلى خاليا منفذة (الخاليا البالزمية).

طرق تأثير
LT

 يتعرف على آليات االنتقاء النسيلي للخاليا  LBانطالقامن نتائج تجربة حقن  GRMأو  GRPللفأر.

الوثيقة  6ص 95
الوثيقة  8ص 96

 -5يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلوي

يطرح مشكلة حول آليات القضاء على مولد الضد في
حالة الرد المناعي الخلوي
 يحلل نتائج: حقن  BKلهمستر تم حقنه بمصل همستر محصن ضدالسل .
حقن  BKلهمستر تم حقنه بخاليا  LTلهمستر محصنضد السل و يستخرج تدخل نوع ثاني من الخاليا و هي
 LTفي الدفاع عن العضوية.

يطرح مشكلة تتعلق بطريقة تأثير الخاليا LT
 يحلل نتائجا تجريبية ، صورا بالمجهر اإللكتروني و رسومات تخطيطية تفسيريةليستخرج شروط و آلية تخريب خلية مستهدفة مصابة
بفيروس .
يستنتج طريقة التخلص من الخاليا المخربة انطالقا من
وثيقة تبين الظاهرة.

الوثيقة  10ص 97
 من استغالل للنتائج التجريبية ،يستنتجالعناصر الدفاعية الفعالة ضد  BKو
اقترح تسمية لهذا النوع من المناعة.

الوثيقة  1ص  98و  3ص 99
 من استغالل للنتائج التجريبية ،يستنتجشروط عمل  LTcو طريقة تأثيرها
على الخلية المصابة( المستهدفة)

أسبوع=  5سا

وزارة التربية الوطنية

يتم التخلص من المستضدات أثناء االستجابة المناعية التي تتوسطها
الخاليا بصنف ثان من الخاليا اللمفاوية هي الخاليا اللمفاوية  Tالسامة
.LTC
تتعرف الخاليا  LTCعلى المستضد النوعي بواسطة مستقبالت غشائية
( ) TCRالتي تتكامل مع المعقد  - CMHبيبتد مستضدي للخلية
المصابة.
يثير التماس بين الخاليا اللمفاوية  Tالسامة والخلية المصابة إفرازبروتين البرفورين مع بعض األنزيمات الحالة.
يتثبت البرفورين على غشاء الخاليا المصابة مشكال ثقوبا تؤدي إلىانحاللها .إنه التأثير السمي للخاليا LTCعلى الخاليا المصابة.
يتم التخلص من الخاليا المخربة عن طريق ظاهرة البلعمة.

 يتعرف على منشأ الخاليا  LBومقر اكتساب كفاءتهاالمناعية من مالحظات سريرية ووثائق.

الوثيقتان  2و  3ص 93

 ينجز رسما تخطيطيا وظيفيا أو نصاعلميا يلخص خطوات االستجابة المناعية
الخلطية.

ج -مصدر
األجسام
المضادة

تنتج األجسام المضادة من طرف الخاليا البالزمية التي تتميز بحجم كبير
و هيولي كثيفة وجهاز غولجي متطور.
تنشأ لخاليا البالزمية عن تمايز الخاليا LB
تتشكل الخاليا  LBفي النخاع العظمي األحمر وتكتسب كفاءتها
المناعية فيه بتركيب مستقبالت غشائية تتمثل في جزيئات( BCRأجسام
مضادة غشائية).

يطرح مشكلة تتعلق بمصدر األجسام المضادة
 يضع عالقة بين كمية األجسام المضادة في المصل وعدد الخاليا  LBفي العقد اللمفاوية و عدد الخاليا
البالزمية لحالة سريرية.

وثيقة  3الملحق

 تقدم وثيقة تمثل تفاصيل التعرفالمزدوج
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التدرجات السنوية  -ثانوي-

االنتقاء اللمي
لـLT
تحفيز الخاليا
اللمفاوية

وزارة التربية الوطنية

 تتم مراقبة تكاثر و تمايز الخاليا  LBو  LTذات الكفاءة المناعية عنطريق مبلغات كيميائية:هي األنترلوكينات التي تفرزها الخاليا LTh
الناتجة عن تمايز LT4المحسسة.
ال تؤثر األنترلوكينات إال على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاوياتالحاملة للمستقبالت الغشائية الخاصة بهذه األنترلوكينات والتي تظهر
بعد التماس بالمستضد.

يطرح مشكلة حول آلية تحفيز الخاليا  LBوLT8

 يحلل نتائج تجارب منجزة في غرفة ماربروك ومنحنىيمثل تغيرات عدد الخاليا  LBبداللة الزمن عند حقن
االنترلوكين . 2
 يحلل منحنى يمثل تغيرات عدد الخاليا  LT8عند حقناالنترلوكين  2و يستخرج دور األنترلوكينات IL 2
المفرزة من طرف LT4و . LTh
 يحلل مخطط يبين مصدر و آلية تحفيز  IL2الخالياLBو  LTالمختصة بمولد الضد المتدخل.

 -وثيقة  1ص 100

الوثيقتين  6و  7ص 103و 1
ص 105
 من خالل استغالل للوثائق ،يعللالدور المحوري للخاليا  LT4في
المناعة النوعية .محددا أهمية
تدخل البالعات الكبيرة في
المناعة النوعية

أسبوع=5سا

-6يحدد مصدر الخاليا LTc
يستخرج مصدر ودور المبلغات الكيميائية في تحفيز الخاليا اللمفاوية

*مصدر LT
تنتج الخاليا  LTCمن تمايز الخاليا  LT8الحاملة لمؤشر .CD8
 تتشكل الخاليا  LT8في النخاع العظمي األحمر وتكتسب كفاءتهاالمناعية بتركيب مستقبالت غشائية نوعية في الغدة السعترية
(التيموسية).
يتم انتخاب الخاليا  LT8المتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند تماسهذه األخيرة مع الخاليا المقدمة له.
 تتكاثر الخاليا  LT8المنتخبة وتشكل لمة من الخاليا  LTCتمتلكنفس المستقبل الغشائي ( .)TCR

يطرح مشكلة تتعلق بمصدر الخاليا LTC
 يحلل منحنى يعبر عن تطور بعض الظواهر الخلوية التيتطرأ للخاليا  (LTتركيب الـ  ، ARNتركيب البروتينات
،تمايز خلوي  ،تركيب الـ  ،ADNانقسامات خيطية،
اكتساب السمية)

يقدم رسم يمثل الحوصلة الوثيقة
 10ص 106
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التدرجات السنوية  -ثانوي-

 يكون انتقاء نسائل من الخاليا  Bو Tو بالتالي نمطاالستجابة المناعية مرتبط بمحدد المستضد بحيث:
البيبتدات الناتجة عن بروتينات داخلية المنشأ (بروتيناتفيروسية بروتينات الخاليا السرطانية )...،تقدم على سطح
أغشية الخاليا العارضة مرتبطة بجزيئات الـ CMH1
للخاليا LT8
يكون تنشيط هذه الخاليا مضاعفا :تنشط أوال بالـ  IL1الذي تفرزه الخاليا العارضة ثم ثانيا
بواسطة الـ IL2الذي تفرزه خاليا  LThالنوعية لنفس
المستضد.
البيبتدات الناتجة عن البروتينات المستدخلة(خارجية المنشأ)تقدم مرتبطة بجزيئات الـ CMH2إلى الخاليا LT4تنشط هذه
الخاليا بواسطة الـIL1وتنشط بدورها الخاليا البائية النوعية
لنفس المستضد
األنترلوكينات عبارة عن جليكو بروتينات.

يطرح مشكلة تحديد نمط االستجابة المناعية
 يحلل وثائق و معطيات و يبين العالقة بينمصدر المستضد ونمط االستجابة المناعية .

-ينجز رسما تخطيطيا وظيفيا أو نص علمي يلخص خطوات االستجابة المناعية الخلوية

وزارة التربية الوطنية

 الوثيقة  1في الملحق يستخرج العالقة بين نمطاالستجابة المناعية و مصدر
المستضد.

أسبوع=  5سا

 -7يوضح دور البلعميات في االستجابة المناعية
-8يحدد العالقة بين مصدر محدد المستضد ونوع االستجابة المناعية

 يستنتج تدخل البلعميات في تنشيط الخاليا LBو.LT

 - .ينجز رسم تخطيطي وظيفي أو نص علمي يلخص خطوات االستجابة المناعية الخلوية
وضعية أستتمار:
ينظم المعلومات المستخرجة في نص علمي يبرز فيه دور:الجزيئات الموجودة على األغشية الهيولية للخاليا العارضة للمستضد( بلعميات )LB ،
المستقبالت النوعية  CD 8،CD 4الموجودة على األغشية الهيولية للخاليا  LT8وLT4األنترلوكين 1و
2

دور البلعميات وتحديد
نمط االستجابة المناعية

تقوم الخاليا البلعمية باقتناص المستضد وهضم بروتيناته
جزئيا ،ثم تعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطا
بجزيئات الـ. CMH

 يحلل نتائج تجارب منجزة في وسطزجاجي باستعمال مكورات رئوية ميتة  ،في
وجود مصل ،لمفاويات T ,Bوبلعميات فأر
غير محصن ضد المكورات الرئوية .

14

التدرجات السنوية  -ثانوي-

الوثائق  5 ،4و  6ص 108
 من خالل دراسة تطور كل منالشحنة الفيروسية و العناصر
الدفاعية و الخاليا المصابة
،يستخرج سبب تطور اإلصابة ب
 VIHإلى SIDAالقاتل

اقتراح وضعية مركبة تندرج في سياق تعرف العضوية على المستضد و إقصائه تطرح مشكل يتعلق بطرق تعرف العضوية على المستضد وآليات التخلص منه
أو اقتراح وضعية مركبة تندرج في سياق الرد المناعي للعضوية اتجاه المستضدات تتضمن اختالل وظيفي عضوي يطرح مشكل عجز العضوية عن التصدي لبعض المستضدات.

وزارة التربية الوطنية

 2سا

يفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة اثر االصابة
بـVIH

فقدان المناعة
المكتسبة

تتميز الخاليا المصابة بفيروس الـVIH
بمظهر نمطي  :أغشيتها غير مستوية تبدي
تبرعمات عديدة.
يهاجم فيروس فقدان المناعة البشري VIH
الخاليا  LT4و البلعميات الكبيرة وبلعميات
األنسجة .وهي خاليا أساسية في التعرف
وتقديم المستضد إلى جانب تنشيط
االستجابات المناعية.
تظهر مرحلة (  )SIDAعندما يتناقص عدد
الخاليا LT4إلى أقل من  200خلية الملم.3

يطرح مشكلة تتعلق بعجز الجهاز المناعي على
التصدي لفيروسVIH
 يحدد المظهر النمطي للخاليا المصابةبفيروس انطالقا من فحص صور مأخوذة
بالمجهر اإللكتروني توضح الخاليا
اللمفاوية المصابة بفيروس ال. VIH
 يحلل نتائجا تجريبية ويستنتج نمط الخالياالمستهدفة من طرف فيروس ال . VIH
 يحلل وثائق ليتعرف من خاللها علىالمميزات البنيوية لفيروس  VIHويصف
مراحل تطوره داخل الـ (LT4دورة الـ. )VIH
 يحلل منحنيات تطور شحنة الفيروس من جهةو تطور مجموع الخاليا اللمفاوية المساعدة
و يستخرج سبب فقدان المناعة المكتسبة.

 2سا
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-
الكفاءة
القاعدية
01

أهداف التعلم

 -يحدد ألية تأثير المبلغات العصبية

يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختالل وظيفي
عضوي ،بتجنيد المعارف المتعلقة باالتصال على مستوى
الجزيئات الحاملة للمعلومة

 يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات فياالتصال العصبي
 يستخلص وجود مستقبالت بروتينية لألستيلكولين على الغشاء بعد المشبكي
 -يحدد ميزة بنيتها

وزارة التربية الوطنية

الوحدات التعلمية
 5 -Iالتخصص
الوظيفي
للبروتينات في
االتصال العصبي
 -1آلية النقل
المشبكي

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

الموارد المستهدفة

السير المنهجي لتدرج التعلمات

 -1دور البروتينات في نقل الرسالة العصبية على
مستوى المشبك
تؤمن المبلغات العصبية انتقال الرسالة العصبية
على مستوى المشبك وتتمثل في مواد كيميائية
تحررها النهايات قبل مشبكية وتؤدي إلى تغير
الكمون الغشائي للعصبون بعد مشبكي.
أ -مقر تأثير االستيل كولين:
 يمتلك الغشاء بعد مشبكي مستقبالت من طبيعةبروتينية لألستيل كولين،
 يتضمن مستقبل االستيل كولين موقعين لتثبيتاألستيل كولين وقناة فهو مستقبل قنوي(اإلينوفور)

التذكير بالمكتسبات:
 يمثل على رسم تخطيطي نقل المعلومة العصبيةعلى مستوى المشبك انطالقا من المعارف
المكتسبة في السنة األولى والثانية ثانوي
يطرح مشكلة آلية النقل المشبكي بواسطة المبلغات
العصبية.
 يحلل نتائج حقن  αبنغاروتوكسين مشعة في الشقالمشبكي.
 يصف انطالقا من صور تركيبية ثالثية األبعاد بنيةالمستقبالت الغشائية لألستيل كولين.
 -يحدد ميزة بنيتها

ب -ألية تأثير المبلغ العصبي األستيل كولين
 يعود زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي فيمستوى المشبك إلى انفتاح قنوات  Na+المرتبطة
بالكيمياء نتيجة تثبت المبلغ العصبي(األستيل
كولين) على المستقبالت الخاصة به في الغشاء بعد
مشبكي(مستقبالت قنوية).
 تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكيعلى عدد المستقبالت القنوات المفتوحة خالل زمن
معين .
 تصل سعة ال ـ PPSEعتبة توليد كمون عمل إذاتوفرت كمية كافية من األستيل كولين في الشق
المشبكي.

يتوصل إلى ألية تأثير المبلغات العصبية:
يستغل نتائج تجريبية يستعمل فيها تقنية الـPATCH-
CLAMP
االشارة فقط إلى هدف من هذه التقنية التي تسمح
بعزل جزء من الغشاء يحتوى على قناة أو أكثر
ودراسة التيارات الكهربائية الناجمة عن عملها.
 يحدد مصدر النبضات الكهربائية المسجلة إثر تنبيهالغشاء قبل المشبكي بنبيهات متزايدة الشدة أو حقن
كميات متزايدة من أستيل كولين في الشق المشبكي.
يربط عالقة بين تغير زوال االستقطاب بعد المشبكي و
عدد القنوات الكيميائية المفتوحة انطالقا من تفسير نتائج
تجريبية متعلقة بتغيير الكمون الغشائي بعد المشبكي
بزيادة تركيز االستيل كولين في الشق المشبكي

توجيهات حول استعمال األسناد

وثيقة  1ص  132و  6ص 135
 من واستغالل الوثيقتين ،يتوصل إلى تحديدمقر تأثير أستيل كولين و يبين وجود
مستقبالت غشائية بعد مشبكية  ،يحدد
طبيعتها الكيميائية و مميزاتها البنيوية .

المدة الزمنية

 3أسابيع موزعة
كالتالي

2سا

الوثيقة  3ص 133
الوثيقة  4و  5ص 134
 من استغالل الوثيقتين يتوصل إلى تحديدتأثير األستيل كولين على الغشاء بعد
المشبكي ثم يفسر آلية هذا التأثير مبينا
الظواهر األيونية المرتبطة به .
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-
 يستخلص تغيير التشفيرالكهربائي الى التشفير الكيميائي
 يتعرف عن تعديلتأثير للمبلغ الكيميائي
 يحدد مصد كمون الراحةيحدد مصدر ثبات
كمون الراحة

يطرح مشكلة مصدر و ثبات الكمون الغشائي أثناء
الراحة على مستوى غشاء اليف العصبي
 يستخرج معلومات من دراسة جداول توضحالتركيب األيوني لشوارد( Na+و  )k+للوسطين
الخارج و الداخل خلويين لليفين عصبيين أحدهما حي
واآلخر ميت ويربط المعلومات المستخرجة
بالكمونات الغشائية المسجلة على مستوى كل ليف.
 يستخرج مصدر كمون الراحة من نتائج تجريبيةتبين تغير الكمون الغشائي بتغير تركيز الـk+
الداخلي و ناقلية غشاء الليف للشوارد .
 يستخرج شروط تدفق الصوديوم نحو الخارج منخالل نتائج تجريبية.
 -يحديد آلية عمل مضخات . k+/Na+

الوثيقة  2ص  137و 3ص
138

باستغالل الوثائق يحدد مصدر
كمون الراحة.

الوثيقة 4و 5صـ 139
باستغالل الوثائق يحدد الظواهر
األيونية و البروتينات المتدخلة
في ثبات كمون الراحة

حوصلة عمل مختلف البروتينات أثناء كمون الراحة

وزارة التربية الوطنية

 يحلل نتائج تنبيه اللف قبل المشبكي بعد حقن مادةمثبطة النزيم االستيل كولين استراز في الشق
المشبكي

الوثيقة  10ص  146و  11ص
 -147باستغالل الوثائق
يستخرج كيفية االنتقال من نمط
من الشفيرات إلى نمط آخر
على مستوى المشبك مبينا دور
شوارد الكاليسوم في ذلك

أسبوع=  5سا

 -2كمون الراحة

 -2دور البروتينات في ثبات الكمون الغشائي
أثناء الراحة
أ -مصدر كمون الراحة:
 يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطبا إنه كمون الراحة.ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن:▪ثبات التوزع غير المتســـــاوي لـ  Na+/K+بين الوسط
الداخلي للخلية والوسط الخارجي.
▪ناقلية شوارد البوتاسيوم  K+أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم
Na+كون عدد قنوات  K+المفتوحة في وحدة المساحة تكون
أكبر من عدد قنواتNa+.
ب -ثبات كمون الراحة:
 تؤمن مضخات  Na+/ K+ثبات الكمون الغشائي خاللالراحة () mv 70-المستهلكة للطاقة بطرد  Na+نحو الخارج
عكس تدرج التركيز والتي تميل إلى الدخول باالنتشار ،وإدخال
شوارد البوتاسيوم  K+التي تميل إلى الخروج كذلك باالنتشار.
تُسـتمد الطاقــة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها
من إماهة الـATP.

يطرح مشكلة ترجمة الرسالة العصبية قبل مشبكية
في مستوى الشق المشبكي.
 يدرس صور لمنطقة االتصال العصبي اثر تنبيهاتقبل مشبكية متزايدة الشدة
 يحلل منحنيات لتغير تواتر كمونات العمل قبلالمشبكية و تركيز الكالسيوم في الهيولى قبل المشبكية
 يتوصل إلى كيفية تغيير التشفير الكهربائي الىالتشفير الكيميائي ودور الكالسيوم في ذلك

الوثيقة  7ص  144و  8ص
145
الوثيقة  9ص 145
باستغالل الوثائق يربط عالقة
بين شدة التنبيه  ،كمية المبلغ
المحررة  ،عدد القنوات
الكيميائية المفتوحة  ،التدفقات
األيونية و سعة الـPPSE
المسجلة.

حوصلة آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك
أو مطبوعة عليها الرسم يكمله التلميذ

ج -دور الكالسيوم في تغيير نمط التشفير:
 تؤدي الرسائل العصبية ال ُمشفرة في مستوى المشبك بتغيرتواتر كمونات العمل إلى تغير في كمية المبلغ العصبي الذي
يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر
كمونات العمل
 يُحرر المبلغ العصبي في الشق المشبكي يتسبب وصول كمون العمل في مستوى نهاية العصبون قبلمشبكي في انفتاح قنوات  Ca2+المرتبطة بالفولطية .
 يتسبب دخول  Ca2+في العنصر قبل مشبكي في تحرير المبلغاألستيل كولين عن طريق اإلطراح الخلوي .
د -تعديل تأثير المبلغ العصبي Ach
ـ يفقد المبلغ العصبي(األستيل كولين) نشاطه(فعاليته) نتيجة
اإلماهة اإلنزيمية .

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

يحدد مصدر كمون العمل
 -4آلية اإلدماج
العصبي

 -4دور البروتينات في اإلدماج العصبي
أ -دور مستقبالت القنوية المولدة لـ  PPSEو:PPSI
يمكن أن يترجم تأثير المبلغ العصبي على الغشاء بعد مشبكيبـ :
▪زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في

ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي ) (PPSEـ مشبك تنبيهي
 فرط في استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في
ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي ( )PPSIـ مشبك تثبيطي.
المستقبالت القنوية التي تُنشط بالـ  GABAلها وظيفة تثبيطية
 يسمح انفتاح هذه المستقبالت القنوية بدخول  Cl-للخلية بعدمشبكية ُمح ِدثة فرطا في استقطاب الغشاء .

التذكير بالمكتسبات
يطرح مشكلة حول آلية اإلدماج العصبي.
 يحلل نتائج تجريبية المحصل عليها بعد تنبيهعصبونات قبل مشبكية تتمفصل مع نفس
العصبون المحرك .
 يستخرج وجود مشابك تنبيهية أو تثبيطية يحلل نتائج : حقن ال GABAفي الفراغ المشبكي لمشبكمثبط دون تنبيه الليف قبل المشبكي
 نتائج التحليل الكيميائي للفراغ المشبكي لمشبكمثبط في حالة الراحة وبعد تنبيه العنصر قبل
المشبكي تنبيها فعاال.
 وثائق تيبن المستقبالت النوعية للـ. GABAيتوصل إلى تحديد آلية عمل المشبك المثبط .

الوثيقتين  2ص
141و  4ص 143
باستغالل الوثائقيحدد الظواهر
األيونية المسببة
لكمون العمل و
البروتينات المتدخلة
في توليده.

يحدد آلية عمل المشبك المثبط

يستغل وثيقة تمثل
تسجيالت على
مستوى الغشاء بعد
المشبكي و على
مستوى المحور
األسطواني للعصبون
المحرك إثر تنبيهات
على مستوى نهايات
عصبية قبل المشبكية
تتمفصل مع العصبون
المحرك بواسطة
مشابك مختلفة تنبيهية
وتثبيطية ليحدد أنواع
اإلدماج العصبي
ونتائجه

أسبوع=  5سا

 -3كمون العمل

 -3دور البروتينات في نشأة كمون العمل:
 تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في:▪زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ Na+
نتيجة انفتاح قنوات  Na+المرتبطة بالفولطية.
+
▪عودة االستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لـ  Kنتيجة انفتاح
قنوات  K+المرتبطة بالفولطية
 تؤمن مضخة  Na+ /K+المستهلكة للطاقة ) (ATPعودةالتراكيز األيونية للحالة األصلية.
 انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عملتتطلب عتبة زوال استقطاب.

يطرح مشكلة تتعلق بمصدر كمون العمل على
مستوى الليف العصبي
يحلل المنحنيات متعلقة بالتيارات الكهربائية
المسجلة عبر غشاء الليف العصبي في و جود
TEAوTTX
 يستخرج وجود قنوات مرتبطة بالفولطية يستخرج آلية عمل القنوات المرتبطة بالفولطيةبعد تطبيق كمون مفروض
 يقترح تفسير للظواهر الكهربائية المسجلة خاللكمون العمل وربطها بعمل القنوات الفولطية
انطالقا من تحليل منحنيات.

حوصلة عمل مختلف البروتينات
أثناء كمون العمل
 تطبيق حول تأثير سم العقربعلى القنوات الفولطية

وزارة التربية الوطنية

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-
استخراج آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى
العصبون بعد مشبكي
التعرف على
تأثير المخدرات على عمل المشابك

 -5تأثير المخدرات على التخصص وظيفي للبروينات في
االتصال العصبي:
يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات
الخارجية المستعملة إما ألغراض طبية أو لغيرها ،إنها
المخدرات
مثال تأثير المورفين في المجال الطبي
 يُستخدم المورفين في المجال الطبي لعالج كل من األلمالشديد الحاد والمزمن .
اآلثار الجانبية الخطيرة التي تنجم من المورفين:
استخدام المورفين بشكل عشوائي مفرط خارج نطاق التوجيه
الطبي يتسبب في اإلدمان ينتهي بالموت

يطرح مشكلة تتعلق بتأثير المخدرات على
مستوى المشابك
 يحلل تسجيالت تمثل تردد موجات كمون العملعلى مستوى عصبونات القرن الخلفي للنخاع
الشوكي إثر تنبيه المنطقة الجلدية الموافقة في
حالة:
 غياب المورفين.
 إضافة المورفين.
 يبين مقر تأثير المورفين انطالقا من نتائجتجريبية.
 يقارن صور تركيبية تمثل الشكل الفراغي لكلمن جزيئة المورفين و جزيئة األنكيفالين
 يستخرج آلية تأثير المورفين يستنتج مخاطر االدمان على المورفين منمعطيات طبية:

الوثيقة 1شكل أ فقط ص
 154و وثيقة  2ص 155
الوثائق 5-4صفحة 156
يستغل الوثائق ويحدد
تأثير المورفين.
الوثائق  7-6و .157
باستغالل الوثائق يحدد
آلية تأثير المورفين ثم
يعلل استعماله في المجال
الطبي في حالة اإلصابة
بجروح خطيرة.

اقتراح وضعية مركبة تندرج في سياق النقل العصبي في العضوية تتضمن اختالال وظيفيا عضويا تطرح مشكل يتعلق بالبروتينات المتدخلة في النقل العصبي

وزارة التربية الوطنية

ساعة

ب -آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد
مشبكي:
يدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية وذلك
بعملية تجميع يكون:
 إ ّما تجميع فضائي ،إذا كانت الكمونات قبل المشبكية مصدرهامجموعة من النهايات العصبية ،والتي تصل في الوقت نفسه
إلى العصبون بعد المشبكي
 إ ّما تجميع زمني :إذا وصلت مجموعات من كمونات العملالمتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي.
 نتح ّصل على زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي بمعنى تولّد
كمون عمل في العنصر بعد مشبكي ،إذا بلغ مجمل الكمونات
التنبيهية والتثبيطية عتبة توليد كمون العمل ،وعلى عكس ذلك
يبقى العصبون في حالة راحة.

يستخرج آلية إدماج المعلومة العصبية على
مستوى العصبون بعد مشبكي انطالقا من:
 تحلبل تسجيالت محصل عليها بعد تنبيهمتزامن لـ:
 مشابك ذات ميزة تنبيهية الوضعية
األولى
 مشابك ذات ميزة تثبيطية الوضعية
الثانية
 مشابك ذات ميزة تنبيهية و تثبيطية
الوضعية الثالثة

-

حوصلة لآلليات المتدخلة خالل للمنعكس العضلي على المستوى الجزيئي و الشاردي
انطالقا من المعلومات المستخلصة من الوثيقة  11ص153

 -5تأثير
المخدرات

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

2سا
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لكفاءة القاعدية02

أهداف
التعلم

أ -النشاط
التكتوني للصفائح
 تحديد الصفائح
التكتونية

 حركات الصفائح
التكتونية
 حركة التباعديثبت حركة التباعد ويبين عواقبها على الكرة األرضية.

يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية لألرض
ولبنية الكرة األرضية على أساس المعارف المتعلقة بالتكتونية العامة.

 يقترح تفسيرا للنشاط التكتوني للصفائح وللبنيةالداخلية للكرة األرضية
 يحدد الصفائح التكتونية والتضاريس المميزةلحدودها.

1

الموارد المستهدفة
كانت القارات قبل  240مليون سنة تشكل كتلة
واحدة عبارة عن قارة عمالقة سميت بانجيا
تصدعت هذه الكتلة وشكلت صفائح تكتونية
ال زالت حركتها مستمرة في وقتنا الحاضر.
 ينقسم االغالف الصخري (الليتوسفير) إلى عدةصفائح صلبة.
 الصفيحة التكتونية منطقة غير نشطة ،يمكن أنتكون محيطية أوقارية أومختلطة.
 تُفصل الصفيحة التكتونية عن الصفائحالمجاورة بمناطق نشطة تميزها حركات زلزالية
و بركنة قوية وتضاريس خاصة مثل:
 سلسلة جبلية لقيعان البحار (ظهرات)
 خندق محيطي
 سلسلة جبلية قارية...،
 يمكن تبرير حركات التباعد من خالل: زحزحة القارات والتوسع المحيطي.
 يحدد عمر قاع المحيطات اعتمادا علىاالختالالت المغنطيسية أو التوضعات الرسوبية
التي تغطي اللوح المحيطي.
يزداد عمر اللوح المحيطي بشكل تناظري على
جانبي الظهرة و هذا ما يدل على تباعد الصفائح
التيكتونية عن بضعها البعض.

السير المنهجي لتدرج التعلمات

توجيهات حول استعمال األسناد

 يعاين زحزحة القارات من خالل استغالل وثائق تبين وضع القاراتمنذ  240م سنة ،ووجود القارة العمالقة ووضعها الحالي (وجودعدة
قارات) مرورا بمراحل وسطية مع التركيز على الزمن الجيولوجي.
طرح مشكلة تتعلق بالتضاريس المميزة لحدود الصفائح التكتونية.
 يقدم تعريفا للصفيحة التكتونية ويستخرج التضاريس المميزةلحدودها و يحدد أنواعها من خالل استغالل وثائق متعلقة بـ:
* التوزع العالمي لكل من الزالزل والبراكين (خرائط أو مبرمج
إعالمي).
* تضاريس قاع المحيطات (خنادق وظهرات) وتضاريس قارية
(السالسل الجبلية).
.-

 الوثيقتان  2-1ص 238و 239
 -الوثيقة 2ص 289

المدة
الزمنية

التذكير بالمكتسبات

يطرح مشكلة تتعلق بمظاهر حركة التباعد و عواقبها على مستوى
الكرة األرضية.
 يثبت حركة التباعد من خالل زحزحة القارات والتوسع المحيطي. يثبت زحزحة القارات من خالل: تقديم أدلة تثبت تباعد إفريقيا/أمريكا الجنوبية تتمثل في:
 الدليل الهندسي مضاهاة الحواف الشرقية لقارة إفريقيا
والحواف الغربية ألمريكا الجنوبية
 الدليل الجيولوجي
 الدليل المستحاثي)... ،
 يثبت التوسع المحيطي من خالل:* ا براز مغناطيسية مغنيتيت البازلت باستعمال جهاز قياس المغنطيس
واستنتاج مفهوم الحقل المغناطيسي األرضي.
* تحليل وثائق خاصة باالختالالت المغناطيسية على جانبي ظهرة
المحيط األطلسي وإبراز حدو ث االنقالب المغناطيسي عبر األزمنة
الجيولوجية
* تحليل وثائق (خرائط) متعلقة بعمر الصخور الرسوبية التي تغطي
اللوح المحيطي واثبات زيادة عمر اللوح المحيطي البازلتي كلما
ابتعدنا عن محور الظهرة.
 استنتاج عمر قاع المحيطات مع إبراز زيادته كلما ابتعدنا عن محورالظهرة (على الجانبين).

يعيِّن على خريطة حدود
الصفائح التكتونية المشكلة
للقشرة األرضية ويحدد أنواعها
انطالقا من خريطة تبين حدود
الصفائح التكتونية وأنواعها
يستغل كتقويم

يتم تناول شواهد زحزحة القارات
ضمن المكتسبات .

أسبوع=  5سا

وزارة التربية الوطنية

الوحدات التعلمية

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

الوثيقة  2ص 240
الوثيقة  4ص 241
الوثيقة  6ص 242
الوثيقة  7ص 243
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يثبت حركة التقارب و يحدد عواقبها على الكرة
األرضية

 -حركة التقارب

يبين دور تيارات الحمل في حركات الصفائح و
يحدد مصدر الطاقة الحرارية المنبثقة من
األرض

الطاقة الداخلية
للكرة األرضية :
محرك لحركات
الصفائح
التكتونية

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

 تتجلى حركات التقارب على مستوى الحدود المقابلةلمناطق التباعد بغطس صفيحة ما تحت صفيحة أخرى
ويدعى هذا بالغوص (مثل غوص الصفيحة اإلفريقية تحت
الصفيحة األوربية).
 تتميز مناطق الغوص بزالزل يتزايد عمق بؤرها منالمحيط إلى القارة وتصحبها اندفاعات بركانية.
 تتوزع بؤر الزالزل وفق مستوي مائل يدعى مستوىبنيوف الذي يفصل بين الصفيحة الغائصة والصفيحة
الطافية.
يغوص اللوح المحيطي تحت الحافة النشطة لصفيحة تضمقشرة قارية أو محيطية (يمكن أن تكون الصفيحة غير
الغائصة قارية أو محيطية أما الغائصة فهي محيطية دائما.
 ينقسم الغالف الصخري (الليتوسفير) الى عدة صفائحمتحركة عن بعضها البعض ،وهذا ما يدعى بنظرية تكتونية
الصفائح.
تعد الطاقة الداخلية لألرض محركا أساسيا لتنقل الصفائح
الليتوسفيرية  ،ويعود مصدرها أساسا لتفكك العناصر
المشعة .
تتسرب الطاقة الداخلية لألرض ببطء بواسطة ظاهرةالحمل (نقل الحرارة بفضل حركة المادة )و هذا لكون
الصخور ناقل سيء .وعليه فإن تيارات الحمل هي المحرك
األساسي للصفائح التكتونية :
تيارات صاعدة ساخنة على مستوى الظهرات المحيطية
.تيارات نازلة تتبرد على مستوى مناطق الغوص .
يعود تباعد الصفائح لصعود مادة ساخنة في حالة صلبةعلى مستوى مناطق التباعد
يغوص الليتوسفر المحيطي تحت الليتوسفير المقابل و ذلكلكونه باردا و كثيفا و ذلك على مستوى مناطق الغوص.

يطرح مشكلة تتعلق بعواقب التوسع المحيطي على مستوى الكرة
األرضية ،بما أن الصفيحة تتوسع من جانب ،فكيف نفسر عدم زيادة
حجم الكرة األرضية؟
* يقترح فرضيات استجابة للمشكلة المطروحة مع النمذجة.
* يستخرج فكرة غوص الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية
انطالقا من:
 دراسة مستوي بنيوف وابراز العالقة القائمة بين عمق البؤر
وقوة الزالزل.
 ترجمة مخطط بنيوف إلى منحنى.
* يربط بين وجود البؤر الزلزالية العميقة وحدو ث انكسارات في
العمق ،والتوصل إلى وجود حدود هدامة في مستوى مناطق الغوص.
*يربط بين درجة ميل مخطط بنيوف و نوع الصفائح الغائصة من
تحليل منحنيات توزع البؤر الزلزالية حسب العمق في منطقتين
مختلفتين (  45°و) 90°
يطرح مشكلة تتعلق بالمحرك الدافع لزحزحة الصفائح التكتونية؟
*يتوصل إلى وجود طاقة حرارية تنبثق من باطن األرض و يحدد
مصدرها انطالقا من :
تحليل معطيات خاصة بمظاهر تسرب الطاقة الداخلية لألرض (البركنة،المياه الساخنة ،التدرج الحراري )..
معطيات حول كمية الحرارة المنبثقة عن القشرة األرضية و عن كميةالطاقة الناتجة من تفكك العناصر المشعة
*يظهر دور تيارات الحمل في حركة الصفائح التكتونية انطالقا من :
نمذجة ظاهرة الحمل باستعمال زيتين مختلفي اللون و الكثافةيظهر تجريبيا سوء ناقلية الصخر للحرارة من جهة مقارتة مع قطعةحديد و اختزانه المطول للحرارة من جهة أخرى

الوثيق -8ب ص244
الوثيقة 12ص246
 من الوثائق المقدمة استخرجأدلة على حركة تقارب الصفائح
التكتونية

الوثيقة 1ص248
الوثيقة3ص249
الوثيقتين 4و5ص 249
الوثيقة  10ص251

اقتراح وضعية مركبة تتضمن تفسير حركات تكتونية (التباعد أو التقارب)

وزارة التربية الوطنية
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يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية لألرض و لبنية القشرة
األرضية على أساس المعارف المتعلقة بالتكتونية

وزارة التربية الوطنية

توجيهات حول استعمال
األسناد

يتشكل باطن (داخل) األرض من سلسلة من طبقات ذاتخواص فيزيائية و كيميائية مختلفة ،تحددها انقطاعات:
القشرة األرضية صلبة ،حجمها أقل من %.2
▪ القشرة األرضية القارية غرانيتية أساسا.
▪ القشرة المحيطية(اللوح) بازالتية أساسا.

 -2نموذج
معدني
كيميائي
للكرة
االرضية

 يسترجع المكتسبات القبلية حول بنية الكرةاالرضية  :ثال ث طبقات رئيسية  :القشرة األرضية
 ،الرداء  ،والنواة.
يصمم نموذج توضيحي لبنية الكرة األرضية
يتضمن االغلفة و االنقطاعات.
يحدد عدد وحدود الطبقات المكونة للكرة األرضية و
خصائصها الفيزيائية انطالقا من تحليل نتائج انشار
الموجات الزلزالية بداللة العمق.

 يشكل كل من القشرة األرضية و المعطف العلوي الليتوسفيرالذي يمثل الغالف الخارجي للكرة األرضية .كما يشكل
اليتوسفير وحدة فيزيائية منسجمة و هي طبقة صلبة
يتركب المعطف(الرداء) أساسا من سليكاتاأللومين(البيريدوتيت) ويشكل أكبر نسبة من حجم الكرة
األرضية  81 %وهو صلب تماما وينقسم إلى:
.معطف سفلي صلب ومتين.
.معطف متوسط (آستينوسفير) مرن أساسا.
.معطف علوي صلب ومتين.
تشكل النواة نسبة  % 17من حجم الكرة األرضية وهي غنيةبالنيكل و الحديد ،تنقسم إلى نواة داخلية صلبة ونواة خارجية
سائلة .

 يستخرج االدلة التي تعبر على أن المعطفيتركب من بيريدوتيت.
 يبين بأن الطبيعة البيريدوتية للمعطف تقدممعلومات هامة تسمح بتمييز الليتوسفير عن
األستينوسفير.

المدة
الزمنية

وثيقة  9ص 277
جدول يلخص
خصائص انتشار
الموجات الزلزالية Pو
 Sفي األوساط

الوثيقة  10ص
 277و
الوثائق
15،14،13،12ص
272
وثيقة 13ص 265
وثيقة  1في الملحق

 يبين بان نواة االرض مكونة من الحديد. يتوصل إلى تحيد نسبة كل غالف بالنسبة لحجماألرض .

وثيقة  12ص 278

ينمذج مجسم لبنية الكرة األرضية في شكل طبقات
وذلك اعتمادا على المعارف المبنية .

عند الحوصلة
وثيقة  1في الملحق
بعض خصائص أغلفة
الكرة األرضية .

أسبوع = 5سا

 -1نموذج
سيسمولوجي
للكرة
االرضية.

الموارد المستهدفة

السير المنهجي لتدرج التعلمات

التقييم
المرحلي
للكفاءة
والمعالجة

ينجز نموذج لبنية الكرة األرضية

يقترح نموذج بنية الكرة األرضية اعتمادا على معطيات سيسمولوجيةو على التركيب المعدني
والكيميائي للمستويات الداخلية للكرة األرضية

الكفاءة
القاعدية 02

أهداف التعلم

الوحدات
التعلمية

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية
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الكفاءة
القاعدية02

أهداف التعلم

.2النشاط
التكتوني :الظواهر
والبنيات
الجيولوجية
المرتبطة به:
1ـ على مستوى
مناطق البناء
(الظهرات).
أ -الظواهر
المرتبطة بالبناء
)(accrétion

ب  -الماغماتية
وتشكل اللوح
المحيطي.

ج -تشكل
التضاريس المميزة
للظهرة وسط
محيطية.

وزارة التربية الوطنية

الموارد المستهدفة
 تشكل اللوح المحيطي في مستوى الظهرة  ،حدودالتباعد  -تتميز مناطق الغوص بخندق محيطي،
زالزل عنيفة(سطحية وعميقة)،بركنة انفجارية ،
قوس من الجزر البركانية(سلسلة من الجزر مثل
اليابان ،الفيليبين ،األنتيل)أو سلسلة جبلية مثل
سلسلة األنديز بأمريكا الجنوبية.
تتميز مناطق البناء بـ :سالسل جبلية تحت مائية
(الظهرات) التي تشكل أحزمة في وسط المحيطات
وزالزل سطحية و بركنة من النمط الطفحي.
تنشأ على مستوى الظهرات وسط محيطية وبشكلمستمر قشرة جديدة بفضل بركنة نشطة ،وتكون
الالفا المنبعثة جد مائعة مشكلة وسائد صخرية
نتيجة التبرد السريع للماغما عند مالمسة الماء.
تُخترق الظهرة بنمطين من الفوالق ،التي تتسببفي الزالزل السطحية
▪فوالق موازية لمحور امتداد الظهرة.
▪فوالق متعامدة على محور امتداد الظهرة فوالق
تحويلية
يتكون الليتوسفير المحيطي بالتتالي من األسفلنحو األعلى من البيريدوتيت ،الغابرو والبازلت .
في قمة االمتداد الشاقولي لتيارات الحمل الصاعدةو الساخنة يحد ث انقطاع في الليتوسفير القاري
المالمس وذلك بفعل الضغط الناجم عن صعود
مواد صلبة ساخنة ،مما يؤدي لظهور بنية مكونة
من خندق االنهيار ومدرجات محددة بفوالق عادية
وهذا ما يشكل الخسف (الريفت).
يكون الليتوسفير أسفل خندق االنهيار رقيقا جداوينشأ ذلك انخفاض في الضغط مما يسمح
باالنصهار الجزئي لبيريدوتيت المعطف(الرداء)
وتشكل غرفة ماغماتية.
الظهرة منطقة يكون فيها الغالف الصخريالمحيطي محدبا ،رقيقا ومعرضا للتباعد.

السير المنهجي لتدرج التعلمات
االشكالية العامة :كيف تفسر الظواهر و البنيات
الجيولوجيا المرتبطة بالنشاط التكتوني ؟
يسترجع المكتسبات القبلية حول
المناطق النشطة المختلفة بالنسبة للمحيطات والقارات و
أشكال التضاريس المرتبطة بها.
يطرح المشكلة  :كيف نفسر التضاريس و الظواهر
المرتبطة بالبناء على مستوى الظهرات؟
 يتعرف على خصائص منطقة البناء في مستوى الظهرة.
 يحلل وثائق متعلقة بمنطقة الخسف (الريفت) لظهرةالمحيط األطلسي:
 صور فوتوغرافية أو أشرطة حول انبعا ث الماغما
وتشكل الوسائد الصخرية
)) pillow-lavas
 صور و خرائط و رسومات تبين طوبوغرافية قاع
المحيطات والفوالق.
رسم تخطيطي يبين تسلسل الصخور المشكلة

لليتوسفير محيطي وذلك على مستوى فالق تحويلي(
استغالل نتائج حملة )Famous 1973
 ينمذج نشاط غرفة مغماتية تحت ظهرة وسط محيطية. يحلل وثائق( صور ،خرائط ،أشرطة)...متعلقة بالشرق اإلفريقي إلظهار كيفية تشكل التضاريس
المميزة للظهرة وسط محيطية.
 ينمذج تشكل البنية المميزة لمنطقة خسف باستعمالمجسم يسمح بتمثيل قوى التباعد المسلطة على بنية من
الجبس

توجيهات حول
استعمال األسناد

المدة
الزمنية

صورة ص
287

وثيقة  1ص 288
الوثائق  1و  2ص
 290و 3ص 291

الوثائق6،5،4،،
ص292

وثيقة  8و9ص
293
الوثيقة  2في
الملحق لالستئناس.
الوثائق15،14،13
ص 300
 16ص 301
أو وثيقة  3في
الملحق

وثيقة 16
ص301

 4أسابيع=  20سا

يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية لألرض و لبنية الكرة
األرضية على أساس المعارف المتعلقة بالتكتونية العامة.

 يتعرف على البنياتالجيولوجية و الظواهر
المرتبطة بالنشاط
التكتوني.
 يحدد التضاريس والظواهر الجيولوجية
المرتبطة بحركات
التباعد.

الوحدات التعلمية

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية
التقييم
المرحلي
والمعالجة
يلخص
مختلف
الظواهر
المرتبطة
بالبناء في
مستوى
الظهرة فيما
يخص:
مورفولوجيا
قاع المحيط،
المعطيات
الزلزالية
والحرارية
والبركانية،
البنية
المميزة
لليتوسفير
المحيطي.
يبني مخططا
تحصيليا
لمختلف
مراحل تشكل
ظهرة
محيطية
(القارة
االصلية ،
تشكل
الريفت،
االتساع
المحيطي
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 ينمذج كيفيةتشكل خسف أو
ريفت الظهرة
 يتعرف علىمورفولوجيا
المناطق النشطة
 يتعرف علىتشوهات المناطق
النشطة
 يحدد التوزعالمميز للبؤر
الزلزالية في
المناطق النشطة.
 يتعرف علىالظواهر الحرارية
للمناطق النشطة.
 يتعرف علىالصخور المميزة
للمناطق النشطة
 يتعرف علىمصدر و اهمية
الماغماتية في
المناطق النشطة.

وزارة التربية الوطنية

مجاالت محددة من الضغط والحرارة.
من جهة أخرى ،يؤدي انصهار البيريدوتيت إلى تشكل ماغما ساخن
ومنخفض الكثافة يتغلغل نحو األعلى ضمن القشرة القارية.
جيوب الماغما التي تندس تعطي بتبلورها التدريجي صخورا حبيبية
اندساسية (ديوريت ،غرانوديوريت ،غرانيت).
أما الماغما الصاعد إلى السطح فيتسبب في إحدا ث بركان انفجاري تنجم
عنه صخور سطحية مثل األنديزيت والريوليت.

يطرح المشكلة :كيف تفسر التضاريس والظواهر المرتبطة
بالبناء على مستوى مناطق الغوص؟
يوظف مكتسباته - :تعريف الصفيحة الليتوسفيرية ،الحواف
النشطة و غير النشطة (أمثلة)
 تشكل اللوح المحيطي في مستوى الظهرة ،حدود التباعد والتقارب.
 يستخرج أهم الظواهر المرتبطة بالغوص انطالقا من تحليل: صور ثالثية االبعاد (مبرمج  )Sismologلغوص في منطقةاألنديز و في أرخبيل اليابان ،وثيقة توضح الملمح
الطوبوغرافي لكل منهما محددا في كل مرة اللوح الغائص و
اللوح الطافي.
 صور و خرائط تبين توزع البراكين و تشوه الليتوسفيرالقاري.
 صور و خرائط ( )3Dلتوبوغرافيا قاع المحيطات تبرزاتجاه توضع الرواسب في موشور الترسيب.
 وثائق تبين توزع التدفق الجيوحراري في مناطق تماسصفيحة جنوب أمريكا مع صفيحة المحيط الهادي ويستخرج
منها عدد االختالالت و طبيعتها(باردة ،ساخنة) و عالقتها
بمعطيات وثائق توزع البراكين و تشوه الليتوسفير القاري.
 وثائق تبين الصخور و المعادن المميزة لمنطقة الغوص: صخور الليتوسفير الغائص الناتجة عن تحول
الغابرو.
 شبكات التحول الصخري(التفاعالت األساسية
المفسرة لتحول الغابرو).
 مجاالت الحرارة و الضغط المحددة
للسحنات (مجاالت تبا ث السحنات).
 وثائق تبين مصدر وأهمية الماغما في مناطق الغوص ( بناءالقشرة القارية) انصهار البيريدوتيت
و نوع البركان على اللوح الطافي.
 وثائق تبين نوع الصخور الناتجة عن تبرد الماغما فيمستوى اللوح المالمس(القاري) (غرانيت ،أندزيت ،ريوليت)

الوثائق  2و 3ص
303
الوثائق،6 ،5 ،4
ص 304
وثائق 7في الملحق.
الوثيقتين 1و 2ص
307
وثيقة  8في الملحق
الوثيقتين 1و  2ص
307
وثيقة  8في الملحق.
وثيقة ص308
الوثيقتان  5و 7
ص 309
الوثائق15،14،13
ص313

يبني مخططا تحصيليا يبرز فيه أهم الظواهر المرتبطة بالغوص
[توبوغرافية ،ديناميكية(زالزل ،براكين) ،حرارية ،تكتونية(فوالق مقلوبة ،انطواءات ،تالمس)
صخرية(صخور مغماتية وصخور متحولة] و مختلف مراحل تشكل الصخور التابعة لها.
 -ينجز حصيلة مختصرة لديناميكية الليتوسفير من االنفتاح المحيطي لغاية تشكل سلسلة جبلية.

 يتعرف علىالتركيب
البتروغرافي
لليتوسفير المحيطي
وتسلسل الصخور
المشكلة له.

 2ـ على مستوى  -تتميز مناطق الغوص بخندق محيطي ،زالزل عنيفة (سطحية
وعميقة) ،بركنة انفجارية  ،قوس من الجزر البركانية(سلسلة من الجزر
مناطق الغوص
مثل اليابان ،الفيليبين ،األنتيل) أو سلسلة جبلية مثل سلسلة األنديز
أ-
بأمريكا الجنوبية.
الظوا
تصطف البراكين االنفجارية ضمن سالسل جبلية ذات تضاريس حارة.
هر
تتعرض طبقتها للطي والتشوه وتظهر عليها انطواءات شديدة و فوالق
المرتبطة
مقلوبة.
بالغوص
 عندما ننتقل من الخسف إلى القارة يقل عدد البؤر الزلزالية و يزدادب -اختفاء اللوح عمقها
تتوزع البؤر الزلزالية على السمك الليتوسفيري أقل من 100 Kmوهو
المحيطي،
يحدد سمك اللوح المحيطي الغائص.
والظواهر
 تنخفض درجة حرارة اليتوسفير المحيطي ويزداد سمكه كلما بعُدالمرتبطة به
عن الظهرة  ،وبزيادة كثافته يغوص في األستينوسفير .يعد هذا التباين
[طوبوغرافية،
في الكثافة أحد المحركات األساسية للغوص.
ديناميكية
 ينتج الماغما من االنصهار الجزئي لصخور البيريدوتيت التابعة(زالزل ،براكين) ،لمعطف الصفيحة المالمسة) . (chevauchante
 يعود هذا االنصهار إلماهة المعطف :يلعب الماء دور مذيب ويخفضحرارية ،تكتونية
من درجة االنصهار.
(فوالق مقلوبة،
 باعتبار درجة االنصهار منخفضة فإن هذا االنصهار يكون غيرانطواءات،
كامل (جزئي) مما يفسر غنى الماغما باالسيليس الذي ال يتطلب
تالمس) ،صخرية
انصهاره درجة حرارة عالية مثلما هو األمر بالنسبة للعناصر الحديد-
(صخور مغماتية مغنيزية .
و صخور
ينتج الماء عن تجفيف صخور الصفيحة الغائصة التي تتعرضمتحولة)
لتغيرات وهذا ما يدعى بالتحول.
عندما يبتعد الغابرو(بيروكسين ،بالجيوكالز) عن الظهرة يتبرد ويتميه
ويتحول إلى شيست أخضر(كلوريت ،أكتينوت) .إثر الغوص يتعرض
الليتوسفير المحيطي المميه لتزايد الضغط في حرارة منخفضة فيتشكل
الشيست األزرق (غلوكوفان) ثم اإلكلوجيت (جادييت ،غرونا).
تظهر معادن مميزة لمناطق غوص الليتوسفير المحيطي تستقر في

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

الوثيقة  9في الملحق

الوثيقتان 10و 11
ص 311
الوثيقة  16ص
314
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يحدد عواقب
التقلص و
التضاريس
المرتبطة بالتصادم

يستخرج دالئل
وجود محيط قديم
ويقدم تفسيرا
الختفائه

وزارة التربية الوطنية

 ينتج التصادم عن تقارب ليتوسفيرين قاريين عقب الغوص ويؤديذلك لتشكل سلسلة جبلية  :الحركة البانية للجبالOrogenèse.
تتجلى قوى االنضغاط في طيات وفوالق عكسية ،وعلى مستوى أشمل 3ـ على مستوى
في االنفصال واالغتراب (الصخور المغتربة
مناطق التصادم
يؤدي التصادم القاري إلى التقلص األفقي الذي يتسبب في زيادة سمكأ -التضاريس
الناجمة عن الليتوسفير(تضاريس  ،أوتاد عميقة ) وهذا ما يعني تضخما في االرتفاع
والعمق.
التصادم
يعتبر تواجد صخر الميغماتيت (المكون من الغنيس والغرانيت) شاهداعلى توغل الصخور:
ب -شواهد
عند حدو ث التقلص تتحول الصخور العميقة تحت تأثير ارتفاع درجةالتقلص
 (Raccourcissالحرارة (الغنيس الناتج عن التحول) و ينجم عنه أحيانا بداية االنصهار
الجزئي مؤديا إلى تشكل سائل غرانيتي.
)ement
يعتبر تواجد األوفيوليت في السلسلة المغاربية من جهة والسلسلةاأللبية من جهة ثانية شاهدا على اختفاء محيط قديم وهذا عقب غوص
الليتوسفير المحيطي ثم تصادم ليتوسفيرين قاريين.
ج -شواهد
محيط قديم

تتميز األفيوليت بمتتالية تتشكل من األسفل نحو األعلى من المستوياتاآلتية:
بيريدوتيت/غابرو /ومركب بازلتي.
إنها قطع من الليتوسفير المحيطي التي لم يشملها الغوص فبرزت إلى
السطح نتيجة عوامل التعرية.

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية
التذكير بالمكتسبات:
دراسة وثائق موضحة لعواقب التصادم مثل تشكل جبال
الهيمااليا الناجة عن تصادم الهند و اوراسيا
يطرح اشكالية الحوادث التي تعقب الغوص علما أن قلةكثافة الليتوسفير القاري ال تسمح له بالغوص.
ينتهج مسعى علمي بتحليل:
 وثائق متعلقة بالسلسلة الجبلية المغاربية (التصادم بينالصفيحة اإلفريقية واألروبية)
 صور فوتوغرافية ،صور باألقمار الصناعية ،محطاتزلزالية ،مقاطع جيولوجية )...لبنيات جيولوجية لمنطقة تقلص.
نمذجة تشكل هذه البنيات (الطيات ،الفوالق العكسية ،الصخورالمغتربة )..

وثائق متعلقة بمختلف المستويات التي تشكل متتالية افيوليتيةخاصة بالجبال المغاربية (تاكسانة بجيجل) وفي سلطنة عمان و
في جبال األلب.

4،5و 6ص 317

الوثائق 3،2،1ص
316
الوثائق  6،5،4ص
317
وثيقة  1و 2ص 319
والوثيقة  5ص 321

وثيقة  5ص 325
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الكفاءة
القاعدية 03

أهداف
التعلم

يقترح نموذجا تفسيريا لحركية الطاقة الخلوية
على أساس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة
على مستوى البنيات فو ق خلوية

 يعرف آليات تحويل لطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية يستخرج الميزة البنيوية للصانعة الخضراء و التركيب الكيموحوي لمختلف أجزائها- .يربط بين اختالف التركيب الكيمو حيوي للحشوة واألغشية التيالكوئيدية.

وزارة التربية الوطنية

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

الوحدات التعلمية

الموارد المستهدفة

السير المنهجي وتدرج التعلمات

1آليات تحويل
الطاقة الضوئية
الى طاقة
كيميائية كامنة

التركيب الضوئي ،آلية تؤدي الى تحويل الطاقة
الضوئية الى طاقة كيميائية تخزن في شكل جزيئات عضوية
،كالنشاء
يتم تركيب الجزيئات العضوية انطالقا من الماء
و  CO2بوجود ضوء ويخضور ويطرح الـ O2
تتم مجموع التفاعالت الكيميائية للتركيب الضوئي
داخل الصانعات الخضراء

 .المكتسبات القبلية:
 يحدد مجموع الظواهر و الشروط المؤدية لتركيبالمادة العضوية و طرح الـ  O2انطالقا من  CO2و
ماء انطالقا من المعادلة اإلجمالية للتركيب الضوئي.
يطرح مشكلة تتعلق بآليات تحويل الطاقة الضوئية إلى
طاقة كيميائية كامنة في شكل جزيئات عضوية

 ما فوق بنيةالصانعة
الخضراء

للصانعة الخضراء بنية حجيرية منظمة كاآلتي:
* تراكيب غشائية داخلية تشكل أكياس مسطحة :التيالكوئيد.
* تجويف داخلي :الحشوة ،محددة بغشاء بالستيدي ،يضاعف
الغشاء البالستيدي الداخلي بغشاء خارجي يفصل الغشاءين
فضوة بين الغشاءين.
* تحوي األغشية التيالكوئيدية أصبغة التركيب الضوئي(
أصبغة يخضورية ،أصبغة أشباه الجزرين) وجهاز أنزيمي بما
في ذلك الـ ATPسنتاز.
*تحوي الحشوة مواد األيض الوسيطة لتركيب المواد
العضوية كنواقل البروتونات ( ) NADPH,H+الـ  ADPو
الـATPو عدد من األنزيمات كالريبولوز ثنائي الفوسفات
كربوكسيالزز.

 يحلل صور لما فوق بنية الصانعة و يستخرج ميزةالبنية الحجيرية لها

مرحلتا التركيب
الضوئي

يتم التركيب الضوئي في مرحلتين:
مرحلة كيمو ضوئية تحتاج إلى ضوء يتم خاللها طرح الـO2
.
مرحلة كيموحيوية ال تحتاج إلى ضوء يتم خاللها ارجاع
الـ CO2وتركيب جزيئات عضوية

توجيهات حول
استعمال األسناد

معادلة التركيب
الضوئي

توضيحات حول التعليمات

الزمن
2
أسبوع
=
10سا
موزعة
كما
يلي

الوثيقة1ص177
جدول ص 177

 يحلل معطيات حول التركيب الكيمو حيوي للحشوةواألغشية التيالكوئدية يتوصل إلى أن اختالف
التركيب الكيموحيوي للحشوة واألغشية التيالكوئيدية
يدل على أن لكل منهما وظيفة خاصة في سيرورة
عملية التركيب الضوئي.

الوثيقة2ص178
الوثيقة
3ص179
.

 2سا

 يستنتج وجود مرحلتين في عملية التركيب الضوئيمن خالل تحليل نتائج حضن صانعات خضراء في
وجود و غياب  CO2في الضوء و غيابه

26

التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

آلية المرحلة  -تتأكسد جزيئه اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات
الكيموضوئية المقتنصة ،متخلية عن إلكترون.
 تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة حالتها المرجعة ،وبالتاليقابلية التنبيه انطالقا من اإللكترونات الناتجة عن أكسدة الماء.
 تنتقل اإللكترونات الناتجة عن مركز التفاعل عبر سلسلة منالنواقل متزايدة كمون األكسدة واإلرجاع .
 إن المستقبل األخير لإللكترونات يدعى النيكوتين أميد أدنينثنائي النيكليوتيد فوسفات  NADP+بواسطة أنزيم NADP
ريدوكتاز حسب التفاعل العام :

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

يطرح مشلكة آلية المرحلة الكيمو ضوئية
يستخرج شروط طرح  o2من خالل نتائج تجربة
هيل
 .نتائج حقن الـ  ADPو  Piفي معلق صانعات
خضراء معزولة كاملة أو تيالكوئيدات
يستخرج تأثير الفوتونات المقتنصة على جزيئه
اليخضور لمركز التفاعل

وزارة التربية الوطنية

الوثيقة 1ص180
الوثيقة3ص 181
الوثيقة  8ص 186
جدول الص183

 يحدد مصدر اإللكترونات إلرجاع اليخضوريحلل منحنيات تبين كمونات األكسدة واإلرجاع
لنواقل السلسلة التركيبية الضوئي ليتوصل إلى
تحديد آلية إنتقال اإللكترونات عبر نواقل السلسلة
التركيبية الضوئية و دور اليخضور في ذلك.

يصاحب نقل اإللكترونات على طول سلسلة األكسدة اإلرجاعية،
تراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء ،و تلك المنقولة من
الحشوة باتجاه تجويف التيالكوئيد
إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيالكوئيد و
حشوة الصانعة الخضراء ـينتشر على شكل سيل من البروتونات
الخارجة عبر الـ ATPسنتاز
 تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرةالـ ADPالى  ATPفي وجود الفوسفات الالعضوي() Piإنها
الفسفرة الضوئية .

2سا

يطرح تساؤل حول مصير البروتونات الناتجة عن
التحلل الضوئي للماء والتي تنقل من الحشوة إلى
تجويف التيالكوئيد

الوثيقة في الملحق

الوثيقة 12
ص190

1سا

 يحلل نتائج تجربة ياغندورف ليتوصل إلىشروط و آلية تركيب الـ ATP
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

يحدد آلية إرجاع الـ و CO2
و تركيب جزيئات عضوية على مستوى حشوة
الصانعة.

المرحلة
الكيمو حيوية

يحدد العالقة بين الظواهر
الكيموضوئية التي تحدث في
التيالكوئيد و الظواهر الكيمو
حيوية التي تتم في الحشوة

العالقة بين
مرحلتي
التركيب
الضوئي

 يثبت الـ CO2على جزيئة خماسية الكربون:الريبولوز ثنائي الفوسفات() Rudipمشكال مركب
سداسي الكربون الذي ينشطر سريعا إلى جزيئتين
بثال ث ذرات كربون هو حمض الفوسفو غليسيريك
( )APGيراقب دمج الـCO2بأنزيم الريبولوز ثنائي
الفوسفات كربوكسيالز .
 ينشط حمض الفوسفو غليسيريك المؤكسد ثميرجع بواسطة الـ ( ATPو)NADPH ; H+
الناتجين عن المرحلة الكيمو ضوئية.
يستخدم جزء من السكريات الثالثية المرجعة فيتجديد الـ Rudipأثناء تفاعالت حلقة كالفن
وبنسون.
يستخدم الجزء اآلخر من السكريات المرجعة فيتركيب السكريات سداسية الكربون ،األحماض
اآلمينية و الدسم
أثناء التركيب الضوئي يتم على مستوىالصانعات الخضراء الجمع بين:
* تفاعالت كيموضوئية يكون مقرها التيالكوئيد أين
يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية
* تفاعالت كيموحيوية يكون مقرها الحشوة أين يتم
إرجاع الـ CO2إلى كربون عضوى باستعمال
الطاقة الكيميائية ( ATPو) NADPH.H+الناتجة
عن المرحلة الكيمو ضوئية

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

يطرح مشكل حول آلية المرحلة الكيموحيوية
 يحلل نتائج التسجيل اللوني(تجربة كالفن)ليتوصل إلى التسلسل الزمني لألجسام المتكونة
في المرحلة الكيمو حيوية
 يحلل منحنى يبين تطور كمية  APGو Rudipفي وجود وفي غياب الـ.CO2
 يحدد الجزيئة المستقبلة للـCO2 يفسر منحنيات تبين تغير تركيز الـ  APGو Rudipو السكريات المفسفرة في وجود
الضوء وفي غيابه.
 يستنتج شروط تركيب سكريات ثالثيةمفسفرة
( ) PGALوالتجديد الدوري للRudip
.

2سا
الوثائق :
2ص193
3ص194

4ص195

يستخرج العالقة بين المرحلتين الكيموضوئية و
الكيموحيوية

ينجز رسما تحصيليا يجسد فيه اإلزدواج بين اآلليات المؤدية إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في شكل جزيئات وسطية( ATPو  )NADPH .H+و تفاعالت إرجاع الـ CO2وتركيب جزيئات
عضوية.

وزارة التربية الوطنية

2سا

1سا
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-
الكفاءة
القاعدية
03

أهداف التعلم

يتابع مراحل هدم الغلوكوز في وجود ثنائي االكسجين

يقترح نموذجا تفسيريا لحركية الطاقة الخلوية على أسس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة على مستوى
البنى فوق خلوية

يحدد آليات تحويل الطاقة الكامنة في
الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة
لالستعمال(. )ATP
 يستخلص الميزة البنيوية و الكيميائيةللميتوكندري

وزارة التربية الوطنية

الوحدات

الموارد المعرفية المستهدفة

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

السير المنهجي لتدرج التعلمات

2آليات تحويل الطاقة
الكيميائية الكامنة
1-2
في الوسط الهوائي
1 -1-2
بنية الميتوكوندري
وتركيبها الكيمو حيوي

 مقر آليات األكسدة التنفسية يتم هدم الركيزة العضوية داخل الميتوكوندري. تبدي الميتوكوندري بنية حجيرية يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري بوجود ،نواقل البروتونات و /أو اإللكترونات التي تشكل
سالسل األكسدة و اإلرجاع و وجود الـ ATP
سنتيتاز.
ـ تحتوي المادة األساسية على عدة أنزيمات من
نوع نازعات ثاني أكسيد الكربون  ،نازعات
الهيدروجين  ،التي تستعمل عوامل مساعدة
ُمؤكسدة( NAD+و  ،) FADو الـATP

2-1-2
التحــلل السكـري

 يستخرج مادة األيض المستعملة من طرفعلى مستوى الهيولى:
الميتوكوندري انطالقا من:
يستعمل الغلوكوز من طرف الخلية على شكل
مفسفر)  (C6-Pالذي يُهدم إلى جزيئتين من حمض  -شرح منحنيات(محصل عليها بالتجريب ال ُمدعم
البيروفيك ) (C3خالل ظاهرة كيموحيوية التحلل بالحاسوب )  ) ExA0تترجم تغير استهالك ثنائي
األكسجين من طرف معلق من الميتوكوندريات
السكري(الغلكزة)
بوجود الغلوكوز أو حمض البيروفيك) .
 يحوصل انطالقا من قراءة مخطط هدم الغلوكوزفي الهيولي المراحل المميزة للتحلل السكر(نوع
التفاعالت  ،النواتج والمعادلة اإلجمالية
 يحوصل مراحل تفكك حمض البيروفيك فيعلى مستوى الميتوكندري:
 ينفذ حمض البيروفيك إلى الميتوكندري في وجود الميتوكوندري انطالقا من:* مخطط هدم حمض البيروفيك في المادة األساسية
ثنائي األكسيجين ليتم هدمه وفق سلسلة من
للميتوكوندري.
التفاعالت:
▪نزع ثاني أكسيد الكربون

▪ نزع الهيدروجين
وجملة هذه التفاعالت تشكل حلقة كريبس يتم
خاللها تجديد المركب  C4و فسفرة الـADP
إلى ATPفي وجود الفوسفور الالعضوي()Pi

3-1-2
حلقة كريبس

يطرح مشكلة آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة
في المواد العضوية إلى طاقة على شكل ATP
 يستخلص مقر آليات األكسدة التنفسية انطالقا من:تحليل صور عن المجهر اإللكتورني لخاليا الخميرةالمزروعة في وسط هوائي ووسط ال هوائي.
 يستخرج المميزات البنيوية للميتوكوندريانطالقا من:
* تحليل صور مأخوذة بالمجهر اإللكتروني
للميتوكوندري .و معطيات كيموحيوية للغشاء
الداخلي و المادة األساسية و يستنتج أن لكل واحد
منهما وظيفة خاصة في سيرورة عملية التنفس.

توجيهات حول
استعمال األسناد

وثيقة  1ص
207

توضيحات حول التعليمات

يبين مقر األكسدة التنفسية مبينا العايير
التي اعتمدت عليها.

الزمن

2
أسبوع
=
10سا
موزعة

من تحليل للوثيقة يذكر المميزات
البنيوية للميتوكوندري موضحا
إختالف التركيب الكيموحيوي لمختلف
أجزائه عالقة ذلك في سيرورة عملية 1سا
التنفس.

كالتالي

وثيقة  3و4
ص208
وثيقة  2ص
210

1سا
وثيقة  4ص212
وثيقة  2ص
214

يحدد ما يحد ث في كل تفاعل حسب
األرقام ثم يستخرج معادلة التحلل
السكري

1سا
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-
4-1-2
الفسفرة
التأكسدية

يتابع مراحل هدم الغلوكوز في غياب ثنائي االكسجين

2-2
في وسط
الالهوائي

 يستخرج دور الغشاء الداخلي انطالقا من:على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري
 تتم أكسدة النواقل ال ُمرجعة  NADHو  FADH2الناتجة * استغالل نتائج تجارب أنجزت على معلق منالميتوكندري معزولة في شروط محدودة
من المرحلتين السابقتين ،وارجاع ثناني األكسجين
)(O2المستقبل النهائي لإللكترونات في السلسلة التنفسية.
يحوصل آلية الفسفرة التأكسدية
الذي يرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة األساسية
لتشكيل الماء،
 تسمح تفاعالت األكسدة و اإلرجاع التي تتم على طولالسلسلة التنفسية بضخ البروتونات من المادة األساسية نحو
الفراغ بين الغشاءين مولدا بذلك تدرجا للبروتونات في هذا
المستوى.
 تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات بفسفرة ADPإلى  ATPفي وجود الفوسفات الالعضوي( )Piفي مستوى
الكرات المذنبة إنها الفسفرة التأكسدية.
 يطرأ على مادة التفاعل العضوية في غياب ثنائي األكسجين يطرح مشكلة آلية تحويل الطاقة الكامنة فيهدم جزئي و ينتج عن ذلك تحويل جزئي للطاقة الكيميائية
الجزيئات العضوية للغلوكوز إلى الـ ATPفي غياب
الكامنة الموجودة في الجزيئة االصلية.
األكسجين
 يستخرج مقر ونواتج هدم الهدم الجزئي للغلوكوزوبالتالي تكون الطاقة الناتجة المحصل عليها ضئيلة مقارنة
في غياب األكسجين انطالقا من
بالطاقة التي نتحصل عليها في وجود األكسجين (تقريبا أقل
 متابعة النواتج التي تظهر مع مرور الزمن فيمن  20مرة)
معلق خميرة مزروعة في وسط به غلوكوز مشع و
 يؤدي دخول الغلوكوز في عملية التحلل السكري مماثلةيفتقر لألكسجين.
للتنفس إلى تشكيل:
و يتوصل إلى وجود مرحلة مشتركة لكل من التنفس
▪ جزيئتان من حمض البيروفيك
و التخمر و المتمثلة في التحلل السكري
▪ جزيئتان من الـ ATP
+
▪ ناقالن مرجعان للبروتوناتNADH,H :
يبين مصير حمض البيروفيك في غياب
 يحد ث لجزيئات حمض البيروفيك في الشروط الالهوائيةاألكسجين مبرزا أهمية ذلك في تجديد نواقل
تخمرا كحوليا(في حالة الخمائر).
الهيدروجين في حالتها المؤكسدة في المحافظة
يمر
ATP
الـ
تركيب
وبالتالي
 إن استمرار التحلل السكريعلى استمرار التحلل السكري وتركيب الـATP
+
)
NAD
إلى
NADH,H
الهيدروجين(
بإعادة تجديد نواقل
كحصيلة للدراسة ينجز رسما تخطيطيا يبين في
الناجمة
)
C
وسطية(مركب
أيضية
مادة
الناتجة عن إرجاع
2
مجموع ظواهر المؤدية لهدم الغلوكوز في غياب
عن نزع ثاني أكسيد الكربون من حمض البيروفيك
األكسجين

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

وثيقة  2و 3
ص 215و 216
رسم أصم
للفسفرة التأكسدية

بإستغالل النتائج التجريبية المبينة في
الوثيقتين يبين دور الغشاء الداخلي
للميتوكوندري في الفسفرة التأكسدية
يبين على الرسم آلية الفسفرة التأكسدية

وثيقة  3ص
211

1سا
يبين باستعمال جدول أوجه التشابه و
أوجه االختالف بين الجدولين محددا
الظرف الذي سمح بالحصول على
نتيجة.

وثيقة  4ص
220

يبين مصير حمض البيروفيك في
غياب األكسجين مبرزا أهمية ذلك
في استمرار التحلل السكري

تحد ث داخل الخلية حقيقية النواة المجزأة (الهيولى،حوصلة التحوالت الطاقوية على المستوى الخلوي
الصانعات الخضراء ،الميتوكوندري ) تفاعالت أيضية
يحوصل التحوالت الطاقوية على المستوى الخلوي
تحفزها أنزيمات نوعية .
بتجنيد الموارد المكتسبة في الوحدتين االولى و
 ترافق هذه التفاعالت األيضية تحوالت طاقويةالثانية
تقييم الكفاءة :اقتراح موضوع انتهاج مسعى علمي للتحوالت الطاقوية على المستوى الخلية النباتية يبرز فيها العالقة بين الصانعة الخضراء و الميتوكندري وصور المواد و الطاقة التي تدخل و تخرج إلى الخلية الحية
الوثيقة  1و  2و
 3ص 228

وزارة التربية الوطنية

2سا

 1سا

1سا
 2سا
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السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

م ـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق دور البروتينات في الدفاع عن الذات
حويصالت داخلية

مستضد خارجي

الوثيقة 1
ببتيد

تفكيك
البروتين
الملحق

وثيقة :2
المؤشرات الغشائية الغليكوبروتينية
الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء.

جهاز غولجي
ببتيد
CALRETICULINE

بروتين ملحق

ببتيد

ش هـ فعالة

HLAI

HLAII

بروتين

نواة
عرض الببتيد خارجي المنشأ
وزارة التربية الوطنية

عرض الببتيد داخلي المنشأ
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

الوثيقة :3

عالقة بين
كمية األجسام
المضادة في
المصل و
عدد الخاليا LB
في العقد اللمفاوية
و عدد الخاليا
البالزمية

وزارة التربية الوطنية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

وثيقة : 4تطور بعض الظواهر الخلوية
التي تطرأ للخاليا LT

الوثيقة  5المنشأ الوراثي
لجزيئات الـ HLA

وزارة التربية الوطنية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

م ـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق دور البروتينات في االتصال العصبي
الوثيقة 1

وزارة التربية الوطنية
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السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

الوثيقة 2

الوثيقة 3

وزارة التربية الوطنية
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السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

م ـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق التكتونية العامة
الشبكة المفاهيمية
تعتبر الظواهر الطبيعية المالحظة على سطح الكرة األرضية( البراكين  ،الزالزل  ،الحمامات المعدنية )...
مظاهر خارجية للنشاط المستمر لباطن األرض و لتسرب الطاقة الداخلية نحو الخارج ،دراسة هذه
المظاهر يسمح باقتراح نماذج توضيحية للحركية الداخلية لألرض ولبنية الكرة األرضية

ينقسم الغالف الصخري أو الليتوسفير إلى
عدة صفائح تكتونية حركتها دائمة ترتبط
أساسا بتسرب الطاقة الداخلية وتتجسد
مظاهرها في حركات الصفائح التكتونية :
التباعد و التقارب تتميز مناطق حدوث هذه
الحركات بظواهر جيولوجية مثل زالزل
وبركنة القوية و تضاريس خاصة

وزارة التربية الوطنية

تسمح علوم السيسمولوجيا ،الجيولوجيا،
الجيوفيزياء والجيوكيمياء  ،بدراسة الظواهر
الجيولوجية المرافقة لحركات الصفائح
التكتونية والتركيب المعدني والكيميائي لكل
من القشرة األرضية و البرنس األرضي ما
يقدم مؤشرات غير مباشرة تسمح بالتعرف
على المستويات السفلى لألرض أي بنية الكرة
األرضية من جهة وبتفسير حركات الليتوسفير
من جهة أخرى

حدود الصفائح التكتونية مناطق نشطة تتميز
بظواهر جيولوجية خاصة و بتضاريس خاصة
و بتركيب بتروغرافي و معدني خاص ترتبط
هذه الظواهر والتضاريس بحركات البناء على
مستوى الظهرات وسط محيطية وبحركات
الغوص على مستوى الخنادق البحرية و التي
ترتبط بدورها بالنشاط المغماتي على مستوى
البرنس الليتوسفيري والبرنس األستنوسفيري
وبالتدفق الحراري في مناطق تماس الصفائح.
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

ينقسم الغالف الصخري أو الليتوسفير إلى عدة صفائح تكتونية حركتها دائمة ترتبط
بتسرب الطاقة الداخلية لألرض و تتجسد مظاهرها في حركات التباعد والتقارب.
حركات الصفائح التكتونية
الحركات التكتونية

الصفائح التكتونية
الظواهر و التضاريس
المميزة لحدود الصفائح

المحرك الدافع لحركة الصفائح

أنواع الصفائح التكتونية

حركات التباعد على
مستوى الظهرات

حركات التقارب على
مستوى الخنادق

أدلة التباعد

تعريف الصفيحة
التكتونية

التوسع المحيطي

زالزل ،بركنة
قوية

التضاريس الخاصة :
سالسل جبلية لقيعان المحيطات( صفيحة
خنادق محيطية ( محيطية-قارية)
سالسل جبلية قارية (قارية-قارية)

مغنطة البازلت
ومصدرها( معدن
المغنتيت)

زيادة عمر وسمك
الصخور الرسوبية على
جانبي الظهرة

اختالالت المغنطة القطبية
الموجبة والقطبية السالبة
لصخر البازلتبشكل متناظر
على جانبي الظهرة .

أدلة غوص اللوح
المحيطي تحت
اللوح القاري

*البركنة
*المياه الساخنة
التدرج الحراري

غياب التناظر في
الطبقات الصخرية
على جانبي ظهرة
المحيط الهادي

يزداد سمك الطبقات
الرسوبية وعمرها
بشكل تناظري على
جانبي الظهرة
يفقد المغنتيت مغنطته عند درجة حرارة أكبر من درجة
°578 curieم وعند انخفاض درجة الحرارة تنتظم
المغنتيت حسب اتجاه الحقل المغناطيسي األرضي ما
يجعله بوصلة مستحاثية

وزارة التربية الوطنية

مظاهر تسرب الطاقة
الداخلية لألرض

في مستوى بنيوف
توزع البؤر
الزلزالية وفق مستو
مائل يفصل بين
الصفيحة الغائصة
والصفيحة الطافية و
يزداد عمق بؤرها
من المحيط إلى
القارة

مصادر الطاقة
الداخلية لألرض

طرق تسرب الطاقة
الداخلية وناقلية
الصخور للحرارة

*الطاقة المنبثقة عن القشرة األرضية
*الطاقة الناتجة عن تفكك العناصر
المشعة ( الطوريوم )،(32Th
البوتاسيوم) ، (40Kاليورانيوم)(238U
)...

الصخور ناقل
سيء للحرارة

تيارات الحمل ( انتقال الحرارة
مع المادة ) المحرك األساسي
للصفائح التكتونية

تيارات ساخنة صاعدة على
مستوى الظهرات و تيارات
با ردة نازلة على مستوى
مناطق الغوص
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

تسمح علوم السيسمولوجيا ،الجيولوجيا ،الجيوفيزياء والجيوكيمياء  ،بدراسة
الظواهر الجيولوجية المرافقة لحركات الصفائح التكتونية والتركيب المعدني
والكيميائي لكل من القشرة األرضية و البرنس األرضي ما يقدم مؤشرات غير
مباشرة تسمح بالتعرف على المستويات السفلى لألرض أي بنية الكرة األرضية
من جهة وبتفسير حركات الليتوسفير من جهة أخرى

تتركب النواة
أساسا من نيكل
وحديد

يتكون البرنس أساسا من صخر
البيريدوتيت الذي يتكون من معدني
البروكسين واألليفين

تتغير الحالة الفيزيائية للبيريدوتيت
حسب ظروف الضغط والحرارة و
يتخذ ثالث حاالت  :صلبة –انتقالية –
مطاطية ما يفسر الحالة الفيزيائية
للبرنس

وزارة التربية الوطنية

يبين انتشار الموجات الزلزالية  Pو S
عدد و حدود الطبقات المكونة للكرة
األرضية وخصائصها الفيزيائية

تتكون الكرة األرضية من
طبقات تحدها إنقطاعات

* الليتوسفير ويتكون من القشرة
األرضية(قارية ومحيطية) والبرنس
الليتوسفيري صلب.
*البرنس األستينوسفيري مرن .
*البرنس السفلي صلب.
*النواة الخارجية سائلة
*النواة الداخلية صلبة

*انقطاع موهو
*انقطاع غوتنبرغ
*انقطاع ليمان
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

حدود الصفائح التكتونية مناطق نشطة تتميز بظواهر جيولوجية خاصة و بتضاريس خاصة و بتركيب بتروغرافي و معدني خاص ترتبط هذه الظواهر والتضاريس بحركات البناء على مستوى الظهرات وسط
محيطية وبحركات الغوص على مستوى الخنادق البحرية و التي ترتبط بدورها بالنشاط المغماتي على مستوى البرنس الليتوسفيري والبرنس األستنوسفيري وبالتدفق الحراري في مناطق تماس الصفائح.

الظواهر والبنيات الجيولوجية المرتبطة بالغوص

خصائص منطقة البناء في مستوى الظهرة
الظواهر و البنيات
الجيولوجية
المرتبطة بحركات
التباعد

زالزل
سطحية
تسببها
الفوالق
على
مستوى
الظهرات

فوالق عادية
 ،موازية
لمحور امتداد
الظهرة

وزارة التربية الوطنية

التركيب
البتروغرافي
لليتوسفير
المحيطي على
مستوى الظهرة

بركنة من
النمط
الطفحي.

سالسل جبلية
في وسط
المحيطات
( الظهرات)
فوالق تحويلية
عمودية على
محور امتداد
الظهرة تغير
مسار الظهرة
ودورانها حول
األلواح التكتونية

تشكل ظهرة
وسط محيطية
مثال الخسف
القاري الشرق
إفريقي

الليتوسفير المحيطي غير
متجانس ،يتكون من
األسفل نحو األعلى من :
بيريدوتيت  -غابرو-
وبازلت

الحمم
المنبعثة على
مستوى
الظهرة جد
مائعة تشكل
وسائد
بركانية نتيجة
التبرد السريع
للماغما.

 -1صعود ماغما
ساخنة على
اإلمتداد الشاقولق
لتيارات الحمل
 -2انقطاع الليتوسفير
المحيطي تحت تأثير
الضغط الناتج عن
صعود مواد صلبة
ساخنة

 -3ظهور بنيات مكونة من
خندق اإلنهيار و مدرجات
محددة بفوالق عادية

 -4انخفاض الضغط
أسفل خندق اإلنهيار
يؤدي إلى اإلنصهار
الجزئي للبيريدوتيت
وتشكيل غرفة حرارية

الظواهر الديناميكية
تتميز مناطق
الغوص بتوزع
للزالزل حسب
مخطط بنيوف
وحسب عمق ال
يتعدى 100KM
ما يحدد سمك
اللوح الغائص

الصفيحة الغائصة
دائما محيطية أما
الصفيحة الطافية فقد
تكون محيطية أو
قارية
تقدر زاوية الميل في
مخطط بنيوف ب°45م
إذا كانت الصفيحة
الطافية قارية و بـ °90
اذا كانت الصفيحة
الطافية محيطية

المحرك األساسي للغوص

تزايد كثافة وسمك
الليتوسفير المحيطي
بالنسبة لكثافة اللوح
القاري كلما زاد البعد
عن الظهرة يعتبر أحد
المحركات األساسية
للغوص

طيات و تشوه القشرةاألرضية وفوالق:
 طيات في الطبقاتالرسوبية محاورها
موازية للساحل
 انكسارات في قاعدةالطبقات الرسوبية .

براكين انفجارية
تشكل سالسل جبلية
حديثة

الظواهر البتروغرافية و مجاالت التحول

يتعرض صخر الغابرو
للصفيحة المحيطية
الغائصة إلى تحوالت
تؤدي إلى ظهور
مجاالت التحول يميزها
ضغط وحرارة تدعى
بالسحن ( سحنة الشيست
واإلكلوجيت )يميز هذه
الصخور تركيب معدني
خاص

يبتعد الغابروعن الظهرة يتبرد
ويتميه فيتحول إلى شيست أخضر
يميزه معدني الكلوريت
واألكتينوت
أثناء الغوص تجفف صخور
الصفيحة الغائصة محررة ماء
تمييه برنس الصفيحة الطافية
يؤدي إلى إنخفاض درجة الحرارة

انصهار جزئي للبيريدوتيت مشكلة
مغما ساخن قليل الكثافة غني بالسليس
و فقير باألكاسيد تصعد الماغما نحو
القشرة األرضية الطافية
صعود إلى السطح تشكيل
براكين انفجارية  ،صخور
سطحية مثل األندزيت و
الريوليت

تبلور تدريجي يشكل صخور
اندساسية مثل الغرانيت ،
الغوانوديوريت ;والديوريت
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السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

الوثيقة الشكل  :1بعض خصائص
أغلفة الكرة األرضية.

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

العمق

وزارة التربية الوطنية
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السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

الوثيقة  :2نشاط غرفة ماغماتية

وزارة التربية الوطنية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

وثيقة  :3مخطط تحصيلي لمختلف مراحل تشكل ظهرة محيطية (القارة االصلية ،تشكل الريفت ،االتساع المحيطي).

 . 1صعود تيارات الحمل

 . 2تشكل المدرج و خندق االنهيار

 . 4اتساع اللوح المحيطي
 3بداية تشكل ريفت اللوح المحيطي

 3بداية تشكل ريفت اللوح المحيطي
وزارة التربية الوطنية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

الوثيقة  :4البنية ثالثية األبعاد للتضاريس التحت محيطية للمحيط الهادي و أمريكا الجنوبية.

صور لبراكين في جبال أمريكا الجنوبية ضمن تضاريس جد مشوهة.

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

وزارة التربية الوطنية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

وثيقة  :5مقطع يظهر تشوه
الليتوسفير إثر الضغط والطي
) أكونكاغوا ) (Aconcaguaأعلى جبل
.يقع غرب األرجنتين بالقرب من الحدود التشيلية
ويعلو ارتفاعه لـ  6962مترا
Vue aérienne de l'Aconcagua
en direction du nord.

وزارة التربية الوطنية
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- مادة علوم الطبيعة و الحياة- التدرجات السنوية

) لتوضعات (المميزة:6 وثيقة
و التشوهات المميزة للرسوبيات
في قاع محيط
Le raccourcissement du complexe
d'accrétion associé à la zone de subduction B
de la plaque Juan de Fuca, dans l' Ouest du
Canada, est illustré sur cette ligne.
Les sédiments marins profonds reposent
sur la croûte océanique (rouge).
Les sédimentssus-jacents sont
raccourcis par des failles
chevauchantes qui s'horizontalisent
sur une surface de décollement
à l'intérieur du complexe d'accrétion.

 مناطق الغوص:7 وثيقة
45

وزارة التربية الوطنية

التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-
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السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

46

التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

وثيقة  : 8الخريطة العالمية للتدفق الحراري األرضي ومنحنى الجيوحراري في منطقة الغوص

وثيقة :9

وزارة التربية الوطنية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

م ـ ـ ـ ـ ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق الخلية و الطاقة

وزارة التربية الوطنية
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التدرجات السنوية  -مادة علوم الطبيعة و الحياة-

وزارة التربية الوطنية
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