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3البطاقة الفنیة رقم
علوم تجريبیةانیةلسنة الثا:المستوى

ساعة40:الزمنیةالمدة 

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

.ھمابفي المسائل المتعلقة 
المعلومات أجل المحافظة على الصحة على ضوءاقتراح حلول عقالنیة مبنیة على أسس علمیة من:1الكفاءة القاعدية

المتعلقة بدور كل من النظام العصبي و الھرموني في التنظیم الوظیفي للعضوية
آلیات التنظیم على مستوى العضوية : )المجال المفاھیمي(ولاأليمجال التعلم

الوظیفي للعضويةالعصبي الھرموني في التنظیمرز التنسیقبي: 03الھدف التعلمي
)سا10مدة إنجازھا (الھرموني التنظیم العصبي –ولىاألةالوحدة التعلیمی
-الوضعیة المشكلةEوضعیة االنطالق-التقويم التشخیصي: المرحلة األولى

)نشاط التلمیذ(اإلجراءات المتخذة/ نسبة النجاح مدة اإلنجاز)نشاط األستاذ(وات و أھداف التقويم التشخیصيأد
:األسئلة

LE : في لموضوع وحدة العضوية حسب دراستنا
، كیف يتم التنسیق بین األعضاء التي تضطلع 1السنة

؟التكاثربوظیفة 
LE:تحكم في نشاط ما ھي المنطقة العصبیة التي ت

المبیض و الخصیة ؟: األعضاء الجنسیة
LE: ھل يكفي التحكم العصبي لتنظیم نشاط األعضاء

الجھات األخرى التي تتحكم في ھي ما التكاثرية ؟
تنسیق و تنظیم عمل األعضاء التكاثرية ؟

:األھداف من التقويم
قیاس مدى التحكم في  المعارف السابقة و استعمالھا 

:)تجنید المكتسبات القبلیة(إلى إشكالیة جديدة للوصول
LE:- ھل لتحت السرير البصري و  الغدة النخامیة

دور أو عالقة بالنشاط الجنسي أو تأثیر على 
؟الخصیة و المبیض 

إذا ثبت ذلك كیف أو ما ھي آلیات ھذا التحكم 
المزدوج ؟

دقائق5

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

JG?: يتم التنسیق بین األعضاء التي تضطلع بوظیفة
طريق عصبي و طريق :التكاثر عن طريقین في آن واحد 

.ھرموني

JG?: يقع نشاط المبیض و الخصیة تحت تحكم منطقة
.تحت السرير البصري

JG?: ال يكفي التحكم العصبي لتنظیم و تنسیق عمل
اء التكاثرية حیث يتحكم في نشاطھا إضافة إلى تحت األعض

.الغدة النخامیة السرير  العصبي ؛
JG?: يتم التنسیق بین نشاط أعضاء العضوية و تنظیم

.نشاط وظائفھا بواسطة الجھاز عصبیا و ھرمونیا
JG?: على اإلجابات على األسئلةاألستاذ يدون

بعد كتابة:كھدفالتالمیذ في كراريسھم السبورة ثم 
آلیات التنظیم على مستوى : 1المجال التعلمي 

.العضوية
التنسیق العصبي الھرموني: 3الوحدة التعلمیة 

للعضوية صبي الھرموني في التنظیم الوظیفي لتنسیق العابرزي:3ساسیة األات تحقیق الكفاء:ثانیةألالمرحلة 
نشاط التلمیذ/جوابتوقع الالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

العالقة الوظیفیة بین تطور الجريبات و نشاط الغدتین تحت يظھر : 3ساسیة األلكفاءة ل1مؤشر التحقیق
السريرية و النخامیة

: المحتوى تنظیم
حسب الخطة المقترحة لحل اإلشكالیة المطروحة يجب 

أوال إبراز وجود تحكم عصبي و ھرموني في الوظیفة 
مثال للخصیة أو المبیض الجنسیة ؛ 

المراقبة تحت السريرية و النخامیة :1النشاط 
لإلفرازات المبیضیة

إظھار العالقة الوظیفیة بین تطور الجريبات و -1
نشاط الغدتین تحت السريرية و النخامیة 

من 58الصفحة في 1الوثیقةاستنادا إلى معطیات
ا استغالل نفذ التعلیمات التي يتضمنھالكتاب المدرسي

.تلك الوثائق
إذا لم يتمكن التالمیذ من التحلیل و المقارنة بشكل منظم 

أن يصوغ أسئلة بسیطة حول الوثائق ذيمكن لألستا
:تحقق أجوبتھا الھدف من النشاط 

ما ھي الظواھر الممیزة للمرحلة الجريبیة من جھة و *
علل أسماء ھاتین .من جھة أخرى المرحلة اللوتیئینیة 

.حلتینالمر
لماذا يتم إفراز البروجسترون بعد اإلباضة فقط؟*
تطور الجريبات و تغیرات نسبة ما ھي العالقة بین *

.الھرمونات المبیضیة في الدم 
المبايض تتحكم في الدورة : علل المصطلح التالي*

.الرحمیة
العالقة الوظیفیة بین ظھر ي: مؤشر الكفاءة األساسیة 

غدتین تحت السريرية و النخامیةتطور الجريبات و نشاط ال

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

المراقبة تحت السريرية و النخامیة :1النشاط 
لإلفرازات المبیضیة

إلظھار العالقة الوظیفیة بین تطور الجريبات و نشاط -1
الغدتین تحت السريرية و النخامیة 

:استغالل الوثائق 
:تتمیز المرحلة الجريبیة بـ*
يصل إلى من مراحل متقدمة ال عدد من الجريبات نمو- 

جريب دو غراف أو (نھاية نضجه إال جريب واحد ؛ يصبح ناضجا 
.و تضمحل باقي الجريبات )مجوف

على سطح تنتھي المرحلة الجريبیة بانفجار الجريب الناضج -
.مع بعض السائل الجريبيو تحرير البويضة المبیض 

.تعرف الظاھرة باإلباضة 
FSH:النخامیةا تتمیز بإفراز ھرمون الغدة كم

:تتمیز المرحلة اللوتیئینیة بـ
يتقھقر نموه : إلى جسم لوتیئینيالجريب الفارغ تحول ي-

.حتى ضموره خالل ھذه المرحلة
.لتمیزھا بنمو الجريباتتعلل تسمیة المرحلة الجريبیة 

.LHتتمیز أيضا بإفراز  ھرمون الـ 
اللوتیئینیة لتشكل و تطور الجسم و تعلل تسمیة المرحلة

مشتق من الالتیني لوتیوس و معناه أصفر: فیھا نيوتیئیلال
.فتسمى كذلك مرحلة صفارية

ألنه ينتج من خاليا يتم إفراز البروجسترون بعد اإلباضة فقط *
الجسم اللوتیئیني الذي يتشكل بعد اإلباضة من الخاليا 

.الجريبیة التي تبقى من الجريب الناضج
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كلما تطورت الجريبات خالل المرحلة الجريبیة زاد إفراز *
حیث تنتجھا الخاليا الجريبیة التي ھرمونات االستروجینات 

.تتكاثر خالل ھذه المرحلة
و البروجسترون االستروجیناتتعمل الھرمونات المبیضیة *

حیث يكون قبل ثم بعد اإلباضة زيادة نمو بطانة الرحم على 
حتى ) يوم28كل (خالل كل دورة جنسیة : يا ھذا النمو دور

سمیت دورة رحمیة بالموازاة مع النمو الدوري للجريبات و 
؛ و ھو ما يبرر تحكم الجسم األصفر أي الدورة الرحمیة

.المبايض في الدورة الرحمیة
.الدورة الجنسیةتواقت اإلفرازات الھرمونیة األنثوية خالل يظھر : 3ساسیة  األللكفاءة 2تحقیق المؤشر 

نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى
ازات الھرمونیة األنثوية خالل إظھار تواقت اإلفر-2
: دورة الجنسیةال

:59ص 2استنادا إلى المعطیات التي تقدمھا الوثیقة 
بین إفراز كل من الھرمونات ما ھي العالقة الموجودة *

لھرمونات المبیضیة في لحظة اإلباضة و في النخامیة و ا
.بداية الدورة 

ازات تواقت اإلفرظھر ي:مؤشر الكفاءة األساسیة 
.دورة الجنسیةالھرمونیة األنثوية خالل ال

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

إظھار تواقت اإلفرازات الھرمونیة األنثوية خالل -2
: الدورة الجنسیة 
عند أوجه خالل لغدة النخامیة من اFSHيكون إفراز ھرمون 

المرحلة الجريبیة قبیل اإلباضة متوافقا مع اإلفراز األعظمي 
.لھرمونات االستروجینات من المبیض

كبیرا LHيكون إفراز الھرمون اآلخر للغدة النخامیة و ھو الـ و
قبل أن يبلغ ھرمون البروجسترون أوج إفرازه خالل اإلباضة

.من الدورة21بعد اإلباضة ؛ خالل الیوم
بینما يكون إفراز الھرمونات النخامیة و المبیضیة ضعیفا في 

.بداية الدورة
) .مفھوم المراقبة الرجعیة(مراقبة رجعیةوجوديبرز : 3ساسیة  األللكفاءة 3تحقیق المؤشر 

منظم كمیا خالل إفراز الھرمونات المبیضیة الذي يجعل ما 
الدورة الجنسیة ؟

: التنظیم الكمي للھرمونات المبیضیة :2ط النشا
المراقبة الرجعیة

تحلیل عواقب استئصال المبايض على -1
.السريريةاإلفرازات تحت

:كمیا آلیة تنظیم إفراز ھرمونات المبیض بحثا عن 
.60ص 1حلل النتائج المتحصل علیھا في الوثیقة *
ماذا تستنتج ؟*

مراقبة رجعیةدوجويبرز : مؤشر الكفاءة األساسیة
.)مفھوم المراقبة الرجعیة(

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

: التنظیم الكمي للھرمونات المبیضیة :2النشاط 
المراقبة الرجعیة

تحلیل عواقب استئصال المبايض على اإلفرازات -1
.تحت السريرية

يوم20إلى 0،من بداية الدورة أي الزمن لاالستئصاقبل -
900ng/mlإلى 150من FSHز ھرموني يتزايد إفرا

.12ng/mlإلى 2ng/mlمن LHو الـ 
إفراز كل يتزايد30إلى الیوم 20م من الیوبعد االستئصال -

إلى LHو الـ 1200ng/mlإلى 900أكثر من FSHالـ : منھما 
.16ng/mlإلى 12أكثر من 

إفراز كل يوم أي خالل دورتین متتالیتین يبقى 60إلى 20من 
1200ng/mlعند القیمة FSHمنھما كبیرا و ثابتا الـ 

ng/ml 16أكثر من عند القیمة LHو الـ 
و تاالستروجینا( المبیض بمفرزاته أناستنتج*

الھرمونات تحت السريرية يتحكم في إفراز )البروجسترون
بعدما ثبت سابقا أن الھرمونات تحت السريرية و النخامیة 

.حكم في إفرازات المبايضالنخامیة تت
.نوعھايمیزمن وجود مراقبة رجعیة  و تحققي: 3ساسیة  األللكفاءة 4تحقیق المؤشر 

إظھار تأثیر حقن الھرمونات المبیضیة على -2
تحت السريرية و النخامیةاإلفرازات 

لغرض التحقق من تأثیر ھرمونات المبايض على النشاط 
و البصري و الغدة النخامیة الھرموني لتحت السرير

أجريت تجارب حقن مستخلص استخراج نوع التأثیر 
االستراديول على كائن سلیم و آخر مستأصل : المبیض 

3و الوثیقة 2الوثیقة المبیض ، نتائج التجارب ممثلة في 
:على التوالي 61و 60ص 

.3، 2، 1بین العالقة الموجودة بین نتائج الوثیقة *
وع المراقبة الرجعیة التي تم إظھارھا؟نما ھو *

ن وجود مراقبة متحققي:مؤشر الكفاءة األساسیة
الكتاب .نوعھامیزيرجعیة و 

+ المدرسي 
السبورة

إظھار تأثیر حقن الھرمونات المبیضیة على -2
اإلفرازات تحت السريرية و النخامیة

السلیم بھرمون االستراديول ) الحیوان(عند حقن الكائن *
حیث يكون إفراز كل )رمون المبیض في المرحلة الجريبیةھ(

و ھو ھرمون الغدة LHالـمن ھرمون تحت السرير البصري و 
.ى تناقص و انخفاض إفراز كل منھما؛ أدى إلالنخامیة مرتفعا 

لذيھا إفراز يكونحیث (و عند حقنه لنعجة مستأصلة المبیض 
نه ارتفاع في نتج ع) منخفضا في المرحلة الجريبیةLHالـ 

بشكل كبیر مقارنة مع حیوان مماثل مستأصل LHإفراز الـ 
.المبیض و غیر محقون باالستراديول

النشاط  يؤثر إفراز الھرمونات المبیضیة بشكل مزدوج على 
:اإلفرازي لكل من تحت السرير البصري و الغدة النخامیة

تزيد إفرازات تحت السرير البصري و الغدة النخامیة من إفراز 
تأثیر (االستروجینات و البروجسترون : ھرمونات المبیض 

).إيجابي
إفراز ھرمونات تحت يتناقص زيادة إفراز ھرمونات المبیض عند

يعرف ھذا )تأثیر سلبي( السرير البصري و الغدة النخامیة
.2و 1كما في التجارب سلبیةالتأثیر بالمراقبة الرجعیة ال

Feed back négatif
ارتفع إفراز 3في التجربة و عند زيادة إفراز األستراديول 

، يسمى ھذا التأثیر مراقبة رجعیة LHو الـ FSHھرمونات الـ 
Feed back positif.إيجابیة
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.مفھومھاستخرجيوجود مراقبة رجعیة و يثبت : 3ساسیةاألللكفاءة 5تحقیق المؤشر 
مالحظة التصوير اإلشعاعي الذاتي للمنطقة -3

تحت السريرية
تحكم مفرزات المبیض في نشاط الغدة تحت إلثبات

، نتائجھا ممثلة في 61ص السريرية أنجزت التجربة 
.من نفس الصفحة 4الوثیقة 

فیما يخص النتائج التجريبیة ماذا يمكن استنتاجه*
المحصل علیھا؟

؟راديول يؤثر على البنیة المالحظةيبین أن االستھل ھذا*
من نتائج استخالصھا كما ھي العالقة التي يمكن*

؟4و الوثیقة 2الوثیقة 
و وجود مراقبة رجعیة ثبتي:مؤشر الكفاءة األساسیة

.مفھومھايستخرج

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

مالحظة التصوير اإلشعاعي الذاتي للمنطقة تحت -3
ةالسريري

المنطقة تحت السريرية تحتوي على الخاليا استنتج أن *
المستھدفة من طرف ھرمون االستراديول حیث تدل النقاط 

الغشائیة على بمستقبالتهالسوداء على ارتباط االستراديول 
.خاليا تحت السرير البصري

خاليا تحت السرير نعم يدل ارتباط االستراديول على * 
ك الخاليا أي على منطقة تحت البصري على تأثیره على تل

.السرير البصري
استنتج أن االستراديول يؤثر أو يستھدف لیس 4و 2من *

بل خاليا GnRHالتي تفرز الـ فقط خاليا تحت السرير البصري 
.LHو الـ FSHالغدة النخامیة التي تفرز الـ 

.ھوم المراقبة الرجعیة اإليجابیةمفيستخرج : 2ساسیة  األللكفاءة 6تحقیق المؤشر 
عواقب حقن جرعات قوية من االستراديول على -4

إفراز الھرمونات النخامیة و تحت السريرية
.62ص 5حلل الوثیقة *
تضیفھا ھذه التجربة ؟ما ھي المعلومة التي *

مفھوم المراقبة ستخرج ي:مؤشر الكفاءة األساسیة
.الرجعیة اإليجابیة

جرعات قوية من االستراديول على عواقب حقن-4
إفراز الھرمونات النخامیة و تحت السريرية

المبیض يؤدي إلى ارتفاع استئصالوف اآلن أن رمن المع-*
.20ng/mlإلى أكثر من LHإفراز ھرمون الغدة النخامیة 

.بالمقابل كانت كمیة االستراديول ضعیفة جدا في الدم
لزاد إفراز االستراديوة الدورة بعد إعادة زرع المبیض في بداي-

16إلى غاية الیوم و بقي ثابتا مل /بیكوغرام 100قلیال إلى 
.من الدورة الجنسیة

حتى قاربت قیمته االنعدام في LHبالمقابل انفض إفراز الـ 
.من الدورة16الیوم 

صاحب 16بعد حقن جرعة قوية من االستراديول في الیوم -
.15ng/mlإلى حوالي LHز الـ ذلك ارتفاع كبیر في إفرا

بانخفاض تركیز االستراديول في الدم يتبعه انخفاض في -
و ذلك خالل المرحلة من الغدة النخامیةLHإفراز الـ 

.اللوتیئینیة
ھي أن إفراز المعلومة التي تضیفھا ھذه التجربة *

على إفراز ھرمون الغدة يؤثر طرديابكمیات كبیرة لاالستراديو
LHأي يحث الغدة النخامیة على إفراز الـ LH: النخامیة

.يسمى ھذا بالتأثیر الرجعي اإليجابي
يكون تأثیر و تحكم ھرمون االستراديول في إفراز ھرمونات 

بتراكیزه تحت السرير البصري و الغدة النخامیة رجعیا موجبا 
)جرعات كبیرة( العالیة 

لطبیعة الدفقیة لإلفرازات تحت السريرية في التأثیر على اإلفرازات ايبرز 2ساسیة  األللكفاءة 7تحقیق المؤشر 
.ثم المبیضیةالنخامیة

الطبیعة الدفقیة لإلفرازات تحت -5
.النخامیة-السريرية 

GnRHنتائج الحقن المستمر و الدفقي لھرمون الـ - أ
عند حیوان مخرب المنطقة الخلفیة تحت السريرية

ثم استخرج الشروط الالزمة حلل النتائج المحصل علیھا *
.GnRHلتأثیر الھرمون 

الطبیعة الدفقیة برزي: مؤشر الكفاءة األساسیة
لإلفرازات تحت السريرية في التأثیر على اإلفرازات 

الكتاب .ثم المبیضیةالنخامیة
+ المدرسي 
السبورة

الطبیعة الدفقیة لإلفرازات تحت -5
.النخامیة-السريرية 

GnRHمستمر و الدفقي لھرمون الـ نتائج الحقن ال- أ
عند حیوان مخرب المنطقة الخلفیة تحت السريرية

، الجنسیة في بداية الدورة LHيكون إفراز ھرمون الـ -*
المخرب المنطقة عند الحیوان مل /نانوغرام2.5حوالي 

و كذلك الحال بالنسبة لھرمون الخلفیة لتحت السرير البصري 
FSH مل/رامنانوغ25بقیمة أقل من.

LHارتفع إفراز الـ بشكل دفقي GnRHعند حقن ھرمون الـ -
يوم 25إلى 12في المدة من مل /نانوغرام 15غاية القیمة 

100إلى أكثر من FSHتبعه ارتفاع كبیر في إفراز ھرمون 
.خالل نفس الفترةنانوغرام

بشكل مستمر خالل المدة GnRHعندما حقن ھرمون الـ -
إلى ما LHكمیة الـ انخفضت كمیة إفراز يوم 45إلى 25من 

و كذلك الحال فیما يخص إفراز كانت علیه في  بداية التجربة 
.حیث انخفض إفرازه FSHالـ 
على الھرمونات GnRHالشروط الالزمة لتأثیر ھرمون الـ *

النخامیة ھو إفرازه على شكل دفقات و ال يؤثر إفرازه بشكل 
.مستمر

.خالل الدورة الجنسیة LHتطور  اإلفراز الدفقي  لھرمون الـ يحدد :2األساسیةللكفاءة 8ر تحقیق المؤش
–معايرة نسبة اإلفرازات تحت السريرية -6

.النخامیة خالل دورة جنسیة 
خالل الدورة LHالدفقیة للھرمون تكیف يتم تطور اإلفرازا*

الجنسیة ؟
اإلفراز الدفقي  تطور  حدد ي:مؤشر الكفاءة األساسیة

.خالل الدورة الجنسیة LHلھرمون الـ 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

النخامیة –معايرة نسبة اإلفرازات تحت السريرية -6
.خالل دورة جنسیة 

) LHو FSH( صحیح يتم إفراز ھرمونات الغدة النخامیة *
و حیث تتغیر كمیة الدفقات بشكل دفقي و لیس مستمرا

:خالل مراحل الدورة الجنسیة عند المرأة رمونیة الھتواتراتھا 
في ضعیفة و تواترات بكمیات منخفضة LHإفراز الـ يكون -
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، 20mUI/mLو 15تتراوح بین بداية المرحلة الجريبیة ؛ 
عدد (و التواتر ) كمیة الھرمون في الدفقة(السعة تتزايد 

ل خالخالل ھذه المرحلة حتى تبلغ أقصاھا) الزمن/ الدفقات 
.mUI/mL 30يصل حیثالساعات التي تسبق اإلباضة 

من حیث السعة و ( ينخفض اإلفراز  تدريجیا بعد اإلباضة -
و يبقى منخفضا خالل المرحلة اللوتیئینیة حتى ) التواتر

.نھايتھا

ثبات يستنتجسرعتھايحسب ثبات سرعة السیالة العصبیة ويستنتج :2األساسیةللكفاءة 9تحقیق المؤشر 
سرعتھايحسب سرعة السیالة العصبیة و

حوصلة
ضع عالقة بین التغیرات الكمیة لإلفرازات الھرمونیة و *

علما أن نسبة الھرمونات .عواقبھا على النشاط الجريبي
.المبیضیة في الدم تتغیر دوريا 

لتنظیم الدورة المبیضیة موضحا فیه أنجز رسما تخطیطیا *
.مُّم و المنظِّظالجھاز المن

عالقة بین التغیرات يضع:مؤشر الكفاءة األساسیة
الكمیة لإلفرازات الھرمونیة و تأثیرھا على الوظیفة 

ذلك إلى رسم يترجم و)تطور الجريبات(التناسلیة 
.م ُّم و المنظِّتخطیطي يبرز فیه الجھاز المنظ

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

حوصلة
یم كل من يخضع النشاط الجنسي الدوري لتحكم و تنظ

:المعقد تحت السريري النخامي و الغدد الجنسیة 
يكون في بداية الدورة الجنسیة و خالل المرحلة الجريبیة 

نظرا ) إفراز الـبروجسترون(إفراز الھرمونات المبیضیة ضعیفا 
التي ) ينبه اللواقط( مما يحسس لضمور الجسم األصفر 

موناته على إفراز ھرالمعقد تحت السريري النخامي تحث 
؛ يعرف LHو FSHسعة و تواتر اإلفراز الھرموني للـ تزايد تف

.ذلك بالمراقبة الرجعیة السلبیة
إلى حث نمو و تطور الجريبات خالل FSHيؤدي زيادة إفراز الـ 

: المرحلة الجريبیة فیزداد بذلك إفراز الھرمونات المبیضیة 
.االستروجینات 

تؤدي إلى إفراز يثیر لواقط عند بلوغ إفراز االستروجینات أقصاه
؛ تسمى مراقبة رجعیة بقیمة قصوى تنتج عنھا اإلباضةLHالـ 

.إيجابیة
بعد اإلباضة و خالل المرحلة اللوتیئینیة ينتج عن اإلفراز الكبیر 

للبروجسترون  تأثیرا سلبیا على إفراز الھرمونات النخامیة 
.لسلبیةحیث يكبح إفرازھما ؛ يعرف ذلك بالمراقبة الرجعیة ا

خاليا الغدة النخامیة تشكل العصبونات تحت السريرية و 
إفراز الھرمونات المبیضیة و زيادة لواقط حیث تتحسس بنقص 

.Le système réglantمِّفھي لواقط الجھاز المنظ
فتفرز ھرموناتھا لضمان ثبات كمیة الھرمونات المبیضیة عند 

لجنسیة ، القیمة المطلوبة في الوقت المحدد من الدورة ا
Le systèmeم ُّالجھاز المنظالھرمونات المبیضیة فتشكل

réglé المتغیر و كمیتھا–Le paramètre -

Systèmeمِّجھاز منظ réglant

FSH

LH

المعقد تحت 
السريري النخامي

لواقط (
مركز +حساسة

)عصبي إدماجي

م ُّالجھاز المنظ
Système réglé

نسبة الھرمونات 
المبیضیة في الدم

المبیض
)منفذ(

قیمة متغیرة 
دوريا

قیمة معدلة
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التقويم التكويني :ثالثةالمرحلة ال
المقايیس/ نشاط التلمیذالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

1رقم كتابیةوظیفة 
)األسئلة: (التقويم التكوينيأدوات 

يعینھا بعض التمارين من الكتابيكلف التالمیذ بحل
األستاذ و يحدد األھداف منھا

من الكتاب المدرسي 31ص 4و 2و 1حل التمرين 
تستلم الوظیفة بعد أسبوع من تسلیمھا 

:)التقويم(األھداف من األسئلة 
:المعرفیة )الكفاءات(األھداف
:المنھجیة)كفاءاتال(األھداف 

تصحح و توضع العالمات وفقا : اإلجراءات المتخذة
) سلم التنقیط(للمقايیس المحددة من طرف األستاذ 

.تحتسب العالمات تقويما مستمرا

الكتاب المدرسي

.المناسبةيتوقع األستاذ و يحرر األجوبة 
.ينجز سلم التنقیط المناسب


