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  الكفایات المستھدفة

  المعارف حول علم المناعة وحول بعض اضطرابات الجھاز المناعي ووسائل تدعیمھ مع توظیف ذلك في تعمیق
 .فھم مشاكل واختالالت الجھاز المناعي التخاذ االحتیاطات الالزمة لتفادي خطورتھا

 بعلم المناعة توظیف منھجیة علمیة سلیمة خالل تناول القضایا المرتبطة. 
  للتواصل مع اآلخرین قصد ترجمة القضایا ...) الشفھي والكتابي والبیاني(التعبیر استعمال مختلف أنماط

 .بعلم المناعة المرتبطة
 وبعلم المناعة  استعمال األدوات المخبریة وتكنولوجیات اإلعالم والتواصل في جمع ومعالجة المعطیات المرتبطة 

  

  القدرات والمھارات المستھدفة

  لحل المشاكل العلمیة المطروحةربط المعلومات بالمكتسبات. 
 وصف وتحلیل ومقارنة المعطیات العلمیة مع تفسیر النتائج. 
 تعمیم النتائج وطرح استنتاجات. 
 ترجمة المعطیات النصیة إلى خطاطات واضحة. 
 انجاز رسوم تخطیطیة تركیبیة.  

 .وبضرورة الحفاظ علیھالوعي بأھمیة الجھاز المناعي و دراسة علم المناعة    الھدف العام للوحدة

الوحدة 

علم : الخامسة

  ثانویة ابن حزم
  .الثانیة باكالوریا:  المستوى
 .علوم الحیاة واألرض: المسلك

  2013/2014: السنة الدراسیة
 ساعة 34: المجال الزمني

   :األساتذة المتدربین من إعداد
 عادل صقال  
 الحبوسي معاد  
 محمد الكبیر 
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  المكتسبات القبلیة

 

  الطبیعیة المناعةمبادئ أولیة حول. 

 ذاتيال غیرمفھوم الو الطبیعیة الحواجز مبادئ أولیة حول 
  

  الوضعیة المشكلة

تعرض شخص إلى مرض قصور الكلوي، فاضطر إلى البحث عن متبرع فأخبره األطباء أنھ ال یوجد لحد األن أي عضو 
  . مناسب لھ
 كیف تمكن األطباء من معرفة مدى مالئمة كلي المتبرعین لھذا الشخص؟ 
 كیف یمیز الجسم بین ما ھو ذاتي وما ھو غیر ذاتي؟ 
  ذاتي؟كیف تتم استجابة الجسم إلى ما ھو غیر  

  

  فرضیة

  .تتعرف على الذاتي والغیر الذاتيربما یوجد داخل الجسم جزیئات 
.........  

  

  

  

كشف الجسم لما ھو ذاتي وغیر : لفصل األولا
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  األھداف المرحلیة  تصمیم الدرس
الوسائل   األنشطة التعلیمیة التعلمیة

  الدیداكتیكیة
المدة 
  أنشطة المتعلم  أنشطة األستاذ  الزمنیة

  د 15  الموضوع وتمثالتھم حولالتعرف على مكتسبات التالمیذ   .تقویم تشخیصي

I.  الكشف عن وجود تالؤم بین
 .األنسجة

  تجارب  -1
  .مالحظة تجربة التطعیم عند الفأر  -أ

  .مالحظة تجربة التطعیم عند اإلنسان -ب
الكشف عن التالؤم بین الفصائل   -ج

   .الدمویة
  استنتاجات -2

  
  
  

ابراز وجود تالؤم بین 
  .األنسجة

  شرح معطیات
 .التجربتین

  حث التالمیذ على
المالحظة وطرح 

 .التساؤالت

  تقدیم بعض الشروحات
حول التطعیم والفصائل 

  .الدمویة

  تفسیر نتائج
التجارب مع اإلجابة 

عن التساؤالت 
والتوصل إلى وجود 

 .تالؤم بین األنسجة
  

  

  الكتاب المدرسي 
  رسوم تخطیطیة

  
  194ص  3وثیقة 
  194ص  1وثیقة 
ص  5و 4وثیقة 

194  

  س 1

  د 15  .تتبع مستوى تحصیل  التالمیذ وكذلك الصعوبات التي تعترضھمو سیرورة الدرس ةواكبم  .تقویم تكویني

II.  دور الواسمات في معرفة الذاتي
 .والغیر الذاتي

  .الواسمات الرئیسیة -1
  .كیف ُتحدد الجزیئات النسیجیة -أ

  CMHالتنوع الوراثي ل -ب
  .الواسمات الثانویة -2
  .الفصائل الدمویةمحددات  -أ

   .التنوع الوراثي للواسمات الثانویة -ب

  
  

التعرف على واسمات 
الذاتي الرئیسیة 

وابراز  والثانویة
  .تنوعھما الوراثي

  
توجیھ المتعلم انطالقا 

من مجموعة من 
األسئلة إلى تحدید بنیة 

الواسمات والتعرف 
  .على تنوعھا الوراثي

  
و   CMH Iتمییز بین
CMH II.  

تحدید سبب التنوع 
الوراثي للواسمات 

  .الرئیسیة و الثانویة 

  
  
  
  

  196ص  1وثیقة 
  

  195ص  7وثیقة 
  196ص  2وثیقة 

  س 1.30
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  د 15  .تتبع مستوى تحصیل  التالمیذ وكذلك الصعوبات التي تعترضھمو سیرورة الدرس ةواكبم  .تقویم تكویني

III.  ماھو دورCMH  في تمییز
 .الذاتي عن الغیر الذاتي

  .مفھوم الذاتي والغیر الذاتي -1
  .مالحظة -أ

  تعاریف -ب
  الذاتي الشاذ -الغیر الذاتي -الذاتي

 CMHدور  -2

 بناء مفھوم  الذاتي 
  .والغیر الذاتي

  استخالص دور
واسمات الذاتي في 
عرض الذاتي وغیر 

  .الذاتي

  استدراج المتعلم و
تقدیم وثائق توضح 

مفھوم الذاتي والغیر 
  .الذاتي

التعرف على العناصر  
الذاتیة والغیر الذاتیة 

والذاتیة المتغیرة انطالقا 
من مالحظة مجموعة 

  .من الوثائق

  
  

  197ص  3وثیقة 
  
  
  

  197ص  4وثیقة 

  س 1.30

IV. د 15          خالصة  

 

  

  المكتسبات القبلیة

 
 و الخلویة الخلطیة النوعیة مفھوم المناعة. 
 المناعتیة اإلستجابات تكامل  

  

  تمھید إشكالي

، عند تعرضھ للجرح یؤدي دخول ھذه العناصر إلى یعیش اإلنسان باستمرار في وسط مليء بعدة عناصر أجنبیة
  .ردود فعل یقوم بھا الجسم للدفاع عن تمامیتھ

  ؟المناعیةما ھي أنواع االستجابة 
  العناصر األجنبیة؟كیف یقوم الجسم بالدفاع ضد 
  ؟االستجابة النوعیة والغیر نوعیة آلیاتما ھي     

 عن ما ھو ذاتي الجسم  وسائل دفاع: الثاني لفصل ا
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  األھداف المرحلیة  تصمیم الدرس
الوسائل   األنشطة التعلیمیة التعلمیة

  الدیداكتیكیة
المدة 
  أنشطة المتعلم  أنشطة األستاذ  الزمنیة

    الموضوع التعرف على مكتسبات التالمیذ وتمثالتھم حول  .تقویم تشخیصي

I. االستجابة المناعیة الغیر نوعیة 
  .االستجابة االلتھابیة  -1
  .جرح أو وخزمالحظة   -أ

  .مراحل االستجابة االلتھابیة -ب
 تنشیط العوامل الكیمیائیة  -ج
   .)الكینین -الھیستامین(
  .ظاھرة البلعمة -2
  .عامل التكملة  -أ

  .مراحل البلعمة -ب

  
 مظاھر وتفسیر وصف

 االستجابة من كل
 مع والبلعمة االلتھابیة

 كوسائل دورھما إبراز
  .طبیعیة دفاع

 إلى التالمیذ توجیھ 
 أعراض استخراج
 اإلصابة أثناء االلتھاب

 وأسباب جرح  أو بوخز
 ودور  األعراض ھذه

 .االلتھاب
  استدراج التالمیذ إلى

تحدید العوامل المنشطة 
لظاھرة البلعمة مع ابراز 

  .مراحل ھذه الظاھرة

 أعراض استخراج 
 اإلصابة أثناء االلتھاب

 وأسباب جرح أو بوخز
 ودور األعراض ھذه

 .االلتھاب
  تحدید دور الھیستامین

والكینین في تنشیط 
ظاھرة البلعمة وابراز 

  .مراحل ھذه األخیرة
  

  الكتاب المدرسي 
  رسوم تخطیطیة

  
  194ص  3وثیقة 
  194ص  1وثیقة 
ص  5و 4وثیقة 

194  

  س 2

  د 15  .تتبع مستوى تحصیل  التالمیذ وكذلك الصعوبات التي تعترضھمو سیرورة الدرس ةواكبم  تقویم تكویني

II.  نوعیةالاالستجابة المناعیة 
الكشف عن نوعیة االستجابة  -1

  .المناعیة النوعیة
  .تجربة -أ

  .تحلیل واستنتاج -ب
  .الكشف عن الذاكرة المناعیة -2
  .تجربة -أ

  .تحلیل معطیات تجریبیة -ب
  .الخالیا المناعیة - 3 
  .أصل الخالیا المناعیة ومكان نضجھا -أ

  .اكتساب الكفایة المناعیة -ب

  
 نوعیة عن فتعرال 

 المناعیة االستجابة
 .النوعیة

  ابراز خاصیة الذاكرة
 .المناعیة 

  
 العناصر تعرف 

 االستجابة في المتدخلة
 وموقع وأصل المناعیة

  .المناعیة الخالیا نضج

  انطالقا من حث المتعلم
شرح معطیات الوثائق 

وطرح األسئلة إلى 
استنتاج نوعیة 

المناعیة  االستجابة
النوعیة، واستدراجھ 
إلى استنباط خاصیة 

 .الذاكرة المناعیة
   استدراج التالمیذ إلى

تحدید الخالیا المناعیة 
  .ومكان نضجھا

  

   تحلیل الوثائق المقدمة
وذلك  من طرف األستاذ
من أجل استنتاج 

وتفسیر نوعیة 
االستجابة المناعیة 
النوعیة وتوضیح 

مفھوم الذاكرة 
 .المناعیة

   تحدید الخالیا المتدخلة
في المناعة و توضیح 

  .مكان نضجھا

  
  
  
  

  200ص  1وثیقة 
  

  201ص  5وثیقة 
   202 ص 2و1وثیقة 
 5و  4و  3وثیقة 

  203 ص

  س 4
  



 محمد الكبیر -الحبوسي معاد  -عادل صقال   :من إعداد األساتذة المتدربین
 

     

  د 15  .تتبع مستوى تحصیل  التالمیذ وكذلك الصعوبات التي تعترضھمو سیرورة الدرس ةواكبم  تقویم تكویني

III. أنواع االستجابة المناعیة.  
  .استجابة مناعیة ذات مسلك خلوي -1
تجارب الكشف عن االستجابة المناعیة  -أ

  .الخلویة
  .القاتلة Tشروط تدخل لمفاویات  -ب
  .االستجابة المناعیة الخلویة آلیات -ج

طور  –طور التضخیم  –طور الحث 
  التنفیذ

  استجابة مناعیة ذات مسلك خلطي -2
تجارب الكشف عن االستجابة المناعیة  -أ

  .الخلطیة
  .بنیة وأصناف مضادات األجسام -ب
 .الیات ودور مضادات األجسام  -ج

  
 

  تعرف آلیات االستجابة
المناعیة ذات المسلك 
الخلطي وذات المسلك 

وتحدید  الخلوي،
 .ھمامراحلھا وخاصیات

 

  دراسة بنیة وأصناف
مضادات األجسام مع 
التعرف على دورھا 

في االستجابة المناعیة 
  .الخلطیة

  
  
  

طرح مجموعة  من 
األسئلة قصد توجیھ 
المتعلم إلى التعرف 

 االستجابة آلیاتعلى 
المناعیة بمسلكیھا 

الخلطي والخلوي، مع 
  فھم وترتیب مراحلھما

  
  
  

ثائق تفسیر وتحلیل الو
المتعلقة بتجارب 

الكشف عن المسلكین 
، مع الخلطي والخلوي

إدراك وترتیب 
  .مراحلھما 

  

  
  

  204ص  2و1وثیقة 
  
  

  205ص 4و3وثیقة 
  
  

 3و2و1وثیقة 
  206ص

  س 8

  د 15  .تتبع مستوى تحصیل  التالمیذ وكذلك الصعوبات التي تعترضھمو سیرورة الدرس ةواكبم  تقویم تكویني

IV. .......            




