
 

  

 : العلمي لكحلاألستاذ

 

 المملكة المغربية التعلمات تخطيط

 المهني والتكوين وزارة التربية الوطنية

 والتعليم العالي والبحث العلمي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 آسفي-مراكش 

 مديرية قلعة السراغنة

 اإلعدادية لمزم صنهاجةالثانوية 

 آداب والعلوم اإلنسانيةأولى بكالوريا  الفئة المستهدفة:

 الوراثة عند اإلنسان :2 الوحدة
 
 للوحدة الكفايات المستهدفة االمتدادات

 

  مادة التاريخ والجغرافيا. الوحدة: التحوالت االجتماعية بأوروبا ووحدة

 المجال المغربي: الموارد البشرية.

  :ات كيفية انتقال الصف من خالل تعرف تعزيز المعارف حول الوراثة البشرية كفاية معرفية

 واألمراض الوراثية عبر األجيال وكيفية حدوث الشذوذات الصبغية والطفرات.

 :كفاية استراتيجية  

 وجماعية ستقصاءات والبحوث بصفة فرديةعلى إنجاز اال اكتساب القدرة. 

  توظيف المعارف المرتبطة بالوراثة البشرية لفهم بعض المشاكل المرتبطة بانتقال األمراض

 االحتياطات الالزمة ونشر الوعي حولها. لوراثية من السلف إلى الخلف قصد اتخاذا

 أهمية الهندسة الوراثية وآفاق استعماالتها في المستقبل من أجل تنمية مواقف  دراكإ

 واتجاهات محددة حولها.

  الوعي بأهمية التشخيص قبل الوالدة لتتبع مراحل الحمل والكشف عن بعض األمراض

 الوراثية.

 :اكتساب منهجية علمية في معالجة القضايا المرتبطة بالوراثة عند اإلنسان. كفاية منهجية 

  :كفاية تواصلية 

  استعمال مختلف أشكال التواصل خالل البحث عن المعلومات المناسبة مع اكتساب القدرة

 هذه المعلومات إلى معطيات قابلة لالستغالل.على ترجمة 

 نتاجات بناا  ودقة.القدرة على تقديم العمل واال 



 

 

 

  

 أنشطة األستاذ أنشطة المتعلمين المدة التقويم مالحظات
المعينات 

 الديداكتيكية

القدرات 

 والمهارات
 تصميم الدرس

 

 تكويني:

أسئلة 

 شفهية

 

د 15  

 

 فيجيبوا المتعلمين بأنها صفات وراثية.

 

 

يجيب المتعلمون بأن ليس الجميع، وبهذا يتوصل 

ئن البشري يتميز بصفات فردية المتعلمون بأن الكا

 نوعية تميزه عن اآلخرين.

 على المتعلمين طرح اإلشكاليات التالية:

 كيف تنتقل الصفات الوراثية عند اإلنسان؟

 وما أسباب ظهور األمراض الوراثية؟

 

أوجه سؤاال للمتعلمين مفاده أننا نجد بعض الصفات  -

تتشابه عند البعض وبالضبط صفات بين اآلباء 

 بناء.واأل

 أوجه المتعلمين متسائل وهل الجميع يتشابه.-

 

 وبهذا نصوغ التقديم كالتالي: 

يتميز الكائن البشري بصفات وراثية نوعية تميزه 

عن باقي األنواع األخرى. ولكل شخص صفات 

 فردية تميزه عن باقي أفراد نوعه.

تنتقل هذه الصفات من اآلباء إلى األبناء ومن جيل 

ما تاهر بعض األمراض الوراثية  إلى آخر، ونادرا

 عند الخلف.

 جرد المكتسبات القبلية ورصد تمثالت المعلمين. -

 

 السبورة

 

اكتساااااب قاااادرة 

التعامااااااال مااااااا  

 مشكل علمي

الوحدة الثانية: الوراثة عند 

 اإلنسان
تقديم عام    
 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 : العلمي لكحلاألستاذ

 

 المملكة المغربية التعلمات تخطيط

 المهني والتكوين وطنيةوزارة التربية ال

 والتعليم العالي والبحث العلمي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 آسفي-مراكش 

 مديرية قلعة السراغنة

 اإلعدادية لمزم صنهاجةالثانوية 

 أولى بكالوريا آداب والعلو  اإلنسانية الفئة المستهدفة:

 الوراثة عند اإلنسان :2الوحدة 

ول: دور كل من االنقسا  االختزالي واإلخصاب في توزيع وتخليط الفصل األ الموضوع:

 الصبغيات

الكتاب المدرسي )في رحاب علو  الحياة واألرض(، الشبكة  التوجيهات التربوية، المراج :

 ذة. خديجة زكريت.ي، ذ. بالل العجوري والعنكبوتية، دروس ذ. يوسف األندلس

 المهارات المستهدفة المكتسبات الضرورية

 .يوجد الخبر الوراثي المسؤول عن الصفات داخل نواة الخلية تحمله خييطات تسمى الصبغيات 

  صبغيا يمكن تصويرها وترتيبها على شكل خريطة صبغية. 46تحتوي خاليا اإلنسان على 

  زوجا ال جنسيا وزوج واحد جنسي. 22زوجا من الصبغيات، منها  23تحتوي خاليا اإلنسان على 

 صبغيا فقط. 23مشاج تفترق الصبغيات المتماثلة، لذل  يضم كل مشي  أثناء تشكل األ 

 .أثناء اإلخصاب تجتمع الصبغيات المتماثلة في البيضة 

 

 التعبير بأسلوب لغوي واضح وسليم. 

 ربط المعلومات بالمكتسبات السابقة لحل المشكل العلمي المطروح. 

  للرجل والمرأة والخرائط الصبغية لألمشاج(.)مقارنة الخرائط الصبغية  مقارنة المعطيات وتفسير النتائ 

 عبير )كتابي، شفهي، بياني(توظيف مختلف أشكال الت. 

 إبداء الرأي والبرهنة عليه. 

 إنجاز البحوث والتقارير. 



 أنشطة األستاذ أنشطة المتعلمين المدة التقويم مالحظات
المعينات 

 الديداكتيكية

القدرات 

 والمهارات
 تصميم الدرس

 

 تكويني:

 أسئلة شفهية

 

د 15  

 

 :ةعلى المتعلمين التوصل إلى طرح اإلشكاليات التالي

 

ما أصل التشابه واالختالف في الصفات بين  -

 الرجل والمرأة؟

كيف يتم توزيع الصبغيات التي تحمل الخبر  -

الوراثي أثناء االنقسا  االختزالي وأثناء 

 اإلخصاب؟

 
 

االنطالق من أن الرجل والمرأة لهما صفات -

مشتركة تميزه عن األنواع األخرى، لكن هناك 

النقسا  االختزالي صفات تميز فيما بينهم. وأن ا

يساهم في تشكل األمشاج الذكرية واألمشاج األنثوية 

والتي تحمل الخبر الوراثي الخاص بهم، حيث 

اإلخصاب يساهم في إلتقاء هذين الخبرين في 

 البيضة.

 

 وبهذا نصوغ التقديم كالتالي: 

ينتمي كل من الرجل والمرأة إلى النوع البشري، 

ركة تميز هذا ويتوفر كل منهما على صفات مشت

النوع، وصفات جنسية تميز كال منهما عن اآلخر. 

ويمكن االنقسا  االختزالي من تشكل أمشاج أنثوية 

تحمل الخبر الوراثي األمومي، وأمشاج ذكرية تحمل 

الخبر الوراثي األبوي، ويمكن اإلخصاب من إلتقاء 

 هذين الخبرين في البيضة.

 مين.لمعلجرد المكتسبات القبلية ورصد تمثالت ا -
 

 السبورة

 

اكتساااااب قاااادرة 

التعامااااااال مااااااا  

 مشكل علمي

لفصااال األود: دور كااال مااان االنقساااام ا

االختزالاااااي واإلخصااااااب فاااااي توزيااااا  

 وتخليط الصبغيات.

 مقدمة
 

  

 تكويني:

 أسئلة شفهية

أين يوجد 

الخبر 

 الوراثي؟

هي ما 

مكونات 

 الصبغي؟

د 20  

كل والتوصل إلى أن  1على المتعلمين تحليل الوثيقة -

خلية تحتوي على عصيات صغيرة مزدوجة تسمى 

، اق يسمى الجزيء المركزيالصبغيات بها اختن

 حيث تشكل الصبغيات دعامة الخبر الوراثي.

 

والتساؤل عند  1على المتعلمين تحليل الوثيقة 

مالحاة الشكل )أ( حيث توجد صبغيات غير منامة 

 ماذا نسمي هذا الشكل؟

على المتعلمين اإلجابة بأنها تسمى بالخريطة -

 الصبغية.

ا نريد أن نقو  على المتعلمين اإلجابة بأننا عندم-

بترتيب الصبغيات على شكل أزواج متماثلة نعتمد 

 على القد، الشكل وتموضع الجزيء المركزي.

، وذل  مع 1مطالبة المتعلمين بتحليل الوثيقة -

االستعانة بمكتسباتهم القبلية، حيث يمثل الشكل )أ( 

مالحاة مجهرية لصبغيات خلية، والشكل )ب( يمثل 

 .رسم تخطيطي لبنية صبغي

توجيههم بأن الصبغيات عند ال تكون مرتبة ومنامة 

 بالزينة الصبغية.كالشكل )أ( تسمى 

 

مساءلة المتعلمين عن ماذا يطلق عندما تكون 

 لة؟الصبغيات منامة على شكل أزواج متماث

مساءلة المتعلمين على ماذا نعتمد عند إعداد 

 لخريطة الصبغية؟ا

 ة.التذكير بكيفية إنجاز الخريطة الصبغي-
 

 1الوثيقة 

 السبورة 

مسالط 

 ضوئي

المالحظاااااااااااااااااة 

 والتحليل

تعااارل الزيناااة -

 الصبغية.

تعاااااارل بنيااااااة -

الصاااابغي وأناااا  

يشاااااكل دعاماااااة 

الخباااااااااااااااااااااااااار 

 الوراثي.

تعاااارل كيفيااااة -

إنجاااااااااااااااااااااااااااز 

الخريطاااااااااااااااااااة 

 الصبغية.

I- مقارناااااة الخريطاااااة الصااااابغية لكااااال

 من الرجل والمرأة

الصببببببببببغيات دعامبببببببببة الخببببببببببر -1   

 الوراثي

  ية:المعارل األساس
 يتموضع الخبر الوراثي نواة كل خلية-

  تكون من صبيغيين مرتبطين بجزيء مركزي.ت اتيالصبغ-

 دعامة الخبر الوراثي.  الصبغيات هي -

حسب القد والشكل وتموضع الجزيء المركزي، على شكل أزواج حيث نحصل  يمكن ترتيب الصبغيات -

 على شكل منام يسمى الخريطة الصبغية.

 



 

 :تكويني

ما هي أوجه 

التشابه 

واالختالف 

ط ائبين الخر

الصبغية 

للرجل 

 والمرأة

د 02  

، وذل  بمالحاة 1على المتعلمين مالحاة الوثيقة 

الخريطة الصبغية عند المرأة وعند الرجل 

 ومقارنتهما.

 46اإلنسان تحتوي خالياه على التوصل إلى أن 

األولى عند كال من  22صبغيا، حيث تتشابه األزواج 

غيات تسمى الصبغيات ، وأن هذه الصبالمرأة والرجل

 23الف على مستوى الزوج الالجنسية، وهناك اخت

والتي تكون حسب الجنس، وبهذا تسمى صبغيات ال 

 .جنسية

 استنتاج الصيغة الصبغية لكال الجنسين.

ومقارنة  1الوثيقة مطالبة المتعلمين بتحليل -

 الخريطة الصبغية عند المرأة والرجل.

 

التي تمثل  2مطالبة المتعلمين بمالحاة الوثيقة -

 من الرجل والمرأة. الصبغيات الجنسية لكال

 

لرجل ا عندمطالبتهم باستنتاج الصيغة الصبغية -

 مرأةوال

 

 

 2و 1الوثيقة 

 السبورة 

مسالط 

 ضوئي

 المالحظاااااااااااااااااة

 والمقارنة

تعاااااااااااااااااااااارل -

الخريطاااااااااااااااااااة 

الصااااابغية عناااااد 

الرجااال والمااارأة 

وأوجااااااااااااااااااااااا  

التشاااااااااااااااااااااااب  

واالخااااااااااااااتالل 

 فيما بينهما.

تعاااااااااااااااااااااارل -

الصاااااااااااااااااااااايغة 

الصااااابغية لكاااااال 

 الجنسين.

ية لكبببببل مبببببن الخريطبببببة الصببببببغ-2   

 المرأة والرجل

  المعارل األساسية:
 .ثنائية الصيغة الصبغيةاإلنسان  زوجا، وبذل  تعد خاليا 23تكشف عن تواجد الصبغية الخريطة -

 (. AAبالصبغيات الالجنسية )الصبغيات  وتدعى، والمرأةاألولى عند الرجل  22تتشابه األزواج -

ومتشابها عند المرأة على  XYمختلفا عند الرجل على شكل  يختلف حسب الجنس، حيث يكون 23الزوج -

  تسمى صبغيات جنسية.حيث . XXشكل 

    ة الصبغية على الشكل التالي:الصيغة الصبغية للخاليا ثنائية الصيغتكتب -

 2n= 22AA+XYعند الرجل: - 

  2n= 22AA+XXعند المرأة: - 

 

:تكويني  

ما هي 

أوجه 

التشابه 

واالختالف 

بين 

الخرائط 

الصبغية 

لألمشاج 

الذكرية 

 واألنثوية

د 02  

 :4متعلمين مالحاة الوثيقة على ال

الشكل )أ( يكشف عن خريطتين صبغيتين  أن حيث

متشابهتين، لكن يكمن االختالف في  للمشي  الذكري

. Yواآلخر  Xله الصبغي الجنسي، حيث مشي  

 .n=23باإلضافة أنها خريطة صبغية أحادية 

أما الشكل )ب( والذي هو عبارة عن خريطة صبغية 

 .n=23أحادية الصيغة الصبغية للمشي  األنثوي 

ألمشاج الذكرية الخريطة الصبغية لأن ب جابةاإل

تحتوي على نصف عدد صبغيات باقي واألنثوية 

 خاليا الجسم.

، التي تحتوي 4مطالبة المتعلمين بمالحاة الوثيقة 

على الخريطة الصبغية لكل من المشي  الذكري 

 ، ثم مقارنتهما.والمشي  األنثوي

 :مساءلة المتعلمين

 ؟لخرائط الصبغية لألمشاجما هي اوجه التشابه بين ا

 

 

لألمشاج الخريطة الصبغية هو االختالف بين  ما 

 لباقي خاليا الجسم؟ والخريطة

 4الوثيقة 

 السبورة

مسالط 

 ضوئي

المالحظاااااااااااااااااة 

 والمقارنة

تعاااااااااااااااااااااارل -

الخريطاااااااااااااااااااة 

الصااااابغية عناااااد 

 .األمشاج

تعاااااااااااااااااااااارل -

الصاااااااااااااااااااااايغة 

الصااااااااااااااااااابغية 

لألمشااااااااااااااااااااج 

واالخااااااااااااااتالل 

بينهاااااااا وباااااااين 

بااااااااقي خالياااااااا 

 .الجسم

II- االنقساااااااااااااااام االختزالاااااااااااااااي دور

واإلخصاااااااب فااااااي توزياااااا  وتخلاااااايط 

 الصبغيات

  دور االنقسببببببا  االختزالببببببي فببببببي -1   

 توزيع وتخليط الصبغيات

الخريطببببببة الصبببببببغية للمشببببببي  -أ      

 األنثوي والمشي  الذكري

ت االخريطة الصبغية لألمشاج الذكرية واألمشاج األنثوية تحتوي على نصف عدد صبغي المعارل األساسية:

صبغيا عند اإلنسان(، وكل زوج من الصبغيات ممثل في المشي  بنموذج واحد. حيث  23باقي خاليا الجسم )

(، وأما المشي  األنثوي n=22A+Yأو  n=22A+X) n=23يشمل المشي  الذكري على صيغة صبغية أحادية 

 n=23 (n=22A+X.)فيشكل كذل  على صيغة صبغية أحادية 

 
 

 

 

 

د 20  

 .وتحليلها 5متعلمين مالحاة الوثيقة على ال

يما فوا مكتسباتهم القبلية على المتعلمين أن يستغل

 األمشاج يحدث االنقسا  االختزالي.يخص تشكل 

يث ح لصبغيات المتماثلة،هناك افتراق لمالحاة أن 

ل زوج يفترق بشكل مستقل عن األخر. وبهذا ك

قى تلي االفتراق العشوائي يتم تخليط الصبغيات ومنه

  كل مشي  تأليفة مميزة من الصبغيات.

 

وتحليلها، والتي  5بمالحاة الوثيقة  مطالبة المتعلمين

تمثل عملية توزيع وتخليط الصبغيات أثناء االنقسا  

  االختزالي.

توجيه المتعلمين عن طريق التذكير بمراحل االنقسا  

 االختزالي.

 

 5الوثيقة 

 السبورة

مسالط 

 ضوئي

المالحظاااااااااااااااااة 

 والتحليل

تعااااااااااارل دور -

االنقسااااااااااااااااااااام 

االختزالااااي فااااي 

توزيااا  وتخلااايط 

 الصبغيات. 

دور االنقسببببببببا  االختزالببببببببي -ب

 في توزيع وتخليط الصبغيات



 

 

 

 تكويني:

تمرين 

1تطبيقي   

 

تمرين 

2تطبيقي   

في آخر 

 الفصل

 المعارل األساسية:

 صبغيات إلى توزيع وتخليط مزدوجين.االنقسام االختزالي تخضع الظاهرة  أثناء-
 األخرى. عن افتراق صبغيات األزواجفترق صبغيا كل زوج بشكل مستقل ا-
فة مميزة من كل مشيج تأليللصبغيات يمكن من تخليطها، وبالتالي تلقي االفتراق العشوائي -

 الصبغيات.

 

د 10  

على المتعلمين استثمار المعارف السابقة، حيث التقاء 

( n=23( بالمشي  األنثوي )n=23المشي  الذكري )

( وبهذا تتم استعادة الصيغة n=46يعطي بيضة )

 لصبغية الثنائية.ا

مساءلة المتعلمين عن كيفية مساهمة اإلخصاب في 

 استرداد الصيغة الصبغية الثنائية.
 السبورة

تعاااااااااااااارل دور 

اإلخصاااااب فااااي 

اسااااااااااااااااااااترداد 

الصاااااااااااااااااااااايغة 

الصااااااااااااااااااابغية 

 الثنائية

دور اإلخصبببببببباب فببببببببي تخلببببببببيط -2   

الصببببببببببغيات واسبببببببببترداد الصبببببببببيغة 

 الصبغية

دور اإلخصببببباب فبببببي اسبببببترداد -أ      

يؤدي إلى استرداد الصيغة  (n=23( بالمشي  األنثوي )n=23إلتقاء المشي  الذكري ) المعارل األساسية: ية الثنائيةالصيغة الصبغ

 (.n=46الصبغية الثنائية )

 

د 15  

 وباستغالل 6مالحاة وتحليل الوثيقة  على المتعلمين

ما تم التعرف عليه من خالل دور االنقسا  االختزالي 

ات والحصول على أمشاج بتأليف الصبغيات في تخليط

. وبالتالي استنتاج أن هذه األمشاج وراثية متعددة

المتنوعة إذا التقت أثناء ظاهرة اإلخصاب ستعطينا 

 بيضات متنوعة وراثيا.

وتعرف  6بمالحاة وتحليل الوثيقة  مطالبة المتعلمين

 دور اإلخصاب في تخليط الصبغيات.

ستغالل ما تم التعرف توجيه المتعلمين من أجل ا-

 عليه من قبل.

 

 6الوثيقة 

 السبورة

مسالط 

 ضوئي

المالحظااااااااااااااة  

التحلياااااااااااااااااااااال 

 واالستنتاج

تعااااااااااارل دور -

اإلخصاااااب فااااي 

تخلااااااااااااااااااااااااايط 

 الصبغيات

دور اإلخصاب في تخليط -ب   

 الصبغيات

 المعارل األساسية:

 ية.ى بيضات متنوعة وراثشاج ذكرية وأنثوية متنوعة وراثية، وبالتالي عند التقائها يتم الحصول علأم-

 
د 60  

 القيا  بشرح لتمرينين.  .القيا  باإلجابة عن التمرينين

 التوجيه.

  اإلجابة عن تساؤالت المتعلمين.

 بإشراك المتعلمين. التصحيح وذل 

مسالط 

 ضوئي
قيااااااااس ماااااااد  

تحقاااااااااااااااااااااااااا  

المهاااااااااااااااااارات 

 والقدرات

 1تمرين تطبيقي 

 2تمرين تطبيقي 

 النقد الذاتي:



   

 لكحل: العلمي األستاذ

 

 المملكة المغربية التعلمات تخطيط

 المهني والتكوين وزارة التربية الوطنية

 والتعليم العالي والبحث العلمي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 آسفي-مراكش 

 مديرية قلعة السراغنة

 اإلعدادية لمزم صنهاجةالثانوية 

 سانيةأولى بكالوريا آداب والعلو  اإلن الفئة المستهدفة:

 الوراثة عند اإلنسان :2الوحدة 

 انتقال الصفات الوراثية عبر األجيال.: ثانيالفصل ال الموضوع:

الكتاب المدرسي )في رحاب علو  الحياة واألرض(، الشبكة  التوجيهات التربوية، المراج :

 . خديجة زكريت ودروس الجامعة.ذةي، ذ. بالل العجوري، العنكبوتية، دروس ذ. يوسف األندلس

 المهارات المستهدفة المكتسبات الضرورية

 .تعتبر الصفة التي تنتقل من جيل آلخر صفة وراثية 

 .المورثة هي قطعة من صبغي مسؤولة عن صفة وراثية معينة 

 .تنقل الصبغيات الصفات الوراثية عبر األجيال 

  وتجتمع في البيضة أثناء اإلخصاب.أثناء تشكل األمشاج تفترق الصبغيات المتماثلة 

 

 .التعبير بأسلوب لغوي واضح وسليم 

 .)تنمية المالحاة )مالحاة الصفات الوراثية والتعرف على كيفية انتقالها 

 .ربط المعلومات بالمكتسبات السابقة لحل المشكل العلمي المطروح 

 ثية(.ات انتقال الصفات الورمقارنة المعطيات وتفسير النتائ  )مقارنة حاال 

 .)توظيف مختلف أشكال التعبير )كتابي، شفهي، بياني 

 .إبداء الرأي والبرهنة عليه 

 معلومات في حل المشكل العلمي المطروح أو تفسير الااهرة المطروحة للدراسة.توظيف ال 

 وضعية االنطالق

يقاااة   لوث فراد  :2ا يتوفر أ

الااجااناار الاابشااااااار  عاالااى 

صاااااافات مشااااااتركة  إال أن 

المظااا ر الخااارجيااة لهااذ  

الصفات تعرل تنوعا كبيرا 

 بينهم.

تنحااادر الخلياااة  :1ة الوثيقااا

خلياااة  ل بياااة ةأ  وا لعصااااااا ا

ةب  ماان ناافاار الااجاالااادياااة 

 وبذلك  الخلية األم ةالبيضااة

تحتوياااان على نفر الخبر 

الوراثي إال أنهماااا تتميزان 

 بأشكاد ووظائف مختلفة.

يقاااة  ث لو فراد  :2ا توفر أ ي

الجنر البشر  على صفات 

مشااااااتركة  إال أن المظا ر 

الخااارجيااة لهااذ  الصاااااافااات 

 بيرا بينهم.تعرل تنوعا ك

 



 أنشطة األستاذ أنشطة المتعلمين المدة التقويم مالحظات
المعينات 

 الديداكتيكية

القدرات 

 والمهارات
 تصميم الدرس

 

 تكويني:

أسئلة 

 شفهية

 

د 20  

 

يتين تين الخللماذا لهاعلى المتعلمين أن يتساءلوا عن 

 دور مختلف مع أن لهم نفس الخبر الوراثي؟

وبالتالي على المتعلمين التوصل إلى أن على مستوى 

وجد مناطق مخصصة لكل وظيفة الخبر الوراثي ت

 ى.على حد

 على المتعلمين التساؤل ما أصل هذا االختالف.

 

 

 .خرهذه الصفة تنتقل من جيل آليجيب المتعلمون بأن 

متعلمون لعنوان الدرس "انتقال وبهذا يتوصل ال

 الصفات الوراثية عبر األجيال"

على المتعلمين استحضار ان الخبر الوراثي يوجد -

 على مستوى الصبغيات.

 على المتعلمين التوصل إلى طرح اإلشكاليات التالية:

 ما الداللة الوراثية للصفة؟ وكيف يمكن تعريفها؟ -

ل ة لككيف يفسر تعدد المااهر الخارجية المقابل -

 صفة؟

 كيف ينتام الخبر الوراثي على الصبغيات؟ -

عرض صورتين األولى تمثل خليتين: خلية أ -

عصبية وخلية عضلية وإبراز أن لهما نفس الخبر 

  .لكل واحدة دور مختلفالوراثي، لكن 

 

 

األخرى تمثل عدة أوجه مختلفة للكائن صورة وال

م هلبشري من ناحية اللون، الشعر...، بالرغم من أنا

 من نفس النوع.

بأن على مستوى إفريقيا مثال نجد أوجه المتعلمين -

 .دولة بأكملها تتميز بلون البشر أسود او أسمر

 

 

 صور

مسالط 

 ضوئي

 السبورة

 

اكتساااااب قاااادرة 

التعامااااااال مااااااا  

 مشكل علمي

الفصل الثاني: انتقاد 

الصفات الوراثية عبر 

 األجياد
وضعية االنطالق   

 مقدمة
 

 

:تكويني  

ما هي 

الصفات 

اثية الور

والغير 

؟الوراثية  

 

ما العالقة 

بين 

الصفة 

الوراثية 

والماهر 

الخارجي

 ؟

د 20  

المتعلمين مالحاة الصور وتحليلها، حيث  على

عليهم من خالل الصورة )أ( مالحاة األطفال أنهم 

ينتمون لنفس النوع البشري إال أنهم يختلفون في 

صفات متعددة مثل لون الشعر، شكله ولون الجلد... 

ثم مالحاة الصورة )ب( حيث هناك اختالف على 

ما مستوى اللون هناك البني والرمادي واألخضر أ

الصورة )ب( فهي عبارة عن الفصائل الدموية 

المتنوعة حيث كل فرد له فصيلته الدموية وهي صفة 

 ال تاهر إال بواسطة اختبارات خاصة.

 

نتاج أن استعلى المتعلمين أن يجيبوا بنعم، وبالتالي 

 ثية.ارهذه الصفات هي صفات و

 

 

على المتعلمين أن يجيبوا بال. واستنتاج بأنها صفات 

 وراثية.غير 

 3مطالبة المتعلمين بمالحاة الوثيقة التي تضم 
، الشكل )أ( صورة لعدة أطفال بصفات صور

مختلفة، الشكل )ب( تضم صورة لثالث عيون بشرة 

مختلفة من ناحية اللون، الشكل )ج( يمثل الفصائل 

 الدموية.

توجيه المتعلمين بأن هذه الصفات هي نوعية مثل 

تميز كل فرد عن  اللون وكمية مثل الطول حيث

 اآلخر.

مساءلة المتعلمين هل يمكن لنا أن نرى فصائلنا 

 الدموية؟

توجيه المتعلمين من خالل مساءلتهم هل هذه الصفة 

 تنتقل عبر األجيال؟

توجيه المتعلمين بأن الصفات القابلة للمالحاة تدعى 

 بالماهر الخارجي.

مساءلة المتعلمين هل عندما يقو  احدكم بتمارين 

ية وتتطور عضالته، هل هذه الصفة تنتقل إلى رياض

 األبناء؟

 

 

 

 

 

 صور

 

مسالط 

 ضوئي

 السبورة

المالحظاااااااااااااااااة 

 والتحليل

اكتسااااااااااااااااااااااب 

مفهااااوم الصاااافة 

الوراثياااة وغيااار 

 الوراثية.

تعاااارل العالقااااة 

باااااااين الصااااااافة 

والمظهاااااااااااااااااار 

 الخارجي.

I-  الصااااااااافة الوراثياااااااااة والمظهااااااااار

  الخارجي
 الصفات الوراثية عند اإلنسان-1   

 

 

 

 

 



 المعارل األساسية:

تميز فردا عن باقي أفراد نوعه، وهناك صفات  )مثل الطول( أو كمية )مثل اللون( هي ميزة نوعيةالصفة  -
 .)الفصيلة الدموية مثال( وأخرى تظهر بواسطة اختبارات خاصة، (الشعر مثال)لون  ترى بالعين المجردة

 . جيالمظهر الخارتشكل مجموع الصفات القابلة للمالحظة  -
 . صفات وراثيةمعظم هذه الصفات تنتقل من اآلباء إلى األبناء: إنها  -
وبالمقابل تتأثر بعض الصفات بنمط عيش الفرد )تطور العضالت وبعض أشكال البدانة والوزن...( وال  -

 .صفات غير وراثيةتنتقل إلى الخلف: إنها 
 

:تكويني  

ما هي 

مستويات 

تعريف 

الماهر 

 الخارجي

د 20  

 لدهم مختلفأن األبناء لون جعلى المتعلمين مالحاة 

 عن األبوين حيث يتميز بلون فاتح مائل إلى الوردي.

على المتعلمين مالحاة أن هناك خاليا ميالنينية -

يهاجر نحو أطراف التفرعات تنت  الميالنين، الذي 

السيتوبالزمية والذي يتم امتصاصه من قبل الخاليا 

 يكتسب الجلد صبغته.الكراتينية للجلد وبهذا 

 

 طرح األسئلة -

استنتاج المتعلمين أن الصفة الوراثية ما هي إال -

 تعبير عن إنتاج بروتين معين.

ين التي تضم أبو ة الصورةالمتعلمين بمالحامطالبة 

 مع أبنائهم.

 توجيه المتعلمين بأن األبناء مصابين بمرض المهق

 الذي ينت  عن غياب صبغة الميالنين.

ين ، حيث يب5المتعلمين بمالحاة الوثيقة مطالبة -

الشكل )أ( مالحاة مجهرية في الجلد والشكل )ب( 

 يمثل رسم تفسيري لهذه المالحاة.

د بين اللون األسواإلشارة إلى أن الميالنين يتراوح -

 واللون البني.

اإلشارة إلى أن تركيب الميالنين يتطلب وجود حافز -

يجعل الخاليا الميالنينية تركب هذه الصبغة بروتيني 

خرى، وان األمهق فقد القدرة على انطالقا من مواد أ

 ففقد القدرة على إنتاج الميالنين.إنتاج هذا الحافز 

 ورةص

 (4)الوثيقة 

 5الوثيقة 

 السبورة

مسالط 

 ضوئي

 المالحظااااااااااااة -

 والتحليل

تعااااااااااااااااااااارل  -

 .مرض المه 

تعاااااااااااااااااااااارل -

مساااااااااااااااااتويات 

وأسااااااااااااااااااااباب 

 ظهور المه .

مستويات تعريف الماهر -2     

 الخارجي )مثال المهق(

 

:تكويني  

ما هي 

المورثة، 

الحليل 

والنمط 

 الوراثي؟

د 30  

مالحاة الوثائق وتحليلها والتوصل على المتعلمين 

إلى أن هناك عدة مورثات مختلفة وكل مورثة خاصة 

 بصفة وراثية معينة.

 

 

على المتعلمين استنتاج أن المورثة هي قطعة من 

 صبغي مسؤولة عن صفة وراثية معينة.

على المتعلمين اإلجابة عن السؤال بأن الصبغي 

 ثات.المماثل له نفس المور

 

والتعرف إلى أن  8على المتعلمين مالحاة الوثيقة -

الفصائل الدموية تحدد حسب وجود أو غياب نوعان 

 .Bو  Aمن الجزيئات 
وتحليلها والتوصل  9على المتعلمين مالحاة الوثيقة 

إلى أن الجزيئات التي تحدد الفصائل الدموية هناك 

 يحدد تركيب Aحليالت تقو  بتركيبها، حيث الحليل 

، Bيحدد تركيب الجزيئات  Bوالحليل ، Aالجزيئات 

فال يحدد تركيب أي نوع من هذه  Oأما الحليل 

 الجزيئات.

التي  6بمالحاة وتحليل الوثيقة  مطالبة المتعلمين

صبغيات  3تمثل تموضع بعض المورثات على 

فهي  7مختلفة وممثلة بخيط واحد، وأما الوثيقة 

ورثة على تمثل تموضع الم 6معززة للوثيقة 

 الصبغي.

 مطالبة المتعلمين باستنتاج مفهو  المورثة؟

مساءلة المتعلمين: هل المماثل لكل صبغي يحمل 

 نفس المورثات؟

اإلشارة إلى بما أن كل مورثة ممثلة بنسختين فهاتين -

 النسختين تسميان حليلين.

مع تحليلها  9و 8مطالبة المتعلمين باستغالل الوثيقة -

الوراثي والرمز الذي نشير إليه  للتوصل إلى النمط

 وكذل  الحليالت.

توجيه المتعلمين بأن الحليل المسؤول عن صفة ما -

نرمز له كما هو الشأن بالنسبة للماهر الخارجي 

بالحرف األول الالتيني من التسمية الفرنسية لهذه 

 الصفة.

هو الرمز الذي نشير به  A//Aواإلشارة إلى مثال 

 و المسؤول عن الماهرإلى النمط الوراثي وه

 

 

 

، 7، 6الوثيقة 

 9و 8

 السبورة 

مسالط 

 ضوئي

المالحظااااااااااااة  -

التحلياااااااااااااااااااااال 

 واالستنتاج

تعااارل مفهاااوم -

المورثااااااااااااااااااااة 

ودور اااااااااااااااااااااا 

وعالقتهااااااااااااااااااا 

 بالحليالت.

تعاااااااااااااااااااااارل -

الحلااااااااااااااااااايالت 

والااااااااااااااااااااااانمط 

وراثي الااااااااااااااااااااا

والمظهاااااااااااااااااار 

الخارجياااااااااااااااااة 

والرمااااوز التااااي 

 تشير إلها.

II-المورثة والحليل 

 المورثة، الحليل والنمط الوراثي-1    



[. مع اإلشارة إلى Aالخارجي الذي نرمز له بـ ] 

 مفهو  مورثة متشابهة االقتران ومختلفة االقتران.

 

 المعارل األساسية:

 .كما هو الشأن بالنسبة للماهر الخارجي بالحرف األول الالتيني من التسمية الفرنسية للحليالترمز ي-

الصبغي الذي يحمل الحليلين كما  ، حيث يمثل الخطان الزوجA//Aالشكل التالي  للنمط الوراثيرمز ي-

 رمز لكل حليل بحرفه.ي

 [.a[ أو ]Aبـ ] المظهر الخارجي يرمز-

              a//aأو  A//Aونرمز لها بـ:  متشابهة االقترانعندما يكون حليلي المورثة متشابهين نقول إن المورثة - 

  a//A ونرمز لها بـ: مختلفة االقترانول إن المورثة عندما يكون حليلي المورثة مختلفين نق-

 

:تكويني  

)تمرين 

(1مدم    

كيف 

تنتقل 

الصفات 

الوراثية 

في حالة 

السيادة 

 التامة؟

د 30  

 قراءة الحالة وفهمها.على المتعلمين -

 ةعلى المتعلمين تحليل الحالة والتوصل إلى كيفي-

 ظهور هذه النتائ .

على المتعلمين التوصل إلى بما أن الطفلة تأخذ -

ية بنالحليالت من أبويها. إذن األبوين رغم عيونهما 

إلى أنهما يحمالن الحليل المسؤول عن اللون 

األزرق، وبالتالي فاألبوان نمطهما الوراثي مختلف 

ها نمطاالقتران أي تواجد الحليلين معا، وأن الطفلة 

 متشابه االقتران.  الوراثي

المسؤول عن  Bأن الحليل على المتعلمين استنتاج -

للون المسؤول عن ا bاللون البني سائد على الحليل 

 األزرق.

 

فة التفسير الصبغي النتقال صعلى المتعلمين إنجاز -

لون العيون، وذل  بتوجيه من المدرس مع استحضار 

 الرموز التي تم اكتسابها من قبل.

 1 مطالبة المتعلمين بالتعامل مع التمرين المدم -

الذي يتمثل في زواج رجل ذو عيون بنية بمرأة ذات 

 ت عيون زرقاء.عيون بنية فأنجبا طفلة ذا

 شرح الحالة.-

 مطالبة المتعلمين بتحليل نتائ  الحالة.-
 
 
 
 
 

 
 

مطالبة المتعلمين بإعطاء التفسير الصبغي النتقال -

 صفة لون العيون.

 السبورة 

مسالط 

 ضوئي

المالحظااااااااااااااة  

التحلياااااااااااااااااااااال 

 واالستنتاج.

كيفيااااة تعاااارل -

انتقااااد الصااافات 

 الوراثية.

تعاااااااااااااااااااااارل -

التأويااااااااااااااااااااااال 

الصاااااااااااااااااااابغي 

النتقااااااااااااااااااااااااد 

ات الصااااااااااااااااااااف

 .الوراثية

III- الوراثيااااااااةانتقاااااااااد الصاااااااافات : 

 حالة السيادة التامة

 1تمرين مدم  -1      

 تحليل النتائ -أ         

 

 

 

 

 

 

 

 

التفسبببببير الصببببببغي النتقبببببال -ب         

 صفة لون العيون

 

 

 

:تكويني  

تمرين )

(2مدم    

كيف 

تنتقل 

الصفات 

الوراثية 

 في حالة

 تساوي

؟السيادة  

د 04  

 على المتعلمين قراءة الحالة وفهمها.-

يفية ك على المتعلمين تحليل الحالة والتوصل إلى-

 ظهور هذه النتائ .

مل  يأحد األبوين بما أن  على المتعلمين التوصل إلى-

 Bواآلخر الفصيلة الدموية  Aالفصيلة الدموية 

، يعني ABوأنجبا طفال له ماهر خارجي وسيط 

 عبر معا عند الطفل.  Bو A الحليلين

أن هناك غياب للسيادة على المتعلمين استنتاج -

  .ساوي السيادة بين الحليالتالتامة، أي أن هناك ت

على المتعلمين إنجاز التفسير الصبغي النتقال صفة -

، وذل  بتوجيه من المدرس مع الفصائل الدموية

 استحضار الرموز التي تم اكتسابها من قبل.

 2مطالبة المتعلمين بالتعامل مع التمرين المدم  -

الذي يتمثل في إمكانية أبوين مختلفي االقتران 

واآلخر ذو فصلة دموية  Aذو فصيلة دموية أحدهما 

B  أن ينجبا طفال له ماهر خارجي وسيطAB. 

 شرح الحالة.-

 مطالبة المتعلمين بتحليل نتائ  الحالة.-
 

 
 

مطالبة المتعلمين بإعطاء التفسير الصبغي النتقال -

 صفة لون العيون.

 السبورة 

مسالط 

 ضوئي

التحلياااااااااااااااااااااال 

 واالستنتاج.

تعاااارل كيفيااااة -

لصااافات انتقااااد ا

 الوراثية.

تعاااااااااااااااااااااارل -

التأويااااااااااااااااااااااال 

الصاااااااااااااااااااابغي 

النتقااااااااااااااااااااااااد 

الصاااااااااااااااااااافات 

 الوراثية.

IV- حالاااااااة تسااااااااو  السااااااايادة فاااااااي

 انتقاد الفصائل الدموية

 2تمرين مدم  -1      

 تحليل النتائ -أ         

 

 

 

 

 

 

التفسبببببير الصببببببغي النتقبببببال -ب         

 الفصائل الدمويةصفة 

 



 

 

 

 

 

:تكويني  

كيف 

تنتقل 

الصفات 

الوراثية 

المرتبطة 

 بالجنس

د 04  

 .10ليل الوثيقة على المتعلمين مالحاة وتح-

على المتعلمين ربط معلومات الوثيقة بالمكتسبات -

 لحل المشكل العلمي المطروح.

تزاوج األول مالحاة نطالقا من العلى المتعلمين ا-

وبهذا ذو عيون حمراء.  F1 100%أعطى جيل أنه 

على المتعلمين استنتاج أن الحليل المسؤول عن 

ؤول عن العيون الحمراء سائد على الحليل المس

 العيون البيضاء.

على المتعلمين التوصل إلى أن التزاوج الثاني هو -

 .تزاوج عكسي للتزاوج األول

على المتعلمين مالحاة أن التزاوج الثاني اعطى 

لت األول، حيث انتقنتائ  مختلفة عن نتائ  التزاوج 

 صفة األب إلى اإلناث وصفة األ  انتقلت إلى الذكور.

فرضية: ربما هذه المورثة على المتعلمين طرح -

 .Xمرتبطة بالصبغيات الجنسية 

على المتعلمين التوصل إلى  11من خالل الوثيقة -

أن المورثة المدروسة محمولة على الصبغي الجنسي 

X. 

على المتعلمين إنجاز التفسير الصبغي النتقال صفة -

 ،)المرتبطة بالجنس( لون العيون عند ذبابة الخل

درس مع استحضار الرموز التي وذل  بتوجيه من الم

 تم اكتسابها من قبل.

التي  10مطالبة المتعلمين بمالحاة وتحليل الوثيقة -

حيث تم  ترو  دراسة مورثة مرتبطة بالجنس

 التجريب على دبابة الخل.

شرح كل ما هو غامض في الوثيقة بما فيها -

 التزاوجات.

 ماذا أعطى التزاوج األول؟مساءلة المتعلمين عن -

ساءلة المتعلمين عن ما هو الفرق بين التزاوج م-

 األول والثاني؟

 

 

 

 

 

التي  11للتحقق من الفرضية يتم عرض الوثيقة -

 تمثل معطيات عن الصبغيات الجنسية.

 .11شرح ما هو غير واضح في الوثيقة -

 10الوثيقة 

 11و

مسالط 

 ضوئي 

 السبورة

المالحظااااااااااااااة  

التحلياااااااااااااااااااااال 

 واالستنتاج.

رباااااااااااااااااااااااااط  -

المعلومااااااااااااااات 

المكتساااااااااااابات ب

لحااااال المشاااااكل 

العلماااااااااااااااااااااااي 

 .المطروح

المقارنااااة بااااين -

انتقااااد الصااافات 

غيااار المرتبطاااة 

بااااااااااااااااااااالجنر 

والمرتبطااااااااااااااة 

 بالجنر.

V- انتقاااااد بعاااا  الصاااافات الوراثيااااة

 المرتبطة بالجنر

 تحليل النتائ -1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النتقببببببببال  التفسببببببببير الصبببببببببغي-2     

الصبببببببفات الوراثيبببببببة المرتبطبببببببة 

 بالجنس

 النقد الذاتي:


