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 تقديم عام  .1

 الموضوع : العنوان  مناعة الجسم ـ المناعة الطبيعية ـ
 المدة الزمنية ساعة واحدة

 المادة علوم الحياة واالرض
 الوحدة المدرسة  مناعة الجسم

 الفصل المناعة الطبيعية
2111/2112  الموسم الدراسي 

 تاريخ االنجاز 2112

 المؤسسة الثانوية االعدادية موالي عبد الواحد العلوي
 المستوى الثالثة ثانوي اعدادي

 االستاذ أحمد أزوغار 
  في البداية : اقتراح وضعية 
  المرحلة الثانية : التعرف على آليات دفاع الجسم ضد الجراثيم الممرضة

من خالل اكتشاف دور وأهمية المناعة الطبيعية و المناعة النوعية 
 بمسلكيها الخلطي والخلوي 

 ملخص الدرس 
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 الكفايات واالهداف  .2

 الكفايات الثقافية اكتساب معرفي حول رد فعل الجسم اتجاه كل ماهو غير ذاتي 

 الكفايات المستهدفة

 )التمكن من التعبير باللغة العربية ) لغة التدريس 
  التواصل الشفاهي 
 التواصل الكتابي 
 ) التعبير بمختلف أشكاله ) ارتجالي ، صائب 
  التواصل مع زمالئه من خالل التعبير وطرح

 التساؤالت

 الكفايات التواصلية

  القراءة الفردية للوضعية 
  وصياغتهتملك مشكل الوضعية 
 تنظيم عرض الوضعية وتقديمها 

 الكفايات المنهجية

 الكفايات التكنولوجية التمكن السليم من استعمال ادوات التكنولوجيا الحديثة
  المعرفة الذاتية 
 معرفة الوسط 
 معرفة الزمكان 

الكفايات 
 االستراتيجية

1الهدف  تعرف آليات الجسم ضد الجراثيم الممرضة  

المتوخاتاألهداف   

2الهدف  الوعي بأهمية الجهاز المناعاتي وضرورة الحفاظ عليه  
 التدرب على :

 التعبير بمختلف أنواعه 
 المالحظة العلمية 
 خطوات النهج العلمي 
 بناء الملخصات 

3الهدف   

 

 بطاقة تقنية حول اآلدوات الرقمية المستعملة  .3

 نوعها Mediator 9 Demo برنام :

1األداة   

الطبيعية ) مناعة الحسم(المناعة   عنوانها 
دقيقة 55   مدتها 

 التقسيم الزمني 

برنامج العمل على تركيب Mediator 9 Demo يمثل هذا البرنام :

وتجريبمعطيات بواسطة اليات حديثة ومتطورة تساير وتواكب مستجدات 
 التربية والتكوين من اجل تبسيط السير الدراسي بالنسبة لالستاذ والتلميذ

 ملخص

 

 المستلزمات من أدزات ومهارات ومعارف .4

 

 حواسب وحاسوب لألستاذ 
 /المسالط الضوئي Data Show   
 شاشة عرض 
  /قارء القرصLecteur CD 
  مطبوعات خاصة بالتقويم 

 األستاذ

األدوات 
 والمطبوعات

 التلميذ 
  مبادئ اولية في المعلوميات 
 المراد استخدامها() مبادئ اولية في كيفية استخدام البرانم 
 مبادئ اولية في كيفية البحث في اآلنترنيت 

 األستاذ

المهارات التقنية 
 الضرورية

 المباذئ األساسية في استعمال الحاسوب 
 /معطيات حول كيفية عمل المسالط الضوئي Data Show  

 التلميذ
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 التحضير القبلي .5
 

 كانت متوفرة( التحضير القبلي للقاعة ) القاعة المتععدة الوسائط ادا 
 التأكد من ان كل الحواسيب تعمل بشكل جيد 
  التاكد من الربط بشبكة االنترنيت متوفرة خالل مدة الحصة ) ادا كانت

تحضي الموارد الرقمية وتنزيلها على الحواسيب ضرورية اثناء الحصة(
 والتاكد من اشتغالها

 التخضير التقني

 تحضير االسئلة الشفاهية 
 المستنسخات الالزمة: تحضير 

 االسئلة المرافقة للفيديو والمرافقة للصور 
 مستنسخ التمرين المدمج الخاص بالمناعة الطبيعية 
 نسخ للبطاقة التقويم 

 تحضير تقديم اولي يمكن من اثارة انتباه التالميذ ويحفزهم على التتبع

 التخضير البيداغوجي

 

 مراحل االنجاز .6

دقيقة  11 مدتها :  Vidéos et Images االداة الرقمية المستعملة :  

المرحلة 

1 

 المهام
 االستاذ التلميذ

 جموعاتينظمون في م 
  يشاهدون الشريط والصور ويدونون

 مالحظاتهم
 جيبون عن االسئلة في مذكراتهمي 
  تقدم كل مجموعة عملها من طرف ممثل

 المجموعة

  يوزع التالميذ على مجموعات 
  يوزع المطبوع المتضمن

الخاصة بمراحل  للرسومات
 البلعمة

 يوجه الحوار 
  يطلب من كل مجموعة ان تصحح

 الوثيقة
 

دقيقة 15 مدتها : Vidéos et Images االداة الرقمية المستعملة :  

المرحلة 

2 

 المهام
 االستاذ التلميذ

 يقرؤون معطيات التمرين 
 يجيبون عن االسئلة 
 يدونون اجوبتهم 
  االستنتاجيقدمون 

  االستاذ من التالميذ مالحظة يطلب
 الصور 

 يجيب على أسئلة التالميذ 
 يوزع المطبوعات 
 يوجه الحوار 
 يصحح ويثمن اجابات التالميذ 

 استنتاج عام : على شكل ملخص حول دور الجهاز المناعاتي في الحفاط على تمامية الجسم

 التقويم .7
 

 31 المدة دقيقة 

 اداة التقويم انطر بطاقة التقويم 
 توزيع بطاقة التقويم بشكل فردي على كل التالميذ 
 يتم التصحيح في الحصة الموالية 

 مالحظات

 


