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الوحدة الخام�صة
دورات الحياة والتوالد والوراثة عند الكائنات الحية

1 - تقديم الوحدة

احل�ص�صاملوا�صيعاملحوراملجال

علوم الحياة
دورات الحياة والتوالد 

والوراثة عند الكائنات الحية

البلوغ
االأع�صاء التنا�صلية

الح�صتان ➊ و ❷ 
البلوغ والأع�صاء التنا�صلية

La puberté et les organes sexuels

التوالد عند االإن�صان

الح�صتان ❸ و ❹ 
التوالد عند الإن�صان )1( 

La reproduction humaine (1)

الح�صتان ❺ و ❻ 
التوالد عند الإن�صان )2( 

La reproduction humaine (1)

الح�صة ❼ 
الحمل ومراحله

الح�صة ❽ التكنولوجيا
كيف اأنجز مطوية؟

تقومي التعلمات
الح�صة ❾ 

اأخترب تعلماتي - اأدعم تعلماتي - اأمني تعلماتي

InformatiqueProgrammer avec 
scratch

الح�صة ❿ 
Contrôler les personnages de scratch 2

2 - الموجز العلمي:
: )la puberté( 2-1 البلوغ 

يعرف �صن البلوغ اأّنه ال�صن الذي ي�صل فيه الج�صم لمرحلة الن�صوج الجن�صي والقدرة على التكاثر )la reproduction(، وُيرافق 
ذلك عديد من العالمات والتغيرات الج�صدية والتي تت�صّمن النمو ال�صريع للع�صالت والعظام، مع حدوث تغيرات في �صكل الج�صد 
وحجمه. كما يعرف البلوغ اأي�صا اأنه العمر الذي يتطور فيه االأطفال عاطفيًا، اإذ ينتقلون من الطفولة اإلى مرحلة ال�صباب، وعادة ما 

تحدث هذه التغيرات في مرحلة المراهقة.
يختلف ال�صن الذي يبداأ فيه ظهور عالمات البلوغ من طفل الآخر، اإال اأَنّه في المجمل تبداأ العالمات بالظهور لدى الفتيات في 
الفترة ما بين 9 �صنوات اإلى 13 �صنة، بمتو�صط عمر 11 �صنة. بينما تبداأ عالمات البلوغ بالظهور عند الذكور بمتو�صط عمر 12 �صنة.
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البلوغ عند الذكور:
تنطوي هذه المرحلة عند الذكور، على مجموعة من التغيرات الج�صدية التي توؤدي اإلى تحقيق الخ�صوبة )la fertilité(  وتطوير 
ما يعرف بالخ�صائ�س الجن�صية الثانوية )les caractéristiques sexuelles secondaires (، مع ظهور ال�صمات الذكرية المرتبطة 
بالبالغين، مثل نمو �صعر العانة وتحت االإبطين والذقن، باالإ�صافة اإلى التغيرات الج�صدية: كات�صاع الكتفين ونمو االأع�صاء التنا�صلية 
الخارجية، والتمظهرات البيولوجية: كخروج المني، وتغيير في ال�صوت. والجدير بالذكر اأَنّ مرحلة البلوغ تبداأ عند اإفراز الدماغ 
la testost نلهرمون يطلق عليه ا�صم هرمو GnRH، الذي يتوجه بدوره اإلى الخ�صيتين الإفراز الهرمون الذكري: الت�صتو�صتيرون )-

rone(. كما اأنها توؤثر عاطفيًا ونف�صيًا واجتماعيًا في المراهق.

البلوغ عند الإناث:
يوجد تفاوت ما بين الفتيات في ال�صن التي ي�صلن فيه اإلى البلوغ، فقد ت�صل بع�صهّن هذه المرحلة في �صن اأبكر من اأقرانهّن 
وقد يتاأخر بع�صهّن االآخر في ذلك، في حين تبداأ الدورة ال�صهرية ونزول الطمث في المرحلة العمرية التي تتراوح ما بين 9-15 �صنة 
من العمر، وذلك اعتماًدا على المرحلة العمرية التي بداأت فيها مرحلة البلوغ. وتح�صل العديد من التغيرات لدى الفتيات في هذه 
ال�صن؛ حيث تبداأ منطقة »تحت �صرير المخ« )l’hypothalamus( في الدماغ باإفراز الهرمون GnRH الذي ُيحفز الغدة النخامية  
)l’hypophyse( على اإفراز العديد من الهرمونات التي لها دور في البلوغ، والتي تت�صّمن الهرمون المنّبه للجريب )FSH ( اإ�صافة 
اإلى هرمون LH، اللذين يتوّجهان اإلى المباي�س)les ovaires(  . االأمر الذي ُيحّفز ن�صوج البوي�صات )les ovules( واإطالقها، كما 
اأج�صادهّن للحمل. ومن  ُي�صاعد على ن�صج ج�صم الفتيات وتح�صير  اإفراز هرمون االأ�صتروجين )l’œstrogène( الذي  ُيحّفز ذلك 
 ،)les androgènes( هرمونات االأندروجين )les glandes surrénales( جانب اآخر، وفي الوقت نف�صه تقريًبا، ُتفِرز الغدة الكظرية

التي تن�ّصط نمو �صعر العانة واأ�صفل منطقة االإبط وتحفزه.
* النظافة ال�صخ�صية:

فترة البلوغ تت�صبب في حدوث كافة اأنواع التغيرات الج�صمية عند الفتاة وعند الفتى: نمو ال�صعر في اأماكن جديدة )تحت االإبطين 
والعانة اأوفي الج�صم كله عند الذكور(، ي�صير الجلد وال�صعر اأكثر دهنية )ظهور حب ال�صباب(، التعرق اأكثر )روائح كريهة( ...، 

لهذا ين�صح لهما باأخذ بع�س االحتياطات المهمة: 
◆  اال�صتحمام خالل فترات متقاربة، خ�صو�صا تنظيف تحت االإبطين، وتجفيفهما، الأن البيئة الرطبة ت�صاعد على تكاثر البكتيريا(؛

◆  اإزالة �صعر االإبطين، مع ا�صتعمال مزيل عرق للوقاية من الرائحة الناتجة عن التعرق ؛
◆  اتباع نظام غذائي بتناول اأغذية غنية باالألياف، وتجنب التوابل للتخفيف من التعرق، واالبتعاد عن االأطعمة الد�صمة؛

◆  تنظيف الجلد الذي يظهر عليه حب ال�صباب كل يوم بدون فرك وعدم ا�صتعمال االأظافر لمحاولة اإزالته.
2-2  الجهاز التنا�صلي 

)l’appareil reproducteur(
هو عبارة عن مجموعة من االأع�صاء الداخلية والخارجية التي تقوم على تحقيق عملية التوالد لدى االإن�صان، وذلك عن طريق 

العمل �صويًا وبتكافل مع جميع االأع�صاء في هذا الجهاز.
يختلف هذا الجهاز تبعًا للجن�س، اأي ما بين ذكر واأنثى على النحو التالي:

الجهاز التنا�صلي الذكري: 
اإنتاج  على  تعمالن  اللتان   )les testicules( والخ�صيتان   )le pénis( الق�صيب  هما  اأ�صا�صيين  ع�صوين  من  يتكون 
خارج  ي�صمهما  الذي  ال�صفن  كي�س  في  الخ�صيتان  تقع   .  )la production des spermatozoïdes( المنوية  الحيوانات 
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المنوية. الحيوانات  اإنتاج  عملية  لت�صهيل  بقليل  الج�صم  بقية  من  اأقل  لتكون  حرارتهما  درجة  على  ويحافظ   الج�صم 
اأما الق�صيب والإحليل )l’urètre( في�صارك فيهماهما الجهاز البولي اإلى جانب التنا�صلي.

الجهاز التنا�صلي الأنثوي:
 les( المبي�صين  الداخلية،  االأع�صاء  ي�صم  التنا�صلي:  الجهاز 
يرتبط  الذي   .  )le vagin( والمهبل    )l’utérus( والرحم    )ovaires

المهبل بالرحم من خالل عنق الرحم  )le col de l’utérus( بينما يرتبط 
 Les trompes de  مع المبي�صين من خالل قناتي المبي�ض )قناتي فالوب

 .)Fallope

* التعفنات والأمرا�ض التي ت�صيب الأع�صاء التنا�صلية:
اأمرا�س الجهاز التنا�صلي ال تتعلق بجهاز الفتى فح�صب، بل اإن للفتاة 
الن�صيب الوافر اأي�صًا، فهي تتعر�س للحمل والوالدة، باالإ�صافة اإلى الدورة 
التغيرات،  من  الكثير  ي�صبب  ما  وهذا   ،... وغيرها  والجنابة  ال�صهرية 

اأهم هذه االأمرا�س: التهاب  اأحد االأع�صاء التنا�صلية. من  اأو ا�صتئ�صال  اإلى العقم  والتاأثيرات ال�صلبية، نف�صية ووظيفية، قد توؤدي 
المهبل عند الفتاة والح�صفة واالإحليل عند الفتى، ي�صبب هذا االلتهاب حرقة اأثناء التبول؛ ظهور تقرحات داخلية وخارجية للجهاز 

...)Morpion ( التنا�صلي ي�صحبها األم؛ حكة جلدية في االأع�صاء التنا�صلية ب�صبب الفطريات والقمل
بهذه  االإ�صابة  من  المنا�صبة  الوقاية  طرق  واتباع  التنا�صلّي،  الجهاز  نظافة  على  المحافظة  على  الحر�س  يجب  ذلك،  لتفادي 
اال�صتحمام  الدهون؛  من  وفقير  والبروتينات،  باالألياف  نظام غذائّي �صحّي غني  اّتباع  الماء؛  من  كافية  كمّيات  �صرب  االأمرا�س: 
اليومي والحفاظ على النظافة ال�صخ�صية وا�صتخدام منتجات النظافة... وين�صح عدم ا�صتخدام كريمات عطرة وقوية الأنها يمكن 
اإلى الخلف،  اأو التهيج في المنطقة التنا�صلية. وبعد االإخراج، ُين�صح بتنظيف تلك المنطقة وم�صحها من االأمام  اأن ت�صبب الحكة 
لتفادي االإ�صابة ببكتيريا موؤذية يمكن اأن تنتقل من المنطقة الخلفية حيث البكتيريا اأكثر اإلى منطقة المهبل الح�صا�صة والم�صالك 

البولية.
:)le cycle ovarien ou menstruel ou sexuel( 2-3 الدورة الحي�صية اأو ال�صهرية اأو الجن�صية 

ففيها   .)la reproduction(عملية التوالد تمكين  في الرحم والمبي�س بهدف  تحدث  التي  الطبيعية  التغيرات  من  دورة  هي 
نتيجـة   .  )période de fertilité( فترة خ�صوبتهن في  الفتيات  عند  الدورة  وتحدث  الرحم للحمل.  اإنتاج البوي�صات وتجهيز  يتم 
للتغييرات الهرمونية، تخرج �صهريا )عبر دورة الرحم ال�صهرية، في اليوم الرابع ع�صر( بوي�صة )ovule( نا�صجة )مرحلة االإبا�صة 

l’ovulation( اإلى قناتي فالوب حيث قد يحدث اإخ�صابها.

L’appareil reproducteur féminin الجهاز التنا�صلي الأنثوي

L'appareil reproducteur mâle الجهاز التنا�صلي الذكري
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* مراحل الدورة ال�صهرية:

مع  تقريًبا،  يوًما   28 كل  للفتيات  ال�صهرية  الدورة  تحدث 
بع�س االختالفات في الدورة من فتاة الأخرى.

في اليوم 1-13 من الدورة ال�صهرية »المرحلة الُجريبية«:
الطمث،  اأيام  اأول  مع  للهرمونات  ال�صهرية  الدورة  تبداأ 
الذي ي�صتمر من ثالثة اإلى �صبعة اأيام، وتنتهي مرحلته االأولى 

باالإبا�صة.
في المبي�ض )l’ovaire( : خالل هذه الفترة يكون م�صتوى 
هرمونات الغدة النخامية يكون مرتفًعا للغاية في هذه المرحلة. 

بينما يكون م�صتوى هرمونات المبي�صين في اأدنى م�صتوياته.
يحفز هرمون FSH نمو عدة حوي�صالت في المبي�س، ت�صل 
واحدة فقط منها اإلى الن�صج التام لت�صبح البوي�صة المختارة 

للخروج هذا ال�صهر.
في الرحم )l’utérus( : ابتداًء من اليوم االأول للدورة 

ال�صهرية:
المرحلة  بداية  خالل  البروج�صتيرون  هرمون  م�صتوى  انخفا�س  ومع  الرحم،  بطانة  تدعيم  على  البروج�صتيرون  هرمون  يعمل 
يحدث انهيار في جدار وبطانة الرحم نظًرا لفقدانها الهرمون الداعم والمثبت. مما ينتج عنه حدوث النزيف »الطمث«. والذي 

ي�صتمر عادة �صبعة اأيام.
من اليوم 7 وحتى اليوم 13: يلي ذلك مرحلة نمو في خاليا واأوعية جدار الرحم، تزداد �صماكة الرحم ا�صتعداًدا لحدوث االإبا�صة 

واحتمالية حدوث االإخ�صاب وانغرا�س البوي�صة الملقحة وحدوث الحمل.
في المهبل )le vagin( : قبل االإبا�صة مبا�صرة ي�صبح المخاط في المهبل رقيًقا ولزًجا، فيما ي�صبه بيا�س البي�س النيء. ي�صاعد 

هذا القوام على توفير بيئة منا�صبة للحيوانات المنوية ا�صتعداًدا لالإخ�صاب.
في �صائر الج�صم: في نهاية هذه المرحلة وقبل حدوث التبوي�س مبا�صرة تكون المراأة في اأعلى حاالت ن�صاطها وحيويتها، كما 
تزيد الرغبة الجن�صية. يوؤثر تغير م�صتوى الهرمونات عند الن�صاء على اإفرازات الغدد الدهنية في الب�صرة مما يزيد احتمالية ظهور 

الحبوب والبثور.
اليوم 14 »االإبا�صة«: 

يعني التبوي�س انفجار الحوي�صلة الجريبية المحتوية على البوي�صة وخروجها من المبي�س.
في المبي�ض: يرتفع م�صتوى هرمون LH المفرز من الغدة النخامية في اليوم الرابع ع�صر مما يحفز انفجار جريب البوي�صة 

وخروجها. تظل البوي�صة �صالحة للتخ�صيب لمدة 6-24 �صاعة، تتحلل بعدها ويمت�صها الج�صم.
في باقي الج�صم: ترتفع درجة حرارة الج�صم بمقدار درجة واحدة تقريًبا فور حدوث التبوي�س.

من اليوم 15 وحتى موعد الطمث القادم:
اأو الحو�صلة المتبقية بعد انفجار البوي�صة بتجمع من المواد الدهنية على هيئة �صائل  في المبي�ض: يمتلئ الجراب اأو الكي�س 

اأ�صفر اللون، وي�صمى عندها هذا الج�صم بالج�صم االأ�صفر.

Les étapes du cycle mensuel مراحل الدورة ال�صهرية
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ا�صتعداد  المراأة االآن في حالة  االأ�صتروجين والبروج�صتيرون بكميات كبيرة، فج�صم  اإفراز هرمونات  يبداأ الج�صم االأ�صفر في 
اإفراز هرمونات االأ�صتروجين والبروج�صتيرون بكميات كبيرة لتدعيم بطانة الرحم، وزيادة �صماكته  لحمل محتمل، مما ي�صتدعى 

ا�صتعداًدا النغرا�س البوي�صة اإذا ما تم تخ�صيبها.
اإفرازه من الهرمونات، حتى ي�صل في  الإخ�صاب، يبداأ الج�صم االأ�صفر بالتحلل تدريجًيا ويقل تدريجًيا  في حالة عدم حدوث 

نهاية الدورة اإلى اأدنى م�صتوياته.
في الرحم: تزداد االأوعية الدموية وتنتفخ غدد بطانة الرحم، وتزداد �صماكة االأن�صجة تح�صيًرا لحدوث الحمل اإذا ما تم اإخ�صاب 
االأنثوية  الهرمونات  م�صتوى  انخفا�س  ما ي�صحب ذلك من  بالتحلل مع  االأ�صفر  الج�صم  وبداأ  الحمل  يتم حدوث  لم  اإذا  البوي�صة. 
الداعمة لبطانة الرحم، تبداأ بطانة الرحم بال�صمور تدريجًيا، حتى تبداأ باالن�صالخ والنزول على هيئة دماء الطمث ال�صهرية، وتتكرر 

الدورة من جديد.
في المهبل: تزداد �صماكة المخاط وي�صبح اأبي�س اللون، مختلف الحم�صية، يحول دون مرور الحيوانات المنوية ب�صهولة.

الهدف الرئي�صي من هذه التغيرات هو تكوين �صدادة مخاطية لزجة ت�صد فتحة المهبل لحماية الجهاز التنا�صلي من العدوى في 
حالة حدوث الحمل خالل هذه المرحلة.

*  الحتياطات الواجب اتخاذها اأثناء الدورة ال�صهرية:
اأثناء الدورة ال�صهرية تحتاج الفتاة اإلى عناية بالغة بالمنطقة الح�صا�صة:

❍  تغيير الُفوطة ال�صحية من 3 اإلى 6 �صاعات يوميا؛
❍  غ�صل اليدين والمنطقة المهبلية بالماء الفاتر، لمنع تراُكم الفطريات؛

❍  تغيير المالب�س الداخلية اإن ات�صخت، لتفادي تكاثر الجراثيم؛
❍   اال�صتحمام بماء �صاخن، لال�صترخاء ومنع الت�صنج الموؤلم؛

❍  تناول اأغذية غنية باالألياف والحديد والمغنيزيوم: ي�صاعد على ا�صترخاء الع�صالت ويق�صي على االنتفاخ واحتبا�س ال�صوائل؛
❍  �صرب الكثير من الماء: ي�صهل التخل�س من ال�صوائل المتراكمة بالج�صم؛

❍  �صرب �صاي اأع�صاب: يحتوي على الفيتامينات والمعادن وتقوية الرحم ويقلل الت�صنجات؛
2-4 االإخ�صاب عند االإن�صان:
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لتخترق  فالوب،  قناة  اإلى   )les spermatozoïdes( المنوية  الحيوانات  تدخل  عندما   )la fécondation( الإخ�صاب  يحدث 
واحدة منها البوي�صة الإخ�صابها اأو تلقيحها )في الثلث االأول من القناة اأو الخرطوم(، لت�صير بي�صة )بوي�صة ملقحة œuf، (. من 
هنا تبداأ حالة الحمل)la grossesse( ، حيث تتحرك البي�صة مع �صل�صلة من االنق�صامات )des divisions cellulaires( لتنغر�س في 
جدار الرحم )مرحلة التع�صي�ض، la nidation (. ثم تبداأ مرحلة تكون الجنين التي توؤّدي في نهايتها اإلى تكوين الج�صد الب�صرّي. 

: )Les étapes de la grossesse(  2-5 مراحل الحمل
ي�صل مجموع اأ�صابيع الحمل اإلى اأربعين في العادة )ت�صعة اأ�صهر(، يبداأ تعدادها منذ اليوم االأّول الآخر دورٍة مّرت بها المراأة. 

وتنق�صم فترة الحمل اإلى مرحلتين:
●  المرحلة الجنينية )الم�صغية(: تبداأ من االإخ�صاب اإلى بداية ال�صهر الثالث )�صهرين(.
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●  المرحلة الحميلية: تبداأ من ال�صهر الثالث اإلى نهاية الحمل.

اإلى االأ�صفل �صيئًا ف�صيئًا. وفي  في نهاية المرحلة الحميلية، يجّهز الّرحم الج�صد لمرحلة الوالدة، فينقلب اّتجاه راأ�س الحميل 
االأ�صبوعين االأخيرين، يّتخذ الحميل و�صعّيًة محّددًة اأ�صفل الحو�س؛ فيكون راأ�صه لالأ�صفل. ويبتلع الحميل كمّياٍت من ال�ّصائل ال�صلوي 

)le liquide amniotique( الذي يتحّول في معدة الجنين اإلى ف�صالٍت، ويهِيّئ الّرحم للّدخول في مرحلة مخا�س الوالدة.
وعندما ي�صير نا�صجًا بما يكفي ليولد، يخرج من الرحم عبر عنق الرحم )le col de l’utérus( الذي يتو�صع وينقب�س ليدفع 

الجنين من قناة الوالدة اإلى خارج الج�صم.
2-6 دور الم�صيمة:

تتكون الم�صيمة من اأعمدة من الخاليا من الم�صيماء )غطاء ي�صبه الكي�س يحوي الجنين( تخترق وتنفذ خالل البطانة الرحمية. 
وفي داخل االأعمدة، توجد اأوعية دموية تتفرع اإلى نتوءات �صغيرة ت�صبه االأ�صابع ُت�صمى الزغابات. والزغابات التي تحتوي على دم 

الجنين محاطة بدم االأم. وال يختلط دم الجنين بدم االأم.
يمر الدم واالأك�صجين من دم االأم خالل الجدران ال�صعيفة للزغابات ويدخل اإلى دم الجنين. وهذا الدم الغني بالغذاء واالأك�صجين 
ي�صل اإلى الجنين خالل وريد في الحبل ال�صري، وهو اأنبوب مرن يربط الطفل بالم�صيمة. ويحمل نتاج النفايات من الجنين خالل 
النفايات. وبعد دقائق من والدة  الدموية لالأم من هذه  الزغبات. يتخل�س نظام الدورة  ال�صري ويعبر خالل  ال�صرايين في الحبل 

الطفل تنف�صل الم�صيمة عن الج�صم.

  

Le placenta الم�صيمة
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للم�صيمة اأربعة وظائف رئي�صية وهي:
❍  تغذية الجنين.

❍ التنف�س، اإذ ان الم�صيمة تقوم بوظيفة الرئتين فيح�صل الجنين بوا�صطتها على االأك�صجين ويطرح ثنائي اأك�صيد الكربون.

❍ االإخراج، حيث تخرج المواد ال�صامة الناتجة عن االأي�س عن طريق الم�صيمة.

❍ تثبيت الحمل، وذلك بفرزها هرمون البروج�صتيرون الذي ي�صاعد على ا�صتمرار الحمل بداية من ال�صهر الرابع.

❍ ن�صائح يجب اأن تتبعها الأم حتى تمر �صهور الحمل ب�صالم وتتم عملية الوالدة ب�صهولة دون متاعب، اأهمها:

❏ التغذية ال�صحية: تحتاج االأم للغذاء المنا�صب والمتوازن في فترة الحمل، الأن الجنين ي�صتمد غذاءه من االأم، مع االأخذ في 
االعتبار عدم االإ�صراف في الطعام، ظًنا باأن ذلك مفيد للطفل، فقد يت�صبب في ال�صمنة المفرطة التي قد ي�صعب التخل�س منها بعد 

الحمل.
❏ �صرب الماء: �ُصرب المياه بكمية كافية، لترين ون�صف على االأقل يومًيا يقي االأم من كثير من االأمرا�س اأخطرها ارتفاع ن�صبة 

 )l’avortement( .االأمالح وااللتهابات المتكررة في مجرى البول التي قد ت�صبب الطلق المبكر واالإجها�س
❏  زيارة طبيب ن�صاء والوالدة )le gynécologue( : خالل رحلة الحمل التي ت�صتغرق 9 اأ�صهر، يجب اأن تطمئن االأم الحامل على 

جنينها، وتقي�س ن�صبة ال�صكر و�صغط دمها با�صتمرار. كما يجب عليها اال�صتماع لن�صائح الطبيب مهما كانت متعبة لها، حيث اإن 
االأمر متعلق بحالتها ال�صحية وحالة جنينها، فعليها تجنب االأدوية التي يحذر منها، واتباع تعليمات التغذية والحركة لفترة حمل 

اآمنة لالأم وجنينها. 
الح�صول على ق�صط كاٍف من الراحة والنوم.

❏  ممار�صة الّتمارين الريا�صية: ُين�صح بممار�صة تمارين ريا�صية غير �صاّقة خالل هذه المرحلة، كالم�صي وال�صباحة: لتقوية 

ع�صالتها ولت�صهيل الوالدة اأو الو�صع.
❏  البتعاد عن التدخين اأو التعر�س للدخان، المبيدات الح�صرية... )هواء ملوث(.

2-7 مراحل الوالدة:
الوالدة هي عملية خروج الجنين النا�صج القابل للحياة خارج رحم. وهي معروفة اأي�صا با�صم المخا�س.

1 - العالمات التي تدل على اقتراب الولدة:
❍  نزول الجنين اإلى منطقة الحو�س، وي�صكل ذلك �صغط على المثانة وزيادة التبول، وهذه المرحلة تحدث قبل الوالدة بعدة 

اأ�صابيع.
❍ خروج بع�س االإفرازات من الرحم تكون وردية اللون اأو مختلطة بالدماء، ويحدث هذا قبل الوالدة بفترة اأ�صبوع تقريًبا.

❍  حدوث انقبا�صات في ع�صالت الرحم، وت�صبب هذه االنقبا�صات األم في البطن واأ�صفل الظهر، وال تتوقف عند المراأة مهما 
غيرت و�صعيتها.

❍  تمزق الغ�صاء ال�صلوي )االأمنيو�صي( الذي يحيط بالجنين، ويخرج في �صكل �صوائل من فتحة المهبل، وهو ذات لون �صافي 

وعديم الرائحة.
عندما ت�صعر المراأة باأي من االأعرا�س ال�صابقة التي ت�صبق الوالدة عليها الذهاب اإلى الم�صت�صفى لتحديد موعد الوالدة.

 تق�صم الوالدة الطبيعية اإلى ثالث مراحل: ق�صر وات�صاع عنق الرحم، نزول ووالدة الوليد، ثم خروج الم�صيمة.  
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المرحلة الأولى: مرحلة االنقبا�س في ع�صالت الرحم
هذه المرحلة تعتبر المرحلة المبكرة من الوالدة وهي من اأطول مراحل الوالدة الأنها يمكن تمتد اإلى ب�صعة اأيام قد ت�صل اإلى 
ثالثة اأيام، وقد تكون اأكثر من ذلك عن الوالدة للمراأة في المرة االأولى. تبداأ تقل�صات ع�صالت الرحم مع بداية ات�صاع عنق الرحم. 
تمتد التقل�صات من بين )50-70( ثانية، وتكرر هذه التقل�صات كل دقيقتين اأو ثالث دقائق. تنتهي هذه المرحلة بتو�صيع عنق الرحم.
اأن يخفف عن المراأة في هذه الحالة  اأكثر من مرة، ويمكن  اإلى تغيير و�صعيتها  باأنها طويلة وتحتاج االأم  تتميز هذه المرحلة 

بالتدليك.
المرحلة الثانية: مرحلة خروج الحميل )الوليد(

ت�صتمر هذه المرحلة من دقائق اإلى �صاعات، وتكون اأق�صر عند المراأة التي مرت بتجربة الوالدة من قبل. يدوم كل انقبا�س في 
هذه المرحلة ما بين )60-90(ثانية، ويكرر كل 5 دقائق، وتنتهي هذه المرحلة بخروج الجنين.

المرحلة الثالثة: طرد الم�صيمة
بعد نزول الويلد، ت�صتمر االنقبا�صات ب�صكل �صديد من الرحم حتى تدفع الم�صيمة خارج الرحم، وقد ت�صتمر عملية خروج الم�صيمة 

لحوالي ن�صف �صاعة بعد خروج الجنين.
هذه االنقبا�صات التي تحدث في الرحم تفيد في محاولة اإعادة الرحم اإلى و�صعه الطبيعي، وتفقد المراأة الكثير من الدم في 

هذه المرحلة.
2 - يتوّجب على الأم اّتباع بع�ض الن�سائح خالل فترة ما بعد الولدة، اأهمها:

و�صل عدد المواليد في المغرب اإلى 600 األف مولود �صنويا، 12 األف منهم يتوفون، و24 األف ي�صابون وبالإعاقة، وتفارق 
حوالي 700 �صيدة الحياة اأثناء عملية الولدة، فيما يتطلب الهتمام والتكفل ب�صخ�ض من ذوي الحتياجات الخا�صة قرابة 

300 اآلف درهم �صنويا.

 وعزا البروف�صور اإدري�ض العلوي، ا�صتاذ كلية الطب بالرباط ورئي�ض جمعية »الحياة«، ن�صبة الوفيات اإلى ما ي�صمى بعدم 
احترام �صال�صل الحياة الأربعة التي في حال اإتباعها يمكن اإنقاذ 75 في المائة من الأطفال حديثي الولدة، وكدا الم�صاهمة 

في تحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية بحول �صنة 2015.
  وتتمثل ال�صال�صل االأربعة للحياة في:

Les étapes de l’accouchement مراحل الولدة

12

3
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وتهييئ منطقة  المرفقين ثم تجفيفهما، وتنظيف  وال�صابون حتى  بالماء  المولدة  : نظافة يدي   )l’hygiène( ♦   النظافة 
40 بالمائة من االأطفال حديثي  اإلى   30 التعفن )من  التوليد، وذلك للحد من خطر  اأثناء عملية  التنا�صلي لالأم  الع�صو 

الوالدة يموتون ب�صبب التعفنات(؛
♦  الر�صاعة الطبيعية )l’allaitement maternel(، وذلك من خالل خلق توا�صل بين المولود وثدي اأمه في الن�صف �صاعة 
بعد  االأولى  ال�صهور  المراحل لالأم ولمولودها، تقوي مناعته خ�صو�صا في  اأهم  الر�صاعة من  اأن  االأولى من والدته. كما 
الوالدة. كما اأنها ت�صاعد االأم على اإفراز هرمون االأوك�صيتو�صين الذي ي�صجع الرحم على االنقبا�س )تقل�صات في ع�صالت 

الرحم( وبالتالي منع النزف )�صبب وفاة العديد من االأمهات(.
كان  التي  االأم  اأح�صاء  تتنا�صب وحرارة  الوالدة  يحت�صن  الذي  بالف�صاء   )37،5°C( معينة  )la chaleur( ♦   توفير حرارة 
الر�صيع بها وهو جنين، وعدم تركه مبتال بحيث يجب االإ�صراع بتجفيف ج�صده، اإذ لوترك لمدة ثالث دقائق لتدهورت 
�صحته، اأما في حال تركه لمدة �صبعة دقائق فاإن الموت يكون م�صيره. ثم و�صعه على �صدر اأمه ب�صمه لتدفئته )جلد على 

جلد(، وهو ما ي�صمى ب«طريقة الكنغر«؛
♦  م�صح فمه واأنفه واإزالة كل االأو�صاخ لت�صهيل عملية التنف�ض )la respiration(، خا�صة اأن ما بين 5 و10 في المائة من 
االأطفال، ي�صيف البروف�صور العلوي، ال يتنف�صون عند الوالدة، وهو يتطلب اأوال ال�صرب على قدمي الر�صيع والم�صح على 
ظهره، ما ي�صاعده على ا�صترجاع التنف�س بكيفية �صليمة، مع العلم يقول البروف�صور، اأن 1 في المائة من المواليد يكونون في 

حالة اإنعا�س. يجب على المولود اأن يتنف�س ب�صرعة واإال �صي�صبب له التاأخر في ذلك عاهات واإعاقات اأبدية
-http//:telexpresse.com/mobile/permalink.13467/html :بت�صرف          

باالإ�صافة اإلى كل ذلك، على االأم اأن: 
تح�صل على ق�صط كاٍف من الراحة والنوم لها ولر�صيعها.

تتناول وجبات الّطعام ال�صحّية: ُين�صح باتباع نظام غذائي �صحي من خالل زيادة كمية الّطعام الذي يتّم تناولها من الحبوب 
المراأة  لقوته، كما يجب على  وا�صتعادته  الج�صم  �صفاء  تعزيز  ُي�صاهم ذلك في  اإذ  والبروتينات،  والفواكه،  والخ�صروات،  الكاملة، 

المر�صع الزيادة من كمية �صرب ال�صوائًل.
توفر األب�صة دافئة للوليد.

تلتزم بالتطعيمات الالزمة للمولود منذ اليوم االأول من والدته: تقيه من عدة اأمرا�س ك�صلل االأطفال والكزاز...



166

3 - ال�صعوبات التي قد تعتر�ص المتعلم:
❍ االعتقاد باأن المثانة )la vessie(، ع�صو من اأع�صاء الجهاز التنا�صلي.

❍ االعتقاد باأن التداوي باالأع�صاب وال�صعوذة، ُتعالُج االأمرا�س المعدية.

❍   االعتقاد باأن التعفنات الجن�صية تنتقل عبر: ل�صع الح�صرات، والم�صافحة باالأيدي، وبا�صتعمال اأحوا�س ال�صباحة الم�صتركة، 

اأو بمقاعد المراحي�س اأو بالحمام العمومي.

4 - تدبير اأن�صطة الوحدة
4-1  تدبير الح�ص�س

الو�صائل والدعاماتالأهدافاحل�ص�ص

الح�صتان ➊ و ➋
البلوغ والأع�صاء التنا�صلية

La puberté et les organes sexuels

والفتى  الفتاة  عند  البلوغ  عالمات  ♦  تعرف 
تظهر  التي  الفيزيولوجية  للتغيرات  نتيجة 

عليهما.
♦ تعرف االأع�صاء التنا�صلية االأنثوية والذكرية.

♦ تحديد دور كل من المبي�س والخ�صية.
حماية  في  والوقاية  النظافة  اأهمية  ♦  تعرف 
ت�صيب  التي  التعفنات  من  التنا�صلي  الجهاز 

اأع�صاوؤه.
♦ اكت�صاب م�صطلحات علمية جديدة.
♦ تنظيم معلومات اعتمادا على وثائق.

♦ تنفيذ خطوات نهج التق�صي.

♦  �صور - حا�صوب - اأقرا�س مدمجة - لوحات 
المتعلمة  الكتاب  �صور   - محمولة  معلوماتية 

والمتعلم - �صور حائطية ...

الح�صتان ❸ و ❹
 التوالد عند الإن�صان )1(

  La reproduction humaine (1)  

♦ تعرف الدورة الحي�صية.
♦ تحديد فترة االإخ�صاب ومكان حدوثه.

خالل  اتخاذها  الالزم  االحتياطات  ♦  تعرف 
فترة الحي�س.

♦ اكت�صاب م�صطلحات علمية جديدة.
♦ تنظيم معلومات اعتمادا على وثائق.

♦ تنفيذ خطوات نهج التق�صي.

♦  حا�صوب - اأقرا�س مدمجة - لوحات معلوماتية 
 - والمتعلم  المتعلمة  كتاب  �صور   - محمولة 

�صور حائطية لها عالقة بالمو�صوع...
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الح�صتان ❺ و ❻
 التوالد عند الإن�صان )2(

  La reproduction humaine (2)  

♦ ترتيب مراحل الحمل.
عند  اتخاذها  الالزم  االحتياطات  ♦  و�صف 

الحمل والوالدة.
♦  تنفيذ خطوات نهج التق�صي.

♦  اإنجاز مطوية.
♦  تنمية المهارة التوا�صلية في تح�صي�س االأمهات 
باأهمية العناية ب�صحتهن تفاديا الأي ت�صوه قد 

ي�صيب جنينهن.
♦  اكت�صاب م�صطلحات علمية جديدة.
♦  تنظيم معلومات اعتمادا على وثائق.

♦  تنفيذ خطوات نهج التق�صي.

لوحات   - مدمجة  اأقرا�س   - ♦   حا�صوب 

المتعلمة  كتاب  �صور   - محمولة  معلوماتية 
عالقة  لها  حائطية  �صور   - والمتعلم 

بالمو�صوع...

الح�صة ❼
مراحل الحمل

Les étapes de la grossesse

♦  تعرف كل من المرحلتان: الجنينية والحميلية 
للحمل.

♦  تحديد خ�صائ�س كل من المرحلتين.
بوا�صطة  بالحميل  االأم  ارتباط  ♦  تعرف 

الم�صيمة.
خالل  اتخاذها  الواجب  االحتياطات  ♦  و�صف 

الحمل.
♦  اكت�صاب م�صطلحات علمية جديدة.
♦ تنظيم معلومات اعتمادا على وثائق.

♦ تنفيذ خطوات نهج التق�صي.

لوحات   - مدمجة  اأقرا�س   - ♦   حا�صوب 

المتعلمة  كتاب  �صور   - محمولة  معلوماتية 
عالقة  لها  حائطية  �صور   - والمتعلم 

بالمو�صوع...

الح�صة ❽
التكنولوجيا: كيف اأنجز مطوية؟
Comment réaliser une brochure

♦  تنمية المهارة التوا�صلية في تح�صي�س االأمهات 
باأهمية العناية ب�صحتهن تفاديا الأي ت�صوه قد 

ي�صيب جنينهن.
♦ تنمية القدرة على الت�صميم واالإنجاز.

♦ ورقة A4 – م�صطرة – اأقالم: جافة، لبدية، 

مجالت   – االأنترنيت  من  �صور   – ملونة.... 
قديمة – مق�س – ل�صاق

الح�صة ❾
اأقوم تعلماتي

♦ اختبار وتقويم ودعم التعلمات.
♦  توظيف نهج التق�صي

كتاب المتعلمة والمتعلم

الح�صة ❿
L’informatique

-  J’apprends à faire bouger 
mon sprite à droite.

-  J’apprends à faire bouger 
mon sprite en haut.

Livre de l’élève

4-2 التعلمات ال�صابقة:
♦ بال�صنة الخام�صة : 

- التوالد عند الحيوانات.
بال�صنة الرابعة: 

- التوالد والوراثة عند الحيوانات.
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بال�صنة الثالثة: 
- دورة الحياة عند الحيوانات.

 - ال�صحة.
بال�صنة الثانية: 

- مراحل النمو لدى االإن�صان.
بال�صنة الأولى: 

- مراحل نمو االأن�صان.
- مظاهر ال�صحة والمر�س عند االإن�صان.

- الحفاظ على �صحة الج�صم بالتغذية.
4-3  االمتدادات: 

يجد هذا المو�صوع في برامج التعليم الثانوي االإعدادي
4-4 االنفتاح على بع�س التربيات: 

- التربية االإ�صالمية.
- التربية ال�صحية.
- التربية االأ�صرية.

- التربية الفنية.
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Je m’interroge et je suppose : تدبري و�صعية النطالق : اأت�صاءل واأفرت�ص

بهذه ال�صنة الدرا�صية، قد يكون االأطفال في فترة نمو، يخ�صع فيها كل من الذكور واالإناث لعملية الن�صج الجن�صي، وتنطوي هذه 
المرحلة على مجموعة من التغيرات الج�صدية يالحظونها على اأج�صامهم وعلى اأج�صام زميالتهم وزمالئهم... ي�صتغل االأ�صتاذ)ة( 

هذا الظرف لبناء الدر�س وتحليل هذه التغيرات.
♦ بعد تحليل الن�س المقترح في الكتاب المدر�صي: و�صعية من الواقع المعا�س عند بع�س المتعلمات والمتعلمين، تثير ف�صولهم 

اأوال عن التغيير الذي طراأ على ج�صم و�صوت اأخو رقية ... 
❍ ما �صببه؟ 

»البلوغ«  حول  وت�صوراتهم  تمثالتهم  االأ�صتاذ)ة(  ير�صد  هنا 
في  الو�صعية  ويناق�صون  يفكرون   ... لديهم(  جديد  كم�صطلح  )ربما 
التي قد تطراأ خ�صو�صا على  التغيرات  مجموعات �صغيرة، ويخمنون 

للفتيات. ي�صتح�صرون اأي�صا مالحظاتهم الأحد اأفراد اأقاربهم...
)يمكن لالأ�صتاذ)ة( اقتراح وثائق اأخرى منا�صبة للمو�صوع: �صور 

اأو �صريط ڤيديو...(، يطرح التالميذ ت�صاوؤلهم: 
❍ ما هو البلوغ؟ 

❍  وهل هناك ت�صابه في التغيرات التي تطراأ على كل من الفتاة 

وعلى الفتى عند البلوغ؟
Question d’investigation : Qu’est-ce que la puberté ? 

et quels sont les changements physiologiques apparus 
chez la jeune fille et le jeune garçon pendant cette 
période? 

♦ يطرح الت�صاوؤل مرة اأخرى ويكتب على ال�صبورة، بعد كتابته في 

دفاتر التق�صي.
والموؤقتة  االأولية  االأجوبة  بع�س  والمتعلمون  المتعلمات  يقترح   ♦

)الفر�صيات(، تكتب في دفتر التق�صي الخا�س لكل منهم، حيث يعبرون عنها با�صتعمال عبارات من مثل: من وجهة نظري .... اأو 
اأظن اأن .... ي�صجل االأ�صتاذ)ة( اقتراحاتهم على ال�صبورة ويحتفظ باالأقرب منها اإلى التحقق )وال يناق�صها(.

♦ ثم يدعو االأ�صتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين اإلى اختبار فر�صياتهم باإنجاز اأن�صطة الكتاب.

تدبري مرحلة التق�صي : اأخترب فر�صياتي :

اأتعرف البلوغ:
في مجموعات، يحلل المتعلمات والمتعلمون الن�س ويالحظون الر�صوم المقترحة )وثائق عمل(. )يمكن لالأ�صتاذ)ة( اأن يقترح 
�صورا ووثائق اأخرى لال�صتعانة بها في در�صه(، ويحاولون التمييز وو�صف �صفهيا التغيرات الفيزيولوجية )الخارجية( التي طراأت 

على كل من الفتاة والفتى، �صفهيا...

 البلوغ والأع�صاء التنا�صلية
La puberté et les organes sexuels

60

ْع�شاُء �ٱلتَّنا�ُشِليَُّة �َلْبُلوُغ َو�ٱْلأَ

مِّها : » ِعْنَد َعْوَدِة �أَخي ِمَن �ٱلَْمْدَر�َشِة �ٱلّد�ِخِليَِّة �ٱلَّتي َمَكَث ِبها �أَْربََعَة 
قالَْت ُرَقيَُّة ِلأُ

بََح  ْوتَُه �شاَر َغليظاً، َو�أَنَّ َمْنِكبَْيِه �ٱتَّ�َشعا ِلَدَرَجٍة توحي ِباأَنَُّه �أَ�شْ �أَ�ْشُهٍر لَحْظُت �أَنَّ �شَ

َو�َشتَُمّريَن  �ٱلْبُلوِغ،  َمْرَحَلَة  َدَخَل  لََقْد   « : مُّها 
�أُ �أَجابَْتها  َمري�ٌش؟«  ُهَو  َفَهْل  �َشميناً. 

�أَنِْت �أَيْ�شاً ِمْن َهِذِه �ٱلَْمْرَحَلِة«. 

ي يّاتي َعلى َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ ُل �ُشوؤ�يل َوَفَر�شِ - �أُ�َشجِّ

يّاتي : Je vérifie mes hypothèses�أَْختَِبُ َفَر�شِ

�ِت �ٱلّظاِهرِة َعلى �ٱلَْفتى َو�ٱلَْفتاِة بَْع�ُش �ٱلتََّغيُّ

�ُش: Je m’interroge et je suppose�أَتَ�شاَءُل َو�أَْفَتِ

يَِة. َد َدْوَر ُكٍلّ ِمَن �ٱلَْمبي�ِش َو�ٱلِْخ�شْ - �أَْن �أُُحدِّ

 ِمَن �ٱلتََّعفُّناِت َو�ٱْلأَْمر��ِش.
َّ
َف َكْيَف �أَْحمي ِجهازي �ٱلتَّنا�ُشِلي - �أَْن �أَتََعرَّ

-  Connaître les signes de la puberté chez le garçon et la 
fille.

-  Connaître les organes reproducteurs chez la femme et 
l′homme.

- Distinguer le rôle de l′ovaire et du testicule.
-  Savoir comment protéger mes organes reproducteurs 

des infections et des maladies.

َف َعالماِت �ٱلْبُلوِغ ِعْنَد �ٱلَْفتى َو�ٱلَْفتاِة.اَْلَْهَداُف - �أَْن �أَتََعرَّ

ُجِل َف �ٱْلأَْع�شاَء �ٱلتَّنا�ُشِليََّة ِعْنَد �ٱلَْمْر�أَِة َو�ٱلرَّ - �أَْن �أَتََعرَّ

Objectifs

La puberté et les organes sexuels

2

ُف �ٱلْبُلوَغ :  - �أَتََعرَّ

�ِت �ٱلْفيْزيولوِجيََّة )Les changements physiologiques( �ٱلَّتي تَْطَر�أُ َعلى  ُف �َشَفِهيّاً �ٱلتََّغيُّ �ْشَم )�َلَْوثيَقُة 2( َو�أَ�شِ �أ-  �أَُحلُِّل �ٱلنَّ�شَّ َو �ٱلرَّ

.)La puberté( ُكلٍّ ِمَن �ٱلَْفتاِة َو�ٱلَْفتى يف َمْرَحَلِة �ٱلْبلوِغ

  - �أُحاِفُظ َعلى �َشالَمِة ِج�ْشمي :

باِب َعلى �ٱلِْجْلِد،  ِمْن بَْيِن �ٱلتََّغيُّر�ِت �ٱلَّتي تَْطَر�أُ َعلى �ٱلَْفتاِة َو�ٱلَْفتى في َمْرَحَلِة �ٱلْبُلوِغ : نُُموُّ �َشْعِر �ٱلْعانَِة َوما تَْحَت �ٱْلإِبَْطْيِن، َوُظهوُر َحبِّ �ٱل�شَّ

ٍة ِباٱلِْج�ْشِم. ْهِريَُّة( ِعْنَد �ٱلَْفتاِة. َوَهِذِه َعالماٌت تَْدعو �إِلى ِعنايَِة خا�شَّ ْوَرُة �ٱل�شَّ َمُث )�ٱلدَّ َو�ٱلطَّ

لوِكيّاِت �ٱْلإِيجاِبيََّة �ٱلَّتي َعلى �ٱلَْفتاِة َو�ٱلَْفتى �ٱِتّخاُذها َمَع تَْبريِر َذِلَك:  ي �ٱل�شُّ �أَنُْقُل في َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ

باِب ِباٱْلأَظاِفِر،  ، نَظاَفُة �ٱلَْمالِب�ِش �ٱلّد�ِخِليَِّة، �إِز�لَُة َحبِّ �ٱل�شَّ
ٍّ
 ِ�ْرِتد�ُء َمالِب�َش ُقْطِنيٍَّة، �َِل�ْشِتْحماُم َوتَْجفيُف �ٱلِْج�ْشِم، ِ��ْشِتْعماُل ُمزيِل َعَرٍق َطبيِعي

بَْطْيِن َو�ٱلْعانَِة. ِر �ٱلَْحديِد، َق�شُّ �أَْو نَْتُف �َشْعُر �ٱْلإِ لْياِف َوِبُعْن�شِ تَناُوُل �أَْطِعَمٍة َغِنيٍَّة ِباٱْلأَ

َهمِّ َمْرَحَلٍة يف ُنُوِّ �ٱلَْفتاِة َو�ٱلَْفتى َوُميِطِهما، َوَذِلَك ِب�َشبَِب  نَُّف َمْرَحَلُة �ٱلْبُلوِغ َكاأَ تُ�شَ

ِبِهما  تُوؤَّدي  �ٱلَّتي  �ٱلَْفْتَِة  َهِذِه  ِخالَل  ِبها  َيُّر�ِن  �ٱلَّتي  يَِّة، 
َو�ٱلنَّْف�شِ �ٱْلَ�َشِديَِّة  �ِت  �ٱلتََّغيُّ

ُمبا�َضًَة �إىِل َمْرَحَلِة �ٱمْلُر�َهَقِة.

ْناِب، َويُ�ْشتََدلُّ َعلى ُدخوِلِ �ٱلَفتاِة َمْرَحَلَة  يف َفْتَِة �ٱلْبُلوِغ يَ�شُي �ٱلْباِلُغ قاِدر�ً َعلى �ٱْلإِ

ياَدُة يف �ٱلَْوْزِن ) َويف َحْجَمِي  ، َو�ٱلزِّ �ٱلْبُلوِغ ِبَظاِهَر �أَبَْرُزها: ُنُوُّ �َشْعِر �ٱلْعانَِة َو�ٱْلإِبَْطنْيِ

َمَع  �ٱمْلَْرَحَلِة،  َهِذِهِ  يف  َوْزنُُه  َفيَْزد�ُد  �ٱلَْفتى،  �أَّما  ْمٍث.  �ٱلطَّ َوُظهوُر   ،) َو�ٱمْلَْهبَِل  ِحِم  �ٱلرَّ

 . ْوِت، َونُُمِوّ �َشْعِر�ٱلْعانَِة َو�ٱْلإِبَْطنْيِ الِت، وِغَلِظ �ٱل�شَّ ، َوبُروِز �ٱلَْع�شَ �ٱِتّ�شاِع �ٱلَْكِتَفنْيِ

Gorden Allport )ًة : �أَْحَمد �أْوزي ، َو)ُجوْرَدن �أَلْبوْرت ، خا�شَّ َدر: تَْركيبَة ِمْن َمْموَعة ُكتُب ِعْلم نَْف�ِش �ٱلنُُّموِّ  �َلَْم�شْ

ُة 1 �شَّ �َْلِ

�ِت ِعْنَد ُكلٍّ ِمَن �ٱلَْفتى َو�ٱلَْفتاِة.  نُُه َهِذِه �ٱلتََّغيُّ مِّ ي َو�أُ�شَ ب - �أُِعدُّ َجْدَوًل يف َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ

1

تدبري احل�صة 1
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في دفتر التق�صي، ي�صتنتجون اأن مرحلة البلوغ مرحلة طبيعية ال حرج من التغيرات التي تطراأ على الفتاة والفتى، وتتميز بانتقال 
الفرد من مرحلة الطفولة اإلى مرحلة الرجولة اأو االأنوثة، ويجمعون في جدول اأهم هذه التغيرات الظاهرة على كل منهما:

ال�صفات الخا�صة )المحددة( لكل من:ال�صفاة التنا�صلية الم�صتركة بين:

ت�صارع في النمو )الطول والوزن( - ظهور �صعر الفتاة
العانة وتحت االإبطين – ظهور حب ال�صباب )بثور 

على الجلد( – نمو االأع�صاء التنا�صلية.

نمو الثديين – ات�صاع الحو�س – ظهور الحي�س )الطمث(.

الفتى
ات�صاع الكتفين – تغير في ال�صوت )خ�صونة( – نمو االأع�صاء التنا�صلية 

)الخارجية( – ظهور ال�صارب واللحية.

اأج�صامهم ووقايته من  العمرية، وحفاظا على �صالمة  للمتعلمات وللمتعلمين في هذه المرحلة  بالن�صبة  نظرا الأهمية المو�صوع 
اأوال  االهتمام،  يجب  وبالتالي  ال�صهرية...(،  الدورة  ال�صباب،  حب  )تعرق،  رطبة  بيئة  في  تتكاثر  التي  الجراثيم  ب�صبب  االأمرا�س 
وقبل كل �صيء، بنظافة الج�صد والمالب�س والتغذية ال�صليمة... ينجزون هذا الن�صاط في مجموعات، بعد مناق�صة المعطيات بينهم 
وتنظيمها )يمكن لالأ�صتاذ)ة( اأن يقترح وثائق اأخرى لال�صتعانة بها في هذا الن�صاط(. وي�صتنتجون ال�صلوكيات االإيجابية في دفتر 

التق�صي: 
❍   ب�صبب التعرق الغزير الذي يميز مرحلة البلوغ، فاإن النظافة �صد رائحة العرق ت�صتوجب: اال�صتحمام خالل فترات متقاربة لمنع 

تكاثر الجراثيم في الج�صم، خ�صو�صا تحت االإبطين، وتجفيفهما جيدا.
❍  ارتداء المالب�س القطنية: ت�صهل تنف�س الجلد وتمت�س الحرق.

❍  ا�صتعمال مزيل عرق طبيعي )م�صحوق ال�صبة والم�صك، مثال(.

❍   تنظيف المالب�س الداخلية والنظافة الحميمية )ال�صخ�صية(، وا�صتعمال فوطات �صحية، بالن�صبة للفتاة مع ظهور الطمث.

❍   عدم اإزالة حب ال�صباب باالأظافر، لكونها تتجمع فيها الجراثيم، وت�صبب انت�صار اأكثر للبثور على الوجه وباقي الج�صم... بل 

يجب ق�س االأظافر، وغ�صل اليدين با�صتمرار بالماء وال�صابون، وغ�صل الجلد كل يوم دون فرك ...
❍  تناول اأغذية غنية باالألياف وعن�صر الحديد والبروتيدات والفيتامينات، مع تجنب التوابل للتخفيف من التعرق، واالبتعاد عن 

االأطعمة الد�صمة )ت�صبب ظهور البثور في الجلد...(.
❍ ق�س اأو نتف �صعر العانة وتحت االإبطين، كي ال تنمو الجراثيم الم�صوؤولة عن الروائح الكريهة...

اأتعرف الأع�صاء التنا�صلية: 
تعلمات  من  ح�صلوه  لما  وا�صتح�صارهم  والمتعلمين  المتعلمات  بتذكير  ح�صته  االأ�صتاذ)ة(  ي�صتهل  االأولى،  بالح�صة  ارتباطا 

وا�صتنتاجات عن مرحلة البلوغ واالأع�صاء التنا�صلية ونظافتها )النظافة ال�صخ�صية اأو الحميمية( ...
يقدمها  اأخرى  وثائق  على  )واعتمادا  والذكرية  االأنثوية  التنا�صلية  لالأع�صاء  و4   3 الوثيقتين  وتحليل  مالحظة  على  واعتمادا 
االأ�صتاذ)ة((، ي�صجل كل من المتعلمات والمتعلمين في دفتر التق�صي ا�صتنتاجاتهم، في جدول، مع ذكر االأع�صاء التنا�صلية ووظيفة 

كل من المبي�صان والخ�صيتان: 
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الأع�صاء 

التنا�صلية:

الذكريةالأنثوية

الق�صيباخل�صيتاناملبي�صانالرحماملهبل

-اإنتاج احليوانات املنويةاإنتاج البوي�صات--وظيفتها:

وي�صتنتجون اأن في فترة البلوغ، ي�صير كل من الفتاة والفتى قادرين على االإنجاب.
اأو االإحليل عند  والأهمية االأع�صاء التنا�صلية وح�صا�صيتها لالأمرا�س التعفنية، كااللتهابات المهبلية عند االأنثى، اأو في الح�صفة 
الذكر، والتي ت�صبب الحرقة اأثناء التبول، و�صعوبة التبول، اأو التقرحات الجلدية التي تظهر على الجهاز التنا�صلي، اأو تقمله، فالبد 
من حماية هذه االأع�صاء باتباع طرق الوقاية المنا�صبة من االإ�صابة بهذه التعفنات واالأمرا�س: �صرب كمّيات كافية من الماء؛ اّتباع 
نظام غذائّي �صحّي غني باالألياف والبروتين، وفقير من الدهون؛ اال�صتحمام اليومي والحفاظ على النظافة ال�صخ�صية وا�صتخدام 

منتجات النظافة...

     Je conclus تدبري مرحلة : اأ�صتخل�ص

♦ يذكر المدر�س )ة( المتعلمات والمتعلمين بفر�صياتهم الم�صجلة 

�صابقا على ال�صبورة، ق�صد مواجهتها مع ما تو�صلوا اإليه من ا�صتنتاجات. 
اأهم  ت�صم  التي  العامة  الخال�صة  والمتعلمون  المتعلمات  يقراأ 
باللغتين  العلمية  الم�صطلحات  باعتماد  الدر�س،  في  الواردة  التعلمات 

العربية والفرن�صية.

تدبري مرحلة التطبيق والإ�صتثمار :

     J’applique et j’investis 
يطبق المتعلمات والمتعلمون وي�صتثمرون تعلماتهم باإنجاز الن�صاطين 

المواليين:
للفتاة: المهبل، والرحم، والمبي�صان، وقناتا المبي�س.

للفتى: الق�صيب، والخ�صيتان، والقناة المنوية اأو االإحليل.
➋ Les mesures de prévention des organes 

reproducteurs cotre les infections : 

-   Avoir une hygiène intime chaque jour, avoir une 
alimentation saine, nettoyer les sous-vêtements, boire assez d’eau

معجمي: تتم م�صاعدة المتعلمات والمتعلمون على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�صية ق�صد اإغناء ر�صيدهم اللغوي.
في نهاية الح�صة، يحفز الأ�صتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمون اإلى طرح ت�صاوؤلت اأو ا�صتف�صارات يرغبون في اإيجاد اإجابات اأو 

حلول لها، تتعلق بمو�صوع در�صهم... وذلك لتعويدهم على التفكير العلمي وت�صويقهم للدر�ض الموالي.

تدبري احل�صة 2
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ُمْعَجمي :
La puberté :َلْبُلوُغ�

Prévention :ِوقايٌَةL’appareil reproducteur : 
ُّ
هاُز �ٱلتَّنا�ُشِلي �َْلِ

Les changements :   ُت� �َلتََّغيُّ

 Les infections :   لتََّعفُّناُت�َ

J’applique et J’investis �ْشتَْثِمُر: ـُِق َو�أَ �أَُطـبّـ

ُة 2 �شَّ �َْلِ

Je conclus�أَ�ْشتَْخِل�ُش:

نْ�شاُن قاِدر�ً َعلى �ٱْلإِنْجاِب، َحْيُث  -  �َلْبُلوُغ َمْرَحَلُة نُُموٍّ يَ�شيُر فيها �ٱْلإِ

يٌَّة. 
َكِر تََغيُّر�ٌت فيْزيولوِجيٌَّة َوِجْن�شِ تَْظَهُر َعلى ُكلٍّ ِمَن �ٱْلأُنْثى َو�ٱلذَّ

تُْنِتجاِن  �ٱللَّتَْيِن  يَتَْيِن  �ٱلِْخ�شْ ِمَن  ُن  تَتََكوَّ َكِريَُّة  �ٱلذَّ �ٱلتَّنا�ُشِليَُّة  -  �َْلأَْع�شاُء 

�ٱلَْحيَو�ناِت �ٱلَْمنَِويََّة، َو�ٱلَْق�شيِب، َو�ٱلَْقناِة �ٱلْـَمنَِويَِّة.

ِحُم َوَقناتا �ٱلَْمبي�ِش  �ٱلَْمْهبَُل َو�ٱلرَّ  :
َ
�ٱْلأُنْثَِويَُّة ِهي �ٱلتَّنا�ُشِليَُّة  -  �َْلأَْع�شاُء 

َو�ٱلَْمبي�شاِن �ٱللَّذ�ِن يُْنِتجاِن �ٱلْبَُويْ�شاِت.

ِبنَظاَفِة  �ٱلِْعنايَُة   : َو �ٱلتََّعفُّناِت  ِمَن  �ٱلِْوقايَِة  ُطُرِق  بَْيِن  -   ِمْن 

�ٱلِْج�ْشِم َو�ٱْلأَْع�شاِء �ٱلتَّنا�ُشِليَِّة.

ي : ْن �أُجيَب �ٱْلآَن َعلى �ُشوؤ�ِل �ٱلتََّق�شّ �أَ�ْشتَطيُع �أَ

-  La puberté est une étape de la vie de l’Homme au cours 
de laquelle, il devient capable de se reproduire. Il se 
produit des changements physiologiques et sexuels sur 
les jeunes filles et garçons.

-  Les organes reproducteurs mâles sont : les deux 
testicules qui produisent les spermatozoïdes, le penis 
et l’épididyme.

-   Les organes sexuels féminins sont : le vagin, l’utérus, 
les deux trompes et les deux ovaires qui produisent des 
ovules. 

-  Parmi les méthodes de prévention contre les maladies:  la 
propreté de mon corps et de mes organes reproducteurs.

        
      َم�َشاُر �ٱْلَيَو�ناِت �ٱمْلَنَِويَِّة

 Trajet des
spermatozoïdes

َق�شيٌب

Pénis
Testicule  يٌَة  ِخ�شْ

ِن �ٱْلَيَو�ناِت �ٱمْلَنَِويَِّة( )َمكاُن تََكوُّ

َقناٌة َمنَِويٌَّة
Épididyme

َمْهبٌَل

Vagin

 َرِحٌم

Utérus 

ِحِم ُعنُُق �ٱلرَّ

Col de l’utérus

َقناُة �ٱمْلَبي�ِش

Trompe

Ovaire َمبي�ٌش

ِن �ٱلْبَُويْ�شاِت  )َمكاُن تََكوُّ

)"Les ovules" 

َكِريَُّة �َلذَّ �َْلأُنْثَِويَُّة �َْلأَْع�شاُء �ٱلتَّنا�ُشِليَُّة

َوظيَفتُها

َكِريُّ  �ٱلذَّ
ُّ
هاُز �ٱلتَّنا�ُشِلي  �ٱْلأُنْثَِويُّ  �َْلِ

ُّ
هاُز �ٱلتَّنا�ُشِلي   �َْلِ

يَِة  �شْ ُل فيِه َوظيَفَة ُكلِّ ِمَن �ٱْلِ ي َو�أُ�َشجِّ ب -  �أَنُْقُل �ٱْلَْدَوَل يف َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ

. 4 3 َو َو�ٱمْلَبي�ِش، ِ�ْعِتماد�ً َعلى �ٱلَْوثيَقتنَْيِ 

َكِر. نْثى َو�ٱلذَّ ِمْن بَْيِن �ٱلتََّغيُّر�ِت �ٱلَّتي َعَرْفتُها في �ٱلنَّ�شاِط 1، نُُموُّ �ٱْلأَْع�شاِء �ٱلتَّنا�ُشِليَِّة )Les organes reproducteurs( ِلاْلأُ

. َكِريِّ ناِت �ٱلِْجهاَزيِْن �ٱلتَّنا�ُشِليَّْيِن )Les appareils reproducteurs( �ٱْلأُنْثَِويِّ َو�ٱلذَّ ُف �َشَفِهيّاً ُمَكوِّ �ْشَمْيِن �ٱلتّاِليَْيِن، َو�أَ�شِ �أ- �أَُحلُِّل �ٱلرَّ

ِل،  عوبٌَة في �ٱلتَّبَوُّ ِل، �شُ ْع�شاُء �ٱلتَّنا�ُشِليَُّة ِعْنَد �ٱلَْفتى َو�ٱلَْفتاِة ِلاْلإ�شابَِة ِببَْع�ِش �ٱلتََّعفُّناِت َو�ٱْلأَْمر��ِش  منها : ُحْرَقٌة �أَثْناَء �ٱلتَّبَوُّ �ُش �ٱْلأَ  -  َقْد تَتََعرَّ

.
ّ
ُل  �ٱلِْجهاِز �ٱلتَّنا�ُشِلِي ، تََقمُّ

ّ
ُح �ٱلِْجهاِز �ٱلتَّنا�ُشِلِي تََقرُّ

بَيُِّن َكْيَف �أَْحمي نَْف�شي ِمْن َهِذِه �ٱلتََّعفُّناِت َو�ٱْلأَْمر��ِش.
�أ- �أُ

يََّة �ٱلنَّظاَفِة في ِحمايَِة �ٱْلأَْع�شاِء �ٱلتَّنا�ُشِليَِّة ِمَن �ٱْلإِ�شابَِة ِبَهِذِه �ٱلتََّعفُّناِت َو�ٱْلأَْمر��ِش.  بَيُِّن �أََهمِّ
ب- �أُ

ْع�شاَء �ٱلتَّنا�ُشِليََّة ِلْلَفتاِة َو�ٱلَْفتى. ي �ٱْلأَ 1 - �أَْذُكُر يف َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ
2  -  Je cite quatre mesures de prévention des organes 

reproducteurs. 

34

ْع�شاَء �ٱلتَّنا�ُشِليََّة : ُف �ٱْلأَ  -  �أَتََعرَّ
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Je m’interroge et je suppose : تدبري و�صعية النطالق : اأت�صاءل واأفرت�ص

ي�صتهل االأ�صتاذ)ة( ح�صته با�صتغالل المقترحات اأو الت�صاوؤالت ال�صابقة في اآخر الح�صة الما�صية كو�صعية انطالق لهذا الدر�س...
اأو  للمو�صوع: �صور  اأخرى منا�صبة  وثائق  اقتراح  المدر�صي )يمكن لالأ�صتاذ)ة(  الكتاب  المقترح في  الن�س  بعد قراءة وتحليل 

�صريط ڤيديو...(، تثار مناق�صة حول الظاهرة التي تبقى غام�صة عند جل المتعلمات وخ�صو�صا المتعلمين.
 يعملون في مجموعات ال�صتخراج �صوؤال التق�صي.

يطرح المتعلمات والمتعلمون ت�صاوؤلهم:
❍ ما هي الدورة الحي�صية؟ 

Question d’investigation : qu’est-ce que le cycle 
ovarien ?
ملحوظة: الدورة الحي�صية هي الدورة ال�صهرية اأو الدورة الجن�صية.
في  كتابته  بعد  ال�صبورة،  على  ويكتب  اأخرى  مرة  الت�صاوؤل  يطرح 
حول  ت�صوراتهم  ا�صتخراج  على  االأ�صتاذ  ويعمل   ... التق�صي.  دفاتر 
الظاهرة: ي�صجلون فر�صياتهم المقترحة )دائما في مجموعات(. ومن 
المتعلمات  على  االأ�صتاذ)ة(  يقترح  نفيها،  اأو  الإثباتها  مقارنتها  اأجل 

والمتعلمين اإنجاز ن�صاطي كتاب المتعلم)ة( .

تدبري مرحلة التق�صي : اأخترب فر�صياتي :

Je vérifie mes hypothèses 

 كوثيقة عمل، ب�صيطة لكنها فعالة، حيث اإن معظم الفتيات يلجاأ اإلى 
اتخاذ اليومية كو�صيلة لتتبع دورتهن ال�صهرية اأو الحي�صية.

1 - اأتعرف الدورة الحي�صية:

اأ - في مجموعات، يحلل المتعلمات والمتعلمون الوثيقة 1، التي تبين 
فترات الدورة، وبدايتها ويناق�صوها... ويترجمون المعطيات في جدول 

ينقلونه على دفاتر التق�صي:
الدورة الحي�صيةالخ�صوبةالطمثفترة:

خم�صة: من اليوم 1 اإلى اليوم 5 مدتها باالأيام:
)في المتو�صط(

خم�صة: من اليوم 12 اإلى اليوم 
28 يوما )في المتو�صط(16 )في المتو�صط(

اأو ا�صتغرابات حول مدة الدورة )28 يوما( التي تختلف من فتاة الأخرى... هنا يتدخل االأ�صتاذ)ة( ل�صرح  تثار ربما ت�صاوؤالت 
الظاهرة باأنها فعال تختلف، واأن المعطيات في الوثيقة ما هي اإال اأرقام وقيم متو�صطة، واأن الدورة قد تطول قليال اأو تق�صر قليال 

عن 28 يوما ح�صب بنية كل فتاة.
28 يوما. وهو يتخلل فترة  اأو كل  14 من الدورة ومن كل �صهر  ب- يكون يوم االإبا�صة )اإطالق بوي�صة من المبي�س( هو اليوم 

التوالد عند الإن�صان )1(
La reproduction humaine (1)
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�َلتَّو�لُُد ِعْنَد �ٱْلإِنْ�شاِن )1(

ِمَن  َمْموَعٍة  ِمْن  تُعاين  ِباأَنَّها  �ٱل�ّشاِد�ِش  ِباٱمْلُ�ْشتَوى  تَْدُر�ُش   
َ
َوِهي َمْجوبَُة  ْت  �أََح�شَّ ٍة  َمرَّ ِل  وَّ

ِلأَ

ْعر��ِش �ٱمْلُتاَلِزَمِة : َعياٌء، �أََلٌ �أَ�ْشَفَل �ٱلْبَْطِن، تََقلُّباٌت يف ِمز�ِجها، �إِْفر�ز�ٌت َمْهبَِليٌَّة، �أَْعَقبَها َدٌم.  �ٱْلأَ

ْمُث �أَْو َدُم �ٱْلَْي�ِش  مِّها �ٱلَّتي �أَْخَبَتْها ِباأَنَُّه �ٱلطَّ
ْت حالَها َعلى �أُ ِ�ْعَت�ها َقَلٌق �َشديٌد َوَخْوٌف، َفَعَر�شَ

.)menstruations ou règles(

ي يّاتي َعلى َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ ل �ُشوؤ�يل َوَفَر�شِ - �أُ�َشجِّ

يّاتي : Je vérifie mes hypothèses�أَْختَِبُ َفَر�شِ

�ُش: Je m’interroge et je suppose�أَتَ�شاَءُل َو�أَْفَتِ

ُز ما يَلي: يََّة : )le cycle ovarien( َو�أُْنِ
ْوَرَة �ٱْلَْي�شِ ُف �ٱلدَّ  - �أَتََعرَّ

تَْحُدُث  ْهِريٌَّة  �شَّ َعَمِليٌَّة   
َ
ِهي  )L’ovulation( ُة  �َْلإِبا�شَ

�ٱلُْخ�شوبَِة،  َفْتَرِة  في   )adulte( باِلَغٍة  �ٱْمَر�أٍَة  ُكلِّ  لَدى 

َجٍة ِمَن �ٱلَْمبي�ِش  ٍة )ovule( نا�شِ �إِْطالُق بَُويْ�شَ ِعْنَدما يَِتمُّ 

.)l’ovaire(

ََحد اَلأْ بأْت اَلسَّ اَلأُْجُمَعة اَلأَْخميس بعاء َرأْ اَلأْ اَلثُّالثاء ِثأَْنني اَلأْ

5 4 3 2 1 30 29

12 11 10 9 8 7 6

19 18 17 16 15 14 13

26 25 24 23 22 21 20

2 1 31 30 29 28 27

َُة ٱلأُْخصوَبِة ِث                                 َفتأْ مأْ َُة ٱلطَّ رَِة                      َفتأْ وأْ        ِبداَيُة ٱلدَّ

La reproduction humaine )1( 

- Connaître le cycle ovarien.
-  Distinguer la période de fécondation.
- Connaître les précautions à prendre lors des règles.

يََّة.اَْلَْهداُف
ْوَرَة �ٱْلَْي�شِ َف �ٱلدَّ                           - �أَْن �أَتََعرَّ

ْخ�شاِب َوَمكاَن ُحدوِثِه. َد َفْتََة �ٱْلإِ - �أَْن �أَُحدِّ

َف �ٱِلْحِتياطاِت �ٱلاّلِزَم �ٱتِّخاُذها ِخالَل َفْتَِة �ٱْلَْي�ِش. - �أَْن �أَتََعرَّ

Objectifs

ْهِريَُّة. ْوَرُة �ٱل�شَّ  �ٱلدَّ
َ
يَُّة ِهي

ْوَرُة �ٱْلَْي�شِ �َلدَّ

1

2

ْمُث�َلَْفْتَُة يَُّة�ٱلُْخ�شوبَُة�ٱلطَّ
ْوَرُة �ٱْلَْي�شِ �ٱلدَّ

تُها ِباٱْلأَيّاِم : ُمدَّ

�َْلَْدَوُل :

 Calendrier du cycle ovarien يَِّة ْوَرِة �ٱْلَْي�شِ يَْوِميَُّة �ٱلدَّ

.)la fécondation(ْشتَْنِتُج �ٱلَْفْتََة �ٱلَّتي تَِتمُّ فيها َعَمِليَُّة �ٱْلإِْخ�شاِب� يَِّة َو�أَ
ْوَرِة �ٱْلَْي�شِ ِة يف �ٱلدَّ با�شَ ُد يَْوَم �ٱْلإِ ب -    �أَُحدِّ

ُف �ٱِلْحِتياطاِت )les précautions( �ٱلاّلِزَم �ٱتِّخاُذها في َفْتـَرِة �ٱلَْحْي�ِشِ :  - �أَتََعرَّ

ُ فيِه َدْوَر ُكلٍّ ِمْن َهِذِه �ٱِلْحِتياطاِت: ِع َجْدَوٍل �أَُف�ضِّ ْهِريَِّة، ِبَو�شْ ْوَرِة �ٱل�شَّ ُد �ٱِلْحِتياطاِت �ٱلاّلِزَم �ٱتِّخاُذها ِخالَل �ٱلدَّ �أَُحدِّ

يَِّة  حِّ �ِشَمِة، تَْنظيُف �ٱلْـَمالِب�ِش �ٱلّد�ِخِليَِّة، تَْغييُر �ٱلفوَطِة �ٱل�شِّ �ُشْرُب �ٱلْـَم�ْشروباِت �ٱل�ّشاِخنَِة )�شاِي �أَْع�شاٍب، َح�شاٍء...(، تََجنُُّب تَناُوِل �ٱْلأَْطِعَمِة �ٱلدَّ

�ْشِتْحماُم ِبالْماِء �ٱل�ّشاِخِن. َرِي �ٱلَْحديِد َو�ٱلْـَمْغِنيْزيُوِم، ُمماَر�َشُة �ٱلَْم�ْشِي، �ٱْلِ ْغِذيٍَة َغِنيٍَّة ِباٱْلأَلْياِف َوُعْن�شُ ِباٱ�ْشِتْمر�ٍر، تَناُوُل �أَ

ُة 3 �شَّ �َْلِ

ي. 2 َو�أَْماَلأُ �ٱْلَْدَوَل يف َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ �أ - �أَُحلُِّل �ٱلَْوثيَقَة 

début du cyclepériode des règlespériode de fertilité

تدبري احل�صة 3
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الخ�صوبة، اأي الفترة التي يمكن اأن يحدث فيها اإخ�صاب البوي�صة بحيوان منوي )�صيدرج المفهوم في الح�صة الموالية(.
فترة  مبا�صرة  وتليها  الحي�س،  دم  نزول  من  يوم  باأول  تبتداأ  يوما.   28 المتو�صط(  )في  تدوم  الحي�صية  الدورة  اأن  وي�صتنتجون 

الخ�صوبة التي تختلف مدتها اأي�صا من فتاة الأخرى...
2 - تعرف فترة الحي�ض عند الفتاة بمجموعة من التغيرات النف�صية والفيزيولوجية )هرمونية(، في الغالب ما تكون مزعجة 

خالل الفترة، ت�صتوجب احتياطات مهمة يجب اأن تتخذها الفتاة:  
❍  �صرب الم�صروبات الدافئة كال�صاي االأع�صاب والح�صاء: ت�صاعد الج�صم على اال�صترخاء وعدم ال�صعور بالتعب وانخفا�س الطاقة، 

وتقلل من االألم وت�صنجات منطقة اأ�صفل البطن، وهي غنية بالفيتامينات واالأمالح المعدنية ...  
❍ تجنب تناول االأغذية الد�صمة: كالمقليات التي ت�صبب �صعوبة في اله�صم واالنتفاخ، وتعوي�صها بوجبات خفيفة �صحية.

❍ تنظيف المالب�س الداخلية: للحفاظ على نظافة الج�صم والع�صو التنا�صلي.

❍ تغيير الفوطة ال�صحية با�صتمرار: لتجنب تراكم الجراثيم في المنطقة المهبلية، مع غ�صل اليدين جيدا بالماء وال�صابون.

❍  تناول اأغذية �صحية غنية باالألياف وعن�صري المغني�صيوم والحديد: لتعوي�س الج�صم لفقدانه كميات كبيرة من الدم، كاللحوم 

والخ�صراوات والفواكه واالأ�صماك ودقيق الذرة وال�صوفان ... ت�صاعد هذه االأغذية على ا�صترخاء الع�صالت وتق�صي على االنتفاخ 
واحتبا�س ال�صوائل في الج�صم.

❍   باالإ�صافة اإلى �صرب الكثير من الماء )ي�صهل التخل�س من ال�صوائل المتراكمة بالج�صم(، وتجنب �صرب الم�صروبات الباردة 

والقهوة التي توؤدي اإلى ع�صر اله�صم واالحتفاظ بال�صوائل واالنتفاخ، والحفاظ على الج�صم دافئا بو�صع كمادات �صاخنة على 
البطن واال�صتحمام بماء �صاخن، وممار�صة الم�صي...

في نهاية الح�صة، �صتطرح ت�صاوؤلت وا�صتف�صارات يرغب المتعلمات والمتعلمون اإيجاد اإجابات لها، تتعلق بمفهوم الإخ�صاب. 
�صتترك الإجابة عنها للدر�ض الموالي لت�صويقهم. 
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3 -  اأتعرف عملية الإخ�صاب:
ي�صتغل االأ�صتاذ)ة( ت�صاوؤالت التالميذ التي طرحت في اآخر الح�صة الما�صية كو�صعية انطالق لح�صته. 

كوثيقة عمل الختبار فر�صياتهم، يحلل المتعلمات والمتعلمون الوثيقة 3 في مجموعات �صغيرة، ويعبرون �صفهيا عما الحظوه ثم 
ينجزون الن�صاط في �صكل خطاطة اأو جدول، في دفاتر التق�صي، ويعبرون عنها:

اأ - تقذف الحيوانات المنوية في مهبل المراأة، وتتحرك )تهاجر( نحو الم�صالك التنا�صلية العليا بوا�صطة �صوطها، لتعبر الرحم 
نحو قناة المبي�ض )الخرطوم(.

ب - حيث تلتقي واحدة من الحيوانات المنوية بالبوي�صة )واحدة( لتخ�صبها )لتلقحها(، في الثلث االأول من قناة المبي�س:
                    المهبل                         الرحم                     قناة المبي�ض

بحيوان  واحدة  بوي�صة  اندماج  هو  الإخ�صاب  اأن  وي�صتنتجون 
منوي واحد، ويحدث في الثلث الأول من قناة المبي�ض.

     Je conclus تدبري مرحلة : اأ�صتخل�ص

والمتعلمون عبر  المتعلمات  اإليها  تو�صل  التي  التعلمات  لتح�صيل   ♦

على  المدر�س)ة(  يحث  الدر�س،  في  روجوها  التي  التمارين  مختلف 
المفاهيم  على  اعتمادا  التعلمات،  هذه  الأهم  الخال�صة  وقراءة  بناء 
العربية  باللغتين،  الدر�س  من  الفقرة  هذه  في  الواردة  والم�صطلحات 

والفرن�صية. 
يذكر كذلك باقتراحاتهم ال�صابقة ق�صد تعديلها اأو اإثباتها. 

تدبري مرحلة التطبيق والإ�صتثمار :

     J’applique et j’investis 
ح�صلوه  ما  ويطبقون  فيه  والمتعلمات  المتعلمون  ي�صتثمر  ن�صاط 

خالل الدر�س:
دفاتر  في  ال�صحيح  الجواب  والمتعلمون  المتعلمات  يكتب   -  1

التق�صي:
اأ - تخ�صب البوي�صة -  ب »حيوان منوي واحد«.

ب - تخ�صب البوي�صة في  »قناة المبي�ض«.
ج- تحدث االإبا�صة )في اليوم 14( »بعد فترة الطمث«.

2 -  En reproduisant d’une façon simplifiée le schéma proposé sur leur cahier d’investigation, les élèves 
répondent à la question comme suit :

(a) - Le jour 1 est le premier jour du cycle ovarien.

(b) - La fin du cycle  (28ème jour).

(c) La période des règles ou mensuetruations  (5 jours,  la zone en rouge).

(d) La période de fertilité  ou de fécondité (la zone en vert).

تدبري احل�صة 4
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ي : ْن �أُجيَب �ٱْلآَن َعلى �ُشوؤ�ِل �ٱلتََّق�شّ �أَ�ْشتَطيُع �أَ

ي : حيَح في َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ 1 - �أَْكتُُب �ٱلَْجو�َب �ٱل�شَّ

ُة ِبـ: ُب �ٱلْبَُويْ�شَ �أ -   تَُخ�شَّ

َحيو�ٍن َمنَويٍّ و�ِحٍد - �أَْكثََر ِمْن َحيَو�ٍن َمنَِوٍيّ  

ُة في: ُب �ٱلْبَُويْ�شَ ب - تَُخ�شَّ

ِحِم - َقناِة �ٱلَْمبي�ِش �ٱلرَّ  

ُة : با�شَ ج - تَْحُدُث �ٱْلإِ

ْمِث. ْمِث - بَْعَد َفْتَرِة �ٱلطَّ َقْبَل َفْتَرِة �ٱلطَّ  

ي : نِْجُز في َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ - �أَُحلُِّل �ٱلَْوثيَقَة 3 َو�أُ

�أ - �أُبَيُِّن َم�شاَر  �ٱلْـَحيَو�ناِت �ٱلْـَمنَِويَِّة في �ٱلْـَم�شاِلِك �ٱلتَّنا�ُشِليَِّة ِلْلَمْر�أَِة.

ُد  �ٱلْـَمكاَن �ٱلَّذي تَِتمُّ فيِه َعَمِليَُّة �ٱْلإِْخ�شاِب.  ب -  �أَُحدِّ

يَْوماً    28 ِط  �ٱمْلُتََو�شِّ ِة يف  �ٱمْلَْر�أَ ِعْنَد  ْهِريَُّة(  �ٱل�شَّ )�أَِو  يَُّة 
�ٱْلَْي�شِ ْوَرُة  �ٱلدَّ تَدوُم 

ْمِث َوَفْتَُة �ٱْلُ�شوبَِة.   ُن ِمْن َفْتَتنَْيِ َرئي�َشتنَْيِ ُهما : َفْتَُة �ٱلطَّ َوتَتَكوَّ

ِل ِمَن �ٱْلَْي�ِش، َوتَدوُم َحو�يَلْ 5 �أَيّاٍم. ْمِث: تَْبتَِدىُء ِمَن �ٱلْيَْوِم �ٱلأَوَّ - َفْتَرُة �ٱلطَّ

 .16 َو�ٱلْيَْوِم   12 �ٱلْيَْوِم  بنَْيَ  ما  ِط  �ٱمْلُتََو�شِّ يف  تَكوُن  �ٱلُْخ�شوبَِة:  َفْترُة   -

يَِّة، 
ْوَرِة �أ �ٱْلَْي�شِ ِة �ٱلَّتي َتُْدُث يف �ٱلْيَْوِم  14 ِمَن �ٱلدَّ َوتَتََخلَُّلها َعَمِليَُّة �ٱْلإِبا�شَ

ِة. بَِة �أَِو �ٱلْبَْي�شَ ِة �ٱمْلَُخ�شَّ ِحُم ُم�ْشتَِعّد�ً ِلٱ�ْشِتْقباِل �ٱلْبَُويْ�شَ َحْيُث يَكوُن �ٱلرَّ

3

ُة �ٱلْبَُويْ�شَ

�ٱْلَيَو�ناُت �ٱمْلَنَِويَُّة

ُة l’œuf�ٱلْبَْي�شَ

l’ovule

les spermatozoïdes

ْمِث : Les menstruationsُمْعَجمي : ُةُ : L’ovulation�َْلُ�شوبَُة  :  La fertilitéَدُم �ٱلطَّ ِ�ْلإِبا�شَ

Le spermatozoïde : َحيو�ٌن َمنَِوٌيL’ovule : ُة �َلْبَُويْ�شَ La fécondation :  ٱْلِْخصاُب 

Je conclus�أَ�ْشتَْخِل�ُش:

Le cycle ovarien, chez la femme, dure en moyenne 
28 jours. et comporte deux périodes principales : 
- La période des menstruations )règles(, commence 
le premier jour des règles et dure 5 jours en 
moyenne.
- La période de fertilité ou de fécondité se situe 
entre le 12ème et le 16ème jour du cycle; alors que 
l’ovulation se situe au 14ème jour en moyenne. 
Pendant cette période, l’utérus est prêt d’accueillir 
l’ovule fécondée ou l’oeuf.

ُف َعَمِليََّة �ٱْلإِْخ�شاِب:  - �أَتََعرَّ

َم�شاُر �ٱلْـَحيَو�ناِت �ٱلْـَمنَِويَِّة.

ِة َم�شاُر �ٱلْبَْي�شَ

2   -  Je copie le schéma 4 et j’indique  :
 )a( pour : Le début du cycle ovarien.

 )b( pour : La fin du cycle.

 )c( pour : La période des règles.

 )d( pour : La période de fertilité.

�َْلإِْخ�شاُب

َمنَِوٍيّ  ِبَحيَو�ٍن  ٍة  بَُويْ�شَ �ٱنِْدماُج  ُهَو  �َْلإِْخ�شاُب: 

ٍة  بَُويْ�شَ �إِنْتاُج  �ٱلَْعَمِليَّة  َهِذِه  َعْن  َويَْنتُُج  َو�ِحٍد. 

ُر ِلتَ�شَي َجنيناً. ٍة، تَتََطوَّ ُمَلقََّحٍة �أَْو بَْي�شَ

J’applique et J’investis �ْشتَْثِمُر: ـُِق َو�أَ �أَُطـبّـ

ُة 4 �شَّ �َْلِ

4

l’ovulation

 le cycle ovarien
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في نهاية الح�صة، يحفز الأ�صتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمون اإلى طرح ت�صاوؤلت اأو ا�صتف�صارات يرغبون في اإيجاد اإجابات اأو 
حلول لها، تتعلق بمو�صوع در�صهم... وذلك لتعويدهم على التفكير العلمي وت�صويقهم للدر�ض الموالي.

ر�صيدهم  اإغناء  والفرن�صية ق�صد  بالعربية  الواردة  المفردات  قراءة  والمتعلمون على  المتعلمات  م�صاعدة  تتم  معجمي: 
اللغوي.
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Je m’interroge et je suppose : تدبري و�صعية النطالق : اأت�صاءل واأفرت�ص

♦ في بداية الح�صة، يذكر االأ�صتاذ)ة( بمو�صوع الدر�س ال�صابق، وي�صتغل ت�صاوؤالت المتعلمات والمتعلمين في نهايته لمعرفة بقية 

المو�صوع ونتيجة االإخ�صاب...
يقراأ المتعلمات والمتعلمون الو�صعية المقترحة في الكتاب المدر�صي، وهي عبارة عن اآيتين من �صورة الموؤمنون: 

َغًة  ْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُم�صْ ِكيٍن* ُثمَّ َخلَْقَنا النُّ ن ِطيٍن* ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة في َقَراٍر مَّ {َوَلَقْد َخلَْقَنا الإن�صان ِمن �صاللة مِّ
ُ اأَْح�َصُن الخالقين* ُثمَّ اإِنَُّكْم َبْعَد ذِلَك َلَميُِّتوَن*  َغَة ِعَظاماً َفَك�َصْوَنا اْلِعَظاَم َلْحماً ُثمَّ اأَن�َصاأَْناُه َخْلقاً اآَخَر َفَتَباَرَك اللَّ َفَخلَْقَنا اْلُم�صْ

ُثمَّ اإِنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثوَن* َوَلَقْد َخلَْقَنا َفْوَقُكْم �َصْبَع طرائق َوَما ُكنَّا 
َعِن اْلَخْلِق غافلين} )12ـ17(. 

معاني الكلمات: النطفة: القليل من الماء.
{َقَراٍر}: مقر، والمراد به الرحم التي ت�صتقر فيها النطفة.

ِكيٍن}: متمكن، »و�صفت به الرحم لتمكنها في حفظ النطفة من  {مَّ
ال�صيعة والف�صاد، اأو لكون النطفة م�صتقرة متمكنة فيها.
{َطَراِئَق}: جمع الطريقة، وهي ال�صبيل المطروقة.

                                     التف�صير لـ»مجمع البيان«، ج:7، �س:160
                                     »تف�صير الميزان«، ج:15، �س:20

هذان االآيتان تبينان عظمة الرحمان في خلقه والمراحل التي يمر 
ثم  علقة  ثم  نطفة  �صورته:  ا�صتكمال  قبل  اأمه  رحم  في  االإن�صان  منها 
تحليلهما من طرف  وقبل   ... نعرفه  كما  اإن�صانا  لت�صير  تتطور  م�صغة 
المتعلمات والمتعلمين، يف�صر االأ�صتاذ الكلمات الواردة فيهما وي�صجعهم 

على المناق�صة واحترام الراأي...
�صوؤال  اإيجاد  يحاولون  االأ�صتاذ)ة(،  وبم�صاعدة  مجموعات  في   

التق�صي: ماهي مراحل الحمل؟ 
Question d’investigation : quelles sont les étapes de la grossesse?

يكتب ال�صوؤال على ال�صبورة وعلى دفاتر التق�صي.
لالإجابة عن الت�صاوؤل، يقترح المتعلمات والمتعلمون مجموعة من االأفكار كاأجوبة اأولية عن الت�صاوؤل تكتب الفر�صيات في دفتر 
التق�صي ثم على ال�صبورة، ليحتفظ باالأقرب منها للتحقق: ثم ينجزون االأن�صطة المقترحة في مجموعات �صغيرة )يذكر االأ�صتاذ)ة( 

بميثاق عمل المجموعات(.

التوالد عند الإن�صان )2(
La reproduction humaine (2)
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نِْجُز ما يَلي: ُف �أََهمَّ َمر�ِحِل �ٱلَْحْمِل )les étapes de la grossesse(  َو�أُ  - �أَتََعرَّ

 �َلتَّو�لُُد ِعْنَد �ٱْلإِنْ�شاِن )2(

باَح �آياٍت ُقْر�آِنيًَّة  َجَه ُمبا�َضًَة �إىِل و�ِلِدِه قاِئاًل: َقَر�أَ َعَلْينا �ٱْلأُ�ْشتاُذ َهذ� �ٱل�شَّ لَـّما َرَجَع �َشعيٌد ِمَن �ٱلْـَمْدَر�َشِة �ٱتَـّ

َغًة،  ِت �ٱنِْتباهي:  »......ثُمَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة يف َقر�ٍر َمكنٍي، ثُمَّ َخَلْقنا �ٱلنُّْطَفَة َعَلََقًة، َفَجَعْلنا �ٱلَْعَلَقَة ُم�شْ �َشدَّ

َغَة ِعظاماً، َفَك�َشْونا �ٱلِْعظاَم لَـْحماً، ثُمَّ �أَنْ�َشاأْناُه َخْلقاً �آَخَر...«. َفَجَعْلنا �ٱلْـُم�شْ

ي. يّاتي َعلى َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ ل �ُشوؤ�لي َوَفَر�شِ - �أُ�َشجِّ

�أَتَ�شاَءُل َو�أَْفتَِر�ُش:

يّاتي : Je vérifie mes hypothèses�أَْختَِبُ َفَر�شِ

Je m’interroge et je suppose

- Connaître les étapes embryonnaire et fœtale de la grossesse.
- Distinguer les caractéristiques de chacune des deux étapes.
- Connaître le lien entre la mère et le foetus par le placenta.
- Décrire les précautions à prendre pendant la grossesse.

�ٱلْـَحميِليََّة الَهَداُف َو�ٱلْـَمْرَحَلَة  �ٱلْـَجنينََة  �ٱلْـَمْرَحَلَة  َف  �أَتََعرَّ -  �أَْن 

ِلْلَحْمِل.

Objectifs

 La reproduction humaine 2.َد َخ�شاِئ�َش ُكلٍّ ِمَن �ٱلْـَمْرَحَلتَْيِن - �أَْن �أَُحدِّ

َف �ٱْرِتباَط �ٱْلأُمِّ ِباٱلْـَحميِل ِبو��ِشَطِة �ٱلْـَم�شيَمِة. - �أَْن �أَتََعرَّ

ْحِتياطاِت �ٱلو�ِجَب �ٱتِّخاُذها ِخالَل �ٱلْـَحْمِل. َف �ٱْلِ - �أَْن �أَ�شِ

ُل فيها �أََهمُّ �أَْع�شاِء �ٱلِْج�ْشِم �أَثْناَء �ٱلْـَحْمِل. ُد �ٱلْـَمْرَحَلَة �ٱلَّتي يَتَ�َشكَّ ب - �أَُحدِّ

ج - �أَ�ْشتَْنِتُج َخ�شائَ�َش ُكلٍّ ِمَن  �ٱلْـَمْرَحَلِة �ٱلْـَجنينَِة َو�ٱلْـَمْرَحَلِة �ٱلْـَحميِليَِّة. 

ِحِم َوتَ�ْشتَِقرَّ يف ِجد�ِرِه. ىل �ٱلرَّ ُة َوتَتَنَقَُّل ِلتَاأُْخَذ َطريَقها �إِ ُة �ٱ�ْشِتْعد�د�ً ِلـُحدوِث �ٱلْـَحْمِل. َوبنَْيَ �ٱْلإِْخ�شاِب َو�ٱلْـِولدِة، تَْنمو �ٱلْبَْي�شَ ُب �ٱلْبَُويْ�شَ - تَُخ�شَّ

-  يَـُمرُّ �ٱلْـَحْمُل َعْبَ َمْرَحَلتنَْيِ �أَ�شا�ِشيَّتنَْيِ ُهما:  �َلْـَمْرَحَلُة �لْـَجنينَُة َوتدوُم �َشْهَريِْن، َو�ٱلْـَمْرَحَلُة �لَْحِميِليَُّة َوتَدوُم �َشْبَعَة �أَ�ْشُهٍر، يَْنمو فيها �ٱلْـَحميُل 

تَْدريِجيّاً �إِىل َوْقِت �ٱلِْولَدِة.

ُ يف َجْدَوٍل �ٱلَْفْرَق بنَْيَ �ٱلْـَجننِي َو�ٱلْـَحميِل. �أ - �أَُحلُِّل �ٱلَْوثيَقَة 2 َو�أُبنَيِّ

ُة 5 �شَّ �َْلِ

1

2 

ٌة  بَْي�شَ

 �َلَْجنيُن في 

ِل وَّ
 �َلَْجنيُن في �َشْهِرِه �ٱْلأَ

�َشْهِرِه �ٱلثَّاني

 �َلَْحميُل في 

�ِبِع  �َلَْحميُل في �َشْهِرِه �ٱلرَّ

�َشْهِرِه �ٱل�ّشاِد�ِش
 �َلَْحميُل في 

�َشْهِرِه �ٱلتّا�شِع

ِولَدٌة �إِْخ�شاٌب
 �َلْـَمْرَحَلُة �لْـَجنينَُة  

L’étape embryonnaire 

�َلْـَمْرَحَلُة �لَْحِميِليَُّة

L’étape fœtale  

 

َمر�ِحُل �ٱلَْحْمِل

ِّيُّ �َْلَْبُل �ٱل�ضُّ

ِعْنَد ُحلوِل َوْقِت �ٱلِْولَدِة يَتَِّجُه 

ِحِم  �ٱلرَّ ُعنُِق  نَْحَو  �ٱْلَننِي  َر�أْ�ُش 

�ٱ�ْشِتْعد�د�ً ِلْلُخروِج.

تدبري احل�صة 5
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تدبري مرحلة التق�صي : اأخترب فر�صياتي :

Je vérifie mes hypothèses 

1 -  اأتعرف مراحل الحمل:
بها في ح�صته:  اأخرى لال�صتعانة  وثائق  يقترح  اأن  المقترحة )يمكن لالأ�صتاذ)ة(  وال�صور  الن�س  والمتعلمون  المتعلمات  يقراأ 

�صريط ڤيديو، �صور اأخرى...( ويحللونها ويناق�صونها في مجموعات...
اأ - يحاولون التمييز بين مراحل تطور الجنين، ويعبرون عنها: يدوم الحمل ت�صعة اأ�صهر، ويبداأ عندما تندمج البوي�صة بالحيوان 

المنوي )االإخ�صاب(. تنتج عن ذلك »بي�صة«، تتطور لت�صير جنينا ثم حميال...
عمره �سهران – مالمحه غير وا�سحة – حجمه �سغير جداالجنين
عمره 7 اأ�سهر – نمو الحميل – مالمح وا�سحةالحميل

 قبل الوالدة، ينقلب راأ�صه اإلى اأ�صفل ا�صتعدادا للخروج )للوالدة(.
ب - تت�صكل اأع�صاء الجنين في المرحلة الجنينية.

ووزنه  ويزداد حجمه  اأع�صاوؤه  تنمو  الحميلية  المرحلة  وفي  الجنين،  اأع�صاء  تت�صكل  الجنينية  المرحلة  اأن: في  ي�صتنتجون   - ج 
وتت�صح مالمحه تدريجيا.

وا�صتف�صارات حول  ت�صاوؤلت  والمتعلمون  المتعلمات  العلمي، يطرح  التفكير  اكت�صاب  على  ولتعويدهم  الح�صة،  نهاية  قبل 
»كيف ينمو الجنين؟ وكيف يتغذى ويتنف�ض؟«. تاأجل الإجابات، لت�صويقهم للح�صة الموالية ...
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2 -  اأتعرف الم�صيمة ودورها:  
ي�صتغل االأ�صتاذ ت�صاوؤالت المتعلمات والمتعلمين حول تغذية الجنين وتنف�صه لي�صتهل بها ح�صته: كيف يتغذى ويتنف�س الجنين؟

الختبار فر�صياتهم، يقترح الكتاب وثيقتين: 
الوثيقة 2: �صورة لجنين في كي�صه ال�صلوي، في �صهره الثاني مرتبط باأمه عبر الم�صيمة والحبل ال�صري. 

الوثيقة 3: خطاطة تبين دور الم�صيمة في التبادالت الغذائية والتنف�صية بين دم الجنين والحميل ودم االأم: تزود االأم حميلها 
بالغذاء )مواد القيت( وباالأك�صيجين )لتنف�صه(، والحميل يطرح ف�صالته الغذائية والتنف�صية )ثنائي اأك�صيد الكربون( عبر الحبل 

ال�صري.
وي�صتنتجون اأن الم�صيمة لها دور مهم في تغذية وتنف�ض الجنين.
3 - اعتمادا على الن�س المقترح في الكتاب )وعلى وثائق اأخرى، 
ن�صو�س مكتوبة اأو مرئية... يمكن اأن ي�صتعين بها االأ�صتاذ)ة( في هذا 
االحتياطات  مجموعات،  في  والمتعلمون  المتعلمات  يناق�س  الن�صاط(، 
�صحة  في  الجنين  يكون  كي  حملها  اأثناء  اتباعها  االأم  على  يجب  التي 
بعد  التق�صي  دفاتر  في  ينجزون  والدته.  عند  ت�صوهات  وبدون  جيدة 
تحليل كل معطى، مع ا�صتح�صار تعلماتهم ال�صابقة ومالحظاتهم الأفراد 

اأ�صرهم ومحيطهم... تحتاج االأم الحامل اإلى: 
وعن�صر  بالفيتامينات  الغنية  وال�صحية  ال�صليمة  ❍  التغذية 
)لنمو الجنين ب�صكل طبيعي ولتفادي الت�صوهات في  الحديد 

الدماغ والعمود الفقري(؛
لتجنب  اليوم  خالل  الراحة  من  ق�صط  واأخذ  الكافي  النوم   ❍

التعب؛ 
للحفاظ  ال�صاقة  الريا�صات غير  ال�صباحة والم�صي:  مزاولة   ❍

على �صحتها ولت�صهيل الوالدة؛  
و�صفة  وبدون  ع�صوائيا  االأدوية  اأخذ  عدم  الذاتي:  التداوي   ❍

الطبيب؛
❍ البتعاد عن التدخين ودخان ال�صجائر: يوؤثر على الجنين واأمه؛

❍ اإجراء فحو�صات طبية دورية وزيارة الطبيب بانتظام )لمتابعة نمو الجنين و�صحته و�صحة االأم(؛
❍ الهواء الملوث بالدخان والمبيدات الح�صرية...؛

❍ �صرب كميات كافية من الماء وال�صوائل )يحتوي ج�صم الجنين على 70 بالمائة من الماء(؛
بالإ�صافة اإلى ذلك: نظافة الثياب والمكان، تجنب القطط في المنزل )ت�صبب داء المقو�صات للمولود(، عدم االإكثار من 

�صرب القهوة وال�صاي، اأخذ التطعيمات الالزمة للوقاية من العدوى...

تدبري احل�صة 6
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ي : ْن �أُجيَب �ٱْلآَن َعلى �ُشوؤ�ِل �ٱلتََّق�شّ �أَ�ْشتَطيُع �أَ

ُم �إِلى َمْرَحَلتَْيِن ُهما : • تَدوُم َفْتَرُة �ٱلَْحْمِل ِت�ْشَعَة �أَ�ْشُهٍر، َوتَْنَق�شِ

�أَْع�شاِء  ُل  تَ�ُشكُّ ِخاللَها  يَِتمُّ  �َشْهَريِْن،  تَدوُم   : �ٱلَْجنينَُة  ◆  �َلَْمْرَحَلُة 
�ٱلَْجنيِن.

ُمتَ�شاِرٍع  ِبنُُموٍّ  َوتَتََميَُّز  �أَ�ْشُهٍر،  �َشْبَعَة  تَدوُم   : �ٱلَْحميِليَُّة  ◆  �َلَْمْرَحَلُة 

ِلِج�ْشِم �ٱلَْحميِل َوِزياَدٍة في َوْزِنِه.

تَْلَعُب  �ٱلَّتي  َو�ٱلَْم�شيَمِة  يِّ  رِّ �ٱل�شُّ �ٱلَْحْبِل  ِبو��ِشَطِة  ِه  مِّ
ِباأُ �ٱلَْحميُل  يَْرتَِبُط   •

مِِّه.
يَِّة بَْينَُه َوبَْيَن �أُ

َدْور�ً في �ٱلتَّباُدلِت �ٱلِْغذ�ِئيَِّة َو�ٱلتَّنَفُّ�شِ

ِة �ٱتِّخاُذها �أَثْناَء �ٱلَْحْمِل ِلْلِحفاِظ  • ِمْن بَْيِن �ٱِلْحِتياطاِت �ٱلَّتي َعلى �ٱلَْمْر�أَ

ليَمُة َو�ٱلّر�َحُة َو�ٱلنَّْوُم �ٱلْكافي، َوِزياَرُة  َعلى �َشالَمِة َحْمِلها : �َلتَّْغِذيَُة �ٱل�شَّ

ِث. بيِب، َو�ٱِلبِْتعاُد َعِن �ٱلتَّْدخيِن َو�ٱلَْهو�ِء �ٱلُْمَلوَّ �ٱلطَّ

Je conclus�أَ�ْشتَْخِل�ُش:

•  La grossese dure 9 mois; elle est composée de 
deux périodes :

◆   La période embryonnaire : elle dure 2 
mois; elle est caractérisée par la formation des 
organes de l’embryon.

◆   La période fœtale : elle dure 7 mois; elle se 
caractérise par la croissance rapide du fœtus 
jusqu’à la naissance.

•  L’embryon et le fœtus sont reliés par le cordon 
ombilical et le placenta, qui joue un rôle dans les 
échanges nutritifs et réspiratoires.

•  Parmi les précautions que la femme enceinte 
doit prendre : avoir une alimentation saine, bien 
dormir, visiter le médecin, éviter la cigarette et 
l’air pollué.

�َلَْم�شيَمُة :  Le placenta�َلَْحميُل :  Le fœtus�َلَْجنيُن :  L’embryonُمْعَجمي : Les échanges  : َلتَّباُدلُت�

J’applique et J’investis �ْشتَْثِمُر: ـُِق َو�أَ �أَُطـبّـ

ِه:    ُف َدْوَر �ٱلَْم�شيَمِة  le placenta في تَْغِذيَِة �ٱلَْجنيِن َو تَنَفُّ�شِ  - �أَتََعرَّ

ُف �ٱِلْحِتياطاِت �ٱلْو�ِجَب �ٱِتّخاُذها ِحفاظاً َعلى �َشالَمِة �ٱلَْحْمِل.  - �أَ�شِ

ِه ِحفاظاً َعلى َحْمٍل �َشليٍم. مِّ
لى َمْعِرَفِة ُمتََطلَّباِت �ٱلَْجنيِن َو�أُ عايَِة َو�ٱِلْهِتماِم، ِمّما يَْدعو �إِ ُة �ٱلْحاِمُل �إِلى �ٱلرِّ تَْحتاُج �ٱلَْمْر�أَ

يَِّة ُكلِّ ِمْنها : �أَْغِذيٌَة َغِنيٌَّة ِباٱلْفيتاميناِت َو�ٱلَْحديِد، نَْوٌم كاٍف، ُمز�َولَُة �ٱلَْم�ْشِي  ُد ِمْن بَْيِن َهِذِه �ٱِلْقِتر�حاِت ما يُوفي ِبَذِلَك َمَع تَْو�شيِح �أََهمِّ  - �أَُحدِّ

بيِب ِباٱنِْتظاٍم، �ُشْرُب �ٱلْماِء،   ِث، ِزياَرُة �ٱلطَّ ، َعَدُم �ٱلتَّْدخيِن، �إِْجر�ُء ُفحو�شاٍت ِطبِّيٍَّة َدْوِريٍَّة، �َِلبِْتعاُد َعِن �ٱلَْهو�ِء �ٱلُْمَلوَّ
ُّ
�ِتي باَحِة، �َلتَّد�وي �ٱلذَّ َو�ٱل�شِّ

�َلَْعَمُل ِل�شاعاٍت ِطو�ٍل.

�ْشتَْنِتُج. ِه َو�أَ بَيُِّن َدْوَر �ٱلَْم�شيَمِة في تَْغِذيَِة �ٱلَْجنيِن َوتَنَفُّ�شِ
�أَُحلُِّل �ٱلَْوثيَقتَْيِن 2 َو 3 َو�أُ

ُة 6 �شَّ �َْلِ

3

الُت �َلْف�شَ

ثُناِئي �أُْك�شيِد �لَْكْربوِن

جنُي �َْلأُْك�شِ

�َلِْغذ�ُء

ِه مِّ
يَُّة بَْيَن �ٱلَْجنيُن َو�أُ

�َلْتَّباُدلُت �ٱلِغذ�ِئيَُّة َو�ٱلتَّنَفُّ�شِ

َدُم �َلَْم�شيَمُةَدُم �َلَْجنيِن َو�ٱلَحميِل

L’alimentation

L’oxygène

Le dioxyde de carbone

Les déchets

ُل فيها �أَْع�شاُء �ٱلَْجنيِن. ي، �ٱلَْمْرَحَلَة �ٱلَّتي تَتَ�َشكَّ ُد في َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ 12  �أَُحدِّ   -  Je décris sur mon cahier, le rôle du placenta 
et du cordon ombilical.

�َلَْجنيُن

l’embryon

يُّ ِرّ �َلَْحْبُل �ٱل�شُّ

le cordon ombilical

َلِويُّ �َلْكي�ُش �ل�شَّ

le sac amniotique

�َلَْم�شيَمُة
le placenta

َكْيَف يَْقتاُت �َلَْجنيُن َوَكْيَف يَتَنَفَّ�ُش؟ 

2

اًل ِباٱْلَننِي  ِحِم �أَثْناَء �ٱْلَْمِل ُمتَّ�شِ ٌو يَْنمو يف �ٱلرَّ �مَْلَ�شيَمُة ُع�شْ

. ِّيِّ َعْن َطريِق �ٱْلَْبِل �ٱل�ضُّ
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♦ يتدخل االأ�صتاذ)ة( في بناء التعلمات الم�صتهدفة، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من توثيقها في �صكل ا�صتنتاج. يذكر كذلك 

بفر�صياتهم ال�صابقة ق�صد تعديلها اأو اإثباتها.
العلمية  الم�صطلحات  باعتماد  الدر�س،  في  الواردة  التعلمات  اأهم  ت�صم  التي  العامة  الخال�صة  والمتعلمون  المتعلمات  يقراأ   ♦

باللغتين العربية والفرن�صية.

تدبري مرحلة التطبيق والإ�صتثمار :

     J’applique et j’investis 
♦ ن�صاط ي�صتثمر المتعلمون والمتعلمات فيه ويطبقون ما ح�صلوه خالل الدر�س.

تت�صكل اأع�صاء الجنين في �صهره الثاني.

2 - Le placenta a un rôle important dans l’alimentation du fœtus et sa respiration pendant les 9 mois de 
grossesse :

À travers le placenta et le cordon ombilical, la femme enceinte apporte de la nourriture (nutriments) et de 
l’oxygène à son futur bébé. Et le fœtus rejette ses déchets et le dioxyde de carbone.

معجمي: تتم م�صاعدة المتعلمات والمتعلمون على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�صية ق�صد اإغناء ر�صيدهم اللغوي.
في نهاية الح�صة، يحفز الأ�صتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمون اإلى طرح ت�صاوؤلت اأو ا�صتف�صارات يرغبون في اإيجاد اإجابات اأو 

حلول لها، تتعلق بمو�صوع در�صهم... وذلك لتعويدهم على التفكير العلمي وت�صويقهم للدر�ض الموالي.
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Je m’interroge et je suppose : تدبري و�صعية النطالق : اأت�صاءل واأفرت�ص

تعلمات  لما ح�صلوه من  وا�صتح�صارهم  والمتعلمين  المتعلمات  بتذكير  االأ�صتاذ)ة( ح�صته  ي�صتهل  ال�صابقة،  بالح�صة  ارتباطا 
وا�صتنتاجات عن مراحل الوالدة ودور الم�صيمة والحبل ال�صري في تغذية الجنين وتنف�صه...

وتتمة للمو�صوع، يحلل المتعلمات والمتعلمون الو�صعية المقترحة )يمكن لالأ�صتاذ)ة( اقتراح و�صعية اأخرى منا�صبة ...(. تناق�س 
جماعيا. يعملون في مجموعات ال�صتخراج �صوؤال التق�صي:

❍ ما هي الولدة؟

Question d’investigation : qu’est-ce que 
l’accouchement ?
يطرح الت�صاوؤل مرة اأخرى ويكتب على ال�صبورة، بعد كتابته في دفاتر 

التق�صي.
والموؤقتة  االأولية  االأجوبة  بع�س  والمتعلمون  المتعلمات  يقترح 
)الفر�صيات(، تكتب في دفتر التق�صي الخا�س لكل منهم، حيث يعبرون 
اأن ....  اأظن  اأو  عنها با�صتعمال عبارات من مثل: من وجهة نظري .... 
ي�صجل االأ�صتاذ)ة( اقتراحاتهم على ال�صبورة ويحتفظ باالأقرب منها اإلى 

التحقق.
 ثم يدعو االأ�صتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين اإلى اختبار فر�صياتهم 

باإنجاز اأن�صطة المقترحة في الكتاب.

تدبري مرحلة التق�صي : اأخترب فر�صياتي :

Je vérifie mes hypothèses 

1 -  اأتعرف عملية الولدة:
الثالثة  الر�صوم  والمتعلمون  المتعلمات  يالحظ  مجموعات،  في 
ويحللونها )وثائق عمل( وتناق�س �صفهيا... ثم ينجزون في دفاتر التق�صي:

اأ - ي�صفون تموقع الحميل في الرحم: يتجه راأ�صه نحو عنق الرحم، الذي بداأ يت�صع، م�صتعدا للخروج )الر�صم اأ(. 
بين  راأ�صه  ب�صد  الحميل  اإخراج  في  المولد)ة(  وي�صاعد  ب�صهولة،  بالخروج  للحميل  لل�صماح  ات�صاعا  الرحم  عنق  يزداد   - ب 

يديه)ها(... )الر�صم ب(.
ج - تحلل الوثيقة )الر�صم ج( مرة اأخرى من طرف المتعلمات والمتعلمين وي�صفون: بعد خروج الوليد من رحم اأمه، ي�صترد 
عنق الرحم تدريجيا �صكله وحجمه الطبيعيين. وبعد قطع الحبل ال�صري، ت�صد المولدة عليه لم�صاعدة الرحم على طرد الم�صيمة 

)بتقل�صات ع�صالت الرحم(: الم�صيمة ال وظيفة لها بعد االآن بعد خروج المولود، حيث اأن الوليد يبداأ بعملية التنف�س الرئوي.
وي�صتنتجون اأن عملية الولدة هي خروج الحميل من رحم اأمه. وتمر عبر ثالث مراحل: 1 - ات�صاع عنق الرحم، 2 - خروج 

الحميل، 3- ثم طرد الم�صيمة اإلى الخارج.

الولدة ومراحلها
Les étapes de l’accouchement

تدبري احل�صة 7

66

ُف َعَمِليََّة �ٱلِْولَدِة:  - �أَتََعرَّ

 �َلِْولَدُة َوَمر�ِحُلها

ر�َوَدها  �ٱلْبَْطِن،  في  ِبَوَجٍع  َل،  �ٱْلأَوَّ َحْمَلها  حاِمٌل  َوِهَي  َمْريَُم،  ُت  �أََح�شَّ

َعٍة. �أََخَذها َزْوُجها �إِلى ُم�ْشتَ�ْشفى �ٱلِْولَدِة ،  َطو�َل �ٱلَّلْيِل َعلى َفتَر�ٍت ُمتََقطِّ

بيُب �إِبْقاَءها في �ٱلُْم�ْشتَ�ْشفى.  َر �ٱلطَّ ها َقرَّ َوبَْعَد َفْح�شِ

ي. يّاتي َعلى َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ ل �ُشوؤ�لي َوَفَر�شِ - �أُ�َشجِّ

�أَتَ�شاَءُل َو�أَْفتَِر�ُش:

يّاتي : Je vérifie mes hypothèses�أَْختَِبُ َفَر�شِ

Je m’interroge et je suppose

- Connaître l’accouchement.
- Connaître les précautions à prendre lors de l’accouchement

َف َعَمِليََّة �ٱلِْولَدِة.اَْلَهَدفاِنِِ -  �أَْن �أَتََعرَّ

ِخالَل  �ٱتِّخاُذها  �ٱلْو�ِجَب  �ٱِلْحِتياطاِت  َف  �أَتََعرَّ -  �أَْن 

Objectifs�ٱلِْولَدِة.  Les étapes de l’accouchement

.)" �ْشَم "�أ ِحِم َو�ٱتِّجاَه َر�أْ�ِشِه )�ٱلرَّ ُف تََمْوُقَع �ٱلَْحميِل )le fœtus( د�ِخَل �ٱلرَّ �أ - �أَ�شِ

ِم.
ِ

ح بَيُِّن َدْوَر َهِذِه �ٱلَْعَمِليَِّة في ُخروِج �ٱلَْحميِل ِمَن �ٱلرَّ
ِحِم )l’utérus(. �أُ �ْشُم "ب" �ٱتِّ�شاَع ُعنُِق �ٱلرَّ ُح �ٱلرَّ ّ ب - يَُو�شِ

.)la sage-femme( ِّيِّ ِمْن َطَرِف �ٱلُْمَولَِّدِة
ر �ْشُم "ج" �إِلى تَْخلي�ِش �ٱْلأُمِّ ِمَن �ٱلَْم�شيَمِة )le placenta( بَْعَد تَْقطيِع �ٱلَْحْبِل �ٱل�شُّ ج -  يُ�شيُر �ٱلرَّ

روِريًَّة في ُكلِّ ِولَدٍة، َو�أَ�ْشتَْنِتُج. ُح ِلماذ� تُْعتَبَُر َهِذِه �ٱلَْعَمِليَُّة �شَ �أَُو�شِّ

ي: ناِق�ُشها �َشَفِهيّاً ثُمَّ �أُجيُب يف َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ �شوَم َو�أُ  �أَُحلُِّل �ٱلرُّ

ُة 7 �شَّ �َْلِ

   

1

2

جب�أ

رِّيُّ �َلَْحْبُل �ٱل�شُّ
le cordon ombilical

َلِويُّ �َلْ�ّشاِئُل �ٱل�شَّ
le liquide amniotique

�َلَْم�شيَمُة
le placenta

ِحِم َطْرُد �ٱلَْم�شيَمِة )�َلَْخال�ش(ُخروُج �ٱلَْحميِلِبد�يَُة �ٱِتّ�شاِع ُعنُِق �ٱلرَّ

ِ�ْمَر�أٌَة حاِمٌل

ِحِم ُعنُُق �ٱلرَّ

Col de l’utérus 

début de dilatation de l’utérussortie du fœtusla délivrance
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2  - اأتعرف الحتياطات الواجب اتخاذها خالل عملية الولدة:
اأ - يعمل المتعلمات والمتعلمون في مجموعات لتحليل الن�س والمل�صق اللدان يبينان الحركات )ال�صال�صل( االأربع للحياة التي 
يجب اأن تتخذ اأثناء عملية التوليد، ل�صالمة المولود واأمه. وتتمثل الحلقات اأو الحركات االأربع للحياة )انظر الموجز العلمي، �ض. 

164-165( في:

- النظافة، نظافة اليدين وتعقيمهما من طرف المولد)ة( اأثناء 
عملية التوليد ...

- الر�صاعة الطبيعية، وذلك من خالل خلق توا�صل بين المولود 
وثدي اأمه في ن�صف ال�صاعة االأولى من والدته. وذلك لمنع االلتهابات 
والح�صا�صيات التي قد ت�صيب المولود، كما اأنها تحمي االأم من النزف.
- توفير حرارة منا�صبة )c°37,5( الف�صاء الذي يحت�صن الوالدة 
تتنا�صب وحرارة اأح�صاء االأم التي كان الر�صيع بها وهو جنين، وعدم 
لمدة  لوترك  اإذ  ج�صده،  بتجفيف  االإ�صراع  يجب  بحيث  مبتال  تركه 
دقائق  �صبعة  لمدة  تركه  اأما في حال  لتدهورت �صحته،  دقائق  ثالث 

فاإن الموت يكون م�صيره. 
- ثم م�صح فمه واأنفه واإزالة كل االأو�صاخ لت�صهيل عملية التنف�ض، 
عند  يتنف�صون  ال  االأطفال،  من  المائة  في  و10   5 بين  ما  اأن  خا�صة 
على  والم�صح  الر�صيع  قدمي  على  ال�صرب  اأوال  يتطلب  وهو  الوالدة، 
ظهره، ما ي�صاعده على ا�صترجاع التنف�س بكيفية �صليمة، مع العلم اأن 

1 في المائة من المواليد يكونون في حالة اإنعا�س. 
الن�س  تحليل  من  والمتعلمون  المتعلمات  ي�صتنتج  بعدما   - ب 
والمل�صق الحركات االأربع، يعملون بم�صاعدة المدر�س)ة( على تبين كيفية تنفيذ كل حركة من الحركات االأربع التي تم ا�صتخراجها:

احلرارةالر�صاعةالتنف�صالنظافةاحلركات الأربع

االحتياطات

املولدة  يدي  نظافة   -
من  )للوقاية  وتعقيمهما 

اجلراثيم والعدوى(. 
- نظافة االأم

احلبل  قطع  اأداة  تعقيم   -
ال�صري،

وال�صوائب  االأو�صاخ  اإزالة 
واأنفه  الوليد  فم  من 
التنف�س(،  )لت�صهيـــــــــــــل 
جتنيبا له من كل احتماالت 

االختناق.

)من  طبيعية  ر�صاعة 
املناعة  الإك�صابه  الثدي( 
االأمرا�س  من  والوقاية 
االأم  ووقاية  واحل�صا�صيات، 
من النزف ملدة �صتة  اأ�صهر 

على االأقل

للمولود  الحميمية  توفير 
اأمه.  بطن  من  خروجه  حين 
يظل  اأن  بذلك  والمق�صود 
حرارة  من  جدا  قريبا  المولود 
بالحر�س  ذلك  ويتم  اأمه.  بطن 
على اإحداث التالم�س واالت�صال 
وجلد  االأم  جلد  بين  المبا�صر 
الوليد  جلد  بين  )اأو  وليدها 
واأبيه(. وهذا االت�صال الحميمي 
ح�صب  يقلل  الكنغر(   )طريقة 
في  الوفيات  ن�صبة  »الخبراء«، 
�صفوف االأطفال  حديثي الوالدة 

بن�صبة 40 في المائة
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يتدخل االأ�صتاذ)ة( في بناء التعلمات الم�صتهدفة، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من توثيقها في �صكل ا�صتنتاج. يذكر كذلك 
بفر�صياتهم ال�صابقة ق�صد تعديلها اأو اإثباتها.

يقراأ المتعلمات والمتعلمون الخال�صة العامة التي ت�صم اأهم التعلمات الواردة في الدر�س، باعتماد الم�صطلحات العلمية باللغتين 
العربية والفرن�صية.

يذكر كذلك باقتراحاتهم ال�صابقة ق�صد تعديلها اأو اإثباتها. 

تدبري مرحلة التطبيق والإ�صتثمار :

     J’applique et j’investis 
ن�صاط ي�صتثمر فيه المتعلمات والمتعلمون ويطبقون ما ح�صلوه خالل الدر�س من تعلمات. 

ينجزون المطلوب فرديا في دفتر التق�صي:
1 - االحتياطات التي تتخذها المولدة خالل عملية الوالدة هي: النظافة، والتنف�س، والر�صاعة الطبيعية، والحرارة.

2 -  تعقم اأداة قطع الحبل ال�صري الإخالئها من الجراثيم التي قد تعدي الوليد باأمرا�س خطيرة.
 3 - Chaque élève répond à la consigne sur son cahier d’investigation pour reconstruire le texte dans le bon 

ordre, les étapes de l’accouchement : 
c- Dilatation du col de l’utérus pour faciliter l’expulsion du nouveau-né.
b - Sortie de la tête du bébé avant le reste du corps.
d - Respiration de l’air par les poumons du nouveau-né.
a - Coupure du cordon ombilical et expulsion du placenta.

معجمي: تتم م�صاعدة المتعلمات والمتعلمون على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�صية ق�صد اإغناء ر�صيدهم اللغوي.
في اآخر الح�صة، يطالب المدر�ض)ة( المتعلمات والمتعلمين بالإعداد لم�صروع » كيف اأنجز مطوية؟«. ي�صكل فرقا �صغيرة 

للعمل التي �صت�صتغل على الم�صروع وتقديمه في الح�صة القادمة.
ي�صرح الأ�صتاذ)ة( مراحل الإنجاز با�صتعمال الأدوات، ويتاأكد من اأن الجميع قد فهم المطلوب، وتوزع الأعمال، اتفاقيا، بين 

اأع�صاء كل فريق.
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لن  و«حياتهم  الحياة«،  مدى  باإعاقة  ي�صابون  اأو  يموتون  ر�صيع   10000 �صنة  »كل   ♦

ت�صيع لننقذ 10000 ر�صيع«، �صعاران لتح�صي�ض الأمهات في �صن الإنجاب باأهمية الحركات 
الأ�صا�صية والب�صيطة لإنقاذ حياة اآلف الأطفال حديثي الولدة، اللذين يتعر�صون لإعاقات 
والحرارة  النظافة  الحركات:  بهذه  دراية  عدم  نتيجة  ببالدنا  �صنويا  الولدة  عند  دائمة 

والتنف�ض والر�صاعة الطبيعية.
يهدف هذا الم�صروع اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات ي�صتثمرون تعلماتهم في هذه الوحدة 
ومهاراتهم اليدوية والفنية في اإنجاز مطوية، وينمون مهاراتهم التوا�صلية في تح�صي�س اأمهاتهم 
الحلقات  اأو  الحركات  هذه  باأهمية 

االأربع.
م�صروع  تنفيذ  خالل  من 

المطوية، ينمي المتعلمات والمتعلمون قدراتهم على البحث والتق�صي 
طرف  من  تجنبها  وبالتالي  الوليد،  وفاة  اإلى  توؤدي  التي  العوامل  عن 

االأمهات والمولدات، وذلك باعتماد المواقع االإلكترونية...
المرحلة الأولى: مرحلة التح�سير

بعد عملية البحث عن المعلومات ال�صرورية الإنجاز المطوية، تبداأ 
اأو جرائد  – مجالت   A4 العدة: ورقة بي�صاء  مرحلة تح�صير وتجميع 
قديمة – م�صطرة – اأقالم لبدية، جافة، ملونة... – مق�س – مواقع 

اأنترنيت – مو�صوعات...

المرحلة الثانية: مرحلة الإنجاز   ال�صكل 1
عمل  مجموعات  اإلى  والمتعلمات  المتعلمين  توزيع  يتم 
الإنجاز  م�صبقا  اأعدتها  التي  اأدواتها  مجموعة  لكل  �صغيرة، 

الم�صروع. 
ي�صرح االأ�صتاذ)ة( مراحل اإنجاز المطوية، وتوزع االأعمال 

اتفاقيا بين اأع�صاء كل فريق.
يبداأ التالميذ بو�صع ت�صميم للمطوية )ال�صكل 1(:
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AREF de la région : 
..............................................
..............................................

- Mon école : 
..............................................
..............................................

- Ma ville :
..............................................

- Mon niveau scolaire :
..............................................

- Noms des membres du   
   groupe :

- ..........................................
- ..........................................
- ..........................................

1 - L’hygiène 2 - La chaleur

3 - La respiration 4 - L’allaitement maternel

Pho-

Photo

Photo

Photo

�ٱلحر�رة  - 2 - �ٱلنظافة  1
�َْلأَكاديِميَُّة �ٱلِْجَهِويَُّةِللتَّْرِبيَِة َو�ٱلتَّْكويِن ِلِجَهِة.

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

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

ِ��ْشُم َمْدَر�َشتي:

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

َمدينَتي:

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

ر��شي: - �َلُْم�ْشتَوى �ٱلدِّ

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

- �أَ�ْشماُء �أَْفر�ِد َمْجموَعتي:

......................................-

......................................-

......................................-

بيِعيَُّة �شاَعُة �ٱلطَّ - �ٱلرِّ  4 �ٱلتَّنَفُّ�ُش  - 3

وَرة �شّ

وَرة �شّ

وَرة �شّ

وَرة �شّ

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

......................................-

روِريََّة  �ٱل�شَّ لوِكيِّاِت  َو�ٱل�شُّ َو�ٱلَْمو�ِقَف  �ٱلَْمعاِرَف  �ٱلنّا�ِش  �إِْك�شاِب  في  �أَ�شا�ِشيّاً  َدْور�ً  �ٱلَْمْطِوياُت  •  تَْلَعُب 
�شوِم َو�ٱلِْمْبياناِت .  َمِة ِباٱلرُّ تُجاَه َمْو�شوٍع ُمَعيٍَّن، َوَذِلَك ِلَر�شاِئِلها �ٱلْموَجَزِة َو�ٱلْهاِدَفِة �ٱلُْمَدعَّ

• �أُنِْجُز َمْطِويًَة في َمْو�شوِع �ٱلَْحَركاِت �ٱْلأَْربَِع �ٱْلأَ�شا�ِشيَِّة ِلإِنْقاِذ 10000 َر�شيٍع ِمَن �ٱلَْمْوِت َو�ٱْلإِعاَقِة.

ُز َمْطِويًَة ؟ َكْيَف �أُْنِ

Comment réaliser un dépliant ?

ُة 8 �شَّ �َْلِ

- Faire connaître les malformations congénitales : causes 
et préventions.
- Développer mes capacités et mes compétences pour la 
conception et la réalisation.

ال�ِشِل( �ٱْلأَْربَِع �ٱْلأَ�شا�ِشيَِّة ِلَحياِة �ٱلَْوليِد. َف ِباٱلَْحَركاِت )�ٱل�شَّ - �أَْن �أَُعرِّ

ميِم َو�ٱْلإِنْـجاِز.  ُقُدر�تي َعلى �ٱلتَّ�شْ
َ
ي - �أَْن �أُنَـمِّ

Objectifs

اَلَْهَدفاِن

ُر �ٱلَْو�شاِئَل �ٱلتّاِليََة:  �أُْح�شِ

 �أُنِْجُز �ٱلَْمْطِويََة. ِباٱِتّباِع �ٱلُْخُطو�ِت �ٱلتّاِليَِة:

  �َلَْمْرَحَلُة 

  �َلَْمْرَحَلُة �ٱلثّاِنيَُة

َوَرَقٌة بَْي�شاُء )A4( - َمَجالٌَّت �أَْو َجر�ِئُد َقديَمٌة - ِمَق�شٌّ 

- ِم�ْشَطَرٌة - �أَْقالٌم - ِل�شاٌق  - َمْو�شوعاٌت...

ْكُل 1(. ياً �إِلى ثاَلثَِة �أَْق�شاٍم، ِبَعْر�ِش 10 �َشْنِتِمْتر�ٍت ِلُكلِّ ِق�ْشٍم )�َل�شَّ ُم �ٱلَْوَرَقَة َعْر�شِ ّ
1 -  �أَُق�شِ

ْكُل 1(. ُر �َشْطَريِْن َعموِديَّْيِن ِلتَْق�شيِم �ٱلَْوَرَقِة )�َل�شَّ 2 - �أُ�َشطِّ

ْكُل  2(. َرقُِّم و�ِجهاِتها من 1 �إلى 6 )�َل�شَّ ْيِن �ٱلْـُمنَقََّطْيِن، َو�أُ 3 - �أَْطوي �ٱلَْوَرَقَة تَبَعاً ِلْلَخطَّ

بيِعيَُّة. �ٱلطَّ �شاَعُة  �َلرَّ �َلتَّنَفُّ�ُش،  �َلَْحر�َرُة،  �َلنَّظاَفُة،   : َحَرَكٍة  ِلُكلِّ  �ٱلُْمنا�ِشبََة  َو�ٱلنُّ�شو�َش  َوَر  �ٱل�شُّ �أَْجَمُع   - 4

ْكالِن  3 و4(. �ِش لَها )�َل�شَّ َوَر في �ٱلَْمْطِويَِة َح�َشَب �ٱلَْمكاِن �ٱلُْمَخ�شَّ ُق �ٱل�شُّ 5 - �أُلْ�شِ

6 - �أَْكتُُب ِبجاِنِب  �أَْو تَْحَت ُكلِّ �شوَرٍة تَْعليقاً.

ْكِل 5 ُل َعلى �ٱل�شَّ �أَْح�شُ   �َلَْمْرَحَلُة �ٱلثّاِلثَُة

ُم َم�ْشروعي :   �أَُقوِّ

�ْشر�ِف �أُ�ْشتاذي)تي(.     ب - �أُناِق�ُش َمَعُهْم �ٱلُْمْحتَوى. �أ - �أَْعِر�ُش َم�ْشروعي َعلى َزميالتي َوُزَمالئي تَْحَت �إِ

ُعها َعلى َزميالتي َوُزَمالئي ِباٱلَمْدَر�َشِة. ْفتُها في �إِنْجاِز �ٱلَم�ْشروِع.   د - �أَُوزِّ ْلُت �إلى �ٱلَمْعلوماِت �ٱلَّتي َوظَّ ُر َكْيَف تََو�شَّ ج - �أَُذكِّ

د�ِخُل  �ٱلَْمْطِويََة خاِرَجُ �ٱلَْمْطِويَِة

561234

1

A4 َوَرَقٌة

10 �سم10 سم 10 سم

21
5 

�َلِتّْكنولوِجيا

ِع ِمَن �ٱلَْوفاِة َو�ٱْلإِعاَقِة �شَّ يٌَّة َحْوَل �إِنْقاِذ �ٱلرُّ
Dépliant de sensibilisation contre la mort et le handicap du nouveau-néَمْطِويٌَّة تَْح�شي�شِ

34

5
1

5

تدبري احل�صة 8

A4 ورقة

10 �صم10 �صم 10 �صم

تدبري اإجناز امل�صروع التكنولوجي
كيف اأجنز مطوية؟

Comment réaliser un dépliant?
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تق�صم الورقة اإلى ثالثة اأجزاء وتطوى تبعا للخطين العموديين في و�صطها.
والن�صو�س  ال�صور  تجميع  اأفرادها:  على  المهام  توزيع  مع  ال�صغيرة  المجموعات  في  م�صروعهم  والمتعلمون  المتعلمات  ينجز 
المنا�صبة لفقرات المو�صوع واإل�صاقها اأوكتابتها في المكان المخ�ص�س لها خارج وداخل المطوية، مع كتابة تعليق ب�صيط ووا�صح 

على كل �صورة. 
المرحلة الثالثة: مرحلة التقويم

تعر�س كل مجموعة م�صروعها في اآخر الح�صة ويناق�س المحتوى جماعيا، مع ذكر ال�صعوبات التي واجهوها اأثناء اإنجاز المطوية.
توزع بع�س المطويات الجيدة على زمالئهم وزميالتهم بالمدر�صة، تحفيزا على مجهودات واجتهاد المتميزين من المتعلمات 

والمتعلمين...
العربية  اللغتين  في  اللغوي  ر�صيدهم  اإغناء  ق�صد  المعجم  هذا  في  الواردة  المفردات  والمتعلمات  المتعلمون  يقراأ  معجمي: 

والفرن�صية.
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تعتبر تمارين هذا الن�صاط تقويما ودعما للمتعلمين والمتعلمات، هدفها التحقق من مدى اكت�صابهم للمعارف والمهارات. تنجز 
التمارين فرديا اأو جماعيا، ثم ت�صحح على ال�صبورة. 

اأخترب تعلماتي:

ينجز هذا الن�صاط ب�صكل فردي كما يوؤكد االأ�صتاذ)ة( على اأنه عمل غير منقط اإذ يدخل في اإطار التقويم الذاتي كما يمكن من 
تفييء المتعلمين والمتعلمات اإلى مجموعتين باعتماد معايير التمكن والت�صحيح الذاتي.

الأجوبة:
1 -مكان االإخ�صاب هو: اأ- قناة المبي�ض.

2 - تتكون اأع�صاء الجنين كاملة في نهاية ال�صهر: اأ- الثاني
3 - البي�صة هي: ج- بوي�صة ملقحة )اأو مخ�صبة(

4 - االإخ�صاب هو عملية: ج- اندماج البوي�صة بالحيوان المنوي
5 - الطمث يكون: اأ- مرة في ال�صهر

اأدعم تعلماتي  )متارين الدعم والتقوية(:

مدى  والمتعلمات  المتعلمون  فيها  يختبر  تمارين  عن  عبارة  هي 
ا�صتيعابهم للمفاهيم العلمية واال�صتدالل عليها با�صتح�صار مكت�صباتهم 
ثنائي،  ب�صكل  التقويم  هذا  ينجز  اأن  ي�صتح�صن  الوحدة.  درو�س  خالل 
والتوا�صل  كالتعاون  العلمي  للتفكير  المميزة  المواقف  بع�س  يعزز  مما 

واحترام الراأي االآخر.
الأجوبة:

اأنقل الجملة ال�صحيحة: 
مرحلة البلوغ:

الأنثى  على  والجن�صية  الفيزيولوجية  التغيرات  فيها  تظهر  د-  
والذكر. 

تنق�صم فترة الحمل اإلى: ب- مرحلة جنينية ومرحلة حميلية.

3-a - La légende :
1 - La trompe de Fallope.
2 - L’ovaire.
3 - Le cordon ombilical.
4 - Le fœtus. 
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ْخ�شاِب ُهَو :   - َمكاُن �ٱْلإِ

�أ - َقناُة �ٱلَْمبي�ِش

ِحُم ب - �َلرَّ

ج - �َلَْمبي�ُش

ْهِر:  ُن �أَْع�شاُء �ٱلَْجنيِن كاِمَلًة في ِنهايَِة �ٱل�شَّ   - تَتََكوَّ

�أ - �َلثّاني 

ب - �َلثّاِلِث   

ج - �َلْخاِم�ِش 

: 
َ
ُة ِهي   - �َلْبَْي�شَ

َجٍة ٌة َغْيُر نا�شِ �أ -  بَُويْ�شَ

ٍج ب - َمبي�ٌش َغْيُر نا�شِ

بٌَة  ٌة ُمَلقََّحٌة/ُمَخ�شَّ ج -  بَويْ�شَ

ُ َتَعلُّماتي �أَْخَتبرِرِ

 a -  Je légende le dessin en copiant les chiffres 
sur mon cahier d’investigation : 

 col de l’utérus - trompe - fœtus - vagin - 
cordon ombilical - ovaire - placenta 

ْفَحِة 70.  ِة �أَْجِوبَتي يف �ٱل�شَّ حَّ ُد ِمْن �شِ ُز �ٱلتَّماريَن َو�أَتَاأَكَّ - �أُْنِ

ِن  - َمعاييُ �ٱلتََّمكُّ
دوَن َجو�ٍب َجو�ٌب َخَطاأٌ حيٌح َجو�ٌب �شَ

ْفُر نُْقَطٍة �شِ ناِق�ُش1 نُْقَطٍة نَُقٍط  4                                

ُز َتاريَن »�أَُنّي تََعلُّماتي«،  ْلُت َعلى 15 نُْقَطًة َفاأَْكَثَ، �أُْنِ - �إِذ� َح�شَ

ًل، ثُمَّ َتاريَن »�أَُنّي تََعلُّماتي«. وَّ
ُز َتاريَن »�أَْدَعُم تََعلُّماتي« �أَ َو�إِّل َفاأُْنِ

�أَْدَعُم َتَعلُّماتي

حيَحَة َعلى َدْفتَري:     �أَنُْقُل �ٱلُْجْمَلَة �ٱل�شَّ

 َمْرَحَلُة �ٱلْبُلوِغ :

نَِة �ٱلثّاِنيََة َع�ْشَرَة. نَِة �ٱلثّاِمنَِة َو�ٱل�شَّ �أ - تَْحُدُث ما بَْيَن �ٱل�شَّ

باِب. نْ�شاِن تَاأْتي بَْعَد َمْرَحَلِة �ٱل�شَّ  َمْرَحَلٌة ِمْن َحياِة �ٱْلإِ
َ
ب - ِهي

ج - يَُكوُن �ٱلِْج�ْشُم فيها َغْيَر قاِدٍر َعلى �ٱْلإِنْجاِب. 

َعلى  يَُّة 
َو�ٱلِْجْن�شِ �ٱلْفيْزيولوِجيَُّة  �ٱلتََّغيُّر�ُت  فيها  د-  تَْظَهُر 

َكِر.        �ٱْلأ ُنْثى َو�ٱلذَّ

لى :   ُم َفْتَرُة �ٱلَْحْمِل �إِ   تَْنَق�شِ

�أ - َمْرَحَلِة ُخ�شوبٍَة َوَمْرَحَلِة ِولَدٍة.

ب - َمْرَحَلِة َجنينٍَة َوَمْرَحَلٍة َحميِليٍَّة.

ج - َمْرَحَلٍة خاِرِجيٍَّة َوَمْرَحَلٍة د�ِخِليٍَّة.

1

2
7

8

3

4
5
6

 b- Je donne un titre au dessin.

  - �َْلإِْخ�شاُب ُهَو َعَمِليَُّة:

ِة ِباٱلَْحيَو�ِن �ٱلَْمنَِويِّ �أ - ِ�نِْدماِج �ٱلْبَْي�شَ

ِة ِباٱلَْحيَو�ِن �ٱلَْمنَِويِّ ب - ِ�لِْتقاِء �ٱلْبَُويْ�شَ

ِة ِباٱلَْحيَو�ِن �ٱلَْمنَِويِّ ج - ِ�ِنِْدماِج �ٱلْبَُويْ�شَ

ْمُث يَكوُن:   - �َلطَّ

ْهِر ًة في �ٱل�شَّ �أ - َمرَّ

ْهِر تْيِنِ في �ٱل�شَّ ب - َمرَّ

نَِة ًة في �ٱل�شَّ ج - َمرَّ

ُة 9 �شَّ �َْلِ

ي: حيَح في َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ �أَنُْقُل �ٱلَْجو�َب �ٱل�شَّ

التقومي والدعم :
تدبري احل�صة 9
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 - �أَنُْقُل �إِلى َدْفتَري ثُمَّ �أُنِْجُز:

              �أُِتمُّ �ٱلُْجَمَل ِبما يُفيُد:

و�ِحـــٍد،  َمنَـِويٍّ  ِبَحيـو�ٍن   .......... ُب  تَُخ�شَّ �أ -  

في  َوتُثَبَُّت  ِباٱنِْق�شاماٍت  تَْنمو  ِلتَ�شيَر...........، 

ِجد�ِر............: �إِنَّها َعَمِليَُّة �ٱلتَّْع�شي�ِش.

ِبو��ِشَطِة.................... ِه  مِّ
�أُ َدِم  ِمْن  �ٱلَْجنيُن  ى  ب -  يَتََغذَّ

ْهِر �ٱلثّاني يُ�َشّمى �ٱلَْجنيُن ............. َوفي �ٱل�شَّ

�ٱلَْحميُل  يَكوُن  حينَها،  �أَ�ْشُهٍر.   ........... �ٱلَْحْمُل  ج -  يَدوُم 

الِت  َع�شَ تََقلُّ�شاِت  بَْعَد  ِه  مِّ
�أُ بَْطِن  ِمْن  ِلْلُخروِج  ُم�ْشتَِعّد�ً 

ِحِم، ثُمَّ يُْقَطُع ................... ِعْنَد ِولَدِتِه ُمبا�َشَرًة. �ٱلرَّ

 -    Je complète le texte suivant avec les mots qui 
conviennent :

A la naissance, c’est la …….........….. du bébé qui sort 
généralement en premier, puis tout le corps. Se suivent 
ensuite, le cordon …….........…… et le placenta.
Le bébé né, est nourri grâce au …….........…. maternel 
donné au sein.
Ce nouveau-né grandit et au fil des ans, fait de 
nombreux apprentissages : marcher,  parler, ……........ 
et écrire …
Cette période s’étalant d’un jour à douze ans, s’appelle 
l’…................
C’est ensuite l’………….....…….. , une autre période 
de vie s’étalant entre 12 et 18 ans, pendant laquelle 
le corps subit de nombreuses……......……….. 
physiques et sexuels.

 -  Je classe les phrases suivantes par ordre 
chronologique, de 1 à 5 :

a - Rencontre de l’ovule et des spermatozoïdes.
b - Implantation de l’embryon dans la paroi utérine.
c - Fusion de l’ovule et du spermatozoïde.
d -  Production des cellules sexuelles )ovule, 

spermatozoïdes( par les deux partenaires.
e - L’embryon se développe et devient fœtus.

ي َتَعلُّماتي ٌة(�أَُنّ يَّ   )َتاريٌن َتْوليفرِ

Séance 5 : Contrôler les personnages-2 )voir page 89(

ْختَِبُر تََعلُّماتي«  ِة ِباٱلنَّ�شاِط: »�أَ ُر  �ٱْلإِجابَِة �ٱلخا�شَّ َعنا�شِ
12345�َلتَّْمريُن
�أجج�أ�أ�َْلَو�ُب

ّياترِ ُة  �ْلإرِْعالمرِ �صَّ  حرِ

ي َق�صّ ُف َنْهَج �لتَّ �أَُوظِّ

ْفُل �ٱلَّذي يُولَُد َقْبَل �ٱلَْمْوِعِد �ٱلْـُمتََوقَِّع ِلْلِولَدِة ِبثاَلثَِة �أَ�شاِبيَع َعلى  ْفُل �ٱلَْخديُج ُهَو �ٱلطِّ �َلطِّ

ًة. َدٍة تَتََطلَُّب ِعنايًَة خا�شَّ يٍَّة ُمَعقَّ حِّ  ِمْن َم�شاِكَل �شِ
َ
ٌح ِلأَْن يُعاِني ، َوِلَذِلَك َفُهَو ُمَر�شَّ َقلِّ �ٱْلأَ

.)l’enfant prématuré( ّفِل �ٱْلَديِج ى َعْن َكْيِفيَِّة �ٱلِْعنايَِة ِباٱلطِّ تََق�شّ �أَبَْحُث َو�أَ

َوليٌد َخديٌج

ُة 10 �شَّ �َْلِ

5 - La paroi de l’utérus.
6 - Le vagin. 
7 - Le vagin. 
8 - Le liquide amniotique.
9 - Le fœtus.

3-b - Le titre du dessin : le fœtus dans l’utérus.

اأمني تعلماتي : )متارين توليفية(:

ن�صاط توليفي يهدف اإلى تر�صيخ التعلمات، ويمكن اإنجاز بع�س التمارين في مجموعات. 
الأجوبة:

المتعلمات  فيها  الن�صاط عبارة عن مهارة عقلية يوظف  1 - هذا   
والمتعلمون مكت�صباتهم وقدراتهم الفكرية في تجميع المعلومات العلمية 

وتنظيمها.
الأجوبة:

 اأتم الن�س )الجمل(:
تنمو  بي�صة،  لت�صير  واحد،  منوي  بحيوان  البوي�صة  تخ�صب   - اأ 

بانق�صامات وتثبت في جدار الرحم: اإنها عملية التع�صي�س. 
الثاني  �صهره  وفي  الم�صيمة.  بوا�صطة  اأمه  دم  من  الجنين  يتغذى 

ي�صمى الجنين حميال.
ج- يدوم الحمل ت�صعة اأ�صهر. حينها، يكون الحميل م�صتعدا للخروج 
من بطن اأمه بعد تقل�صات ع�صالت الرحم، ثم يقطع حبله ال�صري عند 

والدته مبا�صرة.

Ces deux exercices peuvent se réaliser en petits 
groupes d’élèves pour mettre en évidence leur savoir 

scientifique acquis durant les quatre semaines et leur capacité intellectuelle dans l’organisation de 
l’information.

Les réponses :
2 - Je complète le texte suivant avec les mots qui conviennent :
A la naissance, c’est la tête du bébé qui sort généralement en premier, puis tout le corps. Se suivent 

ensuite, le cordon ombilical et le placenta.
Le bébé né, est nourri grâce au lait maternel donné au sein.
Ce nouveau-né grandit et au fil des ans, fait de nombreux apprentissages : marcher, parler, compter 

et écrire... 
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Cette période s’étalant d’un jour à douze ans, s’appelle l’enfance.
C’est ensuite l’adolescence, une autre période de vie s’étalant entre 12 et 18 ans, pendant laquelle le 

corps subit de nombreuses transformations physiques et sexuelles.
3 - Je classe les phrases suivantes par ordre chronologique, de 1 à 5 :

d - Production des cellules sexuelles (ovule, spermatozoïdes) par les deux partenaires.
a - Rencontre de l’ovule et des spermatozoïdes.
c - Fusion de l’ovule et du spermatozoïde.
b - Implantation de l’embryon dans la paroi utérine.
e - L’embryon se développe et devient fœtus.

اأوظف نهج التق�صي:

ن�صاط يتخذ طابع اال�صتق�صاء، يمكن المتعلمين والمتعلمات من توظيف مكت�صباتهم العلمية لحل م�صكل ما اأو اإيجاد جواب ل�صوؤال 
ما في الحياة العامة.

يهدف هذا الن�صاط اإلىتقويم مدى تمنن المتعلمات والمتعلمين من تطبيق نهج التق�صي.
 ينجز هذا الن�صاط في اإطار عمل ثنائي، وي�صاعد المتعلمين والمتعلمات في تطبيق خطواتهم بعد قراءة الو�صعية وتحليلها حيث:

-  يحددون ال�صياق: والدة طفل »خديج« قبل موعده.  1

- يحددون الم�صكل: والدة قبل موعدها المحدد مع م�صاكل �صحية: كيف تعتني االأم بطفلها الخديج؟  2

- و�صع فر�صيات: تخمينات...  3

-   اختبار اأو تنفيذ الفر�صيات )كيف نتاأكد من �صدق اأو �صحة هذه االقتراحات؟( : التحقق من الفر�صيات بالبحث في الموارد   4

الرقمية اأو ورقية... اأو بحث ميداني: قرب اأمهاتهم وقريباتهم... مع تحديد مدة زمنية للبحث.
ي�صاعد االأ�صتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين في تحديد التعلمات التي لها �صلة بالمو�صوع.  -  5

-   مناق�صة نتائج التق�صي، حيث يقدم كل ثنائي نتائجه التي خل�س اإليها م�صتعينا ب�صور اأو ر�صوم اأو عرو�س مكتوبة.  6

-   الو�صول اإلى النتيجة: يخ�ص�س الحقا وقت لتقديم النتائج ومناق�صتها.   7

تدبير  الح�صة 10 من االإعالميات )اأنظر ال�صفحة 224(.

تدبري احل�صة 10


