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- 2- البطاقة الفنیة رقم
علوم تجريبیةانیةلسنة الثا:المستوى

ساعة15:الزمنیةالمدة 

:ة يكون التلمیذ قادرا على نیفي نھاية السنة الثا:الختامیةالكفاءة 
اعیة لإلنسان اقتراح حلول وقائیة من أجل الحفاظ على الصحة و البیئة و المشاركة في حوارات حول المسؤولیة الفردية و الجم

.ھمابفي المسائل المتعلقة 
التنوع الحیوي على ضوء المعلومات لمحافظة على لاقتراح حلول عقالنیة مبنیة على أسس علمیة :2الكفاءة القاعدية

حول وحدة الكائنات الحیة و آلیات نقل الذخیرة الوراثیة
یةوحدة الكائنات الح: )المجال المفاھیمي(I يمجال التعلم

للكائنات الحیةعند ADNتماثل بنیة الـ يثبت: 2الھدف التعلمي
)سا5مدة إنجازھا (عند الكائنات الحیةADNتماثل بنیة الـ –2ةالوحدة التعلیمی
-الوضعیة المشكلةEوضعیة االنطالق-التقويم التشخیصي: المرحلة األولى

)نشاط التلمیذ(اإلجراءات المتخذة/ نسبة النجاح مدة اإلنجاز)ستاذنشاط األ(أدوات و أھداف التقويم التشخیصي
:األسئلة

LE :ما دافعنا لدراسة أساس بنیة الكائنات الحیة؟
LE:أو ما ھي النتیجة : تذكر خالصة ھذه الدراسة

التي توصلت إلیھا في نھاية دراسة بنیة الكائنات الحیة؟
LE:ناء الكائنات الحیة رغم بماذا بررنا تشابه وحدة ب

اختالف مظاھر ھا ؛ خصائصھا و صفاتھا الظاھرة ؟
LE:أين تتواجد ھذه الدعامة المادية و ما ھي

طبیعتھا ؟
LE: تشابه الدعامة المادية للصفات و بما تفسر

الخصائص الوراثیة ؟
:األھداف من التقويم

ا قیاس مدى التحكم في  المعارف السابقة و استعمالھ
:)تجنید المكتسبات القبلیة(للوصول إلى إشكالیة جديدة 

LE:- تماثل بنیة الـADNعند الكائنات الحیة
دقائق5كیف تثبت ذلك ؟

يدون التالمیذ اإلجابات على األسئلة في كراريسھم 
تمھید أو مقدمة:تحت عنوان 

JG?:أساس بنیة الكائنات لقد كان دافع دراستنا
ه آلیة إنجاز الوظائف الحیوية عند األحیاء الحیة ؛ تشاب

إلخ...تماثل النمو ،التنفس : حیوانات و نباتات 
JG?: الكائنات في نھاية الدراسة توصلنا إلى إن

الحیة تشترك في بنائھا مما جعلھا تشكل وحدة على 
أساس بنائھا الخلوي 

JG?: بررنا تشابه وحدة بناء الكائنات الحیة بتشابه
تشابه القاعدة المادية التي تحمل : تھا الوراثیة دعام

.المعلومات الوراثیة للكائنات الحیة 
JG?:الدعامة المادية للصفات الوراثیة على تتواجد

مستوى الصبغیات عند حقیقیات النوى و على مستوى 
ADNصبغي غیر حقیقیات النوى ؛ على مستوى الـ 

JG?: للصفات الوراثیة أفسر تشابه االدعامة المادية
بتشابه و وحدة بناء ھذه الدعامة المادية أي بتشابه الـ 

ADN.
على السبورة ثم اإلجابات على األسئلةاألستاذ يدون 

بعد كتابة:كھدفالتالمیذ في كراريسھم 
.وحدة الكائنات الحیة: Iالمجال التعلمي 
عند الكائنات ADNتماثل بنیة الـ : 2الوحدة التعلمیة 

لحیةا
:أثبت ذلك من خالل 

JG?:التعرف على التركیب الكیمیائي للـADN.
JG?: استخراج الصفات األخرى لھذا الجزيء كالبنیة

لتتأكد ظاھرة تماثل طبیعة الذخیرة الوراثیة عند 
.الكائنات الحیة

تركیبھا الكیمیائييحددو ADNجزيئات الـ ستخلص ي:2ساسیة األات تحقیق الكفاء:ثانیةألالمرحلة 
نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

من خاليا حراشف البصلADNالـ يستخلص : 2ساسیة األلكفاءة ل1مؤشر التحقیق
: المحتوى تنظیم

و ھي شكالیة المطروحة حسب الخطة المقترحة لحل اإل
تدعي التعرف التعرف على التركیب الكیمیائي ، ما يس

كیمیائیا على أحد المكونات الخلوية ؟
ADNالتركیب الكیمیائي للـ :1النشاط 

من حراشف البصلADNاستخالص الـ -1
التي تتضمنھا استنادا إلى معطیات البطاقة التقنیة 

104الصفحة 
علل كل خطوة من الخطوات المتبعة الستخالص الـ -1

ADN.
ول بنیة الخلیة ، لماذا يكون اعتمادا على معلوماتك ح-2

من الخلیة النباتیة أصعب من الخلیة ADNاستخالص الـ 
الحیوانیة ؟

من ADNالـ ستخلصي: مؤشر الكفاءة األساسیة 
خاليا حراشف البصل 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

+
الفحص 
المجھري

ADNبیعة الكیمیائیة للـ طيستعدي التعرف على ال
الخاليا استخالصه أوال من

ADNالتركیب الكیمیائي للـ :1النشاط 
من حراشف البصلADNاستخالص الـ 

:استغالل الوثائق 
تبرير مختلف الخطوات-1
خاصة جدرانھا لتمزيق خاليا الحراشف :2و 1الخطوة تبرير - 

.من التحرر ADNالبكتوسلیلوزية و تمكین الـ 
لب المكونات األخرى  عن أغADNفصل الـ : 3تبرير الخطوة -

.كبقايا الجدران و العضیات الخلوية 
يترسب فینفصل عن ADNلجعل الـ : 4تبرير الخطوة -

.باستعمال خاصیة الذوبان التفاضليالمكونات األخرى 
من أنبوب فصله إلى ADNنقل الـ : 6و 5تبرير الخطوة -

أو الكشف عنه بالملون ) من أجل تلوينه صبغه زجاجة ساعة
)المناسب

من الخلیة النباتي أصعب منه ADNيكون استخالص الـ -2
في الخلیة الحیوانیة إلحاطتھا بجدار بكتوسلیلوزي
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.ADNتركیب الكیمیائي للـ اليحدد: 2ساسیة  األللكفاءة 2تحقیق المؤشر 
نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

ADNمیائي لجزيئة الـ التركیب الكی-2
، مادا تستنتج ؟105ص 3و 2حلل الوثیقتین -1
ما ھي نتائج اإلماھة الكلیة و اإلماھة الجزئیة ؟-2
؟ADNما ھو التركیب الكیمیائي للـ -3

التركیب الكیمیائي للـ يحدد :مؤشر الكفاءة األساسیة
ADN.

الكتاب 
المدرسي

+
السبورة

 +
الفحص 
المجھري

ADNكیمیائي لجزيئة الـ التركیب ال-2
الصیغ المفصلة لثالث أنواع من المكونات2تبین الوثیقة -1
الكیمیائیة ) أو المواد(

الفسفورحمض *
سي ريبوزالديزوك: خماسي سكر *
من حلقة واحدة أو : مركبات حلقیة تحتوى على اآلزوت *

.حلقتین تعرف بالقواعد اآلزوتیة 
مركبات أخرى أعقد ناتجة عن ارتباط و 3ن الوثیقة بینما تبی

.سمى نیكلیوتیداتت: السابقة )المواد(كونات تفاعل الم
تعطي اإلماھة الكلیة حمض الفسفور و سكر الديزوكسي -2

ريبوز و القواعد اآلزوتیة ، بینما تعطي اإلماھة الجزئیة 
.النیكلیوتیدات 

من الجزيئات من ارتباط ثالث أنواعADNيتكون الـ -3
الكیمیائیة عبارة عن سكر خماسي ھو الديزوكسي ريبوز 

بقاعدة مرتبطا من جھة بحمض الفوسفور و من جھة أخرى 
آزوتیة معطیا جزيئة أعقد تسمى نیكلیوتیدة ؛ يوجد أربع أنواع 

:من النیكلیوتیدات حسب القاعدة اآلزوتیة 
أحادي الفوسفات إذا احتوت على ديزوكسي سیتیدين -
.اعدة السیتوزينق
ديزوكسي تیمیدين أحادي الفوسفات إذا احتوت النیكلیوتیدة -

.على قاعدة الثايمین
ديزوكسي غوانوزين أحادي الفوسفات في حالة قاعدة -

.الغوانین ضمن النیكلیوتیدة
ديزوكسي أدنین أحادي الفوسفات عندما تكون قاعدة -

.الغوانین ضمن النیكلیوتیدة 
فیما بینھا على مستوى السكر و حمض دات ترتبط النیكلیوتی

.ADNاآلزوت معطیة جزيئات أضخم للـ 
.ADNتنظیم و بنیة جزيئة الـ يحدد:2ساسیة  األللكفاءة 3تحقیق المؤشر 

ADNبنیة جزيئة الـ :2النشاط 
ال يكفي لتبرير ADNاستخراج التركیب الكیمیائي للـ إن 

ديد العالقة بین النیكلیوتیدات البنیة و يلزم لذلك تحتماثل 
) ثالثیة األبعاد(و بالتالي بنیته الفراغیة ADNضمن الـ 

التي تسمح لھذه الجزيئات الحاملة للصفات الوراثیة أن 
تتضاعف قبل اإلنقسام حتى تسمح ينقل و توزيع المورثات 

و دون ضیاع أو نقصان على الخلیتین الجديدتین بالتساوي 
:في ھذا الصدد ؛ من أبرز األعمال 

أعمال شارغاف - أ
استنادا إلى نتائج تجربة شارغاف 

: احسب العالقة التالیة لمختلف الكائنات الحیة -1
A/T,G/C,A+G/T+C,A+T/C+G

؟ADNماذا يمكنك استخالصه فیما يخص بنیة جزيئة الـ 
ضع ما ھي الفرضیة التي يمكن اقتراحھا فیما يخص تو-2

؟ADNفي جزيئة الـ مختلف القواعد اآلزوتیة
أعمال واطسون و كريك -ب

بناء على نتائج دراسة واطسون و كريك على جزيئات الـ 
ADN باستعمال األشعة السینیة و استنادا إلى نتائج

:أعمال شارغاف
واحدة من حدد تتابع النیكلیوتیدات على طول سلسلة -1

كونات مع مع إبراز كیفیة توضع ھذه المADNجزيئة الـ 
.السلسلة المقابلة ، دعم إجابتك برسم تخطیطي

بعدد أزواج القواعد ADNيتم قیاس طول جزيئة الـ -2
؛ علل استعمال األزوتیة و لیس بالمیكرومتر أو النانومتنر 

.ھذه الوحدة 
.ADNصف في بضعة أسطر بنیة الـ -3

تنظیم و بنیة جزيئة يحدد : مؤشر الكفاءة األساسیة
.ADNالـ 

تلتف الجزيئة بشكل حلزوني منتظم حول محور وھمي 
نانومتر ، تحتوي اللفة 3.4نانومتر ، بلفات طولھا 2قطره 

يستمر . أزواج من القواعد اآلزوتیة 10الواحدة على 
حول نفسه بشكل معقد آخذا بناء ADNالتفاف خیط الـ 

.Super hélice alphaيعرف بالحلزون ألفا المعقد 

اب الكت
المدرسي 

 +
السبورة

+
الفحص 
المجھري

ADNبنیة جزيئة الـ:2النشاط 
أعمال شارغاف - أ

حساب مختلف العالقات -1
Aيساوي عدد قواعد Tاستخلص أن عدد قواعد 

Gيساوي عدد قواعد Cو أن عدد قواعد
يساوي مجموع عدد القواعد A+Gمجموع القواعد البیورينیة 

1حیث أن العالقة بین مجموعھما يساوي T+Cالبیريمیدينیة 
بینما العالقة بین مجموع القواعد المتساوية يختلف من نوع 

.فھو ممیز لألنواع1إلى آخر أي يختلف عن 
.A+T/C+G ≠1أي 

Aعلى شكل أزواج ADNترتبط القواعد ضمن جزيئة الـ -2
و ھو ما يشیر إلى أن الجزيئة مكونة من Gمع Cو Tمع 

ین متعددتي النیكلیوتیدات و لیس سلسلة واحدةسلسلت
.مرتبطتین بواسطة أزواج القواعد المتكاملة 

أعمال واطسون و كريك -ب
قطعة من جزيئة يحدد تتابع النیكلیوتیدات في سلسلتي -1

مع إبراز العالقة بین مكونات كل سلسلة و العالقة ADNالـ 
.بین السلسلتین

بعدد أزواج القواعد اآلزوتیة ADNئة الـ يتم قیاس طول جزي-2
و مرتبطة في أزواج ADNحیث ھذه األخیرة موجودة ضمن الـ 

كما كما تحتوي كل جزيئة على عدد محدد من أزواج القواعد 
فیتبدل طولھا ملتفة حلزونیا بشكل معقد ADNأن جزيئات الـ 

.حسب درجة االلتفاف 
س طول جزيئات الـ كما تستعمل وحدات الطول السابقة لقیا

ADN خاصة النانومتر حیث يشغل كل زوج من القواعد كذلك
نانومتر 3.4أزواج من القواعد 10و نانومتر 0.34هطول قدر

.و ھو طول لفة واحدة 
من سلسلتین متعددتي ADNتتكون جزيئة الـ -3

حسب القواعد الداخلة في ( أنواع 4النیكلیوتیدات ؛ من 
النیكلیوتیدات فیما بینھا بواسطة حمض ترتبط ) .بنائھا

لسكر الديزوكسي 5و 3رات ذعلى مستوى الالفسفور
.للسكر 1و ترتبط القاعدة على مستوى ذرة الكربون ريبوز 

تتقابل السلسلتان بشكل متعاكس في االتجاه و ترتبطان 
3بـGمع C: بشكل متكامل بواسطة أزواج القواعد اآلزوتیة 

.ابطتین برAمع T، و Hروابط 
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عند جمیع الكائنات الحیةADNتماثل بنیة جزيئة الـ ظھري:2ساسیة  األللكفاءة 4تحقیق المؤشر 
ADNتماثل بنیة جزيء الـ : 3النشاط 

عند جمیع الكائنات ADNكیف نثبت تماثل بنیة جزيئة الـ 
الحیة ؟

عند مختلف ADNالتحلیل المقارن لجزيئة الـ - أ
نات الحیةالكائ

ماذا يمكنك ADNباستغالل معلوماتك حول بنیة الـ 
؟108ص 1في الوثیقة استخالصه من معطیات الجدول 

ADNتماثل بنیة جزيئة الـ -ب
.مبرزا الفرق الموجود بینھما" ب"و " أ"حلل الوثیقتني -1
ماذا يمكنك استنتاجه فیما يخص تماثل بنیة جزيئة الـ -2

ADN؟
تماثل بنیة جزيئة الـ يظھر:األساسیةمؤشر الكفاءة 

ADNعند جمیع الكائنات الحیة

الكتاب 
المدرسي 

 +
السبورة

+
الفحص 
المجھري

ADNتماثل بنیة جزيء الـ : 3النشاط 
مستخرج من كائنات حیة ADNمن خالل التحلیل المقارن لـ 

مختلفة
عند مختلف الكائنات ADNالتحلیل المقارن لجزيئة الـ - أ

الحیة
من معطیات الجدول يظھر أن النسب بین القواعد المتكاملة 

: أي أن كمیتھا متساوية عند كل الكائنات الحیة 1يساوي 
و ھذا عند جمیع الكائنات الحیة C=Gو كمیة A=Tكمیة 

سواء كانت حقیقیات األنوية ؛ متعددة أو وحیدات الخلیة أو 
.غیر حقیقیات األنوية

.متماثلة عند جمیع الكائنات الحیةADNأي أن بنیة الـ 
ADNتماثل بنیة جزيئة الـ -ب
عند كل من اإلنسان و ADNيتشابه تركیب قطعتي الـ -1

) التركیب و البنیة (البكتیريا من حیث المكونات و انتظامھا 
القواعد اآلزوتیة البیورينیة و يختلفان فقط في نسب 

ADNتي الـ و تتابعاتھا على طول سلسلالبیريمیدينیة 
A+T/C+G ≠1أي 

متماثلة عند جمیع الكائنات ADNتكون خصائص جزيئات الـ -2
) التركیب الكیمیائي لھا(الحیة من حیث الوحدات المكونة لھا 

أو تنظیم بنیتھا(و طريقة انتظامھا في بنائھا ثالثي األبعاد 
و تختلف فقط من حیث العالقة النسبیة للقواعد ) الجزيئة
.المكونة لھااآلزوتیة

و تماثله عند ADNحمل و وجود النبأ الوراثي على مستوى الـ ظھر ي:2األساسیةللكفاءة 5تحقیق المؤشر 
.جمیع الكائنات الحیة

الطبیعة الكیمیائیة للمورثة : 4النشاط 
و أنھا من نفس الطبیعة ADNطالما أن المورثات 

.ائنات الحیة متشابھة البنیة عند جمیع الك: الكیمیائیة 
بین ھل يمكن نقل المورثات و من ثم الصفات الوراثیة 

األنواع المختلفة ؟
التحويل الوراثي - أ

109من الصفحة 1استنادا إلى البطاقة التقنیة و الوثیقة 
استخرج الخطوات العملیة التي تسمح بإنتاج كائن -1

.محول وراثیا 
.حلل النتائج المتحصل علیھا من التجربة -2
لماذا لم تتغیر بعض الفئران الناتجة عن التحويل -3

الوراثي؟
تقنیة البصمة الوراثیة -ب

.110ص 3في الوثیقة حلل النتائج المحصل علیھا -1
ما ھي المعلومات التي تستخرجھا من ھذه التجارب ؟  -2

دراسة التتابع النیكلیوتیدي في مورثات - ج
.مختلفة 

.ADNمختلف قطع الـ قارن بین-1
ماذا تستنتج ؟-2

حمل و وجود النبأ يظھر :مؤشر الكفاءة األساسیة
و تماثله عند جمیع ADNالوراثي على مستوى الـ 

.الكائنات الحیة

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

الطبیعة الكیمیائیة للمورثة : 4النشاط 
بین األنواع المختلفة التي ال يمكن نقل الصفات الوراثیة 

نقل الـ تنتقل بینھا الصفات بشكل طبیعي و ذلك عن طريق 
ADN أو التحويل الوراثي و تعرف الظاھرة التقنیة باإلستیالد

فیرا من النقاش العلمي و قد نالت ھذه الظاھرة حظا وو 
و وصفت األحیاء التي أنتجت عن الظاھرة .و األخالقيالديني 

Organismes génétiquement :(OGM)راثیا بالمحولة و
modifiés ou transgéniques.

التحويل الوراثي - أ
:تتم عملیة التحويل الوراثي وفقا للخطوات التالیة-1
التعرف على المورثة المسئولة عن الصفة المرغوب نقلھا ، *

غالبا ھي مورثات المقومة لآلفات (و آلیة عمل ھذه المورثة 
ت و الطفیلیات و الحشرات أو المقاومة للجفاف مثل الفیروسا

من النمط النووي و تحديد موقعھا).و قلة الضوء عند النباتات
.الخاص بھذه المورثةADNثم عزل الـ 

ضمن حامل له غالبا ھو  ADNيوضع الـ ( ADNحقن الـ *
حلقي لكائن يتطفل على البكتیريا يسمى ADNقطعة من 
)ك باستعمال إنزيمات خاصةو ذلأو بكتیريا بالسمید

أو في خلیة نباتیة عند .يضة حديثة اإلخصاب وفي خلیة ب
النباتات 

.زرع البويضة المعدلة وراثیا في رحم أنثى جاھزة للحمل *
األنسجة النباتیة المعدلة وراثیا عن عند الحیوانات ، و إكثار 

.طريق اللمة
ران و جرد فئ4جیل من الفئران يتكون من تم الحصول على -2
مأخوذة رغم أن البويضات المزروعة في رحم األنثى الحاملة (

).ھرمون النمو ADNفئران و لكن محقونة بـ من 
و تحول فأر واحد فقط رغم تعرض 4لم تتغیر الفئران الـ-3

ADNلعدم اندماج الـ ADNبالـ للحقن البويضات التي أنتجتھا 
بة نجاح ھذه أغلب البويضات آلن نسADNالمحقون ضمن 
.العملیة ضئیلة 

تقنیة البصمة الوراثیة -ب
الصبغي الحامل ADN: يبین تحلیل المعلومة الوراثیة -1

:للمورثة المعنیة 
للمعلومة الوراثیة لھرمون النمو الممیز  شريط الوجود *

المتحول وراثیا إلى جرد و ھذا 4الخاص بالجرد عند الفأر 
مون النمو المستخرجة من مورثة ھرADNدلیل على اندماج 

ADNفي ؛و المحقونة في بويضة الفأر الملقحة حديثا الجرد 
.الفأر و بالتالي تحويله إلى جرد

عدم وجود نفس الشريط عند الفئران الناتجة و التي لم *
.تتحول وراثیا 
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من مجموع التجارب السابقة استنتج أن المعلومات الوراثیة -2
فھو دعامتھا المادية و ھي  ADNموجودة على مستوى الـ 

متماثلة عند جمیع الكائنات الحیة
دراسة التتابع النیكلیوتیدي في مورثات -ج

مختلفة     
وظائفھا في كونھا ثات على اختالفرتتشابه جمیع المو-1

.تتكون من تتابعات نیكلیوتیديةADNقطع من الـ 
العالقات النسبیة للقواعد تختلف المورثات فیما بینھا في 

؛ أو ما يسمى بالتتابع الدقیقاآلزوتیة المكونة للنكلیوتیدات 
.أو ترتیب  و عدد أنواع النیكلیوتیدات 

ھو دعامة المعلومة الوراثیة و ھو ADNتركیب الـ استنتج -2
.تمتماثل عند جمیع الكائنات الحیة ؛ فھو تتابع نیكلیوتیدا


