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الوحدة الثالثة
النشاط اإلنزٌمً للبروتٌنات
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الوحدة الثانٌة
العالقة بٌن البنٌة
الوظٌفة

5

2117 \11 \18
2117 \11 \12

المـــجــــــــــال الـــــــــــــــــتـــــعــلــــمــً األول
الــــــتـــــــصــــــص الــــوظـــٌـــفــــً للــــبـــــوتــــــــــنـــــــــات
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الوحدة األولى  :تركٌب البروتٌن

األسابٌع

التارٌخ

المجال
ألتعلمً

الوحدة
التعلمٌة

 1سا

 2سا

 1سا

 1سا

تــقـــوٌـــــــم تــشـــخــٌـــصـــــــــــً
تذكير بالمكتسبات:
 -1مقر تركٌب البروتٌن.
 مقر تركيب البروتين
 كيفية انتقال المعلومة الوراثية,
آلية االستنساخ ( تتمة) (تقويم )
 -3الترجمة
 حل الشفرة الوراثية ( اإلحتمالت
الممكنة)
 مناقشة اإلحتمال األكثر وجاهة .
 الريبوزوم .
 وصف البنية تنشيط األحماض األمينيةمراحل الترجمة:




لل ARN
المكونات الكيميائية
البنية.

 -2استنساخ المعلومة الوراثٌة
 مقارنة بين  ARNو ADN
 مرحلة االستنساخ تحليل وثائق

متطلبات الترجمة:
 مقر الترجمة:Anagène
و
المصنع
البروتين
العالقة بين كمية
 الـ  ARNtالخصائص البنيوية و الدور تحليل مقارن لقطعة متتالية نيكليوتيدات
البوليزوم.
 ، ARNm ، ADNمتتالية أألحماض
 الريبوزوم .Ribosome
متطلبات الترجمة:
األمينية الموافقة لها في الببتيد
 الطبيعة الكيميائية أنواع الــ ARN
لمورثات مختلفة.
تـطـبـٌــقـــات حـــــول الــــــوحـــــــدة

البنٌة الفراغٌة للبروتٌنات:

األحماض األمٌنٌة:

الخاصٌة األمفوتٌرٌة:

مقارنة بين بعض البروتينات الوظيفية
باستعمال .Rastop
اقتراح فرضية.

البنية
المميزات
التصنيف
 تجربة " أنفنسن" Anfinsen* العالقة بٌن البنٌة ثالثٌة األبعاد
للبروتٌن و تخصصه الوظٌفً.

سلوك األحماض األمينية في وسط
متغير الــ .PH

كٌفٌة تشكل الرابطة الببتٌدٌة.
الخاصٌة الحمقلٌة ( األمفوتٌرٌة)
للببتٌدات
تـطـبـٌـقات حـول الـوحـدة (ساعة)
تذكٌر بالمكتسبات ( 1ساعة)
" النشاط اإلنزٌمً "
تعرٌف اإلنزٌم

 دور إنزيم ARN polymérase
 آلية االستنساخ,

* مستوٌات البنٌة الفراغٌة
للبروتٌنات

سلوك األحماض األمينية في وسط
متغير الــ .PH

تقوٌم:
تـطـبـٌــقـــات حـــــول
الــــــوحـــــــدة

النشاط اإلنزٌمً:

الفرض األول

 قياس النشاط اإلنزيمي عن طريقEXaO
 أكسدة الغلوكوز بـإنزيم ,GO -دور اإلنزيم .GO

تصحٌح الفرض األول

عــــطــــلـــــــة الـــــخــــرٌـــــــــــف
* أكسدة الغلوكوز بــ :GO
 عدم استهالك اإلنزيم اإلنزيم نوعي تجاه مادة التفاعل العالقة تركيز مادة التفاعل والسرعة االبتدائية ()S

* العالقة بٌن بنٌة الفراغٌة
لألنزٌم ( )Eومادة التفاعل()S

تأثٌر درجة الحرارة على نشاط
تأثٌر درجة الحموضة ()pH
اإلنزٌم
على نشاط اإلنزٌم
 نمذجة عن طرٌق رسم إجمالً  -نمذجة عن طرٌق رسم إجمالًتأثٌر درجة الحرارة.
تأثٌر درجة الحموضة.
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تـطـبـٌــقـــات حـــــول الــــــوحـــــــدة
تذكٌر بالمكتسبات:
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 أسباب رفض الطعم مراحل االستجابة االلتهابٌة -خطوط الدفاع المناعٌة.
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المـــجــــــــــال الـــــــــــــــــتـــــعــلــــمــً األول
الــــــتـــــــصــــــص الــــوظـــٌـــفــــً للــــبـــــوتــــــــــنـــــــــات
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الوحدة الــرابـعــة:
دور البروتٌنات فً الدفاع عن العضوٌة
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الذات CMH -1 :
 سبب رفض الطعمأصل تغٌرٌة معقد التوافق
النسٌجً الرئٌسً
 -تقوٌم( 11دقائق)

الذات و الالذات:
 الوسم المناعً. التركٌب الكٌمائً للغشاءالهٌولً و بنٌته.
الذات  -2 :مؤشر الزمر الدموٌة
أ -نظام الــ ABO
 الحالة الطبٌعٌة لكل الزمر. مقارنة مؤشرات على سطح كحد
 حاالت التوافق أثناء نقل الدم -تقوٌم ( 11دقائق)

الفرض الثانً

تصحٌح الفرض الثانً

 -التهجٌن الخلوي

الذات CMH -1 :
 المعقد التوافق النسٌجً الرئٌسً(.)CMH
 -العالقة بٌن رفض الطعم و CMH

"ميزة الغشاء الهيولي"
التمٌٌز بٌن الذات والالذات
 -العوامل الكيميائية المتدخلة.

أ – نظام :ABO
 تحدٌد الوراثً للزمر الدموٌة -تقوٌم (  11دقائق)

ب  -عامل الرٌزوس Rhésus
 مفهوم الذات. مفهوم الالذات. -تقوٌم (  11دقائق).

اخـــتـــبــــــارات الـــثــــالثـــــً األول
مظاهر التعرف على الالذات:
 -1االستجابة خلطٌه بتدخل

الجسم المضاد
 تحليل حالة سريريه تقنية االنتشار المناعي()Ouchterlony
 -التخصص النوعي للجسم المضاد

المعقد المناعً:
 كٌفٌة تشكله الغرض من تشكله -التخلص منه بواسطة البلعمة.

الجسم المضاد
 الطبٌعة الكٌمٌائٌة البنٌة التمثٌل التخطٌطً للجسمالمضاد.

 مصدر األجسام المضادة ممٌزات الخلٌة البالزمٌة( )Plasmocyte

تـصــحــٌــح اإلخــتــــبـــــار

 مصدر الخلٌة البالزمٌة المالحظة السرٌرٌة. -تحلٌل نتائج تجرٌبٌة.

 -نــضــج LB

عــــــطـــــــلـــــــــــة الـــــشـــــــــــتـــــــــــــاء
 انتقاء نسٌالت  LBالناضجةإثر دخول مولد الضد
* تـقـوٌــم

 -2االستجابة الخلوٌة:
بتدخل لمفاوٌات LTc
 تجارب إثبات تدخل الــ LTc شروط تدخل  LTcلخلٌة مصابةبفٌروس

 التعرف المزدوج. -آلٌة التأثٌر السمً للـ .LTc

 -مــصــدر .LTc
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حول النقل العصبً
 تدخل الوسائط العصبٌة تعاقب الظواهر على مستوىالمشبك
 العالقة بٌن التوترات كموناتالعمل فً الغشاء قبل مشبكً و
تركٌز المبلغ العصبً.

الوحدة الــرابـعــة:
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 سبب فقدان المناعة المكتسبة( ساعة و نصف )
 -تطبٌقات حول الوحدة .

الفرض األول

تطبٌقات حول الوحدة
( تابع )

تصحٌح الفرض األول

تذكٌر بالمكتسبات:

دور البروتٌنات فً االتصال العصبً
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المـــجــــــــــال الـــــــــــــــــتـــــعــلــــمــً األول
الــــــتـــــــصــــــص الــــوظـــٌـــفــــً للــــبـــــوتــــــــــنـــــــــات
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الوحدة الــرابـعــة:
دور البروتٌنات فً الدفاع عن
العضوٌة
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 كٌفٌة نضج .LT -آلٌة انتقاء نسٌالت  LTالناضجة

تدخل المبلغات فً تحفٌز الخالٌا
البائٌة( )LBوالتائٌة(.)LT

 دور الماكروفاج(  )Macrophageفً تنشٌط
الخالٌا ( )LBو ()LT

 اختٌار نمط االستجابة المناعٌة:* استخراج العالقة بٌن نمط
االستجابة و الببتٌد المستضدي.
 رسم تخطٌطً ٌترجم التخصصالوظٌفً للبروتٌنات فً الدفاع عن
الذات ( واجب منزلً).

 مصدر كمون العملبعد مشبكً
مصدر كمون العمل

آلٌة النقل المشبكً بواسطة
المبلغات العصبٌة:

 المستقبالت الغشائٌة لألسٌتٌلكولٌن

 -المبلغ العصبً

 -البنٌة و الطبٌعة الكٌمٌائٌة.

" األستٌل كولٌن"
مقر وآلٌة تأثٌره.

كمون الراحة
اآللٌة األٌونٌة المسؤولة عنه

 -تقنٌة .Patch-clamp

 كمون الراحةآلٌة ثبات كمون راحة

 كمون العمل تولٌد كمون عمل فً الغشاء قبلمشبكً

 كمون العمل إبطال مفعول " األستٌل كولٌن" دور  Ca2+فً تغٌر شفرةالرسالة العصبٌة على مستوى
المشبك .
 حوصلة :رسم تخطٌطً وظٌفًمع إبراز عمل القنوات المرتبطة
بالكٌمٌاء.

اإلدماج العصبً
آلٌة عمل المشبك المثبط .
 تولٌد كمون العمل بعد مشبكًإثر اإلدماج العصبً ( ٌتبع)

تطبٌقات حول الوحدة

 كمون العمل تولٌد كمون عمل فً الغشاءقبل مشبكً
 تولٌد كمون العمل بعد مشبكًإثر اإلدماج العصبً ( ٌتبع)
 مخطط تحصٌلً للمنعكسالعضلً على المستوى الجزٌئً
و الشاردي ( واجب منزلً)

الفرض الثانً

 كمون العمل تولٌد كمون عمل فً الغشاء بعدمشبكً بتدخل " األستٌل كولٌن"

 تأثٌر المخدرات على مستوىالمشابك

تصحٌح الفرض الثانً
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الوحدة الثانٌة:
آلٌات تحوٌل الطاقة الكٌمٌائٌة فً
الجزٌئات العضوٌة إلى ATP
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المـــجــــــــــال الـــــــــــــــــتـــــعــلــــمــً الـثــانــً
تــــحـــــــوالت الــــــطــــــــاقـــــــــــوٌــــــــــــة
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الوحدة األولى:
آلٌات تحوٌل الطاقة الضوئٌة إلى طاقة كٌمٌائٌة كامنة
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مراحل التركٌب الضوئً

تذكٌر بالمكتسبات:
 ما فوق البنٌة الخلوٌة للصانعةالخضراء
 التركٌب الكٌمٌو حٌوي للصانعةالخضراء

 ما فوق بنٌة الثٌالكوٌد طبٌعة التفاعالت الكٌمٌائٌةللتركٌب الضوئً.

 -1المرحلة الكٌمٌو الضوئٌة.
 شروط انطالق األكسجٌن -شروط عمل الثٌالكوٌد.

 آلٌة عمل الثٌالكوٌد. دور الٌخضور. -آلٌة عمل النظام الضوئً.

اخــتـــبـــارات الــــثـــالثـــــً الــــثــــــانــــً
 آلٌة عمل الثٌالكوٌد. آلٌة عمل النظام الضوئً.حركٌة ( )e-عبر السلسلة
التركٌبٌة الضوئٌة

 آلٌة عمل الثٌالكوٌد. انتقال البروتونات -كٌفٌة تشكل ATP

تـصــحــٌــح اإلخــتــــبـــــار

عــــــطـــــــلـــــــــــة الـــــربـــــــٌــــــــــــــــع
 آليت عمل الثيالكويد حوصلت عن طزيق رسم تخطيطيللظواهز الفزيولوجيت التي تحدث علي
مستوى الثيالكويد (ساعت).

 – 2المرحلت الكيموحيويت:
أ -تجربت كالفن(ساعت)
الخطواث :المزكباث الكيميائيت المتشكلت
في هذه المزحلت

تطبٌقات حول الوحدة
 مادة األيض المستهلكة من طرفالميتوكوندري

مراحل التنفس:
 -1التحلل السكري
 حوصلة " رسم تخطيطيلمجموع ظواهر عملية التنفس
الخلوي "
 -تقوٌم

ب -آلٌة إرجاع CO2
 -العالقة بين

 APGو Rudip

 خطوات المرحلة الكيميو حيوية(حلقة كالفن) (يتبع).

ب -آلٌة إرجاع CO2

 خطوات المرحلة الكيميو حيوية(حلقة كالفن) (تتمة)

التركٌب الضوئً خالصة.

 الحوصلة عن طريق رسمتخطيطي للظواهز الفزيولوجيت التي
تحدث علي مستوى الحشوة.

تذكٌر بالمكتسبات

 – 2حلقة كرٌبس
أ – المرحلة التحضٌرٌة

 – IIفً الوسط الالهوائً
التخمر الكحولً
 آلٌته مصٌر النواقل المرجعة -المعادلة

 -Iفً الوسط الهوائً:
 مقر هدم الركيزة -بنية الميتوكوندري

 – 2حلقة كرٌبس
ب – تفاعالت حلقة كرٌبس

 مخططات الحصٌلة الطاقوٌةلعملٌتً التنفس والتخمر
الكحولً

 التحلٌل الكٌمٌائً للمٌتوكوندري الغشاء الخارجي الغشاء الداخليالحشوة ( المادة األساسية).

 – 3الفسفرة التأكسدٌة
 مختلف التفاعالت -اآللٌة

حوصلة " رسم تخطيطي لمجموع
ظواهر عملية التخمر الخلوي "
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المجال الثالث
التعلمٌة  :التكتونٌة العامة
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الوحدة الثالثة:
التحوالت الطاقة على
المستوى الخلوي
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الوحدة التعلمٌة :
النشاط التكتونً للصفائح
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األســــتــــاذ:
المدير:

عـفــيــــف حمــشــريـــف

تطبٌقات حول الوحدة
التنفس  -التخمر

 -1تحدٌد الصفائح التكتونٌة
 -2حركة الصفائح التكتونٌة
أ – حركة التباعد

مخطط تحصٌلً للتحوٌل
الطاقوٌة على المستوى
الخلوي

أ – حركة التباعد

 -3الطاقة الداخلٌة للكرة األرضٌة المحركة للصفائح
التكتونٌة.

الـفــرض

أ – حركة التباعد

تصحٌح الفرض

 -2حركة الصفائح التكتونٌة

ب -حركة التقارب

تطبٌقات حول الوحدة

اخــتـــبـــارات الــــثـــالثـــــً الــــثــــــالـــث

