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مقدمة
ُي َو َّج ُـه هـذا الدليـل ألسـاتذة السـنة األولـى مـن التعليـم املتوسـط ملـادة علـوم الطبيعـة
واحليـاة ،كوثيقـة تعليميـة أساسـية مرافقة ترشـدهم إلى كيفية توظيف الكتاب املدرسـي
وتدلهـم علـى سـبل اسـتخدامه وطرائق توظيف الوسـائل وتقنيات البحـث التي تقتضيها
التعلمـات فـي املقاطـع املختلفـة املدرجـة إلكسـاب مـوارد جديدة وإرسـاء الكفـاءات التي
يسـعى إليهـا املنهـاج مـن خلال ميدانـي اإلنسـان والصحـة واإلنسـان واحمليـط.
أهمية الدليل:
هـو مرجـع منهجـي :ألنـه يقـدم الدعائـم البيداغوجيـة املناسـبة التـي تسـاعد املعلـم علـى
تنظيـم وتهيئـة الظـروف املالئمـة لسـيرورة التعليـم والتعلـم.
هـو أداة عمـل :لكونـه يشـمل مجموعة من التوضيحات والتوجيهـات العملية واملنهجية
التـي متـس مختلـف اخليـارات البيداغوجيـة املعتمـدة في الكتاب ،خاصـة ما يتعلق بـ ِ:
• حتديد األهداف األساسية للكتاب متاشيا مع أهداف املنهاج الدراسي؛
• تقدمي طريقة التدريس وتوجيهات لتسيير القسم وتخطيط التعلمات؛
• يحدد احلجم الساعي املخصص لكل مقطع؛
• يعرض مثاال ملخطط إجراء التعلمات السنوية لبناء كفاءة؛
• يوضح سبل تطبيق أساليب التقومي املعتمدة؛
• يقترح طرائق حل التمارين والوضعيات؛
• يوفر معجما للمفاهيم واملصطلحات.
دليـل األسـتاذ وكتـاب التلميـذ عنصـران أساسـيان مـن الوسـائل التعليميـة القاعديـة،
يندمجـان لتشـكيل مجموعـة تعليميـة تعلميـة متكاملـة ومنسـجمة تترجـم املـوارد
املرتبطـة باملنهـاج الرسـمي بكيفيـة منظمـة إلـى كفـاءات.
جلنة الـتأليف
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1ـ محتويات كتاب التلميذ
• مدخل للميدانني؛
• مدخل للميدان؛
• أتذكر وأتساءل ،السترجاع املوارد األساسية واكتشاف مشكالت تستوجب احلل؛
• إطار الوضعية املشكلة وطرح تساؤالت:
• وثائق متنوعة ومختلفة لبناء املفاهيم الضرورية إلرساء الكفاءة؛
• دليل منهجي للممارسة والتجريب؛
• تعليمات استغالل الوثائق؛
• معجم املصطلحات املستعملة في الوضعية.
• حصيلة التعلمات:
• حصيلة النشاطات؛
• رسم تخطيطي وظيفي ُم َل ِّخص.
• تقومي التعلمات:
• اختبر معلوماتي؛
• أتدرب على حل مترين؛
• مترين الختبار مدى إرساء املوارد؛
• متارين متنوعة لتطبيق التعلمات وتطوير القدرات؛
• متارين تتضمن مهمات مركبة تسمح بتعلم اإلدماج وتقومي الكفاءات.
• أتسـاءل أكثـر ،صفحـات خـارج الوضعيـات ،تثيـر املزيـد من التسـاؤل حـول االجتاهات
اإليجابيـة املتعلقـة بالتربيـة علـى الصحـة والتربيـة مـن أجـل احملافظـة علـى احمليـط وتسـهم
فـي نشـر الوعـي االجتماعـي مبـا يخـدم الصالـح العـام .كمـا أنهـا تلبـي حاجـات املتعلمني
وتشـبع فضولهـم وحتثهـم علـى البحـث أكثـر فـي املواضيـع املدروسـة ،تسـتغل لتعزيـز
وتنميـة املواقـف والقيـم والكفـاءات العرضيـة:
في مجال القيم واملواقف:
 ترسيخ البعد العلمي والتكنولوجي في ثقافتهم؛ حث املتعلمني على التساؤل أكثر حول املشكالت املطروحة في املجتمع والعالم؛ حتسيسهم باملسؤولية جتاه القضايا املرتبطة بالصحة واحمليط والتوازنات الكبرى؛ االستغالل العقالني للثروات الطبيعية باحترام املقاييس املعتمدة؛ االطالع على التراث العاملي واالستفادة من تاريخ العلوم واالكتشافات العلمية.6
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في مجال الكفاءات العرضية:
 ميارسون الفضول العلمي والفكر النقدي والتحليل والسلوك اإلبداعي؛ يتحكمون في استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويسايرون تطورها؛ يتعرفـون علـى داللـة التعلمـات وامتدادهـا في حل املشـكالت التي تصادفهم في احلياةاليومية؛
 يستعملون مختلف أمناط التعبير؛ يساهمون في إثراء اللغة العربية برصيدهم العلمي؛ يتخذون سلوكات عقالنية في مواجهة الظواهر الطبيعية؛ يحترمون قواعد األمن والنظافة والبيئة والقواعد الصحية.• دليل التحكم في اجلانب املنهجي:
لتسهيل كيفية التعامل مع التعليمات أثناء البحث والتقصي.
 –2وظائف كتاب التلميذ:
 يختلـف كتـاب التلميـذ عـن الدليـل التربـوي حيـث يتمثـل دوره فـي تقـدمي مضامينالتعلم وفق التدرج األكثر منطقية وتسـهيل سـيرورة التعلم على ضوء الكفاءات املسـطرة
وطبيعـة املـادة واملعـارف القبليـة واملسـتوى العقلـي النفسـي للمتعلمين واهتماماتهـم
واالسـتراتيجيات التعليميـة املسـطرة فـي املنهـاج الرسـمي.
 إنـه يتضمـن نشـاطات متنوعـة تتماشـى واملنهـاج الرسـمي وتسـمح بتطبيقـه امليدانـي.ميـارس التلميـذ عـن طريـق هـذه النشـاطات مختلـف قدراتـه ويجسـد التزامـه بعمـل
يتطلـب :التسـاؤل ،التقصـي ،التمـرن ،بنـاء املفاهيـم ،واالتصـال.
فباإلضافـة إلـى تسـهيله لبنـاء املعرفـة العلميـة وتنميـة القـدرات والتحكـم التدريجـي فـي
الكفـاءة ،فـإن وظائفـه املرتبطـة مباشـرة بالبحث والتقصي جتعل منـه أداة حقيقية للتعلم.
 –3وظائف دليل األستاذ:
 يعتبـر دليـل األسـتاذ أداة عمـل ترافـق الكتـاب املدرسـي لعلـوم الطبيعـة واحليـاة للسـنةاألولـى مـن التعليـم املتوسـط؛
 يتمثـل هدفـه األول فـي تسـهيل وحتسين ظـروف اسـتعمال الكتـاب املدرسـي ،حيـثتنـدرج مـوارده (مـن مضامين؛ نشـاطات ،مخططـات تـدرج التعلمـات )...فـي إطـار
أسـس وتوجيهـات املنهـاج الرسـمي وتترجـم بـكل صـدق الكفـاءة الشـاملة احملـددة
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لكفاءتين ختاميتين متـت ترجمتهمـا فـي ثالثـة أمنـاط مـن مركبـات الكفـاءة؛
 يشـرح الدليـل الكتـاب املدرسـي ويعطـي توضيحـات أساسـية لقيـادة املقاطـع التعلميةاملقترحـة علـى ضـوء أهـداف التعلم؛
 يسـاعد األسـتاذ ،بطريقـة فعالـة ،فـي معاينـة واسـتعمال املسـهالت التقنيـة والتربويـةاملتوفـرة فـي الكتـاب املدرسـي (صـور اإليضـاح ،العالمـات ،الرمـوز)...؛
 يوفـر معلومـات ضروريـة تسـهل علـى األسـتاذ بنـاء وجتسـيد اسـتراتيجيات تعليميـةتعلميـة مناسـبة؛
 يعالـج تقـومي التعلمـات عـن طريـق شـرح النشـاطات التطبيقيـة املقترحـة لـكل حصـةوالنشـاطات املدمجـة لنـواجت التعلـم لـكل ميـدان ملمارسـة الكفـاءة.
 4ـ مبادئ ومفاهيم بيداغوجية مهيكلة للكتاب
اعتقـدت املدرسـة منـذ مـدة طويلـة أن إعـداد التلميـذ للحيـاة يقتصر على َمـدِّ ِه مجموعة
مـن املعـارف واملهـارات الضروريـة وكفـى ،املتعلـم يقـوم هـو بنفسـه بعـد ذلـك ،مبهمـة
إدمـاج وحتويـل مكتسـباته حلـل وضعيـات مـن احليـاة .املدرسـة لـم تكـن تدربـه علـى هـذا
التحويـل كمـا لـو أن عمليـات التحويـل تتـم بآليـة عفويـة لديـه!
نتـج عـن ذلـك لـدى املتعلـم :تراكـم املعـارف دون القـدرة علـى جتنيدهـاَ ،ف َق ُصـ َر منطـق
البحـث واإلجنـاز واحلـل واالكتشـاف وضعفـت القـدرة علـى التصـرف فـي احليـاة لديـه.
لذلـك جـاء التعديـل بضـرورة إثراء ودعم وحتسين التربية والتعليم بتبنـي اجتاه بيداغوجي
جديـد مسـتمد مـن التيـار البنيـوي االجتماعـي يعتمـد علـى املقاربـة بالكفـاءات جلعـل
املتعلمين قادريـن علـى التصـرف فـي محيطهم.
التيار البنيوي االجتماعي
ينطلـق التيـار البنيـوي االجتماعـي مـن مبـدأ أن بنـاء املعرفـة ،رغـم أنـه أمـر شـخصي،
لكنـه يتـم فـي إطـار اجتماعـي فـي وضعيـات ذات سـياق دال؛ وهـو يضـع فـي الصـدارة
االسـتراتيجيات التـي متكـن املتعلمين مـن بنـاء معارفهـم ومناقشـة إسـهاماتهم داخـل
مجموعـات األقـران ،وبذلـك هـم ينتجـون بالتفاعـل اجلماعـي ما يرسـي املعـارف املرجعية
واملنهجيـة واالجتماعيـة ومـا ينمـو لديهـم مـن قيـم ومواقـف وكفـاءات عرضيـة خدمـة
لنظـام الكفـاءات املسـتهدفة.
تعريف الكفاءة حسب روجرز ()Roegiers
جتنيـد ملجموعـة مـوارد مـن أجـل حـل وضعيـة ذات داللـة (معنـى) تنتمـي إلـى عائلـة من
الوضعيات.
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ُت ْب َنى الكفاءة في الوضعية املعقدة ألنها تضع املتعلم في مواجهة عقبات حقيقية.
ما هي القيمة املضافة للمقاربة بالكفاءات ؟
ـ إطـار بيداغوجـي وظيفـي يعمـل علـى متكين املتعلـم مـن التحكـم فـي مجريـات احليـاة
بـكل مـا حتملـه مـن تشـابك فـي العالقـات وتعقيـد فـي الظواهـر.
ـ اختيـار منهجـي يُ َِّك ُـن املتعلـم مـن النجـاح فـي احليـاة مـن خلال تثمين املـوارد املدرسـية
وجعلهـا صاحلـة للتجنيـد واالسـتعمال فـي مختلـف مواقـف احليـاة.
ـ الكفاءات شاهدة على ملمح التخرج املنتظر حتقيقه من طرف املتعلم.
تنتظم الكفاءات في الطور األول من التعليم املتوسط على النحو التالي:
الكفاءة ال�شاملة
يحافظ على صحته وصحة غيره
و يتدخل ايجابيا حلماية محيطه.

الكفاءة اخلتامية 1

الكفاءة اخلتامية 2

أمام اختالالت وظيفية عند اإلنسان
يقدم إرشادات وجيهة بتجنيد موارده
املتعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية.

يتدخل بوعي في احلفاظ على احمليط
بتجنيد موارده حول املظاهر املميزة
للحياة عند النبات األخضر.

الوضعيـة التع ّلميـة  :هـي وضعيـة يعدّ هـا املعلـم لتحقيـق تع ّلمـات جديـدة متن ّوعـة
ومتكاملـة متكـن املتعلمين مـن جتنيـد مواردهـم املختلفـة مـن أجـل حـل الوضعيـات
املشـكلة التـي كانـت أسـاس بنـاء الكفـاءة املقصـودة.
 وضعيات تع ّلم املوارد الكتساب املعارف بأشكالها املختلفة؛ّ
والتمكن منها؛
 وضعيات إدماج التع ّلمات وضعيات مشكلة ذات داللة ّومركبة لبناء الكفاءة اخلتامية وتقييمها.
وتتم ّيز هذه الوضعيات بـ:
 االهتمام الذي حتدثه لدى املتع ّلم؛ املشاركة الفعلية؛ احتوائها على قيم وكفاءات عرضية.9
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 الوضعيـة املشـكلة :هـي وضعيـة تع ّلميـة ،تُطـرح علـى التلميـذ ال ميكـن ح ّلهـا إ ّالباسـتعمال تصـ ّور محـدّ د بد ّقـة ،أو اكتسـاب كفـاءة لـم يكـن ميتلكهـا؛ أي أنّـه ّ
يتمكـن
مـن تذليـل صعوبـة ،وبهـذا التقـدّ م تُبنـى الوضعيـة.
مؤسسـة علـى البنـاء الذاتـي للمعـارف .وهي تتضمن
الوضعيـة املشـكلة أداة بيداغوجيـة ّ
مهمـة شـاملة ّ
ومركبـة وذات داللة:
ّ
 شـاملة ،أي أنّهـا كاملـة ،لهـا سـياق (معطيـات أ ّوليـة) وواقعيـة الحتوائهـا علـى هـدف( منتـوج) وألنّهـا أيضـا تتط ّلـب أكثـر مـن عمليـة وأكثـر مـن إجـراء ،وتسـتلزم اسـتخدام
معـارف وتقنيـات وإسـتراتيجيات أو خوارزميـات.
 ّمركبـة ،أي أنّهـا تتطلـب جتنيـد عـدّ ة مـوارد ،وعـدّ ة أصنـاف مـن املعـارف (تصريحية،
إجرائيـة ،وشـرطية) ،فهـي تثيـر صراعـا معرفيـا وح ّلها يتط ّلـب جهدا.
 ذات داللـة ،أي تثيـر اهتمـام التلميـذ ألنّهـا تلجأ إلـى مواضيع ذات صلة بحياته اخلاصةأو االجتماعيـة (تتط ّلـب عمليـة واقعيـة) .وال تكـون لهـا داللـة إ ّال إذا اعتمـدت علـى
معـارف ومعطيـات نابعـة مـن احمليـط (سـواء كانـت صحيحـة أو خاطئـة) مخ ّزنـة فـي
ذاكرتـه .كمـا أنّهـا متثّـل حتدّ يـا في متناول التلميذ ( واقعيـا وممكن التحقيق) .وال تكون
يسـمى
الوضعيـة املشـكلة ناجعـة إ ّال إذا كان الصـراع املعرفـي فـي متنـاول التلميـذ (أي ما ّ
«باملنطقـة املجـاورة للنمـ ّو») شـرط قيام املعلم بدور الوسـيط الضابـط للوضعية التع ّلمية.
متى ميكن اقتراح وضعية مشكلة ؟
 في بداية املسار ،تكون مبثابة احمل ّفز؛ فـي قلـب املسـار ،مبثابـة انطلاق البحـث ،مرحلـة التجريب ،مرحلة اكتسـاب املعارف،مرحلـة هيكلـة املعـارف ،مرحلة بنـاء املفاهيـم أو النظريات ،الخ؛
 فـي نهايـة املسـار ،مرحلـة التقييـم اإلشـهادي (شـرط أن تكـون هـذه املنهجيـة قـدمورسـت مـن قبـل ح ّتـى ال ّ
يضـل التالميـذ)ّ ،
فنفضـل بذلـك وضعيـات مشـكلة إدماجيـة
ّ
متكـن مـن تقييـم اكتسـاب كفـاءات كبـرى.
كيف ُتبنى الوضعية املشكلة ؟
 إبراز التمثّالت األ ّولية ؛ إرفاق ّمبهمة (غالبا ما تكون في مجموعات مصغّرة)؛
كل وضعية مشكلة ّ
 إدراج ّمهمة بتعليمة؛
كل ّ
 حتديد مدّ ة ّاحلل؛
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 عدم إغفال األهداف املفاهيمية املستهدفة؛ تص ّور مسبقل ّألي طارئ؛
كل السيناريوهات املمكنة استعدادا ّ
 صياغة فردية للتمثّالت اجلديدة؛ مقارنة التمثّالت األ ّولية بالتمثّالت اجلديدة.الوضعية التع ّلمية البسيطة (وضعية تعلم املوارد):
هـي وضعيـة مشـكلة يعدّ هـا املعلـم لفـوج مـن التالميـذ (القسـم) وفـق تع ّلمـات جديـدة
ّ
التحكـم فـي املهـارات و مسـاعي ّ
حـل املشـكالت).
(معـارف جديـدة ،سـلوك جديـد،
ّ
ومبـا ّأن الوضعيـة التع ّلميـة البسـيطة تنـدرج فـي مسـار التع ّلـم ،ف ّإنهـا متكـن ـ انطالقـا
ّ
والتحكـم فيهـا ،والتـي تصبـح
مـن املكتسـبات القبليـة -مـن اكتسـاب معـارف جديـدة
بدورهـا مـوارد ّ
حلـل وضعيـات إدماجيـة ووضعيـات مشـكلة (راجـع الوثيقـة املرافقـة).
في املقاربة بالكفاءاتّ ،
متكن الوضعية التع ّلمية املتع ّلم من اكتساب املضامني واملساعي،
ّ
ثـم جتنيدهـا قصـد ّ
تشـكل أسـس بنـاء الكفـاءات املسـتهدفة.
حـل وضعيـات مشـكلة
ّ
ّ
ُ
و ُي ْض َبـط هـذا التعلـم بتقـومي تكوينـي ُي ْجـ َرى بصفـة مندمجة.
دور الوضعيات التع ّلمية في بناء الكفاءة اخلتامية:
انطالقـا مـن الكفـاءة اخلتاميـة ّ
ومركباتهـا ،يعدّ املعلم و/أو يختار وضعيات مشـكلة ذات
ّ
التحكــم فـي
داللـة ،ويتط ّلـب ح ّلهـا اسـتخدام وضعيـات تع ّلميــة بسـيطة مالئمـة قصـد
املـوارد والوضعيـات اإلدماجيـة السـتخدام هـذه املـوارد و جتنيدها.
وضعية تع ّلم اإلدماج:
تتمثّـل وضعيـة تع ّلـم اإلدمـاج فـي توفيـر الفرصـة للمتع ّلـم ملمارسـة الكفـاءة املسـتهدفة.
ّ
ومتكـن الوضعيـة اإلدماجيـة مـن تنميـة الكفـاءات العرضيـة مـن خلال جتنيـد واسـتخدام
املعـارف واملـوارد املكتسـبة فـي مختلـف مياديـن املـواد.
ليسـت الوضعيات اإلدماجية مج ّرد تصفيف املعارف املكتسـبة من املواد ،وال هي مج ّرد
تطبيقات لترسيخ املعارف.
خصائص وضعية اإلدماج:
 .1جت ّند مجموعة من املوارد التي تُدمج ،وال جتمع؛
املهمة ،وذات داللة ،فهي إذن ذات بعد اجتماعي ،سواء في مواصلة املتع ّلم
َّ .2
موجهة نحو ّ
ملساره التع ّلمي ،أو في حياته اليومية واملهنية ،وال يتع ّلق األمر بتع ّلم مدرسي فحسب؛
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اخلاصة باملا ّدة أو مجموعة من املواد؛
 .3مرجعيتها فئة من املشكالت ّ
 .4هي وضعية جديدة بالنسبة للتلميذ.
ّ
متكـن هـذه اخلصائـص مـن التمييـز بين التمريـن ،ومجـ ّرد تطبيـق للقاعـدة أو النظريـة مـن
جهـة ،وبين ّ
حـل املشـكلة مـن جهـة أخـرى .أي ممارسـة الكفـاءة فـي حـدّ ذاتهـا.
ومتـارس الكفـاءة علـى وجـه اخلصـوص إذا كانـت املشـكلة جت ّنـد مجموعـة من املـوارد التي
لهـا عالقـة فـي ّ
حـل مشـكلة ذات داللـة ،ويضطـ ّر املتع ّلـم إلـى حتديدها وذلك على شـكل
مشـروع يسـتثمر فيـه قدراتـه مـن خلال مشـكل مـن الواقـع؛ وإن لـم يكـن كذلـك ،فإنّنـا
نبقـى فـي مجـ ّرد متريـن تطبيقي.
عائلة الوضعيات:
يقصد بهذا املصطلح مجموعة وضعيات من نفس الطبيعة ومن نفس مستوى التعقيد،
وتتعلق بنفس الكفاءات.
ماذا مي ّيز عائلة من الوضعيات ؟
• تقوم الوضعيات املنتمية إلى عائلة من الوضعيات بتجنيد:
• نفـس الكفـاءات العرضيـة؛ نفـس مسـاعي ّ
احلـل؛ نفـس مياديـن املفاهيـم؛ نفـس
القواميـس؛ نفـس األهـداف؛ نفـس العوامـل؛ نفـس النشـاطات؛ نفـس املواقـف والسـير؛
• كما تعتمد عائلة الوضعيات على استثمار موارده اجلديدة.
ّ
• يجب أن ّ
التحكم في الكفاءات العرضية والقيم.
متكن عائلة الوضعيات من تن ّوع طرق
• مـن مهـا ّم العائلـة مـن الوضعيـات أن تتج ّنـب احلفـظ التلقائي والتطبيق املتكـ ّرر ،لك ّنها
تنمـي لـدى املتع ّلم قدرة.
ّ
التجنيد = حتريك ملجموعة من العمليات العقلية واألدائية املركبة تتضمن:
االختيـار والتوظيـف ،االسـتعمال والتطبيـق ،التبنـي ،التمييـز ،التعميـم والتخصيـص،
التكييـف والتنظيـم ،التنسـيق واإلدمـاج.
ما هي بيداغوجيا اإلدماج ؟
 البيداغوجيا = ضبط وتوجيه الفعل التربوي؛ اإلدماج = إقامة عالقات بني التعلماتواملوارد التي اكتسـبها املتعلم بصفة مجزأة والعملعلـى تنظيمهـا وتعبئتهـا من أجل حل وضعيات مركبـة تدعى وضعيات اإلدماج.
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بيداغوجيا اإلدماج
مت اختيارهـا كإطـار منهجـي لتطبيـق املقاربـة بالكفـاءات وهـي تسـتهدف جعـل املتعلـم
يجنـد مكتسـباته وينظمهـا مـن أجـل اسـتخدامها فـي معاجلـة وضعيـات مركبـة تسـمى
وضعيـات اإلدمـاج.
التمكـن مـن اإلدمـاج ال يتحقـق باملمارسـة العفويـة ،لذلـك يجـب أن نـدرب املتعلمين
علـى اإلدمـاج أثنـاء تعلمهـم فـي املدرسـة.
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التقويــم:
التقـومي عمليـة ممنهجـة ُت ّكـن املعلـم مـن احلكـم علـى تع ّلمـات التلميـذ مـن خلال حتليل
املعطيـات املتو ّفـرة وتفسـيرها قصـد اتّخـاذ قـرارات بيداغوجيـة وإداريـة .وال ميكـن للتع ّلم
أن ينجـح إ ّال بوضـع إسـتراتيجية فعالـة للتقـومي بأنواعه :تشـخيصي ،تكويني ،وإشـهادي
أو نهائـي الـذي يسـاهم فـي املصادقـة النهائيـة علـى التع ّلمات.
خاصة التقومي التكويني
تعتبـر التربيـة احلديثـة أن التقـومي جزء ال يتج ّزأ من مسـار التع ّلمّ ،
منـه .أ ّمـا وظيفتـه الرئيسـة ،فهـي ال تقتصـر علـى حتديد النجاح أو الرسـوب فحسـب ،بل
هـي دعـم ملسـعى تع ّلـم التالميذ ،وتوجيـه أعمال املعلم من خالل املعاجلـة البيداغوجية.
ويشـمل التقـومي املعـارف واملسـاعي والتص ّرفـات ،ويتط ّلـب التقـومي اعتمـاد بيداغوجيـا
الفوارق ،أي القدرة على جتنيد وسـائل تعليم وتع ّلم متن ّوعة تأخذ في احلسـبان الفوارق
الفرديـة للتالميـذّ ،
ومتكنهـم مـن النجـاح مبختلـف الطرق.
ّ
ولعـل السـبب الرئيـس لوجـود التقـومي ،هـو ضبـط التع ّلمـات وتوجيههـا ،وتسـهيل منـاء
التلميـذ فـي تع ّلماتـه.
ينجـز أثنـاء التعلمـات ،يعتمـد على البحث
التقـومي التكوينييصاحـب التعليـم والتعلـمَ ،
عـن اخللـل فـي عمليـات التعليـم والتعلـم مـن أجـل تعديلهـا ،الغايـة منـه إقـرار التغيـرات
التـي يجـب أن تسـاير التعلمـات مـن أجـل تسـهيل تقـدم كل تلميـذ فـي تعلماتـه.
أ ّمـا التقـومي أإلشـهادي(التقومي التحصيلـي اإلجمالي)،فيتـم فـي آخـر التعلـم ليسـ ّلط
الضـوء علـى مواطـن القـ ّوة لـدى املتع ّلـم .الغايـة منـه :إقـرار جنـاح التلميـذ ،حتكمـه فـي
الكفـاءة ،انتقالـه إلـى املسـتوى املوالـي ،وهـو يهـدف إلـى تقـدمي حصيلـة تطـ ّور الكفاءات
اخلتاميـة ّ
ويهتـم مـن جهـة أخـرى بتقـومي
احملـددة فـي منهـاج السـنة أو املرحلـة مـن جهـة،
ّ
املسـار واإلسـتراتيجية املسـتعملة لبلـوغ الهـدف املنشـود .وإن قمنـا بتحليلـه وتفسـيره-
باإلضافـة إلـى اعتبـار النتائـج كغايـة فـي حـدّ ذاتهـا -فإنّـه ينظـر إلـى مـا ح ّققـه التلميذ في
املخصصـة للتع ّلــم مـن جهـة ،وينظـر بعين االستشـراف ملـا ميكـن أن يح ّققـه مـن
الفتـرة
ّ
تقـدّ م فـي هـذه التع ّلمـات مسـتقبال.
مهمة التقومي في التدريس وفق املقاربة بالكفاءات ّ
التأكد من اكتساب املعلومات
ليست ّ
فحسـب ،بـل تعمـل أيضـا علـى جعلهـا مـوارد حيويـة قابلـة للتحويـل واالسـتعمالّ ،
ألن
النجـاح يتحقـق بنوعيـة مـا هـو قابـل للتجنيـد وليـس بكمية مـا هو مكدس فـي الذاكرة.
وعليـهّ ،
أهميـة بالغـة.
فـإن مشـاركة التالميـذ فـي تقـومي أعمالهـم وحتليلهـا تكتسـي ّ
فالتقـومي الثنائـي (التقـومي املقـارن للمعلـم والتلميـذ الـذي يقـوم بـه األقـران) ،والتقـومي
الذاتـي هدفـان تع ّلميـان ينبغـي اعتبارهمـا مـن الكفـاءات التـي نسـعى إلـى إكسـابها.
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يأخذ نظام التقومي في التدريس وفق املقاربة بالكفاءاتبعدين:
ّ
والتحكم فيها؛
• تقومي مدى اكتساب املوارد
• تقـومي كفـاءة جتنيـد املـوارد واسـتعمالها الناجـع فـي بنـاء كفـاءات املـواد والكفـاءات
العرضيـة (املعـارف ،السـلوك ،املهـارات).
ّ
كل وضعيـة تقومييـة يجـب أن تكـون وضعيـة إدماج ،كما يجـب أن تنتمي إلى عائلة من
الوضعيات ،ومسـتعملة خالل التع ّلم ،أي تع ّود عليها التلميذ.
أ ّمـا املعاجلـة البيداغوجيـة ،فهـي املسـار الـذي ّ
ميكـن املتع ّلـم مـن جتـاوز الصعوبـات التـي
تعتـرض تع ّلمـه.
أدوات التقويـم:
 1ـ شبكات التقومي :إلجناز التقومي في القسم ،يستخدم املعلم شبكات تقوميية مثل:
شبكات مبعايير التصحيـح؛
(خاصة بالتلميذ ،وأخرى بالقسم)؛
شبكات املالحظة واملتابعة
ّ
 2ـ املعيـار :ميـزة نحددهـا أو صفـة نوعيـة يجـب أن تتوفـر لتقديـر منتـوج التلميذ،فهـو
حجـر الزاويـة لتقـومي الكفـاءات.
املعاييـر كصفـات للمنتـوج املنتظـر ،يتـم حتديدهـا عنـد صياغـة الكفاءة،وهـي تتصـف
بكونها:صفـات مجـردة وعامـة.
يشترط في املعايير أن تكون:
• معلنـة للتالميـذ فـي التعلمـات؛ لتمكينهـم من التدريب والتحضيـر اجليد لالمتحانات
والتقـومي الذاتـي وتعديل تعلماتهم؛
• وجيهة ؛
• مسـتقلة بعضها عن بعض ( بهدف حتقيق اإلنصاف وجتنب معاقبة أو مكافأة التلميذ
عـدة مـرات لنفـس الصفات أثناء فحص املنتوج)؛
• محـدودة العـدد :كلمـا أكثرنـا املعاييـر وجدنـا أنفسـنا أمـام معاييـر غيـر مسـتقلة؛ كمـا
أن تعـدد املعاييـر يتطلـب وقتـا أكثـر للعلاج واإلصلاح؛
• كافيـة العـدد  :وذلـك حتـى نتمكـن مـن التشـخيص الفارقـي .و هكـذا فـإن كل معيـار
إمنـا هـو نظـرة نسـلطها علـى املنتـوج فهـو خاصيـة للمنتـوج؛ فتحديـد  3أو  4خصائـص
لهـذا املنتـوج عـوض خاصيـة واحـدة متكـن مـن إظهـار الوجهـة التـي يجـب أن ُي َو ِّجـه إليها
التلميـذ مجهـوده لتحسين هـذا املنتـوج؛
• مرفقة مبؤشرات.
15
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3ـ ّ
عملـي للمعاييـر :لكـون املعيـار يتصـف مبيـزة أنـه عـام ومجـرد ،لذلـك
املؤشـرات وجـه
ّ
ال ميكـن تقديـر درجـة حتققـه إ َِّل عـن طريـق مؤشـرات.
للمصحـح بيانـات عـن
املؤشـر عالمـة واضحـة أو دليـل ملمـوس قابـل للمالحظـة يو ّفـر
ّ
ّ
التحكـم فيـه .املؤشـر هـو أجرأةللمعيـار.
درجـة حت ّقـق املعيـار ومسـتوى
ميكن أن منيز نوعني من املؤشرات:
• مؤشـرات نوع ّيـة = دالئـل تعبـر عـن اجلانـب النوعـي للمعيار(وجـود أو عـدم وجـود
عنصـر ،درجـة النوعيـة ،مثـل  :يرسـم دون ارتـكاب خطـأ فـي األبعـاد)؛
• مؤشرات كم ّية = تقدم توضيحات عددية أو نسبية تعبر عن عتبات حتقق املعيار.
4ـ شبكة تقومي تعلم إدماج املوارد :
تقومي فهم املكتوب
فهم النص واملهمة املطلوبة حلل املشكل
تقومي القدرة على التجنيد واإلدماج
تقـومي مـدى قـدرة املتعلـم علـى اإلدماج من خالل:وجاهة املنتوج ،جتنيد املوارد املناسـبة،
التجنيد بشـكل مدمج ،وذلك باسـتغالل شـبكة حتمل معايير ومؤشـرات.
مثال عن شبكة بمعايري ومؤرشات التقويم يف التقويم التكويني
التعليمات

املعيار 2
املعيار 1
التحكم في املوارد توظيف املوارد املعرفية
والكفاءات العرضية
املعرفية

املعيار 3
منو القيم والسلوكات

التعليمة

املؤشرات

املؤشرات

املؤشرات

التعليمة

املؤشرات

املؤشرات

املؤشرات

النقطة 1

النقطة 2

النقطة 3

املجموع 20

مستوى التحكم
ومنو الكفاءة

النقطة الكلية = النقطة + 1النقطة + 2النقطة3
النقطة أكبر من 14
متحكم جدا

النقطة بني  10و14
متحكم

16

النقطة
أقل من
النقطة بني
8
 8و10
غير
في طريق التحكم
متحكم

علوم الطبيعة واحلياة

5ـ وضع كفاءات املسعى العلمي حيز التنفيذ
تعليـم علـوم الطبيعـة واحليـاة ُم َعـدٌّ علـى أسـاس مشـكالت مرتبطـة باحلياة اليوميـة وهو ما
يسـهل إشـراك املتعلمين فـي مسـارات التعلـم بالبحـث والتقصـي مـن أجـل بنـاء احللـول.
إنهـا عمليـة تضـع كفـاءات املسـعى العلمي حيز التنفيذ وتسـتدعي تكاملا دائما وتناوبا
بين تقنيـات البحـث العلمي.
املالحظات واملعاينات

صياغة املشكلة

اقتراح فرضيات

أربع أنواع من تقنيات البحث
البحث بالتجريب

البحث بالتوثيق

خطوات البحث
بالتجريب :
املالحظة واملعاينة
صياغةمشكل
إعداد واجناز بروتوكول
جتريبي

البحث بالنمذجة

جمع النتائج واستثمارها
ترجمة النتائج نسبة إلى الفرضيات

التبليغ باحلل املصادق عليه  ...البناء...
التعميم حتديد األسئلة املتبقية من دون حلول
17
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مؤشرات الكفاءة
مؤشرات الكفاءات = indicateurs des Compétences
أطبق املسعى العلمي
Appliquer la
démarche scientifique

حل مشكلة عن طريق التجريب

 صياغـة مشـكل علمـي ،صياغـةفرضيـة
 حتقـق مـن الفرضيـة عـن طريـقالتجريـب أو التوثيـق أو حتليـل
معطيـات جديـدة...
 البرهنة على إثبات علميتصور :جتربة
 ُّ حتديـد مجـال صالحيـة األدواتالتجريبيـة
 تأويـل النتائـج واسـتخالصا ال سـتنتا جا ت
 نقد تص ّور جتربة ونتائجها اسـتثمار املعـارف فـي وضعيـاتجديـدة

أستعلم
s’informer

استخالص املعلومات

 استخالص معلومات من نص استخالص معلومات من جدول اسـتخالص معلومـات مـن صـورةأو رسـم.
 -استخالص معلومات من منحني.

أستدل
Raisonner

 حتليل وتفسير واالستنتاججمع املعلومات
 -استغالل املعطيات إلجناز حصيلة  -إجناز حصيلة

أتواصل
communiquer

تقـدمي عمـل بكيفيـة منظمـة  -رسم منحني بياني
وباسـتعمال أسـلوب علمـي واضـح  -إجنـاز رسـم تخطيطـي ،وظيفـي أو
تفسـيري
و سـليم .
 إجناز جدول-كتابة نص علمي

أجنز
Réaliser

 اسـتعمال أدوات املالحظـة - ،اجناز َّمحضر مجهري
 إجناز تشريحواملناولـة ،والقيـاس...
 استعمال أدوات بصرية للمالحظة إجناز حركات دقيقة،وللقياس ،وأدوات مخبرية
 االستعمال استعمال برمجيات ()ExAOالسليم للتكنولوجيات
اجلديدة لإلعالم و االتصال
()TICE

 روح املالحظةتنظيم السلوكات واملواقف
أتص ّرف وأتعلم ألكون
 - se comporter et apprendre...احتـرام احليـاة واالهتمـام بالـذات  -النقد الذاتي
فـي مجـال الصحـة
…pour être
 اتخاذ مواقف مسؤولة جتاه البيئة االندماج في مجموعات عمل.18
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اﺳﺘﻘﺼﺎء
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺴﻌﻰ

املعارف
ﺟﻤﻊ/إﺣﺼﺎء/ﺟﺮد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
طﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ

إﻋﺪاد /ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
اﺳﺘﻐﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﯿﺔ )إﺛﺒﺎت أو
ﻧﻔﻲ اﻟ ﻔﺮﺿﯿﺔ

اﻧﺸﺎء ﺟﺪول
إﻧﺠﺎز رﺳﻢ ﺗﺨﻄﯿﻄﻲ وظﯿﻔﻲ
إﻧﺠﺎز رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﯿﺎﻧﻲ
إﻧﺠﺎز رﺳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺠﮭﺮﯾﺔ
ﺻﯿﺎﻏﺔ أﻓﻜﺎر

اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي
وﺻﻒ ﺗﻐﯿﺮ ﻛﻤﯿﺔ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
أدوات

ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﻌﻰ

إدراك اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة
)ﻧﻤﺬﺟﺔ(

ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

وضع كفاءات املسعى العلمي حيز التنفيذ

ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﯿﺔ

اﻟﻘ ﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﺪﻻل

ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺴﻌﻰ

ﺗﻨﻈﯿﻢ)اﻷﻓﻜﺎر (

إﻧﺠﺎز ﻗﯿﺎﺳﺎت
إﺟﺮاء ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ
اﺗﺒﺎع اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل
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06ـ بطاقة التحكم في األهداف املنهجية
اﻟﻣواﻗف واﻟﻘﯾم

07ـ تدرج التعلمات إلرساء كفاءة شاملة

اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﺗﻘوﯾﻣﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ

اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮫ وﺻﺣﺔ ﻏﯾره
وﯾﺗدﺧل إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺣﯾط.

ﻣﯾدان اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺣﯾط

ﻣﯿﺪان اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﺤﺔ

ك.خ :2ﯾﺗﺻرف ﺑوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺗﺟﻧﯾد ﻣوارده ﺣول
اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻧﺑﺎت
اﻷﺧﺿر.

ك خ :1أﻣﺎم اﺧﺗﻼﻻت وظﯾﻔﯾﺔ ﻋﻧد
اﻹﻧﺳﺎن ،ﯾﻘدم إ رﺷﺎدات وﺟﯾﮭﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾد
ﻣوارده اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ.
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الوحدات

تدرج سنوي للمقاطع البيداغوجية واحلجم الساعي للتعلمات

التغذية

التحصل عىل
الطاقة

التعلامت

املقاطع
البيداغوجية

املجموع

احلجم الساعي
(سا)

إرساء املوارد 9

التغذية عند
اإلنسان

تعلم اإلدماج 2

التغذية عند النبات إرساء املوارد 6
األخرض
تعلم اإلدماج 2
التحصل عىل
الطاقة عند اإلنسان
التحصل عىل
الطاقة عند النبات
األخرض

إرساء املوارد 8

19

18

تعلم اإلدماج 2
إرساء املوارد 6
تعلم اإلدماج 2
إرساء املوارد 3

اإلطراح

اإلطراح عند
اإلنسان

مظاهر النمو

مظاهر النمو
والتطور عند
النبات

التكاثر اجلنيس

التكاثر اجلنيس عند إرساء املوارد 6
اإلنسان
تعلم اإلدماج 2

5

تعلم اإلدماج 2
إرساء املوارد 2

4

تعلم اإلدماج 2
14

التكاثر اجلنيس عند إرساء املوارد 4
النبات األخرض
تعلم اإلدماج 2
وحدة الكائنات
احلية

إرساء املوارد 2

وحدة الكائنات
احلية

4

تعلم اإلدماج 2

املجموع بالساعات

64

املجموع باألسابيع

32
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منوذج لتدرج التعلمات ضمن مقطعني بيداغوجيني متوازيني من الكتاب املدرسي
الوضعية األم الشاملة (للميدانني) :الصفحة  8من كتاب التلميذ
املقطع
البيداغوجي

مركبات
الكفاءة

الوضعية
املشكلة
االنطالقية

تصنيف
األغذية حسب
املصدر و
الرتكيب

التغذية عند
اإلنسان

التغذية
عند النبات
األخرض

الربط بني
طبيعة الغذاء
ودوره يف
العضوية

وضعية
االنطالق
ص9

وضعيات تعلم
املوارد

وضعيات
تعلم إدماج
املوارد

مصدر وتركيب
األغذية
ص 13-12-
15-14

و.ت.إ.م1
(من اختيار
األستاذ)

عواقب سوء التغذية
عند اإلنسان
ص 17-16

و.ت.إ.م2
(من اختيار
األستاذ)

دور األغذية يف
العضوية
ص 19-18

تبني القواعد
السليمة
للتغذية

الرواتب الغذائية
والتوازن الغذائي
ص 21-20

تعريف النبات
األخرض
كمنتج أويل
للامدة العضوية

أغذية النبات
األخرض
ص 36-37-38-
39-40-41

االعتناء
بالنبات
األخرض
كمنتج أويل
للامدة العضوية

الرتكيب الضوئي
ص 42-43

وضع عالقة
بني ظاهرة
النتح وتوزع
النسغ عرب
أعضاء النبات
األخرض

وضعية
االنطالق
ص 33

أمهية التحكم يف
رشوط الرتكيب
الضوئي
ص 44-45
انتقال النسغ عرب
أعضاء النبات
األخرض
ص 46-47

وضعيات
إدماج
مركبات
الكفاءة

أدمج
تعلاميت ص
27

حل
الوضعية
املشكلة
االنطالقية

حصيلة
التعلامت
ص
22-23

و.ت.إ.م3
(من اختيار
األستاذ)

وضعية
مشكلة
تقويمية

وضعية من
نفس عائلة
وضعية
إدماج
مركبات
الكفاءة
(من اختيار
األستاذ)

معاجلة
بيداغوجية
حمتملة

حسب نتائج
تقويم منتوج
املتعلمني

الزمن

11سا

و.ت.إ.م1
(من اختيار
األستاذ)

و.ت.إ.م2
(من اختيار
األستاذ)

أدمج
تعلاميت 1
ص 52

و.ت.إ.م3
(من اختيار
األستاذ)

حصيلة
التعلامت
ص
48-49

وضعية من
نفس عائلة
وضعية
إدماج
مركبات
الكفاءة
(من اختيار
األستاذ)

							

حسب نتائج
تقويم منتوج
املتعلمني

8سا
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وضعية إدماج املقطعني البيداغوجيني
أدمج تعلماتي  2ص  53من الكتاب املدرسي:
احلل املقترح:
العالقة الغذائية بني اإلنسان والنبات األخضر
اإلنسـان كائـن حـي يحتـاج لنمـوه وسلامة جسـمه إلـى أغذيـة متوازنـة ،تكـون غنيـة
باخلضـروات والفواكـه ولهـذا يقـوم بغـرس النباتـات اخلضراء مثل الطماطم ،الكوسـة...،
فـي تربـة بهـا أملاح معدنيـة ،موفـرا لهـا كل الشـروط الالزمـة (الضـوء ،احمللـول املعدنـي،
الرطوبـة و احلـرارة املناسـبتني) لنموهـا منـوا جيـدا
وبعـد مـدة مـن االعتنـاء بهـا تعطينـا ثمـارا ناضجـة طيبـة املـذاق تنفـع أجسـامنا .فبين
اإلنسـان والنبـات األخضـر عالقـة ظاهـرة فاإلنسـان يعتنـي بالنبـات األخضـر لكـي يصنـع
غـذاءه العضـوي وينمـو وميدنـا مبختلـف األغذيـة العضويـة الصحيـة.

( يتم ذلك وفق شبكة التقويم املقرتحة يف الصفحة ) 10

08ـ سير التعلمات في مقطعني بيداغوجيني متوازيني
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سيــــــــر التعلمــــــات
املقطع البيداغوجي :التغذية عند اإلنسان
األستاذ

يقترح وضعية حتمل مشكال علميا
 يبني وضعية انطالق من الكفاءة اخلتامية الواردة في املنهاج. يقدم الوضعية بشكل مثير مناسب ملستوى املتعلمني. يقود املتعلمني لتبني املشكل. -يرفق السياق املرتبط بالواقع املعيش بسندات كافية.

الوضعية املشكلة االنطالقية (ص )9
يتسـبب سـوء التغذيـة فـي نصـف الوفيـات التـي حتـدث
لألطفـال فـي العالـم ،كمـا يتـرك لـدى املاليين مـن األفـراد
آثـارا سـلبية مزمنـة كالعجـز والقابليـة للمـرض واإلعاقـة
الفكريـة .لكـي تنعـم بالصحـة اجليـدة وجـب أن تكتشـف
مـا يجـب اسـتهالكه لتوفيـر دعـم غذائـي متكامـل يحقـق
التـوازن الغذائـي.
خصائص الوضعية :مستمدة من الواقع.
سياق الوضعية :التغذية عند اإلنسان.
املشكل:ما هي خصائص التغذية الصحية عند اإلنسان؟

األدوار اجلديدة لكل من األستاذ واملتعلم

املتعلم
يتفاعل مع الوضعية
 يدرك ارتباطها بالواقع املعيش. يعبر عن املشكل ويحس به ويتبناه. -يدرك مدلول التعليمات ويفهم املطلوب.

ّ
يسترجع مكتسباته القبلية
يشخص املكتسبات القبلية
 يوظـف مكتسـباته القبليـة فـي اإلجابـة عـن التماريـن يقترح مضمون ركن « أتذكر وأتساءل «ص  10و  11مـن كتـاب التلميـذ ،يعطـي الفرصـة السـترجاع املقترحـة فـي ركـن « أتذكـر وأتسـاءل «
ص  10و  11من كتاب التلميذ.
مكتسـبات مـن مرحلـة التعليـم االبتدائـي

		

مسعى احلل
* يشكل أفواج العمل.
* سير التعلمات:
 تشخيص املكتسبات القبلية الواردة فيص  10و  11مـن كتـاب التلميـذ ،ركـن أتذكـر وأتسـاءل،
املتعلقـة مبكتسـبات مـن مرحلـة التعليـم االبتدائـي.

علوم الطبيعة واحلياة
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وضعية تعلم املوارد :1
مصدر وتركيب األغذية (ص12و13و14و :)15
 تصورات املتعلمني والتكفل بها. -تنظيمها وإبراز الوجيهة منها.

 الوثيقتان  1و ( :2ص  12و)13 التعرف على مصدر األغذية (عضوي ،معدني). الكشف عن أصناف املكونات العضوية في األغذية. الوثيقة  :3ص 14 الكشف عن املكونات املعدنية في األغذية. الوثيقة  :4ص 15 -حتليل جدول تركيب بعض األغذية.

إرساء املوارد

تصنـف األغذيـة التـي نتناولها حسـب أصلهـا إلى أغذية
عضويـة (نباتية وحيوانيـة) وأغذية معدنية.
 منيـز أغذيـة بسـيطة وأغذيـة مركبـة ،الغـذاء الكامـلكاحلليـب يحتـوي علـى كل األغذيـة البسـيطة.

يبني املوارد املستهدفة
 يبني املوارد وفق الشكل املطلوب. يتقبل التصحيحات املمكنة ويتبناها. -يعبر بأسلوب علمي دقيق.

يشارك في البحث
 يساهم في البحث بأفكاره. يطلب املساعدة بدون حرج من غيره. يتعاون مع اآلخرين وينخرط في العملالتعاوني.
 يعمل بنوع من االستقاللية. -يحترم التوصيات املقدمة له.

يقدم حلوال أولية للمشكل املتضمن
يتكفل بالتصورات السابقة لدى املتعلمني
 يدلي بتصوراته األولية.باملشـكل
املتعلقـة
تصوراتهـم
إبـراز
نحـو
املتعلمين
 يوجـه يبرر تصوراته وفق بنيته املعرفية األولية.العلمـي املطـروح.
 يشارك في مناقشة التصورات.منها.
الوجيهة
 يغربل التصورات ويبقي يتنازل عن التصورات اخلاطئة. يوجه املتعلمني نحو اختبارها. يستعد الختبار التصورات املنطقية احملتفظ بها. يناقش رأيه مع غيره ويتقبل الرأي اآلخر ومييزّالفرضية عن احلقيقة.

سيرورة البحث وديناميكية األفواج
 ميهد لنشاط البحث باقتراح بروتوكول البحث. يوفر الوسائل التعليمية. يقدم التوجيهات األولية بخصوص استخدام الوسائل أوشروط العمل (قواعد األمن).
 يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين واملعاجلة الفورية فيالبحث لكن ال يقدم احلل.
 يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات والتعديل. يحترم وتيرة عمل املتعلمني. ميكنهم من التعبير عن احلل/اإلجابة وعرضها ومناقشتها.إرساء املوارد
 يتيح للمتعلمني فرصة التعبير وفق الشكل املناسب. يثير االختالالت املسجلة في التعبير مبختلف أشكاله. يشرك املتعلمني في الوصول إلى الصيغة السليمة لغوياوالدقيقة علميا.

دليل األستاذ
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يتكفل بالتصورات السابقة لدى املتعلمني
 يوجه املتعلمني نحو ابراز تصوراتهم املتعلقة باملشكلالعلمي املطروح.
 يغربل التصورات ويبقي الوجيهة منها. -يوجه املتعلمني ن حو اختبارها.

تقومي املوارد
تقومي املوارد
في ركن « تقومي التعلمات « (ص 24و 25و26و - )27يحضر أداة التقومي املناسبة التي تتمحور حول تصنيف
من كتاب التلميذ.
األغذية حسب املصدر والتركيب
 يضع أداة التقومي في متناول املتعلمني. -يتأكد من وضوح التعليمات لدى اجلميع.

وضعية تعلم املوارد 2
عواقب سوء التغذية عند اإلنسان( :ص16و)17
 تصورات املتعلمني والتكفل بها. -تنظيمها وإبراز الوجيهة منها.

الوثيقة  :1ص 16
 العالقة بني أعراض املرض والغذاء املستهلك.الوثيقتان  2و  :3ص  16و 17
 تطبيق عبارة مؤشر كتلة اجلسم. -التعرف على السمنة وخطرها الصحي.

وضعية تعلم املوارد 3
دور األغذية في اجلسم :ص  18و 19
 تصورات املتعلمني والتكفل بها. -تنظيمها وإبراز الوجيهة منها.

سيرورة البحث وديناميكية األفواج
 ميهد لنشاط البحث باقتراح بروتوكول البحث. يوفر الوسائل التعليمية. يقدم التوجيهات األولية بخصوص استخدام الوسائل أوشروط العمل (قواعد األمن).
 يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين واملعاجلة الفورية فيالبحث لكن ال يقدم احلل.
 يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات والتعديل. يحترم وتيرة عمل املتعلمني. -ميكنهم من التعبير عن احلل/اإلجابة وعرضها ومناقشتها.

يتكفل بالتصورات السابقة لدى املتعلمني
 يوجه املتعلمني نحو إبراز تصوراتهم املتعلقة باملشكلالعلمي املطروح.
 يغربل التصورات ويبقي الوجيهة منها. -يوجه املتعلمني نحو اختبارها.

يختبر مدى اكتساب املوارد
 يستقبل أداة التقومي. يدرك مدلول التعليمات وبالتالي املطلوب منه يجيب على التعليمات واألسئلة باستغالل مكتسباته في املوضوع.يقدم حلوال أولية للمشكل املتضمن
 يدلي بتصوراته األولية. يبرر تصوراته وفق بنيته املعرفية األولية. يشارك في مناقشة التصورات. يتنازل عن التصورات اخلاطئة. يستعد الختبار التصورات املنطقية احملتفظ بها. يناقش رأيه مع غيره ويتقبل الرأي اآلخر ومي ّيز الفرضية عن احلقيقةيشارك في البحث
 يساهم في البحث بأفكاره. يطلب املساعدة بدون حرج من غيره. يتعاون مع اآلخرين وينخرط في العمل التعاوني. يعمل بنوع من االستقاللية. يحترم التوصيات املقدمة له.يقدم حلوال أولية للمشكل املتضمن
 يدلي بتصوراته األولية. يبرر تصوراته وفق بنيته املعرفية األولية. يشارك في مناقشة التصورات. يتنازل عن التصورات اخلاطئة. يستعد الختبار التصورات املنطقية احملتفظ بها. -يناقش رأيه مع غيره ويتقبل الرأي اآلخر ومي ّيز الفرضية عن احلقيقة.

علوم الطبيعة واحلياة
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الوثيقتان 1و  :2ص 18
 العالقة بني استهالك الغذاء ومنو اجلسم. -املكونات السائدة في األغذية وأدوارها األساسية.

إرساء املوارد

دور األغذية في اجلسم:
تسـتعمل األغذيـة مـن طـرف العضويـة مـن أجـل النشـاط
والنمـو والصيانـة ،تصنـف علـى أسـاس دورهـا إلـى:
* أغذية الطاقة كالغلوسيدات والدسم (ليبيدات).
* أغذيـة البنـاء مثـل البروتينـات ،املـاء واألملاح املعدنيـة
والفيتامينـات.

تقومي املوارد
 بناء مخطط لتصنيف األغذية حسب الدور مع تقدمي أمثلة مناألغذية املتناولة.
 اقتراح قائمة األغذية الضرورية حلاالت مختلفة. ركن « تقومي التعلمات «(ص24و 25و26و )27من كتاب التلميذ.

سيرورة البحث وديناميكية األفواج
 ميهد لنشاط البحث باقتراح بروتوكول البحث. يوفر الوسائل التعليمية. يقدم التوجيهات األولية بخصوص استخدام الوسائل أوشروط العمل (قواعد األمن).
 يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين واملعاجلة الفورية فيالبحث لكن ال يقدم احلل.
 يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات والتعديل. يحترم وتيرة عمل املتعلمني. ميكنهم من التعبير عن احلل/اإلجابة وعرضهاومناقشتها
إرساء املوارد
 يتيح للمتعلمني فرصة التعبير وفق الشكل املناسب. يثير االختالالت املسجلة في التعبير مبختلف أشكاله. يشرك املتعلمني في الوصول إلى الصيغة السليمة لغوياوالدقيقة علميا.
تقومي املوارد
 يحضر أداة التقومي املناسبة التي تتمحور حول تصنيفاألغذية حسب املصدر والتركيب
 يضع أداة التقومي في متناول املتعلمني. -يتأكد من وضوح التعليمات لدى اجلميع.

يشارك في البحث
 يساهم في البحث بأفكاره. يطلب املساعدة بدون حرج من غيره. يتعاون مع اآلخرين وينخرط في العمل التعاوني. يعمل بنوع من االستقاللية. يحترم التوصيات املقدمة له.يبني املوارد املستهدفة
 يبني املوارد وفق الشكل املطلوب. يتقبل التصحيحات املمكنة ويتبناها. يعبر بأسلوب علمي دقيق.يختبر مدى اكتساب املوارد
 يستقبل أداة التقومي. يدرك مدلول التعليمات وبالتالي املطلوب منه يجيب على التعليمات واألسئلة باستغاللمكتسباته في املوضوع.

دليل األستاذ
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وضعية تعلم املوارد 4
الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي (ص 20و:)21
 تصورات املتعلمني والتكفل بها. -تنظيمها وإبراز الوجيهة منها.

الوثائق  1و  2و ( 3ص  20و:)21
 حتديد العوامل املتحكمة في تغير احلاجات الغذائية لإلنسان. -استنتاج أنواع الرواتب الغذائية.

الوثيقة ( 4ص :)21
 -تعريف الراتب الغذائي ومفهوم الراتب الغذائي املتوازن.

إرساء املوارد

الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي:
 الراتب الغذائي هو كمية األغذية الالزمة لتلبية حاجات جسم شخص مامدة  24ساعة.
 تختلف الرواتب الغذائية حسب النشاط ،اجلنس ،العمر ،حالة اجلسموالظروف املناخية (درجة احلرارة).
 الرواتب الغذائية األساسية هي :راتب النمو وراتب الصيانة وراتب العملأو النشاط.
 يجب أن يكون الراتب الغذائي كامال ومتزنا لسدّ حاجات العضوية كماّونوعا.
 -الوجبة املتوازنة هي وجبة متنوعة وكافية لتلبية حاجات العضوية.

يتكفل بالتصورات السابقة لدى املتعلمني
 يوجه املتعلمني نحو إبراز تصوراتهم املتعلقة باملشكلالعلمي املطروح.
 يغربل التصورات ويبقي الوجيهة منها. يوجه املتعلمني نحو اختبارها.سيرورة البحث وديناميكية األفواج
 ميهد لنشاط البحث باقتراح بروتوكول البحث. يوفر الوسائل التعليمية. يقدم التوجيهات األولية بخصوص استخدام الوسائل أوشروط العمل (قواعد األمن).
 يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين واملعاجلة الفورية فيالبحث لكن ال يقدم احلل.
 يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات والتعديل. يحترم وتيرة عمل املتعلمني. ميكنهم من التعبير عن احلل/اإلجابة وعرضها ومناقشتها.إرساء املوارد
 يتيح للمتعلمني فرصة التعبير وفق الشكل املناسب. يثير االختالالت املسجلة في التعبير مبختلف أشكاله. يشرك املتعلمني في الوصول إلى الصيغة السليمة لغوياوالدقيقة علميا.

يقدم حلوال أولية للمشكل املتضمن
 يدلي بتصوراته األولية. يبرر تصوراته وفق بنيته املعرفيةاألولية.
 يشارك في مناقشة التصورات. يتنازل عن التصورات اخلاطئة. يستعد الختبار التصورات املنطقيةاحملتفظ بها.
 يناقش رأيه مع غيره ويتقبل الرأياآلخر ومي ّيز الفرضية عن احلقيقة.
يشارك في البحث
 يساهم في البحث بأفكاره. يطلب املساعدة بدون حرج منغيره.
 يتعاون مع اآلخرين وينخرط فيالعمل التعاوني.
 يعمل بنوع من االستقاللية. يحترم التوصيات املقدمة له.يبني املوارد املستهدفة
 يبني املوارد وفق الشكل املطلوب. يتقبل التصحيحات املمكنة ويتبناها -يعبر بأسلوب علمي دقيق

علوم الطبيعة واحلياة

تقومي املوارد
 اقتراح مضامني وجبات غذائية ألشخاص في حاالت مختلفة. الربط بني مجموعة أشخاص مختلفي اجلنس والنشاط والعمر وبني الراتباملوافق.
 -ركن « تقومي التعلمات « (ص 24و 25و 26و  )27من كتاب التلميذ.

تقومي املوارد
 يحضر أداة التقومي املناسبة التي تتمحور حول تصنيفاألغذية حسب املصدر والتركيب
 يضع أداة التقومي في متناول املتعلمني. -يتأكد من وضوح التعليمات لدى اجلميع.

العودة للوضعية املشكلة االنطالقية
حل الوضعية املشكلة االنطالقية(ص22و)23
طرح النقاش مجدّ دا للحكم على متكن املتعلمني من حل
إن حل هذه الوضعية يستوجب من املتعلم جتنيد وإدماج مختلف املوارد التي
الوضعية املشكلة االنطالقية.
ّمت إرساؤها سواء تلك املتعلقة بالبعد املفاهيمي (مصدر وتركيب األغذية ،دور
األغذية في اجلسم ،الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي) ،أو تلك املتعلقة بالبعد
املنهجي (تصنيف األغذية حسب املصدر والتركيب ،الربط بني طبيعة الغذاء
ودوره في العضوية )...أو البعد القيمي ( تبني القواعد السليمة للتغذية)...
وهذا ما يضمن التحقق من بناء الكفاءة املستهدفة.

يختبر مدى اكتساب املوارد
 يستقبل أداة التقومي. يدرك مدلول التعليمات وبالتالياملطلوب منه
 يجيب على التعليمات واألسئلةباستغالل مكتسباته في املوضوع.
العودة للوضعية املشكلة االنطالقية
 فهم النص واملهمة املطلوبة حللاملشكل.
 -تقومي القدرة على التجنيد واإلدماج.
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سيـــــــــر التعلمــــــــات
املقطع البيداغوجي :التغذية عند النبات األخضر

الوضعية املشكلة االنطالقية (ص)33
يؤدي االستخدام العشوائي لألراضي الفالحية إلى إنتاجية موسمية
محدودة ال تستجيب حلاجات االستهالك.
اعتماد األساليب الزراعية احلديثة على املعرفة العلمية اخلاصة بالنبات
ميكن من توفير محاصيل زراعية معتبرة ومتنوعة على مدار السنة.

خصائص الوضعية :مستمدة من واقع املتعلم السيما املناطق الريفية.

سياق الوضعية :التغذية عند النبات األخضر.
املشكل :ما هي خصائص التغذية عند النبات األخضر؟

عائلـة الوضعيـات :كل الوضعيـات التـي تتمحـور حـول عواقـب
االسـتخدام العشـوائي لألراضي الفالحية وعدم اعتماد األسـاليب احلديثة
فـي الزراعـة.

األستاذ

املتعلم
يتفاعل مع الوضعية
 يدرك ارتباطها بالواقع املعيش. يعبر عن املشكل ويحس به ويتبناه. -يدرك مدلول التعليمات ويفهم املطلوب.

األدوار اجلديدة لكل من األستاذ واملتعلم

يقترح وضعية حتمل مشكال علميا
 يبني وضعية انطالق من الكفاءة اخلتامية الواردة فياملنهاج.
 يقدم الوضعية بشكل مثير مناسب ملستوى املتعلمني. يقود املتعلمني لتبني املشكل. -يرفق السياق املرتبط بالواقع املعيش بسندات كافية.

علوم الطبيعة واحلياة
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مسعى احلل
* يشكل أفواج العمل.
* سير التعلمات:
 تشخيص املكتسبات القبلية الواردة في الصفحتني 34و  35من كتاب التلميذ ،ركن « أتذكر وأتساءل «،
املتعلقة مبكتسبات من مرحلة التعليم االبتدائي.

وضعية تعلم املوارد1
أغذية النبات األخضر (ص  36و  37و  38و  39و  40و :)41
 تصورات املتعلمني والتكفل بها. -تنظيمها وإبراز الوجيهة منها.

الوثيقة  ( 1ص  36و :)37
 -اكتشاف العناصر الضرورية لنمو النبات األخضر.

الوثيقة  (2ص :)38
 -تشخيص عواقب نقص أو إفراط في العناصر املعدنية.

الوثيقة  ( 3ص :)39
 -حتديد مقر امتصاص احمللول املعدني.

الوثيقة ( 4ص :)40
 -اكتشاف املبادالت الغازية اليخضورية.

يتكفل بالتصورات السابقة لدى املتعلمني
 يوجه املتعلمني نحو إبراز تصوراتهم املتعلقة باملشكلالعلمي املطروح.
 يغربل التصورات ويبقي الوجيهة منها. يوجه املتعلمني نحو اختبارها.سيرورة البحث وديناميكية األفواج
 ميهد لنشاط البحث باقتراح بروتوكول البحث. يوفر الوسائل التعليمية. يقدم التوجيهات األولية بخصوص استخدام الوسائل أوشروط العمل (قواعد األمن).
 يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين واملعاجلة الفورية فيالبحث لكن ال يقدم احلل.
 يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات والتعديل. يحترم وتيرة عمل املتعلمني. -ميكنهم من التعبير عن احلل/اإلجابة وعرضها ومناقشتها.

يشارك في البحث
 يساهم في البحث بأفكاره. يطلب املساعدة بدون حرج من غيره. يتعاون مع اآلخرين وينخرط في العمل التعاوني. يعمل بنوع من االستقاللية. -يحترم التوصيات املقدمة له.

يقدم حلوال أولية للمشكل املتضمن
 يدلي بتصوراته األولية. يبرر تصوراته وفق بنيته املعرفية األولية. يشارك في مناقشة التصورات. يتنازل عن التصورات اخلاطئة. يستعد الختبار التصورات املنطقية احملتفظ بها يناقـش رأيـه مـع غيـره ويتقبـل الـرأي اآلخـر ومي ّيـزالفرضيـة عـن احلقيقـة

ّ
يسترجع مكتسباته القبلية
يشخص املكتسبات القبلية
 يقترح مضمون ركن «أتذكر وأتساءل» (ص 34و )35من  -يوظـف مكتسـباته القبليـة فـي اإلجابـة عـن التماريـنكتاب التلميذ ،يعطي الفرصة السترجاع مكتسبات من مرحلة املقترحـة فـي ركـن « أتذكـر وأتسـاءل «
ص  34و  35من كتاب التلميذ.
التعليم االبتدائي

		

الوثيقة ( 5ص :)41
 -حتديد مقر امتصاص غاز CO2

دليل األستاذ
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إرساء املوارد

تقومي املوارد
في ركن تقومي التعلمات (ص 50و 51و)52

وضعية تعلم املوارد 2
التركيب الضوئي (ص  42و :)43
 تصورات املتعلمني والتكفل بها. -تنظيمها وإبراز الوجيهة منها.

إرساء املوارد
 يتيح للمتعلمني فرصة التعبير وفق الشكل املناسب. يثير االختالالت املسجلة في التعبير مبختلف أشكاله. يشرك املتعلمني في الوصول إلى الصيغة السليمة لغوياوالدقيقة علميا.
تقومي املوارد
 يحضر أداة التقومي املناسبة التي تتمحور حول تصنيفاألغذية حسب املصدر والتركيب
 يضع أداة التقومي في متناول املتعلمني. يتأكد من وضوح التعليمات لدى اجلميع.يتكفل بالتصورات السابقة لدى املتعلمني
 يوجه املتعلمني نحو إبراز تصوراتهم املتعلقة باملشكلالعلمي املطروح.
 يغربل التصورات ويبقي الوجيهة منها. -يوجه املتعلمني نحو اختبارها.

يبني املوارد املستهدفة
 يبني املوارد وفق الشكل املطلوب. يتقبل التصحيحات املمكنة ويتبناها. يعبر بأسلوب علمي دقيق.يختبر مدى اكتساب املوارد
 يستقبل أداة التقومي. يدرك مدلول التعليمات وبالتالي املطلوب منه يجيـب علـى التعليمـات واألسـئلة باسـتغاللمكتسـباته فـي املوضـوع.
يقدم حلوال أولية للمشكل املتضمن
 يدلي بتصوراته األولية. يبرر تصوراته وفق بنيته املعرفية األولية. يشارك في مناقشة التصورات. يتنازل عن التصورات اخلاطئة. يستعد الختبار التصورات املنطقية احملتفظ بها. يناقـش رأيـه مـع غيـره ويتقبـل الـرأي اآلخـر ومي ّيـزالفرضيـة عـن احلقيقـة.
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الوثيقة ( 1ص :)42
 اكتشاف تركيب النشاء من طرف النبات األخضر.الوثيقة ( 2ص :)43
 -تركيب النبات األخضر ملواد أخرى إضافة للنشاء.

وضعية تعلم املوارد 3
أهمية التحكم في شروط التركيب الضوئي (ص 44و :)45
 تصورات املتعلمني والتكفل بها. -تنظيمها وإبراز الوجيهة منها.

الوثيقة ( 1ص :)44
 -اكتشاف تقنيات النضج املبكر للخضر والفواكه

الوثيقة ( 2ص :)45
 -سلوكات يقوم بها اإلنسان جتاه النبات األخضر.

سيرورة البحث وديناميكية األفواج
 ميهد لنشاط البحث باقتراح بروتوكول البحث. يوفر الوسائل التعليمية. يقدم التوجيهات األولية بخصوص استخدام الوسائل أوشروط العمل (قواعد األمن).
 يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين واملعاجلة الفورية فيالبحث لكن ال يقدم احلل.
 يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات والتعديل. يحترم وتيرة عمل املتعلمني. ميكنهم من التعبير عن احلل/اإلجابة وعرضها ومناقشتها.يتكفل بالتصورات السابقة لدى املتعلمني
 يوجه املتعلمني نحو إبراز تصوراتهم املتعلقة باملشكلالعلمي املطروح.
 يغربل التصورات ويبقي الوجيهة منها. يوجه املتعلمني نحو اختبارها.سيرورة البحث وديناميكية األفواج
 ميهد لنشاط البحث باقتراح بروتوكول البحث. يوفر الوسائل التعليمية. يقدم التوجيهات األولية بخصوص استخدام الوسائل أوشروط العمل (قواعد األمن).
 يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين واملعاجلة الفورية فيالبحث لكن ال يقدم احلل.
 يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات والتعديل. يحترم وتيرة عمل املتعلمني. -ميكنهم من التعبير عن احلل/اإلجابة وعرضها ومناقشتها.

يشارك في البحث
 يساهم في البحث بأفكاره. يطلب املساعدة بدون حرج من غيره. يتعاون مع اآلخرين وينخرط في العمل التعاوني. يعمل بنوع من االستقاللية. يحترم التوصيات املقدمة له.يقدم حلوال أولية للمشكل املتضمن
 يدلي بتصوراته األولية. يبرر تصوراته وفق بنيته املعرفية األولية. يشارك في مناقشة التصورات. يتنازل عن التصورات اخلاطئة. يستعد الختبار التصورات املنطقية احملتفظ بها. يناقـش رأيـه مـع غيـره ويتقبـل الـرأي اآلخـر ومييـزّالفرضيـة عـن احلقيقـة.
يشارك في البحث
 يساهم في البحث بأفكاره. يطلب املساعدة بدون حرج من غيره. يتعاون مع اآلخرين وينخرط في العمل التعاوني. يعمل بنوع من االستقاللية. -يحترم التوصيات املقدمة له.
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إرساء املوارد

تقومي املوارد
في ركن « تقومي التعلمات « (ص  50و  51و )52
وضعية تعلم املوارد 4
انتقال النسغ عبر أعضاء النبات األخضر(ص 46و)47
 تصورات املتعلمني والتكفل بها. -تنظيمها وإبراز الوجيهة منها.

الوثيقتان  1و ( 2ص  46و :)47
 اكتشاف مسار النسغ (الناقص والكامل) في النباتاألخضر.
الوثيقة ( 3ص :)47
 -إيجاد العالقة بني عملية النتح وانتقال النسغ.

إرساء املوارد
 يتيح للمتعلمني فرصة التعبير وفق الشكل املناسب. يثير االختالالت املسجلة في التعبير مبختلف أشكاله. يشرك املتعلمني في الوصول إلى الصيغة السليمة لغوياوالدقيقة علميا.
تقومي املوارد
 يحضر أداة التقومي املناسبة التي تتمحور حول تصنيفاألغذية حسب املصدر والتركيب
 يضع أداة التقومي في متناول املتعلمني. يتأكد من وضوح التعليمات لدى اجلميع.يتكفل بالتصورات السابقة لدى املتعلمني
 يوجه املتعلمني نحو إبراز تصوراتهم املتعلقة باملشكلالعلمي املطروح.
 يغربل التصورات ويبقي الوجيهة منها. يوجه املتعلمني نحو اختبارها.سيرورة البحث وديناميكية األفواج
 ميهد لنشاط البحث باقتراح بروتوكول البحث. يوفر الوسائل التعليمية. يقدم التوجيهات األولية بخصوص استخدام الوسائل أوشروط العمل (قواعد األمن).
 يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين واملعاجلة الفورية فيالبحث لكن ال يقدم احلل.
 يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات والتعديل. يحترم وتيرة عمل املتعلمني. -ميكنهم من التعبير عن احلل/اإلجابة وعرضها ومناقشتها.

يبني املوارد املستهدفة
 يبني املوارد وفق الشكل املطلوب. يتقبل التصحيحات املمكنة ويتبناها. يعبر بأسلوب علمي دقيق.يختبر مدى اكتساب املوارد
 يستقبل أداة التقومي. يدرك مدلول التعليمات وبالتالي املطلوب منه يجيـب علـى التعليمـات واألسـئلة باسـتغاللمكتسـباته فـي املوضـوع.
يقدم حلوال أولية للمشكل املتضمن
 يدلي بتصوراته األولية. يبرر تصوراته وفق بنيته املعرفية األولية. يشارك في مناقشة التصورات. يتنازل عن التصورات اخلاطئة. يستعد الختبار التصورات املنطقية احملتفظ بها. يناقـش رأيـه مـع غيـره ويتقبـل الـرأي اآلخـر ومي ّيـزالفرضيـة عـن احلقيقـة.
يشارك في البحث
 يساهم في البحث بأفكاره. يطلب املساعدة بدون حرج من غيره. يتعاون مع اآلخرين وينخرط في العمل التعاوني. يعمل بنوع من االستقاللية. -يحترم التوصيات املقدمة له.
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إرساء املوارد

تقومي املوارد
في ركن « تقومي التعلمات «(ص  50و 51و)52

حل الوضعية املشكلة االنطالقية (ص  48و)49
إن حـل هـذه الوضعيـة يسـتوجب مـن املتعلـم جتنيـد وإدمـاج
مختلـف املـوارد التـي ّمت إرسـاؤها سـواء تلـك املتعلقـة بالبعـد
املفاهيمـي ( أغذيـة النبـات األخضر ،التركيب الضوئي ،انتقال
النسـغ عبر أعضاء النبات األخضر )...أو تلك املتعلقة بالبعد
املنهجـي ( تشـخيص النقـص أو اإلفـراط فـي عناصـر معدنيـة،
فحـص مقاطـع مـن بشـرة أوراق نباتيـة باملجهـر الضوئـي،
التحكـم فـي شـروط التركيـب الضوئـي )...أو البعـد القيمـي
(تبنـي سـلوكات ايجابيـة جتـاه النبـات األخضـر ،املسـاهمة فـي
نشـر الوعـي بأهميـة النبـات األخضـر فـي احمليـط )...وهـذا مـا
يضمن التحقق من بناء الكفاءة املستهدفة.

إرساء املوارد
 يتيح للمتعلمني فرصة التعبير وفق الشكل املناسب. يثير االختالالت املسجلة في التعبير مبختلف أشكاله. يشرك املتعلمني في الوصول إلى الصيغة السليمة لغوياوالدقيقة علميا.
تقومي املوارد
 يحضر أداة التقومي املناسبة التي تتمحور حول تصنيفاألغذية حسب املصدر والتركيب
 يضع أداة التقومي في متناول املتعلمني. يتأكد من وضوح التعليمات لدى اجلميع.العودة للوضعية املشكلة االنطالقية
طرح النقاش مجدّ دا للحكم على متكن املتعلمني من حل
الوضعية املشكلة االنطالقية.

يبني املوارد املستهدفة
 يبني املوارد وفق الشكل املطلوب. يتقبل التصحيحات املمكنة ويتبناها. يعبر بأسلوب علمي دقيق.يختبر مدى اكتساب املوارد
 يستقبل أداة التقومي. يدرك مدلول التعليمات وبالتالي املطلوب منه يجيـب علـى التعليمـات واألسـئلة باسـتغاللمكتسـباته فـي املوضـوع.
العودة للوضعية املشكلة االنطالقية
 فهم النص واملهمة املطلوبة حلل املشكل. -تقومي القدرة على التجنيد واإلدماج.

دليل األستاذ

علوم الطبيعة واحلياة

 09ـ توجيهات وحلول مقترحة لتعليمات استغالل الوثائق
مالحظات:
 -1التماريـن وأجـزاء مـن أتسـاءل أكثـر تترك الختيارات األسـتاذ وذلك حسـب األهداف
التربويـة وطبيعة األفواج.
 -2أجوبـة أتذكـر وأتسـاءل وتقـومي التعلمـات تنجـز علـى كـراس احملاولـة وليـس علـى
الكتـاب املدرسـي.
 -3ركـن « أتسـاءل أكثـر « ُيسـتغل ،حسـب اختيـارات األسـتاذ ،فـي توسـيع التعلمـات
وربطها مبيادين مختلفة من احلياة ،كما ميكن اسـتغالله في األبحاث وفي بناء وضعيات
تعلم وتقـومي أخرى.
امليدان األول  :اإلنسان والصحة
1ـ التغذية عند اإلنسان (ص )9
أتذكر وأتساءل (ص :)10
1ـ صنف األغذية املمثلة في اجلدول  1في  7مجموعات رئيسة (ص .)10
 )5،10،7( =1مجموعـة اللحـم والسـمك والبيـض )6،8،4( =2 ،مجموعـة احلبـوب
ومشـتقاتها )12،2( =3 ،مجموعـة املـواد الدسـمة )14( =4 ،مجموعـة السـكر واملـواد
املسـكرة )11،1( =5 ،مجموعـة اخلضـر والفواكـه )13( =6 ،مجموعـة احلليـب
ومشـتقاته )9،3( =7 ،مجموعـة املـاء واملشـروبات .
2ـ ضع عالمة (ے) أمام العبارة الصحيحة (ص : )11
أتناول أغذية مختلفة وهي تأتي :
أـ من احليوان فقط؛
ب ـ من النبات فقط؛
جـ ـ من احليوان والنبات؛ ے
دـ من التربة.

ألحافظ على صحتي يجب أن أتناول:
أـ أغذية غنية بالطاقة فقط؛
ب ـ أغذية نظيفة ؛ ے
جـ ـ أغذية مصنوعة بالسكر؛
دـ أغذية من أصل حيواني ونباتي .ے
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3ـ اختار الكلمات املناسبة كي أمأل الفقرة( :ص )11
أختار  9من الكلمات ألمأل الفقرة 1

أختار  7من الكلمات ألمأل الفقرة 2

الفقرة :1
يتـم علـى مسـتوى األنبـوب الهضمـي
انحلال تدريجـي لألغذيـة .قسـم منهـا
ميتـص فـي األمعـاء وينتقـل إلـى الـدم ،أمـا
الباقـي فيطـرح علـى شـكل فضلات عـن
طريـق فتحـة الشـرج مـرورا باملعـي الغليظ.

الفقرة :2
لكـي يتـم الهضـم بصـورة جيـدة يجـب:
املضـغ اجليـد للقمـة ،االنتظـام فـي تنـاول
األغذيـة ،العناية بالنظافة ،تفادي اإلجهاد
العضلـي مباشـرة بعـد األكل.

مصدر وتركيب األغذية (ص )12
هـدف التعليمـات :أن يسـتعمل املتعلـم معاييـر فـي تصنيـف وتنظيم األغذية سـواء من
حيـث األصـل والتركيب.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )13
الوثيقة ( 1ص :)12
املعلـم يوجـه املتعلمين إلى كيفية التمييز بين الغذاء العضوي والغذاء املعدني بتعريض
األغذية للحرق الكلي.
 قدم تفسيرا حلدوث التفحم في حالة اللحم واجلزر ،وعدم حدوثه في حالة املاء.ـ حـدث التفحـم فـي حالـة اللحـم واجلـزر ألن هاتين املادتين الغذائيتين حتتويـان علـى
مركبـات عضويـة هيدروكربونيـة حتتـوي على ذرات الكربون ،تتعـرض للتفحم بعملية
احلـرق .ننبـه املتعلمين إلـى ضـرورة اسـتثناء ثاني أكسـيد الكربـون  CO2والكربونات
املعدنيـة اللـذان يحتويـان علـى الكربـون وليسـا مبركبـات عضوية.
ـ بتعريـض املـاء امللحـي للتسـخني ،ينطلـق بخـار املـاء كليـة وتبقـى األملاح املعدنيـة
مترسـبة فـي قـاع البيشـر ،لـم يحـدث التفحـم ألن املاء من أصل معدنـي ال يحتوي على
ذرات الكربـون.
 ماذا تستنتج فيما يخص مصدر األغذية التي تتناولها؟األغذية التي نتناولها من أصل عضوي (نباتي أو حيواني) أو معدني
الوثيقـة ( 2ص  :)13اسـتخرج أصنـاف املكونـات العضويـة التـي حتويهـا األغذيـة
العضويـة.
حتتوي األغذية العضوية على غلوسيدات ،بروتيدات ،دسم (ليبيدات).
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تعليمات استغالل الوثائق (ص )15
الوثيقة ( 3ص :)14استنتج املكونات املراد إبراز وجودها في احلليب.
املكونات املراد إبراز وجودها في احلليب هي املكونات املعدنية.
الوثيقة ( 4ص  :)15استخرج من اجلدول:
تسـمي هذا الصنف
 األغذيـة التـي حتتـوي علـى نـوع واحد من املواد العضوية ،كيف ّمن األغذية.
زالل البيـض مطبـوخ ،سـكر أبيـض نقـي ،عسـل النحـل ،الزبدة.تدعـى هـذه األغذيـة:
أغذية بسـيطة.
سـم هـذا الصنف من
 األغذيـة التـي حتتـوي علـى نوعين أو أكثـر مـن املـواد العضويـةّ ،األغذية.
بطاطـا فـي املـاء ،البيـض ،بـذور الـذرة ،حليـب املاعـز ،حليـب الرضيع.تدعـى هـذه
األغذيـة :أغذيـة مركبـة.
(املعلم يدفع املتعلمني إلى متييز األغذية إلى أغذية بسيطة وأغذية مركبة).
صنف كال من الزبدة والبطاطا حسب الغذاء البسيط السائد فيهما.
البطاطـا :غـذاء غيـر كامـل غنـي
الزبـدة :غـذاء غيـر كامـل غنـي بالدسـم.
بالغلوسـيدات (النشـاء)
حدّ د مكونات احلليب ،ثم قدّ م تعريفا للغذاء الكامل.
يحتوي احلليب على كل األغذية البسيطة.
تعريف الغذاء الكامل :الغذاء الكامل ،غذاء يحتوي على كل األغذية البسيطة.
مالحظات:
 ليس كل غذاء مركب غذاء كامل؛ كل غذاء كامل هو غذاء مركب. يتركـب الغـذاء البسـيط مـن واحـد فقط مـن األصناف الثالثة مـن األغذية العضوية،مثـل :غلوسـيد (سـكروز مـذاب في املـاء) ،ليبيد (زيت) ،بروتيـد (زالل البيض).
 يتركـب الغـذاء املركـب مـن اثنين أو ثالثـة مـن األصنـاف الثالثـة مـن األغذيـةالعضويـة .أغلـب األغذيـة هـي أغذيـة مركبـة ( فرينـة ،بيـض.)...
 الغـذاء الكامـل يتميـز بوجـود كل أصنـاف األغذيـة العضويـة (مثـل احلليـب)،باإلضافـة إلـى الفيتامينـات ،وهـي مكونـات عضويـة يجـب توفيرهـا فـي الغـذاء ألن
العضويـة ال تسـتطيع تركيبهـا.
فيمـا يخـص املـواد املعدنيـة لوحدهـا (مـاء ،أملاح معدنيـة) ،هـي أيضا مكونـات هامة
فـي الغـذاء لكنهـا ليسـت معيـارا يحـدد طبيعـة الغـذاء كمـا ال ينطبـق عليهـا معيـار
تصنيـف األغذيـة إلـى بسـيطة ومركبـة.
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حصيلة تخطيطية

عواقب سوء التغذية عند اإلنسان (ص )16
هـدف التعليمـات :أن يضـع املتعلم عالقة بني أعراض مرضية والغذاء املسـتهلك ويطبق
مؤشـر كتلة اجلسم
تعليمات استغالل الوثائق (ص)17
الوثيقة( 1ص  :)16استخرج العالقة بني أعراض املرض ومميزات الغذاء املستهلك في كل حالة
 الكواشيوركور مرتبط بتغذية فقيرة من حيث البروتينات. النزيف الدموي للثة مرتبط بنقص الفيتامني .C تضخم الغدة الدرقية مرتبط بنقص اليود. فقر الدم مرتبط بنقص احلديد.الوثيقة( 2ص :)16طبق عبارة مؤشر كتلة اجلسم على شخص طوله ( )m1,60يزن (،)Kg 70
ماذا تستنتج؟
ـ يطلـب املعلـم مـن كل تلميـذ أن يحـدد طوله وكتلته ثم يحسـب مؤشـر اجلسـم اخلـاص به بتطبيق
العالقـة الـواردة في الصفحة .16
يقارن قيمة املؤشر بالنسبة للعددين  25و .30يستنتج داللة املؤشر اخلاص به.
الوثيقـة ( 3ص  :)17ضـع عالقـة بين أعـراض مرضيـة وزيـادة غـذاء معين .ثـم فسـر ملـاذا متثـل
السـمنة خطـرا صحيـا بالنسـبة للفـرد؟
اإلصابـة بالسـمنة خطـر صحـي ألنهـا تهيـئ اجلسـم كـي يصيـر عرضـة لإلصابـة بالكثير مـن األمراض
اخلطيـرة املزمنـة .يدعـم إجابتـه باألمثلـة املذكـورة فـي الصفحة .17
ـ اقترح لزميلك وجبة عشاء متوازنة رفقة مجموعة نصائح تخص قواعد التغذية السليمة.
يوجـه األسـتاذ املتعلمين القتـراح وجبـة عشـاء متوازنـة رفقـة مجموعـة نصائـح تخـص قواعـد
التغذيـة الصحيـة.
حصيلة  :أكتب خالصة حول عواقب سوء التغذية على جسم اإلنسان.
يكتب املتعلمون خالصة حول عواقب سوء التغذية.
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دور األغذية في العضوية (ص )18
هدف التعليمات :أن يسـتخرج املتعلم عالقة بني الغذاء املسـتهلك ومنو اجلسـم ويحدّ د
أدوار األغذيـة في العضوية.
تعليمات استغالل الوثائق (ص)19
الوثيقة ( 1ص  :)18ضع عالقة بني استهالك األغذية ومنو اجلسم لدى الطفل.
كلما زاد عمر الطفل (الرضيع) زاد استهالكه للحليب.
الوثيقة ( 2ص:)18استخرج األغذية البسيطة املوجودة في مكونات وجبة رامي .ما هو دور كل منها؟
بروتني :بنائي
دسم :طاقوي بنائي
غلوسيد :طاقوي
فيتامينات وألياف :بنائية وظيفية
مالحظة :
الفيتامينات = مواد عضوية ،ال يركبها اجلسم ،ليس لها قيمة طاقوية لكنها ضرورية للوظائف احليوية
للعضوية؛
األلياف:عناصـر غذائيـة بـدون قيمـة طاقويـة ،ضروريـة ألنهـا تسـهل انتقـال األغذيـة في األمعـاء ،جتنب
اإلمسـاك وتراكم الغازات ،تتكون من غلوسـيدات متعددة كالسـليلوز والبكتني والصمغ ،تتواجد في
احلبـوب اجلافـة والبـذور والفواكه واخلضر.
صنف األغذية حسب دورها في العضوية الوثيقتان 2 ،و ( 3ص  18و :)19
يصنف األغذية الواردة في اجلدول إلى :
أغذية بناء (مثل البروتيدات)،
أغذية طاقوية (الغلوسيدات ،الدسم)،
أغذية وظيفية ( كالفيتامينات واأللياف والشوارد املعدنية) .
مالحظة:
فـي هـذا املسـتوى يتـم التصنيـف بـأن يذكر املتعلم أمثلة فقـط دون حصـر ،ألن األدوار تتداخل في واقع
األمـر :الدسـم ميكـن اعتبارهـا كذلـك أغذيـة بنـاء لكونهـا تدخل في تشـكيل األغشـية اخللوية ،بعض
الغلوسـيدات أغذيـة بنـاء لكونها تشـكل اجلزيئات الغشـائية السـطحية للخاليـا ،املاء يدخـل في البناء
والوظيفـة لكونـه يدخـل فـي بنية البروتينـات ،العناصر املعدنية بنائية وتتدخل كوسـائط في الكثير من
التفاعالت.
حصيلة  :خلص العالقة بني طبيعة الغذاء
ودوره في العضوية.
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الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي (ص )20
هدف التعليمات :أن يطبق املتعلم أسس التغذية الصحية ويقدم نصائح تخص ذلك.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )21
الوثائـق  1و 2و( 3ص 20و - :)21حـدد العوامـل التـي تتحكـم فـي تغيـر احلاجـة
الغذائيـة لإلنسـان.
العوامل هي :العمر ،اجلنس ،النشاط ،احلالة الفيزيولوجية ،الظروف املناخية.
 استنتج أنواع الرواتب الغذائية األساسية .اقترح رواتب أخرى.راتب النمو ،راتب الصيانة ،راتب العمل.
ميكـن اقتـراح رواتـب أخـرى مثـل :راتـب املـرأة احلامـل ،راتـب املـرأة املرضـع ،راتـب
الرياضـي...
الوثيقـة( 4ص  :)21قـدم تعريفـا للراتـب الغذائـي ،ثـم اشـرح مفهـوم الراتـب الغذائـي
املتـوازن.
من خالل حتليله ملعطيات اجلدول:
يتعـرف علـى أن التركيـب الغذائـي العمـودي يسـتجيب حلاجـات اجلسـم فـي مـدة 24
ساعة.
احلاجات مادية وطاقوية؛ احلاجات متعلقة بالكم والنوع.
تعريف الراتب الغذائي:
ـ الراتـب الغذائـي هـو كميـة األغذيـة الالزمـة لتلبيـة احلاجـات املاديـة والطاقويـة جلسـم
شـخص مـا خلال مـدة  24سـاعة.
يشرح مفهوم الراتب الغذائي املتوازن:
الراتـب الغذائـي املتـوازن ،هـو راتـب يـوم واحـد ،يتميـز بكـون مجمـل وجباتـه تتوافـق
مـع كميـة األغذيـة اللازم توفيرهـا للعضويـة كـي تضمـن وظائفهـا ومنوهـا وجتديدهـا،
وهـي تتمثـل فـي أغذيـة البنـاء وأغذيـة الطاقة واألغذيـة الوظيفية؛ يشـترط حتقيقه تناول
وجبـات متنوعـة يحـوي كل منهـا نوعـا علـى األقـل مـن األغذيـة املذكورة أعلاه .التنوع
يلبـي حاجـات اجلسـم ،خاصـة مـن حيـث األحمـاض األمينيـة واألليـاف.
حاجـات اجلسـم الطاقويـة تتغيـر حسـب النشـاط العضلـي وعليـه وجب تكييـف الراتب
معهـا بتغييـر اإلمـداد حسـب القيمـة الطاقويـة لألغذيـة ( التكييـف الطاقـوي يتم بتغيير
كمية الغلوسـيدات والدسـم).
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أختبر معلوماتي (ص )24
مصطلحا أمام كل جملة:
أـ أحـدد العبـارات الصحيحـة ،أصحـح العبـاراتج-أضع
ً
1ـ املكونات الكيميائية لألغذية؛
اخلاطئـة:
1ـ خاطئـة :أتنـاول أغذيـة مـن مصـدر عضـوي2ـ السمنة أو اجللطة الدموية؛
3ـ ماء اليود؛
حيوانـي ونباتـي ومعدنـي.
4ـ الرواتب الغذائية؛
2ـ خاطئة:اللحم هو مصدر هام للبروتيدات
3ـ خاطئـة :أغلـب الطاقـة التـي أحتصـل عليهـا مـن5ـ الراتب الغذائي.
التغذيـة متضمنـة فـي الغلوسـيدات؛
4ـ الراتب الغذائي هو كمية األغذية الالزمة لتلبية
حاجات اجلسم خالل  24ساعة؛ صحيحة.
5ـ سـوء التغذيـة ميكـن أن يـؤدي إلـى
ا لسـر طا ن ؛ صحيحة
د-أجيب عن أسئلة:
ب-أعبر عن أفكار هامة:
أشـكل عبـارة مـن كل مجموعـة مـن الكلمـات1ـ تنتـج العضويـة الطاقـة بهـدم األغذيـة فـي وجـود
ثنائي
التاليـة:
1ـ الراتـب الغذائـي املتـوازن يوفـر احلاجـات الكميـةاألكسجني؛
والنوعيـة مـن األغذيـة التـي حتتاجهـا العضويـة فـي2ـ تبنـي العضويـة جزيئـات جديـدة باسـتعمال
املـادة والطاقـة التـي تتحصـل عليهـا مـن التغذيـة.
اليـوم الواحـد.
2ـ احملافظـة علـى الصحـة تقتضـي االلتـزام بتغذيـة3ـ كيف أشكل وجبة متوازنة؟
متوازنـة وتطبيـق القواعـد السـليمة للتغذيـة .أختـار األغذيـة بحيـث تكـون :كاملـة مسـتمدة
3ـ تصنـف األغذيـة العضويـة إلـى أغذيـة البنـاء ،مـن كل املجموعـات الغذائيـة ،كافيـة َك ٍّمـا ونوعـا
أغذيـة النمـو  ،أغذيـة الطاقـة  ،أغذيـة النشـاط ،تتناسـب مـع احلاجـات املادية والطاقويـة للعضوية؛
4ـ كيف أحافظ على وزن صحي؟
أغذية الصيانة.
ألتـزم بتغذيـة صحيـة متوازنـة مـع احلاجـات املاديـة
والطاقويـة جلسـمي؛ أراقـب وزنـي مـن حين آلخـر
كـي ُأبقـي مؤشـر كتلـة اجلسـم أقـل مـن .25

مترين( 1ص)25

النشاطات
النشاط  :خمول ،جلوس أمام الشاشة
مشي
دراجة
كرة قدم
سباحة
سباق َم َر ُطون

االستهالك الطاقوي ()KJ/h
270
760
1000
2000
2600
3000
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التمرين ( 4ص)27
ـ اسـتدل مبعطيـات اجلـدول لتبين بأنـه ال ميكـن االعتمـاد علـى حليـب البقـرة فـي
تغذيـة الرضيـع عنـد اإلنسـان.
ـ من معطيات النص يتضح بأن الطفل في أشهره األولى ميلك جهازي هضم وإطراح غير ناضجني.
ـ معطيـات اجلـدول تبين بـأن حليـب األم فقيـر بالبروتينـات ،غنـي مـن الغلوسـيدات وهـو
يناسـب منـو اجلهـاز العصبـي عنـد الطفـل بعد الـوالدة؛
بينمـا حليـب البقـرة فهـو غنـي بثلاث مرات بالبروتينات وفقير من الغلوسـيدات ،نسـبته
أعلـى مـن األملاح املعدنيـة ،وهـو يناسـب منو اجلهـاز العضلي للعجل فـي عمره األول.
إذا تنـاول الطفـل الرضيـع حليـب البقـرة فـي أشـهره األولـى سـيجد صعوبـة كبيـرة فـي
امتصـاص الكميـة املرتفعـة مـن البروتينـات واألملاح املعدنيـة ،ومـا ميتصـه منهـا سـيضر
كليتيـه غيـر الناضجتين جـراء الفضلات املتراكمـة عنهـا.
مـن جهـة أخـرى ،لـن تكفيـه كمية الغلوسـيدات املنخفضة فـي حليب البقـرة والضرورية
لنمو جهـازه العصبي.
نسـتنتج مـن ذلـك بأنـه ال ميكـن االعتمـاد علـى حليـب البقـرة فـي تغذيـة الطفـل الرضيـع
في أشـهره
األولى ألنه ال يتكيف مع منو جسمه
منوذج حلل تقومي تكويني '' :أدمج تعلماتي'' ص 27
يهدف التقومي التكويني في هذا اجلزء إلى قياس مسـتوى الكفاءة من خالل وضعية تدفع
املتعلـم إلـى جتنيـد املـوارد التي مت إرسـاؤها بعد معاجلة الوضعيـات التعلمية اخلاصة بالتغذية
عنـد اإلنسـان والقواعـد الصحيـة للتغذية؛ وتتمثـل وظيفته في املتابعـة البيداغوجية لدعم
مسـعى التعلمات وضبطه وتعديله وتوجيه أعمال األسـتاذ وتنظيم املعاجلة البيداغوجية.
املنتوج املقترح:
منط التغذية عند مصطفى:
تبين معطيـات اجلـدول بـان مصطفـى يسـتهلك وجبـات متنوعـة كاملـة وكافيـة ومتوازنـة؛
وهو ميارس النشـاط البدني ،فهو يوازن بني التغذية واحلاجات الغذائية لذلك جنده سـليما
يتمتـع مبؤشـر كتلـة صحـي ( )IMC=22,05ال يعانـي مـن السـمنة وال من نقـص الوزن.
منط التغذية عند مجيد:
بينمـا املعطيـات اخلاصـة مبجيـد فهـي تـدل علـى أنـه يسـتهلك وجبـات نشـوية سـكرية
غيـر متنوعـة ،غيـر كاملـة ،غيـر متوازنـة ،وهـو خامـل ال ميـارس النشـاط البدنـي ،ولذلـك
ال يس�تطيع املوازن�ة بين تغذيت�ه وحاجات�ه الغذائي�ة ،جن�ده مبؤش�ر كتل�ة غي�ر صحي( (�IM
،)C=29,41يعانـي مـن زيـادة الـوزن.
االستنتاج :مصطفى يحترم القواعد الصحية للتغذية ،بينما مجيد ال يحترمها.
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النصائح التي يقدمها مصطفى ملجيد تخص التغذية الصحية:
ـ تناول وجبات متنوعة وكاملة وكافية ومتوازنة؛
ـ احترام أوقات الوجبات الغذائية؛
ـ التقليل من األغذية النشوية والسكرية؛
ـ ممارسة النشاط البدني.
مثال عن شبكة مبعايير ومؤشرات التقومي في التقومي التكويني
التعليمات

املعيار 1
التحكم في املوارد املعرفية

املعيار 2
توظيف املوارد املعرفية والكفاءات
العرضية

التعليمة
يقارن بني منطي التغذية
عند مصطفى ومجيد

املؤشرات
مؤ :1يستخرج من
اجلدول مميزات منط
التغذية عند مصطفى؛
يستنتج التوازن بني
احلاجات الغذائية
والتغذية؛
مؤ :2يستخرج من
اجلدول مميزات منط
التغذية عند مجيد؛
يستنتج عدم التوازن
بني احلاجات الغذائية
والتغذية؛
مؤ :3يحسب مؤشر
الكتلة وداللته في احلالتني
إيجابية أو سلبية.

املؤشرات
املؤشرات
َ
مؤُ :1ي ْجرِي دراسة حتليلية ُمقا ِرنَة .مؤ :مييز بني السلوك
الصحي والسلوك
يخرج باستنتاج.
غير الصحي في
مؤ :2يوظف مفهوم التغذية
التغذية.
املتوازنة وغير املتوازنة.
مؤ :3يشخص التغذية السليمة
والتغذية غير السليمة.
مؤ :4يطبق عبارة مؤشر كتلة
اجلسم.

النصائح التي يقدمها
مصطفى ملجيد

مؤ :يقدم نصائح تخص
قواعد التغذية الصحية

مؤ :يطبق قواعد التغذية الصحية .مؤ :1يتبنى القواعد
السليمة للتغذية.
مؤ :2ينمي مواقف
إيجابية جتاه التغذية
الصحية.

املجموع 20

النقطة 1

النقطة 2

املعيار 3
منو القيم والسلوكات

النقطة 3

النقطة الكلية = النقطة + 1النقطة + 2النقطة3
مستوى التحكم ومنو
الكفاءة

النقطة أكبر من 14
متحكم جدا

النقطة بني
 10و14
متحكم
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امليدان الثاني  :اإلنسان واحمليط
 -1التغذية عند النبات األخضر (ص )33
أتذكر وأتساءل )ص )34
 -1النبـات األخضـر (ص  :)34النبـات األخضـر كسـائر الكائنـات احليـة ،يتغـذى
ويحتـاج فـي منـوه وتطـوره إلـى عناصـر يتحصـل عليهـا مـن الوسـط الـذي يعيـش فيـه.
يتك ّون النبات األخضر من :
 مجموع جذري ( جذر رئيسي وجذور ثانوية) مجموع خضري ( سيقان وبراعم وأوراق.)...الحظ أعضاء النبات املمثلة على الوثيقة ،1ثم اكتب جميع البيانات املوافقة لألرقام.
البيانات:
-1املجمـوع اخلضـري  -2املجمـوع اجلـذري  -3جـذر رئيسـي  -4جـذور ثانوية  -5سـاق
 -6ورقـة  -7زهـرة  -8برعـم جانبـي  -9برعـم نهائي.
 -2من البذرة إلى النبتة (ص :)34
تنتـش البـذرة معتمـدة علـى املدخـرات الغذائيـة معطيـة نبتـة تسـتمد غذاءهـا مـن احمليـط
الـذي تعيـش فيه-.الحـظ الوثيقـة 1واسـتخرج العناصـر الضرورية لنمو النبـات األخضر.
العناصـر الضروريـة للنبـات األخضر هي :املاء واألمالح املعدنية والضوء -الحظ الوثيقة2
وصـف أهـم مراحـل اإلنتـاش .أهـم مراحـل اإلنتـاش هـي - :متـزق اللحافـة وخـروج اجلذير
 خـروج السـويقة – خـروج الوريقتين – سـقوط اللحافـة وانفصـال الفلقتين ومنـو كل مناجلذير والسـويقة والوريقتني.
 3ضع عالمة ( ے) أمام العبارة الصحيحة (ص :)35يأخذ البنات األخضر احمللول املعدني من :ألحافظ على صحتي يجب أن:
أ-أغرس النبات األخضر .ے
أ-الهواء.
ب -أحرق النبات األخضر.
ب -التربة .ے
ج -أقطع النبات األخضر.
ج -الهواء والتربة.
د -أسقي النبات األخضر .ے
د -احليوان.
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 -4اختر الكلمات املناسبة كي متأل الفقرة(ص :)35
أختار  4من الكلمات ألمأل الفقرة 2
يأخذ النبات األخضر املعرض للضوء املاء
واألمالح املعدنية من التربة.
األملاح املعدنيـة األساسـية هـي :اآلزوت
والفسـفور والبوتاسـيوم.

أختار  7من الكلمات ألمأل الفقرة1
أثنـاء اإلنتـاش تبدأاجلـذور فـي الظهـور
وبعدهـا السـاق ثـم األوراق األوليـة،
يسـتهلك الرشـيم فـي منـوه املدخـرات
الغذائيـة املوجـودة فـي الفلقـة أو الفلقتني،
وأثنـاء اإلنتـاش يحتـاج الرشـيم إلـى املـاء
واحلـرارة املناسـبة.
الكلمات:
الكلمات:
األوراق األوليـة ،اجلـذور ،املدخـرات األملاح املعدنيـة ،الفسـفور ،الضـوء،
الغذائيـة ،الفلقـة أو الفلقتني ،املاء ،احلرارة التربـة.
املناسـبة ،السـاق.
أغذية النبات األخضر (ص)36
هـدف التعليمـات :أن يتعـرف املتعلـم علـى خصائـص التغذيـة عنـد النبـات األخضـر
ويشـخص عواقـب الزيـادة أو النقـص فـي العناصـر املعدنيـة.
الدليـل املنهجـي :لتحليـل الوثيقـة  1واسـتخراج العناصـر
الضروريـة للنبـات األخضـر اتّبـع اخلطـوات التاليـة:
 -1الفرضية :أفترض أن ...
 -2التجربة :أو ّفر  ...وال أوفر ...
 -3املالحظة :أالحظ...
 -4االستنتاج :العناصر الضرورية لنمو النبات األخضر هي...
تعليمات استغالل الوثائق (ص)73
الوثيقة ( 1ص  63و :)73استخرج من كل جتربة عنصرا ضروريا لنمو النبات األخضر.
ـ استنتج احلاجات الغذائية للنبات األخضر.
أ -املاء ضروري لنمو النبات األخضر ب -األمالح املعدنية ضرورية لنمو النبات األخضر.
ج -غاز  2ocضروري لنمو النبات األخضر د -الضوء ضروري لنمو النبات األخضر.
االستنتاج  :احلاجات الغذائية للنبات األخضر هي :املاء ،األمالح املعدنية ،غاز ،2ocالضوء.
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تعليمات استغالل الوثائق (ص )39
الوثيقة ( 2ص  :)38استخرج العناصر األساسية في محلول كنوب.
العناصر هي :املاء ،اآلزوت ،الفسفور والبوتاسيوم ( مبساعدة األستاذ ).
 حـدّ د أعـراض نقـص أو غيـاب عناصـر معدنيـة :نقـص  :Nنبـات هزيـل -قليـلاألوراق -مييـل إلـى االصفـرار .نقـص  :Pمنـو بطـئ للسـاق واجلـذور -األوراق شـديدة
االخضـرار .نقـص  :Kمنـو بطـئ -األوراق صفـراء.
 ّشخص عواقب اإلفراط في العناصر املعدنية :ذبول وموت النبات األخضر.
الوثيقـة ( 3ص :)93حـدّ د املناطـق املختلفـة للجـذر( .مـن الرسـم التخطيطـي جلـذر
نبـات أخضـر).
 ما الهدف من التجربة أ؟ الهدف هو :إظهار االمتصاص اجلذري. اقترح فرضية حول املنطقة املسؤولة عن االمتصاص في اجلذر.الفرضية :املنطقة الوبرية هي املسؤولة عن االمتصاص اجلذري.
 اقترح جتربة ّمتكنك من التحقق من هذه الفرضية .التجربة املوضحة في ( ب )
 ما فائدة األنبوب 1؟ الفائدة :أنبوب شاهد صف النتائج املتحصل عليها في كل أنبوب.في األنابيب  3 ،2 ،1منو النبيتات وحدوث االمتصاص اجلذري.
في األنبوبني  5 ،4ذبول النبيتتني وعدم حدوث االمتصاص اجلذري.
 هل تسمح النتائج املتحصل عليها من التحقق من الفرضية؟ وضح ذلك.نعم حتقق الفرضية ،حيث يؤكد األنبوب  4أن مقر االمتصاص اجلذري هي املنطقة
الوبرية.
حصيلة :قدّ م ّ
ملخصا للحاجات الغذائية عند النبات األخضر وكيفية حصوله
عليها.
يحتاج النبات األخضر املعرض للضوء إلى املاء و األمالح املعدنية األساسية  K-P-Nلكي
ينمو منوا جيدا ،وأي نقص أو إفراط في األمالح املعدنية يسبب ذبول و موت النبات.
 -ميتص النبات األخضر احمللول املعدني بواسطة األوبار املاصة املوجودة على اجلذور.
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تعليمات استغالل الوثائق (ص )41
الوثيقة  ( 4أ ،ب ،ج ) (ص  :)04استخرج شرط انطالق الغاز في كل حالة؟
شرطان النطالق الغاز :الضوء وغاز2oc
الوثيقة  ( 4د ) (ص :)04ما طبيعة الغاز املنطلق في األنبوب؟ الغاز املنطلق هو .2o
 ماذا تستنتج فيما يخص طبيعة املبادالت الغازية اليخضورية؟االستنتاج :ميتص النبات األخضر غاز  2ocويطرح غاز  2oفي وجود الضوء.
الوثيقة ( 5ص  :)14أجنز التجربة املوضحة والحظ العينة باملجهر الضوئي.
بإتباع اخلطوات املوضحة في التجربة.
 حدّ د البنيات الورقية املسؤولة عن املبادالت الغازية .البنيات هي املسامات ( الثغور ).التركيب الضوئي (ص)42
هـدف التعليمـات :أن يسـتخلص املتعلـم أهميـة النبـات األخضـر كمنتـج أولـي للمـادة
العضويـة وشـروط عمليـة التركيـب الضوئـي.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )43
الوثيقة ( 1ص  :)24أجنز التجربة كما هي موضحة.
ينجز التجربة بتوفير الوسائل الالزمة وإتباع اخلطوات املب َّينة في التجربة.
 فسر النتائج املتحصل عليها في التجربة .ماذا تستنتج؟التفسير:
 -1ظهور اللون األزرق البنفسجي في كل الورقة لوجود اليخضور والضوء و 2oc
 -2عدم ظهور اللون األزرق البنفسجي في اجلزء املغطى النعدام الضوء.
 -3عدم ظهور اللون األزرق البنفسجي بسبب انعدام 2oc
 -4عدم ظهور اللون األزرق البنفسجي في احلواف النعدام اليخضور
االستنتاج :يركب النبات األخضر املادة العضوية في وجود الضوء واليخضور وغاز 2oc
 اسـتخلص شـروط التركيـب الضوئي .الشـروط هي :املـاء واألمالح املعدنيـة والضوءوغـاز  2ocواليخضور.
ابن خالصة من استنتاجاتك.
الوثيقة ( 2ص ِ :)34
خالصـة االسـتنتاجات :باإلضافـة إلـى النشـاء يركـب النبـات األخضـر مواد عضويـة أخرى
مثـل سـكر العنب
( الغلوكوز ) والدسم والبروتينات.
حصيلةْ :أع ِط مفهوما لعملية التركيب الضوئي .مفهوم التركيب الضوئي :التركيب
الضوئـي عمليـة حيويـة يقوم بهـا النبات األخضر لتركيب املواد العضوية فـي وجود الضوء
واليخضـور ومـواد معدنية ( ماء وأمالح معدنيـة) وغاز .2oc
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أهمية التحكم في شروط التركيب الضوئي (ص )44
هدف التعليمات :أن يحافظ املتعلم على النبات األخضر من خالل سلوكات ايجابية
واالبتعاد عن السلبية منها.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )45
الوثيقة ( 1ص : )44حدّ د العوامل التي حتكم فيها اإلنسان في البيوت البالستيكية.
العوامل هي :درجة احلرارة ،نسبة غاز  ، co2نسبة الرطوبة.
 استخلص الفائدة التي تقدمها البيوت البالستيكية لإلنسان.الفائدة هي :النضج املبكر للخضر والفواكه ،وفرة وجودة املنتوج.
الوثيقة  ( 2ص : )45حدّ د سلوكات ايجابية وسلبية لإلنسان جتاه النبات األخضر.
سلوكات ايجابية :التشجير ،التطعيم.
سلوكات سلبية :حرق الغابات ،قطع األشجار.
 قدّ م سلوكات فردية وجماعية ايجابية وسلبية أخرى لإلنسان جتاه النبات.سلوكات أخرى إيجابية :الرعي املنظم ،تقليم األشجار...
سلوكات أخرى سلبية :الرعي اجلائر ،تل ّوث الغابات...
حصيلة :أجنز فقرة ( حوالي  5أسطر ) تلخص فيها العالقة احليوية بني اإلنسان والنبات
األخضر.
يعتبر النبات األخضر منتجا أوليا للمادة العضوية مما يتطلب احملافظة عليهَ َ .ت ُّك ُم اإلنسان
في شروط عملية التركيب الضوئي يُ َِّك ُن ُه من احلصول على محاصيل مبكرة وذات جودة
عالية.
يحافظ اإلنسان على النبات األخضر بالتشجير ،التطعيم ...على اإلنسان أن يتجنب
السلوكات السلبية جتاه النبات األخضر مثل قطع األشجار وحرق الغابات وتل ّوث التربة.
انتقال النسغ عبر أعضاء النبات األخضر (ص )46
هدف التعليمات :أن يربط املتعلم بني ظاهرة النتح وانتقال النسغ في النبات األخضر
ويستنتج دور النتح.
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تعليمات استغالل الوثائق (ص )47
الوثيقة ( 1أ ،ب ) (ص :)46أجنز التجربة املوضحة ( .يتم االجناز حسب الصورتني أ ،ب )
 فسر ظهور البقع امللونة في املقطع العرضي.التفسير :يعود ظهور البقع امللونة في املقطع العرضي إلى صعود احمللول امللون عبر أوعية
ناقلة خاصة.
سم البقع امللونة ،ماذا تستنتج ؟
 ّتسمى البقع امللونة األوعية اخلشبية.
االستنتاج :ينتقل النسغ الناقص من اجلذر إلى األوراق عبر الساق في أوعية خاصة تسمى
األوعية اخلشبية.
الوثيقة  (1ج ،د ) (ص  :)46حدّ د مسار النسغ الناقص انطالقا من الوبرة املاصة.
املسار :ينتقل النسغ الناقص أفقيا من الوبرة املاصة إلى مركز اجلذر ثم عموديا إلى األوراق
عبر الساق في األوعية اخلشبية.
الوثيقة ( 2ص  :)47حدّ د مسار النسغ الكامل انطالقا من ورقة النبات األخضر.
املسار :ينتقل النسغ الكامل من األوراق إلى كافة األعضاء ( سيقان ،جذور ،ثمار) ...
 ما هو مصير املادة العضوية املركبة؟ ّبي ذلك بأمثلة.املصير :يتغذى منها النبات األخضر ويخزن الفائض منه في مختلف األعضاء مثل
درنات البطاطس ،جذر اجلزر ،ثمار الزيتون ،بذور الفاصولياء...
الوثيقة ( 3ص  :)47صف التركيب التجريبي املستعمل ( .حسب تقدمي الوثيقة ) 3
 قارن بني حركتي املؤشر في التركيبني أ و ب.املقارنة :ينتقل املؤشر في (أ) مسافة أكبر من (ب)
 قارن بني عدد القطرات املائية املتشكلة على اجلدران الداخلية للكيسني.املقارنة :عدد القطرات املائية في (أ) أكثر من (ب).
ماذاتستنتج؟االستنتاج :توجد عالقة بني ظاهرة النتح واالمتصاص تتمثل في زيادة االمتصاص بزيادة
ظاهرة النتح.
حصيلة:اكتبفقرة(منحوالي 5أسطر) ُتلخصفيهامصيرالنسغفيالنباتاألخضر.
ميتص النبات األخضر احمللول املعدني من التربة بواسطة األوبار املاصة املوجودة على اجلذور.
ينتقل النسغ الناقص ليصل إلى األوراق عبر األوعية اخلشبية فيتحول إلى نسغ كامل
ينتقل إلى جميع أعضاء النبات األخضر ،حيث يطرح جزءا من املاء املمتص على شكل
بخار بظاهرة النتح ،وهي املسؤولة عن دوران النسغ في النبات األخضر.
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أختبر معلوماتي (ص )50
أصحـح
ا -أحـدّ د العبـارات الصحيحـة،
ّ
العبـارات اخلاطئـة:
 -1خاطئـة :ينمـو النبـات األخضـر املعـرض
للضـوء منـوا جيـدا فـي احمللـول املعدنـي و CO2
 -2خاطئة:يركـب النبـات األخضـر املعـرض
للضـوء مـواد عضويـة مـن عناصـر معدنيـة.
 -3خاطئة:حـرق الغابـات مـن السـلوكات
السـلبية لإلنسـان جتـاه النبـات األخضـر.
 -4خاطئـة :يتكـون النسـغ املركـب مـن مـواد
عضويـة ونسـغ ناقـص.
 -5ظاهـرة النتـح مسـؤولة عـن انتقـال النسـغ فـي
النبـات األخضـر.

مصطلحا أمام كل جملة:
ج-أضع
ً
 -1ميتـص بهـا النبـات األخضـر احمللـول املعدنـي.
األوبـار املاصة.
 -2يركـب فيهـا النبـات األخضـر املعـرض للضوء
املـواد العضويـة .الورقـة اخلضراء
 -3مـادة كيميائيـة ُيكشـف بهـا عـن وجـود
البروتين .حمـض اآلزوت
 -4املـاء واألملاح املعدنيـة املمتصـة مـن طـرف
النبـات األخضـر .النسـغ الناقـص
 -5طـرح النبـات األخضـر جـزءا مـن املـاء املمتص
علـى شـكل بخـار .النتح

ب -أعبر عن أفكار هامة:
أشـكل عبـارة مـن كل مجموعـة مـن الكلمـات
التاليـة:
 -1ينمـو النبـات األخضـر املعـرض للضـوء منـوا
ج ّيـدا فـي وجـود مـواد معدنيـة فقـط.
 -2ميتـص النبـات األخضـر احمللـول املعدنـي
باألوبـار املاصـة.
 -3يؤثـر اإلفـراط ،فـي األملاح  KPNسـلبا علـى
حيـاة النبات.
 -4يركـب النبـات األخضـر النشـاء بظاهـرة
التركيـب الضوئـي.

د -أجيب عن أسئلة:
 -1كيـف أكشـف عـن الدسـم فـي النبـات
األخضـر؟ حـك ثمـرة لـوز علـى ورقـة بيضـاء.
 -2مـا هـو مقـر امتصـاص غـاز  2OCعنـد النبات
األخضر؟ مسـامات األوراق.
 -3كيـف أحتكـم في شـروط التركيـب الضوئي؟
بالبيوت البالسـتيكية.
 -4كيـف أحافـظ علـى النبـات األخضـر؟ بإتبـاع
السـلوكات اإليجابيـة كالتشـجير واجتنـاب
السـلوكات السـلبية كحـرق الغابـات.
 -5مـا عالقـة النتـح بـدوران النسـغ؟ النتـح
مسـؤول عـن دوران النسـغ.

حل التمرين ( 1ص )51
أكمل الفراغات اآلتية باملصطلح املناسب:
 ميتص النبات األخضر احمللول املعدني بواسطة األوبار املاصة املوجودة على اجلذور. ميتـص النبـات األخضـر املعـرض للضـوء غـاز  CO2ويطـرح غـاز  O2مـن األوراق عبـراملسامات.
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حل التمرين ( 3ص)25
تقـوم النباتـات اخلضـراء بوظيفـة حيويـة تعـود بالفائـدة علـى جميـع الكائنـات احليـة
األخـرى وذلـك فـي وجـود الضـوء.
سـم هـذه الوظيفـة مـع التعليـل .الوظيفـة هـي التركيـب الضوئـي ألن النبـات األخضـر
ّ -1
هـو املنتـج األولـي للمـادة العضويـة ( ذاتـي التغذيـة ).
 -2حدّ د شروطها .الشروط هي :احمللول املعدني والضوء واليخضور وغاز .CO2
 -3اذكر الفائدة التي تعود على اإلنسان من هذه الوظيفة.
الفائدة هي :االستفادة من املادة العضوية في التغذية وغاز  O2في التنفس.
أدمج تعلماتي ( 1ص )25
 -1رسم منحنى تغير املادة العضوية
بداللة تركيز ثاني أكسيد الكربون
في الوسط.

 2ـ وصف تغير كمية املادة العضوية املركبة في اجلزء األول من اجلدول.
عندمـا يتزايـد تركيـز  CO2مـن  0إلـى  ، %6كميـة املـادة العضويـة املركبـة تزداد من  0إلى
.)μg/mL ( 210
أي كلما زاد تركيز  CO2في الوسط كلما ركبت األشنات املادة العضوية.
 -3وصف تغير كمية املادة العضوية املركبة في اجلزء الثاني من اجلدول.
عندمـا يرتفـع تركيـز  CO2مـن  6إلـى  ، %10كميـة املـادة العضويـة املركبـة تنخفـض مـن
 0إلـى .)μg/mL ( 210
 -4بيان أن  2OCله أثر آخر على اخلاليا اخلضراء.
ابتـداء مـن تركيـز  ،%6كلمـا زاد تركيـز  CO2كلمـا تناقصـت املـادة العضويـة املركبـة.
فتركيـز  CO2املرتفـع مينـع تركيـب املـادة العضويـة عندمـا يتجـاوز عتبـة التسـمم.
فأثره الثاني هو تسميمه للنبات عندما يتجاوز تركيزه القيمة املثلى.
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امليدان األول :اإلنسان والصحة
2ـ التحصل على الطاقة عند اإلنسان (ص )95
أتذكر وأتساءل (ص60
1ـ اجلهاز التنفسي (ص)60
ـ بيانات الوثيقة:1
 -1األنف  -2الفم  -3القصبة الهوائية
 -4شعبة هوائية  -5رئة مينى  -6حجاب حاجز
 -7القلـب  -8أكيـاس مـن األسـناخ الرئويـة
 -9رئـة يسـرى
 -01شعيبات هوائية.
ـ التعرف على الظاهرتني أ و ب:
أ-عملية الشهيق .ب -عملية الزفير.
2ـ اختار الكلمات املناسبة كي أمأل الفقرة (ص:)60
تقوم الرئتان باحلركات التنفسية إلدخال الهواء وإخراجه منها وذلك لضمان املبادالت الغازية.
تتم هذه احلركات على مرحلتني :الشهيق والزفير.
الشهيق هو عملية تضمن دخول الهواء احململ بثنائي األكسجني إلى الرئتني.
الزفير هو عملية تضمن خروج الهواء احململ بغاز ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء من الرئتني.
الكلمات :احململ بغاز ثاني أكسيد الكربون ،الشهيق ،الرئتان ،بخار املاء ،املبادالت الغازية.
 3أمأل اجلدول (ص:)61وجه املقارنة

الشهيق

الزفير

عضلة احلجاب احلاجز

تنقبض لألسفل

تنبسط لألعلى

األضالع

تتباعد

تتقارب

حركة الهواء

يدخل

يخرج
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 - 4أكمل العبارات اخلمسة التالية ثم أنقلها على املخطط (ص:)61
الشهيق :لكي يحدث الشهيق البد أن يحدث:
 انقباض عضلة احلجاب احلاجز لألسفل انقباض عضالت القفص الصدري توسع الرئتني بفعل القفص الصدري زيادة حجم جتويف الصدر انخفاض ضغط الهواء الداخليالزفير  :لكي يحدث الزفير البد أن يحدث:
 انبساط عضلة احلجاب احلاجز لألعلى انبساط عضالت القفص الصدري تقليص الرئتني بفعل القفص الصدري انخفاض حجم الرئتني انخفاض حجم جتويف الصدر -ارتفاع ضغط الهواء الداخلي
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املبادالت الغازية التنفسية عند اإلنسان (ص)62
هدف التعليمات :أن يحدّ د املتعلم طبيعة املبادالت الغازية التنفسـية وأهمية األسـناخ
الرئوية كسـطح تبادل.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )63
الوثيقـة( 1ص  :)62قـدم تفسـيرا لـكل مـن النتائـج املسـجلة علـى اجلـدول 1؛ حـدد
طبيعـة الغـازات فـي املبـادالت الغازيـة التنفسـية عنـد اإلنسـان.
الغاز

هواء الشهيق  %هواء الزفير %

التفسير

78.10

لم يستعمل/ينتج من طرف
العضوية

16

استعمل في عملية التنفس

ثاني أكسيد
الكربون CO2

0.03

4

أنتج بعملية التنفس

بخار املاء H2O

متغير

مشبع

أنتج بعملية التنفس

غاز اآلزوت N2

78.10

ثنائي األكسجني 21
O2

طبيعـة املبـادالت الغازيـة التنفسـية :امتصـاص غـاز ثنائـي األكسـجني وطـرح غـاز ثانـي
أكسـيد الكربـون وبخـار املاء.
الوثيقـة ( 2ص :)63اسـتخرج أربـع مميـزات تتصـف بهـا األسـناخ الرئويـة كسـطح
تبـادل.
ـ عددها كبير جدا؛
ـ سطحها كبير جدا؛
ـ جدرانها رفيعة حتيط بها طبقة رطبة؛
ـ محاطة بعدد كبير من الشعيرات الدموية.
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الوثيقة ( 3ص  :)63علل تباين تركيز الغازات بني الدم الداخل والدم اخلارج من الرئة.
ـ هـواء الشـهيق غنـي بثنائـي األكسـجني ،بعكس هواء الزفيـر ،ألن الرئتني متتصان ثنائي
األكسـجني من الهواء.
الـدم اخلـارج مـن الرئتين غنـي بثنائـي األكسـجني ،بعكـس الـدم الداخـل إليهمـا ،ألن
الـدم يكتسـب ثنائـي األكسـجني عنـد خروجـه مـن الرئتين.
ثنائـي األكسـجني الـذي تأخـذه الرئتـان ينتقل إلى الدم الذي ينقلـه بدوره إلى األعضاء
املختلفة للجسم.
ـ هـواء الشـهيق فقيـر بثانـي أكسـيد الكربـون؛ هـواء الزفيـر غنـي بـه :الرئتـان تطرحـان
 CO2فـي الهـواء.
الـدم اخلـارج مـن الرئتين فقيـر بــ  ، CO2الـدم الداخـل إلـى الرئتين غنـي به  :الـدم يفقد
 CO2عنـد دخولـه إلـى الرئتني.
ثانـي أكسـيد الكربـون الـذي تطرحـه أعضـاء اجلسـم فـي الـدم يطـرح مـن العضويـة فـي
هـواء الزفيـر فـي مسـتوى الرئتين.
ومنه هواء الشهيق غني بثنائي األكسجني ،هواء الزفير غني بثاني أكسيد الكربون.
تعريف التنفس (ص)64
هـدف التعليمـات :أن يعـرف التنفـس كعمليـة انتـاج الطاقة من خالل الربط بني الشـدة
التنفسـية وكل من الغذاء املسـتهلك واجلهد املبذول.
تعليمات استغالل الوثائق (ص)65
الوثيقة ( 1ص :)64باالعتماد على معلوماتك ومعطيات اجلدولني أ َو ب:
 استخرج عالقة بني سرعة املشي والوتيرة التنفسية.كلما زادت سرعة املشي كلما زادت الشدة التنفسية.
 استخرج عالقة بني الشدة التنفسية واحلاجة للغذاء وتزايد اجلهد العضلي.كلما زاد اجلهد العضلي كلما زادت الشدة التنفسية.
الوثيقة( 2ص :)65اقترح تفسيرا للنتائج املسجلة عند زيادة اجلهد العضلي.
العضلـة متصلـة بعـدد كبيـر من الشـعيرات الدموية .حتدث بني الـدم والعضلة مبادالت
تتغيـر حسـب النشـاط :تأخـذ العضلات الغلوكـوز وثنائـي األكسـجني وتطـرح فيـه
فضلات مثـل ثانـي أكسـيد الكربـون.
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عنـد زيـادة اجلهـد العضلـي تـزداد احلاجـة الطاقويـة للعضلـة ،لذلـك يـزداد حجـم
املبـادالت بين الـدم والعضلـة ،مـن حيـث الغلوكـوز وثنائـي األكسـجني ،فتـزداد الطاقـة
الالزمـة لعمـل العضلـة.
حصيلة  :من خالل دراستك السابقة استنتج تعريفا للتنفس .
التنفـس هـو إنتـاج الطاقـة الالزمـة لنشـاط العضويـة وذلـك باسـتعمال العناصـر الغذائية
فـي وجـود ثنائـي األكسـجني (.)O2
القواعد الصحية للتنفس (ص )66
هـدف التعليمـات :أن يسـتخلص القواعـد الصحيـة للتنفـس بـأن يربـط بين مشـاكل
صحيـة تنفسـية وسـلوكات سـلبية ويقـدم نصائـح لسلامة الوظيفـة التنفسـية.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )67
الوثيقة( 1ص :)66استخرج العوامل الضارة باجلهاز التنفسي.
سلوكات سيئة كالتدخني ،التواجد في أماكن ملوثة الهواء (غبار ،غازات سامة)؛
اجلراثيم كالبكتيريا والفيروسات؛
وبر احليوانات،ريش الطيور ،القراديات ،حبوب الطلع.
الوثيقتان 1و( 2ص  :)66استخرج عالقة بني املشاكل الصحية وبعض السلوكات
السلبية لإلنسان.
ـ التدخني يحدث السرطان؛
ـ التواجد في هواء ملوث يحدث االختناق واحلساسية؛
الوثيقـة( 3ص :)67قـدم لزمالئـك نصائـح مرفقـة بالتعليـل ،متعلقـة بالقواعـد
الصحيـة التـي حتفـظ سلامة الوظيفـة التنفسـية.
ـ غسل اليدين بالصابون للتخلص من اجلراثيم املمرضة وجتنب العدوى؛
ـ االبتعاد عن التدخني ،حتى ال تستنشق غازات سامة ممرضة؛
ـ ممارسـة الرياضـة ،ألنهـا تقـوي عضلات القفـص الصدري والرئتني وحتسـن تدفق ثنائي
األكسـجني إلى العضوية؛
ـ عدم التعرض للرطوبة والبرد ألنها تسبب الرشح والنزالت الصدرية والتهاب احلنجرة؛
ـ االبتعاد عن املرضى لتجنب اإلصابة بنفس البكتيريا والفيروسات املمرضة؛
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ـ جتنب كل العوامل املسببة للحساسية ألنها حتث التهابات حادة ومزعجة في مخاطيات
املجاري التنفسية؛
ـ التلقيح الكتساب حصانة ضد األمراض؛
ـ العطـس فـي منديـل ،ثـم رمـي املنديـل فـي سـلة املهملات ،كـي ال تنتقـل العـدوى إلـى
أفـراد آخرين؛
ـ الفحص الطبي عند ظهور إصابة اجلهاز التنفسي...
احلصيلةّ :
يلخص العوامل التي تؤثر سـلبا على الوظيفة التنفسـية وكيفية الوقاية منها،
مـن خلال رسـم لوحـة جداريـة تتضمن العوامل املمرضة من أجـل حملة وقائية صحية.
اختبر معلوماتي (ص)70
مصطلحا أمام كل جملة:
أـ أحـدد العبـارات الصحيحة ،أصحـح العبارات ج -أضع
ً
1ـ انتاج الطاقة الالزمة لنشاط العضوية .التنفس
اخلاطئة:
1ـ املبـادالت الغازيـة التنفسـية تتـم فـي القصبـات 2ـ امتصـاص ثنائـي األكسـيجني وطـرح غـاز ثانـي
أكسـيد الكربـون وبخـار املـاء .املبـادالت الغازيـة
الهوائيـة.
التنفسـية.
خطأ ،تتم على مستوى األسناخ.
2ـ أثنـاء التنفـس ينتقـل ثنائـي األكسـجني مـن الـدم 3ـ تهويـة أماكـن العمـل والنـوم .سـلوك ايجابـي
للتنفـس .
إلـى األسـناخ.خطأ ،بـل مـن األسـناخ إلـى الدم.
3ـ أثناء النشـاط العضلي تتزايد احلاجة إلى الطاقة.
صحيحة
4ـ سـرطان القصبـات الهوائيـة مرتبـط بالتدخين.
صحيحـة
د -أجيب عن أسئلة
1ـ ما هي خصائص سطوح التبادل؟
كثيـرة العـدد ،سـطحها كبيـر ،جدرانهـا رفيعـة
محاطـة مبنطقـة رطبـة ،محاطـة بشـعيرات دمويـة.
2ـ اذكـر أهـم القواعـد اللازم تطبيقهـا مـن أجـل
التنفـس الصحـي.
يسترجع العوامل ص  61الوثيقة .3

ب -أعبر عن أفكار هامة:
أشكل عبارة مبأل الفراغات في الفقرة التالية:
أثنـاء املبـادالت الغازيـة التنفسـية ،التي حتدث على
مسـتوى الرئتين ،متـر كميـة مـن ثنائـي األكسـجني
مـن هـواء الشـهيق الـذي ميلأ األسـناخ إلـى الـدم؛
فـي نفـس الوقـت تطـرح كميـة مـن ثانـي أكسـيد
الكربـون مـن الـدم إلى هواء الزفيـر كي يطرح خارج
اجلسم.
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التمرين ( 1ص :)71
1ـ اختـر مـن بين الشـكلني التخطيطيين  1و  ، 2الشـكل الـذي تـراه مناسـبا لتمثيـل
السـنخ الرئـوي كمنطقـة تبـادل بين الهـواء والدم.
تعليل االختيار:
ـ أستبعد الشكل  1ألن السنخ غير محاط بالشعيرة الدموية.
ـ أختار الشكل  2ألن السنخ محاط بالشعيرة الدموية.
التمرين ( 3ص :)72
2ـ يستعني بالوثيقة  3ص  63لرسم الشكل .
3ـ اذكر مميزات سطوح التبادل.
كثيـرة العـدد ،سـطحها كبيـر ،جدرانهـا رفيعـة محاطـة مبنطقـة رطبـة ،محاطـة بشـعيرات
دموية.

العنصر = 1دم خارج من العضلة  ،العنصر =2دم داخل إلى العضلة
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التمرين ( 4ص :)73ترجمة معطيات اجلدول إلى منحني:

أدمج تعلماتي (ص:)73
من خالل دراستك ملعطيات الوثائق األربع ومعلوماتك:
1ـ القصيبات الهوائية.
2ـ جـدران القصيبـات الهوائيـة ملتهبـة تفـرز املخـاط .تتراكـم اإلفـرازات علـى اجلـدران
تدريجيـا وتسـد القصيبـات الهوائيـة.
3ـ سبب االلتهاب هي الغازات املتطايرة من املبيدات التي تكثر فاطمة رشها.
فاطمة تعاني من فرط احلساسية.
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امليدان الثاني :اإلنسان واحمليط
2ـ التحصل على الطاقة عند النبات األخضر (ص )77
املبادالت الغازية التنفسية عند النبات األخضر (ص)78
هـدف التعليمـات :أن يحـدّ د املتعلـم املبـادالت الغازيـة التنفسـية عنـد النبـات األخضـر
ودور املسـامات فـي ذلـك ،كمـا يعـرف التنفـس كعمليـة إنتـاج للطاقـة.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )79
الوثيقة ( 1ص  :)78ح ّلل معطيات اجلدول:
 ضع عالقة بني معطيات اجلدول وتعكر رائق الكلس.العالقة :ميتص النبات األخضر  O2ويطرحCO2
 ماذا تستنتج؟ االستنتاج :يقوم النبات األخضر بعملية التنفس.الوثيقة ( 2ص  :)79حدّ د دور التجربة الشاهدة.
الدور :مقارنته بنتائج التجارب األخرى.
فسر ّ
تعكر رائق الكلس في الضوء والظالم عند اجلزرة والزهرة.
قامت اجلزرة والزهرة بعملية التنفس في الضوء والظالم.
استخرجسببتعكررائقالكلسفيالظالموعدمتعكرهفيالضوءعندالورقةاخلضراء.
السبب :شدة التركيب الضوئي أكبر من شدة التنفس في وجود الضوء.
حصيلة :ضع خالصة للظاهرة املدروسة عند النبات األخضر.
يقـوم النبـات األخضـر مببـادالت غازيـة تنفسـية بامتصاصه لغاز  O2وطرحـه لغاز CO2
وبخـار املـاء ويسـتمر ذلـك في الضـوء والظالم.

تعليمات استغالل الوثائق (ص)81
الوثيقـة ( 3ص :)80حـدّ د مقـر املبـادالت الغازيـة التنفسـية عنـد النبـات األخضر
ودور املسـامات فـي ذلك.
املقر :كل أعضاء النبات األخضر تتنفس .دور املسامات :لها دور في املبادالت الغازية.
الوثيقة ( 4ص  :)81فسر اختالف التنفس بني البذور املنتشة واجلافة -ماذا تستنتج؟
التفسير :شدة التنفس في البذور املنتشة أكبر من البذور اجلافة.
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االستنتاج :أثناء اإلنتاش يزداد استهالك .O2
ـ فسر نقص الوزن اجلاف للبذور.
التفسير :ينقص الوزن اجلاف للبذور لزيادة استهالك الغذاء أثناء التنفس.
الوثيقتـان  4و ( 5ص  :)81ضـع عالقـة بين النشـاط الفيزيولوجـي للنبـات مـع
اسـتهالك الغـذاء وثنائـي األكسـجني.
العالقة :كلما زاد النشاط الفيزيولوجي للنبات زاد استهالكه للغذاء وثنائي األكسجني.
ابـن خالصـة توضـح فيهـا كيفيـة حتصـل النبـات األخضـر علـى الطاقـة
حصيلـةِ :
مبـرزا مفهـوم التنفـس.
التنفـس هـو انتـاج الطاقـة الالزمـة لنشـاط النبـات األخضـر وذلـك باسـتعمال العناصـر
الغذائيـة فـي وجـود ثنائـي األكسـجني.
التخمر منط آخر للتحصل على الطاقة (ص )82
هدف التعليمات :أن يع ّرف املتعلم التخمر كنمط آخر إلنتاج على الطاقة.
تعليمات استغالل الوثائق (ص)83
الوثيقـة ( 1ص - :)82صـف فطـر اخلميرة.كائنـات حيـة مـن نـوع الفطريـات ال تـرى
بالعين املجردة
قدّ م فرضية لتفسير زيادة حجم العجينة .سبب انتفاخ العجينة هو اخلميرة.
الوثيقة ( 2ص 82و  - :)83استنتج الظاهرة احلادثة في كل وسط.
في الوسط الهوائي :التنفس. في الوسط الالهوائي :التخمر.فسر جلوء اخلميرة إلى النمط اآلخر للحصول على الطاقة.
التفسير :قلة أو انعدام ثنائي األكسجني في الوسط.
عـرف هـذا النمـط .التعريف:التخمـر هـو انتـاج الطاقـة الالزمـة لنشـاط اخلميـرة
ّ
بتحويـل عناصـر غذائيـة موجـودة فـي الوسـط ( السـكر ) إلـى كحول و ُيرفـق بطرح غاز
CO2وذلـك فـي غيـاب O2
قارن بني منطي التحصل على الطاقة.
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املقارنة:
التنفس

التخمر

وسط هوائي ( وجود ) O2

وسط الهوائي ( غياب ) O2

استهالك كلي للسكر

استهالك جزئي للسكر

بخار املاء و CO2

كحول ايثيلي و CO2

طاقة كبيرة

طاقة قليلة

حصيلةّ :خلص منطي التحصل على الطاقة.
يقـوم النبـات األخضـر فـي وجـود ثنائـي األكسـجني بعمليـة التنفـس للحصـول علـى
الطاقـة ،كمـا تلجـأ بعـض الكائنـات احليـة فـي غيـاب ثنائـي األكسـجني للتخمـر كـي
تتحصـل علـى الطاقـة .للقيـام مبختلـف النشـاطات.
أختبر معلوماتي (ص )86
مصطلحا أمام كل جملة:
أصحح ج-أضع
 -1أحدّ د العبارات الصحيحةّ ،
ً
-1امتصاص غاز ثنائي األكسجني وطرح غاز
العبارات اخلاطئة:
ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء .املبادالت
-1خاطئة :تتم املبادالت الغازية
التنفسية بامتصاص غاز  O2وطرح غاز الغازية التنفسية.
 -2تتم على مستواها املبادالت الغازية التنفسية
 CO2وبخار املاء.
املسامات.
 -2خاطئة :تتم املبادالت الغازية
 -3التحصل على الطاقة بوجود غاز ثنائي
التنفسية على مستوى كل أعضاء
األكسجني والسكريات.التنفس
النبات خاصة األوراق.
 -3صحيحة :التنفس هو انتاج الطاقة  -4انتاج الطاقة في غياب ثنائي األكسجني
واستعمال عناصر غذائية وتشكل كحول وغاز
في وجود ثنائي األكسجني والعناصر
ثاني أكسيد الكربون .التخمر.
الغذائية.
 -4صحيحة :كل عضو من أعضاء النبات
يتنفس.
 -5خاطئة :التخمر عملية تقوم بها
بعض الكائنات احلية.
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د-أجيب عن أسئلة:
 -2أعبر عن أفكار هامة:
1كيف تتم املبادالت الغازية التنفسية عندأشكل عبارة من كل مجموعة من
النبات األخضر؟ بامتصاص غاز  O2وطرح غاز
العبارات التالية:
 C O2وبخار املاء.
 -1تتم املبادالت الغازية التنفسية
بامتصاص غاز  O2وطرح C O2وبخار  2-ما هو مقر املبادالت الغازية التنفسية عند
النبات األخضر؟ كل أعضاء النبات.
املاء.
 -2مقر املبادالت الغازية التنفسية هو  3-ع ّرف التنفس وما الهدف منه؟ التنفس عملية
كل أعضاء النبات خاصة األوراق ألنها حيوية يقوم بها النبات األخضر إلنتاج الطاقة
الالزمة لنشاطه باستعمال العناصر الغذائية في
متثل مساحة كبيرة.
 -3التنفس هو انتاج الطاقة الالزمة وذلك وجود .O2
باستعمال العناصر الغذائية في وجود غاز  4-ع ّرف التخمر .منط خاص من احلياة حيث
تستخرج الطاقة الالزمة لنشاطاتها بتحويل
.O2
العناصر الغذائية املوجودة في الوسط عند غياب
 -4تتميز بعض الكائنات احلية بنمط
آخر خاص هو التخمر ،حيث تتحصل غاز O2
 -4ما الفرق بني التنفس والتخمر؟
على الطاقة في غياب .O2
التنفس

التخمر

وسط هوائي(وجود  )O2وسط ال هوائي ( غياب ) O2
استهالك كلي للسكر

استهالك جزئي للسكر

بخار املاء و CO2

كحول ايثيلي و CO2

طاقة كبيرة

طاقة قليلة

حل التمرين ( 2ص )88
 -1صـف التركيـب التجريبـي وضـع عنوانـا مناسـبا لـه .الوصـف :نأخـذ قـارورة
زجاجيـة بهـا رائـق الكلـس ونبـات أخضـر ،يخـرج مـن القـارورة أنبوبة توصيـل تنتهي في
إنـاء بـه مـاء ملـ ّون ،ونغطـي التركيـب التجريبـي بغطـاء أسـود.
العنوان :إظهار التنفس عند النبات األخضر.
فسر:
ّ -2
 استعمال الغطاء األسود .لتوقيف عملية التركيب الضوئي وإبراز التنفس. ارتفـاع مسـتوى املـاء امللـون فـي األنبوبة .امتصاص النبات األخضـر لغاز داخل القارورة(  ) o2أحدث فراغا تسـبب في ارتفاع احمللول.
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 تعكر رائق الكلس .بسبب زيادة نسبة  co2في القارورة فث ّبته رائق الكلس. -3حـدّ د الظاهـرة املدروسـة والهـدف منهـا .الظاهـرة هـي التنفـس ،الهـدف منهـا هـو
التحصـل علـى الطاقـة.
أدمج تعلماتي (ص )89
اشـترى علـي جبنـا فالحـظ عليـه بقعـا زرقاء رغم عـدم انتهاء مدة الصالحية فتسـاءل عن
ذلـك ،أجابـه صديقـه مجيـد ّأن السـبب هـو فطريـات قامـت بعمليـة التخمـر ،ر ّد علي أن
اخلمائـر لهـا تأثيـرات ايجابيـة فـي حتضيـر اخلبـز وغيره ...جاهال املفاسـد التي قد تسـببها
اخلمائـر أحيانا.
قدّ م نصيحة مناسبة تشرح له فيها التأثيرات الضارة للخمائر.
 -1ملاذا تلجأ الفطريات للتخمر؟ تلجأ للتخمر بهدف التحصل على الطاقة.
 -2مـا هـي فوائـد التخمـر فـي حيـاة اإلنسـان؟ الفوائـد - :تُسـهل عمليـة الهضـم -
تسـتعمل فـي التصنيـع الغذائـي ( حتضيـر اخلبـز ،احللويـات.) ...
علي؟ السبب :لم ُيحفظ بطريقة سليمة.
 -3ما سبب فساد اجلنب الذي اشتراه ّ
 -4اسـتخلص تأثيـرات سـلبية للخمائـر علـى اإلنسـان - .تلـف املـواد الغذائيـة -بعـض
اخلمائـر تُفـرز سـموما ممرضـة.
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امليدان األول :اإلنسان والصحة
 3ـ اإلطراح وثبات توازن الوسط الداخلي عند اإلنسان (ص )93
أتذكر وأتساءل (ص )94
أكمل العبارات التالية:
1ـ ينتـج عـن سـوء التغذيـة مشـاكل صحيـة خطيـرة علـى الكثيـر مـن أعضـاء اجلسـم مبـا
فيهـا الكلـى.
2ـ يدفـع القلـب الـدم إلـى كل األعضـاء ليزودهـا بالغذاء وثنائي األكسـجني ويخلصها من
فضالتها.
3ـ يدور الدم في اجتاه وحيد وفي دورة مغلقة.
4ـ الـدم الـذي يدخـل إلـى العضـو يدعى دم شـرياني والدم الذي يخـرج من العضو يدعى
دم وريدي.
5ـ يتطلـب اجلهـد العضلـي زيـادة فـي كميـة العناصـر الغذائيـة وغـاز ثنائـي األكسـجني
لتلبيـة حاجـات العضلات و تخليصهـا مـن الفضلات.

67

دليل األستاذ

اإلطراح عند اإلنسان (ص )96
هـدف التعليمـات :أن يعـ ّرف املتعلـم اإلطـراح كظاهـرة تؤ ّمـن للعضويـة ثبـات تـوازن
الوسـط الداخلـي.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )97
الوثيقـة ( 1ص  :)96قـارن بين مكونـات الدم والبول ،اسـتنتج املكونات األساسـية
عـرف اإلطراح.
للبـول ثم ّ
 يحتوي البول على كميات أكبر من املاء واألمالح املعدنية واليوريا وحمض اليوريا.الدم يحتوي على الغلوكوز واملغذيات في حني البول ال يحتويها.
ـ املكونات األساسية للبول هي  :املاء األمالح املعدنية و البولة.
ـ اإلطراح هو تخلص العضوية من فضالتها السامة الناجتة عن مختلف نشاطاتها.
الوثيقتـان  2و( 3ص  96و  :)97صـف البنيـة التشـريحية للجهـاز البولـي عنـد
اإلنسـان ،أيـن يتشـكل البـول؟
ما دور الكليتني؟
ـ يتكون اجلهاز البولي لإلنسان من  :كليتني غنيتني باألوعية الدموية واملجاري البولية.
يترجم هذا الوصف برسم تخطيطي عليه البيانات األساسية.
 يتشكل البول على مستوى الكليتني. دور الكليتني :تصفية الدم.الوثيقـة ( 4ص  :)97صـف البنيـة النسـيجية للجلـد ،مـا هـو دور الغـدد العرقيـة ؟
مـاذا تسـتنتج مـن املقارنـة بين العـرق والبـول؟
ـ يتكون اجللد من طبقتني :البشرة واألدمة بها مجموعة من الغدد العرقية.
يترجم هذا الوصف برسم تخطيطي عليه البيانات األساسية.
ـ للعرق تركيب مماثل للبول بتركيز أقل .
احلصيلة :خلص كيف حتافظ العضوية على ثبات توازن وسطها الداخلي.
ميـر الـدم إلـى الكلـى عـن طريـق الشـريان الكلـوي ،تقـوم الكلى علـى مسـتوي النفرونات
بتصفيـة الـدم وتخليصـه مـن الفضلات اآلزوتيـة السـامة أو الزائـدة مثل األملاح املعدنية
واليوريا ،فيتشكل البول الذي يطرح خارج اجلسم .يخرج الدم من الكلى وهو مصفى
ليندمـج في الـدورة الدموية.
وبذلك حتافظ العضوية على ثبات توازن الوسط الداخلي.
القواعد الصحية لإلطراح عند اإلنسان (ص )98
هـدف التعليمـات :أن يربـط املتعلـم بين أعـراض مرضيـة متعلقـة اإلطـراح ومنـط التغذيـة
ويقـدم نصائـح سلامة اإلطراح.
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تعليمات استغالل الوثائق (ص )99
الوثيقة( 1ص  :)98استخرج عالقة بني املرض ومنط التغذية وسلوك اإلنسان.
يذكر السلوك السلبي أو منط التغذية يحدد املرض الناجت عن ذلك.
ـ اإلكثـار مـن تنـاول األملاح والتقليـل مـن شـرب املـاء يشـكل تغذيـة غنيـة بامللـح فقيـرة
باملـاء ،تتسـبب فـي تراكـم األملاح فـي املجـاري الكلويـة البوليـة ينتـج عنـه انسـداد فـي
املسـالك البوليـة.
ـ عـدم احتـرام قواعـد النظافـة أثنـاء التبول يتسـبب في دخول بكتيريا فـي املجاري البولية
تتسـبب في اإلصابـة باإلنتان البولي.
بنفس الطريقة يكتب فقرة عن احلاالت األخرى.
الوثيقة ( 2ص  :)99قدم نصائح لزمالئك جتنبهم أمراض اجلهاز البولي.
يسترجع محتوى الوثيقة.2
حصيلـة :ارسـم لوحـة جداريـة وقائيـة تلخـص فيهـا أمـراض اجلهـاز البولـي وطرق
الوقايـة منها.
ـ يرسم جدارية كبيرة تتضمن :
• عنوانا مناسبا؛
• سلوكات سلبية؛
• طرق الوقاية منها.
يستعمل :ورقا مقوا  ،صورا  ،ألوانا ...وكل ما يحرر اإلبداع.
أختبر معلوماتي (ص )102
أـ أحـدد العبـارات الصحيحـة ،أصحـح العبارات ج -أضع مصطلحا أمام كل جملة:
1ـ حتريـر الفضلات السـامة خـارج اجلسـم.
اخلاطئة:
اإلطـراح
1ـ للكليتني دور في إطراح الهواء .خاطئة
2ـ سـائل أصفـر فـاحت ،شـفاف،تنتجه الكليـة
الفضالت السامة؛
2ـ مـن املكونـات األساسـية للبـول اليوريـا؛ وتطرحـه فـي املسـالك البوليـة.
البول
صحيحـة .
3ـ يسـمح اإلطـراح بثبـات تـوازن تركيـب البول؛ 3ـ ينتج عن هضم العضوية للبروتينات؛ اليوريا
خاطئـة بـل الوسـط الداخلي؛
4ـ يتكـون اجلهـاز البولـي مـن رئتين ومجـاري
هوائيـة .خاطئـة .بل من كليتني غنيتني باألوعية
الدمويـة ومجـاري بوليـة.
5ـ التعـرق عمليـة تتخلـص مـن الفضالت الغازية
التنفسـية .خاطئـة .بـل مـن احلـرارة الزائـدة
وفضلات اجلسـم.
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ب -أعبر عن أفكار هامة:
أشكل عبارة مبلء الفراغات في الفقرة التالية:
1ـ تقـع الكليـة حتـت احلجـاب احلاجـز علـى
جانبـي العمـود الفقـري  ،فـي التجويـف ألبطنـي
 ،تعمـل كمصفـاة للـدم عـن طريـق تبـادل الـدم
مـع الشـريان الكلـوي.
2ـ يحـدث القصـور الكلـوي عـادة جـراء تغذيـة
غيـر صحيـة أو تنـاول املـواد الضـارة بالكلـى أو
عـدم احتـرام قواعـد النظافـة .

د -أجيب عن أسئلة
1ـ مـا سـبب تشـكل احلصـى الكلـوي؟ تنـاول
مفـرط لألملاح وقلـة شـرب املـاء.
2ـ اذكـر الفـرق بين الـدم الداخـل إلـى الكليـة
والـدم اخلـارج منهـا.
الـدم الداخـل إلـى الكليـة بـه يوريـا ونسـبة أكبـر
مـن املـاء .الـدم اخلـارج مـن الكليـة خالـي مـن
اليوريـا.
3ـ اذكـر أمثلـة عـن أمـراض جسـمية عامـة ذات
عواقـب سـلبية علـى صحـة الكلـى.
الداء السكري ،ارتفاع ضغط الدم...
 -4سبب التهاب اإلحليل.
دخول طفيليات أو بكتيريا عبر الفتحة البولية.

التمرين ( 1ص :)103
ـ اشـرح في نص علمي (من حوالي  5أسـطر) كيفية طرح اليوريا ،اسـتعن باألسـهم
املوضحة على الرسـم وتراكيز اليوريا املقدمة في التمرين السـابق.
ـ يدخـل الـدم إلـى الكليـة وهـو محمـل بالفضلات اآلزوتيـة عن طريـق الشـريان الكلوي،
ثـم يتـوزع علـى مسـتوى النفرونـات كـي حتدث لـه التصفية.
الفضلات اآلزوتيـة كاليوريـا يتـم التخلـص منهـا فـي البـول ضمـن األنبـوب اجلامـع الـذي
يصـب محتـواه فـي الـكأس ثـم احلويـض فاحلالـب إلـى أن يطـرح خارجـا .يخـرج الـدم مـن
الكليـة خاليـا مـن اليوريـا عـن طريـق الوريـد الكلوي.
ـ قدم عنوانا للنص :تخليص الدم من اليوريا على مستوى الكلية.
التمرين ( 2ص:)103
دور كل من احلالب و املثانة و اإلحليل:
ـ احلالب :ينقل البول من الكلية إلى املثانة.
ـ املثانة  :تخزن البول الوارد عبر احلالب ثم تطرحه عبر اإلحليل.
ـ اإلحليل :يستقبل البول من املثانة ثم يطرحه خارج اجلسم.
التمرين( 3ص:)104
أكمل اجلدول بوضع األمراض املتوقعة أمام األسباب.
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األسباب

 1تناول أدوية دون استشارة الطبيب
 2قلة شرب املاء
 3لبس ثياب وسخة
 4اإلكثار من تناول أغذية غنية
بالكالسيوم
 5الداء السكري

 6تشكل احلصى في الكلية
 7تراكم احلصى في احلالب

 8التدخني
 9دخول بكتيريا ممرضة في املثانة

 10السمنة
 11دخول طفيليات في اإلحليل

املرض الذي تتوقعه في اجلهاز البولي
القصور كلوي
تشكل احلصى وانسداد في املجاري البولية
إنتان في األعضاء البولية
التهابات
تشكل احلصى وانسداد في املجاري البولية
القصور كلوي
انسداد في املجاري البولية
انسداد في املجاري البولية
قصور كلوي
التهاب املثانة ،إنتان ،قصور كلوي
قصور كلوي
إنتان

أدمج تعلماتي (ص :)105
يرافـق املعلـم املتعلمين تدريجيـا لتدريبهـم علـى القيـام مبقارنـة بكامـل مراحلهـا :ضبـط
الهـدف مـن املقارنـة ،اصطفـاء معايير املقارنة  ،اسـتخراج التشـابهات ثـم التباينات ،إجناز
خالصة.
1ـ يسترجع نفس املكونات املوجودة في اجلدول.
 2ـ هي املغذيات التي تتمثل في غلوسيدات ،بروتيدات ،دسم.
3ـ اليوريا وحمض اليوريا.
4ـ اليوريا وحمض اليوريا
5ـ العضو الذي يخلص الدم من هذه املواد هو الكلى
6ـ حتقق من الفرضية بالنتائج املمثلة على الوثيقة.2
تبين نتائـج التصويـر اإلشـعاعي للجهـاز البولـي بـأن البـول لـه مسـار يبـدأ مـن الكليـة ثـم
احلالـب فاملثانـة وهـو مـا يؤكـد صحـة الفرضيـة.
7ـ يجمـع األفـكار مـن  1إلـى  6ليشـكل نصـا علميـا لتفسـير متكـن العضوية مـن التخلص
مـن الفضلات السـامة املتراكمة فـي الدم.
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امليدان الثاني :اإلنسان واحمليط
3ـ مظاهر النمو والتطور عند النبات (ص )109
أتذكر وأتساءل (ص )110
1ـ إنتاش البذرة :اكتب بيانات الوثيقة ثم أكمل فراغات النص
1ـ عجز2 ،ـ سويقة3 ،ـ جذير
حتوي بذرة الفاصولياء نبتة صغيرة (جنني) تتشـكل من جذير وسـويقة وورقتني أوليتني
وفلقتين حتتويان على غذاء مخزن.
ـ عنـد اإلنتـاش يبـرز اجلذيـر ويعطـي اجلـذور األولـى التـي تتثبـت فـي التربـة ،وتعطـي
السـويقة السـاق الرئيسـي ،أمـا الوريقتـان فتتطـوران لتعطيـا األوراق.
ـ يتطلب اإلنتاش املاء واحلرارة وسالمة البذرة.
 2ـ منو النبات (ص  :)111أكمل فراغات النص.
ـ عندمـا ينمـو النبـات يـزداد طـول وسـمك اجلـذر والسـاق وتظهـر عليـه أوراق عديـدة
وفـروع ثـم أزهـار وثمـار حتمـل بداخلهـا بـذورا.
ـ يحتاج النبات األخضر في تغذيته إلى املاء.
ـ ميتص النبات املاء من الوسط (التربة) ويوزعه على جميع األجزاء النباتية.
إنتاش البذرة (ص )112
هـدف التعليمـات :أن يصـف املتعلـم املراحـل األساسـية لإلنتـاش كمظهـر لنمـو وتطـور
النبات.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )113
الوثيقـة ( 1ص :)112تعـرف علـى مكونـات البـذرة ،ثـم صنفهـا حسـب الـدور؛ اذكـر
أقسـام الرشيم.
ـ تتكون البذرة من ثالثة أجزاء رئيسة هي  :اللحافة والفلقتان واجلنني (الرشيم).
ـ التصنيف حسب الدور:
اللحافة = هو الغطاء الذي يقي األجزاء الداخلية للبذرة من املؤثرات اخلارجية.
الفلقتان= نسيج يحتوي على مدخرات غذائية يقوم بتغذية اجلنني .
اجلنني = هو نبات صغير موجود داخل البذرة  ،ينمو عندما تتوفر الظروف املناسـبة لشـروط
اإلنبـات ليعطي نبات ًا جديداً.
ـ أقسام الرشيم= العجز والسويقة واجلذير.
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الوثيقة ( 2ص  :)112علل نسب التركيب الكيميائي حملتويات البذرة.
ـ الفلقة :غنية باملاء واملواد العضوية ألنها أعضاء ادخار للمغذيات الضرورية للجنني؛
ـ اللحافـة :غنيـة بأليـاف السـليلوز وفقيـرة باملـواد األخـرى كـي تكـون صلبـة تضمـن
احلمايـة؛
ـ اجلنين :غنـي بالبروتينـات ويحتـوي علـى أغلب دسـم البذرة وغني باملـاء ألنه يحتوي
علـى كل مصـادر املـادة والطاقـة التي تسـمح له باإلنبات.
الوثيقة ( 3ص :)113فسر قدرة إنتاش البذرة في غياب التربة.
ألنها حتتوي على جميع العناصر املادية والطاقوية الضرورية لإلنتاش.
الوثيقـة ( 4ص  :)113علـل اختفـاء الفلقتين ،قدم تعريفـا لإلنتاش وصف مراحله
األساسية.
ـ ماذا ميثل اإلنتاش بالنسبة للنبات؟
التعليل :حتلل املدخرات وانتقالها إلى الرشيم.
ـ تعريف اإلنتاش ومراحله
اإلنتـاش هـو عمليـة حيويـة تشـمل مجمـوع الظواهـر والتغيـرات التـي حتـدث للبـذرة
أثنـاء حتـول الرشـيم إلـى نبتـة.
وصـف املراحـل األساسـية لإلنتـاش:إذا نقعـت بـذرة الفاصوليـا اجلافـة في املـاء  ،امتصته
وانتفخـت وزاد حجمهـا وأصبحـت لينـة ملسـاء وزال مـا بهـا مـن جتعـدات ،تتمـزق
اللحافـة بالقـرب مـن اجلذيـر نتيجـة النتفـاخ اجلنين وضغطـه عليهـا  ،يسـتطيل اجلذيـر
وميتـد فـي التربـة إلـى األسـفل وفـي نفـس الوقـت تنمو السـويقة حتت الفلقية سـريع ًا إلى
األعلـى حاملـة معهـا الفلقتين والعجـز  ،وتكـون تلـك السـويقة فـي بادئ األمـر منحنية
إلـى األسـفل لتحمـي الريشـة مـن االحتـكاك املباشـر بحبيبـات التربة ،ينمـو اجلذير نحو
األسـفل ،ثـم ال تلبـث الفلقتـان أن تظهـرا فـوق سـطح األرض وتنفرجـان وتسـتقيم
السـويقة فيتعرض العجز للضوء والهواء ،وتضمر الفلقتان شـيئا فشـيئ ًا وتسـقطان بعد
أن تسـتنفدا الغـذاء املدخـر أثنـاء األطـوار األولـى لإلنبـات ،وفـي نفـس الوقـت يخضـر
العجز ويكبر وتتميز السـاق واألوراق اخلضراء فيتشـكل مجموع خضري ،كما يتفرع
اجلذيـر حتـت سـطح األرض ويتحـول إلـى مجمـوع جـذري .
ـ يستخرج من هذا الوصف املراحل األساسية الواردة في املنهاج.
ـ إنتاش البذرة يعبر عن منو وتطور النبات ،وهو مظهر من مظاهر وحدة العالم احلي.
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أختبر معلوماتي (ص )115
 -1أحـدد العبـارات الصحيحـة ،أصحـح
العبـارات اخلاطئـة:
1ـ إنتـاش البـذرة ال يتـم فـي غيـاب الضـوء.
خاطئـة ،بـل يتـم
2ـ احلبـوب هـي النباتـات التـي نـأكل بذورهـا.
صحيحـة
3ـ اإلنتـاش هـو حتـول النبتـة إلـى بـذرة .بـل
ا لعكـس
4ـ الفلقـة هـي عضـو حمايـة فـي بـذرة
الفاصوليـاء .بـل عضـو ادخـار
5ـ الرشـيم يتكـون مـن الفلقتين فقـط .بـل مـن
العجـز والسـويقة واجلذيـر.

ج -أضع مصطلحا أمام كل جملة:
1ـ هـو مختلـف التغيـرات التـي تطـرأ علـى
البـذرة أثنـاء حتـول الرشـيم إلـى نبتـة .اإلنتـاش
2ـ يتركـب مـن العجـز والسـويقة واجلذيـر.
الرشـيم
3ـ ينمـو مشـكال سـاقا عليـه األوراق األوليـة.
العجـز

 -2أعبر عن أفكار هامة:
أشـكل عبـارة مبلأ الفراغـات فـي الفقـرات
التاليـة:
ـ تبـدأ مراحـل النمـو لـدى البـذرة مبرحلـة
امتصـاص املـاء ،ينتـج عنـه انتفـاخ البـذرة
وزيـادة حجمهـا فتتمـزق حلافتهـا.
ـ فـي املرحلـة الثانيـة حتول املـواد الغذائية املركبة
إلـى مـواد بسـيطة يسـهل اسـتعمالها مـن طرف
اجلنني.
ـ في املرحلة الثالثة ينمو اجلنني إلى نبيتة.

د-أجيب عن أسئلة
1ـ مـا هـي التحـوالت التـي تطـرأ علـى البـذرة
أثنـاء حتـول الرشـيم إلـى نبتـة؟
انتفـاخ البـذرة وبـروز اجلذيـر متجهـا نحـو
األسـفل ،منـو السـويقة نحـو األعلـى ،منـو
اجلذيـر نحـو األسـفل ،منـو العجـز مشـكال سـاقا
عليـه األوراق األوليـة ،انكمـاش الفلقتين ثـم
سـقو طهما .
2ـ اذكـر أهـم مدخـرات الفلقتين فـي بـذرة
الفاصوليـاء.
ـ غنية بالنشاء ،غنية بالبروتينات
غنية باملاء.
3ـ ما أهمية العجز بالنسبة للنبيتة اجلديدة؟
ينمـو العجـز ليشـكل سـاقا حتمـل األوراق
األوليـة.
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التمرين ( 1ص :)116
ـ أرسم منحني منو نبيتة الفاصولياء بداللة العمر.

التمرين ( 2ص:)117
معتمـدا علـى مـا يحـدث فـي املراحـل األساسـية لإلنتـاش اقتـرح تفسـيرا لتغيـر
االمتصـاص فـي املراحـل الثلاث.
ـ املرحلة  :1زيادة امتصاص املاء ألنه ينتقل نحو اجلنني كي يدخل في مرحلة النشاط؛
ـ املرحلـة  :2كميـة املـاء املمتصـة ثابتـة ألن اجلنين في حالة نشـاط  ،املرحلة تنتهي بخروج
اجلذيـر مـن اللحافـة وهـو مؤشـر يـدل على الدخـول في مرحلة منو غيـر قابلة للعكس.
ـ املرحلة الثالثة يتزايد امتصاص املاء بسبب تزايد النمو في مستوى اجلذر والساق.
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امليدان األول :اإلنسان والصحة
 -4التكاثر اجلنسي عند اإلنسان (ص )121
أتذكر وأتساءل (ص )122
التكاثر عند احليوانات
تتميـز احليوانـات إلـى ذكـور وإنـاث؛ ميكـن التمييـز بين الذكـر واألنثـى عنـد بعـض
احليوانـات.
يتواجد الذكر واألنثى معا من أجل التكاثر.
للحيوانـات مظاهـر سـلوكية خاصـة عنـد التكاثـر مثـل :تغييـر املظهـر وكثـرة احلركـة،و
إصـدار أصـوات...،
اإللقاح في أوساط العيش (ص )123
• اإللقاح هو احتاد نطفة ببويضة.
• يـؤدي اإللقـاح إلـى تكويـن بيضـة وهـو مبثابـة نقطـة انطلاق لتشـكل فـرد جديـد
(اجلنين) ,كمـا يسـمح أيضـا بضمـان اسـتمرارية احليـاة لـدى الكائنـات احليـة.
• في الوسط البري ،يتم اإللقاح داخل جسم األنثى و يسمى اإللقاح الداخلي.
• في الوسط املائي ،يتم اإللقاح خارج جسم األنثى و يسمى اإللقاح اخلارجي.
جهاز التكاثر اجلنسي عند اإلنسان (ص )124
هدف التعليمات :أن مييز املتعلم أهمية املناسل في التكاثر اجلنسي عند اإلنسان
تعليمات استغالل الوثائق (ص )125
الوثيقـة(1ص  :)124أكتـب بيانـات الوثيقتين ب َو د ،مـاذا تسـتنتج مـن مقارنـة
اجلهـاز التكاثـري الذكـري واألنثـوي للفـار؟
البيانات:الوثيقـة ب -1 :كليتـان -2 ،حويصـل منـوي -3 ،مثانـة -4 ،خصيـة-5 ،
بربـخ -6 ،إحليـل -7 ،قنـاة ناقلـة للنطـاف.
الوثيقة د -1 :مبيض -2 ،قناة ناقلة للبويضات -3 ،رحم -4 ،إحليل -5 ،مثانة.
االستنتاج :منيز الذكر عن األنثى بوجود أعضاء تناسلية خاصة بكل جنس.
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الوثيقة ( 2أ ،ب)(ص  :)125ضع البيانات أمام ما يوافقها من أرقام على الرسـمني
أ َو ب.
البيانـات :الوثيقـة أ -1:-حويصـل منـوي -2 ،غـدة بروسـتات -3 ،قنـاة ناقلـة للنطـاف،
 -4خصيـة يسـرى -5 ،قضيـب -6 ،إحليـل -7 ،مثانـة -8 ،حالـب.
الوثيقـة ب -1مخاطيـة الرحـم  -2جـدار الرحـم  -3عنـق الرحم  -4مهبل  -5مبيض أمين
 -6صيـوان  -7قنـاة الرحـم (قناة فالوب).
 قـارن فـي جـدول بين اجلهـاز التكاثـري الذكـري واألنثـوي لإلنسـان ،مـن حيـثاملناسـل واملجـاري التناسـلية.
املناسل
املجاري التناسلية

اجلهاز التكاثري الذكري
اخلصيتان
قناة ناقلة للنطاف
البربخ
اإلحليل

اجلهاز التكاثري األنثوي
املبيضان
قناة فالوب
الرحم

استنتج البنية التشريحية للجهاز التكاثري عند اإلنسان.
االستنتاج:
يتركب اجلهاز التكاثري من:
 مناسل تتمثل في اخلصيتني بالنسبة للذكر واملبيضني بالنسبة لألنثى. املجاري التناسلية.تعليمات استغالل الوثائق (ص )127

الوثيقتـان  3و ( 4ص 621و  :)721انطالقـا مـن املعطيـات ،حـدّ د دور كل مـن اخلصيـة
واملبيض.
يتمثل دور املناسل في إنتاج اخلاليا التناسلية وهي:
ـ اخلصيتان تنتجان النطاف؛
ـ املبيضان ينتجان البويضات.
حصيلةّ :خلص دور املناسل
برسم تخطيطي.
مخطط تلخيصي
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اإللقاح (ص)128
هـدف التعليمـات :أن يربـط بين اإللقاح وحدوث التكاثر اجلنسـي ويحـدّ د دور اإللقاح
وشـروطه في ذلك.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )129
الوثيقـة ( 5ص  -:)128حـدّ د حركـة كل مـن النطـاف والبويضـة فـي اجلهـاز
التكاثـري األنثـوي.
ـ النطاف تنتقل من املهبل إلى الرحم ثم إلى الثلث األول من قناة فالوب.
ـ البويضة تنتقل من املبيض إلى الثلث األول من قناة فالوب.
ـ حدد موقع اإللقاح في اجلهاز التكاثري األنثوي.
يحدث اإللقاح في الثلث األول من قناة فالوب.
الوثيقتـان  5و ( 6ص  128و  :)129اسـتخرج مفهـوم اإللقـاح ،شـروطه وأهميتـه فـي
التكاثر اجلنسـي.
ـ اإللقـاح هـو احتـاد اخلليـة التناسـلية الذكريـة مـع اخلليـة التناسـلية األنثويـة الناجتتني عن
أبويـن مـن نفـس النـوع وينتـج عـن ذلـك بيضـة ملقحـة ينشـأ منهـا كائن حـي جديد.
 شـروط اإللقاح :بويضة ونطفة من نفس النوع ،أعداد هائلة من احليوانات املنوية،التقـاء البويضـة والنطفـة في الثلث األول من قناة فالوب في الوقت املناسـب.
 أهميـة اإللقـاح فـي التكاثـر اجلنسـي :يسـمح بتشـكل فـرد جديـد يحمـل نفـسصفـات النـوع ،فهـو يسـمح باحملافظـة علـى النـوع.
حصيلةّ :خلص بنص علمي مميزات التكاثر اجلنسي.
يتضمن التكاثر اجلنسي :
 إنتاج خاليا جنسية (أعراس) من طرف املناسل. احتاد اخللية الذكرية مع اخللية التناسلية األنثوية :اإللقاح. تشكل بيضة ملقحة كخلية أصلية للفرد اجلديد.القواعد الصحية اجلنسية عند اإلنسان (ص )130
هـدف التعليمـات :أن يذكـر بعض األمراض املتنقلة جنسـيا وكيفيـة الوقاية منها ويقدم
نصائح لسلامة جهاز التكاثر عند اإلنسـان.
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تعليمات استغالل الوثائق (ص )131
الوثيقـة ( 1ص  :)130اذكـر بعـض األمـراض املتنقلـة جنسـيا مـع حتديـد العوامـل
املسـببة لهـا وأعراضهـا.
ميأل اجلدول املوالي مستعينا بالوثيقة 1أ.
األمراض املتنقلة جنسيا

العوامل املسببة

األعراض

السفلس(الزهري)
تقرحات جلدية تؤدي إلى
مضاعفات خطيرة
فقدان املناعة املكتسبة
التهابات في املهبل
واإلحليل
التهابـات فـي املهبـل وعنـق
الرحـم
واإلحليل

الوثيقة ( 2ص  :)131استخرج طرق العدوى بالسيدا وطرق الوقاية منه.
يتحكم في معطيات الوثيقتني 1أ1 ،ب ويترجمها في جدولني.
ينشأ كل جدول بكيفية تسمح بقراءة و حتليل سريع للعالقة املطلوبة.
حصيلةّ :خلص في نص علمي أهمية حماية اجلهاز التكاثري بالنسبة لإلنسان.
يعبـر عـن أهميـة حمايـة اجلهـاز التكاثـري بالنسـبة لإلنسـان ،بلغـة سـليمة .يترجـم
املتعلـم أفـكاره فـي نـص علمـي وجيـز ،ينظـم فيـه اجلمـل و يراعـي عالمـات الترقيـم،
يوظـف فيـه مصطلحـات علميـة مالئمـة للموضـوع و يحترم اسـتعماالت اللغـة ،منتجا
فـي النهايـة نصـا علميـا متقنـا ودقيقـا.
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أختبر معلوماتي (ص)134
 -1أحدد العبارات الصحيحة ،أصحح
العبارات اخلاطئة:
1ـ وظيفة املبيض عند األنثى انتاج البيضة
امللقحة؛ خاطئة .بل ينتج البويضات.
2ـ العضو الذي يستقر فيه اجلنني أثناء احلمل
هو املهبل؛
خاطئة ،بل هو الرحم.
3ـ اجلزء الذي تلتقي فيه املجاري البولية
والتناسلية هو اإلحليل؛ صحيحة.
 4ـ تلقح البويضة بأكثر من نطفة؛ خاطئة بل
تلقح بنطفة واحدة.
5ـ اإللقاح يتم في الرحم .خاطئة ،بل في
الثلث األول من قناة فالوب.

ج-أضع مصطلحا أمام كل جملة:
1ـ تنتـج عنـه بيضـة ملقحة ينشـأ منهـا كائن حي
جديد :اإللقاح.
2ـ ُت ْن ِت ُج احليوانات املنوية :اخلصيتان.
3ـ ُي ْن ِت ُج البويضات :املبيض
4ـ يضمن استمرار النوع :التكاثر اجلنسي.

 -2أعبر عن أفكار هامة:
أشكل عبارة مبأل الفراغات في الفقرات التالية:
1ـ يتركب اجلهاز التكاثري من مناسـل ومجاري
تناسلية.
2ـ يتمثـل دور املناسـل فـي انتـاج اخلاليـا
ا لتنا سـلية .
3ـ تتسـبب العالقـات اجلنسـية غيـر الشـرعية فـي
أمـراض خطيـرة متنقلـة جنسـيا.

د -أجيب عن أسئلة
1ـ ما هي شروط اإللقاح؟
بويضـة ونطفـة مـن نفـس النـوع ،أعـداد هائلـة
مـن احليوانـات املنويـة ،التقـاء البويضـة والنطفـة
فـي الثلـث األول مـن قنـاة فالـوب فـي الوقـت
املناسـب.
2ـ ما هي مميزات التكاثر اجلنسي؟
ـ انتـاج خاليـا جنسـية (أعـراس) مـن طـرف
املناسـل؛
ـ احتـاد اخلليـة التناسـلية الذكريـة مـع اخلليـة
التناسـلية األنثويـة :اإللقـاح؛
ـ تشـكل بيضـة ملقحـة كخليـة أصليـة للفـرد
اجلديـد.
3ـ خطر توقف اإلجناب لدى اإلنسان؟
انقراض النوع البشري.
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التمرين ( 1ص :)135
1ـ يعيد الرسم مكبرا مع إضافة  :نطاف ،بويضة ،بيضة ملقحة؛
ـ البيانات املناسبة ( مبيض ،رحم ،قناة فالوب)
يرسم مسار النطاف (بلون أزرق)؛ مسار البويضة (بلون وردي)
مكان اإللقاح؛ مسار البيضة امللقحة (بلون أحمر).
التمرين ( 2ص :)135
أجب عن األسئلة التالية:
1ـ أذكر الهدف من التكاثر اجلنسي؟ انتاج أفراد جديدة للمحافظة على النوع
2ـ كيف تسمي احتاد خليتني جنسيتني؟ اإللقاح.
3ـ مـا هـي مميـزات البويضـة؟ البويضـة خليـة جنسـية حتتـوي على نواة ويحيـط بها غالف
متماسـك من خاليـا مغذية.
4ـ فسر صغر النطاف ،كثرة عددها وحركتها.
 صغيرة جدا :كي تتحرك ضمن املجاري التناسلية؛ـ كثيـرة العـدد :كـي تضمـن وصـول نطفـة إلـى الثلـث األول مـن قنـاة فالـوب مـن أجـل
حـدوث اإللقـاح.
ـ متحركـة :كـي تنتقـل مـن املهبـل إلـى الرحـم ثـم قنـاة فالـوب وتصـل إلـى مـكان حـدوث
اإللقاح.
أدمج تعلماتي (ص:)137
التعليمات واإلجابة عنها:
1ـ حدد احلجم املتوسط ملبيض أنثى بني سن الوالدة و 10سنوات.
احلجم املتوسط للمبيض ≈.mL 0.5
2ـ صف تطور حجم املبيض بني  10و 18سنة.
يتزايد حجم املبيض من  0.5إلى .mL 7
3ـ حدد حجم املبيض لدى امرأة بالغة.
حجم املبيض لدى املرأة البالغة ≈mL 7
4ـ نفس األسئلة( )1،2،3عن تطور حجم اخلصية لدى الذكر.
 احلجم املتوسط للخصية بني سن الوالدة و 10سنوات ≈.mL 281
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ـ بني  10و 18سنة.يتزايد حجم اخلصية من  2إلى .mL 20
ـ حجم اخلصية لدى الذكر البالغ ≈mL 20
5ـ قدّ م تفسيرا لهذه التغيرات:
حجـم كل مـن اخلصيـة واملبيـض يتزايـد بين  10و 18سـنة وذلـك لالنتقال مـن الطفولة إلى
مرحلـة البلـوغ ،التـي تبـدأ فيهـا اخلصيـة في انتاج النطـاف واملبيض في انتـاج البويضات
حل وضعية اإلدماج ( 1ص )140
يهـدف هـذا التقـومي إلـى تقـدمي حصيلـة عـن درجـة منـاء الكفـاءة اخلتاميـة األولـى بتقـومي
إجابـات املتعلـم عـن التعليمـات الثلاث باسـتخدام شـبكة التقـومي املرفقـة.
املنتوج املقترح  :يتضمن منتوج املتعلم اإلجابة عن التعليمات الثالث.
بسـبب التغذيـة غيـر املتوازنـة ،يعانـي الكثيـر مـن األطفال من اختلاالت وظيفية في عدة
مسـتويات مـن اجلسـم نتيجة اإلخالل بالتـوازن الغذائي.
1ـ تقدمي استدالل علمي على أن سلمى مصابة بإفراط سكري ،مع التعليل.
توقفـت سـلمى عـن الدراسـة ،وهـي اآلن تتابـع عالجهـا فـي املستشـفى منـذ مـدة ،ألن
حالتهـا معقـدة نتيجـة اسـتهالكها الغذائـي غيـر املتـوازن.
ـ تبين نتائـج التحاليـل الطبيـة علـى الوثيقـة  2بـأن نسـبة التحلـون لـدى سـلمى تقـدر بــ ِ
( ) g/L 2,37مرتفعـة قياسـا بالقيمـة املرجعيـة ( g/L 1.10ـ  )0.70وهـذا يـدل على أن
سـلمى مصابـة بإفـراط سـكري.
ـ تبين الوثيقـة  1بـأن سـلمى تكثـر مـن اسـتهالك العصائـر واملرطبـات واحللويـات ،وهـي
مـواد غنيـة بالغلوسـيدات ،فهـي ت ُْفر ُِط في اسـتهالك أغذية عضويـة طاقوية جعلت راتبها
الغذائـي غيـر متـوازن .فاالسـتهالك املفـرط لألغذيـة السـكرية هـو الـذي رفـع مـن نسـبة
التحلـون لـدى سـلمى.
2ـ الوظائف احليوية التي ميكن أن تختل نتيجة اإلفراط السكري ،مع االستنتاج.
تبني الوثيقة  3بأن التغذية غير املتوازنة من حيث الغلوسيدات يترتب عنها:
ـ اضطـراب فـي نسـب مـواد أخـرى فـي الـدم ،كارتفـاع نسـبة الكولسـتيرول() g/L 2,24
وثالثـي الغليسـيريد () g/L 2,31؛
ـ اختلال فـي وظائـف حيويـة أخـرى ،إصابـات فـي :الكلـى واملجـاري البوليـة التناسـلية،
اجلهـاز الهضمـي ،اجلهـاز التنفسـي؛ مـع ضعـف مقاومـة اجلسـم لألمـراض.
االسـتنتاج :االختلال فـي التغذيـة يـؤدي إلـى عـدة اختلاالت وظيفيـة فـي العضويـة
(عـدة أمـراض خطيـرة).
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3ـ تقدمي نصائح لزمالئه جتنبهم مثل حالة سلمى.
التغذيـة السـليمة هـي الدعامـة الرئيسـية للصحـة ،لذلـك يطلب احتـرام القواعد الصحية
اخلاصـة بالتغذية ،مثل:
ـ تنظيم تناول الوجبات الغذائية؛
ـ تناول أغذية صحية ،كافية معتدلة الكميات ،متوازنة ،متنوعة؛
ـ ممارسة الرياضة ،ألن النشاط البدني يحافظ على الوزن الصحي.
شبكة تقومي وضعية اإلدماج
التعليمة

املعايير

املؤشرات

 .1الوجاهة تطابق املنتوج مع ما هو مطلوب في
 :1تقدمي
التعليمة دون اخلروج عن املوضوع.
استدالل
مؤ :يقدم استدالال علميا يستغل فيه
علمي على
معطيات
أن سلمى
الوثيقة  ،2ليصل إلى أن سلمى مصابة
مصابة بإفراط
باإلفراط السكري ،ثم يستغل معطيات
سكري ،مع
الوثيقة  1ليعلل بأن االستهالك املفرط
التعليل.
لألغذية السكرية من طرف سلمى هو
الذي رفع من نسبة التحلون لديها.
 .2االستعمال مؤ :يوظف بشكل سليم مكتسباته
السليم ألدوات املرتبطة بالراتب الغذائي املتوازن وغير
املتوازن ليشخص االختالل في التوازن
املادة
الغذائي.
 .3االنسجام ينتهج خطة منطقية تتضمن املقارنة بني
نتائج التحليل والنتائج املرجعية املتعلقة
بالتحلون ،يربط األسباب بالنتائج دون
تناقضات أو خلط في األفكار.
مؤ يربط بني أعراض الداء السكري و اإلفراط
في تناول األغذية السكرية.
 .4اإلتقان ،تقدمي منتوج كامل ومتقن ،منظم،
الدقة والتميز بجودة في اخلط واملقروئية ونظافة
املنتوج...
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2ـ الوظائف
احليوية التي
ميكن أن
تختل نتيجة
اإلفراط
السكري.
االستنتاج.

 .1الوجاهة

 .2االستعمال
السليم ألدوات
املادة
 .3االنسجام

 .4اإلتقـان،
الدقـة والتميـز
 .1الوجاهة
 .2االستعمال
السليم ألدوات
املادة

 :3تقدمي
نصائح لزمالئه
جتنبهم مثل
حالة سلمى .3 .االنسجام

 .4اإلتقـان،
الدقـة والتميـز

تطابق املنتوج مع ما هو مطلوب في
التعليمة دون اخلروج عن املوضوع.
مؤ :1يستغل معطيات الوثيقة  3ليبني بأن
التغذية غير املتوازنة (اإلفراط في تناول
األغذية السكرية) يترتب عنها اختالل في
وظائف حيوية أخرى تؤدي إلى أمراض
أخرى خطيرة.
مؤ :2يستنتج أن االختالل في التغذية
يؤدي إلى أمراض خطيرة أخرى.
مؤ :يوظف بشكل سليم مكتسباته املرتبطة
بـ :الراتب الغذائي واختالل التوازن الغذائي
من أجل حل التعليمة.
مـؤ :1يربـط بين اإلفـراط السـكري
واختلاالت وظيفيـة لهـا عالقـة بأجهـزة
اإلطـراح والهضـم والتنفـس...
مؤ :2يستنتج بأن االختالل في التغذية يؤدي
إلى عدة اختالالت وظيفية في العضوية.
مـؤ :تقـدمي منتـوج كامـل ومتقـن ،منظـم،
بجـودة فـي اخلـط واملقروئيـة ونظافـة
املنتـوج...
مؤ :تقدمي نصائح تتطابق مع ما هو مطلوب
في التعليمة؛ عدم اخلروج عن املوضوع.
التوظيف السليم للمكتسبات واملوارد،
تسمح له بتطبيق أسس التغذية الصحية.
مؤ :يقدم النصائح التي تخص قواعد
التغذية الصحية املتعلقة بالتنظيم،
بالكم ،بالنوع ،بالتوازن ،بالتنوع؛ وممارسة
الرياضة.
مـؤ :ينتهـج املتعلـم خطـة منطقيـة مراعيـا
الربـط بين القواعـد الصحيـة والنصائـح
القابلـة للتطبيـق ضمـن منتـوج متناسـق
وكامـل.
مـؤ :1تقـدمي منتـوج كامـل ومتقـن ،منظـم،
بجودة في اخلط واملقروئية ونظافةاملنتوج...
مؤ :2يقدم نصائح ناجعة تسمح بتبني
القواعد السليمة للتغذية املتعلقة مبشكل
سلمى.
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امليدان الثاني :اإلنسان واحمليط
 4ـ التكاثر اجلنسي عند النباتات ذات األزهار (ص )141
أتذكر وأتساءل (ص)142

أغلبيـة النباتـات حتمـل أزهـارا فـي فصـل الربيـع ،لكنهـا تختفـي بعـد عـدة أسـابيع ّ
وحتـل
محلهـا الثمـار التـي حتتـوي علـى البـذور.
 -1من الزهرة إلى البذرة:
من أهم مراحل التكاثر عند النباتات الزهرية ما يلي:
 -1تشكل براعم زهرية.
 -2ظهور األزهار.
 -3ظهور الثمار.
 -4تشكل بذور بداخلها.
الحـظ الشـكل املقابـل واربـط بين الوثائـق واألرقـام التـي تناسـبها .الربـط بين الوثائـق
واألرقـام :الوثيقـة ب مـع  ،1الوثيقـة أ مـع  ،2الوثيقـة ج مـع 3
 -2طرق أخرى لإلكثار من النباتات الزهرية:
يلجأ املزارعون إلى طرق أخرى لإلكثار من النباتات الزهرية دون استعمال البذور.
فيـم يتمثـل هـذا النـوع مـن التكاثـر؟ هـذا النوع هو التكاثـر اخلضري ويتـم بالدرنات مثل
البطاطـس أو البصلات مثـل البصـل أو الفسـائل مثل اجليرانيوم.
ـ ضع عالمة (ے) أمام العبارة الصحيحة (ص :)341
تشـكل البـذور فـي النباتـات الزهريـة لإلكثـار مـن النباتـات الزهريـة دون زرع
بذورهـا نسـتعمل:
داخـل:
 الدرنات .ے الورقة. األزهار. الثمرة .ے الفسائل .ے الساق. الثغور. اجلذر.85
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ـ اختر الكلمات املناسبة كي متأل الفقرة (ص :)143
أختار  5كلمات ألمأل الفقرة 2
أختار  4كلمات ألمأل الفقرة 1
تتكاثـر أغلـب النباتـات الزهريـة بتحـول عنـد غـرس بصلـة تسـتطيل جذورهـا ثـم
الزهـرة إلـى ثمـرة حتتـوي بداخلهـا علـى تظهـر صفائـح خضـراء تتحول إلـى أوراق ثم
يستطيل البرعم النهائي ليعطي ساقا ،ميكن
بـذور تنتـش معطيـة نباتـا جديـدا.
أن تعطـي البصلـة مـن  5إلـى  6بصلات.
الكلمات:
الكلمات:
بذور ،نباتا ،ثمرة ،الزهرية ،اجلذور ،البراعم .أوراق ،ساقا ،جذورها ،بصالت ،النهائي.
الدعامة التشريحية للتكاثر عند النباتات ذات األزهار (ص )441
هـدف التعليمـات :أن يتعـرف علـى أعضـاء اجلهـاز التكاثـري ويحـدّ د دور املناسـل فـي
التكاثـر اجلنسـي عنـد النباتـات ذات األزهـار.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )145
الوثيقة ( 1ص :)441ـ صف الزهرة واستخرج مكوناتها.
الوصف :تتكون الزهرة من القطع الزهرية اآلتية:
 الكأس (السبالت) -التويج (البتالت) -األعضاء التكاثرية (األسدية واملدقة).الوثيقة ( 2ص - :)541استنتج دور املناسل في التكاثر اجلنسي.
الدور :انتاج اخلاليا التكاثرية الذكرية واألنثوية.
 صنف األزهار حسب اجلنس.أصناف األزهار حسب اجلنس:
 -1أزهار ثنائية اجلنس (خنثى).
 -2أزهار أحادية اجلنس (ذكرية بها أسدية فقط أو أنثوية بها مدقة فقط).
مميزات التكاثر اجلنسي عند النباتات ذات األزهار (ص)146
هـدف التعليمـات :أن يربـط بين اإللقاح وحدوث التكاثر اجلنسـي ويحـدّ د دور اإللقاح
وشـروطه في ذلك.
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تعليمات استغالل الوثائق (ص ) 147
سم عملية توضع حبة الطلع على امليسم.
الوثيقة( 1ص ّ :)146
العملية هي التأبير.
 ما هي العوامل املساعدة على انتقال حبوب الطلع؟العوامل هي :احلشرات ،الرياح ،املاء ،اإلنسان...
 صف التغيرات الطارئة على حبة الطلع من امليسم إلى املبيض.التغيـرات هي:إنتـاش حبـة الطلـع ،اسـتطالة األنبوب الطلعي في القلم ،اختـراق األنبوب
الطلعـي للمبيـض ،دخول النطفتين 1و  2للبويضة.
 ما هي الظاهرة التي تلي دخول النطفتني الذكريتني في املبيض؟الظاهرة هي :اإللقاح.
 ما هي شروط هذه الظاهرة؟ ما عالقتها بالتكاثر اجلنسي؟الشروط هي :وجود جنسني من نفس النوع ،حدوث التأبير ،إنتاش حبة الطلع.
الوثيقة ( 2صّ : )147خلص في مراحل دورة حياة نبات زهري.
املراحـل هـي :انتـاج الزهـرة للمناسـل ،انتـاج املناسـل للخاليـا التكاثريـة ،التقـاء اخلاليـا
التكاثريـة (اإللقاح)،التحصـل علـى فـرد جديـد ،إنتـاش البـذرة ،التحصـل علـى نبـات
جديـد ،إزهـار النبـات.
 ضع منوذجا لدورة حياة نبات زهري من محيطك ( .من اختيار التلميذ واألستاذ )أختبر معلوماتي (ص )051
أ -أحـدد العبـارات الصحيحـة ،أصحـح ج -أضع مصطلحا أمام كل جملة:
 1النباتات ذات األزهار.العبـارات اخلاطئـة:
 2الزهرة ثنائية اجلنس. -1صحيحة.
 -2خاطئة ،تتكون السداة من مئبر وخيط 3- .املدقة (الكربلة).
 4زهرة أحادية اجلنس ذكرية. -3صحيحة.
 5اإللقاح. -4خاطئة ،تنتج املدقة بويضات.
 -5خاطئـة ،يتـم اإللقـاح بين نباتني من نفس
النوع وتنتج عنه بيضة ملقحة.
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ب -أعبر عن أفكار هامة:
شـكل عبـارة مـن كل مجموعة مـن الكلمات
اآلتية:
 -1متثـل األزهـار اجلهـاز التكاثـري عنـد
النباتات ذات األزهار.
 -2حتمل األسدية مآبر تنتج حبوب الطلع.
 -3الزهـرة التـي حتتـوي علـى األسـدية واملدقة
هـي زهـرة خنثى.
 -4التأبيـر هـو انتقـال حبـة الطلـع مـن مئبـر
السـداة إلـى ميسـم املدقـة.
 -5يحـدث التأبيـر بين نباتني مـن نفس النوع
ينتـج أحدهمـا حبـوب الطلـع وينتـج اآلخـر
بويضـة وهـو شـرط لإللقـاح.
 -6الزهـرة أحاديـة اجلنـس األنثويـة تتميـز
بتواجـد املدقـة.

د -أجيب عن أسئلة:
 -1كأس  +تويج  +أعضاء تكاثرية.
 -2هي املدقة واألسدية.
 -3إنتاج خاليا جنسية.
 -4انتقـال حبـوب الطلـع مـن مئبـر إلـى
ميسـم ،وهـو نوعـان :تأبيـر ذاتـي وتأبيـر غيـر
ذاتـي (خلطـي).
 -5وجـود خليـة جنسـية ذكريـة وخليـة
جنسـية أنثويـة مـن نفـس النـوع.
 -6إنتاج أفراد جديدة من نفس النوع.

حل التمرين ( 1ص:)151
أمأل الفراغات مبا يناسب من كلمات:
 -1متثل الزهرة اجلهاز التكاثري للنباتات ذات األزهار
 -2تتكون أعضاء احلماية في الزهرة من :السبالت أو الكأس ومن البتالت أو التويج.
 -3تواجد املدقة و السداة معا في نفس الزهرة تدعى بالزهرة اخلنثوية ( ثنائية اجلنس ).
 -4التأبير نوعان :تأبير ذاتي وتأبير غير ذاتي.
أدمج تعلماتي (ص:)152
 -1أهمية الزهرة عند النباتات ذات األزهار :هي اجلهاز التكاثري.
 -2منوذج للتحوالت التي تطرأ على الزهرة حتى تعطي فردا جديدا:
( ميثل املراحل األساسية لدورة حياة نبات زهري ).
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حل وضعية اإلدماج ( 2ص )156
يهـدف هـذا التقـومي إلى تقـدمي حصيلة عن درجة منـاء الكفاءة اخلتاميـة الثانية بتقومي
إجابـات املتعلـم عن التعليمات الثالث باسـتخدام شـبكة التقومي املرفقة.
املنتوج املقترح  :يتضمن منتوج املتعلم اإلجابة عن التعليمات الثالث:
1ـ يحدد أهمية النحل بالنسبة للنباتات ذات األزهار واإلنسان
تبين الوثيقـة  2أن النحـل هـو أحـد أهـم عوامـل التأبيـر الطبيع ّيـة للنباتـات ذات األزهـار،
فهـو بحاجـةٍ إلـى حبـوب الطلـع والرحيـق املوجـود فـي األزهـار مـن أجـل إنتـاج العسـل،
بينمـا حتتـاج األزهـار إلـى حبـوب الطلـع التـي يحملهـا النحـل مـن زهـرةٍ إلـى أخـرى كـي
تتكاثـر .فبمجـرد تنقـل النحـل بين األزهـار فإنّـه يفيـد أغلبيـة النباتـات التـي توفـر الغذاء
لإلنسـان بتمكينهـا مـن التكاثـر .فالعالقـة بين النحـل والنباتـات ذات األزهـار هـي ٌ
مثـال
علـى عالقـة التعايـش وتبـادل املنفعـة.
ٌ
مسـؤول عـن تكاثـر أغلـب أنـواع النباتـات التـي توفـر
تبين معطيـات الوثيقـة 1أن النحـل
الغـذاء الـذي يتناولـه اإلنسـان فـي شـكل خضروات وفواكـه ويعود مصدرهـا بالضبط إلى
النباتـات ذات األزهـار.
مـن جهـة أخـرى ،النحـل ينتـج العسـل ذا الفوائـد املختلفـة لإلنسـان والتي تتعـدى طعمه
اللذيـذ ،فمنـه تتـم صناعـة العديـد من األغذيـة واألدوية.
2ـ يقترح تفسيرا لتناقص نسبة النباتات ذات األزهار في مزرعة عمي مسعود
تظهـر معطيـات الوثيقـة  4خلال الفتـرة 2012ـ 2015أن نسـبة النباتـات ذات األزهـار
تتناقـص بشـدة فـي نفـس الوقـت الـذي تتناقـص فيـه نسـبة النحـل فـي املزرعـة.
تبين معطيـات الوثيقـة  3بـأن عمـي مسـعودَ ،أ ْكثَـ َر في نفس الفترة من اسـتعمال املبيدات
احلشـرية التـي تختلـط مـع حبـوب الطلـع علـى األزهـار وتقلل مـن خصوبة التربـة وتلوثها
و تسـمم النباتات.
نسـتدل مـن ذلـك بـأن النحـل خلال هـذه الفتـرة كان يتغـذى علـى حبـوب طلع ُم َس َّـم َمة
باملبيدات.
فاسـتعمال عمـي مسـعود للمبيـدات أ َّثـر سـلبا علـى احمليـط الـذي يعيـش فيـه النحـل
والنباتـات ذات األزهـار ،األمـر الـذي تسـبب فـي مـوت أعـداد هائلـة مـن أفـراد النحـل
التـي تلعـب دورا أساسـيا فـي التأبيـر ،ممـا َأ َّخ َـل بالتكاثـر اجلنسـي واحدٌ من أهـم الوظائف
احليويـة للنباتـات ذات األزهـار؛ وهـو مـا يفسـر تناقـص أفـراد النباتـات ذات األزهـار فـي
مزرعـة عمـي مسـعود بسـبب تدخلـه السـلبي في محيطـه مما قلل من محاصيلـه الزراعية.
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3ـ يقدم نصائح تخص احملافظة على التنوع البيئي واحمليط
للمحافظة على التنوع البيئي واحمليط السليم يجب احترام القواعد التالية:
ـ احلـد مـن جميـع أشـكال التلـوث الـذي يتسـبب فيه اإلنسـان ،بـدءا بعدم رمـي النفايات
وإعادة اسـتغاللها ،والتقليل من اسـتعمال املبيدات واملواد الكيميائ ّية الضارة واسـتبدالها
باسـتعمال املواد العضو ّية؛
ـ تسهيل تكاثر وانتشار الكائنات احلية في أوساطها الطبيعية؛
ـ احلـرص علـى ممارسـة الزراعـة ملـا تعطيـه مـن مسـاحات خضـراء وأزهـار للمحافظـة علـى
النباتـات اليخضوريـة كمنتجـات أوليـة وحمايـة الكائنـات احليـة األخـرى املرتبطـة بهـا؛
ـ احملافظـة علـى سلامة وبقـاء أنـواع الكائنـات احلية مع اإلنسـان ّ
ألن الطبيعـة تعتبر مصدراً
لعيشـه ،فاألراضـي الزراع ّيـة توفـر لـه الغـذاء ،واملسـطحات املائ ّية من أجل الري والشـرب،
وكذلـك النباتـات واحليوانـات التـي تُعدّ مصـدراً لتغذيته وحمايته؛
ـ نشـر الوعـي البيئـي بين أفـراد املجتمـع لكي تزداد محبة النـاس للمحيط مبا فيه ،وكذلك
بين اجليـران واألقـارب وتوجيههـم بطريقـة صحيحـة متكنهـم مـن احملافظـة علـى البيئـة
والتعـاون علـى مواجهـة األخطـار التـي تهـدد احمليـط بالتلـوث وانتشـار األمـراض.
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شبكة تقومي وضعية اإلدماج
مـع مـع مـع مـع
4 3 2 1

التعليمة

املعايير

املؤشرات

1ـ يحدد
أهمية النحل
بالنسبة
للنباتات
ذات األزهار
واإلنسان.

 .1الوجاهة

اإلجابة عن التعليمة وعدم اخلروج
عن املوضوع.
مؤ :1يبرز العالقة بني النحل
والنباتات ذات األزهار
مؤ :2يبني أن تكاثر أغلب النباتات
ذات األزهار التي توفر الغذاء و
الرزق لإلنسان يتمعن طريق تدخل
النحل في عملية التأبير.
مؤ :3يبني أن النحل مصدر غذائي
صحي لإلنسان.

.2االسـتعمال التوظيف السليم للمكتسبات
لسـليم املرتبطة باملادة من أجل حل
ا
ألدوات املـادة التعليمة.
مؤ :النحل أحد أهم عوامل
التأبير الطبيع ّية في تكاثر
النباتات ذات األزهار.
مؤ :النحل مصدر للغذاء والدواء
بالنسبة لإلنسان.
.3االنسجام

نهج املتعلم خلطة منطقية منظمة
وشاملة ،دون تناقضات أو خلط
في األفكار.
مؤ :يقدم إجابة متناسقة تتضمن
العالقة املتبادلة بني النحل
والنباتات ذات األزهار واإلنسان
واحمليط.

 .4ا إل تقـا ن  ،مـؤ :تقـدمي منتـوج كامـل ومتقن،
الدقـة والتميـز منظـم ،بجـودة في اخلط واملقروئية
ونظافـة املنتوج...
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2ـ يقترح
تفسيرا
لتناقص نسبة
النباتات ذات
األزهار في
مزرعة عمي
مسعود.

 .1الوجاهة

تطابـق املنتـوج مع مـا هو مطلوب
فـي التعليمـة دون اخلـروج عـن
املوضـوع.
مـؤ :يسـتدل بـأن اسـتعمال
املبيـدات يؤثـر سـلبا علـى نسـبة
النحـل ،وأن تناقـص أفـراد النحـل
فـي املزرعـة يقلـل مـن التأبيـر فـي
املزرعة فتترب عنه عواقب سـلبية
علـى التكاثـر اجلنسـي لـدى
النباتات ذات األزهار.

التوظيف السليم للمكتسبات
.2
االستعمال املرتبطة باملادة من أجل حل
التعليمة.
السليم
ألدوات املادة مؤ :استعمال املبيدات يضر
بالنحل وهذا يؤثر سلبا على
التكاثر اجلنسي لدى النباتات ذات
األزهار فتتناقص احملاصيل الزراعية.
 .3االنسجام نهج املتعلم خلطة منطقية
منظمة وشاملة ،دون تناقضات
أو خلط في األفكار.
مؤ :يربط بني األسباب والنتائج
لتقدمي إجابة تفسيرية.
يفسر تناقص أفراد النباتات
ذات األزهار في مزرعة عمي
مسعود بسبب تدخله السلبي
في محيطه.
 .4اإلتقان ،مـؤ :تقـدمي منتـوج كامـل
الدقة والتميز ومتقـن ،منظـم ،بجـودة في اخلط
واملقروئيـة ونظافـة املنتـوج...
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3ـ يقدم
نصائح تخص
احملافظة على
التنوع البيئي
واحمليط

 .1الوجاهة

مـؤ :تقـدمي نصائـح تتطابـق مع ما
هـو مطلـوب فـي التعليمـة؛ عـدم
اخلـروج عـن املوضـوع :النصائـح
تخـص احملافظـة علـى التنـوع
البيئـي واحمليـط.

التوظيـف السـليم ملكتسـبات
.2
االستعمال ومـوارد تسـمح لـه بتطبيـق قواعد
احملافظـة علـى الصحـة واحمليـط:
السليم
ألدوات املادة مؤ :يقدم إرشادات من أجل:
ـ احلـد مـن جميـع أشـكال
ا لتلـو ث ؛
ـ تسهيل تكاثر الكائنات احلية؛
ـ احملافظة على التنوع البيئي؛
ـ نشر الوعي البيئي بني األفراد.
 .3االنسجام مـؤ :ينتهـج املتعلـم خطـة منطقية
مراعيـا الربـط بين قواعـد احملافظـة
علـى احمليـط والنصائـح القابلـة
للتطبيـق ضمـن منتـوج متناسـق
وكامـل.

 .4اإلتقان ،مؤ :1تقدمي منتوج كامل
الدقة والتميز ومتقن ،منظم ،بجودة في اخلط
واملقروئية ونظافة املنتوج...
تقدمي نصائح أساسية وكاملة
تسمح بتبني القواعد املتعلقة
باحملافظة على احمليط ،ضمن
عمل متقن ومنظم.
مؤ 2ـ يتبنى نشر الوعي البيئي
بني األفراد للمحافظة على
احمليط.
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وحدة بناء الكائنات احلية (ص )157
بنية اخللية (ص )158
هدف التعليمات :أن يع ّرف املتعلم اخللية كوحدة بناء للكائنات احلية.
تعليمات استغالل الوثائق (ص )159
الوثيقة  1ب (ص  :)158ـ أعد الرسم واكتب عليه البيانات املوافقة لألرقام.
يعيد نفس الرسم ويكتب البيانات:
 =1غشاء سيتوبالزمي
 =2نواة
 =3هيولى
الوثيقة  2ج (ص  :)159نفس السؤال.
يعيد نفس الرسم ويكتب البيانات:
 =1غشاء سيتوبالزمي
 =2هيولى
 =3نواة
 =4جدار بكتوسليلوزي (هيكلي)
الوثيقتان  1و (2ص  158و  :)159قارن بني اخلليتني احليوانية والنباتية ،ماذا تستنتج؟
يرافق األستاذ املتعلمني في القيام باملقارنة:
 عنوان املقارنة؛ اصطفاء معايير املقارنة؛ استخراج التشابهات ثم التباينات؛االستنتاج :تتكون معظم اخلاليا من غشاء يحيط بهيولى تسبح فيها نواة.
ـ ما هو مفهوم اخللية؟
اخللية هي الوحدة البنائية والوظيفية للكائنات احلية.
حصيلة  :يقدم رسما تخطيطيا يبرز فيه البنية املتماثلة للخلية النباتية واحليوانية.
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أختبر معلوماتي (ص)161
أ ـ أحدد العبارات الصحيحة ،أصحح العبارات
اخلاطئة:
1ـ خاطئة:اخللية احليوانية حتوي سيتوبالزم به نواة.
2ـ خاطئة :اخللية حتتوي على سيتوبالزم وغشاء
سيتوبالزمي ونواة وفجوة.
3ـ خاطئة :في اخللية النباتية الغشاء السيتوبالزمي
محاط بجدار.
4ـ خاطئة :كل اخلاليا لها نفس الوحدة البنيوية.

ج ـ أضع مصطلحا أمام كل جملة:
1ـ وحدة بنائية للكائنات احلية .اخللية.
2ـ مجموعة من اخلاليا .نسيج
3ـ مجموعة من األنسجة .عضو
4ـ مجموعة من األعضاء .جهاز

ب ـ أعبر عن أفكار هامة:
أشكل عبارة مبأل الفراغات في الفقرات التالية:

د ـ أجيب عن أسئلة:
1ـ مبـاذا ُ َت ِا ُثـل ُ
اخلليـة احليوانية اخللي َة النباتية؟
تتكـون مـن غشـاء هيولـي يحيـط بِهيولـى
تسـبح فيهـا نـواة.

ـ تتكون كل الكائنات احلية من خاليا.
ـ تتكـون معظـم اخلاليـا مـن غشـاء هيولـي يحيـط
2ـ مـن مـاذا تنشـأ اخلليـة؟ مـن انقسـام خليـة
بِهيولـى تسـبح فيهـا نـواة.
أخـرى.

مترين (ص :)162
 1ـ ضع البيانات املوافقة لألرقام في الشكلني أ و ج.
الشكل أ:
 =1نواة
 =2فجوة كبيرة
 =3جدار بكتوسليلوزي
 =4هيولى

الشكل ب:
 =1نواة
 =2جدار خلية اخلميرة
 =3غشاء هيولي
 =4هيولى

2ـ قارن بني اخللية النباتية وخلية خميرة اخلبز .ماذا تستنتج؟
يقارن ثم يستنتج أن اخلاليا الثالث لها نفس الوحدة البنيوية.
3ـ ما هي العناصر البنيوية املشتركة بني اخلاليا احلية؟
معظم اخلاليا احلية تتكون من :غشاء يحيط بهيولى تسبح فيها نواة.
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10ـ تقومي الكفاءة الشاملة  :حل وضعية اإلدماج ( 3ص )165
يهـدف هـذا التقـومي إلـى تقـدمي حصيلـة عـن درجـة منـاء الكفـاءة الشـاملة (يحافـظ
علـى صحتـه وصحـة غيـره و يتدخـل إيجابيـا حلمايـة محيطـه) احملققـة للملمـح.
املنتوج املقترح  :يتضمن منتوج املتعلم اإلجابة عن التعليمات الثالث.
1ـ مصدر الرصاص كعامل ملوث للهواء والتربة
يسـتخدم اإلنسـان الرصـاص فـي صناعـات متعـددة كإنتـاج البطاريـات وبعـض املركبـات
العضويـة التـي تضـاف إلـى وقـود السـيارات لتحسين أداء احملـركات وصناعـة األصبـاغ
والسـبائك ومسـاحيق التجميـل وأصبـاغ الشـعر وعلـب حفـظ األغذيـة وأحبـار اجلرائـد
واملجلات واألجهـزة الكهرومنزليـة كالكمبيوتـر والتلفـاز ،الـخ .تخلـف بقايـا هـذه املـواد
املصنعـة أضـرارا وخيمـة علـى صحـة اإلنسـان والنبـات واحمليـط.
ـ تبني الوثيقة َ ،1أ َّن األدخنة التي تنفثها العوادم إثر االستعمال البشري املفرط للسيارات
وأن حـرق النفايـات احملتويـة علـى الرصاص يحرر أدخنة تنشـر جسـيمات رصاصية تلوث
الهواء.
كمـا ت ُْظهِ ـ ُر أن التربـة تتلـوث مبعـدن الرصـاص الـذي يصـل إليهـا مـع النفايـات التـي ترمـى
عليهـا أو يتـم دفنهـا فيهـا أو مـع ميـاه األمطـار والـري امللوثة الغنيـة باملركبـات العالقة لهذا
املعدن.
2ـ اآلثار السلبية لنشاط اإلنسان على اإلنسان والنبات والتربة
عندمـا يلـوث اإلنسـان الهـواء والتربـة بالرصـاص كمعـدن ثقيـل وسـام ،تنجـم عـن ذلـك
آثـار سـلبية علـى صحـة اإلنسـان والكائنـات احليـة األخـرى واحمليـط:
ـ يدخـل الرصـاص إلـى جسـم اإلنسـان(الوثيقتان  3و )4عـن طريـق اجلهـاز التنفسـي
(باستنشـاق الهـواء) واجلهـاز الهضمـي مـع الطعـام والشـراب ومـن خاللهمـا إلـى جهـاز
الـدورانُ .ي َس ِّـم ُم الرصـاص الكثيـر مـن أعضـاء اجلسـم حيـث يـؤدي ارتفـاع معدالتـه إلـى
اضطرابـات فـي السـمع والنمـو وفقـر الـدم وقـد ُي ِ
حـد ُث تلفـا شـديدا للكلـى وآالمـا فـي
البطـن حتـى يصـل إلـى إصابـة الدمـاغ وقـد ينتهـي التسـمم مبـوت الفـرد.
ـ تتسـرب املـواد امللوثـة بالرصـاص فـي جـوف التربـة فتغيـر مـن تركيبهـا فتؤثـر سـلبا علـى
أحيـاء التربـة وتلحـق الضـرر بخصوبتهـا وتـؤدي إلـى مـوت النباتـات فتقلص مـن احملاصيل
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الزراعيـة .تبين نتائـج التحليـل التـي تعرضهـا الوثيقـة  2أن نسـبة الرصـاص فـي النباتـات
املزروعـة فـي املنطقـة امللوثـة بالرصـاص تفـوق بكثيـر القيمـة احلديـة لالسـتهالك خاصـة
بالنسـبة للمحاصيـل كثيـرة االسـتهالك مـن طـرف اإلنسـان كالقمح واخلس والـذرة والتي
تنتقـل بدورهـا عبـر األغذيـة إلـى اإلنسـان.
ـ نسـتنتج مما سـبق أن االسـتخدام غير العقالني للمواد واألجهزة الصناعية جعل اإلنسـان
يؤثـر سـلبا علـى الهـواء الـذي يتنفسـه واملـاء الـذي يشـربه واألرض التـي يسـكن عليهـا
ويزرعهـا ،أي صـار يخـل بصحتـه ويدمـر محيطـه.
3ـ يقدم إرشادات تخص التدخل اإليجابي لإلنسان من أجل حماية احمليط:
يحافـظ علـى صحتـه وصحـة غيـره بوقايـة امليـاه واألغذيـة ومـكان العيـش والعمـل مـن
ملوثـات الرصـاص؛ التقيـد بالقواعـد الصحيـة للتغذية؛ و يتدخـل ايجابيا حلماية محيطه
بالعمـل مبـا يلـي :حمايـة النباتـات والتنـوع البيئـي مـن التلـوث؛ حمايـة التربـة مـن املـواد
امللوثـة باملعـادن الثقيلـة مثل الرصاص؛ رسـكلة النفايات؛ تبني قواعـد إيجابية للمحافظة
علـى احمليط.
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شبكة تقومي وضعية اإلدماج

التعليمة املعايير

مـع مع مـع مـع
4 3 2 1

املؤشرات

1ـ مصدر  .1الوجاهة تطابـق املنتـوج مع مـا هو مطلوب في
التعليمـة دون اخلروج عن املوضوع.
الرصاص
مؤ :1يسـتخرج من الوثيقة  1مصدر
كعامل
الرصـاص امللـوث للهـواء (أدخنـة
ملوث
العـوادم وحـرق النفايـات) ومصـدر
للهواء
الرصـاص امللـوث للتربـة (ردم
والتربة
النفايـات احملتويـة علـى الرصـاص فـي
التربـة).
.2
االستعمال
السليم
ألدوات
املادة

يوظـف بشـكل سـليم مكتسـباته
املرتبطـة باملـادة:
مـؤ :1األدخنـة التـي تنفثهـا العـوادم
وحـرق النفايـات احملتويـة علـى
الرصـاص عوامـل تلـوث الهـواء.
مـؤ :2النفايـات احملتويـة علـى
الرصـاص تلـوث التربـة.

مـؤ :ينتهـج خطـة منطقيـة ليبين أن
.3
ا ال نسـجا م تلـوث احمليـط وانتقـال العامـل امللوث
مـن احمليـط إلى اإلنسـان والنبات يضر
بصحـة هـذا وذاك دون تناقضـات أو
خلـط في األفـكار.
 .4اإلتقان ،تقـدمي منتـوج كامل ومتقـن ،منظم،
بجـودة فـي اخلـط واملقروئيـة ونظافـة
الدقة
املنتـوج...
والتميز
98

علوم الطبيعة واحلياة

2ـ اآلثار
السلبية
لنشاط
اإلنسان
على
اإلنسان
والنبات
واحمليط

 .1الوجاهة تطابـق املنتـوج مع مـا هو مطلوب في
التعليمـة دون اخلروج عن املوضوع.
مـؤ :1يبين اآلثـار السـلبية لإلنسـان
علـى اإلنسـان،
مـؤ :2يبين اآلثـار السـلبية لإلنسـان
علـى النبـات،
مـؤ :3يبين اآلثـار السـلبية لإلنسـان
علـى احمليـط.
.2
االستعمال
السليم
ألدوات
املادة

يوظـف بشـكل سـليم مكتسـباته
املرتبطـة باملـادة:
مـؤ :1يشـرح كيفيـة دخـول
الرصـاص إلـى العضويـة عـن طريـق
اجلهـاز التنفسـي واجلهـاز الهضمـي؛
عواقـب ذلـك علـى الوظائـف احليوية
األخـرى.
مـؤ :2يشـرح كيفيـة تلـوث التربـة
بالرصـاص عـن طريـق ميـاه األمطـار
والـري وعواقـب ذلـك علـى الوظائف
احليويـة للنباتـات.

ينتهـج خطـة منطقيـة تتضمـن الربـط
.3
ا ال نسـجا م بين النشـاط غيـر العقالنـي لإلنسـان
وتدهـور صحـة اإلنسـان والنباتـات
ويدمر احمليط.
 .4اإلتقان ،مـؤ :تقـدمي منتـوج كامـل ومتقـن،
منظـم ،بجـودة فـي اخلـط واملقروئيـة
الدقة
ونظافـة املنتـوج...
والتميز
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 :3تقدمي  .1الوجاهة تطابـق املنتـوج مـع مـا هـو مطلوب في
التعليمـة دون اخلـروج عـن املوضوع.
إرشادات
مـؤ :تقـدمي إرشـادات حتـث علـى
حتث على
التدخـل اإليجابـي لإلنسـان مـن أجل
التدخل
حمايـة احمليـط..
اإليجابي
التوظيف السليم للمكتسبات
لإلنسان .2
من أجل االستعمال واملوارد ،تسمح له بتطبيق قواعد
حماية
احملافظة على الصحة وحماية احمليط:
السليم
مؤ:1يقدم إرشادات للمحافظة على
احمليط .ألدوات
املادة

صحته وصحة غيره؛
مؤ :2يقدم إرشادات للتدخل
اإليجابي حلماية احمليط.

يقتـرح إرشـادات قابلـة للتطبيـق
.3
ا ال نسـجا م تتناسـب مـع احملافظـة علـى صحتـه
وصحـة غيـره واحملافظـة علـى احمليـط.
 .4اإلتقان ،تقـدمي منتـوج كامل ومتقـن ،منظم،
بجـودة فـي اخلـط واملقروئيةونظافـة
الدقة
املنتـوج...
والتميز
مـؤ :1تقـدمي إرشـادات أساسـية
وكاملـة للمحافظـة علـى الصحـة
و ا حمليـط
ضمن عمل متقن ومنظم.
مـؤ 2ـ يتبنـى نشـر الوعـي البيئـي بين
األفـراد للمحافظـة علـى احمليط.
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التغذية
غـذاء :أي مـادة صلبـة أو سـائلة تـزود اجلسـم بالعناصـر الغذائيـة و ينتـج عـن اسـتهالكها
الطاقـة و النمـو و صيانـة اجلسـم و التكاثـر و تنظيـم العمليـات احليويـة فـي اجلسـم.
تغذيـة :مجمـوع العمليـات احليويـة التـي يحصل الكائـن احلي عن طريقهـا على األغذية
التـي يسـتعملها مـن أجل النشـاط والبناء والنمـو والصيانة.
إرضاع :الفترة التي تعقب الوالدة .حيث يفرز ثدي املرأة احلليب ،وتقوم بإرضاعه.
فـاألم بإمكانهـا أن ترضـع طفلهـا بعـد حوالـي  8سـاعات مـن الوالدة  .اإلفـراز الذي يخرج
مـن الثـدي فـي هـذا الوقـت ويدعـى اللنب لـه فوائده اجلمـة للطفل.
إطعام :عملية إدخال الطعام إلى الفم ومضغه وبلعه.
إدارة األغذيـة واألدويـة :وضـع املواصفـات الفنيـة اللازم توفرهـا فـي األغذيـة واألدويـة
املسـتهدفة لالسـتعمال البشـري وترخيصهـا حسـب املواصفـات املطلوبـة.
إدمان:االستسلام اجلسـدي والنفسـي لعـادة أو أدويـة معينـة بحيـث يصبـح العيـش
متوقفـا عليهـا عضويـا ونفسـيا ويصعـب تركهـا .مـن املواد التي تسـبب اإلدمـان :املورفني
واألفيـون واحلشـيش ،معظـم احلبـوب املنومـة ،الكحـول والنيكوتين.
أغذيـة محفوظـة :أغذيـة محفوظة فـي معلبات أو كرتون ،بعـد إعدادها للحفظ بالطهي
أو بإضافـة مـواد حافظة أو كليهما.
ترشيد االستهالك :وضبط االستهالك وفق معايير صحية واقتصادية مناسبة.
جــوع  :إحسـاس عضـوي غريـزي ،ينشـ ًأ مـن مؤثـرات داخليـة تـدل علـى حاجة للجسـم
لألطعمـة ،وينشـأ اجلـوع عـن نقـص فـي نسـبة السـكر فـي الـدم ،ويـدل علـى حاجـة
اجلسـم للغـذاء ،وينبـه مركـزاً عصبيـ ًا فـي أسـفل املـخ وهـذا بـدوره ينبـه مراكـز عصبيـة
عليـا فـي قشـرة املـخ ،تشـعر باجلـوع وتفتـح الشـهية ،وينبـه أيضـ ًا جهـاز الهضـم فيفـرز
اللعـاب والعصـارة املعديـة ،اسـتعداداً السـتقبال الطعـام ،وحتـدث انقباضـات قويـة مؤملـة
فـي عضلات املعـدة .وميكـن التغلـب علـى آالم اجلـوع بصفـة مؤقتـة مبضـغ أي شـيء أو
بشـرب املـاء أو القهـوة أو الشـاي .وفـي اجلـوع تـزداد حساسـية اجلهـاز العصبـي ،فيصيـر
الشـخص عصبيـا وقلقـا ،سـريع التأثـر وقليـل الصبـر والتركيـز.
سـوء التغذيـة :هـي حالـة تنتـج عـن عـدم حصـول اجلسـم علـى كميـة كافية مـن العناصر
الغذائيـة .أو تنـاول اجلسـم لكميـة مفرطـة مـن األغذية.
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صحـة  :صحـة هـي حالـة اجلسـم العاديـة ،أي حالـة غيـاب املـرض اجلسـمي أو العقلـي،
بحيـث تـؤدي جميـع أعضـاء اجلسـم وظيفتهـا احليويـة العاديـة.
قـيء :تفريـغ محتويـات املعـدة عـن طريـق الفـم ،نتيجـة انعـكاس عصبـي مركـزه النخـاع
املسـتطيل .وينشـأ عـادة مـن تهيـج الغشـاء املخاطـي للمعـدة ،وفائدته التخلـص من املواد
املهيجـة ،وعـدم السـماح بوصولهـا لألمعـاء.
كواشـيوركور ( ،)Kwashiorkorمتالزمـة سـوء تغذيـة متعلقة بنقـص البروتني والطاقة،
يسـجل وجـوده غالبـ ًا فـي أفريقيا االسـتوائية ،وفي جـزر الهند الشـرقية والغربية.املصطلح
يعنـي الطفـل ()kwashiاألحمـر ( )orkorفـي لغـة األشـانتي بدولـة غانـا فـي إفريقيـا.
يظهـر لـدى األطفـال ،مـن جيـل الرضاعـة وحتـى جيـل  3سـنوات ،الذيـن يسـتبعدون
عـن الرضاعـة عقـب والدة طفـل إضافـي فـي العائلـة ،حيـث يتوقـف إرضاعـه ،فينتقـل إلى
حميـة فقيـرة بالبروتين ،فيصـاب باملـرض.
فـي البلـدان التـي يكـون فيهـا الكواشـيوركور متوطنـا ( ،)endémiqueترتكـز هـذه
احلميـة فـي األسـاس ،علـى مصـادر سـكرية فقيـرة بالبروتين وذات جـودة متدنيـة مثـل:
األرز األبيـض ،الـذرة والبطاطـس .هـذه احلميـة تـؤدي إلـى مظهـر يبـدو به الطفل سـمينا،
ولهـذا هنـاك مـن يناديـه بطفـل السـكر (.)Sugar baby

التحصل على الطاقة
اختنـاق :عـدم القـدرة علـى التنفـس ،ناجـم عـن منـع مـرور الهواء فـي األنف والفـم أوفي
املجـاري التنفسـية ،نتيجـة أورام ،انتفاخـات ،أو وجـود جسـم غريـب أو نقـص ثنائـي
األكسـجني.
أسـناخ  :جمـع سـنخ ،خليـة مـن احلويصلات الهوائيـة فـي الرئة ،أو ذلك اجلـزء من الفك
حيث ينغرس السـن.
أكسدة هوائية  :أكسدة في األنسجة للتحصل على الطاقة بتدخل ثنائي األكسجني.
أول أكسـيد الكربـون :غـاز ال لـون لـه ،اجلـزء الرئيسـي املكـون لغـاز الفحـم .وهـو يتحـد
بشـكل سـريع مـع اخلضـاب (الهيموغلوبين) أكثـر مـن ثنائـي األكسـجني ،ليكـون
كاربوكسـي هيموغلوبين ،وهـو مركـب ثابـت نسـبياً ،ممـا يقلـل مـن كميـة اخلضـاب
املوجـودة لنقـل ثنائـي األكسـجني.
تعـرق  :التعـرق هـو عمليـة إفـراز السـائل امللحـي مـن الغـدد العرقيـة فـي اجلسـم ،و ُيعـد
التعـرق وظيفـة فيزيولوجيـة ذات أهميـة كبيـرة فـي تنظيـم درجـة حـرارة اجلسـم ُ .يفـرز
العـرق بشـكل رئيسـي مـن منطقة حتـت اإلبط ،من القدمني وراحـة اليدين وتعتمد كمية
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العـرق الـذي ُينتجـه اجلسـم علـى عـدد الغـدد العرقيـة التي ميتلكهـا ،حيث ُيولد اإلنسـان
بعـدد غـدد عرقيـة تتـراوح بين  4 - 2مليـون ويكتمـل نشـاطها عنـد البلـوغ.
تنفـس هوائـي :التنفـس هـو إنتـاج الطاقـة الالزمـة لنشـاط العضويـة وذلـك باسـتعمال
العناصـر الغذائيـة فـي وجـود ثنانـي األكسـيجني(.)O2
حساسـية :رد فعل جهاز املناعة في جسـم اإلنسـان نتيجة لدخول أجسـام غريبة بحيث
حتفز اسـتجابته املناعية .تختلف شـدة رد الفعل تبعا لدرجة حتسـس اجلسـم وقد يحدث
رد الفعـل هـذا فـي أي مرحلة عمرية.
ربـو  :مـرض تنفسـي حتسسـي مزمـن يتصـف بضيـق الشـعب الهوائية و ُيسـبب زيادة في
اإلفـرازات املخاطيـة مـع تقلـص فـي العضلات وتضيـق فـي القصبـات الهوائيـة ،ينتـج عنه
ضيـق فـي التنفـس مـع صفيـر وسـعال فـي شـكل متكـرر و تزداد هـذه األعراض سـوءا أثناء
الليـل أو عنـد القيـام بـأي مجهود.
زكام  :عدوى فيروسية شائعة االنتشار ومن أهم الفيروسات املُسببة للعدوى الرينوفيروس
( ،)Rhinovirusالتـي تؤثـر فـي القنـاة التنفسـية العلوية ( األنـف واحلنجرة ) و قد يحدث
التهـاب فـي الرئتين أيضـ ًا يتسـبب بأعـراض شـائعة كالسـعال ،ال ُعطـاس  ،التعـب ،الصـداع
و احلمـى فـي بعـض احلـاالت .يـزداد املـرض فـي الشـتاء واخلريـف ،و يصيب األطفال بنسـبة
أكثـر مـن البالغين ،يتعافـى غالبيـة املُصابين بالـزكام خالل أسـبوع واحد إلى أسـبوعني .تتم
العدوى عن طريق دخول الفيروس املُسبب للزكام عن طريق الفم ،األنف والعينني وينتشر
مـن خلال القطيـرات الهوائيـة الناجمـة عـن سـعالُ ،ع َطـاس أو كالم املُصـاب بالعـدوى وقد
ينتقـل عـن طريـق االتصال املباشـر باملُصاب أو مشـاركته ألدواته .
طاقـة :القـدرة علـى القيـام بعمـل ،قـدرة املـادة علـى إعطـاء قـوى قـادرة علـى إجنـاز عمـل
معين ،أو قـدرة نظـام مـا علـى القيـام بنشـاط مـا ،وهي كيـان مجرد ال ُيعـرف إال من خالل
حتوالتـه ،التـي تنتـج حركـة ،حـرارة ،ضـوء ،تيـار كهربائي،الـخ .أشـكال الطاقـة عديـدة:
طاقـة كيميائيـة ،طاقـة ميكانيكيـة ،طاقـة حراريـة ،طاقـة شمسـية (طاقـة ضوئيـة أولية)،
طاقـة نوويـة ،طاقـة كهربائيـة ،طاقة مغناطيسـية.

اإلطراح
احتباس البول :هو فقدان القدرة على تفريغ املثانة بشكل كامل.
إحليـل  :عبـارة عـن قنـاة طويلـة يبلـغ طولهـا عنـد الرجـل حوالـي 20سـم  ،وال يتجـاوز
4سـم عنـد املرأة.وهـو ميتـد بين عنـق املثانـة والفتحـة اخلارجيـة لإلحليـل.
إدرار البول  :خروج البول بشكل متكرر أو بكمية أكبر من املعتاد.
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إدرار امللح :إفراز امللح بنسبة غير عادية من الكليتني.
اج حصاة بالوسائل اجلراحية من حويضة احلالب.
استخراج حصاة احلويضة ِ :ا ْس ِت ْخ َر ُ
إطـراح :التخلـص مـن الفضالت.اإلطـراح هـو تخلـص العضويـة مـن فضالتهـا السـامة
الناجتـة عـن مختلـف نشـاطاتها.
التهـاب :اسـتجابة مناعيـة أولية للجسـم تتم للتخلص من العوامـل املُمرضة (البكتيرية،
الفيروسـية أو الفطرية) واألنسـجة التالفة وغيرها من العوامل املُثيرة .مظاهرها :االلتهاب
باالحمـرار ،ارتفـاع درجـة احلرارة ،االنتفاخ ،األلـم واالختالل الوظيفي للعضو املتأثر.
بـــول :سـائل مركـب تفصلـه الكليتـان مـن الـدم لتخرجـه مـن اجلسـم ،ويحتـوي علـى
مـا يزيـد عـن حاجـة اجلسـم مـن املـاء ،واألملاح ،وفضلات األيـض مـن اليوريـا وحمـض
اليوريـا والكرياتينين وكبريتـات عضويـة وغيـر عضويـة .كمـا يحتـوي البـول علـى بقايـا
أدويـة وسـموم يتعاطاهـا اإلنسـان.
تبـول  :إفـراغ البـول ،ويتجمـع البـول املتكـون في مختلـف العناصر الكلويـة في احلويضة
مؤديـا إلـى رفـع الضغـط بداخلهـا وزيـادة توتر جدرهـا تدريجيا ثم ينطلق منهـا إلى املثانة
عبـر احلالـب التـي متتلـئ بالتدريـج إلـى أن يرتفـع التوتـر فـي جدرانهـا فـوق عتبـة معينـة
وعنـد ذلـك يحـدث اإلفـراغ نتيجـة ملنعكـس عصبـي يسـبب الرغبـة فـي التبـول .تتألـف
املثانـة مـن أليـاف عضليـة ملسـاء تشـكل مـا يسـمى العضلـة الدافعـة وقسـم آخـر يسـمى
املثلـث وهـو منطقـة مثلثيـة الشـكل صغيـرة ميـر منهـا احلالبـان و اإلحليـل وتقـع عنـد عنـق
املثانـة وهـي حتتـوي علـى أليـاف عضليـة ملسـاء تتشـابك أليافهـا مـع بعضهـا حـول فتحـة
اإلحليـل مكونـة مـا يسـمى املعصـرة الداخليـة للمثانـة.
حتصـي  :تشـكيل حصيـات فـي أعضـاء اجلسـم .يحـدث التحصـي فـي عـدة أعضـاء؛
كاحلويصـل الصفـراوي ،والكليـة واحلالـب واملثانـة والبنكريـاس والغـدد اللعابيـة والزائـدة
الدوديـة.
حصـاة  :ترسـب أملاح معدنيـة فـي جهـات مختلفـة مـن اجلسـم ،مكونـا حجـارة صغيرة
صلبـة .يتكـون احلصـى عـادة فـي األعضـاء اخلازنـة ،أو ممراتهـا؛ كحـوض الكلـى واملثانـة
واحلويصـل الصفـراوي واملفاصـل وفـي مسـالك الغـدد اللعابيـة .وجـود احلصـى في حوض
الكليـة قـد يـؤدي إلـى إتالفهـا ،وإذا مـرت فـي احلالـب تسـبب أملـ ًا شـديداً يدعـى املغـص
الكلـوي .وتنتـج حصـاة املثانـة بعـد التهـاب فـي املثانـة ،أو إصابتهـا مبـرض البلهارسـيا.
يتكـون حصـى املـرارة مـن الكولسـترول وكربونـات الكالسـيوم وأصبغـة الصفـراء بنسـب
مختلفـة .وقـد يسـد احلصـى قنـاة الصفـراء؛ ممـا يسـبب املغـص وعسـر الهضـم ومـرض
الصفـراء .يختلـف عـدد احلصـوات وحجمهـا مـن مريـض آلخـر.
شريان :وعاء دموي يسيل فيه الدم من ناحية القلب إلى األنسجة.
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قيـح  :قيـح هـو نـاجت سـائل لاللتهـاب ،يحتـوي علـى أنسـجة مهضومـة وميتـة ،أو قطـع
منهـا ،وخاليـا ميتـة حتتـوي علـى كريـات دمويـة بيضـاء ،وأحيانـ ًا حتتـوي علـى اجلراثيـم.
وريـد :وعـاء يوصـل الـدم مـن الشـعيرات الدمويـة إلـى القلـب وتسـمى حسـب األعضـاء
اآلتيـة منهـا ،أو التـي متـر منهـا.

التكاثر
إباضـة :هـي أحـد أطـوار دورة احليـض عنـد املـرأة حيـث تخـرج البويضـة الناضجـة مـن
جريبهـا فـي أحـد املبيضين نحـو قنـاة فالـوب ،ليتـم إخصابهـا باحليـوان املنـوي الذكـري مما
يجعلـه طـوراً خصبـ ًا يحـدث فيـه احلمـل.
اختفـاء اخلصيـة :خلـل فـي النمـو يتميـز بعدم انحـدار إحدى اخلصيتين أو كلتيهما من
جتويـف البطـن إلى أسـفل الصفن.
إلقـاح :هـو احتـاد اخلليـة التناسـلية الذكريـة مـع اخلليـة التناسـلية األنثويـة الناجتتين عـن
أبويـن مـن نفـس النـوع وينتـج عـن ذلـك بيضـة ملقحـة ينشـأ منهـا كائـن حـي جديـد.
بطانـة الرحـم  :الغشـاء املخاطـي املبطـن للرحـم .ويقسـم إلـى اجلـزء الوظيفـي ،الـذي
يسـقط خلال احليـض .واجلـزء القاعـدي الـذي ال يسـقط خلال احليـض ،ويبقـى فـي
اتصـال مـع عضلـة الرحـم ،ويشـكل قاعـدة لتجديـد بطانـة الرحـم بعـد كل حيـض.
بويضة  :اخللية التناسلية األنثوية التي تخرج من املبيض ،والتي بعد إلقاحها باخللية
التناسلية الذكرية ،تنمو باالنقسام حتى تصير كائن ًا حي ًا يحمل الصفات النوعية ألبويه.
تشـريح حيـوان  :هـو فتـح وتقطيع جسـم احليـوان من أجل ال َب ْح ُ
ـث ِفي َأ ْع َضائ ِه ودراسـة
تركيبهـا وعالقاتهـا ببعضهـا وجتـري الدراسـة عـادة علـى تشـريح اجلسـم امليـت أي اجلثث
.فإذا امتدت الدراسـة إلى أنسـجة اجلسـم ،وجرى فحصها حتت املجهر سـميت حينئذ؛
التشـريح املجهري.
تعشيش البيضة  :عملية دخول البويضة امللقحة إلى اجلدار املخاطي للرحم.
التكاثـر اجلنسـي :عمليـة حيويـة إلنتـاج اخللـف مـن أفـراد النـوع؛ مـن احتـاد خليتين
جنسـيتني مـن أبويـن مـن جنسين مختلفين (ذكـر وأنثـى) .وهـو سـمة من سـمات احلياة
األساسـية لعـدد كبيـر مـن الكائنـات احليـة .تبـدأ القـدرة علـى اإلجنـاب عـد البلـوغ الـذي
يصحبـه كثيـر مـن التغيـرات النفسـية والبدنيـة واأليضيـة فـي كل من الفتـى والفتاة؛ ومن
ذلـك نضـج الغـدد اجلنسـية واألعضـاء التناسـلية األخـرى .اخلاليـا التناسـلية تنتـج فـي
الغـدد اجلنسـية؛ مبيـض املـرأة (ينتـج بويضـات) وخصيـة الرجـل (تنتـج نطافـا) .يبـدأ
التكاثـر عنـد احتـاد اخلليتين التناسـليتني أي بعـد اإللقـاح ،يتشـكل جنين ينمـو ويتطـور
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ليعطـي فـردا كاملا يحمـل صفـات النـوع.
حمـل  :حالـة فيزيولوجيـة مؤقتـة يتـم خاللهـا إخصـاب ونضـج واحد أو أكثـر من األجنة
داخـل رحـم األم ،ويسـتمر غالبـ ًا ملـدة تسـعة أشـهر ،يتـم احتسـابها مـن موعـد دورة
احليـض األخيـرة ُ .يصنـف احلمـل إلـى ثالثـة أطـوار مختلفـة تتبايـن فـي تطـور اجلنين
واألعـراض الظاهـرة علـى األم.
سـائل منـوي :سـائل يتكـون مـن منويـات وبروتينـات مختلفـة ومعـادن مثل الكالسـيوم
واملغنيزيـوم والفوسـفور والصوديـوم والبوتاسـيوم والزنـك والكلـور ،واآلزوت ومركبـات
أخـرى مثـل الفيتامينـات وحمـض السـيتريك.
متالزمـة :مصطلـح يطلـق علـى مجموعـة مـن األعـراض التـي تظهـر بشـكل متزامـن مـع
بعضهـا ويـدل ظهورهـا مجتمعـة علـى اإلصابـة مبرض أو اضطراب نفسـي أو حالة شـاذة .
نزيـف  :فقـدان الـدم خـارج أو داخـل اجلسـم ،فالداخلـي منـه ينتـج عـن تسـرب الـدم
مـن األوعيـة الدمويـة أو أعضـاء اجلسـم املختلفـة كالدمـاغ واملعـدة واألمعـاء وغيرهـا .
أمـا اخلارجـي فيشـمل فقـدان الـدم مـن الفتحـات الطبيعيـة فـي اجلسـم كاملهبـل ،الفـم أو
املسـتقيم ( الشـرج ) أو فقدانـه مـن خلال اجلـروح اجللديـة العميقـة.
نطفـة :خليـة تناسـلية ذكريـة ناضجـة .تلقـح البويضـة لتتشـكل بيضـة ملقحـة تنمـو
باالنقسـام حتـى تصيـر كائنـ ًا حيـ ًا يحمـل الصفـات النوعيـة ألبويـه.
يخصي :يزيل اخلصيتني أو املبيضني.

مصطلحات خاصة بالنبات األخضر
طرح النبات للماء :يتم بآليتني النتح واإلدماع.
النتـح :ظاهـرة حيويـة تتمثـل فـي طـرح املـاء فـي جـو غيـر مشـبع .فـي النباتـات الوعائيـة
يتـم عبـر املسـامات البينيـة والفراغـات خلاليـا األنسـجة املالمسـة للهواء الداخلـي ،ليطرح
بخـار املـاء عـن طريـق الثغـور والقشـرة الرفيعـة ،أو عبـر العديسـات فـي األنسـجة الفلينية.
اإلدمـاع :خـروج املـاء مـن حافـة أوراق بعـض النباتـات فـي شـكل سـائل عبـر ثغـور مائيـة
ذات خاليـا ثغريـة ميتـة مفتوحـة باسـتمرار.
اإللقـاح :اندمـاج املشـيج الذكـر مـع املشـيج األنثـى الناجتين عـن أبويـن مـن نفـس النـوع
وينتـج عـن ذلـك بيضـة ملقحـة ينشـأ منهـا نبـات جديـد.
اإلنتاش :مختلف التغيرات التي تطرأ على البذرة أثناء حتول الرشيم إلى نبتة.
الثغـور الورقيـة :الفتحـات املوجـودة بالبشـرة والتـي يحـدث عـن طريقهـا تبـادل الغـازات
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بين جهـاز التهويـة املمثـل باملسـافات البينيـة داخـل جسـم النبـات واجلو اخلارجـي .وحتاط
فتحـة الثغـر بخليتين حارسـتني كل خليـة حتتـوي علـى نـواة وغنيـة بالصانعـات اخلضـراء.
يكون جدار اخللية احلارسـة سـميكا من الناحية املواجهة لفتحة الثغر ورفيعا من الناحية
اجلانبيـة البعيـدة عنها.تتـرك خاليـا البرانشـيم فراغـا يدعـى غرفة حتـت ثغرية.
جـذر :ذلـك اجلـزء مـن محـور النبـات الـذي يتطـور مـن جذيـر اجلنين وينمـو مباشـرة إلـى
األسـفل ،وحتتـوي اجلـذور عـادة ترتيبـا معين مـن األنسـجة الوعائيـة.
سـاق  :احملـور األصلـي فـي النباتـات الوعائيـة تقـوم علـى اجلـذر ،وتعلـو تدريجيـا حاملـة
األغصـان واألوراق والثمـار.
الزهرة :أوراق نباتية حتورت إلى أعضاء تكاثرية.
العضـو التكاثـري الذكـر :يتمثـل في السـداة وهـو ورقة نباتيـة تطورت لتحمل أكياسـا
طلعيـة حترر حبـوب الطلع.
النبـات املشـيجي الذكـر :حبـة الطلـع ،التـي حتتـوي علـى خليتين :خلية مغذيـة وخلية
تكاثرية.
املشيج الذكر :ينتج عن تضاعف اخللية التكاثرية عند إنتاش حبة الطلع.
العضـو التكاثـري األنثـى :املدقـة ،ميكـن للمدقـة أن حتمـل عـدة كرابـل (أخبيـة)،
الكربلـة تتكـون مـن مبيـض وقلـم وميسـم.
البويضات :تنتمي إلى املبيض وهي نسيج يتشكل فيه الكيس اجلنيني.
الكيس اجلنيني :هو النبات املشيجي األنثى.
املشـيج األنثـى :هـو البييضـة الكرويـة املوجـود بين اخلليتين املسـاعدتني مـن الكيـس
اجلنينـي.
مفهـوم التغذيـة الذاتيـة :النباتـات اليخضوريـة لهـا قـدرة صنـع املـواد العضويـة الالزمـة
لهـا انطالقـا مـن مـواد معدنيـة ،وهذا بفضل اليخضور الذي يسـمح لهـا بامتصاص الطاقة
الضوئيـة .متثـل اجلزيئـات العضويـة التـي تركبهـا نقطـة انطلاق لتركيـب مـواد عضويـة
أخـرى تدخـل فـي تركيـب النباتـات والكائنـات احليـة.
تسـتمد النباتـات ال َّ
اليخضوريـة والكائنـات احليـة األخـرى غذاءهـا العضـوي مـن الوسـط
الـذي تعيـش فيـه لذلـك تدعـى كائنـات غيـر ذاتيـة التغذيـة.
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Ovulation
Aorte
Duodénum
Fructification
blanc d’œuf
Urètre
Excrétion
Fertilisation
Floraison
Derme
Oreille
Réponse
Elongation
Dentition
Algue
Dégénérescence
Ingestion
Organes
Carnivore
Inflammation
Douleur

أ
إباضة
أبهر
اثنا عشر
إثمار
آح
إحليل
إخراج
إخصاب
إزهار
أدمة
أذن
استجابة
استطالة
إسنان
أشنة
اضمحالل
إطعام
أعضاء
آكل اللحم
التهاب
ألم
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Fécondation
Absorption
Gamètes
Intestins
Tube
Turgescence
Femelle
Nez
Primaire
Métabolisme

إلقاح
امتصاص
أمشاج
أمعاء
أنبوب
انتفاخ
أنثى
أنف
أولي
أيض

ب

Pétale
Fèces
Epididyme
Bourgeon
Protéine
Graine
Epiderme
Bactérie
Œsophage
Café
Betterave
Environnement
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بتلة
براز
ُب ْر ُبخ
برعم
بروتني
بذرة
بشرة
بكتيريا
بلعوم
بن
بنجر
بيئة

دليل األستاذ

Acclimatation
Echange
Défécation
Bourgeonnement
Renouvellement
Lyse
Coagulation
Fermentation
Synthèse
photosynthèse
Intoxication
Dissection
Classification
Duplication
Accroissement
Evolution
Sudation
Nutrition
Variation
Reproduction
Adaptation
Coloration
Reproduction
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ت
تأقلم
تبادل
تبرز
تبرعم
جتدد
حتلل
تخثر
تخمر
تركيب
تركيب ضوئي
تسمم غذائي
تشريح
تصنيف
تضاعف
تضخم
تطور
تعرق
تغذية
تغير
تكاثر
تكيف
تلوين
تكاثر
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Activation
Hybridation
ث
Dioxyde de carbone
Mammifères
Pore
Dioxygène
Fruit
Paroi
racine
Corps
Peau
Genre/sexe
Embryon
Appareil
Appareil excrétoire
Appareil reproducteur
Appareil respiratoire
Appareil digestif
Système nerveux
Appareil musculaire
Génération
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تنشيط
تهجني
ثاني أكسيد الكربون
ثدييات
ثقب
ثنائي أكسجني
ثمرة
ج
جدار
جذر
جسم
جلد
جنس
جنني
جهاز
جهاز إطراح
جهاز تكاثري
جهاز تنفسي
جهاز هضمي
جهاز عصبي
جهاز عضلي
جيل

دليل األستاذ

Uretère
Nigelle
Porteur
Mouvement
Calcul
Acide lactique
Larynx
Alvéole pulmonaire
Vésicule séminale
Vivant
Animale
Extracellulaire
Externe
Testicule
Cellule
Cellule sexuelle
Cellule animale
Cellule sanguine
Cellule nerveuse
Hermaphrodite
Filament
Filiforme
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ح
حالب
حبة سوداء
حامل
حركة
حصاة
حمض اللنب
حنجرة
حويصل رئوي
حويصل منوي
حي
حيوان
خ
خارج اخللية
خارجي
خصية
خلية
خلية جنسية
خلية حيوانية
خلية دموية
خلية عصبية
خنثى
خيط
خيطي
		

