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ملدمة
يف إؤظار إمتحضري نلمومس إدلرإيس َ ،2019-2018وسؼيا من وزإرة إمرتبية إموظنية مضامن جودة إمتّؼلمي 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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أ٘ذاف اٌزؼٍُ

 -1إٌّؼىظ
اٌؼؼٍٟ

٠ظٙش دٚس إٌّؼىظ
اٌؼؼٍ ٟف ٟاٌؾفبظ
ػٍٚ ٝػؼ١خ اٌغغُ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

وثيقة  3ص10

ٌجٕبء ِف َٛٙاٌزٕظ ُ١اٌؼظج ٟرُ اخز١بس
إٌّؼىظ اٌؼؼٍ ٚ ٟدٚسٖ ف ٟاٌّؾبفظخ ػٍٝ
ٚػؼ١خ اٌغغُ ألٔٗ ٠غّؼ ثف ُٙاإلرظبي ػٍٝ
ِغز ٜٛأػمذ ( اٌّشبثه ) اٌز٠ ٞجشص إٌشبؽ
اإلدِبعٌٛ ٟظبئف اٌؼؼ٠ٛخ.
 ٚػؼ١خ  : 1ثٕبء ٚػؼ١خ رٕذسط ف ٟع١بقدٚس إٌّؼىظ اٌؼؼٍ ٟف ٟاٌؾفبظ ػٍ ٝرٛاصْ
اٌغغُ.
انجاز التجربة
ِضال  :رؾٍٚ ً١صبئك أ ٚرغبسة ثغ١طخ
بسيطة باستعماؿ
(ِٕؼىغبد اٌزٛاصْ ػٕذ اٌؼفذع أ ٚرغبسة
اخش)ٜ
EXAO

*٠طشػ ِشىٍخ اٌؾفبظ ػٍ ٝرٛاصْ ٚػؼ١خ
اٌغغُ.
٠غزخشط ِف َٛٙإٌّؼىظ اٌؼؼٍ ٟأطاللب
ِٓ:
 اعزضبسح ِٕؼىظ اٌشػف.ٟ إٌّؼىظ اٌؼؼٍِٕ ٛ٘ ٟؼىظ ٌزفغ١ش اٌؾشوخ إٌبرغخ خالي إٌّؼىظاٌشػ١ف: ٟ
إٌبرظ ػٓ رمٍض ػؼٍخ
 ٠ؾًٍ ٚص١مخ رظٙش رمٍظب ػؼٍ١ب ٔز١غخ شذاعزغبثخ ٌّذّ٘ب (ٌشذّ٘ب)
اٌؼؼٍخ ٔفغٙب(ٚرش اٌؼؼٍخ)
٠ظبؽت رمٍض اٌؼؼٍخ
 ٠ؾًٍ ِٕؾٕ١بد اٌزغغ ً١اٌىٙشثبئ ٟاٌؼؼٍٟاٌّشذٚدح(اٌجبعطخ)
دظٙش االعزغبثخ اٌّزضإِخ ٌٍؼؼالد اٌجبعطخ
اعزشخبء اٌؼؼٍخ
 ٚاٌمبثؼخ ٌٍغبق ،ف١غزٕزظ أْ اٌزمٍض
اٌّؼبدح(اٌمبثؼخ)
اٌؼؼٍٔ ٛ٘ ٟز١غخ شذ اٌؼؼٍخ ٔفغٙب (ٚرش
اٌؼؼٍخ)

وثيقة 7ص 12

انجاز تجربة

أعجٛع =  5عبػــــــبـذ

الزشاػ ؽٍٛي ػمالٔ١خ ِجٕ١خ ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ ِٓ أعً اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌظؾخ
ػٍ ٝػٛء اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثذٚس وً ِٓ إٌظبَ اٌؼظجٚ ٟاٌٙشِٟٔٛ
ف ٟاٌزٕظ ُ١اٌٛظ١فٌٍ ٟؼؼ.ٞٛ

 . -Iاٌٛؽذح:
اٌزٕظ ُ١اٌؼظجٟ

 دساعخ ِضبيإٌّؼىظ
اٌؼؼـٍ(ٟإٌّؼىظ ِّذ
اٌؼؼٍخ):
 ٠زطٍت اٌؾفبظ ػٍٚ ٝػؼ١خاٌغغُ رؼذ ً٠الاسادِ ٞغزّش
ٌؾبٌخ رمٍض اٌؼؼالد اٌمبثؼخ
ٚاٌجبعطخ ( ِٕؼىغبد ػؼٍ١خ
)

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

فبءح اٌمبػذ٠خ
01

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

اٌزم ُ١١اٌّشؽٍٟ
ٌٍىفبءح  ٚاٌّؼبٌغخ

 EXAOو تحميؿ
اؿنتائج أو وثيقة

8ص 13
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يتعرؼ
عمى البنيات

التشريحية

 -يتطمب حدوث المنعكس العضمي تدخؿ

-يطرح مشكؿ العناصر التشريحية المتدخمة في

البنيات التالية:

المنعكس العضمي و بنيتيا(:مف مكتسبات السنة



مستقبؿ حسي :المغزؿ العصبي

الرابعة يضع فرضيات)

المتدخمة في

العضمي الذي يتواجد في مركز العضمة و

يتشكؿ مف ألياؼ عضمية  ،حساسة لتمدد

الباسطة(مستقبؿ و منفذ)

المنعكس

العضمة والمرتبطة مع األلياؼ العصبية

 -يتحقؽ مف فرضيات مقترحة انطالقا مف تحميؿ

حدوث

الحسية.

العضمي


العصبي

(الدعامة

التشريحية

لممنعكس
العضمي)

الحسية لمعصب الشوكي.



مركز عصبي :النخاع الشوكي.

ناقؿ حركي :األلياؼ العصبية

الحركية لمعصب الشوكي.


أعضاء منفذة :العضالت الباسطة

والقابضة.

مقطع نسيجي لمعضمة التي تظير نمطيف مف

الخاليا:

ص 14
صورة وثيقة 2

ص 14

ألياؼ عصبية عضمية(ألياؼ عضمية عمى

عالقة مع ألياؼ عصبية حسية).

ألياؼ عضمية تقمصية (عمى عالقة مع

النيايات العصبية لمعصبونات المحركة).

 -يظير المركز االنعكاسي انطالقا مف تحميؿ

تأثير قطع المنطقة العموية لمنخاع الشوكي(فصؿ
المراكز العصبية العميا) و مالحظات طبية(عطب
موضعي في مستوى النخاع الشوكي).

 -يظير الطرؽ الحسية و الحركية انطالقا مف

وثيقة 5

ص 16

أعجٛع =  5عب

ب .التنظيـ

ناقؿ حسي :األلياؼ العصبية

*يطرح مشكمة الدور المزدوج لمعضمة

صورة وثيقة 1

وثيقة 4

ص 15

تحميؿ نتائج لقطع و التنبيو لمجذور األمامية

والخمفية لألعصاب الشوكية(النخاعية).

 يحدد تموضع األجساـ الخموية لأللياؼالحسية و الحركية انطالقا مف نتائج االستحالة.
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رؾذ٠ذ آٌ١خ
إٌمً اٌّشجه

 -يتـ انتقاؿ الرسالة العصبية عمى مستوى

يحدد ألية النقؿ المشبكي بػػ:

لوثيقة  3ص  17و

المشبؾ باستعماؿ الوسائط العصبية  ،و التي

-إظيار وجود النقؿ المشبكي و استخراج

وثيقة  4ص 18

العصبية القبؿ المشبكية و تؤدي إلى زواؿ

 -اقتراح فرضيات معتمدا عمى الخصائص

وثيقتيف  8ص 19و 9

 -تشفر الرسالة العصبية عمى مستوى المشبؾ

 -اثبات إحدى الفرضيات المقترحة انطالقا مف

بطريقتيف ،حيث يكوف التشفير عمى مستوى

تحميؿ نتائج حقف أستيؿ كوليف في الشؽ

تتمثؿ في مواد كيميائية تفرزىا النيايات
استقطاب غشاء البعد المشبكي.

خصائص المشبؾ
البنيوية لممشبؾ.

الغشاء القبؿ المشبكي بتواترات كمونات عمؿ

المشبكي و استخراج نمط تشفير الرسالة

بينما عمى مستوى الشؽ المشبكي يكوف تشفير

العصبية عمى مستوى المشبؾ .
مف :

يتمـ المخطط التحصيمي

عمى ىيئة مخطط بإدماج:
 .البنيات التشريحية:

وثيقة 10

ص21

 -الرسائؿ العصبية الناتجة عف شد المغازؿ

إما  -:مقارنة نشاط العصبونات المحركة لمعضمة

العضمية لمعضالت الباسطة و القابضة برفع

العضمي ليدؼ إصدار فرضية وجود العصبوف الجامع

لمعضمة المشدودة و انخفاض (أو حتى انعداـ)

يتـ التأكد مف الفرضية باستغالؿ نتائج تسجيؿ

تواتر كمونات العمؿ لمعصبونات المحركة

لمعضمة المضادة و ذلؾ بفضؿ تدخؿ عمؿ

اإلستجابة الكيربائية لمعضمتيف الباسطة و القابضة

إثر المنعكس األخيمي أو الرضفي.

المبيف
التخطيطي ّ

المشابؾ.

أو -إستغالؿ نتائج تسجيؿ اإلستجابة الكيربائية

المتدخمة في المنعكس

العصبية العضمية تتسبب في تغيرات المقوية
تواتر كمونات العمؿ لمعصبونات المحركة

القابضة و العضمة الباسطة أثناء منعكس الشد

بيف العصبوف الحسي و الحركي لمعضمة القابضة ثـ

لمعضمتيف الباسطة و القابضة إثر المنعكس األخيمي

أو الرضفي لتدعيـ المالحظة التي تبينيا الوثيقة التي

و ثيقة  1في الممحؽ

وثيقة  1في الممحؽ و

العصبونات الحركية و
أسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع =  5سا

تمؾ الرسالة بتركيز الوسيط الكيميائي.

يفسر التنسيؽ في عمؿ العضالت المتضادة إنطالقا

ص 20

الصادرة مف المخ

العصبونات الحسية الواردة
مف األجساـ الوترية
لغولجي

 .معطيات فيزيولوجية:
كمونات بعد مشبكية

تقديـ وثيقة تمثؿ الرسـ

منبية( ،)PPSEكمونات

العناصر التشريحية

مشبكية مثبطة( ) PPSI

العضمي (رضيفي أو

بعد

التجميع المؤقت و الفراغي

أخيمي)

تقدـ لممتعمـ و التي تمثؿ البنيات التشريحية المتدخمة

في المنعكس عمى مستوى النخاع الشوكي( مع وجود
العصبوف الجامع )

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
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 -4 .اإلدِبط
اٌؼظجٟ

 ٠ذِظ اٌؼظج ْٛثبعزّشاس ِغّٛػخ ِٓؤّٛبد ثؼذ ِشجى١خ عٛاء وبٔذ ِضجطخ أٚ
ِٕجٙخ  ,ف١شعً ؤّٛبد ػًّ ارا وبْ إٌبرظ
اإلعّبٌٌ ٟضاٚي االعزمطبة وبف ٚ ،ارا وبْ
إٌبرظ اإلعّبٌ ٟد ْٚػزجخ صٚاي االعزمطبة
فال ٠شعً ؤّٛبد ػًّ.

 دساعخ رذخً األعغبَ اٌؼظج١خ اٌٛرش٠خاٌغٌٛغ١خ ف ٟؽبٌخ اٌزٕج ٗ١اٌم ٞٛاٌّغجت
ٌزخش٠ت اٌؼؼٍخ
٠ظٙش أٌ١خ اإلدِبط اٌؼظج ٟأطاللب ِٓ رؾًٍ١
رغغ ً١وٙشثبئٌٍ ٟؼظج ْٛثؼذ ِشجى٠ ٟخؼغ
ٌزؤص١ش ػظج ٓ١ٔٛلجً ِشجى ٓ١أؽذّ٘ب ِٕجٗ ٚا٢خش
ِضجؾ.

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ِٛػٛع ٠ؼبٌظ اخزالالد طؾخ اٌّزؼٍمخ ثبٌزٕظ ُ١اٌؼظجٟ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 أنظر الوثيقة  2فيالممحؽ

 أنظر الوثيقة  3فيالممحؽ

 -وثيقتيف  2و  3ص

 22و 23

أعجــــــــــــــــــــــــــــــٛع= 5عب

اظٙبس
اٌخظبئض
اإلدِبع١خ
ٌٍؼظجٔٛبد
ٌؾشو١خ

 ٠ئِٓ اٌّشوض إٌخبػِ ٟؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبداٌّؼمذح ثذِظ اٌشعبئً اٌٛاسدح ِٓ
اٌذِبؽ(رؾىُ اسادِ ِٓٚ )ٞغزمجالد
أخش(ٜأعغبَ ٚرش٠خ غٌٛغ١خ)
اٌخظبئض اإلدِبع١خ ٌٍؼظجٔٛبد
 رئدِ ٞؼبٌغخ اٌشعبئً اٌؼظج١خ ِٓ لجًاٌّشوض اٌؼظج ٟإٌخبػ ٟاٌ ٝرؼخ ُ١أٚ
رضج١ؾ اٌّم٠ٛخ اٌؼؼٍ١خ ٚثبٌزبٌ ٟإٌّؼىظ
إٌخبػ.ٟ

*٠طشػ ِشىٍخ اٌزؾىُ اإلسادٌّٕ ٞؼىظ ػؼٍ: ٟ
٠ظٙش اٌخبط١خ ادِبع١خ ٌٍؼظج ْٛاٌؾشو ٟأطاللب
ِٓ :
 رؾٍ ً١رغغ١الد وٙشثبئ١خ ػؼٍ١خ ػٕذشخض فٚ ٟػؼ١خ رؾىُ ف ٟإٌّؼىظ
ػؼٍ.ٟ

٠زُّ اٌّخطؾ اٌزؾظٍٟ١
ػٍ١٘ ٝئخ ِخطؾ ثبدِبط:
 .اٌجٕ١بد اٌزشش٠ؾ١خ:
اٌؼظجٔٛبد اٌؾشو١خ ٚ
اٌظبدسح ِٓ اٌّخ
اٌؼظجٔٛبد اٌؾغ١خ
اٌٛاسدح ِٓ األعغبَ
اٌٛرش٠خ ٌغٌٛغٟ
ِ .ؼط١بد ف١ضٌٛٛ٠ع١خ:
ؤّٛبد ػًّ ثؼذ ِشجى١خ
ِٕجٙخ( ،)PPSEؤّٛبد
ػًّ ثؼذ
ِشجى١خ ِضجطخ( ) PPSI
اٌزغّ١غ اٌّئلذ ٚ
اٌفشاغٟ

2عب
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 01

أ٘ذاف
اٌزؼٍُ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

 -1نسبة السكر في -الدـ(التحموف)

 يمثؿ التحموف تركيز الغموكوز(سكر العنب) في بالزما -رغـ عدـ تناوؿ األغذية بصورة مستمرة و رغـ

وضعية  :2عرض القيـ العادية لبعض مكونات

االستيالؾ الطاقوي المتغير لمختمؼ األعضاء فإف نسبة

المصورة .

بحوالي 1غ/ؿ 1.10- 0.65 (.غ  /ؿ)

المكونات رغـ الصياـ أو تزويد العضوية باستمرار

الممحؽ :

بالمغذيات..

التحموف.

السكر في الدـ ثابتة و تقدر عند الشخص السميـ

الذاتي

) ( homéostasie

 -يطرح مشكمة حوؿ حفاظ ثبات نسبة ىذه

 -دراسة مثاؿ :دراسة نسبة السكر في الدـ.

أنظر

وثائؽ

-يظير وجود ألية تنظيـ نسبة السكر في الدـ

وثيقة 1

 -تحميؿ وثائؽ تبيف تطور نسبة السكر في الدـ

وثيقة 4

أغذية غنية بالسكر و نتائج معايرة نسبة السكر

35

( التحموف) انطالقا مف :

عند شخص سميـ في فترة صياـ و بعد تناوؿ

في الدـ عند شخص صائـ.

 رزُ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝصجبد ٔغجخ اٌغىش ف ٟاٌذَ ثآٌ١خخٍط١خ.

ص34

ص 44

و5ص

أعجـــــــــــــــــــــــــــــٛع= 5عب

٠ؾذد دٚس
إٌظبَ
اٌٙشِٟٔٛ
فٟ
اٌزٕظُ١
اٌٛظ١فٟ
ٌٍؼؼ٠ٛخ

II
اٌزٕظُ١
اٌٙشِٟٔٛ
ٔ -1غجخ اٌغىش
ف ٟاٌذَ
( اٌزؾٍ)ْٛ
 - -2داء
اٌغىش
اٌزغش٠ج(ٟاإلفشا
ؽ اٌغىش.)ٞ

ؿدراسة نمط آخر مف التنظيـ عمى مستوى

العضوية تـ اختيار دراسة مثاؿ عمى االستتباب

الدـ.

الزشاػ ؽٍٛي
ػمالٔ١خ ِجٕ١خ
ػٍ ٝأعظ
ػٍّ١خ ِٓ
أعً اٌّؾبفظخ
ػٍ ٝاٌظؾخ
ػٍ ٝػٛء
اٌّؼٍِٛبد
اٌّزؼٍمخ ثذٚس
وً ِٓ إٌظبَ
اٌؼظجٟ
ٚاٌٙشِٟٔٛ
ف ٟاٌزٕظُ١
اٌٛظ١فٟ
ٌٍؼؼ٠ٛخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

رٛعٙ١بد
ؽٛي
اعزؼّبي
األعٕبد
الوثيقة 1

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌزم ُ١١اٌّشؽٍٟ
ٌٍىفبءح  ٚاٌّؼبٌغخ

 يستخرج الطبيعة اليرمونية لتنظيـ نسبة السكر وثائؽفي الدـ انطالقا مف تحميؿ نتائج تجريبية

الستئصاؿ بنكرياس ثـ إعادة زرعو في مكاف أخر

2،3،4
ص37

و حقف مستخمصاتو لحيواف مستأصؿ البنكرياس.
ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
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 -3عٙبص رٕظُ١
اٌخٍطٟ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 ٠زؼّٓ عٙبص اٌزٕظ ُ١اٌخٍط:ٟ عٙبص ِٕظَُ"(" régléاٌٛعؾ اٌذاخٍ )ٟؽ١ش اٌؼبًِ
اٌّذسٚطٔ( paramètreغجخ اٌغىش ف ٟاٌذَ) ٠غت
أْ ٠ؾبفع ػٍ ٝلّ١خ صبثزخ.
َ
 عٙبص َُِٕ ِظُ اٌزٕ٠ ٞظُ اٌغٙبص إٌّظُ ٚاٌز٠ ٞزىْٛ
ِٓ:
 ٌٛالؾ ؽغبعخ ٌزغ١شاد اٌؼبًِاٌّذسٚط(ِ )paramètreمبسٔخ ثبٌمّ١خ اٌّؼٍِٛخ.
 عٙبص ارظبي(اٌغٙبص) اٌذِ(ٞٛاٌزٕ٠ ٞمً اٌشعبئًاٌٙشِ١ٔٛخ(اٌّفشصح ِٓ ؽشف اٌجٕىش٠بط)
 ِٕفز(إِٔ ٚفزاد) اٌز٠ ٞغ١ش ٔشبؽٗ اعزغبثخ ٌٙزٖاٌشعبئً اٌٙشِ١ٔٛخ ٠ ٚئصش ِجبششح ػٍ ٝاٌؼبًِ اٌّذسٚط
اٌز٠ ٞغت رٕظ ّٗ١ثٙذف اٌزظذٌ ٞالػطشاة.

 ٠ؼغ ّٔٛرط (ّٔزعخ) اٌزٕظ ُ١اٌٙشِ ٟٔٛأطاللبِٓ اٌّىزغجبد اٌمجٍ١خ ف ٟاٌغٕخ األ ٌٝٚصبٔ. ٞٛ
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٘ -4شِْٛ
اٌمظٛس
اٌغىشٞ
( األٔغ)ٓ١ٌٛ
أ – ِمش افشاص
األٔغٓ١ٌٛ

 -يفرز البنكرياس ىرموف مخفض لنسبة

 -يتعرؼ عمى ىرموف القصور السكري انطالقا مف

ىرمونية)

 -مالحظة مقطع طولي و عرضي ؿنسيج بنكرياسي

السكر في الدـ :األنسوليف (رسالة

تحميؿ نتائج طبية

 -يفرز األنسوليف مف قبؿ الخاليا  التي

مع إنجاز رسـ تخطيطي يمثؿ جزر النجرىانس و

تتواجد بالمنطقة المركزية لجزر

الخاليا العنقودية .

 -تعتبر الخاليا  في الوقت نفسو،

الوثيقة  4في الممحؽ
(مقطع طولي في

 -يجد عالقة بيف التخريب االنتقائي لبعض مناطؽ

المعثكمة)

الدـ(الداء السكري األلوكساني) و استعماؿ تقنية

استغالؿ نتائج

الوسـ المناعي لألنسوليف

التجريبتيف  1و 2

البنكرياس و تأثير ذلؾ عمى نسبة السكر في

يحدد عمى الرسـ السابؽ موضع الخاليا 

ص 40

الكيميائي(الغموكوز) ،ومولدة لالستجابة

 -يضع عالقة بيف تغيرات إفراز ألنسوليف مف

ص 45

المتكيفة.

طرؼ الخاليا  و تغير تركيز الجموكوز في وسط

مستقبؿ،حساس لتغيرات الثابت

االستعانة بالوثيقة 3

أعجـــــــــــــــــــــــــٛع5 +عب

النجرىانس

وثيقة  1ص 39

الوثيقة 05

ص 39

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
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ة - -ػّــــً
األٔغٓ١ٌٛ

يؤثر األنسوليف المفرز مف قبؿ الخاليا  عمى:


مستوى الكبد والعضالت(األعضاء المنفذة
الم َنػظـ) :
لمجياز ُ

٠طشػ ِشىٍخ اٌؼٛدح اٌغش٠ؼخ ٌٕغجخ اٌغىش فٟ
اٌذَ اٌ ٝاٌؾبٌخ اٌطج١ؼ١خ اصش رٕبٚي غزاء غٕٟ
ثبٌغىش.

ٚص١مخ 1
ص 41

 -يرفع األنسوليف نفاذية خاليا الكبد والعضالت لمجموكوز يطرح مشكمة العودة السريعة لنسبة السكر في

 -برفع تخزيف الغموكوز في صورة مبممرة(مكثفة)=

الدـ إلى الحالة الطبيعية إثر تناوؿ غذاء غني

 مستوى النسيج الدىني(عضو منفذ لمجياز المنظـ)

-إظيار تخزيف الجموز و طبيعة المدخرات

 -يرفع األنسوليف نفاذية النسيج الدىني لمغموكوز.

الخاليا العضمية و النسيج الدىني والكبد.

الغميكوجيف.
يتـ :

 -تنشيط تفاعالت تركيب الدسـ انطالقا مف الغموكوز.

-تتنبو الخاليا  ،لواقط الجياز المنظـ ،بتغيرات نسبة

بالسكر.

 يحمؿ وثائؽ(صور) تبيف مدخرات سكرية فييطرح مشكؿ حوؿ العالقة بيف األنسوليف والخاليا المخزنة لمجموكوز.

السكر في الوسط الداخمي إثر تناوؿ وجبة غذائية فترسؿ

 -يتحقؽ مف فرضية زيادة نفاذية الخاليا

ينقمو الدـ إلى المنفذات(الكبد ،العضالت والنسيج

الجميكوجيف الخموي بداللة تركيز الجموكوز الخارج

الخاليا رسائؿ ىرمونية مشفرة بتركيز األنسوليف الذي

لمغموكوز انطالقا مف تحميؿ منحفى تركيز

الدىني).

الخموي في وجود و غياب األنسوليف .

وىكذا يؤثر الجياز المنظـ عمى الجياز المنظَـ بالتصدي
لالضطراب وذلؾ بتخزيف الجموكوز في الخاليا المنفذة،

ٚص١مخ 6
ص 42

اٌٛص١مخ 7
8ٚ

ٕ٠غض ِخطؾ رؾظٍٟ١
ٌؾٍمخ رٕظ ُ١اإلفشاؽ
اٌغىش ٞأطاللب ِٓ
اٌّؼٍِٛبد
اٌّغزخٍظخ .
( رغ١شاد ٔغجخ
اٌغٍٛوٛص  رٕجٗ١
اٌخال٠ب   افشاص
ِى١ف ٌألٔغ ٓ١ٌٛ
اٌؼٛدح اٌ ٝاٌمّ١خ
اٌضبثزخ).

تفسير رفع نفاذية أغشية الخاليا المستيدفة

باألسوليف لمجموكوز .

إنيا المراقبة الرجعية السالبة ،ألف الجياز المنظـ يتصدى  -إنجاز مخطط تحصيمي(تقوـ)

لالضطراب.

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
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ة -ػًّ
اٌغٍٛوبغ:ْٛ

٠ئصش اٌغٍٛوبغ ْٛػٍِ ٝغز ٜٛاٌىجذ(ِٕفز اٌغٙبص
إٌّظُ) ثزٕش١ؾ اِب٘خ اٌغٍ١ىٛع ٓ١اٌىجذِّ ٞب
٠شفغ ِٓ ٔغجخ اٌغٍٛوٛص ف ٟاٌذَ  ،أٙب اٌّشالجخ
اٌشعؼ١خ اٌغبٌجخ ،ألْ اٌغٙبص إٌّظُ ٠زظذٜ
ٌالػطشاة.
 ٠ئِٓ وً ِٓ األٔغٚ ٓ١ٌٛاٌغٍٛوبغ ْٛاٌؾفبظػٍ ٝصجبد ٔغجخ اٌغىش ف ٟاٌذَٚ ،اٌؼٛدح اٌٝ
اٌمّ١خ اٌطج١ؼ١خ رزُ ثٛاعطخ األػؼبء إٌّفزح
اٌز ٟرغزغ١ت ٌٍشعبئً اٌٙشِ١ٔٛخ  ٚرٌه ػٓ
ؽش٠ك رشو١ض ٘ز ٓ٠اٌٙشِ ٓ١ٔٛف ٟاٌذَ.
رُشفشح اٌشعبٌخ اٌٙشِ١ٔٛخ ثزشو١ض اٌٙشِ ْٛفٟ
اٌذَ.
ؽٍمبد اٌزٕظُ١

 تحميؿ نتائج المعايرة اليرمونية لمبالزما عندشخص في حالة قصور سكري .

-دراسة تغيرات إفراز األنسوليف و الجموكاغوف بداللة

تركيز الجموكوز.
 يضع عالقة بيف التخريب االنتقائي المنطقةٚص١مخ 4ٚ 3
المحيطية لجزر النجرىانس وأثر ذلؾ عمى نسبة
ص 45
السكر في الدـ و استغالؿ نتائج الفمورة المناعية ضد
الجموكاغوف
 يكمؿ الرسـ السابؽ بتحديد موضع الخاليا . -يضع عالقة بيف تغيرات إفراز اؿجلوكاغوف مف

طرؼ الخاليا  وتغير تركيز الجموكوز في وسط

اٌؾٛطٍخ

ٚص١مخ  2ص
46
ٚص١مخ  1ص
46

 ٠ؾًٍ ٔزبئظ ِؼب٠شح ٔغجخ اٌغىش ف ٟاٌذَ ف ٟاٌٛس٠ذاٌجبث ٚ ٟف ٟاٌٛس٠ذ فٛق وجذٌ ٞشخض طبئُ ِٓ عٙخ
ٔ ٚزبئظ رغشثخ اٌىجذ اٌّغغٛي ِٓ عٙخ صبٔ١خ.
ٚص١مخ  3ص
47

ٕ٠غض ِخطؾ
رؾظٌ ٍٟ١ؾٍمخ
اٌزٕظ ُ١ف ٟؽبٌخ
اٌمظٛس اٌغىشٞ
أطاللب ِٓ اٌّؼبسف
اٌّجٕ١خ

ٕ٠ -غض ّٔٛرط شبًِ ٌزٕظٔ ُ١غجخ اٌغىش ف ٟاٌذَ

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ِٛػٛع ٠زٕبٚي دٚس إٌظبَ اٌٙشِ ٟٔٛف ٟرٕظٔ ُ١غجخ اٌغىش ف ٟاٌذَ ف ٟاٌؼؼ٠ٛخ
الزشاػ ِٛػٛع ٠زٕبٚي دٚس إٌظبَ اٌٙشِ ٚ ٟٔٛاٌؼظجٟ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

ٚص١مخ  2ص
44

اعجــــــــــــــــــــــــٛع = 5عب

٘ -5شِْٛ
اإلفشاؽ اٌغىشٞ
(اٌغٍٛوبغ)ْٛ
أ ِ -مش افشاص
ايطٌٛوبغ:ْٛ

٠فشص اٌجٕىش٠بط ٘شِ ْٛاإلفشاؽ اٌغىشٞ
اٌغٍٛوبغ:ْٛ
*سعبٌخ ٘شِ١ٔٛخ ٌٍغٙبص إٌبلً.
 ٠شوت ايطٌٛوبغ ِٓ ْٛؽشف اٌخال٠ب اٌّٛعٛدح فِ ٟؾ١ؾ عضس الٔغش٘بٔظ.
 رؼزجش اٌخال٠ب  ف ٟاٌٛلذ ٔفغـــِٗغزمجالد ؽغبعخ ٌزغ١شاد اٌضبثذ
اٌى١ّ١بئ(ٟاٌغٍٛوٛص) ثبٌٕغجخ ٌٍمّ١خ اٌّؼٍِٛخ
ٌِٛ ٚذح ٌالعزغبثخ اٌّزى١فخ

 -التعرؼ عمى ىرموف اإلفراط السكري مف خالؿ:

ٕ٠غض سعّب
رخط١ط١ب رفغ١شٞ
ِٛػؾب رّٛػغ
اٌخال٠ب  ثبٌٕغجخ
ٌٍخال٠ب 

2عب
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 01

٠جشص اٌزٕغ١ك اٌؼظجٟ
اٌٙشِ ٟٔٛفٌ ٟزٕظُ١
اٌٛظ١فٌٍ ٟؼؼ٠ٛخ
٠ .1غزخشط آٌ١خ
اٌّشالجخ رؾذ اٌغش٠ش٠خ
ٚإٌخبِ١ــــخ ٌإلفشاصاد
اٌّج١ؼ١خ

اٌزٕغ١ك
اٌؼظجـــٟ
اٌٙشِٟٔٛ

 رزّ١ض اٌذٚسح اٌّج١ؼ١خ ثـ:ِ شؽٍخ عش٠ج١خ ٠زؼشع خالٌٙب
ٔؼظ اٌغش٠جبد اٌّشفك ثبٔزبط اإلعزشٚعٕ١بد.
ِ شؽٍخ ٌٛر١ئ١ٕ١خ ٠زؾٛي خالٌٙب
اٌغش٠ت إٌبػظ اٌّفشؽ ِٓ ث٠ٛؼزٗ اٌ ٝعغُ أطفش
اٌّفشص اٌجشٚعغز١ش.ْٚ
 رغبُ٘ اإلعزشٚعٕ١بد  ٚاٌجشٚع١غزش ْٚف ٟرطٛس
ثطبٔخ اٌشؽُ.
 رفظً ث ٓ١اٌّشؽٍز ٓ١اثبػخ رؾذس
ف ٟؽذٚد اٌ َٛ١اٌشاثغ ػشش ِٓ اٌذٚسح.
 ٠خؼغ إٌشبؽ اٌّج١ؼٌٍّ ٟشالجخ ِٓ ؽشف اٌّؼمذرؾذ اٌغش٠ش ٞإٌخبِ ٟاٌزٕ٠ ٞظُ ثظفخ دٚس٠خ أزبط
اٌٙشِٔٛبد اٌّج١ؼ١خ.

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

إٌخبِ ٟثزؼذٔ ً٠شبؽٗ ؽ١ش:
* اٌمّ١خ ألدٌٔ ٝىّ١خ اٌٙشِٔٛبد اٌج١ؼ١خ
(األعزشٚعٕ١بد) رض١ش اإلفشاصاد رؾذ اٌغش٠ش٠خ إٌخبِ١خ

اٌٛػؼ١خ 3
*٠مزشػ ٚػؼ١خ رؼبٌظ خًٍ ػٍِ ٝغزٜٛ
ٔشبؽ إٌّبعً إلظٙبس دٚس اٌّؼمذ رؾذ
اٌغش٠ش – ٞإٌخبِ ٟف ٟرٕظٔ ُ١شبؽ
إٌّبعً .
 دساعخ ِضبئ :شبؽ اٌّجب٠غ ٕ٠شئ سعُ رخط١طٚ ٟظ١ف٠ ٟج ٓ١اٌؼاللخاٌمبئّخ ث ٓ١رطٛس اٌجٕ١بد اٌغش٠ج١خ ٔٚشبؽ
اٌّؼمذ رؾذ اٌغش٠ش– ٞإٌخبِِ ٟؼزّذا
ػٍِ ٝىزغجبد اٌغٕخ أ ٌٝٚصبٔ.ٞٛ
 ٠غزخشط رٛالذ االفشاصاد اٌٙشِ١ٔٛخ فِٟخطؾ اػزّبدا ػٍِ ٝىزغجبد اٌغٕخ
األ ٌٝٚصبٔ. ٞٛ

اٌٛص١مخ
ص ،67أٚ
اٌٍّؾك  :اٌزٕظُ
H-H

٠طشػ اٌّشىً اٌّزؼٍك ثب١ٌ٢بد اٌّغئٌٚخ
ػٍ ٝاإلفشاص اٌذٚسٌٍّ ٞض١شاد اٌغذ٠خ.
٠زُ اظٙبس اٌّشالجخ اٌشعؼ١خ اٌغٍج١خ ِٓ
خالي ِالؽظخ:
 ػٛالت اعزئظبي اٌّجب٠غ ػٍٝاإلفشاصاد رؾذ اٌغش٠ش٠خ إٌخبِ١خ.
 رؤص١شاد ؽمٓ اٌٙشِٔٛبد اٌّج١ؼ١خ ػٍٝاإلفشاصاد رؾذ اٌغش٠ش٠خ  ٚإٌخبِ١خ:

اٌٛص١مخ  1ص
60
اٌٛص١مخ  2ص
60
اٌٛص١مخ 3
ص61
أٔظش اٌٍّؾك

أعجٛع= 5عب

٠ -2ج ٓ١اٌزؤص١ش
اٌشعؼٌٍّ ٟج١غ
ٌٍّؼمذ رؾذ
اٌغش٠ش -ٞإٌخبِٟ

رئصش اٌٙشِٔٛبد اٌّج١ؼ١خ ػٍ ٝاٌّؼمذ رؾذ اٌغش٠شٞ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

أعجــٛع=  5عب

الزشاػ ؽٍٛي
ػمالٔ١خ ِجٕ١خ
ػٍ ٝأعظ
ػٍّ١خ ِٓ
أعً اٌّؾبفظخ
ػٍ ٝاٌظؾخ
ػٍ ٝػٛء
اٌّؼٍِٛبد
اٌّزؼٍمخ
ثذٚس وً ِٓ
إٌظبَ
اٌؼظجٟ
ٚاٌٙشِٟٔٛ
ف ٟاٌزٕظُ١
اٌٛظ١فٟ
ٌٍؼؼ٠ٛخ

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

اٌّذح
اٌضِٓ
٠خ

اٌزم ُ١١اٌّشؽٍٟ
ٌٍىفبءح ٚ
اٌّؼبٌغخ

٠ؼغ
ّٔٛرط(ّٔزعخ)
اٌزٕب ص١شاٌٙشِٟٔٛ
أطاللب ِٓ
اٌّىزغجبد اٌمجٍ١خ
ف ٟاٌغٕخ األٌٝٚ
سأ.ٞٛ
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* ص٠بدح ف ٟوّ١خ األعزشٚعٕبد ( وّ١خ ِزٛعطخ) رضجؾ
اإلفشاصاد رؾذ اٌغش٠ش٠خ إٌخبِ١خ (أٙب ِشالجخ سعؼ١خ
عٍج١خ اٌز ٟرغّؼ ثزضج١ؾ ٔشبؽ اٌّؼمذ  ٚصجبد وّ١خ
افشاصاد

٠ -3ج ٓ١ػشٚسح
اإلفشاص اٌذفمٟ
ٌإلفشاصاد رؾذ
عش٠ش٠خ ٔ -خبِ١خ

اٌغش٠ش٠خ -إٌخبِ١خ
* ص٠بدح ِفشؽخ ف ٟوّ١خ األعزشٚعٕبد ( وّ١خ ػبٌ١خ)
رض١ش افشاصاد رؾذ اٌغش٠ش٠خ إٌخبِ١خ ( أٙب اٌّشالجخ
اٌشعؼ١خ اإل٠غبث١خ اٌز ٟرغّؼ ثزٕش١ؾ اٌّؼمذ  ٚص٠بدح
وّ١خ افشاصاد اٌغش٠ش٠خ -إٌخبِ١خ) .
 ٠زُ افشاص اٌٙشِٔٛبد رؾذ اٌغش٠ش٠خ إٌخبِ١خ ثبٌذفك رزغ١ش ٚر١شح اٌذفك ػٍ ٝاِزذاد اٌذٚسح  ،ف ٟٙرضداد خالياٌطٛس اٌغش٠جِ ٟئد٠خ إلصبسح أزبط األعزشٚعٕ١بد
 رغّؼ اٌّشالجخ اٌشعؼ١خ اٌغٍج١خ  ٚاإل٠غبث١خ ثزى١١فرشاو١ض اٌٙشِٔٛبد ٚفك اٌؾبعبد اٌف١ضٌٛٛ٠ع١خ ٌٍؼؼ٠ٛخ
 ف ٟثذا٠خ اٌذٚسح اٌغٕغ١خ ،اٌىّ١بد اٌؼؼ١فخ ٌٍٙشِٔٛبداٌّج١ؼ١خ اٌّشرجطخ ثؼّٛس اٌغغُ األطفش رزؾغغٙب
اٌٍٛالؾ اٌز ٟرغزغ١ت ثبسعبي سعبئً دفم١خ ٌٙذف سفغ
رشاو١ض اٌّض١شاد اٌغذ٠خ  ،خبطخ اٌـ  FSHاٌز٠ ٞغًٙ
رطٛس اٌغش٠جبد ( أٙب ِشالجخ سعؼ١خ عٍج١خ ) .
 ص٠بدح وّ١خ االعزشادٛ٠ي خالي اٌذٚسح رزؾغغٙب اٌٍٛالؾاٌز ٟرغزغ١ت ثخفغ افشاص ٘شِ ْٛإٌّشؾ ٌّٕ ٛاٌغش٠ت
. FSH

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 ػٍ ٝوبئٓ ِغزؤطً اٌّجب٠غ.
 ػٍ ٝوبئٓ عٍ.ُ١
 ِالؽظخ اٌزظ٠ٛش اإلشؼبػ ٟاٌزارٌٍّٟٕطمخ رؾذ اٌغش٠ش٠خ ػٕذ ؽٛ١اْ ثؼذ
ؽمٓ األعزشادٛ٠ي اٌّشغ.
اظٙبس اٌّشالجخ اٌشعؼ١خ اٌّٛعجخ ِٓ خالي
 ػٛالت ؽمٓ عشػبد ل٠ٛخ ِٓاألعزشادٛ٠ي ػٍ ٝافشاص اٌٙشِٔٛبد رؾذ
اٌغش٠ش٠خ  ٚإٌخبِ١خ.

 اثشاص اٌطج١ؼخ اٌذفم١خ ٌإلفشاصاد رؾذاٌغش٠ش٠خ إٌخبِ١خ أطاللب ِٓ:
 رؾٍٔ ً١زبئظ اٌؾمٓ اٌّغزّش ٚ
اٌذفمٌٙ ٟشِ ْٛرؾش٠ش
٘شِٔٛبد
ِٕشطخ إٌّبعً  GnRHػٕذ ؽٛ١اْ
ِخشة اٌغذح رؾذ اٌغش٠ش٠خ.
ِ ؼب٠شح ٔغت ٘زٖ اإلفشاصاد فٟ
اٌذَ خالي دٚسح عٕغ١خ
ٚ ػغ ػاللخ ث ٓ١اٌزغ١شاد اٌىّ١خ
ٌإلفشاصاد اٌٙشِ١ٔٛخ  ٚػٛالجٙب
ػٍ ٝإٌشبؽ اٌغش٠ج.ٟ

الوثيقة 04
ص61

الوثيقة 05

ص62

٠ؼغ ِخططبد
ٛ٠ػؼ فٙ١ب دٚس
اٌّشالجخ اٌشعؼ١خ
اٌّج١ؼ١خ ػٍٝ
اٌّؼمذ فٟ
إٌشبؽ اٌذٚسٞ
األٔضٞٛ

الوثيقة 06
ص (62أنظر
الممحؽ )
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 اٌىّ١خ اٌّشرفؼخ ٌالعزشادٛ٠ي فٙٔ ٟب٠خ اٌّشؽٍخاٌغشا٠ج١خ رزؾغغٙب ٌٛالؾ رغزغ١ت ثمّ١خ لظ( ٜٛرسٚح)
ٌٍّض١شاد اٌغذ٠خ خبطخ ِٕٙب  LHاٌّغئٚي ػٓ ؽذٚس
اإلثبػخ  ٚرؾٛي اٌغش٠ت اٌ ٝعغُ أطفش ( أٙب ِشالجخ
سعؼ١خ ا٠غبث١خ ) .
 خالي اٌّشؽٍخ اٌٍٛر١ئ١ٕ١خ ٠ئد ٞاإلفشاص اٌضائذٌٍجشٚع١غزش ْٚاٌ ٝوجؼ أزبط اٌـ  ( FSH ٚ LHأٙب
ِشالجخ سعؼ١خ عٍج١خ.
رزؾغظ اٌؼظجٔٛبد رؾذ عش٠ش٠خ  ٚاٌخال٠ب إٌخبِ١خ(
ٌٛالؾ ِ-شعً ٌٍغٙبص إٌّظُ) ثزغ١شاد ٔغجخ اٌٙشِٔٛبد
اٌّج١ؼ١خ .فزغ١ش ٔشبؽٙب ٌؼّبْ صجبد اٌّزغ١ش (ٔغجخ
اٌٙشِٔٛبد اٌّج١ؼ١خ ف ٟاٌذَ) اٌ ٝلّ١زٗ اٌّؼٍِٛخ فٟ
ٚلذ ِؼ. ٓ١
.

ٕ٠غض سعُ رؾظٌ ٍٟ١زٕظُ١
اٌذٚسح اٌّج١ؼ١خ أطاللب ِٓ
اٌّؼبسف اٌّجٕ١خ  ٚثبالعزؼبٔخ
ثّىزغجبد اٌغٕخ األ ٌٝٚصبٔ: ٞٛ
عٙبص ِٕظُ ( ٌٛالؾ ِشعً ...
ِغزمجً ـ ِٕفز ) عٙبص ِٕظُ .

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ِٛػٛع ٠زٕبٚي اٌزٕغ١ك اٌؼظج ٟاٌٙشِ ٟٔٛف ٟاٌؼؼ٠ٛخ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

2عب
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رؼش٠ف اٌخٍ١خ وٛؽذح ثٕ٠ٛ١خ ٌٍىبئٕبد اٌؾ١خ

1-I
اٌخٍ١خ ٚؽذح ثٕ٠ٛ١خ.

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 - 2دساعـخ اٌخٍ١ــــخ ثبٌّغٙـــش اإلٌىزش:ٟٔٚ
 رجذ ٞعّ١غ خال٠ب ؽم١م١بد إٌٛاح ٔفظ ِخطؾاٌزٕظ ّٟ١خبع ٠زّضً ف ٟإٌظبَ اٌغشبئ ٟاٌذاخٍ( ٟ
ِغّٛػخ ِٓ اٌؼؼ١بد ِؾبؽخ ثغشبء ع١زٛثالصِٟ
ٚاؽذ أِ ٚؼبػف ِّب ٠ؼطٌٙ ٟب ِ١ضح اٌجٕ١خ
اٌؾغ١ش٠خ .
-خال٠ب غ١ش ؽم١م١بد إٌ ٜٛال رجذ ٞاٌجٕ١خ اٌؾغ١ش٠خ .

ٌٍٛطٛي اٌ ٝثٕبءِفٚ َٛٙؽذح اٌىبئٓ اٌؾ ٟػٍٝ
اٌّغز ٜٛاٌخٍ ٚ ٞٛاٌغضئٕٔ ٟطٍك ِٓ ٚػؼ١خ رظٙش
ِغّٛػخ ِٓ اٌىبئٕبد ِزٕٛػخ .
* ؽشػ رغبإي فّ١ب رشزشن ٘زٖ اٌىبئٕبد .
 ٕ٠غض ٠ٚفؾض ِؾؼشاد ِغٙش٠خ ٌؼٕ١بد أٔغغخؽٛ١أ١خ ٔٚجبر١خ ِزٕٛػخ
 ٕ٠غض ٠ٚفؾض ِؾؼشاد ِغٙش٠خ ٌىبئٕبد ٚؽ١ذحاٌخٍ١خ(خّ١شح ،وٍٛس٠ال ،ثشاِغ)... ،َٛ١
 ٠الؽع طٛس ِؾؼشاد ِغٙش٠خ ٌجىز١ش٠ب(وجىز١ش٠باٌٍجٓ)
 ٠زشعُ اٌّالؽظبد اٌ ٝسعِٛبد. ٠ظٙش أُ٘ ِىٔٛبد اٌخٍ١خ اٌؾٛ١أ١خ ٚإٌجبر١خثبعزؼّبي ٍِٔٛبد ٔٛػ١خ  ٚأٚعبؽ ؽٍ١ٌٛخ.
 اٌمذسح اٌفبطٍخ ٌٍّغٙش اٌؼٛئ ٟال رغّؼ ثشإ٠خاٌؼؼ١بد اٌذل١مخ راد األثؼبد د ْٚاٌمذسح اٌفبطٍخ .
 ٠الؽع طٛس ِؤخٛرح ػٓ اٌفؾض ثبٌّغٙشاإلٌىزشٌ ٟٔٚخال٠ب ؽٛ١أ١خ ٔ ٚجبر١خ  ٚثىز١ش٠ب.

( ثؤػّبي رطج١م١خ)
ٌٍذػُ اٌؼٍّ: ٟ
اٌٛص١مخ  1ص80
ٚص١مخ  3ص 82
ٚص١مخ  8 ٚ 7ص 84
٠مبسْ ث ٓ١رؼؼ ٟخٍ١خ
ؽٛ١أ١خ  ٚخٍ١خ ٔجبر١خ
أعجـٛع= 5عب

الزشاػ
ؽٍٛي
ػمالٔ١خ
ِجٕ١خ ػٍٝ
أعظ
ػٍّ١خ
ٌٍّؾبفظخ
ػٍ ٝاٌزٕٛع
اٌؾٞٛ١
ػٍ ٝػٛء
اٌّؼٍِٛبد
ؽٛي ٚؽذح
اٌىبئٕبد
اٌؾ١خ ٚ
آٌ١بد ٔمً
اٌزخ١شح
اٌٛساص١خ.

 -1دساعخ اٌخٍ١ـــخ ثبٌّغٙــش اٌؼٛئ:ٟ
 اٌخٍ١خ ٚؽذح ثٕبء اٌىبئٓ اٌؾ:ِّٟٙب رغ١شد أشىبي اٌخال٠ب فبٔٙب رخؼغ ٌّخطؾ ثٕبئٟ
ِشزشن ٠زّضً ف ٟغشبء ٘٠ ٌٟٛ١ؾ١ؾ ثٛ١ٙي ٜرغجؼ
فٙ١ب اٌّبدح اٌٛساص١خ اٌز ٟرؾبؽ ػٕذ ؽم١م١بد إٌٜٛ
ثغشبء ٔ.ٞٚٛ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ
01

أ٘ذاف
اٌزؼٍُ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

اٌزم ُ١١اٌّشؽٌٍٍ ٟىفبءح ٚ
اٌّؼبٌغخ

 ٚسائك ص -9597 ٚ 96

٠زشعُ عٍّخ اٌّؼٍِٛبد
اٌّغزمظبد ؽٛي اٌزؼؼٟ
اٌجٌٍٕ ٞٛ١خٍ١خ ثبٌّغٙش
اٌؼٛئ ٚ ٟاالٌىزش ٟٔٚاٌٝ
ِخطؾ ؽظٍ١خ .
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ٚ - 3ؽذح ِىٔٛبد اٌذػبِخ اٌٛساص١خ:
رزّضً اٌّبدح اٌٛساص١خ ػٕذ عّ١غ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ  ٚفٟ
اٌؾّغ اٌش٠ج ٟإٌ ٞٚٛإٌّمٛص األوغغ. ٓ١

2- I
اٌٛؽذح اٌجٕ٠ٛ١خ ٌٍـ ADN

 ٠ظف ثٕ١خ عض٠ئخ اٌـ  ADNأطاللب ِٓ أػّبي: شبسغبف CHARGAFF
ٚ اؽغٚ WATSON ْٛوش٠ه CRICK
 ٠غزخشط رّبصً اٌزشو١ت اٌىّ١بئٚ ٟاٌجٌٕ ٞٛ١غض٠ئخاٌـ  ADNأطاللب ِٓ ِؼط١بد و١ّ١بئ١خ ِغزّذح ِٓ
ِخزٍف األّٔبؽ اٌخٍ٠ٛخ(ؽم١م١خ إٌ ٚ ٜٛغ١ش ؽم١م١خ
إٌ٘ .)ٜٛزا ٠ذسط ػٍ ٝشىً رؼٍّ١خ ف ٟإٌشبؽ
اٌغبثك
 ٠ؾًٍ ٔزبئظ ؽمٓ لطؼخ  ADNعالٌخ ف ٟخٍ١خِغزمجٍخ ِٓ عالٌخ ِخزٍفخ(رذسط ٚص١مخ اٌزّش4 ٓ٠
ص  119رٛػؼ رغشثخ االعز١الد )

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ِٛػٛع ٠زٕبٚي ٚؽذح اٌىبئٕبد اٌؾ١خ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

أغبص رغبسة اٚ
اعزؼبٔخ ثبٌٛص١مخ 1
ص ٚ 104ص١مخ
 3ٚ2ص 105
ٚص١مخ 1
ص 106

أعجـٛع= 5عب

اصجبد رّبصً
ثٕ١خ اٌـ
 ADNػٕذ
اٌىبئٕبد
اٌؾ١خ

 رزشوت عض٠ئخ اٌـ  ِٓ ADNرزبٌ ٟػذد وج١ش ِٓ رؾذٚؽذاد رذػ ٝإٌىٍٛ١ر١ذاد.
 رزشوت وً ٔىٍٛ١ر١ذح ِٓ لبػذ أصٚر١خ ،عىش خّبع(ٟثٕزٛص ِزّضً ف ٟاٌش٠جٛص ِٕمٛص األوغغ ٚ )ٓ١ؽّغ
اٌفٛعفٛس.
 رزؼّٓ عض٠ئخ اٌـ  ADNأسثؼخ أّٔبؽ ِٓ إٌىٍٛ١ر١ذاد ،ؽغت اٌمٛاػذ األصٚر١خ( =Aأدٔ = G ،ٓ١عٛأ= C ،ٓ١
ع١زٛص،ٓ٠
 =Tر.)ٓ١ّ١
 رزشىً عض٠ئخ اٌـ  ِٓ ADNعٍغٍزٔ ٓ١ىٍٛ١ر١ذ٠زٓ١ٍِزفز ٓ١اٌزفبفب ؽٍض١ٔٚب ِؼبػفب( ّٔٛرط ٚاؽغٚ ْٛ
وش٠ه)
 رغزمش عٍغٍزب اٌـ  ADNثٛاعطخ سٚاثؾ ٘١ذسٚع١ٕ١خث ٓ١اٌمٛاػذ ا٢صٚر١خ اٌّزىبٍِخ .C/G ٚ A/T
 رشىً ثٕ١خ عض٠ئخ اٌـ  ADNاٌّشرجطخ ثزٕظّٙ١ب اٌغض٠ئ،ٟثٕ١خ ِزّبصٍخ ػٕذ عّ١غ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ.
اٌطج١ؼخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍّٛسصخ :
 رٛعذ اٌظفبد اٌٛساص١خ ػٍ ٝشىً ِٛسصبد ف ٟعض٠ئخاٌـ.ADN
رٛافك اٌّٛسصخ رزبثغ دل١ك ٌٕىٍٛ١ر١ذاد ِؼٕ١خ .

 رؼزجش اٌخٍ١خ ٚؽذح ثٕبئ١خ ٌٍىبئٕبد اٌؾ١خ ثزٕٛػٙباٌؼبٌ ، ٟفّب رزّضً اٌّبدح اٌٛساص١خ ٌٙزٖ اٌخال٠ب .
ِشاعؼخ اٌّىزغجبد اٌمجٍ١خ ٠ظٙش اٌطج١ؼخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍظجغ ٓ١ثبعزؼّبي رمٕ١بداٌزٍ. ٓ٠ٛ
 ٠مبسْ ِغ اٌطج١ؼخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍخ١ؾ اٌظجغٟاٌجىز١ش.ٞ
 ٠غزٕزظ اٌطج١ؼخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍّٛسصخ. اٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٌٍ ٟـ :ADN ٠غزخٍض اٌـ  ADNأطاللب ِٓ ؽشاشف اٌجظــً،...
 ٠غزخشط أُ٘ ِىٔٛبد اٌـ  ADNأطاللب ِٓ ٔزبئظاالِب٘خ اٌغضئ١خ  ٚاإلِب٘خ اٌىبٍِخ ٌٍغض٠ئ.

اعزؼبٔخ ثٛص١مخ رجشص
دػبِخ اٌّؼٍِٛخ
اٌٛساص١خ
ٚص١مخ 1
ص 88
ٚ ٚص١مخ 4ٚ3
ص 89
 ٚص١مخ  5ص 90(أٔظش اٌٍّؾك ADN

ٚص١مخ 2
ص 107

رّش ٓ٠إلدِبط اٌّٛاسد
اٌّشعبح

اٌٛص١مخ 4
ص111

2عب
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اٌّغبي اٌزؼٍّ:-III ٟأعظ اٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١عٟ

الزشاػ ؽٍٛي
ػمالٔ١خ ِجٕ١خ
ػٍ ٝأعظ
ػٍّ١خ
ٌٍّؾبفظخ
ػٍ ٝاٌزٕٛع
اٌؾ ٞٛ١ػٍٝ
ػٛء
اٌّؼٍِٛبد
ؽٛي اٌىبئٕبد
اٌؾ١خ  ٚآٌ١بد
ٔمً اٌزخ١شح
اٌٛساص١خ

٠ششػ دٚس وً ِٓ االٔمغب إٌّظف  ٚاإلٌمبػ ف ٟاٌزفشد
( اٌزٕٛع اٌٛساصٌ ٟألفشاد).
 ٠ؾذد اٌّّ١ضاد اٌخٍ٠ٛخ االٔمغبَ إٌّظف ٠ ٚجشص رطٛس ػذداٌظجغ١بد خالي ٘ذا االٔمغبَ
٠ؾذد أّ٘١خ االٔمغبَ إٌّظف ف ٟاٌزٕٛع اٌٛساص.ٟ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

1-II
أٌ١بد أزمبي
اٌظفبد
اٌٛساص١خ
 االٔمغبَإٌّظف

 االٔمغبَ إٌّظف آٌ١خ رغّؼ ثبٔزبط األِشبط(خال٠بأؽبد٠خ اٌظ١غخ اٌظجغ١خ) أطاللب ِٓ خٍ١خ أَ صٕبئ١خ
اٌظ١غخ اٌظجغ١خ ٚرٌه ثبخزضاي اٌؼذد اٌظجغ, ٟاألطٍٟ
اٌ ٝإٌظف.
 ٠زؼّٓ االٔمغبَ إٌّظف أمغبِِ ٓ١ززبٌ.ٓ١١أمغبَ خ١ط ٟاخزضاٌ٠ ٟزجغ ثبٔمغبَ خ١طِ ٟزغب.ٞٚ
٠زّ١ض االٔمغبَ االخزضاٌ ٟثـ:
 رشىً اٌشثبػ١بد اٌظجغ١خ ف ٟاٌّشؽٍخ
اٌزّ١ٙذ٠خ .
 رٛػغ اٌشثبػ١بد اٌظجغ١خ خالي اٌّشؽٍخ
االعزٛائ١خ
ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاالعزٛائٌٍ ٟخٍ١خ
 أفظبي اٌظجغ١بْ اٌّزّبصالْ خالي اٌّشؽٍخ

 اٌٛػؼ١خ ٠ :مزشػ ٚػؼ١خ ف ٟاؽبس رٕٛع اٌظفبداٌؼب٘ش٠خ ٌٍٕغً.
* ٠طشػ اٌّشىٍخ اٌّزؼٍمخ ثزفغ١ش رٕٛع إٌّؾ
اٌظب٘ش ٞاٌّالؽع ف ٟإٌغً .
رزو١ش ثّىزغجبد اٌغٕخ اٌشاثؼخ ِزٛعؾ اٌّزؼٍمخ ثــ :
 ظٛا٘ش ثبٌزىبصش اٌغٕغ ( ٟرشى ً١األػشاط ٚاإلٌمبػ)
 ِشاؽً رشى ً١األػشاط اٌطبثغ إٌٌٍ ٞٚٛخٍ١خ اٌغغّ١خ  ٚاٌغٕغ١خأ  -ؽشػ ِشىً ؽٛي أٌ١بد االٔمغبَ إٌّظف
اٌّغئٌٚخ ػٓ اٌّشٚس ِٓ اٌظ١غخ اٌظجغ١خ اٌضٕبئ١خ
اٌ ٝاٌظٟؽح اٌظجغ١خ األؽبد٠خ
 ٠غزخشط أُ٘ ِشاؽً االٔمغبَ إٌّظف( اٌزشو١ضػٍ ٝعٍٛن اٌظجغ١بد =
ٕ٠غض سعِٛبد رخط١ط١خ ٌّشاؽً االٔمغبَ ثبعزؼّبي
ط١غخ طجغ١خ 4 =ْ2

ٕ٠غض سعِٛبد
رخط١ط١خ
ٕ٠غض ِؾؼشاد
ِغٙش٠خ
ػشع طٛس
اٌٛص١مخ 1
ص125
ػشع طٛس
رّضً ؽبٌخ
اٌظجغ١بد خالي
االٔمغبَ إٌّظف

2
أعجـٛع
= 10عب
ِٛصػخ
وبٌزبٌٟ

رّش ٓ٠سلُ  3ص139

اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد

رٛعٙ١بد ؽٛي
اعزؼّبي األعٕبد

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

اٌزم ُ١١اٌّشؽٍٟ
ٌٍىفبءح ٚ
اٌّؼبٌغخ

2عب
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 -2اإلخزالؽ
داخً اٌظجغٟ

اإلنمبػ

 ٚظٓشس دٔساالنمبػ فٙ
انزُٕع انٕساصٙ
نالفشاد ٔانزفشد.

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

ٚ -2ؾهم َزبئظ انزصبنجبد ف ٙؽبنخ انصفبد اإلسرجبط
انزبو ٔ انغضئٙ
 ٚخزجش فشضٛخ انخهظ داخم انصجغ ٙانز٘ ُٚزظ ػٍؽذٔس ػجٕس ٔ رجبدل األعضاء انصجغٛخ أصُبء اإلَفصبن1 ٙ
ػٍ طشٚك انزفغٛش انصجغ.ٙ
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

اإلنمبػ ْٕ ارؾبد َطفخ ٔثٕٚضخ إلػطبء ثٛضخ يخصجخ صُبئٛخ
انصٛغخ انصجغٛخ.
 ٚذػى اإلنمبػ االخزالط انصجغ ٙػٍ طشٚك إؽزًبالدانزالل ٙ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 اؽزًبل رالل ٙاألػشاط انًخزهفخ يًب ٚشفغ ف ٙ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 ّٛفئٌ
كم صجغٚ ٙزكٌٕ يٍ كشٔيبرٛذ ٍٚكم يًُٓب ٚضى عضٚئب
يٍ انـADN
ُٚزظ عضٚئب انـ ADNانًٕعٕد ٍٚػهٗ يغزٕٖكشٔيبرٛذر ٙانصجغ ٙخالل انًشؽهخ انجُٛٛخ يٍ رضبػف
َصف يؾبفع نهـ ADNاألصه ٙانًٕعٕد ف ٙانصجغٙ
انًكٌٕ يٍ كشٔيبرٛذح ٔاؽذح ف ٙثذاٚخ انًشؽهخ انجُٛٛخ.

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

2عب

اٌٛص١مخ  1ص
129

يالؽظخًٚ :كٍ إدساط رًش ٍٚؽٕل إَزمبل انصفخ
انٕساصٛخ " انضيشح انًًٕٚخ فَ ٙظبو  ٔ ABOإدساط
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 إنٗ كشٔيبرٛذٔ ٍٚرضبػف كًٛخ انـ ADN
* ٚفغٛش َزبئظ انزصٕٚش اإلشؼبػ ٙانزار ٙنغضٚئخ  ADNفٙ
انًشؽهخ انجُٛٛخ نهخالٚب انجٛضٛخ انًضسٔػخ فٔ ٙعظ ٚضى
َكهٕٛرٛذاد يٕعٕيخ.

٠فغشاٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١ع ٟػٕذ وبئٕبد

 االخزالؽاٌظجغٟ
 -1اإلخزالؽ
ث ٓ١اٌظجغٟ

 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 اإلَمغبو انًُصف ف ٙانزُٕع
انُغم
ٚ -1ؾهم َزبئظ رصبنجبد ف ٙؽبنخ إعزمالنٛخ انصفبد
 ٚخزجش فشضٛخ انخهظ ث ٍٛانصجغ ٙانز٘ ُٚزظ يٍيخزهف ٔضؼٛبد انشثبػٛبد انصجغٛخ ف ٙانًشؽهخ
اإلعزٕائٛخ  1ػٍ طشٚك انزفغٛش انصجغٙ

دساعخ أػّبي
ِٛسغبْ ( رؾًٍ١
ٔزبئظ االٌمبػ
اٌزشاعؼ)ٟ

2عب

2عب

اٌٛص١مخ 3 ٚ 2
ص 130
اٌٛصبئك 5 ٚ 4
ص 131

2عب

ٕ٠غض ؽٛطٍخ
رغّؼ ثششػ
دٚس االٔمغبَ
إٌّظف ٚاإلٌمبػ
ف ٟاٌزٕٛع
اٌٛساصٌ ٟألفشاد

ثٕبء ٚػؼ١خ
إلدِبط اٌّٛاسد
اٌّجٕ١خ ؽٛي
اٌزٕٛع
اٌجٌٛٛ١عٚ ٟ
صجبد إٌٛع
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٠ؾذد اٌؼاللخ
اٌّٛعٛح
ثٓ١
ِخزٍف
ِغز٠ٛبد
إٌّؾ
اٌظب٘شٞ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

اٌٛص١مخ
1
ص142
اٌٛصبئك
ٚ2
3ص
143
اٌٛص١مخ
2ٚ1
ص
144

أعجٛع= 5عب

الزشاػ ؽٍٛي
ػمالٔ١خ ِجٕ١خ
ػٍ ٝأعظ
ػٍّ١خ
ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ
اٌزٕٛع اٌؾٞٛ١
ػٍ ٝػٛء
اٌّؼٍِٛبد
ؽٛي اٌىبئٕبد
اٌؾ١خ  ٚآٌ١بد
ٔمً اٌزخ١شح
اٌٛساص١خ

--II
٠ششػ اٌزٕٛع
اٌظب٘ش ٚ ٞاٌغ ٟٕ١إٌّــؾ
اٌظب٘شٚ ٞ
( اٌّٛسص)ٟ
اٌٛساصٟ

ّ٠ضً إٌّؾ اٌظب٘شِ ٞغّٛع اٌظفبد اٌظب٘شح ػٍ ٝفشد ِب٠ .طشػ ِشىٍخ ؽٛي اٌؼاللخ اٌّٛعٛدح ث ٓ١إٌّؾ
اٌٛساص ٚ ٟإٌّؾ اٌظب٘ش. ٞ
 ٠زغٍ ٝإٌّؾ اٌظب٘ش ٞػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌغض٠ئ ،ٟػٍٝ دساعخ ِضبي ٌٍّٕؾ اٌظب٘ش: ٞاٌّغز ٜٛاٌخٍٚ ٞٛػٍِ ٝغز ٜٛاٌؼؼ٠ٛخ.
 ٠ؼب ٓ٠اٌّظب٘ش اٌطج١خ ٌألػشاع اٌّشػ١خ ػٕذفشد ِظبة ثّشع ٚساص(ٟاٌّضبي :فمش اٌذَ إٌّغٍٟ
 ٠زشعُ رؼج١ش اٌّٛسصخ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌغض٠ئ ٟثزشو١ت(دس٠جبٔٛع١زٛص)
ثشٚر ٛ٘ ٓ١أطً إٌّؾ اٌظب٘شٌٍ ٞفشد ػٍِ ٝخزٍف
٠ؼغ فشػ١خ اٌّٛسصخ ِغئٌٚخ ػٓ ثٕبء ثشٚرٓ١
ِغز٠ٛبرٗ.
أطاللب ِٓ اٌزغٍغً اٌّغغً ٌٍٕىٍٛ١ر١ذاد ػٍٝ
ِغز ٜٛاٌّٛسصخ ٚاٌزغٍغً اٌّالؽع ٌألؽّبع
األِٕ١خ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌجشٚر.ٓ١
٠زؾمك ِٓ اٌفشػ١خ اٌّمزشؽخ أطاللب ِٓ
 رؼش٠ف إٌّؾ اٌظب٘ش ٚ ٞاٌّٛسص: ّٟ٠ضً إٌّؾ اٌٛساصِ ٟغّٛع ِٛسصبد اٌفشدٚ ،اْ رؼج١ش٘ب ِ٘ ٛمبسٔخ رزبثغ إٌىٍٛر١ذاد ػٍِ ٝغز ADNٜٛفشد
عٍADNٚ ُ١فشد ِظبة.
اٌز٠ ٞؾذد إٌّؾ اٌظب٘ش.ٞ

٠ؾًٍ
ٚػؼ١بد
عذ٠ذح
ألدِبط
اٌّٛاسد
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الزشاػ ؽٍٛي ػمالٔ١خ ِجٕ١خ ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١ػٍ ٝػٛء اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌىبئٕبد
اٌؾ١خ ٚ
آٌ١بد ٔمً اٌزخ١شح اٌٛساص١خ

٠ -ظٙش دٚس اٌطفشاد ف ٟظٛٙس أٌ١الد عذ٠ذح ٚرج١بْ رؤص١ش اٌطفشح ػٍ ٝاٌخٍ١خ اٌغٕغ١خ  ٚاٌخٍ١خ اٌغغّ١خ.

 ٠مذَ رؼش٠فب ٌٍطفشح أطاللب ِٓ األِضٍخ اٌغبثمخ. رؾذ٠ذ عجت اٌطفشح أطاللب ِٓ رؾٍٔ ً١زبئظرغش٠ج١خ(صسع اٌخّ١شح رؾذ رؤص١ش األشؼخ فٛق
اٌجٕفغغ١خ).
رؾذ٠ذ أّٔبؽ اٌزغ١شاد اٌّئد٠خ ٌؾذٚس اٌطفشح
اٌٛساص١خ ِٓ أِضٍخ ٌمطغ ٔىٍٛر١ذ٠خ ػٍِ ٝغزٜٛ
 ADNاٌّٛسصبد اٌؼبد٠خ ِٚخزٍف اٌظٕ٠ٛبد
( أٌ١الد) اٌطبفشح.

* ٠طشػ ِشىً ٔٛع اٌخال٠ب اٌز ٟرٛسس اٌطفشح ػجش اٌٛصبئك
6ٚ5
 ٚزذخم انًؾٛظ ف ٙاَزمبء انطفشاد انًفٛذح نفشد يب فٔ ٙلذ يؼ .ٍٛاألع١بي اٌّزؼبلجخًٚكٍ نٓزِ انطفشاد انٕساصٛخ انز ٙرفٛذ ؽبيهٓب أٌ رُزمم إنٗ
ص154
األَغبل،كًب ًٚكٍ أٌ رُمم طفشاد دٌٔ أٌ رؾمك فبئذح
٠مبسْ -ف ٟاألثٕبء -ث ٓ١ػٛالت اٌطفشاد اٌزِ ٟغذ اٌٛص١مخيُزمبح(طفشاد يؾبٚذح).
7ص
ِٛسصبد خال٠ب عغّ١خ ٚاٌزِ ٟغذ ِٛسصبد خال٠ب
صُٕٚبربٌ
ٕٚعذ
انصجغٛخ
انصٛغخ
صُبئٛخ
ػهٗ يغزٕٖ انخالٚب155
عٕغ١خ.

نًٕسصخ(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 إنٗ
األثُبء.
ٚزذخم انًؾٛظ ف ٙاَزمبء انطفشاد انًفٛذح نفشد يب فٔ ٙلذ يؼ. ٍٛ
ًٚكٍ نٓزِ انطفشاد انٕساصٛخ انز ٙرفٛذ ؽبيهٓب أٌ
رُزمم إنٗ األَغبل ،كًب ًٚكٍ أٌ رُمم طفشاد دٌٔ أٌ رؾمك فبئذح
يُزمبح(طفشاد يؾبٚذح)
 انطفشاد انًؾذصخ أٔ انزهمبئٛخ ْ ٙانغجت ف ٙظٕٓس صُٕٚبدعذٚذح نهًٕسصبد
 إٌ االيزضاط داخم ٔ ث ٍٛانصجغٛبد انز٘ ٚؾذس أصُبء االَمغبوانًُصف ٔاإلنمبػ ٚؤد٘ إنٗ رشكم أًَبط عذٚذح لذ رغزًش أٔ
نزغزًش ػجش انضيٍ رجؼب نزأصٛشاد انًؾٛظ انًفشٔضخ ػهٗ األًَبط
انظبْشح

* ٠طشػ ِشىً دٚس اٌّؾ١ؾ ف ٟأزمبء األّٔبؽ
اٌغذ٠ذح اٌظب٘شح خالي اٌطفشاد
دساعخ ِضبي :فشاشخ اٌغٕذس.

رم ُ١١اٌىفبءح :الزشاػ ٚػؼ١خ ادِبط ٠ذِظ فٙ١ب دٚس االٔمغبَ إٌّظف ٚاإلٌمبػ  ٚوذا اٌطفشاد ف ٟاٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١عٟ
ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 2أعجـٛع=  10عب

٠ؾذد اٌؼاللخ اٌّٛعٛدح ث ٓ١اٌطفشح ٚرؤص١ش اٌّؾ١ؾ،

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،إضبفخ 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.

اٌٛصبئك
2ٚ1
ص152
ص
153
اٌٛصبئك
4ٚ 3
ص
153

ٛ٠ػؼ
ا١ٌ٢بد
اٌّئد٠خ اٌٝ
(عبػخ)
لبثٍ١خ

٠جِٕ ٟخطؾ
ؽظٍ١خ رغ١ش
األفشاد داخً
إٌٛع

اٌٛص١مخ
8ص
156

2عب
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ
01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

الزشاػ ؽٍٛي ػمالٔ١خ ِجٕ١خ ػٍِ ٝؼط١بد ػٍّ١خ ِجشسح ٌٍزغ١١ش اٌؼمالٌٍٔ ٟج١ئخ ػٍ ٝػٛء
اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌغغشاف١ب اٌمذّ٠خ  ٚاألٚعبؽ اٌمذّ٠خ  ٚرطٛس اٌىبئٕبد اٌؾ١خ خالي األصِٕخ
اٌغٌٛٛ١ع١خ

٠ؾذد أّ٘١خ
اٌظخٛس
اٌشعٛث١خ فٟ
ِؼشفخ ششٚؽ
اٌزٛػغ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

اٌغضء اٌضبٌش :رطٛس األٚعبؽ ػجش األصِٕخ اٌغٌٛٛ١ع١خ ٚاٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌج١ئخ اٌؾبٌ١خ  /اٌّغبي اٌزؼٍّ I ٟاٌغغشاف١ب اٌمذّ٠خ ٌّٕطمخ
رٛعٙ١بد
اٌٛؽذاد
ؽٛي
اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ
اٌزؼٍّ١خ
اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد
اعزؼّبي
األعٕبد
الزشاػ ٚػؼ١خ رظٙش ػاللخ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ثبٌٛعؾ
اٌز ٞرؼ١ش فِ ٚ ٗ١ذ ٜرؤص١شٖ ػٍ ٝاعزّشاس ؽ١برٗ.
 اٌّىزغجبد اٌمجٍ١خ: ٠غزشعغ ِؼبسف اٌغٕخ اٌضبٔ١خ ِزٛعؾ ؽٛي األٚعبؽ .*ؽشػ ِشىً ؽٛي ٔٛع اٌىبئٕبد اٌز ٟػّشد األٚعبؽ
 رزٛػغ اٌظخٛس اٌشعٛث١خ ػٍ ٝشىً ؽجمبد ِزشاوجخ ف ٟاٌؼظٛس اٌغبثمخدساعخ ِضبي ٌٛعؾ (.رُ اخز١بس ِٕطمخ ثٛعؼبدح ألٔٙب
فٛق ثؼؼٙب اٌجؼغ
 رزٛػغ اٌطجمبد ػِّٛب ٚفك اٌزشر١ت اٌضٌٍِٕ ٟزشع١ت وبٔذ ؽٛع سعٛث٠ ٟزّ١ض ثج١ئخ ثؾش٠خ) ،فِ ٟٙزٛافمخ.
1-I
 ٠ؾًٍ ٚصبئك(طٛس) ٌّىبشف اٌظخٛس إٌّطمخ ٠ؾذ اٌطجمخ ِٓ األعفً لبػذح  ِٓٚاألػٍ ٝعمف.اٌظخٛس
اٌشعٛث١خ يِٕطمخ ثٛعؼبدح أ ٚإِٔ ٞطمخ سعٛث١خ أخشٜ
 رزّ١ض اٌظخٛس اٌشعٛث١خ ثـ:
اٌشعٛث١خ ٚ
ِٓ اٌغضائش.
رٕٛع رشو١جٙب اٌّؼذٔ ٚ ٟاٌز٠ ٞؼٛد اٌ ٝدٔٛع
اٌزطجك
ِٕشؤ٘ب
ـ اؽزٛاء ِغظِٙب ػٍِ ٝغزؾبصبد.
 رٛػؼٙب ف ٟشىً ؽجمبد.
 ٠ؼزّذ رشع١ت اٌذلبئك اٌّؼٍمخ ػٍ ٝاٌخظبئض ّٕ٠زط (ِؾبوبد) ّٔؾ ايرٛػغ ايِغزمش ّٔٚؾاٌؾشو١خ ٌٍّبء(عشػخ ر١بس) اٌٛعؾ
اٌذٚػغ غ١ش ِغزمش(اِىبٔ١خ اعزؼّبي ٘ضاص)( .أػّبي
ـ رذي اٌطجمبد اٌّزغبٔغخ اٌؾج١جبد ػٍ ٝاعزمشاس فٟ
رطج١م١خ ٌٍزٍّ١ز)
اٌزٛػغ،
 ٠ؼشف اٌزشر١ت اٌؾج١ج ٟأطاللب ِٓ رؾٍ ً١ػٕ١بدـ ٚرذي اٌطجمبد غ١ش اٌّزغبٔغخ اٌؾج١جبد ػٍ ٝػذَ
يطخٛس فزبر١خ أٚ ِٓ ٚصبئك.
اعزمشاس اٌزٛػغ.
ـ اٌزشر١ت اٌؾج١ج٠ ٟؼٕ ٟرشر١ت اٌؾج١جبد ف ٟاٌطجمخ أٚ
ػٍِ ٝغزِ ٞٛغّٛػخ ِٓ اٌطجمبد ؽغت أؽغبِٙب.
 ٠ذي االٔزمبي ِٓ رٛػؼبد راد ؽج١جبد خشٕخ اٌٝرٛػؼبد راد ؽج١جبد ٔبػّخ ػٍ ٝاالٔزمبي ِٓ رٛػؼبد
 ٠ؾًٍ رؾٍ١ال ِمبسٔب ٌٍزشر١ت اٌؾج١ج ٟف ٟؽبٌخ اٌطغ١بْلبس٠خ اٌ ٝرٛػؼبد ثؾش٠خ ٠ٚذػ ٝؽغ١بْ.
اٌجؾش ٚ ٞف ٟؽبٌخ االٔؾغبس اٌجؾش.ٞ
٠ذي االٔزمبي ِٓ رٛػؼبد راد ؽج١جبد ٔبػّخ اٌٝ

اٌّذح
اٌضِٕ١خ

أعجٛع=
 5عب

اٌزم ُ٠ٛاٌّشؽٍٟ
ٌٍىفبءح  ٚاٌّؼبٌغخ

*ٕ٠غض سعّب
ٛ٠ػؼ رطجك
اٌظخٚس
اٌشعٛث١خ.
*٠ؾذد ػٍ ٝاٌشعُ
اٌزشد٠ت اٌضِٕٟ
ٌزشعت اٌطجمبد ٚ
٠ؼ ٓ١ؽذٚد
اٌطجمبد(اٌغمف ٚ
اٌمبػذح).
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٠زؼشف ػٍٝ
فبطً اٌزطجك

٠زؼشف
ػٍ ٝاالٔمطبػبد
اٌىجش٠ٚ ٜجشص
أّ٘١زٙب
اٌجٌٛٛ١ع١خ
ٚاٌغٌٛٛ١ع١خ

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

رٛػؼبد راد ؽج١جبد خشٕخ ػٍ ٝاالٔزمبي ِٓ رٛػؼبد
ثؾش٠خ اٌ ٝرٛػؼبد لبس٠خ ٠ٚذػ ٝاالٔؾغبس.
فبطً اٌزطجك
 رُفظً اٌطجمبد اٌشعٛث١خ ثطجمبد سل١مخ راد عّه ٚؽج١ؼخ طخش٠خ ِخزٍفخ ػٓ اٌطجمبد األخش ٜرذػٝ
فٛاطً اٌزطجك.
 ٞطِؼ فبطً اٌزطجك ثبٌذِ١١ض ث ٓ١عمف ٚلبػذحاٌطجمخ.
ـ ٠ؾذد فبطً اٌزطجك ف ٟثؼغ األؽ١بْ رغ١شا ِغزؾبص١ب.
ا ٌؾٛادس اٌغٌٛٛ١ع١خ  ٚاألصِبد اٌجٌٛٛ١ع١ب
 ٠ؼشف االٔمطبع اٌغٌٛٛ١ع ٟأطاللب ِٓ اعزغالي ٚصبئكؽٛي ػذَ اٌزٛافك.
٠ؼشف االٔمطبع اٌجٌٛٛ١ع ٟأطاللب ِٓ اعزغالي ٚصبئك
رزؼٍك ثبٔمشاع اٌذٕ٠بطٛساد(أِ ٚغّٛػبد أخشِٓ ٜ
اٌّغزؾضبد ِضً األِ١ٔٛذ)  ٚأزشبس ِغّٛػبد أخشٜ
ثؼذ االٔمطبع.

* ٠ؼشف فٛاطً اٌزطجك أطاللب ِٓ رؾٍٚ ً١سائك رجٓ١
ؽجمبد ِزٛافمخ.

ٕ٠غض سعّب
رخط١ط١ب ٠جشص ِٓ
خالٌٗ فبطً
اٌزطجك

اٌٛص١مخ
02 ،01
ص 177

أعجٛع=
5عب
 ٠ؼشف االٔمطبع اٌغٌٛٛ١ع ٟأطاللب ِٓ اعزغالي ٚصبئكؽٛي ػذَ اٌزٛافك.
٠ؼشف االٔمطبع اٌجٌٛٛ١ع ٟأطاللب ِٓ اعزغالي ٚصبئك
رزؼٍك ثبٔمشاع اٌذٕ٠بطٛساد(أِ ٚغّٛػبد أخشِٓ ٜ
اٌّغزؾضبد ِضً األِ١ٔٛذ)  ٚأزشبس ِغّٛػبد أخشٜ
ثؼذ االٔمطبع.

اٌٛص١مزٓ١
02 ،01
ص179 :
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٠جشص دٚس
اٌّغزؾبصبد فٟ
رؾذ٠ذ أّٔبؽ
 .اٌزٛػغ

رزّ١ض اٌظخٛس اٌشعٛث١خ ثبؽزٛائٙب ػٍ ٝاٌّغزؾضبد
* ٠غزشعغ ِىزغجبد اٌغٕخ اٌضبٔ١خ ِزٛعؾ ؽٛي
اٌّغزؾضبد ٚاالعزؾبصخ.
* أطاللب ِٓ ِشب٘ذح ثؼغ ػٕ١بد ِٓ اٌّغزؾضبد :
 ٠مذَ رؼش٠فب ٌٍّغزؾبصخ ٠غزخشط ِف َٛٙاٌّغزؾبصخ اٌّششذح ٚغ١ش اٌّششذح (اٌّغزؾبصخ اٌغؾٕخ) أطاللب ِٓ
ِمبسٔخ رٛصػٙب اٌغغشافِ ٚ ٟذح ؽ١برٙب(ٚصبئك).

أعجٛع= 5عب

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

2-I
اٌّغزؾضبد
ٚأٚعبؽ
اٌزشعت

 اٌّغزؾضبد ثمب٠ب أ ٚآصبس وبئٕبد ؽ١خ ؽٛ١أ١خ أٔ ٚجبر١خِٓ اٌّبػِ ٟؾفٛظخ ف ٟاٌظخٛس اٌشعٛث١خ.
 اٌّغزؾضبد اٌّششذح ِ٘ ٟغزؾضبد رغؼًّ ف ٟرؤس٠خاٌظخٛس.
 رزّ١ض اٌّغزؾبصبد اٌّششذح ثزٛص٠غ عغشافٚ ٟاعغٚرطٛس عش٠غ ِغ اٌضِٓ.
 ِغزؾضبد اٌغؾٕبد ِ٘ ٟغزؾضبد رؼطِ ٟؼٍِٛبدؽٛي ظشٚف اٌزٛػغ.
 رّىٓ ِٛسفٌٛٛع١خ(شىً) اٌّغزؾضبد ٚاٌزشو١تاٌى١ّ١بئٌ ٟمٛالؼٙب ِٓ رؾذ٠ذ ٚعؾ اٌزٛػغ:
 .اٌّغزؾضبد راد اٌمٛالغ اٌىٍغ١خ رّ١ض أٚعبؽب ِبئ١خ
غ١ش ػّ١مخ(ِ )ُ٠ضً اٌّؾبس٠بد  ٚشٛو١بد اٌغٍذ ٚ
األ١ٌٚزبد.
 .اٌّغزؾضبد راد اٌمٛالغ اٌغ١ٍ١غ١خ رّ١ض األٚعبؽ
اٌجؾش٠خ اٌؼّ١مخ(اٌٍظ) ِضً األِ١ٔٛذ . Ammonites

* ؽظبء
اٌّغزؾضبد
اٌّؼشٚفخ فٟ
ِٕطمخ ِٓ اٌغضائش
(ثٛعؼبدح أ ٚأٞ
ِٕطمخ أخش)ٜ
خالي اٌطجبش١شٞ
أطاللب ِٓ ٚصبئك ،
 ٚاعزخالص
ٔٛػ١خ ٚعؾ
اٌزٛػغ اٌّٛافك.
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ا٠غبد اٌؼاللخ ث ٓ١رغ١شاد اٌغؾٕبد  ٚرطٛس األٚعبؽ.
٠ؼب٘ ٟاٌغؾٓ اٌزٌٙ ٟب ٔفظ اٌخظبئض اٌّغزؾبص١خ
ٚاٌج١زشٚغشاف١خ

/3-I
اٌغؾٕبد
ٚرغ١شارٙب

 /4-Iرشىً
ؽٛع
سعٛثٟ

٠غزخشط ِف َٛٙاٌغؾٕخ أطاللب ِٓ ِمبسٔخ ِٓ إٌبؽ١خ
اٌظخش٠خ ،اٌجزشٚغشاف١خٚ ،اٌّغزؾبص١خ ث ٓ١طخشٓ٠
 اٌغؾٕخ ِ٘ ٟغّٛػخ ِٓ اٌخظبئض اٌظخش٠خسعٛثٔ ٓ١١شئب فٚ ٟعطِ ٓ١خزٍف:ٓ١
ٚاٌّغزؾبص١خ ٌٍزٛػغ ٚاٌز ٟرش ٜثبٌؼ ٓ١اٌّغشدح أٚ
 األٚي ثؾش ػّ١ك(وٍظ أِ١ٔٛز)ٟ
ثبٌّغٙش
ٚ اٌضبٔ ٟثؾش ٞلٍ ً١اٌؼّك(وٍظ عشئِ ٟشعبٔ .)ٟاٌٛصبئك
،01
ّ٠ - ىٓ رظٕ١ف اٌغؾٓ ف ٟصالصخ أّٔبؽ سئ١غ١خ:
،02،03
رظٕف اٌغؾٓ ػٍ ٝأعبع: ٓ١اٌغؾٓ اٌمبس٠خٚ :رزّ١ض ثزشعجبد
04
فزبر١خ(ؤٛغٍ١ِٛشاد)  ٚثزٛاعذ ِغزؾبصبد يوبئٕبد أ -ػٍ ٝأعبط ٚعؾ اٌزٛػؼبٔطاللب ِٓ ِمبسٔخ
ص 203
اٌظخٛس اٌز ٟرٕزّ ٟاٌ ٝأٚعبؽ اٌزٛػغ اٌضالصخ:
لبس٠خ.
ٚ .عؾ لبسٞ
 اٌغؾٓ االٔزمبٌ١خ(اٌجؾ١شاد ٚاٌذٌزبد) ٚ :رزّ١ض
ٚ .عؾ ثؼٞسٞ
ثزشعجبد فزبر١خ دل١مخ.
 اٌغؾٓ اٌجؾش٠خ ٚ :رزّ١ض ثزشعجبد و١ّ١بئ١خ ٌّٛاد ٚ .عؾ ثؾش.ٞ
اٌٛص١مزبْ
ة -ػٍ ٝأعبط ِغزؾبص ٟث ٓ١عؾٕزِ ٓ١خزٍفزٌّٙ ٓ١ب
وبٔذ ِٕؾٍخ.
02 ،01
ٔفظ اٌؼّش ،األ ٌٝٚلبس٠خ ٚاٌضبٔ١خ ثؾش٠خ ِٓ خالي
ص 204
ٚسائك
 ٌزؾذ٠ذ ّٔؾ رطٛس اٌغؾٕبد فِٕ ٟطمخ ِب : .1رغ١شاد اٌغؾٓ أفم١ب ٚشبل١ٌٛب
 ٠مبسْ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّغزؾبص١خٚ ،اٌظخش٠خٚ ،أطاللب رغّؼ اٌزغ١شاد األفم١خ ٌٍغؾٕبد ِٓ رؾذ٠ذ أٚعبؽِٓ ٚصبئك رطٛس عؾٕبد ِٕطمخ ِؼٕ١خ ف ٟػظش
رشىً اٌظخٛس.
ِؾذدح(ِضً اٌغٛساع.)ٟ
ـ رذي اٌزغ١شاد اٌؼّٛد٠خ ٌغؾٕبد ِٕطمخ ِؼٕ١خ ػٍٝ
 رشعّخ إٌزبئظ اٌّؾظً ػٍٙ١ب ف ٟسعُ رخط١طٟرؼبلت أٚعبؽ ِخزٍفخ  ٚرطٛس ٌٍىبئٕبد اٌؾ١خ فٔ ٟفظ
ٚص١مخ
٠غغذ اٌزطٛس اٌظخش ٞاٌشبل ٌٟٛاٌّٛافك.
اٌٛلذ.
ص 205
ـ رغّؼ اٌزغ١شاد اٌؼّٛد٠خ  ٚاألفم١خ ٌٍغؾٕبد ِٓ رؾذ٠ذ ٠ -غزخشط ّٔؾ رطٛس اٌغؾٕخ أطاللب ِٓ رؾًٍ١
اٌّززبٌ١بد اٌّؾظً ػٍٙ١ب
ّٔؾ رطٛس ٘زٖ األخ١شح.
 ٕ٠غض ِخطؾ ٌؾٛع سعٛث ٟأطاللب ِٓ دػبِخ رُّٕزط .2رطج١ك ؽٛي اٌغؾٓ
ٚص١مخ ص
ٌـ  3أػّذح ؽجم١خ(ثٛعؼبدح ،أٚالد ٔبٚ ً٠ثغىشح)  ٚػٍٝ
أ .رشىً ؽٛع سعٛثٟ
208
أعبط اٌّؼبسف اٌّجٕ١خ ؽٛي ػٍُ اٌّغزؾضبد  ٚػٍُ
ـ ّ٠ىٓ اػبدح رشى ً١ؽٛع سعٛث ٟػٍ ٝأعبط
اٌّؼٍِٛبد اٌّغزخٍظخ ِٓ اٌزغ١شاد اٌؼّٛد٠خ  ٚاألفم١خ اٌظخٛس ،ػٍّب أْ:
ـ اٌغؾٕبد اٌزٌٙ ٟب ٔفظ اٌزشو١ت اٌظخش ٚ ٞرمغ ثٓ١
ٌٍغؾٕبد.
ـ ٠زّ١ض اٌغضء اٌؼّ١ك ِٓ اٌؾٛع ثطجمبد عّ١ىخ راد عؾٕزِ ٓ١زّ١ضر ٓ١ثّغزؾضبرّٙب اٌظخش٠خ ٌٙب ٔفظ
ايػّش.
ؽج١ؼخ و١ّ١بئ١خ.
ـ ٠زّ١ض اٌغضء اٌمبس ِٓ ٞاٌؾٛع اٌشعٛث ٟثطجمبد ألً ـ اٌغؾٕبد اٌّزّبصٍخ اٌّغزؾضبد اٌّششذح ٌٙب ٔفظ
اٌؼّش.
عّىب  ٚرشو١ت فزبر.ٟ
الزشاػ ِٛػٛع ٠شًّ أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّٛاسد ٌزم ُ٠ٛاٌىفبءح

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

أعجٛع=
5عب

2عب
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 01

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

٠ؼغ ػاللخ ث ٓ١اٌؾٛادس اٌغٌٛٛ١ع١خ ٚاألصِبد
اٌجٌٛٛ١ع١خ اٌىجش ٚ ٜاٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ خالي األصِٕخ
.اٌغٌٛٛ١ع١خ
 ٠ظٙش أعجبة أمشاع اٌىبئٕبد اٌؾ١خ فٙٔ ٟب٠خاٌطجبش١شٚ ٞثذا٠خ اٌغٕٛ١صٞ

٠جشص اٌزطٛس
اٌّزؼبلت
ٌٍىبئٕبد
الزشاػ ؽٍٛي اٌؾ١خػجش
ػمالٔ١خ ِجٕ١خ األصِٕخ
ػٍِ ٝؼط١بد اٌغٌٛٛ١ع١خ.
ػٍّ١خ ِجشسح
ٌٍزغ١١ش
اٌؼمالٟٔ
ٌٍج١ئخ ػٍٝ
ػٛء
اٌّؼٍِٛبد
ؽٛي
اٌغغشاف١ب
اٌمذّ٠خ ٚ
األٚعبؽ
اٌمذّ٠خ ٚ
رطٛس اٌىبئٕبد
اٌؾ١خ خالي
األصِٕخ
اٌغٌٛٛ١ع١خ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

1-II
رطٛس
اٌىبئٕبد
اٌؾ١خ ػجش
األصِٕخ
اٌغٌٛٛ١ع١خ

2-II
اٌؾٛادس
اٌغٌٛٛ١ع١خ
ٚاألصِبد
اٌجٌٛٛ١ع١خ
اٌىجشٜ
ٚاٌزغ١شاد
اٌج١ئ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ
 .1اٌغٍُ اٌغزشار١غشافٟ
 ٕ٠مغُ عٍُ اٌضِٓ اٌغٌٛٛ١ع ٟاٌ ٝأؽمبة ،أٔظّخٚ ،ؽٛاثك. األؽمبة:رؾذد ِٓ خالي األصِبد اٌجٌٛٛ١ع١خ ٚاٌؾٛادس اٌغٌٛٛ١ع١خ
اٌىجش.ٜ
 األٔظّخ :رؼُ ػذح ؽٛاثك.
 اٌطٛاثك :رٛافك رشاو١ت عٌٛٛ١ع١خ ِّ١ضح ِٚؾذدح ثطج١ؼخ طخش٠خ
ِٚغزؾبصبد طخش٠خ.
ـ رزطٛس اٌّغزؾضبد ػجش األصِٕخ اٌغٌٛٛ١ع١خ ،فمذ ٠ى٘ ْٛزا اٌزطٛس ِٛعجب
وّب ٘ ٛاٌؾبي ثبٌٕغجخ ٌألِ١ٔٛذ اٌغٛساعّ٠ٚ ،ٟىٓ أْ ٠ى ْٛعبٌجب وّب ٘ٛ
اٌؾبي ثبٌٕغجخ ألِ١ٔٛذ اٌطجبش١ش.ٞ
ـ ٠زٛافك اٌطغ١بْ ِغ اٌزطٛس اٌّٛعت ٌٍىبئٕبد اٌؾ١خ(فزؼ ؽٛع)
ـ ٠ٚزٛافك االٔؾغبس ِغ اٌزطٛس اٌغبٌت ٌٗ االٔمشاع(غٍك ؽٛع).

 رٛافك األصِبد اٌجٌٛٛ١ع١خ اٌىجش ٜفزشاد رّ١ضد ثبخزفبء عّبػٟٚفغبئ ٟألٔٛاع ِٚغّٛػبد وبٍِخ ِٓ األفشاد.
 لذ رشرجؾ األصِبد اٌجٌٛٛ١ع١خ ثـ: رغ١شاد اٌزٛاصٔبد اٌج١ئ١خ اٌّشرجطخ ثذٚساد االٔؾغبس
ٚاٌطغ١بْ اٌجؾش.ٞ
 رغ١شاد اٌظشٚف إٌّبخ١خ اٌّشرجطخ ثزٕمً اٌمبساد ٚظٛا٘ش
ؽج١ؼ١خ أخش.ٜ

اٌغ١ش إٌّٙغٌ ٟزذسط اٌزؼٍّبد
* ٠غزخشط أُ٘ رمغّ١بد اٌضِٓ
اٌغٌٛٛ١ع ٟأطاللب ِٓ دساعخ ٚصبئك.
 ٠ذسط اٌزطٛس اٌشبلٌّ ٌٟٛغزؾضبداألِ١ٔٛذ ف ٟاٌطجبش١شٌّٕ ٞطمخ
ثٛعؼبدح إِٔ ٚطمخ أخش ِٓ ٜاٌغضائش
أطاللب ِٓ رؾٍٚ ً١صبئك.
*ِمبسٔخ ٘زا اٌزطٛس ِغ رطٛس٘ب فٟ
اٌغٛساعٟ
 ٠مبسْ اٌّؾز ٜٛاٌّغزؾبصٌٕٙ ٟب٠خاٌىش٠زبع( ٟاٌطجبش١ش ٚ )ٞثذا٠خ
اٌغٕٛ١ص٠ٚه (اٌضالص )ٟأطاللب ِٓ رؾًٍ١
ٚصبئك.
* ٠طشػ ِشىً ؽٛي أعجبة االٔمشاع
اٌّفبعئ ٌٍذٕ٠ظٛساد فٙٔ ٟب٠خ
اٌطجبش١شٚ ،ٞاالخزفبء اٌغّبػ ٟألٔٛاع
أِ ٚغّٛػبد أٔٛاع أخش ٜف ٟفزشاد
ِؼٕ١خ.
*٠جؾش ػٓ أعجبة ٘زا االخزفبء أطاللب
ِٓ ٔشبؽ ٚصبئم ٟثخظٛص اٌؾٛادس
اٌغٌٛٛ١ع١خ  ٚاألصِبد اٌجٌٛٛ١ع١خ
اٌىجش.ٜ

الزشاػ ِٛػٛع ٠شًّ أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّٛاسد ٌزم ُ٠ٛاٌىفبءح
ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
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اٌىفبءح
اٌمبػذ٠خ 03

أ٘ذاف اٌزؼٍُ

اٌٛؽذاد
اٌزؼٍّ١خ

اٌّٛاسد اٌّغزٙذفخ

*ِشبوً اٌج١ئخ اٌؾبٌ١خ ٚػٛالجٙب
اؽظبء اٌّشبوً 1-III
الزشاػ ؽٍٛي
 رزّضً اٌّشبوً اٌىجش ٜاٌؾبٌ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؾ١ؾِشبوً
اٌىجشٌٍ ٜج١ئخ
ػمالٔ١خ ِجٕ١خ
ف:ٟ
اٌج١ئخ
اٌؾبٌ١خ ٚ
ػٍِ ٝؼط١بد
 اٌزٕبلض اٌٍّؾٛظ ف ٟعّه ؽجمخ األٚصْٚ
اٌؾبٌ١خ
ػٛالجٙب.
ػٍّ١خ ِجشسح
ٚػٛالجٗ ػٍ ٝاٌظؾخ.
 ٠ظٙش أعجبة ٚػٛالجٙب.ٌٍزغ١١ش
 االؽزجبط اٌؾشاسِ(ٞفؼٛي اٌذف١ئخ) ٚػٛالجٗ
اٌؼمالٌٍٔ ٟج١ئخ أمشاع
ػٍ ٝاسرفبع دسعبد اٌؾشاسح ِ ،ضً اٌزٚثبْ
اٌىبئٕبد اٌؾ١خ
ػٍ ٝػٛء
اٌغٍ١ذٚ ٞاسرفبع ِغز ٜٛاٌجؾش.
اٌّؼٍِٛبد ؽٛي فٙٔ ٟب٠خ
 رٍٛس اٌّ١بٖ ثٛاعطخ ٔفب٠بد األعّذح
اٌطجبش١شٞ
اٌغغشاف١ب
اٌى١ّ١بئ١خ  ٚاٌّج١ذاد اٌؾشش٠خ.
ٚثذا٠خ
اٌمذّ٠خ ٚ
 رٍٛس اٌغ ٛثٕفب٠بد اٌّظبٔغ(اٌغؾت
األٚعبؽ اٌمذّ٠خ اٌغٕٛ١صٞ
اٌغبِخ) .رذ٘ٛس اٌغطبء إٌجبر(ٟاٌمؼبء ػٍٝ
 ٚرطٛس
اٌغبثبد).
اٌىبئٕبد اٌؾ١خ
اٌؾٛادس اٌّؾشسح ٌىّ١بد وج١شح ِٓ اٌٍّٛصبد
خالي األصِٕخ
ف ٟاٌغالف اٌغ ٞٛأ ٚاٌّبئ(ٟاٌ١ٙذسٚوشثٔٛبد
اٌغٌٛٛ١ع١خ
ٚاٌّفبػالد إٌ٠ٚٛخ)

اٌج١ئخ
ٔشبؽبد
اإلٔغبْ

 رٕغُ ػٓ ثؼغ ٔشبؽبد اإلٔغبْ ػٛالت ِٕٙب: اسرفبع ٔغجخ غبص اٌفؾُ ف ٟاٌغ.ٛ
 ا٢صبس اٌٛخّ١خ ٌٍؾٛادس إٌ٠ٚٛخ.
* ٍِه اإلٔغبْ اٌؾذ٠ش إٌبرظ ػٓ اٌزطٛس ٚعبئً
٘بِخ ّ٠ىٕٙب أْ رٛعٗ ِغزمجً اٌىشح األسػ١خ.

اٌغ١ش إٌّٙغٚ ٟرذسط اٌزؼٍّبد

* ٠ؾظ ٟثؼغ اٌّشبوً اٌج١ئ١خ اٌىجش ٜأطاللب ِٓ ٔشبؽ
ٚصبئم(ٟأششؽخ ،طٛسٚ ،لظبطبد عشائذ).
* ّٕ٠زط رؤص١ش االؽزجبط اٌؾشاس. ٞ
* ٠ؾًٍ ِؼط١بد ثخظٛص رٍٛس اٌّ١بٖ.
* ٠ؾًٍ ِٕؾٕ١بد رٛػؼ اٌزطٛس اٌؾذ٠ش إلٔزبط غبص اٌفؾُ
اٌّشرجؾ ثٕشبؽبد اإلٔغبْ.
ـ ٠زٛلغ ػٛالت رٌه ػٍ ٝدٚسح اٌىبسثْٛ
ـ ٠زٛلغ اٌؼٛالت ػٍ ٝاٌؾشاسح ٚؽجمخ األٚص.ْٚ
 ٠ؾظ ٟثؼغ اٌؾٛادس راد اٌؼٛالت ٌخط١شح ػٍٝاٌج١ئخ(غشق ٔبلالد اٌجزشٚي ،ؽٛادس اٌّفبػالد إٌ٠ٚٛخ)
ِٓ خالي ثؾش ٚصبئم.ٟ
٠ -زبثغ أزشبس اٌٍّٛصبد ٚآصبس٘ب ػٍ ٝاٌج١ئخ.

 ٠مذَ ؽظٍ١خ ف ٟعذٚي ؽٛي رؤص١ش ٔشبؽبد اإلٔغبْ ػٍٝاٌّؾ١ؾ.
٠ؼ ٓ١ػٌٍٛ ٝػ صِٕ ٟثؼغ اٌؾٛادس اٌّّ١ضح ٌزطٛس
اٌىبئٕبد اٌؾ١خ خالي األصِٕخ اٌغٌٛٛ١ع١خ.
٠ -ؼغ ػٍ٘ ٝزا اٌٍٛػ أغبْ اٌ َٛ١ف ٟاٌؼظش اٌظٕبػ.ٟ

الزشاػ ِٛػٛع ٠شًّ أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّٛاسد ٌزم ُ٠ٛاٌىفبءح
ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
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الملحق
وثائق ٌمكن استعمالها للمستوى  2رٌاضً
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28

انزذسعبد انغُٕٚخ  -صبَٕ٘

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

29

انزذسعبد انغُٕٚخ  -صبَٕ٘
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