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:تمرین

ATPبین من خالل عرض بسیط ومنظم كیف یساھم الكلیكوز في تمكین الخلیة من تجدید  
.األكسجینبوجود ثنائي

توجیھات تربویة عامة

فھي مجموعة من العملیات (إن االسترداد المنظم للمعارف یقتضي منك إدماج عدد كبیر من المھارات والتمكن من عدة قدرات 
  : یمكن اختصار ھذه القدرات في ما یلي) تكز على كفایة منھجیةالذھنیة التي تر

  ,التحلي بالرزانة الكافیة لقراءة الموضوع قراءة متأنیة وضبط أفكاره       
,التحكم في المعلومات وحسن استعمالھا       
,القدرة على بلورة إستراتیجیة منھجیة أو تصمیم ینظم ویھیكل مراحل اإلنجاز       

,القدرة على االستدالل العلمي       
  ,التحكم في أدوات الربط المنطقي بین مختلف فقرات النص وتوظیف لغة سلیمة وفقا لنظام متماسك وبناء إنشائي سلیم       
........ي بالقدرة على التعبیر الخطا       

كیف أتعامل مع ھذا النوع من التمارین؟
. الموضوع المطروح في سیاقھ بالمقرر وربطھ بالجزء المناسب ضمن المقرر positionفي البدایة البد من تحدید موضعة

  .حصر وضبط معطیات التمرین المختلفة وتحدید الھدف أو األھداف المراد بلوغھا
  .على المسودة یتم طرح أولي وسریع لكل ما یمثل في الدھن من مفاھیم لھا صلة بالموضوع دون التفكیر في صیاغتھا في جمل 

  .حصر األفكار المدونة في المسودة وإقصاء كل ما ھو غیر ضروري وانتقاء ما ھو مالئم
  .وضع تصمیم للموضوع یمكنك من بناء عناصر اإلجابة بشكل یجنبك االرتجالیة

  :بناء عناصر اإلجابة
  :یقتضي ذلك االلتزام بعدة خطوات منھجیة منسجمة ومتكاملة وھي كالتالي

المقدمة .وع بشكل عام دون تقدیم حلول فعلیة والنتائج المتوقعة یمكن صیاغة المقدمة على شكل تساؤالت تقدیم الموض: المقدمة
  .تعبر في الحقیقة عن مدى فھمك للموضوع 

  .یتضمن الحلول الفعلیة للمشكل المطروح معروضة بشكل منضم مع ضرورة االستدالل العلمي : العرض
  .فكار األساسیة دون الدقیقةتقدیم الحصیلة أي خالصة األ: الخاتمة

  :معالجة الموضوع المقترح
 بوجود ثنائي ATPدور الكلیكوز كمصدر طاقوي لتجدید ( الحظ أن الموضوع یطرح إشكالیة التنفس على مستوى الخلوي 

  )األكسجین 
الطاقة الكامنة في المادة  یمكن من خالل المقدمة التطرق إلى – استھالك المادة العضویة وتدفق الطاقة -مما یحیلنا إلى درس

العضویة وإلى دور األكسجین في ھدم كلي للكلیكوز على أن یتطرق العرض إلى المراحل األساسیة للتنفس الخلوي مع اإلشارة 
  .إلى المیتوكندري كبنیة مسؤولة عن ھذه الظاھرة

لمزيد من دروس التمارين االمتحانات ... موقع قلمي
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