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 مقدمة:

طات 2022/2023ضمانا لجودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنة الّدراسّية 
ّ
ربية الوطنّية على إعداد املخط

ّ
، عملت وزارة الت

زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة 
ّ
مات قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج وتقويم املوارد الال

ّ
وإنمائها لدى تالميذ مرحلة الّتعليم الّسنوّية للّتعل

طات هي أدوات عمل مكّملة للّسندات املرجعية املعتمدة )املناهج والوثيقة املرافقة( يتوّجب مراجعتها وتحي
ّ
نها حتى تستجيب ملختلف ياملتوّسط. إّن هذه املخط

مي.املستجّدات التنظيمّية والبيداغوجّية بغرض تيسير وقراءة وتنفيذ املنهاج وتوحيد 
ّ
 مضامين املقطع الّتعل

التااي مّساات  (covid 19)بنااء علااى قاارار العاودة التدريجيااة لنظااا  الّتمادرد العااادي بعااد أ ناار مات ساا تين ماات نظاا  التماادرد ااساات نا   بساا ب جا حاة  ورونااا           

طاات الّسانوية ل
ّ
رباويين املخط

ّ
بنااء الّتعلماات لهاذه السانة الدراساية ت ناساب ماع الاجام الساا ي السانوي بالدنا، تضع وزارة التربية الوطنية باين أيادي املمارساين الت

 املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. 

طات السنّوية مت تدابير وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، والرجوع إليها  لماا د وعليه،         
ّ
عات الااجاة، فإنه يتعّين على الجميع قراءة وو ي ما ورد في هذه املخط

ل املف شين ومرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرونه مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة. مع إمكانية
ّ
 تدخ
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 لدى المتعلّم والسيرورة المنهجية والبيداغوجية المتّبعة في ذلكباإلنماء والتنصيب  أوال: الكفاءات المستهدفة

 

 استجابة لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادرا على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل العلمية الراهنة في المجال الصحييقترح حلوال مؤسسة علميا الكفاءة الشاملة: 

 الكفاءات الختامية الميادين

صفات الوراثية.والتكاثر وانتقال الأمام اختالل وظيفي عضوي أو وراثي يقدم تفسيرا علميا وإرشادات وجيهة بتجنيد موارده المتعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية  ميدان :اإلنسان والصحة   

 

 مهابيداغوجيا المقاطع التعلّمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة ومعايير تقوي

 مالحظات الوظيفة الهيكلة البيداغوجية للمقاطع التعلّمية

يتم التكفل بالقيم والمواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات  - تبرير الحاجة إلى أدوات معرفية جديدة وتمكين المتعلّم من إعطاء معنى لها. وضعية انطالقية

 الوضعيات.

المتعّلم للموارد المعرفية بحل الوضعية تُستهل عملية تقويم مدى تملّك  -

 االنطالقية.

 معالجة االختالالت المسجلة قبل الشروع في المقطع الموالي. -

 بناء الموارد المعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 

 إرساء وإدماج الموارد المعرفية للمقطع.

 تقويم مدى التحكم في الموارد المعرفية للمقطع.

 معايير التقويم

 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات تقويم مدى تملّك الموارد

 اكتساب معارف؛ 

 توظيف معارف؛ 

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 

  الوجاهة؛ 

 االستعمال السليم ألدوات المادة؛ 

   االنسجام؛ 

 .اإلتقان 
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 المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها حسب الفصول الدراسيةثانيا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج الموارد 

 المجال الصحي يقترح حلوال مؤسسة علميا استجابة لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادرا على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل العلمية الراهنة فيالكفاءة الشاملة: 

 الفصل األول

 قبل االنطالق في تنفيذ محتوى مخطط التعلم السنوي لكل مستوى. 2022/2023التشخيصي: يجرى في األسبوع األول للدخول المدرسي للسنة الدراسية التقويم 

 والتكاثر وانتقال الصفات الوراثية.مام اختالل وظيفي عضوي أو وراثي يقدم تفسيرا علميا وإرشادات وجيهة بتجنيد موارده المتعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية أ الكفاءة الختامية:

رقم وعنوان 

 المقطع التعلّمي

للمقاطع  كونةتوجيهات بخصوص أنماط الوضعيات الم المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج هيكلة الموارد

التعلّمية وبعض السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل 

 التعلّم )داخل و/أو خارج القسم(

مدى  معايير ومؤشرات لتقويم

تملُّك الموارد، إنماء وتنصيب 

 الكفاءات

تقدير الحجم 

 الزمني

 الوضعية االنطالقية الشاملة لميدان:االنسان والصحة.

 حول اآلليات التي تتم بها الوظائف الحيوية للعضوية، وكيف يتم التنسيق بينهما لجعلها وحدة وظيفية.طرح وضعية تثير تساؤالت 

 ضطرابات عضوية ووراثيةوما التصرفات المسؤولة التي يجب العمل بها، واالرشادات الوجيهة التي يمكن تقديمها للغير من أجل تفادي المشاكل الصحية الناجمة عن ا 

 

 القبلية:المكتسبات 

ا لتعليم االبتدائي من خالل  يسترجع مكتسباته القبلية من مرحلة

 استقصاء معطيات تخص ميدان اإلنسان و الصحة و المتعلقةبـ:

 القواعد الصحية للنمو.- مؤشرات النمو عند الطفل.-

المفهوم األولي للهضم  - الدعامة التشريحية للجهاز الهضمي.   -

احترام القواعد الصحية  - تدريجيا لألغذية(.)الهضم كعملية هدم 

 المفهوم األولي للدورة -الدم كعنصرأساسي للحياة.- للهضم.

 الوعي الصحي المتعلق بالتبرع بالدم.-الدموية.

ومكتسباته من السنة األولى من التعليم المتوسط انطالقا من تحليل 

 معطيات تتعلق بـ:

خصائص سطوح - تصنيف األغذية حسب المصدر و التركيب.-

 تعريف التنفس كمصدر للطاقة- التبادل.

ا لغذاء و دوره في  طبيعة وانطالقا من وضع عالقة نسقية بين

الرواتب الغذائية و التوازن الغذائي) تبني القواعد - العضوية.

 وثبات اإلطراح- تطبيق قواعد التنفس الصحي.- السليمة للتغذية(.

 الداخلي. الوسط توازن

مرضية متعلقة باالطراح ونمط التغذية  )تطبيق القواعد أعراض -

 الصحية لالطراح(.
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يتم انتقاء المكتسبات القبلية و توظيفها بهدف بناء تعلمات جديدة لدى  

 المتعلم.

يتطلب كل مقطع تعلمي حصر المكتسبات القبلية وتشخيصها اما كاملة 

تعلمات المقطع او مرحليا مع وضعيات تعلم الموارد مع  قبل الشروع في

عدم حصر المكتسبات في الموارد المعرفية فقط بل كذلك المنهجية 

 والقيمية تفاديا لتكرار ما هو مكتسب.

 

 طرح الوضعية االنطالقية:

طرح وضعية انطالقية تطرح تساؤالت حول اختالل وظيفي عضوي أو 

 إلبراز استفادة العضوية من الغذاء وراثي متعلق بالوظائف األيضية

 

 

 

 

 

 

I-1- تحويل األغذية في األنبوب الهضمي 

 الهضم الكيميائي للغذاء -

 العمل النوعي لألنزيمات -

 تعريف المغذيات -

 المعنى البيولوجي للهضم -

 

 

 

I-2- امتصاص المغذيات 

 بنية الزغابة المعوية و خصائصها -

 تعريف االمتصاص -

 

 

 

 

 

I-3-المغذيات نقل 

 تركيب الدم -

 دور مكونات الدم في نقل المغذيات والغازات -

 طرح وضعيات تعلم الموارد التالية:

: التساؤل عن سبب إصابة تحويل األغذية في األنبوب الهضمي -1

بعض األشخاص باضطرابات هضمية عند تناول بعض األغذية 

 للتوصل إلى بناء مفهوم الهضم.

تجريبيا عن التحوالت التي تطرأ على مكونات الخبز يكشف -:1النشاط

 .أو يحلل نتائج تجريبية

يبين التأثير النوعي لألنزيم -:2النشاط  

 يبني مفهوم الهضم-

 

وضعيات حول حاالت مرضية مرتبطة  امتصاص المغذيات: -2

 باالمتصاص المعوي للتوصل إلى تحديد مقر االمتصاص.

 :1النشاط

 للمعي الدقيق والزغابة الستخراج خصائصهايصف البنية الداخلية  -

التركيز على ابراز مقر االمتصاص الستخراج خصائص الزغابة  -

 المعوية كسطح تماس بين الدم ومحتوى المعي الدقيق.

 يقدم مفهوما لالمتصاص. --

وضعيات تثير تساؤالت عن مسار ومصير المغذيات :نقل المغذيات -3

 والبلغم في نقلها وبناء مفهوم األيض.الممتصة للتوصل إلى دور الدم 

يسمي مكونات الدم ويحدد دورها في النقل -:1النشاط  

ينمذج طريقي نقاللمغذيات والدورة الدموية -: 2النشاط  

: يميز مختلف التحوالت التي تطرأ 1مع

 على األغذية

يذكر تحوالت الغذاء على مختلف  - 

 .مستويات األنبوب الهضمي

 يقدم حوصلة لنواتج الهضم - 

 .يقدم تعريفا للمغذيات 

 .ينمذج الدعامة التشريحية للهضم  - 

 : يطبق المسعى التجريبي2مع

يصف خطوات تجربة الهضم  - 

 .االصطناعي للنشاء  بواسطة اللعابين

 يبين التأثير النوعي لإلنزيم - 

 .يقدم تعريفا للهضم -

 

المعوية : يربط بين بنية الزغابة 3مع

 واالمتصاص المعوي

يصف بنية الجدار الداخلي للمعي  -

 الدقيق.

 يمثل برسم بنية الزغابة المعوية  - 

 سا16

 أسابيع( 8)
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 العالقة بين السائل البيني و اللمف و الدم -

 

 

 

 

 

I -4-استعمال المغذيات 

 مقر استعمال المغذيات -

 المعنى البيولوجي للتنفس )التاكيد على الهدم( -

 دور المغذيات في الجسم  )التاكيد على البناء -

 

I -5- التوازن الغذائي 

 عواقب التغذية غير الصحية -

 قواعد التغذية الصحية -

ينجز بحثا أو يقوم بحمالت تحسيسية في المؤسسة من خالل : 3النشاط

 توزيع مطويات أو ملصقات تبين اهمية التبرع بالدم

 

 

 

 المغذيات: استعمال -4

وضعيات تثير تساؤالت حول مصير المغذيات في الخاليا والتوصل إلى 

 بناء مفهوم الهدم والبناء

ج حييظهر استعمال ثنائي االكسجين والمغذيات في نسي-: 1النشاط  

 يحدد دور المغذيات في الجسم-: 2النشاط

 

طرح وضعيات ادماجية تتطلب تجنيد مختلف التوازن الغذائي:-5

المتعلقة بالتغذية من أجل التوصل بالتغذية من أجل التوصل الى  الموارد

 قواعد التغذية الصحية.

:1النشاط  

يحل وضعيات ادماج تندرج في السياق المحلي أو العالمي لمختلف -

االختالالت التي تتعرض لها وظيفة التغذية والناجمة عن السلوكات 

 الغذائية غير الصحية.

 

 دماج الموارد التي تم بناؤها اقتراح وضعيات لتعلم إ -

 حل الوضعية االنطالقية. -

 اقتراح وضعية تقويم من نفس عائلة الوضعية االنطالقية. -

 معالجة بيداغوجية محتملة.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعرف االمتصاص   

: يميز طريقة انتقال األغذية في 4مع

 الجسم

 يحدد مسار المغذيات -

يحدد مسار المغذيات على رسم  - 

 نخطيطي لدورة دموية.

 يسمي مكونات الدم - 

يحدد العناصر التي تنقل المغذيات  -

 والغازات.

 : يفسر ضرورة اإلمداد5مع

 المتواصل للخلية بالمغذيات

 المغذيات ليحدد مقر استعما - 

و ثنائي األكسجين يحدد دور كل من  - 

 الغلوسيدات )سكر عنب( في العضوية

يحدد دور األحماض األمينية في  -

 العضوية 

 
 يقدم تعريفا فيزيولوجيا للتنفس - 

 : يتعرف على أسس التغذية الصحية6مع

يذكر على األقل مثالين من عواقب  - 

 التغذية غير الصحية 

 يقدم تعريفا للتوازن الغذائي - 
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 المكتسبات القبلية :

يسترجع مكتسباته القبلية من مرحلة التعليم االبتدائي من 

استقصاء معطيات تخص ميدان اإلنسان والصحة  خالل 

 والمتعلقة بـ:

 الحواس الخمس وأعضاء الحس. -

 العضو الحسي والحاسة الموافقة له. -

 وصف المحيط اعتمادا على الحواس. -

 التصرفات السليمة لحماية الحواس. -

 كذلك من:و

 معاينة مناطق انثناء الجسم. -

تصميم نموذج يجسد حركة الساعد )إبراز  -

التنسيق الوظيفي بين العضالت و العظام و 

 عمل العضالت المتضادة

يتم انتقاء المكتسبات القبلية و توظيفها بهدف بناء تعلمات جديدة لدى 

 المتعلم
يتطلب كل مقطع تعلمي حصر المكتسبات القبلية وتشخيصها اما كاملة 

مع قبل الشروع في تعلمات المقطع او مرحليا مع وضعيات تعلم الموارد 

عدم حصر المكتسبات في الموارد المعرفية فقط بل كذلك المنهجية 

 والقيمية تفاديا لتكرار ما هو مكتسب.

: تندرج في إطار اختالالت وظيفية طرح وضعية مشكل انطالقية -

 صبي إلبراز دور الجملة العصبية عضوية أو وراثية متعلقة بالنظام الع

 .األعضاءبين مختلف الوظيفي ضمان التنسيق في 

  

و مكتسباته من السنة الثانية من التعليم المتوسط من  

خالل تحليل معطيات و وضع عالقة نسقية بين وسط 

حياة حيوان ونمط تنقله وذاك بتحديد الخصوصيات 

 البنيوية لبعض أنماط التنقل

 

 II-االرتباط التشريحي لالتصال العصبي. -1-أ 

المستقبالت الحسية -  

الرسالة العصبيةطبيعة ومقر  -  

المراكز العصبية -  

 

 طرح وضعيات تعلم الموارد التالية:

تقديم حاالت عن حوادث تثير االرتباط التشريحي لالتصال العصبي: -1

تساؤالت عن سبب فقدان اإلحساس عند المصاب للتوصل إلى إبراز  

 البنيات التشريحية المتدخلة في اإلحساس الشعوري.

األعضاء التشريحية بين المستقبالت الحسية و يحدد الروابط-:1النشاط

 الفاعلة

يستخرج خصائص الرسالة العصبية من حيث المظهر -:2النشاط

 الكهربي للرسالة العصبية

مركز : ينمذج االرتباط التشريحي بين المستقبل الحسي وال3النشاط

ي.العصب  

 

 
 
 
 

يميز االرتباط التشريحي في -1مع

 االتصال العصبي:

 يصف بنية الجلد - 

ينمذج االرتباط التشريحي بين مستقبل - 

 حسي ومركزه العصبي.
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II-الحركة اإلرادية و الفعل الالإرادي الحركي. -2-أ 

العناصر التشريحية المتدخلة في الفعل اإلرادي  -

 والالإرادي

 

 

 

 
II-العصبي. لاختالل االتصا -3-أ 

)تأثير المواد الكيميائية والمخدرات على التنسيق 

 العصبي(.

 

 

 

 

اؤالت تقديم وضعيات تثير تسالحركة االرادية والحركة الالارادية: -2

خراج حول اختالالت في انتقال الرسائل العصبية للتوصل إلىاست

الالإرادي.العناصر التشريحية المتدخلة في الفعل اإلرادي و   

يحدد األعضاء المتدخلة في الحركة االرادية -:1النشاط  

يحدد األعضاء المتدخلة في الحركة الالارادية. -:2النشاط   

يقارن بين الحركة اإلرادية والحركة الالإرادية -:3النشاط  

 

اول عرض حاالت من الواقع عن عواقب تناختالل االتصال العصبي: -3

صبي.ذه األخيرة على التنسيق الوظيفي العالمخدرات إلبراز تأثير ه  

:1النشاط  

 يناقش حاالت من الواقع عن عواقب تناول المخدرات 

قات ويقوم بحمالت تحسيسية داخل المؤسسة بتوزيع مطويات وملص

 وجداريات تفيد ذلك

 اقتراح وضعيات لتعلم إدماج الموارد التي تم بناؤها  -

 حل الوضعية االنطالقية. -

 وضعية تقويم من نفس عائلة الوضعية االنطالقية.اقتراح  -

معالجة بيداغوجية محتملة -    

 

 

 

 

 

يميز خصوصيات الحركة  - 2مع

 اإلرادية والالإرادية

يحدد ألعضاء الفاعلة في حدوث فعل - 

 إرادي

يسمي األعضاء الفاعلة في حدوث -

 المنعكس الفطري

يقارن بين الحركة اإلرادية والحركة - 

 الالإرادية

يمثل مختلف مراكز اإلحساس على - 

 مستوى القشرة المخية.

 

يساهم في نقاش حول التوعية ضد  -3

 مخاطر المخدرات:

 يذكر المواد المخدرة األكثر شيوعا- 

 عواقب تناول المخدرات. يحصي- 
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معالجة وضعية إدماج نموذجية )تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل  اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار األول(

 األول(.

المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات 

)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة

 سا(1-2)

بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية تمارين او وضعيات  االختبار األول

لتقويم المستوى األول المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعلّق بكل أو 

معظم مقاطع الفصل األول(.ضرورة احترام دليل بناء اإلختبارات من 

 حيث البناء و المدة الزمنية .

 أسبوع
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 لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادرا على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل العلمية الراهنة في المجال الصحي .يقترح حلوال مؤسسة علميا استجابة الكفاءة الشاملة: 

 الفصل الثاني

 والتكاثر وانتقال الصفات الوراثية.مام اختالل وظيفي عضوي أو وراثي يقدم تفسيرا علميا وإرشادات وجيهة بتجنيد موارده المتعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية  الكفاءة الختامية:

رقم 
وعنوان 
المقطع 

 التعلّمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء 
 واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 
السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج 

 القسم(

ير ومؤشرات لتقويم مدى تملُّك معاي
 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 
 الزمني

 المكتسباتالقبلية: 

يسترجع مكتسباته القبلية من مرحلة التعليم االبتدائي 
من خالل استقصاء معطيات تخص ميدان اإلنسان 

 والصحة و المتعلقة بـ:

دور الدم في العضوية )يستخلص أهمية الدم في -
 (.الحياة

 المفهوم األولي للدورة الدموية. -

المشاركة في نقاش )التوعية بأهمية التبرع بالدم    -
مع زمالئه حول أهمية الدم في الحياة و/أو تصميم 

 .لوحات للتبرع بالدم(

و مكتسباته من السنة األولى من التعليم المتوسط من 
خالل تحليل معطيات ووضع عالقات )سببية أو 

 تعلق بـ:نسقية( ت

 مكونات الدم. -
 بعض مكونات الجلد.  -

القواعد الصحية للتنفس )العوامل الضارة بالجهاز -

 التنفسي:مسببات الحساسية(

 

يتم انتقاء المكتسبات القبلية وتوظيفها بهدف بناء تعلمات جديدة لدى 

 المتعلم
قبل يتطلب كل مقطع تعلمي حصر المكتسبات القبلية وتشخيصها اما كاملة  -

الشروع في تعلمات المقطع او مرحليا مع وضعيات تعلم الموارد مع عدم 

حصر المكتسبات في الموارد المعرفية فقط بل كذلك المنهجية والقيمية تفاديا 
 لتكرار ما هو مكتسب.

 
تندرج في إطار اختالالت وظيفٌية  : طرح وضعية مشكل انطالقية - .1

عضوية أو وراثيةٌ متعلقة بالنظام المناعي للتوصل إلى تحديدٌ دوره في ا 

 .لحفاظ على سالمة العضوٌية
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II -الحواجز الطبيعية و األجسام الغريبة.-1-ب 

 الميكانيكية والكيميائيةالحواجز الطبيعية -

 أنواع األجسام الغريبة -

 

 

 

 

II-االستجابة المناعية الالنوعية )التفاعل -2-ب

 اللتهابي(.

مظاهر التفاعل االلتهابي -  

 البلعمة -

 

 

II-االستجابة المناعيةٌ النوعية-3-ب. 

طية اإلستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخل -

 وخصائصها.

المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية اإلستجابة  -

 وخصائصها

 

II-الذات و الالذات-4-ب. 

تعريف الذات والالذات من خالل حالتي: نقل الدم  -

 وزرع الطعوم

 

 

 طرح وضعيات تعلم الموارد التالية:

عرض وضعيات تثير تساؤالت الحواجز الطبيعية و األجسام الغريبة: -1

وتوغل األجسام الغريبة إلى النسج الداخلية حول عجز الخط الدفاعي األول 

ليتوصل إلى تحديد الخط الدفاعي الثاني و العناصر الفاعلة فيه)تقتصر 

 الدراسة على االستجابةااللتهابية  مميزاتها والعناصر المتدخلة ( .

يحدد عناصر الخط الدفاعي االول  -: 1اطالنش  

في العضوية يتعرف على أنواع الميكروبات ونشاطها -:2النشاط  

عرض وضعيات تثير االستجابة المناعية الالنوعية )التفاعل اللتهابي(: -2

تساؤالت حول عجز الخط الدفاعي األول وتوغل األجسام الغريبة إلى النسج 

الداخلية ليتوصل إلى تحديد الخط الدفاعي الثاني و العناصر الفاعلة 

 .مميزاتها والعناصر المتدخلة (فيه)تقتصر الدراسة على االستجابةااللتهابية 

 فيديوهات(ليتعرف على مظاهر التفاعل-يحلل وثائق )صور -:1النشاط

لالنوعيةااللتهابي ومراحل البلعمة ليتمكن من شرح الية االستجابة المناعية ا  

يثير تساؤالت حول الخط الدفاعي الثالث :االستجابة المناعيةٌ النوعية -3

الدفاعي الثاني ليتوصل إلى بناء مفهوم الرد المتدخل في حالة عجز الخط 

 المناعي النوعي والعناصر الفاعلة فيه

منحنيات( ليشرح آلية الخط -فيديوهات –يحلل وثائق )صور  :1النشاط

 الدفاعي الثالث.

عرض وضعيات من الواقع المعيش تثير تساؤالت حول الذات و الالذات: -4

ة التي تحيط بها للتوصل الى ان مقاومة العضوية األجسام الغريبة الغازي

 للعضوية قدرة على التمييز بين الذات والالذات

 

 

 

 

يميز مختلف أشكال الرد  -1

 :المناعي

يحدد عناصر الخط الدفاعي األول -

 الخارجي

 

 يقدم أمثلة عن األجسام الغريبة - 

 

يشرح مراحل االستجابة المناعية -

الالنوعية )التفاعل االلتهابي 

 والبلعمة(

 

يذكر مراحل االستجابة المناعية -

 النوعية

 ينمذج المعقد المناعي- 

يصف االستجابة المناعية الخلطية -

 والخلوية

يعلل الفرق بين االستجابة األولية -

 و الثانوية تجاه نفس الجسم الغريب.

 

 يميز بين الذات والالذات: -2

 يعرف الذات والالذات-

 يقدم مثاال عن الذات- 

 سا14

 أسابيع( 7)
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 II -اإلعتالالت المناعية : )الحساسية ـ -5-ب

 التلقيح و اإلستمصال(.

االستجابة المفرطة -  

التلقيح -  

 االستمصال -

 اإلعتالالتالمناعية : )الحساسية ـ التلقيح و اإلستمصال(: -5

األشخاص تجاه مواد وضعيات تثير التساؤل حول استجابة الجسم عند  -

 مختلفة للتوصل الى بناء مفهوم فرط الحساسية من النمط الفوري.

طرح وضعيات تثير تساؤالت حول اللجوء إلى التلقيح أو االستمصال -

 العالجي للتوصل إلى تحديد حاالت استعمال كل منهما.

الحساسية-يتعرف على حالة اعتالل مناعي -:1النشاط  

كل من التلقيح واالستمصاليحدد خصائص  -:2النشاط  

 

 

 

 

 

 

 اقتراح وضعيات لتعلم إدماج الموارد التي تم بناؤها. -

 حل الوضعية االنطالقية. -

 اقتراح وضعية تقويم من نفس عائلة الوضعية االنطالقية. -

معالجة بيداغوجية محتملة-  

يتعرف على حالة اعتالل  -3مع

 :مناعي

 يعرف الحساسية-

 يصف المظاهر الشائعة للحساسية  - 

يذكر ثالثة أمثلة عن العوامل -  

 المسببة للحساسية

 

يميز بين التلقيح  -4مع

 واإلستمصال:

 يحدد ميزة اللقاح- 

 يحدد ميزة اإلستمصال- 
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اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار 

 الثاني(

 نموذجية )تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاني(.معالجة وضعية إدماج 

 

المعايير المعتمدة في تقويم 

الكفاءات )الوجاهة، االستعمال 

السليم لألدوات، االنسجام 

 واإلتقان(

 حصة

 سا(1-2)

تمارين او وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم  االختبار الثاني

دف من الكفاءة الشاملة )تتعلّق بكل أو معظم مقاطع المسته ثانيالمستوى ال

 الفصل الثاني(.

 ضرورة احترام دليل بناء اإلختبارات من حيث البناء و المدة الزمنية .

 أسبوع
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 المسائل العلمية الراهنة في المجال الصحي . يقترح حلوال مؤسسة علميا استجابة لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادرا على المشاركة في حوارات مفتوحة حولالكفاءة الشاملة: 

 الفصل الثالث

 والتكاثر وانتقال الصفات الوراثية.مام اختالل وظيفي عضوي أو وراثي يقدم تفسيرا علميا وإرشادات وجيهة بتجنيد موارده المتعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية  الكفاءة الختامية:

رقم 

وعنوان 

المقطع 

 التعلّمي

الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء هيكلة 

 واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعلّمية وبعض 

 السياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج القسم(

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملُّك 

 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

الحجم تقدير 

 الزمني
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 المكتسبات القبلية:

يسترجع مكتسباته القبلية من السنة األولى من التعليم 

المتوسط من خالل تحليل معطيات تخص ميدان 

 اإلنسان والصحة و المتعلقة  بـ:

مكونات الجهاز التكاثري الذكري واألنثوي  -

 عند اإلنسان.

 المناسل في التكاثر الجنسي. دور -

 بنية الخلية الحيوانية. -

 ضرورة االلقاح في التكاثر الجنسي. -

ومكتسباته من السنة الثانية من التعليم المتوسط، 

 انطالقا من تحليل معطيات متعلقة بتعريف النوع. .

III-1- تشكل األمشاج و االلقاح: 

 مراحل تشكل األمشاج الذكرية. -

 األمشاج األنثوية.مراحل تشكل  -

 تعريف الصبغيات. -

 تعريف النمط النووي.-

 دور االلقاح -

 

 

 

 

يتم انتقاء المكتسبات القبلية وتوظيفها بهدف بناء تعلمات جديدة لدى 

 المتعلم

يتطلب كل مقطع تعلمي حصر المكتسبات القبلية وتشخيصها اما كاملة قبل 

تعلم الموارد مع عدم  الشروع في تعلمات المقطع او مرحليا مع وضعيات

حصر المكتسبات في الموارد المعرفية فقط بل كذلك المنهجية والقيمية تفاديا 

 لتكرار ما هو مكتسب.

 

تثير تساؤالت حول اختالالت وظيفية وراثية طرح وضعية مشكل انطالقيٌة: -

 إلبراز دور الصبغيات كدعامة النتقال الصفات الوراثية.

 

 التالية: طرح وضعيات تعلم الموارد

عرض حاالت مرضية وراثية كوضعية شاملة :تشكل األمشاج و االلقاح -1

 لدراسة انتقال الصفات الوراثية

طرح وضعيات تثير تساؤالت حول الحفاظ على عدد صبغيات النوع  -

 للتوصل إلى مراحل تشكل األعراس ودورها في هذا الثبات

بعد اإللقاح والتوصل وضعيات تثير تساؤالت حول تطور عدد الصبغيات  -

 إلى تقديم تعريف لإللقاح وتحديد دوره في ثبات عدد صبغيات النوع

يصف مراحل تشكل األمشاج الذكرية واألنثوية: 1اطالنش  

يقارن  -يحلل وثائق إلبراز سلوك الصبغيات أثناء تشكل األمشاج -:2النشاط

نسية ية جعدد الصبغيات في خلية جسمية عند كل من الرجل والمرأة وفي خل

 لكليهما لتعريف النمط النووي.

ينجز حصيلة لتعلماته مبينا دور االلقاح في ضمان استمرارية  -:3النشاط

 النوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يفسر ضرورة اإللقاح في الحفاظ -1

 على عدد صبغيات النوع:

 يصف مراحل تشكل األمشاج -

يقارن بين خلية جسمية وخلية  -

 الصبغيات.جنسية من حيث عدد 

 يعرف النمط النووي -

 يقدم تعريفا لإللقاح -

 

 سا10

 أسابيع( 5)
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III -2-الدعامة الوراثية النتقال الصفات الوراثية. 

 تعريف النمط الظاهري. -

 مقر الدعامة الوراثية لنقل الصفات -

 

 

III -3-.اإلختالالت الوراثية 

 بعض االختالالت الكروموزومية -

بعض األمراض الوراثية -  

الطفرة الوراثية -  

 عواقب الزواج بين ذوي القرابة -

وضعيات تثير تساؤالت حول الدعامة الوراثية النتقال الصفات الوراثية: -2

بعض االختالالت الوراثية التي تمس عدد وتركيب الصبغي للتوصل إلى 

 االختالالت الوراثية على الفرد وكطرق الحد منهااستخراج عواقب هذه 

يقارن بين صفات مجموعة من األفراد.-:1النشاط  

يقترح فرضية حول الدعامة الوراثية لنقل الصفات -:2النشاط  

عرض حاالت مرضية وراثية للتحسيس بخطورة االختالالت الوراثية: -3

 الزواج بين ذوي القرابة

اذر داون الصبغيات عند فرد سليم واخر مصاب بتنيقارن بين عدد  -:1النشاط

 مثال أو أي تناذر آخر.

يحدد أسباب بعض األمراض الوراثية. -:2النشاط  

 يربط بين إصابة الصبغي وتغير صفة وراثية-:3النشاط

 ينجز بحثا حول هذا الموضوع أو يحل وضعية ادماج تندرج في -:4النشاط

 هذا السياق.

 

إدماج الموارد التي تم بناؤها )تعلم إدماج موارد أو اقتراح وضعيات لتعلم  -

 إدماج مركبات الكفاءة(.

 حل الوضعية االنطالقية. -

 اقتراح وضعية تقويم من نفس عائلة الوضعية االنطالقية. -

 معالجة بيداغوجية محتملة -

يميز النواة كحامل للدعامة  -2

 الوراثية :

 يعرف النمط الظاهري -

ز دور النواة في يصف تجربة تبر -

 انتقال الصفات الوراثية

 

يفسر بعض االختالالت  -3

 الوراثية:

يربط بين إصابة الصبغي وتغير  -

 .صفة وراثية

يقدم أمثلة عن انتقال الصفة  -

 المتغيرة وراثيا.

يميز عواقب االعتالالت -4

 الوراثية:

 يقدم أمثلة عن ظهور أمراض -

 نتيجة التعرض لإلشعاعات

أمثلة عن بعض عواقب يقدم  -

 الزواج  بين ذوي القرابة

 

ث
ال
لث

 ا
ل
ص

لف
 ا
ية

ها
ن

 

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار 

 الثالث(

 معالجة وضعية إدماج نموذجية )تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث(.

 مناقشة الوضعية اإلنطالقية الشاملة للميدان اإلنسان و الصحة.

المعتمدة في تقويم المعايير 

الكفاءات )الوجاهة، االستعمال 

السليم لألدوات، االنسجام 

 واإلتقان(

 حصة

 سا(1-2)

 االختبارالثالث
تمارين او وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم 

المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعلّق بكل أو معظم مقاطع نهائيالمستوى ال

الثالث(.ضرورة احترام دليل بناء اإلختبارات من حيث البناء و المدة الفصل 

 الزمنية .

 أسبوع


