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 األستاذ محمد اشباني

 رقم التأجير: 

 

 المملكة المغربية تخطيط التعلمات

 وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة

 نيابة تارودانت

 شاونيلثانوية التأهيلية عبد اهلل الشفا

 التوالد عند النباتات: 2الوحدة 

 الجدع المشترك العلمي

 

 الكفايات المستهدفة القدرات والمهارات المستهدفة

 ،التعبير بأسلوب لغوي واضح وسليم 

 تحديد وصياغة المشكل العلمي المطروح والمالحظ 

 ،ربط المعلومات بالمكتسبات السابقة لحل المشكل العلمي المطروح 

  ثم التعميموصف وتحليل المعطيات العلمية والخروج باستنتاجات 

 مقارنة المعطيات وتفسير النتائج 

 )توظيف مختلف أشكال التعبير )كتابي، شفهي، بياني 

 ابداء رأي والبرهنة عليه 

 تنمية المواقف اإليجابية وتحمل المسؤولة 

 تنمية السلوك المدني وترسيخه 

 انجاز البحوث والتقارير 

 إنجاز مناوالت واستعمال األدوات المخبرية بإتقان 

  رسوم تخطيطية معبرة عن البنيات المالحظةإنجاز 

 والصناعية والقدرة على  في استمرارية النوع واستعماالته الفالحية دور التوالد الجنسيب الوعي

 تفسير مختلف الظواهر المحيطة انطالقا من تعرف آلية التوالد عند النباتات.

  باستعمال عناصر النهج العلمي.حل وضعيات مسألة مرتبطة بظواهر التوالد عند النباتات 

 .استعمال حجج علمية إلقناع اآلخرين في مواضيع تتعلق بالتوالد عند النباتات 

 .نمدجة الظواهر المرتبطة بالتوالد عند النباتات 

  استعمال األدوات المخبرية وتكنلوجيا المعلوميات والتوثيق لإلجابة عن إشكاالت التوالد عند

 النباتات.

 زهريةاللد الجنسي عند النباتات الالتوا :ثانيالفصل ال تساعا 10المدة: 

 االمتدادات

  الالجنسي والتعديل الوراثيوالتصنيففي المستوى نفسه: توالد النباتات 

  شروط اإلنباتاالختزاليفي سلك الباكالوريادورة النمو، االنقسام ،... 

 

 المكتسبات القبلية

 للكائن الحي مفهوم الخلية كوحدة تركيبية ووظيفية 

 دورة النموال زهرينبات زهري، نبات (  التوالد الجنسي عند النباتات ،( 

 الكيمياء، الفيزياء (  الذرة و الجزيئة( 

 

 وضعية االنطالق

 

ات والسرخسيات. فكيف يحدث التوالد الجنسي عند تلك األنواع؟ وكيف هي في الحميالت البيئية تظهر أشكال عديدة من النباتات فإلى جانب النباتات الزهرية، هناك نباتات أخرى ال تحمل أزهار كالطحالب والحزازي

 أعضاء التوالد عندها؟ 

 



 المحتوى  األهداف الوسائل أنشطة األستاذ أنشطة التالميذ التقويم المدة
51 

قة
قي

د
 

 تشخيصي

الفرق بين النباتات 

 الزهرية والالزهرية

 

  تذكر الفرق بين النباتات الزهرية

 والالزهرية

 تذكر مجموعات وأمثلة لنباتات ال زهرية 

  التساؤل عن آلية التوالد عن النباتات

 الالزهرية

  دعوة التالميذ للتذكير بالفرق بين

الزهرية والنباتات الالزهرية النباتات 

 وأهم اصناف وأمثلة الالزهرية

  استدراج التالميذ للتساؤل عن آلية التوالد

 عند النباتات الالزهرية

تعرف مجموعات النباتات  

الالزهرية وتمييزها عن 

 النباتات الزهرية 

 مقدمة
03 

قة
قي

د
 

 تشخيصي

الطحالب، شكلها، أمثلة 

 حولها، أهميتها

  5الوثيقة مالحظة 

  تعرف الطحالب ودورها في التوازن

الطبيعي مع ذكر بعض األمثلة المعروفة 

 لها

  تمييز بنية الطحالب عن بنية النباتات

 الزهرية

 الوصول ألهم أصناف الطحالب 

  ودعوتهم  5توجيه التالميذ للوثيقة

 للتعليق على معطياتها

  سؤال التالميذ عن أهمية الطحالب في

وبعض األمثلة المعروفة الحميالت البيئية 

 لها

  مناقشة مضمون الوثيقة والوصول الى

 تصنيف الطحالب والبنية المميزة لها

 5الوثيقة 

 السبورة

عينات من 

 الطحالب

تعرف بنية الطحالب وأهم 

 أنواعها وتصنيفها

تمييز الجهاز اإلنباتي 

للطحالب عن الجهاز 

 اإلنباتي للنباتات الزهرية

I.  التوالد الجنسي عن

 الطحالب

الخصائص النباتية عند  .5

 الطحالب

ين
اع

ـــ
سـ

 

 تتبعي

تعريف الجهاز اإلنباتي 

 عن الطحالب )المشرة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشخيصي

االنقسام االختزالي وغير 

 المباشر

  مالحظة بنية الجهاز اإلنباتي للفوقس

 وتعرف أهم مكوناته

 تمييز األعضاء األساسية عند الفوقس 

 

  أعضاء التوالد حول  0مالحظة الوثيقة

 الذكرية

 وصف البنيات الممثلة في الوثيقة 

 تمييز موضع االمشاج الذكرية 

 

 

  مالحظة بنية جهاز التوالد األنثوي في

 4الوثيقة 

 وصف البنيات الممثلة في الوثيقة 

 تعرف موضع األمشاج األنثوية 

  ووصف مراحل  6ثم  1مالحظة الوثيقة

 تشكل األمشاج الذكرية واألنثوية

 آلية تشكل األمشاج وتعرف أهم  مناقشة

 األحداث المميزة لها

  توجيه التالميذ ألول مثال من الطحالب

 (2وهو الفوقس الحويصلي )الوثيقة 

  دعوة التالميذ لوصف الجهاز اإلنباتي

 للفوقس

  توجيه لوثيقة جهاز التوالد الذكري

 (0)الوثيقة 

  دعوة التالميذ لوصف جهاز التوالد

 الذكري

 ت الممثلة والوصول الى مناقشة البنيا

 موضع األمشاج الذكرية

  ودعوتهم  4توجيه التالميذ للوثيقة

 لوصف جهاز التوالد األنثوي

  مناقشة البنيات المميزة لجهاز التوالد

 األنثوي وموضع تشكل األمشاج

  6ثم  1توجيه التالميذ للوثيقة 

 ودعوتهم لوصف معطياتها

  مناقشة المراحل الممثلة في الوثيقة

 يحها في السبورةوتوض

 2الوثيقة 

 السبورة

 

 

 0الوثيقة 

 

 

 

 

 

 4الوثيقة 

 

 

 

 

 1الوثيقة 

 6الوثيقة 

 السبورة

 

تعرف أعضاء التوالد وكيفية 

تشكل األمشاج عن الفوقس 

 الحويصلي

تعرف كيفية حدوث االخصاب 

 عند الفوقس

 

التوالد الجنسي عند  .2

 الفوقس الحويصلي

الجهاز اإلنباتي عند  .أ

 الحويصليالفوقس 

جهاز التوالد عند  .ب

 الفوقس الحويصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكل األمشاج عند  .ت

 الفوقس الحويصلي

 

 



دة
اح

 و
عة

ــا
ـــ

س
 

  وصف مراحل اإلحصاب انطالقا من الوثيقة 

  مناقشة كل مرحلة والخروج بخالصة حول

 اإلخصاب عند الفوقس

  مالحظة دورة النمو عند الفوقس ووصف

الصيغة الصبغية كل مرحلة واستنتاج تغير 

 في الدورة.

  ودعوتهم  7توجيه التالميذ للوثيقة

 لوصف مراحل اإلخصاب

 مناقشة وتوضيح المراحل 

  توجيه التالميذ لوثيقة دورة النمو عند

 الفوقس ودعوتهم لوصف مراحلها

 مناقشة كل مرحلة وتوضيحها 

 7الوثيقة 

 

 

 8الوثيقة 

 د. اإلخصاب وإنبات الطحلب 

 

 

عند ه. دورة النمو 

 الفوقس الحويصلي

 

ان
عت

ــا
س

 

 الجهاز اإلنباتي: المشرة

 

  مالحظة وثيقتي دراسة التوالد عند

 األسبيروجير والتعليمات المرفقة

 اإلجابة عن التعليمات مع متابعة األستاذ 

 تقديم اإلجابات ومناقشتها 

  اعداد ملخص حول آلية االخصاب ثم دورة

 النمو عند طحلب األسبيروجير

  التالميذ لوثيقتي دراسة التوالد توجيه

عند طحلب األسبيروجير ودعوة التالميذ 

لإلجابة عن التعليمات المحددة في 

 السبورة

 متابعة التالميذ أثناء النشاط وتوجيههم 

  مناقشة إجابات التالميذ والوصول معهم

 لملخص التوالد عند األسبيروجير

 9الوثيقة 

 53الوثيقة 

 السبورة

اإلنباتي لدى تعرف الجهاز 

األسبيروجير وآلية اإلخصاب 

 ثم انجاز دورة النمو عنده

 

التوالد الجنسي عند  .3

 طحلب األسبيروجير

 اإلخصاب واإلنبات .أ

دورة النمو عند  .ب

 األسبيروجير
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 خاصية الحزازيات

تحديد النبات المشيجي 

والنبات البوغي عند 

 الحزازيات

 

 التذكير بخاصية الحزازيات 

  تحديد الخاصيات النباتية للحزازيات اعتمادا

 55على الوثيقة 

 وصف أعضاء التوالد 

  وصف مراحل تشكل أعضاء التوالد

 واألمشاج

 وصف مراحل االخصاب وإنبات البيضة 

  وصف دورة النمو وتحديد الطبيعة الصبغية

 لها

 رسم تمثيل مبسط لدورة النمو 

  ودعوة التالميذ  55تقديم الوثيقة

واستخراج الخصائص النباتية لقراءتها 

 للحزازيات

  مناقشة إجابات التالميذ ورسم البنيات

 المدروسة

  توجيه التالميذ للوثائق الخاصة بدراسة

التوالد عند الحزازيات ودعوة التالميذ 

 لوصف معطيات كل وثيقة

  مناقشة إجابات التالميذ وتمثيل البنيات

 في السبورة

 52و 55الوثائق 

 54و 50و

 السبورة

تعرف الخصائص النباتية عند 

 الحزازيات

تعرف أعضاء التوالد وكيفية 

 تشكلها

تعرف آلية االخصاب وإنبات 

 البيضة

انجاز دورة النمو عند 

 الحزازيات

II.  التوالد الجنسي عند

 الحزازيات

الخصائص النباتية   .1

 للحزازيات

 



ف
ص
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 خاصية السرخسيات

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة دورة النمو عند 

السرخسيات مع النباتات 

 المدروسة سابقا

  التذكير بخاصية السرخسيات 

  

  وصف الخصائص النباتية للسرخسيات من خال

 51الوثيقة 

  وصف أعضاء التوالد عند السرخسيات من

 56خالل الوثيقة 

  مالحظة آلية االخصاب عند السرخسيات

 والتعليق عليها

 انجاز رسم مبسط لدورة نمو السرخسيات 

 رحلة من مراحل دورة النمو وصف كل م

 وتحديد خاصياتها

  دعوة التالميذ للتذكير بخاصيات

 السرخسيات

  توجيه التالميذ لوثيقة الخصائص النباتية

عند السرخسيات ودعوة التالميذ للتعليق 

 عليها

  مناقشة إجابات التالميذ وتوضيح البنيات

 الممثلة

  توجيه التالميذ لوثيقة أعضاء التوالد

 ودعوتهم لوصفهاواالخصاب 

  مناقشة إجابات التالميذ مع تمثيل

 وتوضيح البنيات المدروسة

 الوثائق

 51 

56 

57 

 السبورة

 مقطع فيديو

تعرف الخصائص النباتية عند 

 السرخسيات

تعرف أعضاء التوالد وكيفية 

 تشكلها

تعرف آلية االخصاب وإنبات 

 البيضة

انجاز وتعرف دورة النمو عند 

 السرخسيات

III. جنسي عند التوالد ال

 السرخسيات

الخصائص النباتية  .1

 للسرخسيات

أعضاء التوالد عند  .2

 السرخسيات

النبات البوغي  .أ

 وتشكل األبواغ

النبات المشيجي  .ب

 وتشكل األمشاج

 االخصاب ونمو البيضة .3

 دورة النمو .4

 

 

 تمارين تطبيقية

 

التقويم التكويني رقم 

2 

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــات:

 

 




