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مقدمة
ـهُ هـذا الدليـل ألسـاتذة السـنة األولـى مـن التعليـم املتوسـط ملـادة علـوم الطبيعـة  ُيَوجَّ
واحليـاة، كوثيقـة تعليميـة أساسـية مرافقة ترشـدهم إلى كيفية توظيف الكتاب املدرسـي 
وتدلهـم علـى سـبل اسـتخدامه وطرائق توظيف الوسـائل وتقنيـات البحث التي تقتضيها 
التعلمـات فـي املقاطـع املختلفـة املدرجـة إلكسـاب مـوارد جديـدة وإرسـاء الكفـاءات التي 

يسـعى إليهـا املنهـاج مـن خـال ميدانـي اإلنسـان والصحة واإلنسـان واملحيط.

أمهية الدليل:
هـو مرجع منهجـي: ألنـه يقـدم الدعائـم البيداغوجية املناسـبة التـي تسـاعد املعلم 

علـى تنظيـم وتهيئـة الظـروف املائمـة لسـيرورة التعليـم والتعلم.

هـو أداة عمل: لكونه يشـمل مجموعـة من التوضيحات والتوجيهـات العملية واملنهجية 
التـي متـس مختلـف اخليـارات البيداغوجيـة املعتمدة في الكتـاب، خاصة 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 عنصران أساسـيان من الوسـائل التعليميـة القاعدية، 
املـوارد  تترجـم  ومنسـجمة  متكاملـة  تعلميـة  تعليميـة  مجموعـة  لتشـكيل  يندمجـان 

املرتبطـة باملنهـاج الرسـمي )طبعـة جـوان 2015( بكيفيـة منظمـة إلـى كفـاءات.  

                                                                                         جلنة الـتاأليف     
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1ـ حمتويات كتاب التلميذ

مدخل للميدانني؛ 
مدخل للميدان؛

اأتذكر واأت�ساءل ، السترجاع املوارد األساسية واكتشاف مشكات تستوجب احلل؛

اإطار الو�سعية امل�سكلة وطرح ت�ساوؤلت:
• وثائق متنوعة ومختلفة لبناء املفاهيم الضرورية إلرساء املوارد؛

• دليل منهجي للممارسة والتجريب؛
• تعليمات استغال الوثائق؛

• معجم املصطلحات املستعملة في الوضعية.

ح�سيلة التعلمات:
• حصيلة النشاطات؛

ص. • رسم تخطيطي وظيفي ُمَلخِّ

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. 

اأت�ساءل اأكرث: 
اإليجابيـة  االجتاهـات  حـول  التسـاؤل  مـن  املزيـد  تثيـر  الوضعيـات،  خـارج  صفحـات 
املتعلقـة بالتربيـة علـى الصحـة والتربيـة مـن أجـل احملافظـة علـى احمليـط وتسـهم فـي نشـر الوعـي 
االجتماعـي مبـا يخـدم الصالـح العـام. كمـا أنهـا تلبـي حاجـات املتعلمـن وتشـبع فضولهـم 
وحتثهـم علـى البحـث أكثـر فـي املواضيـع املدروسـة، تسـتغل لتعزيـز وتنميـة املواقـف والقيـم 

العرضيـة: والكفـاءات 

يف جمال القيم واملواقف:
- ترسيخ البعد العلمي والتكنولوجي في ثقافتهم؛

- حث املتعلمن على التساؤل أكثر حول املشكات املطروحة في املجتمع والعالم؛
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- حتسيسهم باملسؤولية جتاه القضايا املرتبطة بالصحة واحمليط والتوازنات الكبرى؛
- االستغال العقاني للثروات الطبيعية باحترام املقاييس املعتمدة؛

- االطـاع علـى التـراث العاملـي واالسـتفادة مـن تاريـخ العلـوم واالكتشـافات العلميـة  فـي 
مجـال الكفـاءات العرضيـة:

- ميارسون الفضول العلمي والفكر النقدي والتحليل والسلوك اإلبداعي؛
- يتحكمون في استعمال تكنولوجيات اإلعام واالتصال ويسايرون تطورها؛

- يتعرفـون علـى داللـة التعلمـات وامتدادهـا فـي حـل املشـكات التي تصادفهم فـي احلياة 
اليومية؛

- يستعملون مختلف أمناط التعبير؛
- يساهمون في إثراء اللغة العربية برصيدهم العلمي؛

- يتخذون سلوكات عقانية في مواجهة الظواهر الطبيعية؛
- يحترمون قواعد األمن والنظافة والبيئة والقواعد الصحية.

أثنـاء  التعليمـات  التعامـل مـع  املنهجـي: لتسـهيل كيفيـة  فـي اجلانـب  التحكـم  •  دليـل 
والتقصـي. البحـث 

2– وظائف كتاب التلميذ:

واملسـتعملون  التربويـة  األهـداف  يحددهـا  متنوعـة،  وظائـف  املدرسـي  الكتـاب  يـؤدي 
والتعلـم. التعليـم  نشـاطات  فيـه  تضبـط  الـذي  والسـياق  املعنيـون 

1.2 الوظائف املتعلقة باملدر�س: 
يقـوم الكتـاب املدرسـي بوظيفـة التكوين للمدرسـن ألنه مينحهـم أدوات تتيح لهم تنظيم 

مهامهم التعليمية بشـكل جيد.
•  وظيفـة إعاميـة علميـة وعامـة: يحمـل الكتـاب مـوارد ضروريـة تسـهل تسـيير البحـوث 

التكميليـة فـي مختلـف امليادين؛ 
•  وظيفـة التكويـن البيداغوجـي املرتبـط باملـادة: يسـمح مـن خـال النشـاطات املقترحـة 

بنمذجـة مسـاعي التعليـم والتعلـم؛
•  وظيفـة الدعـم للتعليـم والتعلـم وتسـيير الـدروس: يقتـرح علـى املدرسـن كيفيـة اجنـاز 

النشـاطات وسـبل التكييـف واالسـتقالية.
•  وظيفة املساعدة على تقومي املوارد والكفاءات.
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2.2 الوظائف املتعلقة بالتلميذ:

اكتشـاف وحـل  فـي  فاعـا  منهـم عنصـرا  أدوات جتعـل  عـدة  للمتعلمـن  الكتـاب  مينـح 
يـؤدي: فهـو  املشـكات، 

•  وظيفة توفير موارد متنوعة وحديثة مائمة؛ في شكل معطيات ذات داللة أو معارف 
أو مفاهيم  أساسية مستهدفة في املادة الدراسية، مصاغة بشكل نظام من املعارف )احلقائق، 

املفاهيم، القواعد، املعارف اإلجرائية،...(؛
• وظيفة توفير أمناط من وضعيات تعلمية كإطار ملمارسة أنشطة تعليمية / تعلمية تتم 

في فضاء القسم واملدرسة، تطرح تساؤالت لدى التاميذ وتثير فيهم الدافعية النطاق النشاط 
التعلمي. تكون مرتبطة بالكفاءة اخلتامية ومركباتها وكذلك تنظر إلى القيم واملواقف؛

• وظيفة تنمية القيم واملواقف والكفاءات العرضية؛

تتوزع  وثرية  خصبة  مشكلة  وضعيات  ضمن  الكفاءات،  مركبات  تنمية  •  وظيفة 
باألسس  لها عاقة  لبناء كفاءات  واحمليط  واإلنسان  والصحة  اإلنسان  ميداني  بالتوازي على 
العلمية للمحافظة على الصحة، وأخرى لها عاقة باحلفاظ على احمليط و حسن التصرف أمام 

الكوارث الطبيعية و االستغال العقاني للثروات الطبيعية؛
•  وظيفة دعم إرساء املوارد من خال مزاولة نشاطات التقومي التي يعرضها على الترتيب؛

 • وظيفة توحيد التقافة العلمية وتنمية االستقالية واحلرية في البحث واإلبداع.

3.2 ـ وظيفة هيكلة وتنظيم التعلمات: 

األكثر  التدرج  وفق  التعلم  مضامن  تناول  لكيفية   منتظما  تسلسا  الكتاب  •  يقترح 
منطقية وتسهيا لسيرورة التعلم على ضوء الكفاءات املسطرة وطبيعة املادة واملعارف القبلية 
التعليمية املسطرة في  النفسي للمتعلمن  واهتماماتهم واالستراتيجيات  واملستوى العقلي 

املنهاج الرسمي.
امليداني.  بتطبيقه  وتسمح  الرسمي  واملنهاج  تتماشى  متنوعة  نشاطات  يتضمن  •  إنه 
التزامه بعمل يتطلب:  النشاطات، مختلف قدراته ويجسد  التلميذ عن طريق هذه  ميارس 

التساؤل، التقصي، التمرن، بناء املفاهيم، واالتصال.
 باإلضافة إلى تسهيله لبناء املعرفة العلمية وتنمية القدرات واملهارات والتحكم التدريجي 

في الكفاءة، فإن وظائفه املرتبطة مباشرة بالبحث والتقصي جتعل منه أداة حقيقية للتعلم.
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4.2ـ وظيفة م�ساعدة اأولياء التالميذ على:
من  ومتكينهم  أبنائهم  تعلمات  تتبع خطوات  وتسهيل  والتعلم  التعليم  فهم سيرورة   •

مساعدتهم عند الضرورة؛
•  التحاور مع املعلم واملدرسة؛

•  فهم محتويات منهاج التعليم؛
• متابعة متدرس أبنائهم وتدعيم تكوينهم الذاتي.

3. وظائف دليل الأ�ستاذ:
- يعتبـر دليـل األسـتاذ أداة عمـل ترافـق الكتـاب املدرسـي لعلـوم الطبيعـة واحليـاة 

للسـنة األولـى مـن التعليـم املتوسـط؛

- يتمثـل هدفـه األول فـي تسـهيل وحتسـن ظـروف اسـتعمال الكتـاب املدرسـي، 
حيـث تنـدرج مـوارده )مـن مضامـن، نشـاطات، مخططات تـدرج التعلمـات...( في 
إطـار أسـس وتوجيهـات املنهـاج الرسـمي وتترجـم بـكل صـدق الكفـاءة الشـاملة احملددة 

لكفاءتـن ختاميتـن متـت ترجمتهمـا فـي ثاثـة أمنـاط مـن مركبـات الكفـاءة؛

املقاطـع  لقيـادة  املدرسـي ويعطـي توضيحـات أساسـية  الكتـاب  الدليـل  يشـرح   -
التعلـم؛ املقترحـة علـى ضـوء أهـداف  التعلميـة 

- يسـاعد األسـتاذ في معاينة واسـتعمال ـ بطريقة فعالةـ املسـهات التقنية والتربوية 
املتوفـرة في الكتاب املدرسـي )صـور اإليضاح، العامات، الرموز...(؛

- يوفر معلومات ضرورية تسـهل على األسـتاذ بناء وجتسـيد اسـتراتيجيات تعليمية 
تعلمية مناسبة؛

- يعالـج تقـومي التعلمـات عـن طريـق شـرح النشـاطات التطبيقيـة املقترحـة لـكل 
الكفـاءة. التعلـم لـكل ميـدان ملمارسـة  لنـواجت  حصـة والنشـاطات املدمجـة 

4. مبادئ ومفاهيم بيداغوجية مهيكلة للكتاب:

ِه مجموعة  اعتقدت املدرسة منذ مدة طويلة أن إعداد التلميذ للحياة يقتصر على َمدِّ
مـن املعـارف واملهـارات الضروريـة وكفى، املتعلم يقوم هو بنفسـه بعد ذلك، مبهمة إدماج 
وحتويـل مكتسـباته حلـل وضعيـات مـن احلياة. املدرسـة لم تكن تدربه علـى هذا التحويل 

كمـا لـو أن عمليـات التحويل تتم بآلية عفوية لديه.
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نتـج عـن ذلـك لـدى املتعلـم: تراكـم املعـارف دون القـدرة علـى جتنيدها، َفَقُصـَر منطق 
البحـث واإلجنـاز واحلـل واالكتشـاف وضعفـت القـدرة علـى التصـرف فـي احليـاة لديه. 

اجتـاه  بتبنـي  والتعليـم  التربيـة  ودعـم وحتسـن  إثـراء  بضـرورة  التعديـل  جـاء  لذلـك 
املقاربـة  علـى  يعتمـد  االجتماعـي  البنيـوي  التيـار  مـن  مسـتمد  جديـد  بيداغوجـي 

التـرف يف حميطهـم. املتعلمـن قادريـن عـىل  بالكفـاءات جلعـل 
التيار البنيوي الجتماعي

ينطلـق التيـار البنيـوي االجتماعـي مـن مبـدأ أن بنـاء املعرفـة، رغـم أنه أمر شـخصي، 
لكنـه يتـم فـي إطـار اجتماعـي فـي وضعيـات ذات سـياق دال؛ وهـو يضـع فـي الصـدارة 
االسـتراتيجيات التـي متكـن املتعلمـن مـن بنـاء معارفهـم ومناقشـة إسـهاماتهم داخـل 
مجموعـات األقـران، وبذلـك هـم ينتجـون بالتفاعل اجلماعي ما يرسـي املعارف املرجعية 
واملنهجيـة واالجتماعيـة ومـا ينمـي لديهـم مـن قيـم ومواقـف وكفـاءات عرضيـة خدمـة 

لنظـام الكفـاءات املسـتهدفة. 
)Roegiers( تعريف الكفاءة ح�سب روجرز

جتنيـد ملجموعـة مـوارد مـن أجـل حـل وضعيـة ذات داللـة )معنى( تنتمي إلـى عائلة 
مـن الوضعيـات..  ُتْبَنـى الكفـاءة فـي الوضعيـة املركبـة ألنهـا تضـع املتعلـم فـي مواجهـة 

عقبـات حقيقية. 
ما هي القيمة امل�سافة للمقاربة بالكفاءات ؟

ـ إطـار بيداغوجـي وظيفـي يعمـل علـى متكـن املتعلـم مـن التحكـم فـي مجريـات 
احليـاة بـكل مـا حتملـه مـن تشـابك فـي العاقـات وتعقيـد فـي الظواهـر. 

املـوارد  فـي احليـاة مـن خـال تثمـن  النجـاح  املتعلـم مـن  ـُن  مُيَكِّ ـ اختيـار منهجـي 
احليـاة.  مواقـف  مختلـف  فـي  واالسـتعمال  للتجنيـد  صاحلـة  وجعلهـا  املدرسـية 

ـ الكفاءات شاهدة على ملمح التخرج املنتظر حتقيقه من طرف املتعلم. 
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تنتظم الكفاءات يف الطور الأول من التعليم املتو�سط على النحو التايل:

الكفاءة ال�ساملة 
يحافظ على صحته وصحة  غيره
و يتدخل ايجابيا حلماية محيطه.

الكفاءة اخلتامية 1
أمام اختاالت وظيفية عند اإلنسان 

يقدم إرشادات وجيهة بتجنيد موارده 
املتعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية.

الكفاءة اخلتامية 2
يتدخل بوعي في احلفاظ على احمليط 

بتجنيد موارده حول املظاهر املميزة 
للحياة عند النبات األخضر.

	 	

	

	

الو�سعيـة التعّلميـة : هـي وضعيـة يعّدها املعلم لتحقيق تعّلمـات جديدة متنّوعة 
الوضعيـات  أجـل حـل  مـن  املختلفـة  مواردهـم  مـن جتنيـد  املتعلمـن  ومتكاملـة متكـن 

املشـكلة التـي كانـت أسـاس بنـاء الكفـاءة املقصـودة. 
وضعيات تعّلم املوارد الكتساب املعارف بأشكالها املختلفة؛	 
وضعيات إدماج التعّلمات والتمّكن منها؛	 
وضعيات مشكلة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة اخلتامية وتقييمها.	 

وتتمّيز هذه الوضعيات بـ:
االهتمام الذي حتدثه لدى املتعّلم؛	 
املشاركة الفعلية؛	 
احتوائها على قيم وكفاءات عرضية.	 

الو�سعيـة امل�سـكلة: هـي وضعيـة تعّلميـة، ُتطـرح علـى التلميـذ ال ميكـن حّلهـا إاّل 
باسـتعمال تصـّور محـّدد بدّقـة، أو اكتسـاب كفـاءة لـم يكـن ميتلكهـا؛ أي أّنـه يتمّكـن 

مـن تذليـل صعوبـة، وبهـذا التقـّدم ُتبنـى الوضعية.      
البنـاء الذاتـي للمعـارف. وهـي  الوضعيـة املشـكلة أداة بيداغوجيـة مؤّسسـة علـى 

تتضمـن مهّمـة شـاملة ومرّكبـة وذات داللـة:
– شـاملة، أي أّنهـا كاملـة، لهـا سـياق )معطيـات أّوليـة( وواقعيـة الحتوائهـا علـى 
هـدف ) منتـوج( وألّنهـا أيضـا تتطّلـب أكثـر مـن عمليـة وأكثـر مـن إجـراء، وتسـتلزم 

اسـتخدام معـارف وتقنيـات وإسـتراتيجيات أو خوارزميـات.
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املعـارف  مـن  أصنـاف  وعـّدة  مـوارد،  عـّدة  جتنيـد  تتطلـب  أّنهـا  أي  مرّكبـة،   –
)تصريحيـة، إجرائيـة، وشـرطية(، فهـي تثيـر صراعـا معرفيـا وحّلهـا يتطّلـب جهـدا.
– ذات داللـة، أي تثيـر اهتمـام التلميـذ ألّنهـا تلجـأ إلـى مواضيـع ذات صلـة بحياتـه 
اخلاصـة أو االجتماعيـة )تتطّلـب عمليـة واقعيـة(. وال تكـون لهـا داللـة إاّل إذا اعتمـدت 
علـى معـارف ومعطيـات نابعـة مـن احمليـط )سـواء كانـت صحيحـة أو خاطئـة(  مخّزنة في 
ذاكرتـه. كمـا أّنهـا متّثـل حتّديـا فـي متناول التلميـذ )واقعيا وممكن التحقيـق(. وال تكون 
الوضعيـة املشـكلة ناجعـة إاّل إذا كان الصـراع املعرفـي فـي متنـاول التلميـذ )أي مـا يسـّمى 
»باملنطقـة املجـاورة للنمـّو«( شـرط قيـام املعلم بدور الوسـيط الضابـط للوضعية التعّلمية.     

متى ميكن اقرتاح و�سعية م�سكلة ؟
في بداية املسار، تكون مبثابة احملّفز؛	 
اكتسـاب 	  مرحلـة  التجريـب،  مرحلـة  البحـث،  انطـاق  مبثابـة  املسـار،  قلـب  فـي 

النظريات،الـخ؛ أو  املفاهيـم  بنـاء  مرحلـة  املعـارف،  هيكلـة  مرحلـة  املعـارف، 
فـي نهايـة املسـار، مرحلـة التقييـم اإلشـهادي )شـرط أن تكـون هـذه املنهجيـة قـد 	 

مورسـت مـن قبـل حّتـى ال يضـّل التاميذ(، فنفّضـل بذلك وضعيات مشـكلة إدماجية 
متّكـن مـن تقييـم اكتسـاب كفـاءات كبـرى.      

كيف ُتبنى الو�سعية امل�سكلة ؟
إبراز التمّثات األّولية ؛	 
إرفاق كّل وضعية مشكلة مبهّمة )غالبا ما تكون في مجموعات مصّغرة(؛	 
إدراج كّل مهّمة بتعليمة؛	 
حتديد مّدة احلّل؛	 
عدم إغفال األهداف املفاهيمية املستهدفة؛	 
تصّور مسبق لكّل السيناريوهات املمكنة استعدادا ألّي طارئ؛	 
صياغة فردية للتمّثات اجلديدة؛	 
مقارنة التمّثات األّولية بالتمّثات اجلديدة.  	 

الو�سعية التعّلمية الب�سيطة )و�سعية تعلم املوارد(:
هي وضعية مشكلة يعّدها املعلم لفوج من التاميذ )القسم( وفق تعّلمات جديدة 

)معارف جديدة، سلوك جديد، التحّكم في املهارات و مساعي حّل املشكات(.    



15

ومبا أّن الوضعية التعّلمية البسيطة تندرج في مسار التعّلم، فّإنها متّكن ـ انطاقا من 
املكتسبات القبلية- من اكتساب معارف جديدة والتحّكم فيها، والتي تصبح بدورها 

موارد حلّل وضعيات إدماجية ووضعيات مشكلة )راجع الوثيقة املرافقة(.
فـي املقاربـة بالكفـاءات، متّكـن الوضعيـة التعّلميـة املتعّلـم مـن اكتسـاب املضامـن 
واملسـاعي، ثـّم جتنيدهـا قصـد حـّل وضعيـات مشـكلة تشـّكل أسـس بنـاء الكفـاءات 

املسـتهدفة. وُيْضَبـُط هـذا التعّلـم بتقـومي تكوينـي ُيْجـَرى بصفـة مندمجـة.

دور الو�سعيات التعّلمية يف بناء الكفاءة اخلتامية: 
انطاقا من الكفاءة اخلتامية ومرّكباتها، يعّد املعلم و/أو يختار وضعيات مشكلة 
ذات داللة، ويتطّلب حّلها استخدام وضعيات تعّلميـة بسيطة مائمة قصد التحّكـم 

في املوارد والوضعيات اإلدماجية الستخدام هذه املوارد و جتنيدها.  

و�سعية تعّلم الإدماج:
الكفـاءة  ملمارسـة  للمتعّلـم  الفرصـة  توفيـر  فـي  اإلدمـاج  تعّلـم  وضعيـة  تتمّثـل   
املسـتهدفة. ومتّكـن الوضعيـة اإلدماجيـة مـن تنميـة الكفـاءات العرضية مـن خال جتنيد 

املـواد. فـي مختلـف مياديـن  املكتسـبة  واملـوارد  املعـارف  واسـتخدام 
ليسـت الوضعيـات اإلدماجيـة مجـّرد تصفيـف املعـارف املكتسـبة من املـواد، وال هي 

مجـّرد تطبيقات لترسـيخ املعارف.

خ�سائ�س و�سعية الإدماج: 
جتّند مجموعة من املوارد التي ُتدمج، وال جتمع؛. 1
هة نحو املهّمة، وذات داللة، فهي إذن ذات بعد اجتماعي، سواء في مواصلة املتعّلم . 2 موجَّ

ملساره التعّلمي، أو في حياته اليومية واملهنية، وال يتعّلق األمر بتعّلم مدرسي فحسب؛ 
مرجعيتها فئة من املشكات اخلاّصة باملاّدة  أو مجموعة من املواد؛. 3
هي وضعية جديدة بالنسبة للتلميذ.. 4

متّكـن هـذه اخلصائـص مـن التمييـز بـن التمريـن، ومجّرد تطبيـق للقاعـدة أو النظرية 
مـن جهـة، وبـن حـّل املشـكلة مـن جهـة أخـرى. أي ممارسـة الكفـاءة في حـّد ذاتها.   
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ومتـارس الكفـاءة علـى وجـه اخلصـوص إذا كانـت املشـكلة جتّنـد مجموعة مـن املوارد 
التـي لهـا عاقـة فـي حـّل مشـكلة ذات داللـة، ويضطـّر املتعّلـم إلـى حتديدهـا وذلك على 
شـكل مشـروع يسـتثمر فيه قدراته من خال مشـكل من الواقع. وإن لم يكن كذلك، 

فإّننـا نبقـى فـي مجّرد متريـن تطبيقي.

عائلة الو�سعيات: 
يقصـد بهـذا املصطلـح مجموعـة وضعيـات مـن نفـس الطبيعـة ومـن نفـس مسـتوى 

التعقيـد، وتتعلـق بنفـس الكفـاءات. 
ماذا ميّيز عائلة من الوضعيات ؟

	:تقوم الوضعيات املنتمية إلى عائلة من الوضعيات بتجنيد
نفس الكفاءات العرضية؛•®
نفس مساعي احلّل؛•®
نفس ميادين املفاهيم؛•®
نفس القواميس؛•®
نفس األهداف؛•®
نفس العوامل؛•®
نفس النشاطات؛•®
نفس املواقف والسير؛•®
	.كما تعتمد عائلة الوضعيات على استثمار موارده اجلديدة
	.يجب أن متّكن عائلة الوضعيات من تنّوع طرق التحّكم في الكفاءات العرضية والقيم
	 ،مـن مهـاّم العائلـة مـن الوضعيـات أن تتجّنـب احلفـظ التلقائـي والتطبيـق املتكـّرر

لكّنهـا تنمـّي لـدى املتعّلـم قـدرة.

التجنيد = حتريك ملجموعة من العمليات العقلية واألدائية املركبة تتضمن:
االختيار والتوظيف، االستعمال والتطبيق، التبني، التمييز، التعميم والتخصيص، 

التكييف والتنظيم، التنسـيق واإلدماج.
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ما هي بيداغوجيا الإدماج ؟
البيداغوجيا = ضبط وتوجيه الفعل التربوي؛	 

الإدمـاج = إقامـة عاقـات بـن التعلمـات واملـوارد التـي اكتسـبها املتعلـم بصفة 	 
مجـزأة والعمـل علـى تنظيمهـا وتعبئتها من أجل حل وضعيـات مركبة تدعى وضعيات 

اإلدماج.
بيداغوجيا الإدماج 

مت اختيارها كإطار منهجي لتطبيق املقاربة بالكفاءات.
فـي  اسـتخدامها  املتعلـم يجنـد مكتسـباته وينظمهـا مـن أجـل  تسـتهدف  جعـل 

اإلدمـاج. وضعيـات  تسـمى  مركبـة  وضعيـات  معاجلـة 
التمكن من اإلدماج ال يتحقق باملمارسـة العفوية، لذلك يجب أن ندرب املتعلمن 

على اإلدماج أثناء تعلمهم في املدرسـة. 



18

التقويــم:
التقـومي عمليـة ممنهجـة متّكـن املعلـم مـن احلكـم علـى تعّلمـات التلميـذ مـن خـال 
حتليـل املعطيـات املتوّفـرة وتفسـيرها قصـد اّتخـاذ قـرارات بيداغوجية وإداريـة. وال ميكن 
ت�سـخي�سي، تكوينـي،  بأنواعـه:  للتقـومي  فعالـة  إسـتراتيجية  بوضـع  إاّل  ينجـح  أن  للتعّلـم 

واإ�سـهادي اأو نهائـي الـذي يسـاهم فـي املصادقـة النهائيـة علـى التعّلمـات.   

التقـومي  خاّصـة  التعّلـم،  م�سـار  مـن  يتجـّزاأ  ل  جـزء  التقـومي  أن  احلديثـة  التربيـة  تعتبـر 
التكوينـي منـه. أّمـا وظيفتـه الرئيسـة، فهـي ال تقتصـر علـى حتديـد النجـاح أو الرسـوب 
فحسـب، بـل هـي دعـم ملسـعى تعّلم التاميـذ، وتوجيه أعمال املعلم مـن خال املعاجلة 

البيداغوجيـة. 
ويشـمل التقومي املعارف واملسـاعي والتصّرفات، ويتطّلب التقومي اعتماد بيداغوجيا 
فـي احلسـبان  تأخـذ  متنّوعـة  تعليـم وتعّلـم  القـدرة علـى جتنيـد وسـائل  الفـوارق، أي 

الفـوارق الفرديـة للتاميـذ، ومتّكنهـم مـن النجـاح مبختلـف الطـرق. 
ولعـّل السـبب الرئيـس لوجـود التقـومي، هـو ضبـط التعّلمـات وتوجيههـا، وتسـهيل 

منـاء التلميـذ فـي تعّلماتـه.
التقـومي التكوينـي يصاحـب التعليـم والتعلـم، ينَجـز أثنـاء التعلمـات، يعتمـد 
علـى البحـث عـن اخللـل فـي عمليـات التعليـم والتعلـم مـن أجـل تعديلهـا، الغايـة منـه 
إقـرار التغيـرات التـي يجـب أن تسـاير التعلمـات مـن أجـل تسـهيل تقـدم كل تلميذ في 

تعلماته. 
أّمـا التقـومي الإ�سـهادي )التقـومي التحصيلـي اإلجمالـي(، فيتـم في آخـر التعلم 
ليسـّلط الضـوء علـى مواطـن القـّوة لـدى املتعّلـم. الغايـة منـه:  إقـرار جنـاح التلميـذ، 
حتكمـه فـي الكفـاءة، انتقالـه إلـى املسـتوى املوالـي. وهـو يهـدف إلـى تقـدمي حصيلـة 
تطـّور الكفـاءات اخلتاميـة احملـّددة فـي منهـاج السـنة أو املرحلـة مـن جهـة، ويهتـّم مـن 
جهـة أخـرى بتقـومي املسـار واإلسـتراتيجية املسـتعملة لبلـوغ الهـدف املنشـود. وإن قمنـا 
بتحليلـه وتفسـيره- باإلضافـة إلـى اعتبـار النتائـج كغايـة فـي حـّد ذاتهـا- فإّنـه ينظـر إلـى 
مـا حّققـه التلميـذ فـي الفتـرة املخّصصـة للتعّلــم مـن جهـة، وينظـر بعـن ال�ست�سـراف ملـا 

ميكـن أن يحّققـه مـن تقـّدم فـي هـذه التعّلمـات مسـتقبا.
ليسـت مهّمـة التقـومي فـي التدريـس وفـق املقاربـة بالكفـاءات التأّكـد مـن اكتسـاب 
للتحويـل  قابلـة  حيويـة  مـوارد  جعلهـا  علـى  أيضـا  تعمـل  بـل  فحسـب،  املعلومـات 
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واالسـتعمال، ألّن النجـاح يتحقـق بنوعيـة مـا هـو قابـل للتجنيـد وليـس بكميـة مـا هـو 
الذاكـرة. فـي  مكـدس 

وعليـه، فـإّن مشـاركة التاميـذ فـي تقـومي أعمالهـم وحتليلهـا تكتسـي أهّميـة بالغة. 
فالتقـومي الثنائـي )التقـومي املقـارن للمعلـم والتلميـذ الـذي يقـوم بـه األقـران(، والتقومي 

الذاتـي هدفـان تعّلميـان ينبغـي اعتبارهمـا مـن الكفـاءات التي نسـعى إلى إكسـابها.

يأخذ نظام التقومي في التدريس وفق املقاربة بالكفاءات بعدين: 
تقومي مدى اكتساب املوارد والتحّكم فيها؛•®
تقومي كفاءة جتنيد املوارد واستعمالها الناجع في بناء كفاءات املواد والكفاءات •®

العرضية )املعارف، السلوك، املهارات(.
كّل وضعيـة تقومييـة يجـب أن تكـون وضعيـة إدمـاج، كمـا يجـب أن تنتمـي إلـى 

التلميـذ.  التعّلـم، أي تعـّود عليهـا  عائلـة مـن الوضعيـات، ومسـتعملة خـال 

أّمـا املعاجلـة البيداغوجيـة، فهـي املسـار الـذي ميّكـن املتعّلـم مـن جتـاوز الصعوبـات 
التـي تعتـرض تعّلمـه. 

اأدوات التقويـم: 
1ـ �سـبكات التقـومي: إلجنـاز التقـومي فـي القسـم، يسـتخدم املعلـم شـبكات تقومييـة 

مثل:
شبكات مبعايير التصحيـح؛ •®
شبكات املاحظة واملتابعة )خاّصة بالتلميذ، وأخرى بالقسم(؛•®

2ـ املعيـار: ميـزة نحددهـا أو صفـة نوعيـة يجـب أن تتوفـر لتقديـر منتـوج التلميـذ، 
فهـو حجـر الزاويـة لتقـومي الكفـاءات. 

وهـي  الكفـاءة،  صياغـة  عنـد  حتديدهـا  يتـم  املنتظـر،  للمنتـوج  كصفـات  املعاييـر 
وعامـة.  مجـردة  صفـات  بكونهـا:  تتصـف 
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ي�سرتط يف املعايري اأن تكون:
	 اجليـد والتحضيـر  التدريـب  مـن  لتمكينهـم  التعلمـات؛  فـي  للتاميـذ  معلنـة 

تعلماتهـم؛ وتعديـل  الذاتـي  والتقـومي  لامتحانـات 
	وجيهة ؛
	 مسـتقلة بعضهـا عـن بعـض ) بهـدف حتقيـق اإلنصـاف وجتنـب معاقبـة أو مكافـأة

التلميـذ عـدة مـرات لنفـس الصفـات أثنـاء فحـص املنتوج(؛
	 محـدودة العـدد:  كلمـا أكثرنـا املعاييـر وجدنـا أنفسـنا أمـام معايير غير مسـتقلة؛

كمـا أن تعـدد املعاييـر يتطلـب وقتـا أكثر للعـاج واإلصاح؛
	 كافيـة العـدد : وذلـك حتـى نتمكـن مـن التشـخيص الفارقـي. و هكـذا فـإن كل

معيـار إمنـا هـو نظـرة نسـلطها علـى املنتـوج  فهـو خاصيـة للمنتـوج؛ فتحديد 3 أو 
4 خصائـص لهـذا املنتـوج عـوض خاصيـة واحـدة متكـن مـن إظهـار الوجهـة التـي 

ـه إليهـا التلميـذ مجهـوده لتحسـن هـذا املنتـوج؛ يجـب أن ُيَوجِّ
	.مرفقة مبؤشرات

3ـ املوؤ�ّسرات وجه عملّي للمعايري: 
لكـون املعيـار يتصـف مبيـزة أنـه عـام ومجـرد، لذلـك ال ميكـن تقديـر درجة حتققـه ِإلَّا 

عـن طريق موؤ�سـرات.
املوؤ�سـر عامـة واضحـة أو دليـل ملمـوس قابـل للماحظـة يوّفـر للمصّحـح بيانـات 

عـن درجـة حتّقـق املعيـار ومسـتوى التحّكـم فيـه. املؤشـر هـو أجـرأة للمعيـار. 
ميكن أن منيز نوعن من املؤشرات:

	 موؤ�سـرات نوعّيـة = دالئـل تعبـر عـن اجلانب النوعـي للمعيار)وجـود أو عدم وجود
عنصـر، درجـة النوعيـة، مثـل : يرسـم دون ارتكاب خطـأ في األبعاد(؛

	 عتبـات حتقـق عـن  تعبـر  نسـبية  أو  توضيحـات عدديـة  تقـدم   = موؤ�سـرات كمّيـة 
املعيـار. 
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4ـ �سبكة تقومي تعلم اإدماج املوارد :
تقومي فهم املكتوب 

فهم النص واملهمة املطلوبة حلل املشكل
تقومي القدرة على التجنيد واإلدماج 

تقـومي مـدى قـدرة املتعلـم علـى اإلدمـاج مـن خـال: وجاهـة املنتـوج، جتنيـد املـوارد 
املناسـبة، التجنيـد بشـكل مدمـج، وذلـك باسـتغال شـبكة حتمـل معاييـر ومؤشـرات.

مثال ل�سبكة تقومي اإدماج املوارد:

 املوؤ�سراتاملعايري
التقدير

بصعوبة بصعوبة
بسهولةكبيرة

ـ اإلجابة مرتبطة باملشكل وجاهة املنتوج 

التحكم في 
املوارد 

ـ اختيار املوارد املعرفية 
املناسبة: 

مؤشرات كفاءات عرضية
ـ املعلومات املستخرجة جتنيد املوارد 

من السند:

ـ وضع عاقة بن املوارد 
لتفسير:

ـ استعمال املوارد املختارة 
في املوقع املناسب:

ـ مؤشرات كفاءات 
عرضية

ـ تقدمي نصائح حول ...املواقف والقيم
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اإجراءات لتقومي كفاءة �ساملة:

ميدان الإن�سان وال�سحة

ك خ 1:أمام اختالالت وظيفية عند اإلنسان، 
املتعلقة   موارده  بتجنيد  وجيهة  إرشادات  يقدم 
باملقاربة األولية  للتنسيق الوظيفي  للعضوية                

ميدان الإن�سان واملحيط                                 

املحيط  عىل  احلفاظ  يف  بوعي  ك.خ2:يترف 
عند  االساسية  الوظائف  حول  موارده  بتجنيد 

النبات األخرض

الكفاءة ال�ساملة: يحافظ على �سحته و�سحة غريه ويتدخل اإيجابيا حلماية حميطه 

الكفاءة ال�ساملة هدف التعلمات ال�سنوية والتقوميات املرافقة

كفاءة �ساملة ت�ستدعي و�سعية تقومي مركبة مدجمة

 مثال لو�سعية تقومي كفاءة �ساملة

اإلنسان في وسطه مطالب باحلفاظ على صحته وصحة غيره وعلى محيطه، إال أن 
الواقع يعكس وجود اختاالت في السلوكات سواء منها املتعلقة بالصحة أو البيئة. 
أفراد  ينشطها  والبيئة  الصحة  تأسيس جمعيات حلماية  إلى  الوضع  أدى هذا  وقد 

واعون مبسؤوليتهم جتاه املجتمع.
أصبحَت عضوا نشطا في هذه اجلمعيات  من خال تدخاتك لغرض التحسيس 

والنصح.
املطلوب منك تقدمي تقرير جتند فيه أهم املوارد، ليكون تدخلك مبررا علميا في 

جانبي الصحة والبيئة وذلك باستغال مكتسباتك واإلسندات اآلتية.
شخص مصاب بالسمنة

التغدية املتوازنة

منطقة ملوثة

رئة فرد مدخن

التلوث اجلوي ناتج عن مداخن املصانع حريق
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	مدجمات الو�سعية التقوميية ال�ساملة
من منصوص الوضعية يتبن مستوى االدماج والتركيب من خال: 

ـ إشارة صريحة للكفاءة الشاملة كهدف يسعى االنسان لتحقيقه؛
ـ إشارة للكفاءة اخلتامية األولى من خال مصطلح االختاالت ؛

ـ إشارة للكفاءة اخلتامية الثانية من خال الوعي باملسؤولية ؛
ـ اجلانب املنهجي من خال تدخات مبررة علميا واستغال السندات؛

ـ الكفــاءات العرضيــة مــن خــال توظيــف القــدرة علــى اســتقصاء معلومــات 
وكــذا القــدرة علــى وضــع عاقــات؛

ـ القيــم واملواقــف مــن خــال دوره فــي املجتمــع مــن حيــث التحســيس والنصــح 
املطلوبــان فــي التعليمــة. 

	سبكة تقومي الكفاءة ال�ساملة�
تقــوم مــن خــال املعاييــر األساســية املعروفــة التــي تتــم أجرأتهــا ملؤشــرات قابلــة 

ــاس.  للماحظــة والقي
تضاف  الكفاءة  بهذه  االقرار  مدى  حول  موضوعية  أحكام  إصدار  أجل  ومن 
معايير متعلقة بالقيم واملواقف التي تكون قد ظهرت على املتعلمن تدريجيا خال 

السنة الدراسية في شكل سلوكات تنم عن التغيير االيجابي املنتظر مثل: 
ـ تغيــر فــي بعــض الســلوكات الغذائيــة نحــو األفضــل مثل تفــادي القضم املســتمر، 

واحتــرام الوجبــات الغذائية؛
ـ اتخاذ موقف جتاه التدخن وتفاديه متاما؛

ـ اتخاذ موقف جتاه التكاثر الصحي  وما تستوجبه من تفادي العاقات غير الشرعية؛ 
ـ احتــرام الغطــاء النباتــي خصوصــا النباتــات اخلضــراء باعتبارهــا منتجــة للمــواد 

ــي األكســيجن ...........  ــة ومصــدر لثنائ العضوي
ـ العمل على نظافة املؤسسة والبيت من خال التقليل من النفايات واعادة استغالها



 خمتلف حمطات التقويم وأدواته عرب مقطع تعلمي ( التغذية عند اإلنسان )
 حمطات املقطع التعلّمي التقويم وأدواته

 أسئلة البد منها:
م؟   .تقويم املكتسبات القبليةماذا نقوّ
م؟  لضامن توفر مكتسبات رضورية للرشوع يف ملاذا نقوّ
 تعلم جديد

م؟   ( املثال املعطى يف املقطع ) عرض أغذية خمتلفةكيف نقوّ
م؟   شبكة حتليلية ثنائية:بامذا نقوّ

 :معيار الرتتيب يف جمموعات •
 ال نعم املؤرشات

   يذكر املجموعات الغذائية
   يميز األغذية النباتية عن احليوانية

   يضع كل غذاء يف املجموعة املناسبة
 

 تقويم تشخييص:
مكتسبات املتعلمني من مرحلة  تقويم 

التعليم االبتدائي ذات الصلة 
 باملوضوع. 

 :مثال: إليك املواد الغذائية التالية
 -3بذور القمح  -2الطامطم -1

 -6السكر  -5اجلبن  -4الربتقال 
 السمك. -8املاء  -7الزيت 

صنف هذه املواد حسب  -
  املجموعات الغذائية.

منصوص الوضعية م فهم املكتوب (تقويماذا نقوم؟ 
 نطالقية ) اال

 لضامن فهم نص الوضعية ملاذا نقوم؟
 ـ تقويم تفاعيل بني األستاذ والتالميذ.كيف نقوم؟ 

 بني األقران. ـ تقويم تفاعيل 
 ـ تقويم كتايب: مثال  

 ماذا يعني لك فقر الدم؟بامذا نقوم؟ 
  .....كمية الدم غري كافية

 ............نقص يف بعض مركباته املتمثلة يف
 ضع إشارة (+) يف اخلانة املوافقة لإلجابة الصحيحة

 
 
 
 
 
 

يعاين  الوضعية املشكلة االنطالقية:
أطفال الدول الفقرية يف إفريقيا 

وجنوب أمريكا بعد سن الفطام 
أمراضا عديدة منها مرض فقر الدم 

 ومرض
 (Kwashiorkor)الكواشيوركور

مرض األسقربوط (إلتهاب اللثة) و 
 علام أن املنظمة العاملية

للطفولة تقدم هلذه البلدان مساعدات  
مشتقات و سنوية تتمثل يف األرز

القمح كالعجائن، بينام أطفال الدول 
األمريكية  الغنية كالواليات املتحدة

يعانون السمنة خاصة قاطني املدن 
 للوجبات الرسيعة ون كثرياالذين يميل

 واألكالت الدسمة. 
  :لتفادي مثل هذه األوضاع
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 ،ـ إثارة اجلانب القيمي املتعلق بالتعاون ومساعدة الفقراء

وهي قيم تتدخل مواد أخر يف تنميتها وحتويلها 
 لسلوكات

 يمكن استعامل شبكة التقويم الثنائية:
 ال نعم املؤرشات

   السياق واضح.
وتبني املشكل ( يدور حول  حتديد

التوازن الغذائي وعواقب سوء 
 التغذية ).

  

   املهمة املطلوبة واضحة.
    التعليامت غري مؤولة.

.بني اخللل املوجود يف مساعدات 1
 .هذه املنظمة

.قدم نصيحتني مربرتني علميا 2
 لتفادي عواقب سوء التغذية.

 السندات: الحظ الوثائق 
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م؟   .تقويم التمثالت (التصورات)ماذا نقوّ
م؟  حتى نقف عىل البنية األولية للمتعلمني والتعرف ملاذا نقوّ

عىل احلواجز املعيقة للتعلم من أجل إختيار أدوات التعلم 
 والوضعيات املناسبة

 تصورات والتكفل هبا:لل فسح املجالكيف نقوم؟ 
تقويم من قبل الزمالء ، تقويم املنتوج واملسعى؛ تقويم تفاعيل

  تابيا.(الرصاع املعريف االجتامعي) شفهيا أو ك
بعد حرص التصورات الوجيهة يتم اختبارها بامذا نقوم؟ 

 بنشاطات جتريبية يف هذه احلالة.
 مثال لتقويم التصورات:

يطرح املتعلمون تصوراهتم بخصوص كون األغذية متامثلة أو 
مع حماوالت تربيرها ويوجه األستاذ  غري متامثلة يف الرتكيب

 الوجيهة منها.املشاركة والتفاعل لغرض زعزعة غري 
إذا كانت متامثلة الرتكيب فلامذا ال نكتفي بنوع واحد من املواد 

 الغذائية؟
 .ـ إختبار التصورات الوجيهة بنشاطات جتريبية

م؟   تقويم املسعى التجريبي والكفاءات العرضية -ماذا نقوّ
  ـ تقويم املنتوج 

 ؟ لغرض تنمية اجلانب املنهجي.ملاذا نقوم
 ؟كيف نقوم

 مثال لتقويم تطبيق املسعى التجريبي:
يضيف الكواشف باستعامل أنبوبة  -

 ماصة.
عدم سحب الكاشف بالفم عرب  -

 األنبوبة.
يُبدي حذرا عند سحب احلمض  -

 وإضافته عىل املادة.

يتخذ االحتياطات 
 التجريبية

يمسك األنبوبة مسكا مالئام  -
 صحيحا.

 يُضيف الكاشف بالكمية املطلوبة. -
  حيرتم مدة التسخني. -

يستعمل الوسائل 
 بإتقان

 مصدر وتركيب األغذية :1.1
   :1وضعية تعلم املوارد - ♦

ـ عرض وجبة غذائية متنوعة أو 
عينات أو ،جمموعة من األغذية

يطرح عىل املتعلمني سؤاال  ،صور
فيام إذا كانت هذه األغذية من 

مصدر واحد وهل تتامثل يف 
 الرتكيب.

 سري التعلامت:
 والتكفل للتصورات املجال فسح ◄
 هبا
 :2وضعية تعلم املوارد- ♦

يف األشهر األوىل من عمر الطفل 
يكتفي باحلليب غذاء ـ فامذا يعني 

 ذلك؟
 من بني التصورات األولية:

.املواد الغذائية األخر غري 1
 رضورية 

. احلليب حيتوي عىل مجيع 2
العنارص التي حيتاجها الرضيع يف 

 هذه الفرتة. 
إختيار التصور األكثر وجاهة: 

 التصور الثاين:
لكن كيف نتخىل عن التصور 

 األول؟
كيف  هذا التصور مقبول لكن

نتصورأن الرضيع يف مرحلة البناء 
وع األغذية والنمو يستغني عىل تن

 الرضورية للشخص البالغ؟
 حتويل التصور إىل فرضية: 
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م؟  بامذا نقوّ
 املعايري املؤرشات نعم ال

 حييص الوسائل الرضورية. -  
 يتخذ االحتياطات التجريبية. -
  يستعمل الوسائل بإتقان. -

تطبيق 
املسعى 

 التجريبي
 حيقق جتارب حتليل غذاء خمتار. -  

 يقارن بني الشاهد والناتج. -
يميز بني الغذاء البسيط  -

 واملركب واملركب الكامل.

 حتليل غذاء

 
 تقويم إرساء املواردماذا نقوم؟ 
  لضامن إرساء املوارد التي ستجند الحقا يف وضعية ملاذا نقوم؟

 كيف نقوم؟
 ـ كتابيا بواسطة متارين خمتارة بدقة

 ـ شفهيا من خالل أسئلة 
 ـ بنقاش مفتوح بني األقران 

 شبكة تقويم ـ اعتامد
 مثال: تقويم بواسطة مترين

تقويم مد إرساء املوارد األساسية الرضورية ملواصلة التعلم 
  .مع وصف املنتوج املنتظر ضمن املقطع التعلمي

 ملصادر األغذية وتركيبها  اتلخيصي اخمططأنجزـ 1
 .املخطط إىل فقرة علمية بسيطةترجم ـ 2
 
 بامذا نقوم؟  

معايري بناء 
 نص علمي

 التقدير املؤرشات

+ 
+ 
- 

- 

مضمون 
 منسجم

يصنف عىل أساس املصدر  -
 واألصل.

 يصنف عىل أساس الرتكيب -

 

 
 
 

إذا كان احلليب حيتوي عىل مجيع 
العنارص التي حيتاجها الرضيع 

فيجب أن نجد يف تركيبه مجيع هذه 
 العنارص.

  إختبار الفرضية:
عن  نشاط جتريبي حتليل احلليب

طريق توزيع املهام عىل األفواج 
وتشجيع املصغرة لربح الوقت 

 العمل اجلامعي
 ـ حتليل غذاء آخر كالفرينة

تستغل النتائج التجريبية لبناء 
مفهومي الغذاء املركب والغذاء 
 البسيط والغذاء املركب الكامل

 
 إرساء املوارد:

من أصل  األغذية التي نتناوهلا ـ
 عضوي 

 ( نبايت أو حيواين) أو معدين.
تتمثل األغذية العضوية يف :  ـ

بروتينات  ،ليبيدات ،غلوسيدات
 وفيتامينات.

  ـ نميز أغذية بسيطة وأغذية مركبة
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مصطلحات 
 علمية دقيقة

يستعمل املصطلحات  -
 العلمية املناسبة.

أغذية معدنية/أغذية  -
 عضوية

مصدر حيواين/مصدر  -
 نبايت

غذاء بسيط/غذاء 
 مركب/غذاء مركب كامل

 

يعرب بجمل مفيدة / حيرتم  سالمة اللغة
 قواعد اللغة

 

م ؟  فهم املنصوص ماذا نقوّ
م؟   فهم املشكل املطروح واملهمة املنتظرةملاذا نقوّ

م؟  س ومن كيف نقوّ تقويم تفاعيل شفهي من قبل املدرّ
 األقران

  باملطلوب.و أسئلة شفهية تتعلّق باملشكل
بالنسبة  (يف هذه الوضعية ليس هناك مصطلحات صعبة

 للمتعلم)
 :تقويم القيم واملواقف

 أمهية الرضاعة الطبيعية، األم ومكانتها، الغذاء والعمل
س ومن األقران  تقويم تفاعيل شفهي من قبل املدرّ

 املؤرشات نعم ال

 السياق واضح  

 حتديد وتبني املشكل  

 املهمة املطلوبة واضحة  

 التعليامت غري مؤولة  

م؟   ج لضامن استمرار ئاملعاجلة عىل ضوء النتا تتم بامذا نقوّ
 سريورة البناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . دور األغذية يف اجلسم2
 :3وضعية تعلم املوارد 

اكتشفت من خالل حتليل احلليب 
 مركب وكامل مما جيعله أنه غذاء

كافيا كغذاء للرضع يف األشهر 
األوىل لكن بعد ذلك يصبح غري 

بأغذية متنوعة كاف بحيث يدعم 
أخر، كام أنك حني تقوم بجهد 

 حاجة أكرب للغذاءب عضيل حتس
وذلك يعني أن لألغذية أدوار يف 

 .العضوية
بني كيف و ـ حدد هذه األدوار

تصنف األغذية عىل أساس 
  .أدوارها

 
 سري التعلامت:

فسح املجال للتصورات والتكفل 
 هبا
 : النشاطات ◄

: حتليل وضعيات من 1النشاط 
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 تقويم التمثّـــالت
  حرص التصورات والتكفل هبا من حيث إختبار الوجيهة منها

 تقويم املنتوج واملسعى
 تقويم تفاعيل ـ
 شفهي، تقويم ذايت شفهي و/أو كتايبـ  
أو  تقويم من قبل األقران (الرصاع املعريف االجتامعي) شفهيا 

 كتابيا.
 أسئلة شفهية.

تقويم إرساء املوارد األساسية الرضورية ملواصلة التعلم ضمن 
 املقطع التعلمي ( تقويم كتايب)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الواقع إلبراز تنوع احلاجيات 
 الغذائية حسب النشاط

 ـ حالة النشاط مثل ممارسة الرياضة 
 ـ حالة جهد عضيل آخر

تستغل الوضعيات املقرتحة من 
أجل إبراز احلاجة للغلوسيدات 

  عند القيام بجهد مكثف
: حتليل وثيقة إلبراز تغري 2النشاط 

 احلاجيات حسب العمر.
 :إرساء املوارد ◄

 دور األغذية يف اجلسم 
ـ تستعمل األغذية من طرف  

 العضوية من أجل النشاط والنمو
تصنف عىل أساس و الصيانة،و

 دورها إىل:
أغذية الطاقة كالغلو سيدات  -

  (ليبيدات). والدسم
 ، املاءأغذية البناء مثل الربوتينات -

 واألمالح املعدنية والفيتامينات.
  تقويم املوارد: ◄

لتصنيف األغذية  اخمطط ابنـ 1
مع تقديم أمثلة من حسب الدور 

  األغذية املتناولة.
. اقرتح قائمة األغذية الرضورية 2 

 (احلاالت)حلاالت خمتلفة. 
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م؟  فهم املكتوب ماذا نقوّ
م؟  تقويم مد فهم املطلوب لضامن تفادي التأويل ملاذا نقوّ

 العمل وحتقيق الوجاهة يف
 تقويم تشخييص

 مكتسبات قبلية ذات عالقة باملوضوع ـ تقويم
 تقويم التمثالت

م؟  ن طريق التكفل بالتصورات وغربلتها عكيف نقوّ
 بني األقرانوضعيات مزعزعة واملناقشة 

  وربطها بالعمل إثارة السلوكات الغذاية عند األجداد
 
 
 
 
 
 

 ومعطياتتقويم استغالل وثائق 
مد قدرة املتعلمني عىل استقصاء معلومات من وثائق  تقويم

وعىل استغالل معطيات من أجل حتقيق أهداف النشاط وذلك 
عن طريق املالحظة واملناقشة بني التلميذ واألستاذ وبني 

  .األقران
 ) 2+ نشاط1مثال لشبكة تقويم نشاطني ( نشاط

 النتيجة
املعلومات التي 

يطلب 
 استقصاؤها

الكفاءات 
ية العرض
 املجندة

 السند

بناء مفهوم 
الراتب 

 الغذائي 

مكونات 
وجبة كام 

 ونوعا

وثيقة لوجبة  حتليل
 غذائية كاملة

.الرواتب الغذائية والتوازن 3
 :الغذائي

 :4وضعية تعلم املوارد  ♦
تؤدي األغذية أدوارا خمتلفة يف 

 لكثري من اعضويتنا إال أن 
املشاكل الصحية مرتبطة بالتغذية، 
ولو بحثنا عن السلوكات الغذائية 

ألحصينا بعض السلوكات السلبية 
سواء يف نوع الغذاء املتناول أو 

 علام أن التقاليد ،فرتات التناول
الغذائية وزعت احلاجة اليومية 

 .لثالث وجبات رئيسية
فامذا تشكل هذه الوجبات 

 الرضورية لكل يوم؟ 
مرتبطة بحالة  هل هي أيضا

 العضوية وعوامل أخر؟
 

 النشاطات : 
 :1طاالنش

ـ عرض وثيقة لوجبات اليوم 
الواحد وفرتات التناول لبناء مفهوم 

 .الراتب الغذائي
ـ التدعيم بمثال من الواقع 

 للوجبات املتناولة يف احلالة العادية
إبراز تغريات الراتب :  2النشاط 

الغذائي بتغري عوامل وتصنيف 
 الرواتب الغذائية

تستغل السندات والوضعيات 
املقرتحة البراز تغري الراتب حسب 
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تتغري 
الرواتب 

حسب 
 عوامل.

مميزات كل 
 راتب غذائي.

تباين 
احلاجيات 

 حسب احلالة.

 حتليل
استقصاء 
 معلومات

وثيقة تعكس 
تركيب 
خمتلف 

الرواتب 
الغذائية 

حسب العمر، 
اجلنس، 
النشاط 
  واملناخ.

 
تقويم مد إرساء املوارد األساسية الرضورية ملواصلة التعلم 

من خالل درجة دقة األجوبة ومناقشة  ضمن املقطع التعلمي
ذلك مع التلميذ وفتح نقاش بني األقران ثم العالج املناسب 

 يف حالة التعثر

 التقدير
 املؤرشات

 االقرتاح معايري
 - - املؤسس للوجبات

+ 
- 

يربط بني املواد ـ    
 الغذائية وأدوارها
ـ يربط بني املتغري 

 والغذاء

 مضمون منسجم

ـ يستعمل    
 املصطلحات العلمية

  :املناسبة 
راتب  ،(راتب النمو

 راتب االنتاج)،العمل

مصطلحات علمية 
 دقيقة

يستغني عن ذكر مواد    
 الوجبات الرسيعة 

 االهتامم بالتغذية

 
 

كل من العمرـ اجلنس والنشاط 
 واملناخ.
حتليل معطيات حول  : 3النشاط 

حاالت مرضية مرتبطة بسوء 
إفراطا وتفريطا لبناء مفهوم  التغذية

جتاوز السلوكات و الراتب املتوازن
الغذائية غري السوية مع وجوب 

  الربط مع وضعية االنطالق الشاملة
 

 تقويم املوارد:
ـ اقرتح مضامني وجبات غذائية 

بذل  ،ألشخاص يف حاالت املراهقة
 جهد عضيل، امرأة مرضع. 

اربط بني جمموعة أشخاص  ـ
 والعمر خمتلفي اجلنس والنشاط

 الراتب املوافق.و 
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 فهم املكتوب  تقويم
 فهم النص واملهمة املطلوبة حلل املشكل

 تقويم القدرة عىل التجنيد واالدماج
 تقويم مد قدرة املتعلم عىل االدماج من خالل:

وجاهة املنتوج / جتنيد املوارد املناسبة / التجنيد بشكل مدمج 
 / وذلك باستغالل شبكة حتمل معايري ومؤرشات

 املوارد:مثال لشبكة تقويم ادماج 
 

 املؤرشات املعايري
 التقدير

 بصعوبة بصعوبة
 كبرية

 بسهولة

وجاهة 
 املنتوج

 

ـ االجابة مرتبطة 
 باملشكل

 

 

التحكم يف 
 املوارد

 

اختيار املوارد 
املعرفية املناسبة: 
تركيب األغذية، 

مفهوم الراتب 
الغذائي، الغذاء 
الكامل، الغذاء 

 املتوازن

 

 جتنيد املوارد 
 

املعلومات 
املستخرجة من 

 السند:
ـ إختالل يف  1

غذاء برش 
ـ تأثري غذاء 2

برش عىل وزهنا 
 وطوهلا

وضع عالقة بني 
املوارد لتفسري 
أعراض سوء 

التغذية عند 
برش 

 

 

 املوارد: إدماج تعلم وضعية ♦
 سنوات،  10تلميذة عمرها  برش

هتمل الوجبات الغذائية املحرضة 
يف البيت، رغم حتذيرات والدهتا 

 من هذا السلوك الغذائي.
بعد أشهر، أصبحت برش نحيفة، 

شاحبة الوجه، قليلة النشاط 
احلركي والفكري، كام تعاين من 

صداع متكرر. اعتامدا عىل 
 مكتسباتك القبلية والسندات

 من السندات)التالية:(جمموعة 
  

ـ فرس األعراض املرضية التي 1
تعاين منها برش 

.اقرتح نصائح للوقاية من هذه 2.
 األعراض.
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. نقص يف 3
األغذية 

الطاقوية 
والبنائية ونقص 

 يف 
القيمة الطاقوية 

لغذاء برش 
ـ استعامل املوارد 

املختارة يف 
 املناسب : املوقع

 املواقف
 

تقديم نصيحتني 
عىل األقل : 

العمل بنصائح 
 األم

ـ رضورة 
 التغذية املتوازنة

ـ رضورة 
 املنتظمةالتغذية 

 

 

  
نطالقية وطرح النقاش جمددا العودة للوضعية املشكلة اال

وذلك باعتامد شبكة  للحكم عىل متكن املتعلمني من حلها
 معايري ومؤرشات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :االنطالقية املشكلة الوضعية حل ♦

إن حل هذه الوضعية يستوجب من 
وإدماج خمتلف املوارد  املتعلم جتنيد

سواء تلك املتعلقة  التي تم إرساؤها
مصدر وتركيب  ملفاهيمي (ابالبعد 

 ،دور األغذية يف اجلسم ،األغذية
رواتب الغذائية والتوازن ال

املتعلقة بالبعد  )، وتلكالغذائي
املنهجي (تصنيف األغذية حسب 

الرتكيب، الربط بني طبيعة و املصدر
الغذاء ودوره يف العضوية...) والبعد 

( تبني القواعد السليمة  القيمي
للتغذية...) وهذا ما يضمن التحقق 

 من بناء الكفاءة املستهدفة. 
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 شبكة تقويم وضعية:

 املؤرشات املعايري التعليمة
مع
1 

مع
2 

مع
3 

 4مع

: قدم 1
تفسريا 

ألعراض 
هذا 

 املرض 
 
 
 

1 .
 الوجاهة 

  
2 .

االستعامل 
السليم 

 ألدوات
 املادة

 
 

 1م
 2م
 

 1م
 2م
 3م

    

: قدم 2
نصائح 
لتفادي 

هذا 
 املرض 

 

1 .
 الوجاهة

 
2 .

االستعامل 
 السليم

ألدوات 
 املادة

3 .
 االنسجام

. القيم 4
 واملواقف

 1م
 2م
 

 1م
 2م
 
 
 

 1م
 2م
 1م
 2م

    

 

 عية االنطالقية:شبكة حل الوض
: االستعامل 2مع : الوجاهة1مع

: 3مع،السليم ألدوات املادة
 : املواقف والقيم 4مع االنسجام

مية من نفس عائلة تقوي وضعية ♦
 وضعية االنطالق:

 الكواشيوركوريعترب مرض 
(Kwashiorkor)  من أمراض 

سوء التغذية األكثر انتشارا يف 
 الدول السائرة يف طريق النمو. 

بحيث يستبدل حليب األم 
رة.   بوجبات غنية بالنشاء كالذّ

يتميز األطفال املصابون هبذا املرض 
بطء شديد و بضمور يف العضالت

تصل . ووالتأخر العقيل يف النمو
% من 30 شبكة الوفيات إىل

 .األطفال دون سن اخلامسة
 بعد استغالل السندات 

  معلوماتك السابقة.و
 .قدم تفسريا ألعراض هذا املرض1
 قدم نصيحتني لتفادي هذا املرض2

: شبكة تضم املعايري شبكة تقويم
 املألوفة إضافة للقيم واملواقف

 املعاجلة: وفق التعثرات املسجلة
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مرّكبـة:  وضعيـة  خـال  مـن  التقوميـي  االختبـار  صفـات  التقوميـي:  الختبـار  2ـ 
باملنظـور التقوميـي لكفـاءات التلميـذ، االختبـار التقوميـي هــو وضعيـة أو عـّدة وضعيات 
إدماجيـة )وضعيـات مرّكبـة وليسـت معّقدة( تهدف إلى تقومي كفـاءات التلميذ حيث 

يثبـت مـن خالهـا كفاءتـه. 
وتستجيب هذه الوضعيات لعّدة شروط، نذكر الثاثة الرئيسة منها:

تناسب الكفاءة املستهدفة بالتقومي؛•�
ذات داللة بالنسبة للتلميذ، أي حتّفزه على العمل؛•�
حتمل قيما إيجابيـة.•�

علـى الوضعيـات املشـكلة التقومييـة أن تتكّفـل مبرّكبـة أو مرّكبـات الكفـاءة اخلتاميـة 
املسـتهدفة، كمـا ينبغـي أن حتتـوي علـى معيـار أو معاييـر التقـومي. 

 املعايري املتداولة: 
1ـ وجاهـة املنتـوج: هـل وافـق املنتـوج املطلـوب )أي عـدم اخلـروج عـن املوضـوع( 

السـند املقـّدم؟ هـل احتـرم التعليمـات؟ 
2ـ ال�ستعمال ال�سليم لأدوات املاّدة: هل استعمل التلميذ مفاهيم املاّدة ومهاراتها 

وتقنياتها اسـتعماال سليما؟
3ـ  ان�سجام املنتوج، التميز والدقة: 

ـ ان�سـجام املنتـوج: يعنـي نهـج املتعلـم خلطـة منطقيـة مراعيـا الترتيـب والتسلسـل 
والشـمولية فـي أقوالـه أو كتاباتـه، دون تناقضـات أو خلـط فـي األفـكار. هـل املنتـوج 

متناسـق معقـول وكامـل؟
التميـز والدقـة: نوعيـة التقـدمي )تقـدمي عمـل متقـن، درجـة التنظيم، جـودة اخلط 

واملقروئيـة، نظافـة املنتوج...(
ـ نوعية املنتوج )االبتكار، اإلبداع ، الدقة ، التفرد ...(. 

ماحظـة : املعيـار3 يشـمل مواصفـات االنسـجام وهو جزء داخـل في معايير التملك 
األدنـى؛ بينمـا مـا تعلـق بالتميـز والدقة فهـو جزء ال ينتمي إليها، نأخذه في احلسـبان.
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 ال نقـرر احتسـاب معيـار اإلتقـان إِلاَّ فـي حالة متكن التلميـذ من معايير احلد األدنى. 
عنـد احتسـابه، تكـون القيمـة التـي متنـح ملعيـار اإلتقـان محـدودة لتجنـب املغـاالة فـي 

احلكـم بالنجاح. 
4 ـ القيـم واملواقـف: يتمثـل التعاليـم اإلسـامية التـي حتـث علـى العلـم واملعرفـة، 
يعـي باملشـكل املطـروح فـي املجتمـع، يتصـرف بـروح مسـؤولة جتـاه القضايـا املرتبطـة 
بالصحـة واحمليـط والتوازنـات الكبـرى، يتبنـى املعاييـر العلميـة، يحافـظ علـى الثـروات 
الطبيعيـة واملمتلـكات العامـة واخلاصـة، يتقبـل ثقافـة اآلخـر ويتعامـل معهـا، يعـزز قيمه 
الوطنيـة ويثريهـا بالقيـم املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان وحمايـة البيئـة والتنميـة املسـتدامة، 

يطلـع علـى التـراث العاملـي ويسـتفيد مـن االكتشـافات العامليـة، الـخ. 
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5 ـ و�سع كفاءات امل�سعى العلمي حيز التنفيذ
تعليم علوم الطبيعة واحلياة ُمَعدٌّ على أساس مشكات مرتبطة باحلياة اليومية وهو ما يسهل 
إنها عملية تضع  احللول.  بناء  أجل  من  والتقصي  بالبحث  التعلم  في مسارات  املتعلمن  إشراك 
كفاءات املسعى العلمي حيز التنفيذ وتستدعي تكاما دائما وتناوبا بن تقنيات البحث العلمي. 

املالحظات واملعاينات

�سياغة امل�سكلة

اقرتاح فر�سيات

  اأربع اأنواع من تقنيات البحث 
البحث باملالحظةالبحث بالنمذجة البحث بالتوثيقالبحث بالتجريب 

جمع النتائج وا�ستثمارها 

ترجمة 
النتائج ن�سبة اإىل الفر�سيات 

التبليغ باحلل  امل�سادق عليه ... البناء... التعميم

حتديد الأ�سئلة املتبقية من دون حلول  

خطوات البحث بالتجريب :
املالحظة واملعاينة

صياغة مشكل
إعداد وانجاز بروتوكول 

جتريبي
مجع النتائج واستثامرها

ترمجة النتائج
البناء والتعميم
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موؤ�سرات الكفاءة
 Indicateurs des  Compétences  = مؤشرات الكفاءات                

أطبق املسعى   
العلمي

Appliquer la
démarche 
scientifique

حل مشكلة عن طريق 
التجريب

- صياغة مشكل علمي، صياغة فرضية
- حتقق من الفرضية عن طريق التجريب أو التوثيق 

أو حتليل معطيات جديدة...
-  البرهنة على إثبات علمي 

ر: جتربة - تصوُّ
- حتديد مجال صاحية األدوات التجريبية
- تأويل النتائج واستخاص االستنتاجات

- نقد تصّور جتربة ونتائجها
- استثمار املعارف في وضعيات جديدة

أستعلم
s’informer

- استخاص معلومات من نصاستخاص املعلومات
- استخاص معلومات من جدول

- استخاص معلومات من صورة أو رسم.
- استخاص معلومات من منحني.

أستدل
  Raisonner

جمع املعلومات
-استغال املعطيات إلجناز 

حصيلة

-حتليل وتفسير واالستنتاج
- إجناز حصيلة

  أتواصل
Communiquer

تقدمي عمل بكيفية منظمة 
وباستعمال أسلوب علمي 

واضح وسليم.

- رسم منحني بياني
-إجناز رسم تخطيطي، وظيفي أو تفسيري

- إجناز جدول
-كتابة نص علمي

أجنز
réaliser

- استعمال أدوات املاحظة، 
واملناولة، والقياس...

- إجناز حركات دقيقة
- االستعمال السليم

للتكنولوجيات اجلديدة  
)TICE(لإلعام و االتصال

ر مجهري - اجناز محضَّ
- إجناز تشريح

- استعمال أدوات بصرية للماحظة وللقياس، 
وأدوات مخبرية

)ExAO( استعمال برمجيات -

أتصّرف 
وأتعلم ألكون      
se 
comporter et 
apprendre... 
pour être…

تنظيم السلوكات واملواقف
-  احترام احلياة واالهتمام 

بالذات في مجال الصحة
-  اتخاذ مواقف مسؤولة 

جتاه البيئة
- االندماج في مجموعات 

عمل

- روح املاحظة 
- النقد الذاتي
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املعارف
و�سع كفاءات امل�سعى العلمي حيز التنفيذ

صاء 
استق

ت 
معلوما

املسعى

مجع/إحصاء/جرد املعلومات

قيادة املسعى
القيام  باستدالل

طرح مشكلة علمية

                تنظيم )األفكار (

صياغة فرضية

إعداد/ تصميم بروتوكول

استغالل نتائج
التحقق من صحة فرضية )إثبات أو نفي الفرضية

إدراك الفرق بن الواقع و املحاكاة )نمذجة(

ت
اتباع الربوتوكولاستعامل الوسائل أدوا

إجراء حركة تقنية

إنجاز  قياسات

وصف تغري كمية

ت املسعى
هيكلة معلوما

ت
ض معلوما

عر

التعبري الشفوي صياغة أفكار

إنجاز رسم مالحظة جمهرية

إنجاز رسم منحني بياين

انشاء جدول

إنجاز رسم ختطيطي وظيفي

املواقف والقيم
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 التي غالبا ما تصادف فصال دراسيا�وذج من املخطط السنوي الذي يستهدف كفاءة ختامية، و ـ  6

 لحماية محيطه اإيجابيصحة غيره ويتدخل و الكفاءة الشاملة: يحافظ على صحته

معالجة  الزمن
بيداغوجية 

 محتملة

وضعيات 
 مشكلة

 تقويمية

حل الوضعية 
المشكلة 
 االنطالقية

وضعيات تعلم 
مركبات  دماجإ

 الكفاءة

وضعيات تعلم 
 الموارد إدماج

وضعيات 
تعلم 
 الموارد

الوضعية 
المشكلة 

 نطالقيةاال

مركبات 
 الكفاءة

الكفاءة 
الختامية 
 المستهدفة

 الميدان

 الفصل األول

(لغاية 
 اإلطراح)

على ضوء 
 المنتوج 

وضعية 
مشكلة 
تقويمية 

تدمج 
المركبات 

المحققة في 
نهاية الفصل 

 األول

 

 

 

ضعيات تثير و
تساؤالت حول 

عواقب سوء 
  التغذية

دور  للتوصل إلى
األغذية في 

بناء و الجسم
مفهوم التوازن 

 الغذائي 

 

م 
ّ
وضعية تعل

الموارد  إدماج
المتعلقة بتركيب 
ودور األغذية في 

 الجسم

وضعية تثير 
 التتساؤ

 حول مصدر
تركيب و

 األغذية

 

طرح وضعية 
 التساؤلتثير 

حول 
 االختالالت

ية الوظيف
 وعواقبها

 

 

 تصنيف 1
األغذية 
حسب 

المصدر 
 والتركيب

 

أمام اختالالت 
وظيفية عند 

، يقدم نساناإل
إرشادات وجيهة 

بتجنيد موارده 
 المتعلقة

 بالمقاربة األولية
للتنسيق 
الوظيفي 
 للعضوية.

 نساناإل
 والصحة

 

 أسبوع17
 أشهر 4 أي

 وأسبوع

 

 

 

 

 

 

وضعية تثير 
 التساؤل

حول 
ين العالقة ب
األغذية 
 ودورها

الربط بين  2
طبيعة 
 الغذاء

ودوره في 
 العضوية.

م 
ّ
 إدماجوضعية تعل

المتعلقة  الموارد
 بالتوازن الغذائي

السلوكات و
 الغذائية

وضعية تثير 
 التساؤل

حول 
السلوكات 

 الغذائية

تبني  3
 القواعد

السليمة 
 للتغذية 
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 نطالقيةوضعية اال لمثال ل

 .حميطه لة : حيافظ عىل صحته وصحة غريه ويتدخل إجيابيا حلاميةالكفاءة الشام

 

يف وسطه مطالب باحلفاظ عىل صحته وصحة غريه وعىل حميطه، إال أن  نساناإل
الواقع يعكس وجود اختالالت يف السلوكات سواء منها املتعلقة بالصحة أو 

يئة ينشطها البيئة. وقد أد هذا الوضع إىل تأسيس مجعيات حلامية الصحة والب
 أفراد واعون بمسؤوليتهم جتاه املجتمع.

أصبحتَ عضوا نشطا يف هذه اجلمعيات من خالل تدخالتك لغرض 
 التحسيس والنصح.

املطلوب منك تقديم تقرير جتند فيه أهم املوارد، ليكون تدخلك مربرا علميا يف 

 جانبي الصحة والبيئة وذلك باستغالل مكتسباتك والسندات اآلتية.

 

 والرتكيب من خالل:  دماجمنصوص الوضعية يتبني مستو اإلمن 
 لتحقيقه؛ نسانـ إشارة رصحية للكفاءة الشاملة كهدف يسعى اإل

 ـ إشارة للكفاءة اخلتامية األوىل من خالل مصطلح االختالالت ؛
 ـ إشارة للكفاءة اخلتامية الثانية من خالل الوعي باملسؤولية ؛

 خالت مربرة علميا واستغالل السندات؛ـ اجلانب املنهجي من خالل تد
ـ الكفاءات العرضية من خالل توظيف القدرة عىل استقصاء معلومات 

 وكذا القدرة عىل وضع عالقات؛
ـ القيم واملواقف من خالل دوره يف املجتمع من حيث التحسيس والنصح 

   يف التعليمة.نياملطلوب
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 والصحة نسان: اإل  املقطع التعلمي للميدان األول

 
، يقدم ارشادات وجيهة نسانمام اختالالت وظيفية عند اإلأالكفاءة اخلتامية : 

 .بتجنيد موارده املتعلقة باملقاربة األولية للتنسيق الوظيفي للعضوية
 

نستهدف من خالل تناول املواضيع املدرجة يف هذا امليدان حتسيس 
ها باحرتام أسس املتعلمني هبشاشة العضوية مما يستدعي املحافظة عىل سالمت

التنفس الصحي واحلفاظ عىل ثبات توازن تركيب الوسط  التغذية الصحية،
 الداخيل .

إن دراسة أسس التغذية الصحية املتوازنة تتطلب التطرق إىل حتديد 
 .الغذائية للعضوية عىل أساس دورهااحلاجيات 

تستغل هذه الدراسة لتدريب التالميذ عىل ممارسة املنهج التجريبي  
لتعامل مع املواد الكيميائية والوسائل املخربية من خالل تصنيف األغذية من وا

 .حيث املصدر والرتكيب
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PC
Texte surligné 



 

 سري وضعية تعلم املوارد
 األدوار اجلديدة لكل من

 ... واملتعلم ستاذ...األ
 الوضعية االنطالقية

يتسبب سوء التغذية يف نصف الوفيات 
 مل ،كام يرتكاالتي حتدث لألطفال يف الع

لد املاليني من األفراد أثارا سلبية 
مزمنة كالعجز والقابلية للمرض 

إلعاقة الفكرية لكي تنعم بالصحة او
اجليدة وجب أن تكتشف ما جيب 
استهالكه لتوفري دعم غذائي متكامل 

 حيقق التوازن الغذائي.
خصائص الوضعية: مستمدة من واقع 

 .املتعلم
 ؛نسانسياق الوضعية : التغذية عند اإل -

 

 يقرتح وضعية حتمل مشكال علميا
يبني وضعية انطالق من الكفاءة  -

  ؛اخلتامية الواردة يف املنهاج
يقدم الوضعية بشكل مثري مناسب  -

 .ملستو املتعلمني
 ؛لتبني املشكلاملتعلمني ود يق  -
يرفق السياق املرتبط بالواقع املعيش  -

 بسندات كافية.
 يتكفل بالتصورات السابقة لد

 املتعلمني
يوجه التالميذ نحو ابراز تصوراهتم  -

 ؛املتعلقة بعواقب سوء التغذية
 يغربل التصورات من خالل وضعيات -

 يتفاعل مع الوضعية
 ؛يدرك ارتباطها بالواقع املعيش -
 ؛يعرب عن املشكل وحيس به ويتبناه -
 .يدرك مدلول التعليامت ويفهم املطلوب -

 
 ولية للمشكل املتضمنأيقدم حلوال 

 ؛يديل بتصوراته األولية -
 ؛يربر تصوراته وفق بنيته املعرفية األولية -
 ؛يشارك يف مناقشة التصورات -
 ؛اخلاطئةعن التصورات يتنازل  -
يستعد الختبار التصورات املنطقية  -

 .املحتفظ هبا
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 املشكل : كيفية تفادي عواقب سوء -
 .التغذية

عائلة الوضعيات: كل الوضعيات التي 
تتمحور حول عواقب سوء التغذية 

 .تفريطفراطا وإ

 ؛ويبقي عىل الوجيهة منها مزعزعة
 .اختبارهايوجه املتعلمني نحو  -

 

 مسعى احلل 
 ؛فواج العملأيشكل  -
 :سري التعلامت -
تشخيص املكتسبات القبلية الوارد يف  -

ركن  ،كتاب التلميذ نم 10صفحة 
املتعلقة  ،تساءلأو رتذكأ

باملجموعات الغذائية (مكتسبات من 
 ؛)االبتدائيمرحلة التعليم 

 صورات املتعلمني والتكفل هبا:ت -

 سريورة البحث وديناميكية األفواج 
يمهد لنشاط البحث باقرتاح  -

 ؛حثبروتوكول الب
  ؛يوفر الوسائل التعليمية -
يقدم التوجيهات األولية بخصوص  -

استخدام الوسائل أو رشوط العمل 
 ؛(قواعد األمن)

يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين  -
واملعاجلة الفورية يف البحث لكن 

 ؛يه بكل حرية دون خوفأيعرب عن ر 
  يعرب عن تصوراته حول اإلجابة/ احلل

دوات التعبري املتاحة له (شفويا، أبكل 
 ؛ت...)باملخططا كتابيا،

  يناقش رأيه مع غريه ويتقبل الرأي
 من احلقيقة. ةخر ويميز الفرضياآل
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  ؛حرص التصورات األولية -
تنظيمها وابراز الوجيهة منها  -

 .والتكفل هبا بوضعيات مناسبة
  : مصدر وتركيب النشاطات

) من كتاب 13و 12األغذية(صفحة
 .التلميذ

 12مصدر األغذية صفحة : 1النشاط   -
 .13و

 ؛خاصية تفحم األغذية -
 .طبيعة املواد املتفحمة -
الكشف عن املكونات : 2االنشاط  -

 .املعدنية يف األغذية
الكشف عن املكونات املعدنية يف  -

 ؛مصل احلليب
 .غذيةحتليل جدول تركيب بعض األ -

 ؛يقدم احلل ال
يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات  -

 ؛والتعديل
 ؛حيرتم وترية عمل املتعلمني -
جابة لتعبري عن احلل/اإليمكنهم من ا -

 وعرضها ومناقشتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ؛يساهم يف البحث بأفكاره 
 ؛يطلب املساعدة بدون حرج من غريه 
  خرين ينخرط يف العمل اآليتعاون مع

 ؛التعاوين
  االستقاللية؛يعمل بنوع من 
 ة لهمحيرتم التوصيات املقد. 
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 املوارد إرساء 
 
 
 
 
 
 
 
 تقييم املوارد 

  .24 خترب معلومايت الصفحةأيف ركن 
 
 
 

 املوارد إرساء
يتيح للمتعلمني فرصة التعبري وفق  -

 ؛الشكل املناسب
املسجلة يف التعبري  االختالالتيثري  -

 ؛شكالهأبمختلف 
يرشك التالميذ يف الوصول إىل الصيغة  -

 .السليمة لغويا والدقيقة علميا
 
 :تقويم املوارد 
ويم املناسبة التي تتمحور التقأداة حيرض  -

غذية حسب املصدر حول تصنيف األ
 ؛والرتكيب

 ؛التقويم يف متناول املتعلمنيأداة يضع  -
-  يتأكد من وضوح التعليامت لد

 .اجلميع

 ةيبني املوارد املستهدف
 ؛يبني املوارد وفق الشكل املطلوب  -
 ؛يتقبل التصحيحا ت املمكنة ويتبناها -
 .يعرب بأسلوب علمي دقيق -
 
 
 
 
 اكتساب املوارد خيترب مد 
  ؛التقويمأداة يستقبل  -
يدرك مدلول التعليامت وبالتايل  -

 ؛املطلوب منه
ب عىل التعليامت واألسئلة باستغالل يجي -

 يف املوضوع. مكتسباته

غذية التي نتناوهلا األتصنف -
 لها إىل أغذية عضويةصأحسب 

 وأغذية معدنية. (نباتية وحيوانية)
نميز أغذية بسيطة وأغذية -

مركبة، الغذاء الكامل كاحلليب 
 حيتوي عىل كل األغذية البسيطة.
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 املوارد وضعية تعلم 
حول العالقة بني  التساؤلوضعية تثري 

كمية األغذية املستهلكة بداللة العمر 
اكتشفت ، دور األغذية يف اجلسم إلبراز

من خالل حتليل احلليب أنه غذاء مركب 
ع يف يوكامل مما جيعله كافيا كغذاء للرض

األشهر األوىل لكن بعد ذلك يصبح غري 
كاف بحيث يدعم بأغذية متنوعة 

أخر.  
كام أنك حني تقوم بجهد عضيل حتس 

عني أن بحاجة أكرب للغذاء وذلك ي
  .لألغذية أدوار يف العضوية

ـ حدد هذه األدوار وبني كيف تصنف 
 أدوارها.األغذية عىل أساس 

 

 سريورة البحث وديناميكية األفواج
يمهد لنشاط البحث باقرتاح  -

 ؛بروتوكول البحث
 ؛يوفر الوسائل التعليمية -
يقدم التوجيهات األولية بخصوص  -

استخدام الوسائل أو رشوط العمل 
 ؛(قواعد األمن)

يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين  -
ملعاجلة الفورية يف البحث لكن وا
 ؛يقدم احلل ال

يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات  -
 ؛والتعديل

 ؛حيرتم وترية عمل املتعلمني -
جابة يمكنهم من التعبري عن احلل/اإل -

 وعرضها ومناقشتها.
 

 ؛يه بكل حرية دون خوفأيعرب عن ر 
  تصوراته حول اإلجابة/ احلل يعرب عن

دوات التعبري املتاحة له (شفويا، أبكل 
 ؛باملخططات...) كتابيا،

 يتقبل الرأي يناقش رأيه مع غريه و
 من احلقيقة. ةخر ويميز الفرضياآل
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  1النشاط : 
براز العالقة بني طبيعة الغذاء ودوره إل

يف العضوية نقوم بتحليل الوثائق الواردة 
جابة ثم اإل 19صفحة و 18يف صفحة 

  .عىل التعليامت
 :سري التعلامت 

 .فسح املجال للتصورات والتكفل هبا ◄
 النشاطات : ◄

حتليل وضعيات من الواقع  :1النشاط
براز تنوع احلاجيات الغذائية حسب إل

النشاط ـ حالة النشاط مثل ممارسة 
 .الرياضة ـ حالة جهد عضيل آخر

تستغل الوضعيات املقرتحة من أجل 
احلاجة للغلوسيدات عند القيام إبراز 

  .بجهد مكثف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛يساهم يف البحث بأفكاره 
 يطلب املساعدة بدون حرج من غريه 
  ينخرط يف العمل وخرين اآليتعاون مع

 ؛التعاوين
  ؛االستقالليةيعمل بنوع من 
 ة لهمحيرتم التوصيات املقد. 
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براز تغري حتليل وثيقة إل :2النشاط
 احلاجيات حسب العمر.

 املوارد إرساء ◄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املوارد إرساء
يتيح للمتعلمني فرصة التعبري وفق  -

 ؛الشكل املناسب
املسجلة يف التعبري  االختالالتيثري  -

 ؛شكالهأبمختلف 
ميذ يف الوصول إىل الصيغة يرشك التال -

 .السليمة لغويا والدقيقة علميا
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 دور األغذية يف اجلسم 
ـ تستعمل األغذية من طرف  

 العضوية من أجل النشاط 
تصنف عىل و والنمو والصيانة،

 أساس دورها إىل:
ة الطاقة كالغلوسيدات * أغذي

  .)ليبيدات( والدسم
* أغذية البناء مثل الربوتينات ، املاء 

 .املعدنية والفيتامينات واألمالح
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 تقويم املوارد: ◄
بناء خمطط لتصنيف األغذية حسب . 1

الدور مع تقديم أمثلة من األغذية 
 ؛املتناولة

. اقرتاح قائمة األغذية الرضورية 2
 .خمتلفة حلاالت

 :تقويم املوارد 
التقويم املناسبة التي تتمحور أداة حيرض  -

  ؛حول دور األغذية يف اجلسم
 ؛التقويم يف متناول املتعلمنيأداة يضع  -
-  يتأكد من وضوح التعليامت لد

 .اجلميع

 اكتساب املوارد خيترب مد 
  ؛التقويمأداة يستقبل  -
بالتايل يدرك مدلول التعليامت و -

 ؛املطلوب منه
ب عىل التعليامت واألسئلة باستغالل يجي -

 مكتسباته يف املوضوع.
 وضعية تعلم املوارد 

تؤدي األغذية أدوارا خمتلفة يف عضويتنا 
تبقى من املشاكل الصحية  اإال أن كثري

  .مرتبطة بالتغذية
لو بحثنا عن السلوكات الغذائية 
ألحصينا بعض السلوكات السلبية سواء 

 نوع الغذاء املتناول أو فرتات التناول، يف
علام أن التقاليد الغذائية وزعت احلاجة 

  .ثالث وجبات رئيسيةعىل اليومية 

 سريورة البحث وديناميكية األفواج
يمهد نشاط البحث باقرتاح بروتوكول  -

  ؛البحث
 ؛عليميةيوفر الوسائل الت -
يقدم التوجيهات األولية بخصوص  -

استخدام الوسائل أو رشوط العمل 
 ؛(قواعد األمن)

ملعاجلة يقدم الدعم واملساعدة للمتعثرين وا -
 ؛احلل دون تقديمالفورية يف البحث 

 ؛يه بكل حرية دون خوفأيعرب عن ر -
يعرب عن تصوراته حول اإلجابة/ احلل  -

دوات التعبري املتاحة له (شفويا، أبكل 
 ؛كتابيا، باملخططات...)

خر غريه ويتقبل الرأي اآلقش رأيه مع ينا -
 من احلقيقة. ةويميز الفرضي
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فامذا تشكل هذه الوجبات الرضورية 
لكل يوم؟ هل هي أيضا مرتبطة بحالة 

 العضوية وعوامل أخر؟
 سري التعلامت 

تقويم تشخييص متعلق بالوجبات  ◄
  .الغذائية

 .املجال للتصورات والتكفل هبافسح  ◄
 

 النشاطات: ◄
 1النشاط : 
عرض وثيقة لوجبات اليوم الواحد  ـ

وفرتات التناول لبناء مفهوم الراتب 
 ؛الغذائي

ـ التدعيم بمثال من الواقع للوجبات 
 .املتناولة يف احلالة العادية 

يراقب عن بعد ويقدم التوجيهات  -
 ؛والتعديل

 ؛حيرتم وترية عمل املتعلمني -
جابة يمكنهم من التعبري عن احلل/اإل -

 وعرضها ومناقشتها.
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 2النشاط : 
إبراز تغريات الراتب الغذائي بتغري 

 .الغذائيةعوامل وتصنيف الرواتب 
تستغل السندات والوضعيات املقرتحة 

براز تغري الراتب حسب كل من إل
 العمرـ اجلنس والنشاط واملناخ.

  3النشاط: 
حتليل معطيات حول حاالت مرضية  

مرتبطة بسوء التغذية إفراطا وتفريطا 
لبناء مفهوم الراتب املتوازن وجتاوز 

 .السلوكات الغذائية غري السوية
مع وضعية االنطالق مع وجوب الربط 

  .الشاملة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛يساهم يف البحث بأفكاره 
 ؛يطلب املساعدة بدون حرج من غريه 
 خرين ينخرط يف العمل يتعاون مع اآل

 ؛التعاوين
  ؛االستقالليةيعمل بنوع من 

 .ة لهمحيرتم التوصيات املقد
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 املوارد إرساء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املوارد إرساء
يتيح للمتعلمني فرصة التعبري وفق  -

 ؛الشكل املناسب
املسجلة يف التعبري  التيثري االختال -

 ؛شكالهأبمختلف 
يرشك التالميذ يف الوصول إىل الصيغة  -

 .السليمة لغويا والدقيقة علميا
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني املوارد املستهدفة
 ؛ي املوارد وفق الشكل املطلوبيبن  -
 ؛يتقبل التصحيحات املمكنة ويتبناها -
 .يعرب بأسلوب علمي دقيق -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ الراتب الغذائي هو كمية األغذية 
الالزمة لتلبية حاجيات جسم شخص 

 ساعة.  24ما خالل مدة 
 حسب الغذائية الرواتب ختتلف -

 سماجل حالة العمر، ، اجلنس ، النشاط
 ).احلرارة درجة( املناخية والظروف

: هي األساسية الغذائية الرواتب -
 وراتب الصيانة راتبو النمو راتب

 لنشاط. ا أو العمل
 الغذائي الراتب يكون أن جيب -

 العضوية حاجات لسدّ  متزناو كامال
 .ونوعا كامّ 
 متنوعة وجبة هي املتوازنة الوجبة -

 .العضوية حاجات لتلبية وكافية
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 تقويم املوارد: ◄
ـ اقرتاح مضامني وجبات غذائية 

  ؛ألشخاص يف حاالت خمتلفة
الربط بني جمموعة أشخاص خمتلفي ـ 

اجلنس والنشاط والعمر وبني الراتب 
 . املوافق

 
 الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي: 

 4 واردامل تعلم وضعية : 
تؤدي األغذية أدوار خمتلفة يف عضويتنا 

تبقى إال أن الكثري من املشاكل الصحية 
  .مرتبطة بالتغذية

ولو بحثنا عن السلوكات الغذائية 
ألحصينا بعض السلوكات السلبية سواء 
يف نوع الغذاء املتناول أو فرتات التناول ، 

 :تقويم املوارد 
ويم املناسبة التي تتمحور التقأداة حيرض  -

 ؛حول دور األغذية يف اجلسم 
 ؛التقويم يف متناول املتعلمنيأداة يضع  -
-  يتأكد من وضوح التعليامت لد

 .اجلميع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتساب املوارد خيترب مد 
 ؛التقويم أداة يستقبل  -
يدرك مدلول التعليامت وبالتايل  -

 ؛املطلوب منه
جيب عىل التعليامت واألسئلة باستغالل  -

 مكتسباته يف املوضوع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 



 

 علام أن التقاليد الغذائية وزعت احلاجة
  .ثالث وجبات رئيسية عىلاليومية 

فامذا تشكل هذه الوجبات الرضورية 
 لكل يوم؟ 

هل هي أيضا مرتبطة بحالة العضوية 
 وعوامل أخر؟

  سري التعلامت
 بالوجبات متعلق تشخييص تقويم ◄

  .الغذائية
 .هبا والتكفل للتصورات املجال فسح◄

  النشاطات :
  :1النشط

عرض وثيقة لوجبات اليوم الواحد ـ 
ت التناول لبناء مفهوم الراتب وفرتا

  ؛الغذائي
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ـ التدعيم بمثال من الواقع للوجبات 
 .املتناولة يف احلالة العادية

 : 2النشاط 
إبراز تغريات الراتب الغذائي بتغري 

  .عوامل وتصنيف الرواتب الغذائية
غل السندات والوضعيات املقرتحة تست

براز تغري الراتب حسب كل من إل
 لنشاط واملناخ.العمرـ اجلنس وا

 : 3النشاط 
حتليل معطيات حول حاالت مرضية  

مرتبطة بسوء التغذية إفراطا وتفريطا 
لبناء مفهوم الراتب املتوازن وجتاوز 
السلوكات الغذائية غري السوية مع 
وجوب الربط مع وضعية االنطالق 

 .الشاملة
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 املوارد إرساء 

 

 املوارد إرساء
يتيح للمتعلمني فرصة التعبري وفق  -

 ؛الشكل املناسب
عبري يثري االختالالت املسجلة يف الت -

 ؛شكالهأبمختلف 
يرشك التالميذ يف الوصول إىل الصيغة  -

 .السليمة لغويا والدقيقة علميا
 
 
 
 
 
 
 
 

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

لراتب الغذائي هو كمية األغذية ا ـ
الالزمة لتلبية حاجيات جسم شخص 

 ساعة. 24ما خالل مدة 
ـ ختتلف الرواتب الغذائية حسب 
النشاط, اجلنس، العمر، حالة اجلسم 

 والظروف املناخية (درجة احلرارة).
 ـ الرواتب الغذائية األساسية هي:

 . راتب الصيانة.1
 . راتب النمو.2
 أو النشاط.. راتب العمل 3

ـ جيب أن يكون الراتب الغذائي كامال 
ومتزنا لسدّ حاجيات العضوية كامّ 

 ونوعا.
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  :املوارد تقويم ◄
ائية ـ اقرتح مضامني وجبات غذ

املراهقة، بذل  :ألشخاص يف حاالت
  جهد عضيل، امرأة مرضع .

ـ اربط بني جمموعة أشخاص خمتلفي 
والراتب  اجلنس والنشاط والعمر

  املوافق.
 

  حل الوضعية املشكلة االنطالقية: ♦
إن حل هذه الوضعية يستوجب من 

خمتلف املوارد التي  إدماجاملتعلم جتنيد و
تعلقة بالبعد تم إرساؤها سواء تلك امل

فاهيمي (مصدر وتركيب األغذية، امل
الرواتب  دور األغذية يف اجلسم،

 الغذائية والتوازن الغذائي)، وتلك

 :تقويم املوارد 
التقويم املناسبة التي تتمحور أداة حيرض  -

  ؛حول دور األغذية يف اجلسم
 التقويم يف متناول املتعلمنيأداة يضع  -

 .يتأكد من وضوح التعليامت لد اجلميع
 
 
 

للوضعية املشكلة االنطالقية  العودة
وطرح النقاش جمددا للحكم عىل متكن 
املتعلمني من حلها وذلك باعتامد شبكة 

  .معايري ومؤرشات
 
 
 

 اكتساب املوارد خيترب مد 
 ؛التقويمأداة يستقبل  -
يدرك مدلول التعليامت وبالتايل  -

 ؛املطلوب منه
ت واألسئلة باستغالل جيب عىل التعليام

 مكتسباته يف املوضوع.
 
 

 ؛فهم النص واملهمة املطلوبة حلل املشكل -
  ؛دماجتقويم القدرة عىل التجنيد واإل -
من  دماجتقويم مد قدرة املتعلم عىل اإل -

  خالل:
وجاهة املنتوج / جتنيد املوارد املناسبة / 
التجنيد بشكل مدمج / وذلك باستغالل 

 .ؤرشاتشبكة حتمل معايري وم
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املتعلقة بالبعد املنهجي (تصنيف األغذية 
حسب املصدر والرتكيب، الربط بني 
طبيعة الغذاء ودوره يف العضوية...) 
والبعد القيمي (تبني القواعد السليمة 

..) وهذا ما يضمن التحقق من للتغذية.
 بناء الكفاءة املستهدفة. 

  شبكة حل الوضعية االنطالقية :
: االستعامل السليم 2: الوجاهة مع1مع

: 4: االنسجام مع3مع ألدوات املادة،
 .املواقف والقيم
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 إدماج وضعية
 

 :مهل عيل ألادقيقة ق 45الطبيب عىل الساعة احلادية عرش و عيادةمن  عند خروجهام
مه وهي أردت عليه  ."نذهب إىل حمالت األكل الرسيع لنتناول وجبة الغذاء اهي"

عليك  ،مرتفع) IMC(ن مؤرش كتلة عضويتك إ ؟"الطبيب همل تسمع ما قالأ" :قلقة
 األمسية ممارسة رياضة همن هذ وابدأناول الوجبات يف هذه املحالت قلل من تت أن

 يفهم عيلّ  مل شاشة التلفاز واأللعاب اإللكرتونية. أمام بدال من اجللوس كرة القدم
 .تناول الوجبات يف حمالت األكل الرسيع له منمه أومنع قلق 

والوجبات  IMC مؤرش كتلة العضويةمنك أن ترشح العالقة السببية بني  بَ لِ طُ 
 الغذائية الصحية.

 إليك الوثائق التالية:

 تلميذ يف السنة الثانية متوسط عيلٌّ 
 
 
 
 

 سنة 12 عمره:

 1,50m : قامته

 kg 65  :كتلة جسمه

IMC قامة) × قامة( ÷ كتلة = عيل 
28.9= 65 ÷ (1.5 × 1.5) = 

 
 يةممعلومات عل :1 الوثيقة

 نعرب عن وزن اجلسم بمؤرش كتلة 

عرب عن مد الزيادة أو وهو ي )IMC(اجلسم
 .النقص يف كتلة اجلسم

IMC الداللة 

 نقص التغذية 16.5قل من أ

 نحافة 18.5إ��  16.5من 

 كتلة عادية 25إ��  18.5من 

 ز�ادة �� الوزن 30إ��  25من 

 سمنة 35إ��  30من 
 

 جدول يعرب عن كتلة اجلسم :2الوثيقة 

 بداللة املؤرش
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ن أل النشاط املبذول،تفوق طاقة تكون طاقة الغذاء املستهلك  أالَّ ينبغي  نتفاد السمنة،لكي 
 .ختزن عىل شكل دسم يف العضوية املستهلكةالطاقة غري 

 رصف الطاقة بداللة النشاط البدينمتوسط الطاقة املستهلكة يف اليوم بداللة العمر                  

 يوم/kj 10800سنة :  12 -10

 /يومkj 12100سنة:  15 – 13

 /يومkj 12800سنة:  19 – 16

 

 

 

 رصف متوسط الطاقة لطفل  بداللة العمر و النشاط البدين :5الوثيقة 

 ة:تعليمال
 :سبب ومكتسباتك حرر فقرتني توضح لعيلّ بالوثائق املعطاة مستعينا 

 .تناول الوجبات يف حمالت األكل الرسيع عىلمه أقلق  -
 .كرة القدم ممارسة حثها له عىل -

  وجبة  حمالت األكل الرسيع
 

 kj 5830=  قيمتها الطاقوية
 

من بني الوجبات األربعة  مالحظة:
 املتناولة يف اليوم (فطور الصباح، وجبة

 ؛ وجبة العشاء) ة،جمالل الغذاء،
 kj 2900وجبة الغذاء تزود اجلسم بـ 

 .ذا كانت متوازنةإ

طاقة وجبة عيل يف حمالت : 3الوثيقة 
 األكل الرسيع

 
ن أ يف الشكل فقط بل يمكن ارب السمنة تشوهتتع ال

ن الزيادة يف كتلة العضوية تزيد أل ا،تكون سببا مميت
 مراض:األخطار ظهور بعض من أ

 ؛السكر يف الدمنسبة  زيادة -
 ؛ب واألوعية الدمويةلقمراض الأ -
 ؛مشاكل التنفس -
 .عىل مستو املفاصل لتهابامشاكل  -

 
 زيادةخطار صحية مرتبطة بأ: 4الوثيقة 

 كتلة العضوية
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 اإلجابة املقرتحة:
ه يشري إىل زيادة الوزن نّ أمن قراءة اجلدول نجد 28,9. هو  مؤرش كتلة جسم عيلّ 

 نسبة إىل قامته.
 خطرية. مراضٌ أن زيادة الوزن تنجم عنه أن الطبيب رشح هلا لدته قلقة ألاو

بينام  (5830kj)بالطاقة  تناوهلا يف حمالت األكل الرسيع تزود عيلّ يالوجبة التي 
ه األخر فإنّ  ثالثالوجبات الفقط. مع  .(2900kj)الوجبة املتزنة العادية تزوده بـ 

الزائدة تسبب له   فهذه الكمية .(kj 800 10)كثر مما يستهلك أسوف يتناول يف اليوم 
 الوزن) . املفرطة يفالسمنة (الزيادة 

(كلام زاد  لبدينمع النشاط ا اطردي ااستهالك الطاقة يتناسب تناسب نالحظ أن
 النشاط البدين زاد استهالك الطاقة).

ن أالطاقة التي حتصل عليها من األكالت الرسيعة جيب  عيلّ لكي يستهلك 
 .األلعاب اإللكرتونية مماألوس بدال من اجلم بالرياضة  يقو

 
 مساعدات للحل 

ل املعلومات املدونة يف الوثيقتني يلزيادة وزن عيلّ يطلب حتلتفسري مشكل  -
 .  2و  1

 .لتحديد قلق األم بالنسبة لوزن عيلّ   4استعمل الوثيقة  -
يف مطاعم األكالت الرسيعة هي السبب يف زيادة  ن وجبات عيلّ أظهار إل -

 .5و 3 وزنه حلل الوثائق
 .مهية الرياضة بالنسبة لعيلّ ألتوضيح  منحنى الوثيقة حلل  -
الطاقة التي وعة الطاقة التي توفرها وجبة مطاعم األكالت الرسيبني قارن  -

زود هبا ت عواقب زيادة الطاقة التي ه ثم فرسّ نّ سِ وفق  يستهلكها عيلّ 
 العضوية.
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 )دماجاملوارد، تعلم اإل  إرساء(الحجم الساعي املخصص للتعل�ت ـ 7
 

 التعلمات المقاطع الوحدات
الحجم 
 الساعي
 (ساعة)

 المجموع

 التغذية

التغذية عند 
 نساناإل

 9 الموارد إرساء

19 
 2 دماجتعلم اإل

التغذية عند 
 النبات

 6 الموارد إرساء
 2 دماجتعلم اإل

التحصل 
 على الطاقة

التحصل على 
الطاقة عند 

 نساناإل

 8 الموارد إرساء

18 
 2 دماجتعلم اإل

التحصل على 
الطاقة عند 

 النبات األخضر

 6 الموارد إرساء

 2 دماجتعلم اإل

 اإلطراح
 اإلطراح عند

 نساناإل
 3 الموارد إرساء

 2 دماجتعلم اإل 5

 مظاهر النمو
مظاهر النمو 
عند النبات 

 األخضر

 2 الموارد إرساء
 2 دماجتعلم اإل 4

التكاثر 
 الجنسي

التكاثر 
الجنسي عند 

 نساناإل

 6 الموارد إرساء

14 
 2 دماجتعلم اإل

التكاثر 
الجنسي عند 

 خضرالنبات األ

 4 الموارد إرساء

 2 دماجتعلم اإل

وحدة 
الكائنات 

 الحية

وحدة الكائنات 
 الحية

 2 الموارد إرساء
 2 دماجتعلم اإل 4

 64 المجموع بالساعات
 32 المجموع باألسابيع
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 والت�رين النشاطاتحلول  -8

Ìøu¯⁄<
التامرين وأجزاء من أتساءل أكثر ترتك الختيارات األستاذ وذلك حسب األهداف  -1

 وية وطبيعة األفواج. الرتب
أجوبة أتذكر وأتساءل وتقويم التعلامت تنجز عىل كراس املحاولة وليس عىل  -2

 .الكتاب ألنه سند غري مستهلك

˝]<V<ŸÊ˘]<·]ÇÈπ]·^äfi<Ìví÷]Ê<
 نسانـ التغذية عند اإل1

 أتذكر وأتساءل :10الصفحة 

 
 ة.مجموعات رئيس 7 في أعالهـ صنف األغذية الممثلة في الجدول 1

مجموعة الحبوب  )4،6،8(=2مجموعة اللحم والسمك والبيض،  )5،7،10(=1

مجموعة السكر والمواد  )14(=4 مجموعة المواد الدسمة، )2،12(=3ومشتقاتها، 

 مجموعة الحليب ومشتقاته، )13(=6مجموعة الخضر والفواكه،  )1،11(=5المسكرة، 

 .مجموعة الماء والمشروبات )3،9(=7

 
 أمام العبارة الصحيحة:ـ ضع عالمة (ے)  3

 أتناول أغذية مختلفة وهي تأتي :

 أـ من الحيوان فقط؛

 ب ـ من النبات فقط؛

 ے ـ من الحيوان والنبات؛ جـ

 من التربة. ـد

 ألحافظ على صحتي يجب أن أتناول:

 أغذية غنية بالطاقة فقط؛ أـ

 ے ب ـ أغذية نظيفة ؛

 جـ ـ أغذية مصنوعة بالسكر؛

 ے ني ونباتي.دـ أغذية من أصل حيوا
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 ـ اختار الكلمات المناسبة كي أمأل الفقرة: 4

 2من الكلمات ألمأل الفقرة  7أختار  1من الكلمات ألمأل الفقرة  9أختار 

 : 1الفقرة 

يتم على مستوى األنبوب الهضمي 

قسم منها  انحالل تدريجي لألغذية.

األمعاء وينتقل إلى الدم، أما  يمتص في

كل فضالت عن الباقي فيطرح على ش

 الشرج مرورا بالمعي الغليظ. طريق فتحة

 :2الفقرة 

 :لكي يتم الهضم بصورة جيدة يجب

في تناول  للقمة، االنتظامالمضغ الجيد 

تفادي اإلجهاد ، العناية بالنظافة، األغذية

 األكل. بعدالعضلي مباشرة 

 

 

 مصدر وتركيب األغذية 12الصفحة 

 

 ـ مصدر األغذية 1

 13الصفحة  ل الوثائق،تعليمات استغال

 12الصفحة  :1الوثيقة 

المعلم يوجه المتعلمين إلى كيفية التمييز بين الغذاء العضوي والغذاء المعدني 

 بتعريض األغذية للحرق الكلي.

قدم تفسيرا لحدوث التفحم في حالة اللحم والجزر، وعدم حدوثه في حالة 

 الماء. 

هاتين المادتين الغذائيتين تحتويان على  ـ حدث التفحم في حالة اللحم والجزر ألن

مركبات عضوية هيدروكربونية تحتوي على ذرات الكربون، تتعرض للتفحم بعملية 

والكربونات   CO2 ي أكسيد الكربونناستثناء ثاالحرق. ننبه المتعلمين إلى ضرورة 

 يحتويان على الكربون وليسا بمركبات عضوية. نياللذالمعدنية 

الملحي للتسخين، ينطلق بخار الماء كلية وتبقى األمالح المعدنية ـ بتعريض الماء 

ال يحتوي على ذرات مترسبة في قاع البيشر، لم يحدث التفحم ألن الماء من أصل معدني 

 الكربون. 

 ماذا تستنتج فيما يخص مصدر األغذية التي تتناولها؟

 ني.األغذية التي نتناولها من أصل عضوي (نباتي أو حيواني) أو معد
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 15الصفحة  تعليمات استغالل الوثائق،

  14 الصفحة :3الوثيقة 

 ت المعدنية.المكونات المراد إبراز وجودها في الحليب هي المكونا

 

  15الصفحة  :4الوثيقة 

 ـ المعلم يدفع المتعلمين إلى تمييز األغذية إلى أغذية بسيطة وأغذية مركبة.

 األغذية التي تحتوي على نوع واحد من المركبات العضوية:

 زالل البيض مطبوخ، سكر أبيض، عسل النحل، الزبدة.

 تدعى هذه األغذية: أغذية بسيطة.

 ي على نوعين أو أكثر من المركبات العضوية:األغذية التي تحتو

 بطاطا في الماء، البيض، بذور الذرة، حليب الماعز، حليب الرضيع.

 تدعى هذه األغذية: أغذية مركبة.

 األغذية حسب نوع الغذاء البسيط:  تسمية

 الزبدة: غذاء غير كامل غني بالدسم.

 حليب الماعز: غذاء كامل غني البروتينات.

 غذاء كامل غني بالبروتينات. حليب الرضيع:

 الغذاء الكامل، غذاء يحتوي على كل األغذية البسيطة.  تعريف الغذاء الكامل:

 مالحظات:

 ليس كل غذاء مركب غذاء كامل؛ كل غذاء كامل هو غذاء مركب.  

يتركب الغذاء البسيط من واحد فقط من األصناف الثالثة من األغذية العضوية، مثل: 

 مذاب في الماء)، ليبيد (زيت)، بروتيد (زالل البيض).غلوسيد (سكروز 

يتركب الغذاء المركب من اثنين أو ثالثة من األصناف الثالثة من األغذية العضوية. 

 فرينة، بيض...).(أغلب األغذية هي أغذية مركبة 

 13 الصفحة :2الوثيقة 

 أصناف المكونات العضوية التي تحتويها األغذية العضوية؟ أستخرج

 تحتوي األغذية العضوية على غلوسيدات، بروتيدات، دسم (ليبيدات).
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الغذاء الكامل يتميز بوجود كل أصناف األغذية العضوية (مثل الحليب)، باإلضافة إلى 

مينات، وهي مكونات عضوية يجب توفيرها في الغذاء ألن العضوية ال تستطيع الفيتا

 تركيبها.

فيما يخص المواد المعدنية لوحدها (ماء، أمالح معدنية)، هي أيضا مكونات هامة في 

الغذاء لكنها ليست معيارا يحدد طبيعة الغذاء كما ال ينطبق عليها معيار تصنيف 

 األغذية إلى بسيطة ومركبة.

 

 صيلة تخطيطيةح

 

 

 

 

 

 

 

 

 16ص يةذعواقب سوء التغ

 استخرج العالقة بين أعراض المرض  ،17 الصفحة :3الوثيقة 

 ومميزات الغذاء المستهلك في كل حالة.

 ـ الكواشيوركور مرتبط بتغذية فقيرة من حيث البروتينات؛

 ؛Cـ النزيف الدموي للثة مرتبط بنقص الفيتامين 

 تبط بنقص اليود؛ـ تضخم الغدة الدرقية مر

 ـ فقر الدم مرتبط بنقص الحديد.
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) m1,60طبق عبارة مؤشر كتلة الجسم على شخص طوله ( :) 16(صفحة : 1الوثيقة
 )، ماذا تستنتج؟Kg 70يزن (

ـ يطلب المعلم من كل تلميذ أن يحدد طوله وكتلته ثم يحسب مؤشر الجسم 
 .20الخاص به بتطبيق العالقة الواردة في الصفحة 

 . يستنتج داللة المؤشر الخاص به.30و 25رن قيمة المؤشر بالنسبة للعددين يقا
 فسر لماذا تمثل السمنة خطرا صحيا بالنسبة للفرد:  )16ص( :2الوثيقة 

اإلصابة بالسمنة خطر صحي ألنها تهيئ الجسم كي يصير عرضة لإلصابة بالكثير من 
 .17مذكورة في ص األمراض الخطيرة المزمنة. يدعم إجابته باألمثلة ال

يوجه األستاذ المتعلمين القتراح وجبة عشاء متوازنة رفقة مجموعة نصائح تخص 
 قواعد التغذية الصحية.

  .يةذيكتب المتعلمون خالصة حول عواقب سوء التغ
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 دور األغذية في العضوية :18الصفحة 

 ـ األغذية البسيطة في الجسم1

 19تعليمات استغالل الوثائق، الصفحة 

 ووزن الطفل حسب العمر. الحليب ضع عالقة بين استهالك، 1الوثيقة 

 كلما زاد عمر الطفل كلما زاد استهالكه للحليب. -

استخرج األغذية البسيطة الموجودة في مكونات وجبة  :16الصفحة  2الوثيقة

 رامي. ما هو دور كل منها؟

 بروتين: بنائي

 دسم: طاقوي بنائي

 غلوسيد: طاقوي

 وألياف: بنائية وظيفيةفيتامينات 

 مالحظة : 

الفيتامينات = مواد عضوية، اليركبها الجسم، ليس لها قيمة طاقوية لكنها ضرورية 

 للوظائف الحيوية للعضوية؛

األلياف:عناصر غذائية بدون قيمة طاقوية، ضرورية ألنها تسهل انتقال األغذية في 

وسيدات متعددة كالسليلوز األمعاء، تجنب اإلمساك وتراكم الغازات، تتكون من غل

 والبكتين والصمغ، تتواجد في الحبوب الجافة والبذور والفواكه والخضر.

 صنف األغذية حسب دورها في العضوية. ،20و 19 تانالصفح :3و 2الوثيقتان 

 إلى:يصنف األغذية الواردة في الجدول 

 أغذية بناء (مثل البروتيدات)، 

 )، أغذية طاقوية (الغلوسيدات، الدسم 

 .كالفيتامينات واأللياف والشوارد المعدنية)(أغذية وظيفية 

 مالحظة: 

في هذا المستوى يتم التصنيف بأن يذكر المتعلم أمثلة فقط دون حصر، ألن األدوار 

تتداخل في واقع األمر: الدسم يمكن اعتبارها كذلك أغذية بناء لكونها تدخل في 

غذية بناء لكونها تشكل الجزيئات تشكيل األغشية الخلوية، بعض الغلوسيدات أ

الغشائية السطحية للخاليا، الماء يدخل في البناء والوظيفة لكونه يدخل في بنية 
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 البروتينات، العناصر المعدنية بنائية وتتدخل كوسائط في الكثير من التفاعالت.

 لخص العالقة بين طبيعة الغذاء ودوره في العضوية. حصيلة:

 

 

 

 

 

 

 رواتب الغذائية والتوازن الغذائي: ال20الصفحة 

كيف تحدد حاجاتك الطاقوية اليومية؟ كيف تختار راتبك الغذائي؟ هل 

 تتماثل الرواتب الغذائية لدى األفراد؟ 

 ـ الحاجات الغذائية اليومية للعضوية

 21تعليمات استغالل الوثائق، الصفحة 

 21و 20: الصفحة 3و 2و 1الوثائق 

 .نسانتتحكم في تغير الحاجة الغذائية لإلالعوامل التي  استخرجـ 

 .ح رواتب أخرىـ استنتج أنواع الرواتب الغذائية األساسية. اقتر

 :نسانالعوامل التي تتحكم في تغير الحاجة الغذائية لإل

 العمر، الجنس، النشاط، الحالة الفيزيولوجية، الظروف المناخية.

 استنتاج أنواع الرواتب الغذائية:

 اتب الصيانة، راتب العمل.راتب النمو، ر

يمكن اقتراح رواتب أخرى مثل: راتب المرأة الحامل، راتب المرأة المرضعة، راتب 

 الرياضي...

 قدم تعريفا للراتب الغذائي، ثم اشرح مفهوم الراتب الغذائي المتوازن. ،21ص :4الوثيقة

 من خالل تحليله لمعطيات الجدول:

 ساعة. 24  ودي يستجيب لحاجات الجسم في مدةيتعرف على أن التركيب الغذائي العم

 الحاجات مادية وطاقوية؛ الحاجات متعلقة بالكم والنوع.

72 



 
 تعريف الراتب الغذائي:

ـ الراتب الغذائي هو كمية األغذية الالزمة لتلبية الحاجات المادية والطاقوية لجسم 

 ساعة. 24شخص ما خالل مدة 

 يشرح مفهوم الراتب الغذائي المتوازن:

لراتب الغذائي المتوازن، هو راتب يوم واحد، يتميز بكون مجمل وجباته تتوافق مع ا

كمية األغذية الالزم توفيرها للعضوية كي تضمن وظائفها ونموها وتجديدها، وهي 

تتمثل في أغذية البناء وأغذية الطاقة واألغذية الوظيفية؛ يشترط تحقيقه تناول 

األقل من األغذية المذكورة أعاله. التنوع  نوعا على وجبات متنوعة يحوي كل منها

 يلبي حاجات الجسم، خاصة من حيث األحماض األمينية واأللياف. 

حاجات الجسم الطاقوية تتغير حسب النشاط العضلي وعليه وجب تكييف الراتب 

التكييف الطاقوي يتم بتغيير (معها بتغيير اإلمداد حسب القيمة الطاقوية لألغذية 

 ات والدسم).كمية الغلوسيد
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 24الصفحة  أختبر معلوماتي

أـ أحدد العبارات الصحيحة، أصحح 
 العبارات الخاطئة:

خاطئة: أتناول أغذية من مصدر عضوي  ـ1
 حيواني ونباتي ومعدني.

 اللحم هو مصدر هام للبروتيدات خاطئة:ـ 2
ـ خاطئة: أغلب الطاقة التي أتحصل عليها 3

 منة في الغلوسيدات؛من التغذية متض
ـ الراتب الغذائي هو كمية األغذية الالزمة 4

 ساعة؛ 24لتلبية حاجات الجسم خالل 
 صحيحة.

ـ سوء التغذية يمكن أن يؤدي إلى 5
 صحيحة. السرطان؛

 :أضع مصطلًحا أمام كل جملة -ج
 ـ المكونات الكيميائية لألغذية؛1
 ـ السمنة أو الجلطة الدموية؛2
 ـ ماء اليود؛3
 الرواتب الغذائية؛ـ 4
 ـ الراتب الغذائي.5

 أعبر عن أفكار هامة:-ب
من كل مجموعة من فقرة أشكل 

 الكلمات التالية:
ـ الراتب الغذائي المتوازن يوفر الحاجات 1

الكمية والنوعية من األغذية التي تحتاجها 
 العضوية في اليوم الواحد.

ـ المحافظة على الصحة تقتضي االلتزام 2
زنة وتطبيق القواعد السليمة بتغذية متوا

 للتغذية.
 ـ تصنف األغذية العضوية إلى أغذية3

أغذية  ،أغذية الطاقة ،أغذية النمو ،البناء
 أغذية الصيانة. ،النشاط

 أجيب عن أسئلة: -د
ـ تنتج العضوية الطاقة بهدم األغذية 1

 في وجود ثنائي األكسجين؛
ـ تبني العضوية جزيئات جديدة 2

والطاقة التي تتحصل  باستعمال المادة
 عليها من التغذية.

 ـ كيف أشكل وجبة متوازنة؟3
أختار األغذية بحيث تكون: كاملة 
مستمدة من كل المجموعات الغذائية، 
ا ونوعا تتناسب مع الحاجات  مٍّ

َ
كافية ك

 المادية والطاقوية للعضوية؛
 ـ كيف أحافظ على وزن صحي؟4

ألتزم بتغذية صحية متوازنة مع 
لمادية والطاقوية لجسمي؛ الحاجات ا

بقي 
ُ
أراقب وزني من حين آلخر كي أ

 .25مؤشر كتلة الجسم أقل من 
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 25 صفحة ،1تمرينال
 

 )KJ/hاالستهالك الطاقوي ( النشاطات

 270 النشاط : خمول، جلوس أمام الشاشة

 750 مشي

 1000 دراجة

 2000 كرة قدم

 2600 سباحة

 3000 سباق مرطون

 

  

 27ة صفح ،4التمرين 

ـ استدل بمعطيات الجدول لتبين بأنه ال يمكن االعتماد على حليب البقرة في 
 تغذية الرضيع. 

ـ من معطيات النص يتضح بأن الطفل في أشهره األولى يملك جهازي هضم وإطراح 
 غير ناضجين.

ـ معطيات الجدول تبين بأن حليب األم فقير بالبروتينات، غني بالغلوسيدات وهو 
 الجهاز العصبي عند الطفل بعد الوالدة؛ يناسب نمو 

بينما حليب البقرة فهو غني بثالث مرات بالبروتينات وفقير بالغلوسيدات، نسبته 
 أعلى من األمالح المعدنية، وهو يناسب نمو الجهاز العضلي للعجل في عمره األول.
ي إذا تناول الطفل الرضيع حليب البقرة في أشهره األولى سيجد صعوبة كبيرة ف

امتصاص الكمية المرتفعة من البروتينات واألمالح المعدنية، وما يمتصه منها سيضر 
 كليتيه غير الناضجتين جراء الفضالت المتراكمة عنها.

من جهة أخرى، لن تكفيه كمية الغلوسيدات المنخفضة في حليب البقرة والضرورية 
 لنمو جهازه العصبي.

لى حليب البقرة في تغذية الطفل الرضيع نستنتج من ذلك بأنه ال يمكن االعتماد ع
 في أشهره األولى ألنه ال يتكيف مع نمو جسمه. 
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 27، صفحة  أدمج تعلاميت

 مقارنة بين نمطي التغذية عند مصطفى ومجيد:

 مجيد مصطفى 

نوع األغذية المستهلكة 

 في الغالب

أغذية متنوعة كاملة 

 ومتوازنة

أغذية غير متنوعة غير 

 قوية أكثرمتوازنة، طا

خمول، قضاء معظم  ممارسة الرياضة النشاط الحركي

 الوقت أمام الشاشة

اإلمداد الغذائي يفوق  التغذية تتوازن مع الحاجة حصيلة التغذية والحاجة

 الحاجة

اإلمداد الطاقوي يتوازن  حصيلة الطاقة

 مع االستهالك الطاقوي

الطاقوي أكبر من  اإلمداد

 االستهالك الطاقوي

وزن صحي، يتميز بمؤشر  جة على صحة الجسمالنتي

 25كتلة عادي أقل من 

 زيادة كبيرة في الوزن

مؤشر كتلة الجسم يقارب 
30. 

الجسم مصاب بالسمنة، 

مهيأ لإلصابة بأمراض 

 خطيرة

ـ نصائح مصطفى لمجيد: تطبيق القواعد الصحية للتغذية، تناول أغذية متنوعة 

 ة الرياضة.وكاملة ومتوازنة، ترك الخمول وممارس

<
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 التغذية عند النبات األخضر :33الصفحة 

 
 أتذكر وأتساءل: 34ص 

كسائر الكائنات الحية، يتغذى ويحتاج في نموه  : النبات األخضرالنبات األخضر-1
 وتطوره إلى عناصر يتحصل عليها من الوسط الذي يعيش فيه.

 : يتكّون النبات األخضر من
 جذر رئيسي وجذور ثانوية) (مجموع جذري  -
 سيقان وبراعم وأوراق...). (مجموع خضري  -

 ، ثم اكتب جميع البيانات الموافقة لألرقام.1الحظ أعضاء النبات الممثلة على الوثيقة
 البيانات:

 -5جذور ثانوية  -4جذر رئيسي  -3المجموع الجذري  -2المجموع الخضري  -1
 برعم نهائي. -9رعم جانبي ب -8زهرة  -7ورقة  -6ساق 

 من البذرة إلى النبتة:  -2
تنتش البذرة معتمدة على المدخرات الغذائية معطية نبتة تستمد غذاءها من المحيط 

 الذي تعيش فيه.
 واستخرج العناصر الضرورية لنمو النبات األخضر. 1الحظ الوثيقة-

 نية والضوءالعناصر الضرورية للنبات األخضر هي: الماء واألمالح المعد
 أهم مراحل اإلنتاش. ْف وِص  2الحظ الوثيقة -

خروج  –خروج السويقة  -تمزق اللحافة وخروج الجذير  -أهم مراحل اإلنتاش هي: 
وانفصال الفلقتين ونمو كل من الجذير والسويقة  سقوط اللحافة –الوريقتين 
 والوريقتين.

 ے) أمام العبارة الصحيحة(ضع عالمة : 35ص 

 

األخضر المحلول  اتبنيأخذ ال
 المعدني من:

 الهواء.-أ
 التربة. ے -ب
 الهواء والتربة. -ج
 الحيوان. -د

 ألحافظ على صحتي يجب أن:
 .ے أغرس النبات األخضر - أ

 أحرق النبات األخضر. -ب
 أقطع النبات األخضر. -ج
 .ے أسقي النبات األخضر -د
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 اختر الكلمات المناسبة كي تمأل الفقرة: -4 35-ص

 2من الكلمات ألمأل الفقرة  4أختار  1من الكلمات ألمأل الفقرة 7أختار 

 

في الظهور  الجذور أثناء اإلنتاش تبدأ

وبعدها الساق ثم األورق األولية، 

يستهلك الرشيم في نموه المدخرات 

الفلقة أو الفلقتين،  الموجودة في الغذائية

وأثناء اإلنتاش يحتاج الرشيم إلى الماء 

 ة.والحرارة المناسب

 

 

يأخذ النبات األخضر المعرض للضوء 

 من التربة. الماء واألمالح المعدنية

األمالح المعدنية األساسية هي: األزوت 

 والفوسفور والبوتاسيوم.

 الكلمات:

 األوراق األولية، الجذور، المدخرات الغذائية،

 الفلقة أو الفلقتين، الماء، الحرارة المناسبة،

 الساق.

 

 الكلمات:

 المعدنية، الفوسفور، الضوء، التربة.األمالح 

 

 أغذية النبات األخضر :36الصفحة 

 هي العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات األخضر؟ وكيف يتحصل عليها؟ ما

واستخراج العناصر الضرورية للنبات األخضر  1لتحليل الوثيقة الدليل المنهجي: 

بع الخطوات التالية:
ّ
 ات

 أفترض أن... الفرضية: -1

 تجربة:ال -2

ر... وال أوفر...
ّ
 أوف

 المالحظة: -3

 أالحظ...

 االستنتاج: -4

 العناصر الضرورية لنمو النبات األخضر هي...
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 35ص  تعليمات استغالل الوثيقة

 يستخرج من كل تجربة عنصرا ضروريا لنمو النبات األخضر. :37و 36ص  :1الوثيقة

ضرورية لنمو النبات  األمالح المعدنية -الماء ضروري لنمو النبات األخضر ب -أ

الضوء ضروري لنمو النبات  -ضروري لنمو النبات األخضر د co2 غاز -األخضر. ج

 األخضر. 

 ، الضوء.co2للنبات األخضر هي: الماء، األمالح المعدنية، غاز الحاجات الغذائية

 

 فراط عناصر معدنية للنبات األخضرإو أعواقب نقص  :38ص 

 39ص  تعليمات استغالل الوثائق

يستخرج العناصر األساسية في محلول كنوب. العناصر هي: الماء،  -38ص :2الوثيقة 

 .)بمساعدة األستاذ(اآلزوت، الفوسفور، البوتاسيوم 

د أعراض -
ّ
 -قليل األوراق -: نبات هزيلNنقص أو غياب عناصر معدنية: نقص  يحد

 دة االخضرار.األوراق شدي -: نمو بطئ للساق والجذورPيميل إلى االصفرار. نقص 

 األوراق صفراء. -: نمو بطئKنقص 

ص عواقب اإلفراط في العناصر المعدنية: ذبول وموت النبات األخضر. -
ّ
 شخ

من الرسم  3تحديد المناطق المختلفة للجذر حسب الوثيقة  -39ص  :3الوثيقة 

 التخطيطي لجذر نبات أخضر. 

 جذري.ماالهدف من التجربة أ؟ الهدف هو: إظهار االمتصاص ال-

 اقترح فرضية حول المنطقة المسؤولة عن االمتصاص في الجذر.-

 الفرضية: المنطقة الوبرية هي المسؤولة عن االمتصاص الجذري.

 ؟ الفائدة: أنبوب شاهد1ما فائدة األنبوب  -
 

يستخرج العناصر األساسية في محلول كنوب. العناصر هي: الماء،  -38ص :2الوثيقة 

 .)بمساعدة األستاذ(لبوتاسيوم اآلزوت، الفوسفور، ا

د أعراض -
ّ
 -قليل األوراق -: نبات هزيلNنقص أو غياب عناصر معدنية: نقص  يحد

 األوراق شديدة االخضرار. -: نمو بطئ للساق والجذورPيميل إلى االصفرار. نقص 

 األوراق صفراء. -: نمو بطئKنقص 
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ص عواقب اإلفراط في العناصر المعدنية: ذبول وموت -

ّ
 النبات األخضر. شخ

من الرسم  3تحديد المناطق المختلفة للجذر حسب الوثيقة  -39ص  :3الوثيقة 

 التخطيطي لجذر نبات أخضر. 

 ماالهدف من التجربة أ؟ الهدف هو: إظهار االمتصاص الجذري.-

 اقترح فرضية حول المنطقة المسؤولة عن االمتصاص في الجذر.-

 ولة عن االمتصاص الجذري.الفرضية: المنطقة الوبرية هي المسؤ

 ؟ الفائدة: أنبوب شاهد1ما فائدة األنبوب  -

 

يستخرج العناصر األساسية في محلول كنوب. العناصر هي: الماء،  -38ص :2الوثيقة 

 .)بمساعدة األستاذ(اآلزوت، الفوسفور، البوتاسيوم 

د أعراض -
ّ
 -وراققليل األ -: نبات هزيلNنقص أو غياب عناصر معدنية: نقص  يحد

 األوراق شديدة االخضرار. -: نمو بطئ للساق والجذورPيميل إلى االصفرار. نقص 

 األوراق صفراء. -: نمو بطئKنقص 

ص عواقب اإلفراط في العناصر المعدنية: ذبول وموت النبات األخضر. -
ّ
 شخ

من الرسم  3تحديد المناطق المختلفة للجذر حسب الوثيقة  -39ص  :3الوثيقة 

 جذر نبات أخضر. التخطيطي ل

 ماالهدف من التجربة أ؟ الهدف هو: إظهار االمتصاص الجذري.-

 اقترح فرضية حول المنطقة المسؤولة عن االمتصاص في الجذر.-

 الفرضية: المنطقة الوبرية هي المسؤولة عن االمتصاص الجذري.

 ؟ الفائدة: أنبوب شاهد1ما فائدة األنبوب  -
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 يها في كل أنبوب. صف النتائج المتحصل عل

 نمو النبيتات وحدوث االمتصاص الجذري.  3، 2، 1في األنابيب 

 الجذري. ذبول النبيتتين وعدم حدوث االمتصاص 5، 4في األنبوبين     

التجربة تؤكد أن المنطقة الوبرية (األوبار الماصة) هي المسؤولة عن  -

 االمتصاص الجذري.

 ماصة هي المسؤولة عن االمتصاص الجذرياكتبها في شكل نتيجة. األوبار ال     

م حصيلة:
ّ
صا قد

ّ
 للحاجات الغذائية عند النبات األخضر وكيفية الحصول عليها. ملخ

 يحتاج النبات األخضر المعرض للضوء إلى الماء واألمالح المعدنية األساسية      

N-P-K بول لكي ينمو نموا جيدا، وأي نقص أو إفراط في األمالح المعدنية يسبب ذ

 .وموت النبات

يمتص النبات األخضر المحلول المعدني بواسطة األوبار الماصة الموجودة على  -

 الجذور.

 

 40ص المبادالت الغازية اليخضورية - 4

 co2مقر تثبيت غاز  -5

 تعليمات استغالل الوثائق 41ص 

ما شرط انطالق الغاز؟ شرطان النطالق  استخرج، 41أ، ب، ج ): ص ( 4الوثيقة 

  co2 لغاز: الضوء وغازا

 o2الغاز المنطلق هو  ما طبيعة الغاز المنطلق في األنبوب؟ -40د ):ص(4الوثيقة 

 ماذا تستنتج فيما يخص طبيعة المبادالت الغازية اليخضورية؟-

 في وجود الضوء. o2ويطرح غاز  co2: يمتص النبات األخضر غاز االستنتاج

ويالحظ العينة بالمجهر باتباع الخطوات ينجز التجربة الموضحة -41: ص 5الوثيقة 

 الموضحة في التجربة.

د مقر امتصاص  -
ّ
 الثغور ).(في النبات األخضر. المقر هو المسامات  co2حد
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 42الصفحة التركيب الضوئي 

 43ص  تعليمات استغالل الوثائق

ينجز التجربة كما هي موضحة بتوفير الوسائل الالزمة واتباع  -42ص :1الوثيقة
نة.ا  لخطوات المبيَّ
 فسر النتائج المتحصل عليها في التجربة. ماذا تستنتج؟  -

 التفسير:
 co2 غيابعدم ظهور اللون األزرق البنفسجي بسبب  -1 
 اليخضور   غيابرق البنفسجي في الحواف لعدم ظهور اللون األز -2 
 الضوء.  غيابعدم ظهور اللون األزرق البنفسجي في الجزء المغطى ل -3 
 co2ظهور اللون األزرق البنفسجي في كل الورقة لوجود اليخضور والضوء و -4 

: يركب النبات األخضر المادة العضوية في وجود الضوء واليخضور وغاز االستنتاج
co2 
استخلص شروط التركيب الضوئي. الشروط هي: الماء واألمالح المعدنية  -     

 واليخضور. co2والضوء وغاز 
 ابِن خالصة من استنتاجاتك. 43: ص 2الوثيقة 

المعرض للضوء النشاء يركب النبات األخضر  خالصة االستنتاجات: باإلضافة إلى
 الغلوكوز ) والدسم والبروتينات.(عضوية أخرى مثل سكر العنب  مواد

مفهوم التركيب الضوئي: التركيب  اعط مفهوما لعملية التركيب الضوئي.حصيلة: 
بها النبات األخضر لتركيب المواد العضوية في وجود  الضوئي عملية حيوية يقوم

 .co2ماء وامالح معدنية) وغاز (الضوء واليخضور ومواد معدنية 
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 أهمية التحكم في شروط التركيب الضوئي :44الصفحة 

 45ص  تعليمات استغالل الوثائق

د العوامل التي تحكم فيها اإل -44: ص1الوثيقة 
ّ
 تيكية.في البيوت البالس نسانحد

 ، نسبة الرطوبة.co2العوامل هي: درجة الحرارة، نسبة غاز 

 .نساناستخلص الفائدة التي تقدمها البيوت البالستيكية لإل -

 الفائدة هي: النضج المبكر للخضر والفواكه، وفرة وجودة المنتوج.

د سلوكات ايجابية وسلبية لإل -45ص :2الوثيقة 
ّ
 تجاه النبات األخضر. نسانحد

 ايجابية: التشجير، التطعيم. سلوكات

 سلوكات سلبية: حرق الغابات، قطع األشجار.

م سلوكات ايجابية وسلبية أخرى لإل -
ّ
 تجاه النبات األخضر. نسانقد

 سلوكات أخرى ايجابية: الرعي المنظم، تقليم األشجار...

 سلوكات أخرى سلبية: الرعي الجائر، تلّوث الغابات... 

 نسان) تلخص فيها العالقة الحيوية بين اإلأسطر 5 حواليأنجز فقرة (حصيلة: 

 .والنبات األخضر

أوليا للمادة العضوية مما يتطلب المحافظة عليه.  يعتبر النبات األخضر منتجا

 وَ 
َ
 حَ ت

ُّ
 مكنه من التحصل علىفي شروط عملية التركيب الضوئي  نساناإل مُ ك

 منتوجات مبكرة وذات جودة عالية. 

أن يتجنب  نسانبات األخضر بالتشجير، التطعيم... على اإلعلى الن نسانيحافظ اإل

السلوكات السلبية تجاه النبات األخضر مثل قطع األشجار وحرق الغابات وتلّوث 

 التربة.
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 عبر أعضاء النبات األخضر انتقال النسغ :46الصفحة 

 كيف ينتقل النسغ الناقص من التربة إلى الجذر والساق واألوراق؟

 نواتج التركيب الضوئي من الورقة إلى أعضاء النبات األخضر؟كيف تنتقل 

 47ص  تعليمات استغالل الوثائق

 حسب الصورتين أ، ب )(أنجز التجربة الموضحة.  -46ص  أ، ب ):( 1الوثيقة 

 فسر ظهور البقع الملونة في المقطع العرضي. -

 ناقلة خاصة. التفسير: تدل البقع الملونة على صعود المحلول الملون عبر أوعية

 سّم البقع الملونة، ماذا تستنتج؟ تسمى البقع الملونة األوعية الخشبية. -

 إلى األوراق عبر الساق في أوعية االستنتاج: ينتقل النسغ الناقص من الجذر

 خاصة تسمى األوعية الخشبية.

د مسار النسغ الناقص انطالقا من الوبرة الماصة.، 46ص  ج، د ):( 1الوثيقة 
ّ
 حد

عموديا إلى  مسار: ينتقل النسغ الناقص أفقيا من الوبرة الماصة إلى مركز الجذر ثمال

 األوراق عبر الساق في األوعية الخشبية.

د مسار النسغ الكامل انطالقا من ورقة النبات األخضر. -47ص  :2الوثيقة 
ّ
 حد

 )مار...األعضاء (سيقان، جذور، ث المسار: ينتقل النسغ الكامل من األوراق إلى كافة

 ما هو مصير المادة العضوية المركبة؟ بّين ذلك بأمثلة. -

المصير: يتغذى منها النبات األخضر ويخزن الفائض منه في مختلف األعضاء مثل 

 درنات البطاطس، جذر الجزر، ثمار الزيتون، بذور الفاصولياء...

 )3حسب تقديم الوثيقة (صف التركيب التجريبي المستعمل.  -47: ص 3الوثيقة 

 قارن بين حركتي المؤشر في التركيبين أ وب.  -

 المقارنة: ينتقل المؤشر في (أ) مسافة أكبر من (ب)

 قارن بين عدد القطرات المائية المتشكلة على الجدران الداخلية للكيسين. -

 المقارنة: عدد القطرات المائية في (أ) أكثر من (ب).
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 ماذا تستنتج؟  -

قة بين ظاهرة النتح واالمتصاص تتمثل في زيادة االمتصاص االستنتاج: توجد عال

 بزيادة ظاهرة النتح.

لخص فيها مصير النسغ في النبات  5من حوالي (اكتب فقرة حصيلة: 
ُ
أسطر ) ت

 األخضر.

يمتص النبات األخضر المحلول المعدني من التربة بواسطة األوبار الماصة الموجودة 

 على الجذور.

ليصل إلى األوراق عبر األوعية الخشبية فيتحول إلى نسغ كامل  ينتقل النسغ الناقص

ينتقل إلى جميع أعضاء النبات األخضر، حيث يطرح جزءا من الماء الممتص على 

 شكل بخار بظاهرة النتح، وهي المسؤولة عن دوران النسغ في النبات األخضر.

 

 

 

 50ص  أختبر معلوماتي:

د العبارات الصحيحة، أصّحح  - أ
ّ
أحد

 ارات الخاطئة: العب
خاطئة: ينمو النبات األخضر  -1

المعرض للضوء نموا جيدا في المحلول 
 CO2و المعدني

يركب النبات األخضر  خاطئة: -2
 المعرض للضوء مواد عضوية من عناصر

 معدنية.
 حرق الغابات من السلوكات خاطئة: -3

 تجاه النبات األخضر. نسانالسلبية لإل
يتكون النسغ المركب من  خاطئة: -4

 عضوية ونسغ ناقص.مواد 
ظاهرة النتح مسؤولة عن انتقال  -5

 النسغ في النبات األخضر.

 أضع مصطلحا أمام كل جملة: -ج

يمتص بها النبات األخضر المحلول  -1

 األوبار الماصة. المعدني.

يركب فيها النبات األخضر المعرض  -2

 الورقة الخضراء للضوء المواد العضوية.

مادة كيميائية ُيكشف بها عن وجود  -3

 .حمض اآلزوت بروتين.ال

الماء واألمالح المعدنية الممتصة  -4

 النسغ الناقص من طرف النبات األخضر.

طرح النبات األخضر جزءا من الماء  -5

 .النتح الممتص على شكل بخار.
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 أعبر عن أفكار هامة: - ب

من كل مجموعة من  فقرةأشكل 

 الكلمات التالية:

ينمو النبات األخضر المعرض للضوء  -1

 ي وجود مواد معدنية فقط.نموا جّيدا ف

يمتص النبات األخضر المحلول  -2

 المعدني باألوبار الماصة.

سلبا   NPKيؤثر اإلفراط في األمالح -3

 على حياة النبات.

يركب النبات األخضر النشاء بظاهرة  -4

 التركيب الضوئي.

 أجيب عن أسئلة: -د

كيف أكشف عن الدسم في النبات  -1

 .حك ثمرة لوز على ورقة بيضاء األخضر؟

عند  CO2ما هو مقر امتصاص غاز  -2

 مسامات األوراق. النبات األخضر؟

كيف أتحكم في شروط التركيب  -3

 بالبيوت البالستيكية. الضوئي؟

كيف أحافظ على النبات األخضر؟  -4

السلوكات اإليجابية كالتشجير  بإتباع

واجتناب السلوكات السلبية كحرق 

 الغابات.

ما عالقة النتح بدوران النسغ؟ النتح  -5

 ؤول عن دوران النسغ.مس
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 51ص  :1حل التمرين 

 أكمل الفراغات اآلتية بالمصطلح المناسب:

الموجودة على  األوبار الماصةبواسطة  المحلول المعدني يمتص النبات األخضر -

 الجذور.

 عبر من األوراق 2O ويطرح غاز 2CO يمتص النبات األخضر المعرض للضوء غاز -

 المسامات.

 

 52ص :3حل التمرين 

تقوم النباتات الخضراء بوظيفة حيوية تعود بالفائدة على جميع الكائنات الحية 

 األخرى وذلك في وجود الضوء.

سّم هذه الوظيفة مع التعليل. الوظيفة هي التركيب الضوئي ألن النبات األخضر هو  -1

 .)ذاتي التغذية(المنتج األولي للمادة العضوية 

د شروطها. الشروط هي: المحلول الم -2
ّ
 .CO2عدني والضوء واليخضور وغاز حد

من هذه الوظيفة. الفائدة هي: االستفادة من  نساناذكر الفائدة التي تعود على اإل -3

 في التنفس. O2المادة العضوية في التغذية و

 

 53ص  :أدمج تعلماتي 

 ـ صف تغير كمية المادة العضوية المركبة في الجزء األول من الجدول.1

         كمية المادة العضوية المركبة تزداد من ،6%إلى  0.2من  CO2عندما يتزايد تركيز 

 .µg/mL( 210( إلى 0

 في الوسط كلما ركبت األشنات المادة العضوية. CO2أي كلما زاد تركيز 

 ـ صف تغير كمية المادة العضوية المركبة في الجزء الثاني من الجدول. 2

 ادة العضوية المركبة تنخفض كمية الم ،10% إلى 6من  CO2عندما يرتفع تركيز 

 .µg/mL( 210( إلى 0من  

 له أثر آخر على الخاليا الخضراء. CO2ـ بّين بأن  3

كلما تناقصت المادة العضوية المركبة.  CO2كلما زاد تركيز  ،6% ابتداء من تركيز

 المرتفع يمنع تركيب المادة العضوية عندما يتجاوز عتبة التسمم. CO2فتركيز 
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 ي هو تسميمه للنبات عندما يتجاوز تركيزه القيمة المثلى.فأثره الثان

ص لزمالئك العالقة المراد إبرازها  4
ّ
ـ ترجم معطيات الجدول إلى منحني بياني، ولخ

 في هذا الموضوع.
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˝]<VŸÊ˘]<·]ÇÈπ]·^äfi<Ìví÷]Ê<

 

 نسانالتحصل على الطاقة عند اإل 59ص 

 أتذكر وأتساءل :60الصفحة 

 

 

 الجهاز التنفسي ـ1

 

 

 

 ،1بيانات الوثيقةأكتب  

 .بو ثم تعرف على الظاهرتين أ

 

 ـ اختر الكلمات المناسبة كي تمأل الفقرة:2
بالحركات التنفسية إلدخال الهواء وإخراجه منها وذلك لضمان المبادالت  الرئتانتقوم 

 الغازية.
 تتم هذه الحركات على مرحلتين: الشهيق والزفير.

 لية تضمن دخول الهواء المحمل بثنائي األكسجين إلى الرئتين.الشهيق هو عم
الزفير هو عملية تضمن خروج الهواء المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء 

 من الرئتين.
الكلمات: المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون، الشهيق، الرئتان، بخار الماء، المبادالت 

 الغازية
 أمأل الجدول: -4

 
 
 
 

 

  

 الزفير الشهيق رنةوجه المقا
 تنبسط لألعلى لألسفل تقلصت عضلة الحجاب الحاجز

 تتقارب تتباعد األضالع
 يخرج يدخل حركة الهواء

 الرئویة
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 أكمل العبارات الخمسة التالية ثم انقلها على المخطط: -4 61ص 

 لكي يحدث الشهيق البد أن يحدث: الشهيق :
 انقباض عضلة الحجاب الحاجز لألسفل •
 ضالت القفص الصدريانقباض ع •
 توسع الرئتين بفعل القفص الصدري •
 تجويف الصدر زيادة حجم •
 انخفاض ضغط الهواء الداخلي •

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 انقباض عضلة الحاجب الحاجز لألسفل

الرئتین بفعل القفص حجم توسع 
 الصدري

 عضالت القفص الصدري تقلص

  انخفاض ضغط
 الھواء الداخلي

 زیادة حجم 
 تجویف الصدر

 الشھیق
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 الزفير 
 لألعلى انبساط عضلة الحجاب الحاجز •
 انبساط عضالت القفص الصدري •
 القفص الصدريصغر حجم تقليص الرئتين بفعل  •
 حجم الرئتين تناقص •
 تجويف الصدر حجم تناقص •
 ارتفاع ضغط الهواء الداخلي •

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 انبساط عضلة الحجاب الحاجز لألعلى

تقلص حجم الرئتین بفعل القفص  انبساط عضالت القفص الصدري
 الصدري

 انخفاض حجم الرئتین
 انخفاض حجم 
 تجویف الصدر

 ارتفاع ضغط الھواء الداخلي

 الزفیر
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 نسانالمبادالت الغازية التنفسية عند اإل:  62الصفحة 

 

 63تعليمات استغالل الوثائق، الصفحة 

 ؛ حدد1قدم تفسيرا لكل من النتائج المسجلة على الجدول  ،62: ص  1الوثيقة

 .نسانسية عند اإلطبيعة الغازات في المبادالت الغازية التنف

 
 

هواء الشهيق  الغاز
% 

هواء الزفير 
% 

 التفسير

 N2 78.10 78.10  غاز األزوت
لم يستعمل/ينتج من 

 طرف العضوية
  ثنائي األكسجين

O2 
21 16 

استعمل في عملية 
 التنفس

ثاني أكسيد 
 CO2 الكربون

 أنتج بعملية التنفس 4 0.03

 التنفسأنتج بعملية  مشبع متغير H2O بخار الماء

 استخرج أربع مميزات تتصف بها األسناخ الرئوية كسطح تبادل. ، 62ص :2الوثيقة

 ـ عددها كبير جدا؛ 

 ـ سطحها كبير جدا؛

 ـ جدرانها رفيعة تحيط بها طبقة رطبة؛

 ـ محاطة بعدد كبير من الشعيرات الدموية.

الخارج من  علل تباين تركيز الغازات بين الدم الداخل والدم ،63: ص 3الوثيقة

 الرئة.

ـ هواء الشهيق غني بثنائي األكسجين، بعكس هواء الزفير، ألن الرئتين تمتصان ثنائي 

 األكسجين من الهواء.

الدم الخارج من الرئتين غني بثنائي األكسجين، بعكس الدم الداخل إليهما، ألن الدم 

 يكتسب ثنائي األكسجين عند خروجه من الرئتين.

تأخذه الرئتان ينتقل إلى الدم الذي ينقله بدوره إلى األعضاء  ثنائي األكسجين الذي
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 المختلفة للجسم.

 CO2ـ هواء الشهيق فقير بثاني أكسيد الكربون؛ هواء الزفير غني به: الرئتان تطرحان  

 في الهواء.

الدم الداخل إلى الرئتين غني به : الدم يفقد  ،CO2الدم الخارج من الرئتين فقير بـ 

CO2 له إلى الرئتين.عند دخو 

ثاني أكسيد الكربون الذي تطرحه أعضاء الجسم في الدم يطرح من العضوية في هواء 

 الزفير في مستوى الرئتين.

 ومنه هواء الشهيق غني بثنائي األكسجين، هواء الزفير غني بثاني أكسيد الكربون.

 

 64تعريف التنفس ص

 

 جدولين أ و ب:: باإلعتماد على معلوماتك و معطيات ال 1الوثيقة 

 إستخرج عالقة بين سرعة المشي و الوتيرة التنفسية. -

 كلما زادت سرعة المشي كلما زادت الشدة التنفسية. -

إستخرج عالقة بين الشدة التنفسية و الحاجة للغذاء و تزايد الجهد  -

 العضلي.

 كلما زاد الجهد العضلي كلما زادت الشدة التنفسية. -

 

 للنتائج المسجلة عند زيادة الجهد العضلي. اقترح تفسيرا ،63: ص4الوثيقة

العضلة متصلة بعدد كبير من الشعيرات الدموية. تحدث بين الدم والعضلة مبادالت 

تتغير حسب النشاط: تأخذ العضالت الغلوكوز وثنائي األكسجين وتطرح فيه 

 فضالت مثل ثاني أكسيد الكربون.

للعضلة، لذلك يزداد حجم عند زيادة الجهد العضلي تزداد الحاجة الطاقوية 

المبادالت بين الدم والعضلة، من حيث الغلوكوز وثنائي األكسجين، فتزداد الطاقة 

 الالزمة لعمل العضلة.
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 .من خالل دراستك السابقة استنتج تعريفا للتنفس حصيلة :

التنفس هو إنتاج الطاقة الالزمة لنشاط العضوية وذلك باستعمال العناصر الغذائية في 

 .)O2(د ثنائي األكسجينوجو

 

 

 66القواعد الصحية للتنفس ص 

 

 67ص  تعليمات استغالل الوثائق:

 للجهاز التنفسي. الضارةالعوامل  إستخرج، 66ص : 1الوثيقة

 سلوكات سيئة كالتدخين، التواجد في أماكن ملوثة الهواء (غبار، غازات سامة)؛

ريش الطيور، القراديات، حبوب  وبر الحيوانات،، الجراثيم كالبكتيريا والفيروسات

 الطلع. 

، استخرج عالقة بين المشاكل الصحية وبعض 67-66الصفحتان: 2و 1الوثيقتان

 .نسانالسلوكات السلبية لإل

 ـ التدخين يحدث السرطان؛

 ـ التواجد في هواء ملوث يحدث االختناق والحساسية؛

لقة بالقواعد الصحية ، قدم لزمالئك نصائح مرفقة بالتعليل، متع67: ص3الوثيقة

 التي تحفظ سالمة الوظيفة التنفسية. 

 ـ غسل اليدين بالصابون للتخلص من الجراثيم الممرضة وتجنب العدوى؛

 ـ االبتعاد عن التدخين، حتى ال تستنشق غازات سامة ممرضة؛

ـ ممارسة الرياضة، ألنها تقوي عضالت القفص الصدري والرئتين وتحسن تدفق ثنائي 

 إلى العضوية؛األكسجين 

 ـ عدم التعرض للرطوبة والبرد ألنها تسبب الرشح والنزالت الصدرية والتهاب الحنجرة؛

 ـ االبتعاد عن المرضى لتجنب اإلصابة بنفس البكتيريا والفيروسات الممرضة؛

ـ تجنب كل العوامل المسببة للحساسية ألنها تحث التهابات حادة ومزعجة في 

  مخاطيات المجاري التنفسية؛

 ـ التلقيح الكتساب حصانة ضد األمراض؛

ـ العطس في منديل، ثم رمي المنديل في سلة المهمالت، كي ال تنتقل العدوى إلى 
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 أفراد آخرين؛

 ـ الفحص الطبي عند ظهور إصابة الجهاز التنفسي...

 

الحصيلة: لخص العوامل التي تؤثر سلبا على الوظيفة التنفسية وكيفية الوقاية 

 منها.

المعلم من المتعلمين رسم لوحة جدارية تتضمن العوامل الممرضة من أجل يطلب 

 حملة وقائية صحية.

 

 تقويم التعلمات 

 70اختبر معلوماتي ص

أحدد العبارات الصحيحة، أصحح العبارات  أـ

 الخاطئة:

ـ المبادالت الغازية التنفسية تتم في القصبات 1

 الهوائية.

 خطأ، تتم على مستوى األسناخ.

ثناء التنفس ينتقل ثنائي األكسجين من الدم ـ أ2

 خطأ، بل من األسناخ إلى الدم. إلى األسناخ.

ـ أثناء النشاط العضلي تتزايد الحاجة إلى 3

 الطاقة. صحيحة

ـ سرطان القصبات الهوائية مرتبط بالتدخين. 4

 صحيحة

أضع مصطلًحا أمام كل  -ج

 :جملة

ـ انتاج الطاقة الالزمة لنشاط 1

 تنفسالعضوية. ال

ـ امتصاص ثنائي األكسيجين 2

وطرح غاز ثاني أكسيد الكربون 

الغازية  وبخار الماء. المبادالت

 التنفسية.

ـ تهوية أماكن العمل والنوم. 3

 سلوك ايجابي للتنفس.

 

 

 أعبر عن أفكار هامة: -ب

الفراغات في الفقرة بملء  أشكل عبارة

 التالية:

ي تحدث ، التالمبادالت الغازية التنفسيةأثناء 

، تمر كمية من ثنائي الرئتينعلى مستوى 

 أجيب عن أسئلة  -د

 ـ ما هي خصائص سطوح التبادل؟1

 كثيرة العدد، سطحها كبير،

جدرانها رفيعة محاطة بمنطقة 

 رطبة، محاطة بشعيرات دموية.
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 األسناخاألكسجين من هواء الشهيق الذي يمأل 

؛ في نفس الوقت تطرح كمية من ثاني الدمإلى 

كي  الزفيرإلى هواء  الدمأكسيد الكربون من 

 يطرح خارج الجسم.

ـ اذكر أهم القواعد الالزم 2

 تطبيقها من أجل التنفس الصحي.

 .3الوثيقة  61يسترجع العوامل ص 

 71 :ص 1التمرين 

الشكل الذي تراه مناسبا لتمثيل  ،2و 1ـ اختر من بين الشكلين التخطيطيين 1

 ين الهواء والدم.السنخ الرئوي كمنطقة تبادل ب

 تعليل االختيار:

 ألن السنخ غير محاط بالشعيرة الدموية. 1ـ أستبعد الشكل 

 ألن السنخ محاط بالشعيرة الدموية. 2ـ أختار الشكل 

 .لرسم الشكل 59ص  3ـ يستعين بالوثيقة 2

كثيرة العدد، سطحها كبير، جدرانها رفيعة محاطة بمنطقة رطبة، محاطة بشعيرات 

 دموية.

 اذكر مميزات سطوح التبادل.ـ 3

 72ص :3التمرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73ص : أدمج تعلماتي

 من خالل دراستك لمعطيات الوثائق األربع ومعلوماتك:

 وائية.ـ القصيبات اله1

جدران القصيبات الهوائية ملتهبة تفرز المخاط. تتراكم اإلفرازات على الجدران  ـ2

  تدريجيا وتسد القصيبات الهوائية.

 سبب االلتهاب هي الغازات المتطايرة من المبيدات التي تكثر فاطمة رشها. ـ3

 فاطمة تعاني من فرط الحساسية.
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˝]<VÍfi^n÷]<·]ÇÈπ]·^äfi<ºÈ-]Ê<

 التحصل على الطاقة عند النبات األخضر ـ 77ص 

 

 عند النبات األخضر المبادالت الغازية التنفسية: 78الصفحة 

 

 79ص  تعليمات استغالل الوثائق

ل معطيات الجدول:  -78: ص 1الوثيقة
ّ
 حل

 ضع عالقة بين معطيات الجدول وتعكر رائق الكلس.  -

 CO2ويطرح O2 العالقة: يمتص النبات األخضر

 اإلستنتاج: يقوم النبات األخضر بعملية التنفس. اذا تستنتج؟م -

د دور التجربة الشاهدة. -79: ص 2الوثيقة
ّ
 الدور: مقارنته بنتائج التجارب األخرى. حد

ر رائق الكلس في الضوء والظالم عند الجزرة والزهرة. -
ّ
 فسر تعك

 قامت الجزرة والزهرة بعملية التنفس في الضوء والظالم.

ج سبب تعكر رائق الكلس في الظالم وعدم تعكره في الضوء عند استخر -

الورقة الخضراء. السبب: شدة التركيب الضوئي أكبر من شدة التنفس في 

 الضوء. 

 ضع خالصة للظاهرة المدروسة عند النبات األخضر. حصيلة:
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 تعليمات استغالل الوثائق :81الصفحة 

د مقر المبا -80 ص :3الوثيقة 
ّ
دالت الغازية التنفسية عند النبات األخضر ودور حد

 المسامات في ذلك

المقر: كل أعضاء النبات األخضر تتنفس. دور المسامات: لها دور في المبادالت     

 الغازية.

 ماذا تستنتج؟ -فسر اختالف التنفس بين البذور المنتشة والجافة -81ص  :4الوثيقة 

 تشة أكبر من البذور الجافة.التفسير: شدة التنفس في البذور المن

 . O2االستنتاج: أثناء اإلنتاش يزداد استهالك        

 فسر نقص الوزن الجاف للبذور.  - 

 التفسير: ينقص الوزن الجاف للبذور لزيادة استهالك الغذاء أثناء التنفس.

ضع عالقة بين النشاط الفيزيولوجي للنبات مع استهالك  -81: ص 5و 4 تانالوثيق

 ء وثنائي األكسجين. الغذا

العالقة: كلما زاد النشاط الفيزيولوجي للنبات زاد استهالكه للغذاء وثنائي 

 األكسجين.

ابِن خالصة توضح فيها كيفية تحصل النبات األخضر على الطاقة مبرزا حصيلة: 

 مفهوم التنفس.

صر التنفس هو انتاج الطاقة الالزمة لنشاط النبات األخضر وذلك باستعمال العنا 

 الغذائية في وجود ثنائي األكسجين.
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 82ص  التخمر نمط آخر للتحصل على الطاقة

 83ص تعليمات استغالل الوثائق

الفطريات ال ترى من نوع  وهيكائنات حية  صف فطر الخميرة. - 82ص :1الوثيقة

 .بالعين المجردة

م فرضية لتفسير زيادة حجم العجينة. سبب انتفاخ العجينة هو -
ّ
 الخميرة.  قد

 الظاهرة الحادثة في كل وسط. استنتج - 83و 82ص :2الوثيقة 

 في الوسط الهوائي: التنفس.-

 في الوسط الالهوائي: التخمر. -

 فسر لجوء الخميرة إلى النمط اآلخر للحصول على الطاقة. -

 التفسير: قلة أو انعدام ثنائي األكسجين في الوسط. 

خمر هو انتاج الطاقة الالزمة لنشاط الخميرة بتحويل الت عّرف هذا النمط. التعريف: -

وذلك  CO2السكر ) إلى كحول وُيرفق بطرح غاز (غذائية موجودة في الوسط  عناصر

 .O2في غياب 

 قارن بين نمطي التحصل على الطاقة. المقارنة: -       

 التخمر التنفس

 ) O2غياب (وسط الهوائي  ) O2وجود (وسط هوائي 

 استهالك جزئي للسكر للسكر استهالك كلي

 CO2كحول ايثيلي و CO2بخار الماء و

 طاقة قليلة طاقة كبيرة

 

ص نمطيحصيلة: 
ّ
 التحصل على الطاقة. لخ

يقوم النبات األخضر في وجود ثنائي األكسجين بعملية التنفس للحصول على  

ي الطاقة، كما تلجأ بعض الكائنات الحية في غياب ثنائي األكسجين للتخمر ك

 للقيام بمختلف النشاطات. تتحصل على الطاقة.
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 تقويم التعلمات 86ص 

 أختبر معلوماتي

د العبارات الصحيحة،  - أ
ّ
أحد

 أصّحح العبارات الخاطئة:
خاطئة: تتم المبادالت الغازية -1

وطرح  O2 التنفسية بامتصاص غاز
 وبخار الماء. C O2غاز 

خاطئة: تتم المبادالت الغازية  -2
لى مستوى كل أعضاء التنفسية ع

 النبات خاصة األوراق.
صحيحة: التنفس هو انتاج الطاقة  -3

في وجود ثنائي األكسجين والعناصر 
 الغذائية.

كل عضو من أعضاء  صحيحة: -4
 النبات يتنفس.

خاطئة: التخمر عملية تقوم بها  -5
 بعض الكائنات الحية.

 أضع مصطلحا أمام كل جملة: -ج
كسجين وطرح امتصاص غاز ثنائي األ -1

غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. 
 المبادالت الغازية التنفسية.

تتم على مستواها المبادالت الغازية  -2
 المسامات، التنفسية

ل على الطاقة بوجود غاز ثنائي التحص -3
 التنفس كسجين والسكريات.األ
انتاج الطاقة في غياب ثنائي األكسجين  -4

وتشكل كحول  واستعمال عناصر غذائية
 التخمر وغاز ثاني أكسيد الكربون.
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 أعبر عن أفكار هامة: - ب
من كل مجموعة من  فقرةأشكل 

 التالية:  الكلمات
تتم المبادالت الغازية التنفسية  -1

وبخار  CO2 وطرح O2 بامتصاص غاز
 الماء.

مقر المبادالت الغازية التنفسية  -2
هو كل أعضاء النبات خاصة األوراق 

 ل مساحة كبيرة.ألنها تمث
التنفس هو انتاج الطاقة الالزمة  -3

وذلك باستعمال العناصر الغذائية في 
 .O2 وجود غاز

تتميز بعض الكائنات الحية بنمط  -4
آخر خاص هو التخمر، حيث تتحصل 

 .O2 على الطاقة في غياب
 
 

 أجيب عن أسئلة: -د
كيف تتم المبادالت الغازية التنفسية -1

 O2 بامتصاص غاز عند النبات األخضر؟
 وبخار الماء. C O2  وطرح غاز

هو مقر المبادالت الغازية التنفسية  ما -2
 كل أعضاء النبات. عند النبات األخضر؟

عّرف التنفس وما الهدف منه؟ التنفس  -3
 عملية حيوية يقوم بها النبات األخضر

الطاقة الالزمة لنشاطه باستعمال  إلنتاج
 .O2 العناصر الغذائية في وجود

نمط خاص من الحياة  عّرف التخمر. -4
حيث تستخرج الطاقة الالزمة لنشاطاتها 
بتحويل العناصر الغذائية الموجودة في 

 O2 الوسط عند غياب غاز

 ما الفرق بين التنفس والتخمر؟   5-

 التخمر التنفس
وسط هوائي(وجود 

O2( 
غياب وسط الهوائي (

O2( 
 استهالك جزئي للسكر استهالك كلي للسكر

 CO2و كحول ايثيلي CO2و بخار الماء
 طاقة قليلة طاقة كبيرة
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  ،88ص :1حل التمرين 

الوصف: نأخذ قارورة زجاجية بهل  صف التركيب التجريبي وضع عنوانا مناسبا. -1

رائق الكلس ونبات أخضر، يخرج من القارورة أنبوبة توصيل تنتهي في إناء به ماء 

 طي التركيب التجريبي بغطاء أسود.ملّون، ونغ

 العنوان: اظهار التنفس عند النبات األخضر.

 فّسر:  -2

 لتوقيف عملية التركيب الضوئي وابراز التنفس. استعمال الغطاء األسود. -

امتصاص النبات األخضر لغاز داخل  ارتفاع مستوى الماء الملون في األنبوبة. -

 فاع المحلول.أحدث فراغا تسبب في ارت )o2(القارورة 

 في القارورة فثّبته رائق الكلس. co2بسبب زيادة نسبة  تعكر رائق الكلس. -

د الظاهرة المدروسة والهدف منها. -3
ّ
الظاهرة هي التنفس، الهدف منها هو  حد

 التحصل على الطاقة.

 

 89ص  أدمج تعلماتي

فتساءل عن  اشترى علي جبنا فالحظ عليه بقعا زرقاء رغم عدم انتهاء مدة الصالحية

 السبب هو فطريات قامت بعملية التخمر، رّد علي أن 
ّ
ذلك، أجابه صديقه مجيد أن

الخمائر لها تأثيرات ايجابية في تحضير الخبز وغيره... جاهال المفاسد التي قد تسببها 

 الخمائر أحيانا.

م نصيحة مناسبة تشرح له فيها التأثيرات الضارة للخمائر. 
ّ
   قد

 تلجأ للتخمر بهدف التحصل على الطاقة. ريات للتخمر؟لماذا تلجأ الفط -1

سهل عملية الهضم  -الفوائد:  ؟نسانماهي فوائد التخمر في حياة اإل -2
ُ
تستعمل  -ت

 تحضير الخبز، الحلويات... ).(في التصنيع الغذائي 

 ما سبب فساد الجبن الذي اشتراه علّي؟السبب: لم ُيحفظ بطريقة سليمة. -3

بعض  -تلف المواد الغذائية -. نسانللخمائر على اإلاستخلص تأثيرات سلبية  -4

فرز سموما ممرضة.
ُ
 الخمائر ت
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˝]<VŸÊ˘]<·]ÇÈπ]·^äfi<Ìví÷]Ê<

 نساناإلطراح وثبات توازن الوسط الداخلي عند اإل - 93ص 

 

 أتذكر وأتساءل :94الصفحة 

 أكمل العبارات التالية:

كثير من أعضاء الجسم بما عن سوء التغذية مشاكل صحية خطيرة على ال ـ ينتج1

 فيها الكلى.

ـ يدفع القلب الدم إلى كل األعضاء ليزودها بالغذاء وثنائي األكسجين ويخلصها من 2

 فضالتها.

 

 

ـ يدور الدم في اتجاه 3

وحيد وفي دورة 

 مغلقة. 

ـ الدم الذي يدخل 4

إلى العضو يدعى دم 

 شرياني والدم الذي 

العضو  يخرج من

 دم وريدي. يدعى

 

 

 

 

ـ يتطلب الجهد العضلي زيادة في كمية العناصر الغذائية وغاز ثنائي األكسجين 5

 تخليصها من الفضالت.و لتلبية حاجات العضالت
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 نساناإلطراح عند اإل :96الصفحة 

قارن بين مكونات الدم والبول، ثم استنتج المكونات األساسية  96ص  :1الوثيقة

 للبول.

 من الماء واألمالح المعدنية واليوريا وحمض اليوريا. يحتوي البول على كميات أكبر

 الدم يحتوي على الغلوكوز والمغذيات في حين البول ال يحويها.

 البولة.و األمالح المعدنيةوالماء  :ـ المكونات األساسية للبول هي 

 اإلطراح هو تخلص العضوية من فضالتها السامة الناتجة عن مختلف نشاطاتها. ـ

، أين نسانصف البنية التشريحية للجهاز البولي عند اإل 97و 96ص  :3و 2الوثيقتان 

 يتشكل البول؟ 

 ما دور الكليتين؟

من : كليتين غنيتين باألوعية الدموية والمجاري  نسانـ يتكون الجهاز البولي لإل

 البولية.

 يترجم هذا الوصف برسم تخطيطي عليه البيانات األساسية.

ما هو دور الغدد العرقية ؟ ماذا  ،ة النسيجية للجلدصف البني ،97ص  :4الوثيقة 

 العرق والبول؟  تستنتج من المقارنة بين

 ـ يتكون الجلد من طبقتين: البشرة واألدمة بها مجموعة من الغدد العرقية.

 يترجم هذا الوصف برسم تخطيطي عليه البيانات األساسية.

 .ـ للعرق تركيب مماثل للبول بتركيز أقل

 خص كيف تحافظ العضوية على ثبات توازن وسطها الداخلي.لالحصيلة: 

يمر الدم إلى الكلى عن طريق الشريان الكلوي، تقوم الكلى على مستوي النفرونات 

بتصفية الدم وتخليصه من الفضالت اآلزوتية السامة أو الزائدة مثل األمالح المعدنية 

دم من الكلى وهو مصفى واليوريا، فيتشكل البول الذي يطرح خارج الجسم. يخرج ال

 ليندمج في الدورة الدموية.

 وبذلك تحافظ العضوية على ثبات توازن الوسط الداخلي.
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 نسانالقواعد الصحية لإلطراح عند اإل :98الصفحة 

 .نسان، استخرج عالقة بين المرض ونمط التغذية أو سلوك اإل98ص  :1الوثيقة

 لمرض الناتج عن ذلك.يذكر السلوك السلبي أو نمط التغذية يحدد ا

ـ اإلكثار من تناول األمالح والتقليل من شرب الماء يشكل تغذية غنية بالملح فقيرة 

بالماء، تتسبب في تراكم األمالح في المجاري الكلوية البولية ينتج عنه انسداد في 

 المسالك البولية.

ي المجاري ـ عدم احترام قواعد النظافة أثناء التبول يتسبب في دخول بكتيريات ف

 البولية تتسبب في اإلصابة باإلنتان البولي.

 بنفس الطريقة يكتب فقرة عن الحاالت األخرى. 

 قدم نصائح لزمالئك تجنبهم أمراض الجهاز البولي. ، 99: ص 2الوثيقة 

 .2يسترجع محتوى الوثيقة

ارسم لوحة جدارية وقائية تلخص فيها أمراض الجهاز البولي وطرق الوقاية حصيلة: 

 منها.

 ـ يرسم جدارية كبيرة تتضمن : 

 عنوانا مناسبا؛ ♦

 سلوكات سلبية؛ ♦

 طرق الوقاية منها. ♦

 ألوانا... وكل ما يحرر اإلبداع. ،صورا ،يستعمل: ورقا مقوا
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  تقويم التعلمات

 102 ص أختبر معلوماتي
أحدد العبارات الصحيحة، أصحح  أـ 

 العبارات الخاطئة:
راح الهواء. ـ للكليتين دور في إط1

 خاطئة
 الفضالت السامة؛ 
ـ من المكونات األساسية للبول 2

 اليوريا؛ صحيحة.
ـ يسمح اإلطراح بثبات توازن تركيب 3

 البول؛ خاطئة بل الوسط الداخلي؛
ـ يتكون الجهاز البولي من رئتين 4

من كليتين ومجاري هوائية. خاطئة. بل 
 غنيتين باألوعية الدموية ومجاري بولية.

تعرق عملية تتخلص من الفضالت ـ ال5
الغازية التنفسية. خاطئة. بل من الحرارة 

 الزائدة وفضالت الجسم.

 :أضع مصطلًحا أمام كل جملة -ج
ـ تحرير الفضالت السامة خارج الجسم. 1

 اإلطراح
ـ سائل أصفر فاتح، شفاف،تنتجه الكلية 2

 وتطرحه في المسالك البولية.
 البول

لبروتينات؛ ـ ينتج عن هضم العضوية ل3
 اليوريا

 

 أعبر عن أفكار هامة: -ب
 :تينالتالي تينفي الفقرأمأل الفراغات 

ـ تقع الكلية تحت الحجاب الحاجز 1
في  ،على جانبي العمود الفقري

تعمل كمصفاة للدم  ،التجويف البطني
عن طريق تبادل الدم مع الشريان 

 الكلوي. 
ـ يحدث القصور الكلوي عادة جراء 2

حية أو تناول المواد تغذية غير ص
الضارة بالكلى أو عدم احترام قواعد 

 .النظافة

 أجيب عن أسئلة  -د
ـ ما سبب تشكل الحصى الكلوي؟ تناول 1

 مفرط لألمالح وقلة شرب الماء.
ـ اذكر الفرق بين الدم الداخل إلى الكلية 2

 والدم الخارج منها.
الدم الداخل إلى الكلية به يوريا ونسبة 

. الدم الخارج من الكلية أكبر من الماء
 خالي من اليوريا.

ـ اذكر أمثلة عن أمراض جسمية عامة ذات 3
 عواقب سلبية على صحة الكلى.

 الداء السكري، ارتفاع ضغط الدم...
 ـ سبب التهاب اإلحليل.4
 خول طفيليات أو بكتيريا عبر الفتحة البولية.د
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 103ص : 1التمرين 

أسطر) كيفية طرح اليوريا، استعن باألسهم  5ـ اشرح في نص علمي (من حوالي 

 وتراكيز اليوريا المقدمة في التمرين السابق. الموضحة على الرسم

ـ يدخل الدم إلى الكلية وهو محمل بالفضالت اآلزوتية عن طريق الشريان الكلوي، ثم 

 يتوزع على مستوى النفرونات كي تحدث له التصفية.

تخلص منها في البول ضمن األنبوب الجامع الذي الفضالت اآلزوتية كاليوريا يتم ال

يصب محتواه في الكأس ثم الحويض فالحالب إلى أن يطرح خارجا. يخرج الدم من 

 الكلية خاليا من اليوريا عن طريق الوريد الكلوي.

 ـ قدم عنوانا للنص: تخليص الدم من اليوريا على مستوى الكلية 

 

 103 ص :2التمرين 

 ول من الكلية إلى المثانة. الحالب: ينقل الب ـ 

 ـ المثانة : تخزن البول الوارد عبر الحالب ثم تطرحه عبر اإلحليل.

 من المثانة ثم يطرحه خارج الجسم.ـ اإلحليل: يستقبل البول 
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 الجدول بوضع األمراض المتوقعة أمام األسباب. أكمل – 104 ص: 3التمرين 

 

ي المرض الذي تتوقعه ف األسباب 

 الجهاز البولي
استشارة  تناول أدوية دون 1

 الطبيب

 قصور كلوي

تشكل الحصى وانسداد في  قلة شرب الماء 2

 المجاري البولية
 إنتان في األعضاء البولية لبس ثياب وسخة 3

 التهابات
اإلكثار من تناول أغذية غنية  4

 بالكالسيوم

تشكل الحصى وانسداد في 

 المجاري البولية
 قصور كلوي لسكريالداء ا 5
 انسداد في المجاري البولية تشكل الحصى في الكلية 6
 انسداد في المجاري البولية تراكم الحصى في الحالب 7
 قصور كلوي التدخين 8
دخول بكتيريا ممرضة في  9

 المثانة

التهاب المثانة، إنتان، قصور 

 كلوي
 قصور كلوي السمنة 10
 ان إنت دخول طفيليات في اإلحليل 11
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 105ص :أدمج تعلماتي

ضبط   يرافق المعلم المتعلمين تدريجيا لتدريبهم على القيام بمقارنة بكامل مراحلها:

استخراج التشابهات ثم التباينات، إنجاز  ،الهدف من المقارنة، اصطفاء معايير المقارنة

 خالصة.

 ـ يسترجع نفس المكونات الموجودة في الجدول.1

 ي تتمثل في غلوسيدات، بروتيدات، دسم.ـ هي المغذيات الت 2

 ـ اليوريا وحمض اليوريا.3

 ـ اليوريا وحمض اليوريا4

 ـ العضو الذي يخلص الدم من هذه المواد هو الكلى5

 .2ـ تحقق من الفرضية بالنتائج الممثلة على الوثيقة6

ثم  تبين نتائج التصوير اإلشعاعي للجهاز البولي بأن البول له مسار يبدأ من الكلية

 الحالب فالمثانة وهو ما يؤكد صحة الفرضية.

ليشكل نصا علميا لتفسير تمكن العضوية من التخلص  6إلى  1ـ يجمع األفكار من 7

 من الفضالت السامة المتراكمة في الدم.
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˝]<VÍfi^n÷]<·]ÇÈπ]·^äfi<ºÈ-]Ê<

 النبات مظاهر النمو والتطور عند -109ص 

 

 أتذكر وأتساءل :110الصفحة 

 أكمل فراغات النص اكتب بيانات الوثيقة ثم :إنتاش البذرة ـ 1

 ـ جذير3ـ سويقة، 2ـ عجز، 1

تحوي بذرة الفاصولياء نبتة صغيرة (جنين) تتشكل من جذير سويقة ورقتين أوليتين 

 وفلقتين تحتويان على غذاء مخزن.

وتعطي ـ عند االنتاش يبرز الجذير ويعطي الجذور األولى التي تتثبت في التربة، 

 فتتطوران لتعطيا األوراق.  السويقة الساق الرئيسي، أما الوريقتان

 ـ يتطلب اإلنتاش الماء والحرارة وسالمة البذرة.

 

 ـ نمو النبات. 2

وتظهر عليه أوراق عديدة  والساق ـ عندما ينمو النبات يزداد طول وسمك الجذر

 أزهار وثمار تحمل بداخلها بذورا. وفروع ثم

 النبات األخضر في تغذيته إلى الماء. ـ يحتاج     

 ـ يمتص النبات الماء من الوسط (التربة) ويوزعه على جميع األجزاء النباتية.     

 

 انتاش البذرة 112ص

 

، تعرف على مكونات البذرة، ثم صنفها حسب الدور؛ اذكر أقسام 112ص :1الوثيقة

 الرشيم.

  (الرشيم). افة والفلقتان والجنيناللح هي:ـ تتكون البذرة من ثالثة أجزاء رئيسة 
 ـ التصنيف حسب الدور:

 هو الغطاء الذي يقي األجزاء الداخلية للبذرة من المؤثرات الخارجية.اللحافة = 

 .يقوم بتغذية الجنينالفلقتان= نسيج يحتوي على مدخرات غذائية 
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اسبة ينمو عندما تتوفر الظروف المن ،نبات صغير موجود داخل البذرة هو الجنين=

.
ً
 جديدا

ً
 لشروط اإلنبات ليعطي نباتا

  = العجز والسويقة والجذيررـ أقسام الرشيم
 

 علل نسب التركيب الكيميائي لمحتويات البذرة. ،112ص  :2و 1 الوثيقتان

 ـ الفلقة: غنية بالماء والمواد العضوية ألنها أعضاء ادخار للمغذيات الضرورية للجنين؛

ليلوز وفقيرة بالمواد األخرى كي تكون صلبة تضمن ـ اللحافة: غنية بألياف الس

 الحماية؛

ـ الجنين: غني بالبروتينات ويحتوي على أغلب دسم البذرة وغني بالماء ألنه يحتوي 

 على كل مصادر المادة والطاقة التي تسمح له باإلنبات.

 

 فسر قدرة إنتاش البذرة في غياب التربة. ، 113 ص :3الوثيقة 

 جميع العناصر المادية والطاقوية الضرورية لإلنتاش.ألنها تحتوي على 

 

علل اختفاء الفلقتين، قدم تعريفا لالنتاش وصف مراحله ، 113: ص 4الوثيقة 

 األساسية.

 ماذا يمثل اإلنتاش بالنسبة للنبات؟ـ 

 : تحلل المدخرات وانتقالها إلى الرشيم.التعليل

 ـ تعريف اإلنتاش ومراحله

تشمل مجموع الظواهر والتغيرات التي تحدث للبذرة أثناء  عملية حيوية هو اإلنتاش

 تحول الرشيم إلى نبتة.

 وصف المراحل األساسية لالنتاش:

وزاد حجمها وأصبحت  وانتفختامتصته  ،إذا نقعت بذرة الفاصوليا الجافة في الماء

خ حافة بالقرب من الجذير نتيجة النتفاللالينة ملساء وزال ما بها من تجعدات، تتمزق 

يستطيل الجذير ويمتد في التربة إلى األسفل وفي نفس الوقت  ،الجنين وضغطه عليها

 إلى األعلى 
ً
 ،حاملة معها الفلقتين والعجزتنمو السويقة تحت الفلقية سريعا

وتكون تلك السويقة في بادئ األمر منحنية إلى األسفل لتحمي الريشة من االحتكاك 
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، ثم ال تلبث الفلقتان أن تظهرا ير نحو األسفلينمو الجذالمباشر بحبيبات التربة، 

وتضمر فوق سطح األرض وتنفرجان وتستقيم السويقة فيتعرض العجز للضوء والهواء، 

 وتسقطان
ً
بعد أن تستنفذا ما بهما من غذاء مدخر أثناء  الفلقتان شيئا فشيئا

يخضر العجز ويكبر وتتميز الساق األطوار األولى لإلنبات، وفي نفس الوقت 

كما يتفرع الجذير تحت سطح  ،واألوراق الخضراء فيتشكل مجموع خضري

 .األرض ويتحول إلى مجموع جذري

 ـ يستخرج من هذا الوصف المراحل األساسية الواردة في المنهاج.

 ـ انتاش البذرة يعبر عن نمو وتطور النبات، وهو مظهر من مظاهر وحدة العالم الحي.

 

  تقويم التعلمات

 115ي ص أختبر معلومات

 

أحدد العبارات الصحيحة، أصحح  - أ
 العبارات الخاطئة:

ـ انتاش البذرة ال يتم في غياب الضوء. 1
 خاطئة، بل يتم

ـ الحبوب هي النباتات التي نأكل 2
 بذورها. صحيحة

ـ اإلنتاش هو تحول النبتة إلى بذرة. بل 3
 العكس

ـ الفلقة هي عضو حماية في بذرة 4
 الفاصولياء. بل عضو ادخار

الرشيم يتكون من الفلقتين فقط. بل  ـ5
 من العجز والسويقة والجذير.

 :أضع مصطلًحا أمام كل جملة -ج
ـ هو مختلف التغيرات التي تطرأ على 1

البذرة أثناء تحول الرشيم إلى نبتة. 
 االنتاش

ـ يتركب من العجز والسويقة والجذير. 2
 الرشيم

مشكال ساقا عليه األوراق  ـ ينمو3
 زالعجاألولية. 

 أعبر عن أفكار هامة: - ب
 :تينالتالي تينفي الفقرأمأل الفراغات 

ـ تبدأ مراحل النمو لدى البذرة بمرحلة 
انتفاخ البذرة  ينتج عنه امتصاص الماء،

 .وزيادة حجمها فتتمزق لحافتها

 أجيب عن أسئلة  -د
ـ ما هي التحوالت التي تطرأ على البذرة 1

 أثناء تحول الرشيم إلى نبتة؟
انتفاخ البذرة وبروز الجذير متجها نحو 
األسفل، نمو السويقة نحو األعلى، نمو 
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ـ في المرحلة الثانية تحول المواد الغذائية 
المركبة إلى مواد بسيطة يسهل استعمالها 

 .من طرف الجنين
ـ في المرحلة الثالثة ينمو الجنين إلى 

 نبيتة.
 

الجذير نحو األسفل، نمو العجز مشكال 
ق األولية، انكماش ساقا عليه األورا

 الفلقتين ثم سقوطهما.
ـ اذكر أهم مدخرات الفلقتين في بذرة 2

 الفاصولياء.
 ـ غنية بالنشاء، غنية بالبروتينات

 غنية بالماء.
ـ ما أهمية العجز بالنسبة للنبيتة 3

 الجديدة؟
يشكل ساقا تحمل األوراق ينمو العجز ل

 األولية.
 

 116ص  :1التمرين 

نبيتة الفاصولياء  ـ ارسم منحني نمو

 بداللة العمر.

 

 

 

 

 117ص :2التمرين 

ـ معتمدا على ما يحدث في المراحل األساسية لإلنتاش اقترح تفسيرا لتغير االمتصاص 

 في المراحل الثالث.

: زيادة امتصاص الماء ألنه ينتقل نحو الجنين كي يدخل في مرحلة 1ـ المرحلة 

 النشاط؛

المرحلة تنتهي  ،صة ثابتة ألن الجنين في حالة نشاط: كمية الماء الممت2ـ المرحلة 

بخروج الجذير من اللحافة وهو مؤشر يدل على الدخول في مرحلة نمو غير قابلة 

 للعكس.

 ـ المرحلة الثالثة يتزايد امتصاص الماء بسبب تزايد النمو في مستوى الجذر والساق.
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 118ص :أدمج تعلماتي

 اعتمادا على معطيات الجدول:

 د.و ج، ولم يحدث في العلبتين أ اإلنتاش في العلبتين ب وـ حدث 

 ـ ما هو العامل المختبر في العلبة أ؟ 1

 ـ درجة الحرارة.

 ـ فسر النتيجة المتحصل عليها في العلبة أ. 2

 ـ البذور وضعت لتنتش في درجة حرارة منخفضة غير مناسبة لإلنتاش.

 .تستنتج قارن بين شروط ونتائج الفوجين ب و ج، ماذاـ  3

ـ الضوء غير ضروري لحدوث اإلنتاش. التعليل: في العلبة ج حدث اإلنتاش في غياب 

 الضوء.

 ـ فسر النتيجة المتحصل عليها في العلبة د.4

 ـ البذور وضعت لتنتش في وسط جاف ال تتوفر فيه الرطوبة غير مناسب لإلنتاش.

يبية التي تمكن األفواج حدد الشروط التجراعتمادا على النتائج المتحصل عليها ـ 5

 من تحقيق إنتاش البذور.

 ـ يجب إنبات البذور في شروط مناسبة من الرطوبة والحرارة.
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˝]<VŸÊ˘]<·]ÇÈπ]·^äfi<Ìví÷]Ê<

 نسانالتكاثر الجنسي عند اإل  -121ص 

 

 أتذكر وأتساءل :122الصفحة 

 التكاثر عند الحيوانات

لتمييز بين الذكر واألنثى عند بعض تتميز الحيوانات إلى ذكور وإناث؛ يمكن ا

 الحيوانات.

 يتواجد الذكر واألنثى معا من أجل التكاثر.

 للحيوانات مظاهر سلوكية خاصة عند التكاثر مثل: تغيير المظهر وكثرة الحركة،

 إصدار أصوات،...و

 اإللقاح في أوساط العيش

 اإللقاح هو اتحاد نطفة ببويضة. 

 ،(الجنين) وهو بمثابة نقطة انطالق لتشكل فرد جديد يؤدي اإللقاح إلى تكوين بيضة

 كما يسمح أيضا بضمان استمرارية الحياة لدى الكائنات الحية.

 يسمى اإللقاح الخارجي.و في الوسط المائي، يتم اإللقاح خارج جسم األنثى

 يسمى اإللقاح الداخلي.و في الوسط البري، يتم اإللقاح داخل جسم األنثى
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 نسانالجهاز التكاثري لدى اإل :124الصفحة 

 نسانـ الدعامة التشريحية للجهاز التكاثري لدى اإل1

 122: ص 1الوثيقة 

الجهاز التكاثري الذكري  د ماذا تستنتج من مقارنة و ـ اكتب بيانات الوثيقتين ب

 واألنثوي للفأر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ نميز الذكر عن األنثى بوجود أعضاء تناسلية خاصة بكل جنس.

، من حيث المناسل نسانرن في جدول بين الجهاز التكاثري الذكري واألنثوي لإلـ قا

 والمجاري التناسلية:

 
 الجهاز التكاثري الذكري

الجهاز التكاثري 

 األنثوي

 المبيضان الخصيتان المناسل

 المجاري التناسلية

 

 قناة ناقلة للنطاف

 البربخ

 اإلحليل

 قناة فالوب

 الرحم

 

 .نسانتشريحية للجهاز التكاثري عند اإلـ استنتج البنية ال

 ـ يتركب الجهاز التكاثري من:

 مناسل تتمثل في الخصيتين بالنسبة للذكر والمبيضين بالنسبة لألنثى. 

 المجاري التناسلية.

 قناة ناقلة
 للبویضات
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انطالقا من المعطيات حدد دور كل من الخصية  127و 126: ص 4و 3الوثيقتان 

 والمبيض.

 اليا التناسلية وهي: يتمثل دور المناسل في إنتاج الخ

 ـ الخصيتان تنتجان النطاف؛

 ـ المبيضان ينتجان البويضات.

 

 يلخص دور المناسل برسم تخطيطي. حصيلة:

 

 128ـ اإللقاح ص3

حدد حركة كل من النطاف والبويضة في الجهاز التكاثري  ،128ص  :5الوثيقة 

 األنثوي.

 ألول من قناة فالوب.ـ النطاف تنتقل من المهبل إلى الرحم ثم إلى الثلث ا

 ـ البويضة تنتقل من المبيض إلى الثلث األول من قناة فالوب.

 

 ـ حدد موقع اإللقاح في الجهاز التكاثري األنثوي.      

 يحدث اإللقاح في الثلث األول من قناة فالوب.         

 

 129و 128ص :6و 5الوثيقتان 

 استخرج مفهوم اإللقاح، 

ية التناسلية الذكرية مع الخلية التناسلية األنثوية الناتجتين عن ـ اإللقاح هو اتحاد الخل

 أبوين من نفس النوع وينتج عن ذلك بيضة ملقحة ينشأ منها كائن حي جديد.

بويضة ونطفة من نفس النوع، أعداد هائلة من الحيوانات المنوية، شروط اإللقاح: 

 في الوقت المناسب.ضة والنطفة في الثلث األول من قناة فالوب والتقاء البي

: يسمح بتشكل فرد جديد يحمل نفس صفات النوع. أهميته في التكاثر الجنسي

 فهو يسمح بالمحافظة على النوع.

 : يلخص بنص علمي مميزات التكاثر الجنسي. حصيلة

 يتضمن التكاثر الجنسي:
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 ـ انتاج خاليا جنسية (أعراس) من طرف المناسل؛

 ية مع الخلية التناسلية األنثوية: اإللقاح؛ـ اتحاد الخلية التناسلية الذكر

 ـ تشكل بيضة ملقحة كخلية أصلية للفرد الجديد.

 

 نسان: القواعد الصحية الجنسية عند اإل130الصفحة 

 

اذكر بعض األمراض المتنقلة جنسيا مع تحديد العوامل المسببة  ،130ص :1الوثيقة 

 لها وأعراضها.

 أ.1يقة يمأل الجدول الموالي مستعينا بالوث

 األعراض العوامل المسببة األمراض المتنقلة جنسيا

 السفلس(الزهري)

 تقرحات جلدية تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

  

   فقدان المناعة المكتسبة

 التهابات في المهبل

 واإلحليل

  

 التهابات في المهبل وعنق الرحم

 واإلحليل

  

 

 رق الوقاية منه.استخرج طرق العدوى بالسيدا وط ،131ص  :2الوثيقة 

 ب ويترجمها في جدولين. 1أ، 1يتحكم في معطيات الوثيقتين 

 تحليل سريع للعالقة المطلوبة.و ينشأ كل جدول بكيفية تسمح بقراءة

 

 .نسانلخص في نص علمي أهمية حماية الجهاز التكاثري بالنسبة لإل حصيلة :

لغة سليمة. يترجم المتعلم ب ،نسانحماية الجهاز التكاثري بالنسبة لإليعبر عن أهمية  

يوظف فيه  ،يراعي عالمات الترقيمو أفكاره في نص علمي وجيز، ينظم فيه الجمل

يحترم استعماالت اللغة، منتجا في النهاية نصا و مصطلحات علمية مالئمة للموضوع

 علميا متقنا ودقيقا.

   تقويم التعلمات 
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 134أختبر معلوماتي ص

أحدد العبارات الصحيحة، أصحح  - أ
 العبارات الخاطئة:

ـ وظيفة المبيض عند األنثى انتاج 1
البيضة الملقحة؛ خاطئة. بل ينتج 

 البويضات. 
ـ العضو الذي يستقر فيه الجنين أثناء 2

 الحمل هو المهبل؛
 خاطئة، بل هو الرحم.

ـ الجزء الذي تلتقي فيه المجاري البولية 3
 والتناسلية هو اإلحليل؛ صحيحة.

كثر من نطفة؛ خاطئة ـ تلقح البويضة بأ 4
 بل تلقح بنطفة واحدة.

ـ اإللقاح يتم في الرحم. خاطئة، بل في 5
 الثلث األول من قناة فالوب.

 :مصطلًحا أمام كل جملة أضع-ج
ـ تنتج عنه بيضة ملقحة ينشأ منها كائن 1

 حي جديد: اإللقاح.
ْنِتُج الحيوانات المنوية: الخصيتان.2

ُ
 ـ ت

 يضـ ُيْنِتُج البويضات: المب3
ـ يضمن استمرار النوع: التكاثر 4

 الجنسي.

 أعبر عن أفكار هامة: - ب
 الفراغات في الفقرات التالية: أمأل

ـ يتركب الجهاز التكاثري من مناسل 1
 ومجاري تناسلية.

ـ يتمثل دور المناسل في انتاج الخاليا 2
 التناسلية.

ـ تتسبب العالقات الجنسية غير 3
 جنسيا.الشرعية في أمراض خطيرة متنقلة 

 

 عن أسئلة  أجيب-د
 ـ ما هي شروط اإللقاح؟1

بويضة ونطفة من نفس النوع، أعداد هائلة 
من الحيوانات المنوية، التقاء البويضة 

والنطفة في الثلث األول من قناة فالوب 
 في الوقت المناسب.

 ـ ما هي مميزات التكاثر الجنسي؟2
ـ انتاج خاليا جنسية (أعراس) من طرف 

 المناسل؛
اتحاد الخلية التناسلية الذكرية مع ـ 

 الخلية التناسلية األنثوية: اإللقاح؛
ـ تشكل بيضة ملقحة كخلية أصلية للفرد 

 الجديد.
 ؟نسانـ خطر توقف اإلنجاب لدى اإل3

 انقراض النوع البشري.
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135ص  ،1التمرين   

 ـ يعيد الرسم مكبرا مع إضافة : نطاف، بويضة، بيضة ملقحة؛1

 مبيض، رحم، قناة فالوب)(لمناسبة ـ البيانات ا

 يرسم مسار النطاف (بلون أزرق)؛ مسار البويضة (بلون وردي)

 مكان اإللقاح؛ مسار البيضة الملقحة (بلون أحمر). 

 

 136ص   4  التمرين

 أجب عن األسئلة التالية:

 ـ ما الهدف من التكاثر الجنسي؟1

 انتاج أفراد جديدة للمحافظة على النوع

 اتحاد خليتين جنسيتين؟ ـ كيف تسم2

 اإللقاح.

 ـ ما هي مميزات البويضة؟3

ـ البويضة خلية جنسية تحتوي على نواة ويحيط بها غالف متماسك من خاليا 

 مغذية.

 ـ يفسر لماذا النطاف: صغيرة جدا، كثيرة العدد، متحركة.4

 ـ صغيرة جدا: كي تتحرك ضمن المجاري التناسلية؛

ل نطفة إلى الثلث األول من قناة فالوب من أجل ـ كثيرة العدد: كي تضمن وصو

 حدوث اإللقاح.

ـ متحركة: كي تنتقل من المهبل إلى الرحم ثم قناة فالوب وتصل إلى مكان حدوث 

 اإللقاح. 

 

 137ص أدمج تعلماتي 

 سنوات. 10ـ يحدد الحجم المتوسط لمبيض أنثى بين سن الوالدة و1

 .mL 0.5≈ـ الحجم المتوسط للمبيض 

 سنة. 18و 10ف تطور حجم المبيض بين ـ يص2
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 .mL 7  إلى 0.5ـ يتزايد حجم المبيض من 

 ـ يحدد حجم المبيض لدى امرأة بالغة.3

 mL 7≈ـ حجم المبيض لدى المرأة البالغة 

 ) عن تطور حجم الخصية لدى الذكر.3، 2، 1ـ نفس األسئلة (4

 .mL 2≈ سنوات 10ـ الحجم المتوسط للخصية بين سن الوالدة و

 .mL 20  إلى 2حجم الخصية من  يتزايد سنة. 18و 10ـ بين 

 mL 20≈ـ حجم الخصية لدى الذكر البالغ 

 ـ كيف تفسر هذه التغيرات؟5

سنة وذلك لالنتقال من الطفولة إلى  18و 10حجم كل من الخصية والمبيض يتزايد بين 

 نتاج البويضات.مرحلة البلوغ، التي تبدأ فيها الخصية في انتاج النطاف والمبيض في ا

 140ص  إدماجوضعية 

 ما هي المعايير المعتمدة :

 فئات المعايير 

 معايير التملك األدنى
(المعايير األساسية التي 

 تحدد النجاح)
 

مدى تطابق المنتوج مع ما هو : المالءمة ،وجاهة المنتوج
مطلوب في الوضعية؛ التأويل الصحيح للوضعية المشكلة، 

 عدم الخروج عن الموضوع. اإلجابة عن األسئلة، 
تعني التوظيف السليم :ألدوات المادة لسليماعمال ستاإل

 )، تقنيات، منهجيات...طرائقمفاهيم، مهارات، (للمكتسبات
 .المرتبطة بالمادة من أجل حل المشكل

 مراعياخطة منطقية ل المتعلم تعني نهج :انسجام المنتوج
 دونته، اأو كتابالترتيب والتسلسل والشمولية في أقواله 

هل المنتوج متناسق معقول  .أو خلط في األفكارتناقضات 
 كامل؟

معيار اإلتقان والدقة 
 والتميز

 

: تقديم عمل متقن، درجة التنظيم، جودة نوعية التقديم
 الخط والمقروئية، نظافة المنتوج...

كأن يعطي التفرد :  ،الدقة ،: االبتكار، اإلبداعنوعية المنتوج
برز شخصيته أو يقترح حلوال أكثر نجاعة للوضعية يرأيه أو 

 أو يذكر مشهدا حدث له، يدافع عن فكرة...
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 شبكة تصحيح منتوج المتعلم:

 

 المعايير 

وجاهة 

 ،المنتوج

 المالءمة

عمال ستاإل

 لسليما

 ألدوات المادة

انسجام 

 المنتوج

اإلتقان 

والدقة 

 والتميز

 1التعليمة 

 المؤشرات

يحصل المتعلم 

 النقطة إذا على 

................. 

يحصل المتعلم 

 على النقطة إذا

................. 

يحصل المتعلم 

 على النقطة إذا

................. 
يحصل المتعلم 

على النقطة إذا 

قدم منتوجا 

 منظما ونظيفا

خاليا من 

 التشطيب

 2التعليمة 

 المؤشرات

يحصل المتعلم 

 على النقطة إذا

................. 

يحصل المتعلم 

 على النقطة إذا

................. 

يحصل المتعلم 

 على النقطة إذا

................. 

 3التعليمة 

 المؤشرات

يحصل المتعلم 

 على النقطة إذا

................. 

يحصل المتعلم 

 على النقطة إذا

................. 

يحصل المتعلم 

 على النقطة إذا

................. 

 1.../ 3.../ 3.../ 3.../ المجاميع

 

 متى نعلن تحقق معيار؟

 في الفرص الثالث المستقلة (التعليمات).  محقق يجب فحصه معيارا أن لكي نعتبر

 على التلميذ أن يثبت تحكمه فيه في فرصتين من ثالث على األقل.

م في ثالث فرص من ثالث -
ّ
م أقصى: تحك

ّ
 .تحك

م في فرصتين م -
ّ
م أدنى: تحك

ّ
 ؛ن ثالثتحك

م في عدم التحكم  -
ّ
 ؛من ثالثأقل من فرصتين : تحك

 فرص للتحقق في التحكم من كل معيار : 3يمكن في هذه الحالة أن نقترح 

فرص لتقويم كل  3تعليمات، تتضمن  3إما أن يقترح وضعية واحدة تتضمن  -

 معيار؛

 مشكالت للحل؛ توفر كل منها فرصة لتقويم كل معيار. 3 إما أن يقترح -
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 :دماجنتوج المتوقع للمتعلم من وضعية اإلالم

 ـ يستدل على أن سلمى مصابة بإفراط سكري. علل ذلك.1

 االستدالل:

ـ من النص: تقضي سلمى أياما صعبة في المستشفى منذ مدة، وهي تعاني من 

 اختالالت وظيفية في عدة مستويات نتيجة اإلفراط في استهالك األغذية السكرية.

): نسبة التحلون في دم سلمى 2الكيميائي لدم سلمى (الوثيقة  ـ من نتائج التحليل

g /L 2.37وهي أكبر من القيمة المرجعية للحالة العادية المحصورة بين ،                         

 .g /L1.10 و 0.70

 : سلمى تفرط في استهالك األغذية السكرية. التعليل
 
ل نتيجة اإلفراط السكري. ـ يستخرج الوظائف الحيوية التي يمكن أن تخت2

 ماذا تستنتج؟

 الممثلة لنتائج الفحص الطبي:  3من معطيات الوثيقة 

ـ التلف للكثير من النفرونات في الكلية، وجود غير عادي للبروتينات والغلوكوز في 

البول، تكاثر البكتيريات في البول، تلف في المثانة وتراكم البول، إنتان كلوي؛ كلها 

 ي وظيفة اإلطراح.تعبر عن خلل ف

 يعبر عن خلل في الوظيفة الهضمية. المعدية؛ الحرقةو ـ اإلسهال

ـ التلف في أغشية سطوح تبادل الغازات التنفسية؛ يعبر عن خلل في الوظيفة التنفسية 

 التي تسمح بالتحصل على الطاقة ؛

 اإلنتان في المجاري التناسلية يعبر عن خلل في وظيفة التكاثر.

رتفاع نسبة التحلون الناتج عن سوء التغذية له عواقب سلبية تحدث ا االستنتاج:

اختالالت في الكثير من الوظائف الحيوية الهامة مما يضر بالتنسيق الوظيفي 

 للعضوية.

  ـ يقدم لزمالئه نصائح تجنبهم مثل حالة سلمى.3

 :بإتباع اإلرشادات البسيطة التالية الوقاية من اإلفراط السكري تتم

نظام غذائي متوازن بالتقليل من األغذية السكرية والدهون المشبعة والموجودة  ـ إتباع

 في الوجبات السريعة والمشروبات والمرطبات السكرية ؛
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 .من الفواكه والخضراوات ـ أن يكون الغذاء متنوًعا يتضمن تركيبة صحية

 .ـ ممارسة الرياضة كسلوك يومي للمحافظة على الوزن المثالي

 .تماًما عن التدخين ـ االبتعاد

 ـ الفحص الطبي العام، مرة في السنة، لمراقبة الحالة الصحية للجسم.
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˝]<V<Ífi^n÷]<·]ÇÈπ]·^äfi<ºÈ-]Ê<

 التكاثر الجنسي عند النباتات ذات األزهار -141ص 

 

 أتذكر وأتساءل :142الصفحة 

أسابيع وتحّل أغلبية النباتات تحمل أزهارا في فصل الربيع، لكنها تختفي بعد عدة 

 محلها الثمار التي تحتوي على البذور.

 من الزهرة إلى البذرة: -1

 من أهم مراحل التكاثر عند النباتات الزهرية ما يلي:

   تشكل براعم زهرية. -1

    ظهور األزهار. -2

   ظهور الثمار. -3

 تشكل بذور بداخلها. -4

ط بين الوثائق الحظ الشكل المقابل واربط بين الوثائق واألرقام التي تناسبها. الرب

 3، الوثيقة ج مع 2، الوثيقة أ مع 1واألرقام: الوثيقة ب مع 

 

 طرق أخرى لإلكثار من النباتات الزهرية: -2

 يلجأ المزارعون إلى طرق أخرى لإلكثار من النباتات الزهرية دون استعمال البذور.

نات مثل هذا النوع هو التكاثر الخضري ويتم بالدر فيم يتمثل هذا النوع من التكاثر؟

 البطاطس أو البصالت مثل البصل أو الفسائل مثل الجيرانيوم.
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 ضع عالمة (ے) أمام العبارة الصحيحة:  143ص 

 تشكل البذور في النباتات الزهرية داخل:

 الورقة. -

 ےالثمرة. -

 الساق. -

 الجذر.  -

من النباتات الزهرية دون زرع  لإلكثار

 بذورها نستعمل:

 ےالدرنات. -

 األزهار. -

 ے.الفسائل -

 الثغور. -

 

 اختر الكلمات المناسبة كي تمأل الفقرة: 143ص

 2كلمات ألمأل الفقرة  5أختار  1كلمات ألمأل الفقرة  4أختار 

تتكاثر أغلب النباتات الزهرية بتحول 

الزهرة إلى ثمرة تحتوي بداخلها على 

 بذور تنتش معطية نباتا جديدا.

عند غرس بصلة تستطيل جذورها ثم تظهر 

راء تتحول إلى أوراق ثم صفائح خض

يستطيل البرعم النهائي ليعطي ساقا، يمكن 

 بصالت.  6إلى  5أن تعطي البصلة من 

 الكلمات:

ثمرة، الزهرية، الجذور، بذور، نباتا، 

 البراعم.

 الكلمات:

 أوراق، ساقا، جذورها، بصالت، النهائي.
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 األزهارالدعامة التشريحية للتكاثر عند النباتات ذات  :144الصفحة 

  ماهي أعضاء الجهاز التناسلي عند النبات الزهري؟ ما دور المناسل في التكاثر الجنسي؟

 145تعليمات استغالل الوثائق ص

الوصف: تتكون الزهرة من  صف الزهرة واستخرج مكوناتها.ـ  144: ص1الوثيقة 

 القطع الزهرية اآلتية:

 تكاثرية (األسدية والمدقة).األعضاء ال -التويج (البتالت) -الكأس (السبالت) -

الدور: انتاج الخاليا  استنتج دور المناسل في التكاثر الجنسي. -145: ص2الوثيقة 

 التكاثرية الذكرية واألنثوية.

 صنف األزهار حسب الجنس. أصناف األزهار حسب الجنس: -    

 أزهار ثنائية الجنس (خنثى). -1

 قط أو أنثوية بها مدقة فقط). ة فأزهار أحادية الجنس (ذكرية بها أسدي -2

 مميزات التكاثر الجنسي عند النباتات ذات األزهار 146 الصفحة رقم:

 147 تعليمات استغالل الوثائق ص:

 سّم عملية توضع حبة الطلع على الميسم. العملية هي التأبير. -146ص :1الوثيقة
: الحشرات، الرياح، ماهي العوامل المساعدة على انتقال حبوب الطلع؟ العوامل -     

 ... نسانالماء، اإل
 صف التغيرات الطارئة على حبة الطلع من الميسم إلى المبيض. التغيرات هي: -     

انتاش حبة الطلع، استطالة األنبوب الطلعي في القلم، اختراق األنبوب الطلعي 
 للبويضة. 2و 1للمبيض، دخول النطفتين 

مع البيضة  1ذكرية في المبيض؟ اتحاد النطفة ما مصير الخلية التكاثرية ال -     
الكروية وهو ما يعرف باإللقاح. وما شروط هذه العملية؟ الشروط هي: وجود جنسين 

 من نفس النوع، حدوث التدابير، انتاش حبة الطلع.
اربط بين ما يحدث في المبيض والتكاثر الجنسي. العالقة هي: يتمّيز التكاثر  -     

 لقاح. الجنسي بحدوث اإل
ص مراحل دورة حياة نبات -147: ص2الوثيقة

ّ
زهري. المراحل هي: انتاج الزهرة  لخ

 للمناسل، انتاج المناسل للخاليا التكاثرية، التقاء الخاليا التكاثرية (اإللقاح)،
 التحصل على فرد جديد، انتاش البذرة، التحصل على نبات جديد، إزهار النبات.

 )ك. (من اختيار التلميذ واألستاذنبات زهري من محيطضع نموذجا لدورة حياة  -    
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   تقويم التعلمات

 150الصفحة  أختبر معلوماتي:

أحدد العبارات الصحيحة، أصحح -أ

 العبارات الخاطئة:

 خاطئة، تتكون السداة من مئبر وخيط. -1

 صحيحة. -2

 صحيحة. -3

 خاطئة، تنتج المدقة بويضات. -4

باتين من نفس خاطئة، يتم اإللقاح بين ن -5

 النوع وتنتج عنه بيضة ملقحة.

 أضع مصطلحا أمام كل جملة: -ج

 النباتات ذات األزهار. -1

 الزهرة ثنائية الجنس. -2

 المدقة (الكربلة). -3

 زهرة أحادية الجنس ذكرية. -4

 اإللقاح. -5

 أعبر عن أفكار هامة:-ب

من كل مجموعة من الكلمات  فقرةشكل أ

 اآلتية:

هار الجهاز التكاثري عند تمثل األز -1

  النباتات ذات األزهار.

 تحمل األسدية مآبر تنتج حبوب الطلع. -2

الزهرة التي تحتوي على األسدية  -3

 والمدقة هي زهرة خنثى.

التابير هو انتقال حبة الطلع من مئبر إلى  -4

 ميسم.

يحدث التأبير بين نباتين من نفس   -5

تج النوع ينتج أحدهما حبوب الطلع وين

 اآلخر بويضة. 

الزهرة أحادية الجنس األنثوية تتميز  -6

 بتواجد المدقة فقط.

 أجيب عن أسئلة:-د

 كأس+ تويج + أعضاء تكاثرية. -1

 هي المدقة واألسدية. -2

 انتاج خاليا جنسية. -3

انتقال حبوب الطلع من مئبر إلى  -4

ميسم، وهو نوعان: تأبير ذاتي و تأبير 

 غير ذاتي (خلطي).

جود خلية جنسية ذكرية وخلية و -5

 جنسية أنثوية من نفس النوع.

 انتاج أفراد جديدة من نفس النوع. -6
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 151ص: 1حل التمرين 

 امأل الفراغات بما يناسب من كلمات:

 تمثل الزهرة الجهاز التكاثري للنباتات ذات األزهار. -1

 أو التويج.  البتالت -السبالت أو الكأس -تتكون أعضاء الحماية في الزهرة من:  -2

 ).ثنائية الجنس(بالزهرة الخنثوية السداة معا في نفس الزهرة تدعىو تواجد المدقة -3

 التأبير نوعان: تأبير ذاتي وتأبير غير ذاتي. -4

 

 152ص: أدمج تعلماتي

 هي الجهاز التكاثري. أهمية الزهرة عند النباتات ذات األزهار: -1

 فردا جديدا: نموذج للتحوالت التي تطرأ على الزهرة حتى تعطي  -2

 . )يمثل المراحل األساسية لدورة حياة نبات زهري(
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 ÌÈ£]<l^flÒ^”÷]<^fle<ÏÇuÊ 157ص 

 : بنية الخلية  158الصفحة 

 

 أعد الرسم واكتب عليه البيانات الموافقة لألرقام.ـ  158ص : ب 1الوثيقة 

 يعيد نفس الرسم ويكتب البيانات:

 = غشاء سيتوبالزمي1

 نواة =2

 = هيولى3

 

 نفس السؤال. ـ 159 : ص ج 2الوثيقة 

 يعيد نفس الرسم ويكتب البيانات:

 = غشاء سيتوبالزمي1

 نواة= 2

 سيتوبالزم= 3

 (هيكلي). = جدار بكتوسليلوزي4

 

 يقارن بين الخليتين النباتية والحيوانيةـ  159و 158: ص 2و 1الوثيقتان 

 مقارنة:يرافق األستاذ المتعلمين في القيام بال

 عنوان المقارنة؛ -

 اصطفاء معايير المقارنة؛ -

 استخراج التشابهات ثم التباينات؛ -

 االستنتاج: تتكون معظم الخاليا من غشاء يحيط بهيولى تسبح فيها نواة. 

 ـ ما هو مفهوم الخلية؟

 الخلية هي الوحدة البنائية والوظيفية للكائنات الحية.

 فيه البنية المتماثلة للخلية النباتية والحيوانية. يقدم رسما تخطيطيا تبرز :حصيلة
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   تقويم التعلمات

  161أختبر معلوماتي ص 
أ ـ أحدد العبارات الصحيحة، أصحح 

 العبارات الخاطئة:
ـ الخلية الحيوانية تحوي سيتوبالزم تحيط به 1

 نواة.
ـ الخلية تحتوي على سيتوبالزم وغشاء 2

 سيتوبالزمي فقط.
ة النباتية الجدار محاط بغشاء ـ في الخلي3

 سيتوبالزمي.
ـ كل الخاليا الحية لها نفس البنية. خاطئة، بل  4

 لها نفس الوحدة البنيوية.

أضع مصطلًحا أمام كل ج ـ 
 :جملة

 
 ـ وحدة بنائية للكائنات الحية.1

 الخلية.
 نسيج ـ مجموعة من الخاليا.2
 عضو ـ مجموعة من األنسجة.3
 جهاز .ـ مجموعة من األعضاء4

 ب ـ أعبر عن أفكار هامة:
 :تينالتالي ينالفراغات في الفقرت أمال

 ـ تتكون كل الكائنات الحية من خاليا.
ـ تتكون معظم الخاليا من غشاء هيولي يحيط 

 ِبهيولى تسبح فيها نواة. 

 د ـ أجيب عن أسئلة:
 الحيوانية ـ 1

ُ
َمِاثُل الخلية

ُ
بماذا ت

 النباتية؟ تتكون من غشا
َ
ء الخلية

هيولي يحيط ِبهيولى تسبح فيها 
 نواة. 

ـ من ماذا تنشأ الخلية؟ من انقسام 2
 خلية أخرى.

 : 162تمرين ص 
 ج.و ـ ضع البيانات الموافقة لألرقام في الشكلين أ 1

 الشكل أ:
 = نواة1
 = فجوة كبيرة2
 = جدار بكتوسليلوزي3
 = هيولى4

 الشكل ب:
 = نواة1
 = جدار خلية الخميرة2
 ولي= غشاء هي3
 = هيولى4

 ـ قارن بين الخلية النباتية وخلية خميرة الخبز. ماذا تستنتج؟2
 يقارن ثم يستنتج أن الخاليا الثالث لها نفس الوحدة البنيوية.

 ـ ما هي العناصر البنيوية المشتركة بين الخاليا الحية؟3
 معظم الخاليا الحية تتكون من: غشاء يحيط بهيولى تسبح فيها نواة.
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 تصويب

 
 عىل النحو التايل: 26صفحة  2تنتظم معطيات جدول التمرين 

 2التمرين 
من حيث ) g(يمثل اجلدول التايل االحتياجات الكمية اليومية للفرد بالغرام 

 األغذية حسب العمر:

 غذية اليوميةاأل
 طفل

 )سنة 10 – 06(
 مراهق

 )سنة 20 – 14(
 بالغ

 منتوجات احلليب
 ـ حليب ـ ياورت

 ـ جبن

 
600 
25 

 
500 
80 

 
350 
30 

 اللحوم
 ـ بيض ـ حلم ـ سمك

 
130 

 
230 

 
180 

 النشويات و السكريات
 ـ بطاطا
 ـ حبوب

 ـ خبز
 ـ مواد سكرية

 
250 
40 

250 
40 

 
400 
75 

500 
60 

 
350 
80 

350 
80 

 ـ خرض
 ـ فواكه

250 
150 

350 
200 

300 
150 

 مواد دهنية
 ـ زبدة

 ـ زيوت

 
20 
10 

 
40 
25 

 
20 
25 

 األسئلة. بإدراج نفس –
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 العلمية معجم املفاهيمـ 9
 

 ـ التغذية1
 

 ينتج عن استهالكها الطاقةو مادة صلبة أو سائلة تزود الجسم بالعناصر الغذائية :غذاء

 تنظيم العمليات الحيوية في الجسم.و التكاثرو صيانة الجسمو النموو

لى مجموع العمليات الحيوية التي يحصل الكائن الحي عن طريقها عتغذية: 

 التي يستعملها من أجل النشاط والبناء والنمو والصيانة.  األغذية

 .الفترة التي تعقب الوالدة. حيث يفرز ثدي المرأة الحليب، وتقوم بترضيعهإرضاع: 

اإلفراز الذي يخرج  .ساعات من الوالدة 8فاألم بإمكانها أن ترضع طفلها بعد حوالي 

 .ائده الجمة للطفلمن الثدي في هذا الوقت يدعى اللبن له فو

 .عملية إدخال الطعام إلى الفم ومضغه وبلعهإطعام: 

وضع المواصفات الفنية الالزم توفرها في األغذية واألدوية إدارة األغذية واألدوية: 

 المستهدفة لالستعمال البشري وترخيصها حسب المواصفات المطلوبة.

ة بحيث يصبح العيش االستسالم الجسدي والنفسي لعادة أو أدوية معين إدمان:

من المواد التي تسبب اإلدمان: المورفين  .متوقفا عليها عضويا ونفسيا ويصعب تركها

 .واألفيون والحشيش، معظم الحبوب المنومة، الكحول والنيكوتين

أغذية محفوظة في معلبات أو كرتون، بعد إعدادها للحفظ : أغذية محفوظة

 .بالطهي أو بإضافة مواد حافظة أو كليهما

 .وفق معايير صحية واقتصادية مناسبة ضبط االستهالكاالستهالك:  ترشيد

 من: جـوع
ً
مؤثرات داخلية تدل على حاجة للجسم  إحساس عضوي غريزي، ينشأ

وينشأ الجوع عن نقص في نسبة السكر في الدم، ويدل على حاجة الجسم  لألطعمة،

 في أسفل المخ
ً
 عصبيا

ً
ره ينبه مراكز عصبية عليا في وهذا بدو للغذاء، وينبه مركزا

 جهاز الهضم فيفرز اللعاب 
ً
قشرة المخ، تشعر بالجوع وتفتح الشهية، وينبه أيضا

 الستقبال الطعام، وتحدث انقباضات قوية مؤلمة في 
ً
والعصارة المعدية، استعدادا

عضالت المعدة. ويمكن التغلب على آالم الجوع بصفة مؤقتة بمضغ أي شيء أو 
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القهوة أو الشاي. وفي الجوع تزداد حساسية الجهاز العصبي، فيصير  بشرب الماء أو

 .الشخص عصبيا وقلقا، سريع التأثر وقليل الصبر والتركيز

هي حالة تنتج عن عدم حصول الجسم على كمية كافية من العناصر : سوء التغذية

 أو تناول الجسم لكمية مفرطة من األغذية. .الغذائية

سم العادية، أي حالة غياب المرض الجسمي أو العقلي، صحة هي حالة الج: صحة

 .بحيث تؤدي جميع أعضاء الجسم وظيفتها الحيوية العادية

 تفريغ محتويات المعدة عن طريق الفم، نتيجة انعكاس عصبي مركزه النخاع: قيء

. وينشأ عادة من تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، وفائدته التخلص من المواد الشوكي

 .السماح بوصولها لألمعاءوعدم  المهيجة،

تغذية متعلق بنقص البروتين السوء  مرض ينتج عن)، Kwashiorkor( كواشيوركور

 في أفريقيا االستوائية، وفي جزر الهند الشرقية والغربية.والطاقة، 
ً
 يسجل وجوده غالبا

في  غانا) في لغة األشانتي بدولة orkor) األحمر (kwashi( المصطلح يعني الطفل

سنوات، الذين يستبعدون  3األطفال، من جيل الرضاعة وحتى جيل يظهر لدى  فريقيا.إ

ه، فينتقل إلى وقف إرضاعتعن الرضاعة عقب والدة طفل إضافي في العائلة، حيث ي

 ، فيصاب بالمرض.حمية فقيرة بالبروتين

 ة)، ترتكز هذه الحميendémiqueكواشيوركور متوطنا (الفي البلدان التي يكون فيها 

مثل: األرز  في األساس، على مصادر سكرية فقيرة بالبروتين وذات جودة متدنية

الطفل سمينا، ولهذا مظهر يبدو به األبيض، الذرة والبطاطس. هذه الحمية تؤدي إلى 

 ).Sugar babyهناك من يناديه بطفل السكر (

 

 التحصل على الطاقة -2

ور الهواء في األنف والفم أوفي عدم القدرة على التنفس، ناجم عن منع مراختناق: 

المجاري التنفسية، نتيجة أورام، انتفاخات، أو وجود جسم غريب أو نقص ثنائي 

 .األكسجين

ذلك الجزء من الفك  أو جمع سنخ، خلية من الحويصالت الهوائية في الرئة، :أسناخ

 السن.نغرس يحيث 
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ة  ل ثنائيأكسدة في األنسجة للتحصل على الطاقة بتدخ: أكسدة هوائي

 .األكسجين

غاز ال لون له، الجزء الرئيسي المكون لغاز الفحم. وهو أول أكسيد الكربون: 

 شكليتحد بشكل سريع مع الخضاب (الهيموغلوبين) أكثر من ثنائي األكسجين، لي

، مما يقل
ً
من كمية الخضاب  لكاربوكسي هيموغلوبين، وهو مركب ثابت نسبيا

 .الموجودة لنقل ثنائي األكسجين

في الجسم، وُيعد التعرق هو عملية إفراز السائل الملحي من الغدد العرقية تعرق : 

ُيفرز  .يولوجية ذات أهمية كبيرة في تنظيم درجة حرارة الجسمالتعرق وظيفة فيز

القدمين وراحة اليدين وتعتمد من العرق بشكل رئيسي من منطقة تحت اإلبط، 

حيث ُيولد  غدد العرقية التي يمتلكها،عدد ال كمية العرق الذي ُينتجه الجسم على

 .مليون ويكتمل نشاطها عند البلوغ 4 - 2بعدد غدد عرقية تتراوح بين  نساناإل

التنفس هو إنتاج الطاقة الالزمة لنشاط العضوية وذلك باستعمال  هوائي: تنفس

 ).O2العناصر الغذائية في وجود ثناني األكسيجين(

نتيجة لدخول أجسام غريبة  نسانجسم اإل رد فعل جهاز المناعة فيحساسية: 

بحيث تحفز استجابته المناعية. تختلف شدة رد الفعل تبعا لدرجة تحسس الجسم 

 وقد يحدث رد الفعل هذا في أي مرحلة عمرية.

ُيسبب زيادة في و مرض تنفسي تحسسي مزمن يتصف بضيق الشعب الهوائيةربو : 

ضيق في القصبات الهوائية، ينتج عنه اإلفرازات المخاطية مع تقلص في العضالت وت

ء أثناء اتزداد هذه األعراض سوو ضيق في التنفس مع صفير وسعال في شكل متكرر

 الليل أو عند القيام بأي مجهود.

م عدوى فيروسية شائعة االنتشار ومن أهم الفيروسات الُمسببة للعدوى : زكا

 )األنف والحنجرةفسية العلوية (التي تؤثر في القناة التن ، (Rhinovirus) الرينوفيروس

 و
ً
 ،أعراض شائعة كالسعال، الُعطاسفي يتسبب  ،قد يحدث التهاب في الرئتين أيضا

 يزداد المرض في الشتاء والخريف، الحمى في بعض الحاالت.و التعب، الصداع

يتعافى غالبية الُمصابين بالزكام خالل  .يصيب األطفال بنسبة أكثر من البالغينو

سبوعين. تتم العدوى عن طريق دخول الفيروس الُمسبب للزكام عن طريق أ أوأسبوع 
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اس َط خالل القطيرات الهوائية الناجمة عن سعال، عُ من األنف والعينين وينتشر  ،الفم

أو كالم الُمصاب بالعدوى وقد ينتقل عن طريق االتصال المباشر بالُمصاب أو 

 .مشاركته ألدواته

قدرة المادة على إعطاء قوى قادرة على إنجاز عمل ، لالقدرة على القيام بعم: طاقة

عرف إال من خالل معين، أو قدرة نظام ما على القيام بنشاط ما، وهي كيان مجرد ال يُ 

الخ. أشكال الطاقة عديدة: طاقة  تحوالته، التي تنتج حركة، حرارة، ضوء، تيار كهربائي،

ة (طاقة ضوئية أولية)، طاقة نووية، كيميائية، طاقة ميكانيكية، طاقة حرارية، طاقة شمسي

 طاقة كهربائية، طاقة مغناطيسية.

 

 اإلطراح -3

 .هو فقدان القدرة على تفريغ المثانة بشكل كاملاحتباس البول: 

سم 4 وال يتجاوز ،سم20عبارة عن قناة طويلة يبلغ طولها عند الرجل حوالي   :إحليل

 ة الخارجية لإلحليل. المثانة والفتح وهو يمتد بين عنق عند المرأة.

 .كبر من المعتادخروج البول بشكل متكرر أو بكمية أ: إدرار البول

 .إفراز الملح بنسبة غير عادية من الكليتينإدرار الملح: 

َراُج حصاة بالوسائل الجراحية من حويضة : استخراج حصاة الحويضة
ْ
ِاْسِتخ

 .الحالب

العضوية من فضالتها السامة اإلطراح هو تخلص  .التخلص من الفضالتإطراح: 

 الناتجة عن مختلف نشاطاتها.

استجابة مناعية أولية للجسم تتم للتخلص من العوامل الُممرضة (البكتيرية، التهاب: 

الفيروسية أو الفطرية) واألنسجة التالفة وغيرها من العوامل الُمثيرة. مظاهرها: االلتهاب 

  ، األلم واالختالل الوظيفي للعضو المتأثر.باالحمرار، ارتفاع درجة الحرارة، االنتفاخ

سائل مركب تفصله الكليتان من الدم لتخرجه من الجسم، ويحتوي على ما بــول: 

األيض من اليوريا وحمض  يزيد عن حاجة الجسم من الماء، واألمالح، وفضالت

والكرياتينين وكبريتات عضوية وغير عضوية. كما يحتوي البول على بقايا  اليوريا

 .نساندوية وسموم يتعاطاها اإلأ
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إفراغ البول، ويتجمع البول المتكون في مختلف العناصر الكلوية في الحويضة : تبول

مؤديا إلى رفع الضغط بداخلها وزيادة توتر جدرها تدريجيا ثم ينطلق منها إلى المثانة 

معينة  عبر الحالب التي تمتلئ بالتدريج إلى أن يرتفع التوتر في جدرانها فوق عتبة

وعند ذلك يحدث اإلفراغ نتيجة لمنعكس عصبي يسبب الرغبة في التبول. تتألف 

المثانة من ألياف عضلية ملساء تشكل ما يسمى العضلة الدافعة وقسم آخر يسمى 

اإلحليل وتقع عند عنق و المثلث وهو منطقة مثلثية الشكل صغيرة يمر منها الحالبان

ملساء تتشابك أليافها مع بعضها حول فتحة  المثانة وهي تحتوي على ألياف عضلية

 .اإلحليل مكونة ما يسمى المعصرة الداخلية للمثانة

 
َ
تشكيل حصيات في أعضاء الجسم. يحدث التحصي في عدة أعضاء؛ : يصِّ حَ ت

كالحويصل الصفراوي، والكلية والحالب والمثانة والبنكرياس والغدد اللعابية والزائدة 

 .الدودية

الح معدنية في جهات مختلفة من الجسم، مكونا حجارة صغيرة ترسب أم: حصاة

صلبة. يتكون الحصى عادة في األعضاء الخازنة، أو ممراتها؛ كحوض الكلى والمثانة 

والحويصل الصفراوي والمفاصل وفي مسالك الغدد اللعابية. وجود الحصى في حوض 

 ا فإنهفي الحالب حصاة الكلية قد يؤدي إلى إتالفها، وإذا مرت 
ً
 شديدا

ً
تسبب ألما

يدعى المغص الكلوي. وتنتج حصاة المثانة بعد التهاب في المثانة أو إصابتها بمرض 

يتكون حصى المرارة من الكولسترول وكربونات الكالسيوم وأصبغة  .البلهارسيا

الصفراء بنسب مختلفة. وقد يسد الحصى قناة الصفراء؛ مما يسبب المغص وعسر 

 ختلف عدد الحصوات وحجمها من مريض آلخر.الهضم ومرض الصفراء. ي

 وعاء دموي يسيل فيه الدم من ناحية القلب إلى األنسجة.شريان: 

هو ناتج سائل لاللتهاب، يحتوي على أنسجة مهضومة وميتة، أو قطع منها، : قيح

 تحتوي على الجراثيموخاليا ميتة تحتوي على كريات دموية بيضا
ً
 .ء، وأحيانا

اآلتي  وعضالدموية إلى القلب وتسمى حسب ال الدم من الشعيراتوعاء يوصل وريد: 

 مر منه.ي ذيمنه أو ال
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 التكاثر -4
عند المرأة حيث تخرج البويضة الناضجة من الجنسية دورة الأحد أطوار إباضة: 

ليتم إخصابها بالحيوان المنوي الذكري  ،فالوب نحو قناةفي أحد المبيضين جريبها 

 خصب
ً
 يحدث فيه الحمل. مما يجعله طورا

ً
 ا

خلل في النمو يتميز بعدم انحدار إحدى الخصيتين أو كلتيهما من اختفاء الخصية: 

  تجويف البطن إلى أسفل الصفن.

هو اتحاد الخلية التناسلية الذكرية مع الخلية التناسلية األنثوية الناتجتين عن إلقاح: 

 نها كائن حي جديد.أبوين من نفس النوع وينتج عن ذلك بيضة ملقحة ينشأ م

الغشاء المخاطي المبطن للرحم. ويقسم إلى الجزء الوظيفي، الذي : بطانة الرحم

يسقط خالل الحيض. والجزء القاعدي الذي ال يسقط خالل الحيض، ويبقى في 

 .اتصال مع عضلة الرحم، ويشكل قاعدة لتجديد بطانة الرحم بعد كل حيض

لتي تخرج من المبيض، والتي بعد إلقاحها بالخلية الخلية التناسلية األنثوية ابويضة : 

 يحمل الصفات النوعية 
ً
 حيا

ً
التناسلية الذكرية، تنمو باالنقسام حتى تصير كائنا

 ألبويه. 

ائهِ جسم الحيوان من أجل فتح وتقطيع هو : تشريح حيوان
َ

ْعض
َ
 ِفي أ

ُ
 دراسةو الَبْحث

تشريح الجسم الميت أي بعضها وتجري الدراسة عادة على بوعالقاتها تركيبها 

فإذا امتدت الدراسة إلى أنسجة الجسم، وجرى فحصها تحت المجهر سميت  .الجثث

 حينئذ؛ التشريح المجهري.

 .عملية دخول البويضة الملقحة إلى الجدار المخاطي للرحم: تعشيش البيضة

 عملية حيوية إلنتاج الخلف من أفراد النوع؛ من اتحاد خليتينالجنسي:  التكاثر

جنسيتين من أبوين من جنسين مختلفين (ذكر وأنثى). وهو سمة من سمات الحياة 

الذي  دأ القدرة على اإلنجاب عد البلوغاألساسية لعدد كبير من الكائنات الحية. تب

يصحبه كثير من التغيرات النفسية والبدنية واأليضية في كل من الفتى والفتاة؛ ومن 

التناسلية األخرى. الخاليا التناسلية تنتج في ذلك نضج الغدد الجنسية واألعضاء 

ج بويضات) وخصية الرجل (تنتج نطافا). يبدأ نتالغدد الجنسية؛ مبيض المرأة (ي

التكاثر عند اتحاد الخليتين التناسليتين أي بعد اإللقاح، يتشكل جنين ينمو ويتطور 

  ليعطي فردا كامال يحمل صفات النوع.
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ة يتم خاللها إخصاب ونضج واحد أو أكثر من األجنة حالة فيزيولوجية مؤقت: حمل 

 لمدة تسعة أشهر، داخل رحم األم،
ً
موعد دورة  من احتسابها يتم ويستمر غالبا

ُيصنف الحمل إلى ثالثة أطوار مختلفة تتباين في تطور الجنين  .الحيض األخيرة

 واألعراض الظاهرة على األم.

ات مختلفة ومعادن مثل الكالسيوم يتكون من منويات وبروتين سائلسائل منوي: 

ومركبات  سيوم والزنك والكلور، واآلزوتوالمغنيزيوم والفوسفور والصوديوم والبوتا

 أخرى مثل الفيتامينات وحمض السيتريك.

مع  األعراض التي تظهر بشكل متزامنمصطلح يطلق على مجموعة من متالزمة: 

 .ضطراب نفسي أو حالة شاذةا أوبعضها ويدل ظهورها مجتمعة على اإلصابة بمرض 

فالداخلي منه ينتج عن تسرب الدم من  ،فقدان الدم خارج أو داخل الجسم: نزيف

أما  .المعدة واألمعاء وغيرهاواألوعية الدموية أو أعضاء الجسم المختلفة كالدماغ 

الفم أو  ،الخارجي فيشمل فقدان الدم من الفتحات الطبيعية في الجسم كالمهبل

 أو فقدانه من خالل الجروح الجلدية العميقة. )لشرجا(المستقيم 

تنمو ناسلية ذكرية ناضجة. تلقح البويضة لتتشكل بيضة ملقحة تخلية  نطفة:

 يحمل الصفات النوعية ألبويه. 
ً
 حيا

ً
 باالنقسام حتى تصير كائنا

 .يزيل الخصيتين أو المبيضينيخصي: 

 

 مصطلحات خاصة بالنبات األخضر -5

 

 .النتح واإلدماع يتم بآليتياء: طرح النبات للم

 ظاهرة حيوية تتمثل في طرح الماء في جو غير مشبع. في النباتات الوعائية يتم: النتح

عبر المسامات البينية والفراغات لخاليا األنسجة المالمسة للهواء الداخلي،  النتح

ألنسجة ليطرح بخار الماء عن طريق الثغور والقشرة الرفيعة، أو عبر العديسات في ا

 الفلينية.

خروج الماء من حافة أوراق بعض النباتات في شكل سائل عبر ثغور مائية : اإلدماع

 ذات خاليا ثغرية ميتة مفتوحة باستمرار. 

140 



 

ج المشيج الذكر مع المشيج األنثى الناتجين عن أبوين من نفس النوع اندما اإللقاح:

 وينتج عن ذلك بيضة ملقحة ينشأ منها نبات جديد.

 مختلف التغيرات التي تطرأ على البذرة أثناء تحول الرشيم إلى نبتة. تاش:اإلن

بالبشرة والتي يحدث عن طريقها تبادل  الفتحات الموجودة الثغور الورقية:

الغازات بين جهاز التهوية الممثل بالمسافات البينية داخل جسم النبات والجو 

تحتوي على نواة وغنية  يةكل خل الخارجي. وتحاط فتحة الثغر بخليتين حارستين

سميكا من الناحية المواجهة لفتحة  يكون جدار الخلية الحارسة .بالصانعات الخضراء

 اليا البرانشيم فراغا يدعى غرفةتترك خ .الثغر ورفيعا من الناحية الجانبية البعيدة عنها

  .يةثغرتحت 

و مباشرة إلى ذلك الجزء من محور النبات الذي يتطور من جذير الجنين وينم: جذر

 األسفل، وتحتوي الجذور عادة ترتيبا معين من األنسجة الوعائية.

المحور األصلي في النباتات الوعائية تقوم على الجذر، وتعلو تدريجيا حاملة : ساق

 األغصان واألوراق والثمار.

 أوراق نباتية تحورت إلى أعضاء تكاثرية. الزهرة:

داة وهو ورقة نباتية تطورت لتحمل يتمثل في الس العضو التكاثري الذكر:

 أكياسا طلعية تحرر حبوب الطلع.

حبة الطلع، التي تحتوي على خليتين: خلية مغذية  النبات المشيجي الذكر:

 وخلية تكاثرية.

 ينتج عن تضاعف الخلية التكاثرية عند إنتاش حبة الطلع.: المشيج الذكر

تحمل عدة كرابل (أخبية)، المدقة، يمكن للمدقة أن  العضو التكاثري األنثى:

 الكربلة تتكون من مبيض وقلم وميسم.

 تنتمي إلى المبيض وهي نسيج يتشكل فيه الكيس الجنيني.  البويضات:

 .هو النبات المشيجي األنثى: الكيس الجنيني

هو البييضة الكروية الموجود بين الخليتين المساعدتين من  المشيج األنثى:

 الكيس الجنيني.
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النباتات اليخضورية لها قدرة صنع المواد العضوية  ية الذاتية:مفهوم التغذ

الالزمة لها انطالقا من مواد معدنية، وهذا بفضل اليخضور الذي يسمح لها بامتصاص 

الجزيئات العضوية التي تركبها نقطة انطالق لتركيب مواد تمثل الطاقة الضوئية. 

 ية.عضوية أخرى تدخل في تركيب النباتات والكائنات الح

النباتات الال يخضورية والكائنات الحية األخرى غذاءها العضوي من الوسط تستمد 

 الذي تعيش فيه لذلك تدعى كائنات غير ذاتية التغذية.
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  معجم املصطلحاتـ 10

 

 أ

  Ovulation إباضة

  Aorte أبهر

  Duodénum اثنا عشر

  Fructification إثمار

  Blanc d’œuf آح

  Urètre إحليل

  Excrétion إخراج

  Fertilisation إخصاب

  Floraison إزهار

  Derme أدمة

 Oreille أذن

  Réponse استجابة

  Elongation استطالة

  Dentition إسنان

  Algue أشنة

 Dégénérescence اضمحالل

  Ingestion إطعام

  Organes أعضاء

  Carnivore آكل اللحم

  Inflammation التهاب

  Douleur ألم

  Fécondation إلقاح

  Absorption امتصاص
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  Gamètes أمشاج

 Intestins أمعاء

 Tube أنبوب 

  Turgescence انتفاخ

  Femelle أنثى

 Nez أنف

  Primaire أولي

  Métabolisme أيض

 

 ب

  Pétale بتلة

  Fèces براز

  Épididyme ُبْرُبٌخ 

  Bourgeon برعم

 Protéine ينبروت

  Graine بذرة

 Epiderme بشرة

  Bactérie بكتيريا

 Œsophage بلعوم

  Café بن

  Betterave بنجر

  Environnement بيئة

 

 ت

  Acclimatation تأقلم

  Échange تبادل
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 Défécation تبرز

 Bourgeonnement تبرعم

  Renouvellement تجدد

  Lyse تحلل

  Coagulation تخثر

  Fermentation تخمر

  Synthèse تركيب

 Photosynthèse تركيب ضوئي

  Intoxication تسمم غذائي

  Dissection تشريح

  Classification تصنيف

  Duplication تضاعف

  Accroissement تضخم

  Évolution تطور

  Sudation تعرق

  Nutrition تغذية

  Variation تغير

  Reproduction تكاثر

  Adaptation تكيف

  Coloration تلوين

  Reproduction تكاثر

 Activation تنشيط

  Hybridation تهجين

 

 ث

 Dioxyde de carbone ثاني أكسيد الكربون
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  Mammifères ثدييات

  Pore ثقب

  Dioxygène  أكسجين ثنائي

  Fruit ثمرة

 

 ج

  Paroi جدار

 Racine جذر

  Corps جسم

  Peau جلد

 Genre/sexe جنس

 Embryon جنين

 Appareil جهاز

 Appareil excrétoire جهاز إطراح

 Appareil reproducteur جهاز تكاثري

 Appareil respiratoire جهاز تنفسي

 Appareil digestif جهاز هضمي

 Système nerveux جهاز عصبي

 Appareil musculaire جهاز عضلي

 Génération جيل

 

 ح

 Uretère حالب

  Nigelle حبة سوداء

  Porteur حامل

 Mouvement حركة
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 Calcul حصاة

 Acide lactique حمض اللبن

 Larynx حنجرة

 Alvéole pulmonaire حويصل رئوي

 Vésicule séminale حويصل منوي

  Vivant حي

 Animal حيوان

 

 خ

 Extracellulaire خارج الخلية

 Externe خارجي

 Testicule خصية

 Cellule خلية

 Cellule sexuelle خلية جنسية

 Cellule animale خلية حيوانية

 Cellule sanguine خلية دموية

 Cellule nerveuse خلية عصبية

  Hermaphrodite خنثى

  Filament خيط

  Filiforme خيطي

 

 د

  Maladie داء

 Vivace / permanent دائم

 Intracellulaire لخليةداخل ا

 Température درجة الحرارة
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  Tubercule درنة

  Serre دفيئة

 Cerveau دماغ

 

 ذ

  Autotrophe ذاتي التغذية

  Flétrissure ذبول

  Maïs ذرة

 Mâle ذكر

  Goût ذوق

 

 ر

  Tête رأس

 Poumon رئة

 Pulmonaire رئوي

 Principal رئيس

 Odeur رائحة

 Utérus رحم

 Nectar رحيق

  Lactation رضاعة

  Trachée رغامي

 

 ز

  Villosités intestinales زغابة معوية

 Exhalation زفير

 Albumine زالل
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 Temps زمن

  Frelon زنبور

  Fleur زهرة

  Huile زيت

 

 س

  Liquide سائل

 Liquide séminal سائل منوي

 Tige /jambe ساق

 Hibernation سبات شتوي

 Ombilic سرة

  Etamine سداة

 Surface d’échange سطح تبادل

 Maltose سكر الشعير

 Lactose سكر الحليب

 Glucose سكر العنب

 Race ساللة

  Comportement سلوك غريزي

 Âge / dent سن

 Flagelle سوط

 Tigelle سويقة

 

 ش

  Réticulum شبكة

 Anus شرج

 Artère شريان
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  Labial شفوي

 Cire شمع

 Inhalation شهيق

 

 ص

 Caractère صفة

  Scrotum صفن

 Valve صمام

  Gomme صمغ

 

 ض

 Plexus ضفيرة 

 Molaire ضرس

  Pression ضغط

 Côte ضلع

 

 ط

 Couche طبقة

  Algue طحلب

 Rate طحال

 Parasite طفيلي

  Pollen طلع

 Phase طور

 

 ظ

  Phénomène ظاهرة
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 Ongle ظفر

 Apparition/éruption ظهور

 

 ع

 Facteur عامل

 Facteur physique عامل فيزيائي

 Sacrum عجز

 Acné (حب الشباب) ُعد

 Lentille عدس

  Contagion عدوى

 Suc عصارة

 Nerf عصب

 Muscle عضلة

 Os عظم

 Organe عضو

 Organe Reproducteur عضو تكاثري

 Organisme عضوية

 Embryologie جنةعلم األ

 Histologie علم األنسجة

 Zoologie علم الحيوان

 Parasitologie علم الطفيليات

 Bactériologie علم البكتيريا

 Génétique علم الوراثة

 Colonne vertébrale عمود فقاري
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 غ

  Forêt غابة

  Glande غدة

 Aliment غذاء

  Membrane غشاء

  Enveloppe غالف

 

 ف

  Rat فأر

  Haricot فاصولياء

  Orifice génitale فتحة تناسلي

  Vacuole فجوة

  Vulve فرج

  Fructose فركتوز

  Vertébrés فقاريات

 Maxillaire inférieur فك سفلي

 Maxillaire supérieur فك علوي

 Bouche فم

 Virus فيروس 

  Physiologie فيزيولوجيا

 

 ق

  Incisif قاطعة

  Prénatal قبل الوالدة

  Disque قرص 

  Corne قرن
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 Épiderme قشرة

  Trachée قصبة هوائية

  Pénis قضيب

  Cœur قلب

  Anxiété قل

  Pou قمل

  Canal قناة

 Canal urinaire قناة بولية

 Trompe de Fallope قناة فالوب

  Canal déférent قناة ناقلة للمني

 Cross aortique قوس أبهرية

 

 ك

  Foie كبد

  Glomérule كبيبة كلوية

 Globule blanc كرية بيضاء 

 Globule rouge كرية حمراء

  Rein كلية

 Sac scrotal كيس الصفن

 Sac spermatique كيس منوي

 

 ل

  Zygote بيضة ملقحة)(القحة 

  Lactose الكتوز

  Salive لعاب

  Lymphe لمف
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  Amygdale لوزة الحلق

  Fibre ليف

  Fibreux ليفي

  Fibrille لييف

 

 م

 Matière /substance مادة

  Anthère مئبر

  Maltose مالتوز

  Pesticides مبيدات

  Ovaire مبيض

  Vessie مثانة

  Faune مجموعة حيوانية

  Flore مجموعة نباتية

 Jaune d’œuf مح

 Maintient de la santé محافظة على الصحة

 Préservation de l’environnement محافظة على المحيط

 Environnement محيط

  Mucus مخاط 

  Muqueuse مخاطية

  Maladie مرض

  Elastique مرن

  Œsophage مريء

  Rectum مستقيم

  Gamète مشيج

  Placenta مشيمة
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  Sérum مصل

  Mastication مضغ

  Antiseptique مطهر

  Estomac معدة

 Intestinal معوي 

  Intestin معي

 Intestin grêle معي دقيق

 Gros intestin معي غليظ

  Rapace مفترس

  Articulation مفصل

  Excitateur منبه

  Zone منطقة

  Reine ملكة

  Sperme مني

 Produits dopant منشطات

 Antigène مولد الضد

 vagin مهبل

 

 ن

  Canine ناب

  Fistule ورناس

  Plante نبات 

  Pulsation نبض

  Abeilles نحل

  Moelle نخاع

  Bulbe بصلة

155 



 
  Tissu نسيج 

 Tissu épithéliale نسيج طالئي

  Amidon نشاء

  Maturation نضج

  Théorie نظرية

  Néphron نفرون

  Croissance نمو

  Noyau نواة

  Espèce نوع 

  Nucléole نوية

 

 هـ

  Migration هجرة

  Hybride هجين

  Pyramide هرم 

  Hormone هرمون

  Digestion هضم

  Gelée هالم

 Chicorée هندباء 

  Air هواء

 Aérien/aérobie هوائي

  Squelette هيكل

 Squelette osseux هيكل عظمي

  Hémophilie هيموفيليا
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 و

 Epidémie وبأ

  Tendon وتر

  Face وجه

  Ischion ورك

 Veine وريد

  Feuille ورقة

 Veine cave وريد أجوف

 Veine porte وريد بابي 

 Veine pulmonaire وريد رئوي

 Veine rénale وريد كلوي

  Unisexué وحيد الجنس

  Hérédité وراثة

  Milieu وسط

 Fonction vitale وظيفة حيوية

  Vaisseau وعاء

 Vaisseau sanguin وعاء دموي 

 Vaisseau lymphatique وعاء لمفي

  Naissance والدة

  Vivipare ولودي

 

 ي

  Jacinthe ياسنت

  Jasmin ياسمين

  Pubescent يافع

  Chlorophylle يخضور

 Dégénérer (se) يضمحل
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	deuxieme partie.pdf
	إرضاع: الفترة التي تعقب الولادة. حيث يفرز ثدي المرأة الحليب، وتقوم بترضيعه.
	إدارة الأغذية والأدوية: وضع المواصفات الفنية اللازم توفرها في الأغذية والأدوية المستهدفة للاستعمال البشري وترخيصها حسب المواصفات المطلوبة.
	إدمان: الاستسلام الجسدي والنفسي لعادة أو أدوية معينة بحيث يصبح العيش متوقفا عليها عضويا ونفسيا ويصعب تركها. من المواد التي تسبب الإدمان: المورفين والأفيون والحشيش، معظم الحبوب المنومة، الكحول والنيكوتين.
	أغذية محفوظة: أغذية محفوظة في معلبات أو كرتون، بعد إعدادها للحفظ بالطهي أو بإضافة مواد حافظة أو كليهما.
	ترشيد الاستهلاك: ضبط الاستهلاك وفق معايير صحية واقتصادية مناسبة.
	جـوع: إحساس عضوي غريزي، ينشأً من مؤثرات داخلية تدل على حاجة للجسم للأطعمة، وينشأ الجوع عن نقص في نسبة السكر في الدم، ويدل على حاجة الجسم للغذاء، وينبه مركزاً عصبياً في أسفل المخ وهذا بدوره ينبه مراكز عصبية عليا في قشرة المخ، تشعر بالجوع وتفتح الشهية، ...
	سوء التغذية: هي حالة تنتج عن عدم حصول الجسم على كمية كافية من العناصر الغذائية. أو تناول الجسم لكمية مفرطة من الأغذية.
	صحة: صحة هي حالة الجسم العادية، أي حالة غياب المرض الجسمي أو العقلي، بحيث تؤدي جميع أعضاء الجسم وظيفتها الحيوية العادية.
	قيء: تفريغ محتويات المعدة عن طريق الفم، نتيجة انعكاس عصبي مركزه النخاع الشوكي. وينشأ عادة من تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، وفائدته التخلص من المواد المهيجة، وعدم السماح بوصولها للأمعاء.
	اختناق: عدم القدرة على التنفس، ناجم عن منع مرور الهواء في الأنف والفم أوفي المجاري التنفسية، نتيجة أورام، انتفاخات، أو وجود جسم غريب أو نقص ثنائي الأكسجين.
	أسناخ: جمع سنخ، خلية من الحويصلات الهوائية في الرئة، أو ذلك الجزء من الفك حيث ينغرس السن.
	أكسدة هوائية: أكسدة في الأنسجة للتحصل على الطاقة بتدخل ثنائي الأكسجين.
	أول أكسيد الكربون: غاز لا لون له، الجزء الرئيسي المكون لغاز الفحم. وهو يتحد بشكل سريع مع الخضاب (الهيموغلوبين) أكثر من ثنائي الأكسجين، ليشكل كاربوكسي هيموغلوبين، وهو مركب ثابت نسبياً، مما يقلل من كمية الخضاب الموجودة لنقل ثنائي الأكسجين.
	تعرق : التعرق هو عملية إفراز السائل الملحي من الغدد العرقية في الجسم، ويُعد التعرق وظيفة فيزيولوجية ذات أهمية كبيرة في تنظيم درجة حرارة الجسم. يُفرز العرق بشكل رئيسي من منطقة تحت الإبط، من القدمين وراحة اليدين وتعتمد كمية العرق الذي يُنتجه الجسم على ع...
	تنفس هوائي: التنفس هو إنتاج الطاقة اللازمة لنشاط العضوية وذلك باستعمال العناصر الغذائية في وجود ثناني الأكسيجين(O2).
	حساسية: رد فعل جهاز المناعة في جسم الإنسان نتيجة لدخول أجسام غريبة بحيث تحفز استجابته المناعية. تختلف شدة رد الفعل تبعا لدرجة تحسس الجسم وقد يحدث رد الفعل هذا في أي مرحلة عمرية.
	زكام: عدوى فيروسية شائعة الانتشار ومن أهم الفيروسات المُسببة للعدوى الرينوفيروس (Rhinovirus) ، التي تؤثر في القناة التنفسية العلوية (الأنف والحنجرة) وقد يحدث التهاب في الرئتين أيضاً، يتسبب في أعراض شائعة كالسعال، العُطاس، التعب، الصداع والحمى في بعض ا...
	طاقة: القدرة على القيام بعمل، قدرة المادة على إعطاء قوى قادرة على إنجاز عمل معين، أو قدرة نظام ما على القيام بنشاط ما، وهي كيان مجرد لا يُعرف إلا من خلال تحولاته، التي تنتج حركة، حرارة، ضوء، تيار كهربائي، الخ. أشكال الطاقة عديدة: طاقة كيميائية، طاقة م...
	3- الإطراح
	إحليل:  عبارة عن قناة طويلة يبلغ طولها عند الرجل حوالي 20سم، ولا يتجاوز 4سم عند المرأة. وهو يمتد بين عنق المثانة والفتحة الخارجية للإحليل.
	إدرار البول: خروج البول بشكل متكرر أو بكمية أكبر من المعتاد.
	إدرار الملح: إفراز الملح بنسبة غير عادية من الكليتين.
	استخراج حصاة الحويضة: اِسْتِخْرَاجُ حصاة بالوسائل الجراحية من حويضة الحالب.
	التهاب: استجابة مناعية أولية للجسم تتم للتخلص من العوامل المُمرضة (البكتيرية، الفيروسية أو الفطرية) والأنسجة التالفة وغيرها من العوامل المُثيرة. مظاهرها: الالتهاب بالاحمرار، ارتفاع درجة الحرارة، الانتفاخ، الألم والاختلال الوظيفي للعضو المتأثر.
	بــول: سائل مركب تفصله الكليتان من الدم لتخرجه من الجسم، ويحتوي على ما يزيد عن حاجة الجسم من الماء، والأملاح، وفضلات الأيض من اليوريا وحمض اليوريا والكرياتينين وكبريتات عضوية وغير عضوية. كما يحتوي البول على بقايا أدوية وسموم يتعاطاها الإنسان.
	تبول: إفراغ البول، ويتجمع البول المتكون في مختلف العناصر الكلوية في الحويضة مؤديا إلى رفع الضغط بداخلها وزيادة توتر جدرها تدريجيا ثم ينطلق منها إلى المثانة عبر الحالب التي تمتلئ بالتدريج إلى أن يرتفع التوتر في جدرانها فوق عتبة معينة وعند ذلك يحدث الإف...
	تَحَصِّي: تشكيل حصيات في أعضاء الجسم. يحدث التحصي في عدة أعضاء؛ كالحويصل الصفراوي، والكلية والحالب والمثانة والبنكرياس والغدد اللعابية والزائدة الدودية.
	حصاة: ترسب أملاح معدنية في جهات مختلفة من الجسم، مكونا حجارة صغيرة صلبة. يتكون الحصى عادة في الأعضاء الخازنة، أو ممراتها؛ كحوض الكلى والمثانة والحويصل الصفراوي والمفاصل وفي مسالك الغدد اللعابية. وجود الحصى في حوض الكلية قد يؤدي إلى إتلافها، وإذا مرت ح...
	شريان: وعاء دموي يسيل فيه الدم من ناحية القلب إلى الأنسجة.
	قيح: هو ناتج سائل للالتهاب، يحتوي على أنسجة مهضومة وميتة، أو قطع منها، وخلايا ميتة تحتوي على كريات دموية بيضاء، وأحياناً تحتوي على الجراثيم.
	وريد: وعاء يوصل الدم من الشعيرات الدموية إلى القلب وتسمى حسب العضو الآتي منه أو الذي يمر منه.
	اختفاء الخصية: خلل في النمو يتميز بعدم انحدار إحدى الخصيتين أو كلتيهما من تجويف البطن إلى أسفل الصفن.
	بطانة الرحم: الغشاء المخاطي المبطن للرحم. ويقسم إلى الجزء الوظيفي، الذي يسقط خلال الحيض. والجزء القاعدي الذي لا يسقط خلال الحيض، ويبقى في اتصال مع عضلة الرحم، ويشكل قاعدة لتجديد بطانة الرحم بعد كل حيض.
	بويضة : الخلية التناسلية الأنثوية التي تخرج من المبيض، والتي بعد إلقاحها بالخلية التناسلية الذكرية، تنمو بالانقسام حتى تصير كائناً حياً يحمل الصفات النوعية لأبويه.
	تشريح حيوان: هو فتح وتقطيع جسم الحيوان من أجل البَحْثُ فِي أَعْضَائهِ ودراسة تركيبها وعلاقاتها ببعضها وتجري الدراسة عادة على تشريح الجسم الميت أي الجثث. فإذا امتدت الدراسة إلى أنسجة الجسم، وجرى فحصها تحت المجهر سميت حينئذ؛ التشريح المجهري.
	تعشيش البيضة: عملية دخول البويضة الملقحة إلى الجدار المخاطي للرحم.
	التكاثر الجنسي: عملية حيوية لإنتاج الخلف من أفراد النوع؛ من اتحاد خليتين جنسيتين من أبوين من جنسين مختلفين (ذكر وأنثى). وهو سمة من سمات الحياة الأساسية لعدد كبير من الكائنات الحية. تبدأ القدرة على الإنجاب عد البلوغ الذي يصحبه كثير من التغيرات النفسية ...
	حمل: حالة فيزيولوجية مؤقتة يتم خلالها إخصاب ونضج واحد أو أكثر من الأجنة داخل رحم الأم، ويستمر غالباً لمدة تسعة أشهر، يتم احتسابها من موعد دورة الحيض الأخيرة. يُصنف الحمل إلى ثلاثة أطوار مختلفة تتباين في تطور الجنين والأعراض الظاهرة على الأم.
	سائل منوي: سائل يتكون من منويات وبروتينات مختلفة ومعادن مثل الكالسيوم والمغنيزيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والزنك والكلور، والآزوت ومركبات أخرى مثل الفيتامينات وحمض السيتريك.
	متلازمة: مصطلح يطلق على مجموعة من الأعراض التي تظهر بشكل متزامن مع بعضها ويدل ظهورها مجتمعة على الإصابة بمرض أو اضطراب نفسي أو حالة شاذة.
	نزيف: فقدان الدم خارج أو داخل الجسم، فالداخلي منه ينتج عن تسرب الدم من الأوعية الدموية أو أعضاء الجسم المختلفة كالدماغ والمعدة والأمعاء وغيرها. أما الخارجي فيشمل فقدان الدم من الفتحات الطبيعية في الجسم كالمهبل، الفم أو المستقيم (الشرج) أو فقدانه من خل...
	نطفة: خلية تناسلية ذكرية ناضجة. تلقح البويضة لتتشكل بيضة ملقحة تنمو بالانقسام حتى تصير كائناً حياً يحمل الصفات النوعية لأبويه.
	يخصي: يزيل الخصيتين أو المبيضين.
	الثغور الورقية: الفتحات الموجودة بالبشرة والتي يحدث عن طريقها تبادل الغازات بين جهاز التهوية الممثل بالمسافات البينية داخل جسم النبات والجو الخارجي. وتحاط فتحة الثغر بخليتين حارستين كل خلية تحتوي على نواة وغنية بالصانعات الخضراء. يكون جدار الخلية الحا...
	جذر: ذلك الجزء من محور النبات الذي يتطور من جذير الجنين وينمو مباشرة إلى الأسفل، وتحتوي الجذور عادة ترتيبا معين من الأنسجة الوعائية.
	ساق: المحور الأصلي في النباتات الوعائية تقوم على الجذر، وتعلو تدريجيا حاملة الأغصان والأوراق والثمار.


