بطاقة وضعية تعلمية بسيطة
االستاذة  :درقاوي – س -
املادة  :علوم الطبيعة و احلياة
املستوى  :الثانية متوسط
امليدان

اللفاءة اخلتامية املشتودفة

املقطع التعلمي

مركب اللفاءة

املقطع البيداغوجي

وضعية تعلم املوارد

االنسان
و المحٌط

ٌساهم فً الحفاظ على
التوازن البئً و التنوع
البٌولوجً بتجنٌد موارده
المتعلقة باألنظمة البٌئٌة
و التنوع البٌولوجً و دور
االنسان فً ذلك

توزع الكائنات الحٌة
فً اوساطها

تمٌز مظاهر تكٌف
الكائنات الحٌة فً
وسطها

مظاهر تكٌف
الكائنات الحٌة مع
وسطها

الخصائص البنٌوٌة
لألجهزة التنفسٌة

هدف الوضعية التعلمية
طبيعة الوضعية التعلمية

التعرف البنٌة التشرٌحٌة لجهازٌن تنفسٌن لحٌوانات تكٌفا مع وسط عٌشها.حصة عملٌة تتطلب دراسة وثائق  ،محاكات ،برنامج العرض تعرض الخصائص البنٌوٌة لجهازٌنتنفسٌٌن تكٌفا مع وسط عٌشهما.

و خصائصوا
الشندات العلمية املشتعملة
العقبات املتطلب ختطيوا

  PPTوثائق – فٌدٌوهات –حول البنٌة التشرٌحٌة لجهازٌن تنفسٌٌن – الغلصمً و القصبً .قد ٌفهم المتعلمون ان هناك تنوع فً انماط التنفس عند الحٌوانات لكن الٌة المبادالت الغازٌة علىمستوي االعضاء التنفسٌة و معنى التكٌف مع الوسط ستبقى حاجزا علٌهم تخطٌه .

ختطيط الوضعية التعلمية و مضمونها
فحص امللتشبات القبلية :
 التذكر مع المتعلمٌن انماط تنفس الحٌوانات . -و هل تختلف البنٌة المسؤولة عن المبادالت الغازٌة عند الحٌوانات حسب اوساط عٌشها ؟

مرحلة التحفيز :
 تحفٌز المتعلمٌن على ابداء تصوراتهم حول بنٌة اجهزة تنفسٌة سبق و ان تعرفوا علٌها فً الوسطٌن البري و المائً . التساؤل عن الهدف من هذا التنوع لألجهزة التنفسٌة . -التكفل بتصورات المتعلمٌن ثم بناء وضعٌات تطرح تساؤالت تمكنهم من تحدٌد الخصوصٌات البنٌوٌة لجهازٌن تنفسٌن فً وسطٌن مختلفٌن.

مضامني و مساعي التعلم
نشاط املعلم
 تفوٌج الفوج و عرض بروتوكول العمل الفوجً ٌتضمن وضعٌةتطرح تساؤالت عن الخصوصٌات البنٌوٌة لجهازٌن تنفسٌٌن
لحٌوانٌٌن مختلفٌن فً وسطٌٌن مختلفٌن .
 ما هو نمط تنفس االسماك ؟عرض وثٌقة توضح البنٌة التشرٌحٌة لغالصم السمكة . كم من قوس غلصمٌة موجودة فً الحجرة الغلصمٌة الواحدة ؟كٌف تبدو الوانها ؟فً راٌك لما ؟
 -ماذا ٌحدث على مستواها ؟

نشاط املتعلم
انتظام الفوج . تنفس غلصمً . ٌوجد  40اقواس . حمراء لغزارة االوعٌة دموٌة . -مبادالت غازٌة تنفسٌة .

 ٌدخل غاز ثنائً االوكسجٌن المنحل فً الماء عبر الفم فتتمالمبادالت الغازٌة على مستوى الشعٌرات الدموٌة المتواجدة على
الغالصم و ٌطرح غاز ثانً اوكسٌد الكربون بالمقابل لٌخرج مع
الماء الخارج منها .

 -ما هو الغاز الداخل و ما هو الخارج ؟

 الحظ هذا الفٌدٌو و اجب:هل تقوم الجرادة بحركتً الشهٌق و الزفٌر ؟ بعد وضع ماء الصابونٌا علٌها ماذا تالحظ ؟ عرض وثٌقة توضح بنٌة الجهاز التنفسً القصبً عند الجرادة. ماذا تالحظ على طرفً بطنها ؟ نسمٌها الفتحات التنفسٌة و هً عبارة على قصبات هوائٌة . كٌف هً البنٌة الداخلٌة لهذه الفتحات ؟. بماذا تنتهً هذه القصٌبات ؟ لكن بعد سد هذه الفتحات نالحظ موت الجرادة ؟على ماذا ٌدل هذا ؟ اذن ماذا ٌحدث فً نهاٌة القصٌبات؟ مالحظة  : 1تتم المبادالت الغازٌة عند الجراد دون تدخل الدم ؟ مالحظة  : 2تتنفس صغار الضفادع – الشراغٌف – تنفسا غلصمٌاثم تختفً مع تطورها لٌصبح تنفسها رئوي برا و جلدٌا فً الماء.
 اذن كٌف تفسر اختالف انماط تنفس الحٌوانات فً اوساط عٌشهاالمختلفة ؟

السند الثاني :

 فتحات . تظهر مباشرة بعد الفتحات قصبات تنفسٌة ثم تتفرع الى قصٌبات . باألعضاء . على انها اختنقت لعدم وصول االوكسجٌن لألعضاء . مبادالت غازٌة بٌن الهواء الداخل و االعضاء على مستوىالقصٌبات التنفسٌة.
ٌمثل مقر المبادالت الغازٌة فً الماء. -حتى تتمكن من احتالل االوساط المختلفة و التكٌف معها.

***الخصائص البنٌوٌة لالجهزة التنفسٌة ***

ارساء املوارد
السند االول:

 نعم حٌث نالحظ تمدد و تقلص للبطن بصفة مستمرة . -تكون فقاعات هوائٌة .

 للكائنات الحٌة الحٌوانٌة انماط تنفس مختلفة فً اوساط عٌشها المتنوعة و لكل نمط بنٌة خاصة لجهازه التنفسً تسمحله بالتنفس فٌها .
 التنفس الغلصمً ٌ :تم بفضل بنٌة خاصة لدى االسماك و هً الغالصم الغنٌة بالشعٌرات الدموٌة فتتم بها المبادالتالغازٌة التنفسٌة فً االوساط المائٌة المزودة باألوكسجٌن المنحل فً الماء و تطرح بالمقابل غاز ثانً اوكسٌد الكربون
امثلة  :القرش  ،السردٌن ........الخ .
 التنفس القصبً  :تتمٌز بهذا النوع من التنفس الحشرات التً لها بنٌة خاصة تبدا بفتحات تنفسٌة على جانبً البطن ثمقصبات تنفسٌة لتتفرع الى قصٌبات تتصل مباشرة باألعضاء فتتم المبادالت الغازٌة تأخذ االوكسجٌن و تطرح ثانً اوكسٌد
الكربون امثلة :كالجراد  ،النحل .....الخ.
 الهدف من تنوع انماط التنفس هو احتالل االوساط المائٌة و البرٌة و التكٌف معها .مالحظة  :هناك حٌوانات تعٌش فً الماء لكن تنفسها رئوي كالدالفٌن و الحٌتان .
املصطلحات :

التنفس الغلصمً :
التنفس القصبً :
التقويم :
املعاجلة البيداغوجية :
تبنى على اساس مدى االخفاق
و نشبتى

respiration branchiale
respiration trachéenne

 عرض فقرة بها فراغات لتمال من طرف المتعلمٌن .بعد مال الفراغات و الخلط بٌن البنٌات الخاصة بكل نمط من التنفس  .قد ٌظهر العجز . لذا نقترح اعادة بناء المفاهٌم وفق تغذٌة راجعة اما فً حالة االخفاق الجزئً ٌمكن االعتماد على التعلماالفقً او اعداد بطاقة لمن تعثروا لتدارك االخفاق

