
 
 
 
 
 

 جذاذة تربوية   
 التوالد عند الحيوانات                                                           

 
 :المكتسبات القبلية 

. الخلية   التوالد، في واألنثى الذكر من كل دور والمشيج، 
هوم مف الحية، الكائنات عند التناسليين الجهازين تعضي  

 وبيوض ولود) التوالد أنماط مختلف اإلخصاب،
 

 : 1األهداف التربوية 
 . التوجيهات الرسميةأهداف 
 الحيوانات عند التوالد بعض مظاهر ابراز. 

 األمشاج إنتاج في واألنثى الذكر دور عن الكشف -
 الحيوانات عند اإلخصاب ظاهرة تعرف -
 الولود البيوضوالحيوان الحيوان تعريف -
 الحيوانات بعض عند النمو دراسة -
 .النمو دورة مفهوم استنتاج -

 
 :  1الكفاية المستهدفة

 .يصبح التلميذ قادرا على وصف مراحل التوالد الجنسي عند الحبوانات من خالل مالحظات وتحليل تجارب تاريخية حول التوالد 
 :1 وضعية اإلنطالقة 

نتقال الصقات الوراثية من السلف الى يتطلب مساهمة الجنسين و إن التوالد : قرأ سعيد في أحد الكتب  العلمية ما يلي  يضمن إنتاج الكائنات الحية  وا 
 :فتساءل .  الخلف

 ماهو دور الذكر و األنثى في التوالد ؟ -
 ما هي مراحل التوالد ؟ -
 

 تصميم الموضوع 
 مهيد إشكالي ت

نتقال الصقات الوراثية : قرأ سعيد في أحد الكتب  العلمية ما يلي  إن التوالد يتطلب مساهمة الجنسين و يضمن إنتاج الكائنات الحية  وا 
 :فتساءل . من السلف الى الخلف 

 ساؤالت 
 

 ماهو دور الذكر و األنثى في التوالد ؟ -
 ما هي مراحل التوالد ؟ -

 تطوان                                               :النيابة         
 أحمد الراشدي تطوان                         :المؤسسة         
 صالح بركاني                                     :  اإلستاذ        
 علوم الحياة واألرض                                       :   المادة         
 ساعات  8:   المدة الزمنية         

 02/20/0212    :   التاريخ            

 .ثانوي إعداديالثانية السنة       :المستوى            
نتقال الصفات الوراثية ع الوحدة الثانية            ند اإلنسانالتوالد عند الكائنات الحية وا 
 التوالد عند الحيوانات :  الفصل األول          
 الفصل:   مكان اإلنجاز           



 
                      

 ما هو دور الذكر و األنثى في الوالد ؟ -1

 كيف نميز الجنسين ؟ - أ

 ماهي أعضاء الجهاز التناسلسي ؟ - ب

 الذكر  -

 .األنثى  -

 ؟ماهو دور الخصيتين  - ت

 .؟ ماهو دور المبيضين  - ث

 لنقارن األمشاج الذكرية و األنثوية  - ج

 كيف يتم اإلخصاب ؟  -0

 اإلخصاب الخارجي  - أ

 اإلخصاب الداخلي  - ب

 ماهو مصير البيضة ؟ - ت

 ؟كيف ينمو الجنين  -3

 .عند الحيوانات البيوضة  - أ

 .عند الحيوانات الولودة  - ب

 أنواع النمو  - ت

 النمو المباشر  -

 النمو الغير المباشر  -

 دورة النمو عند الحيوانات - ث

 النمو المباشر  -

 النمو الغير المباشر  -

                   
 

 :سيرورة التعلمات 
  . 

القدرات  األهداف التعلمية 
 المستهدفة 

 الوسائل التعلمية  نشاط المتعلم  نشاط األستاذ 

يستنتج التلميذ أن التوالد هو إنتاج الكائنات 
 الحية

 حظةالمال
 الوصف
 العبير
 العميم

إستدراج التلميذ الى مناقشة 
 صور فوتوغرافية 

يالحظ الصور و يستنتج 
 مفهوم التوالد 

 1مورد رقمي

يكتشف التلميذ بعض الصفات الجنسية عند 
 .الحيوانات 

 التحليل
 المقارنة

 اإلستنتاج

إستدراج التالميذ الى إكتشاف 
بعض الصفات الجنسية 

 تالثانوية عند بعض الحيوانا

يحدد التلميذ بعض الصفات 
 الجنسية عند بعض الحيوانات 

 0مورد رقمي
 ب0مورد رقمي

يستنتج التلميذ دور الذكر واألنتثى في التوالد 
 .الجنسي

 التحليل
 التعبير

 اإلستنتاج

التالميذ الى تحليل  إستدراج
 .تجارب سبالنزاني

يحلل تجارب سبالنزاني و 
يستنتج دور الذكر و دور 

 .األنثى في التوالد

 3مورد رقمي

يسنتج التلميذ دور إستعراض التزاوج أثناء 
 التوالد عند بعض الحيوانات 

 المالحظة 
 اإلستنتاج

التالميذ الى إكتشاف  إستدراج
بعض السلوكات الجنسية أو 

 إسعراض الترازوج 

يستنتج التلميذ دو اإلستعراض 
 الجنسي عند بعض الحيوانات

 ب3مورد رقمي

شف التلميذ أعضاء الجهاز التناسلي تيك
 .الذكري واألنثوي 

 المالحظة
 الوصف

التالميذ الى تحديد  إستدراج
أعضاء الجهاز التناسلي عند 

يحدد التلميذ عناصر الجهاز 
 النماسلي عند البقرة والثور

 4مورد رقمي

https://ia601509.us.archive.org/0/items/reproduction-animal/reproduction-animal.swf
http://adf.ly/1bpTnI
http://adf.ly/1O202F
http://adf.ly/1X1dSq
http://adf.ly/136yKN
http://adf.ly/1XeCcS


 التعبير 
 

 .الذكر و االنثى

الخصيتان في إنتاج  يكتشف التلميذ دور
  .الحيوانات المنوية 

 حليل  تال
 

 واالسنتاج

التالميذ الى إكتشاف  إستدراج
 دور الخصية 

تجارب   دور الخصية   يستنتج
 خصي

 2مورد رقمي
يستنتج التلميذ دور المبيضان في إنتاج 

 .البويضات 
 المالحظة  

 التحليل 
 االستنتاج

إستدراج التالميذ الى إكتشاف 
 دور المبيضين

تجارب اسئصال  المبيضينيستنتج التلميذ دور 
 المبيضين

 المالحظة .يقارن التلميذ الحيوانات المنوية والبويضات
 المقارنة

إستدراج الى مقارنة األمشاج 
 الذكرية و األنثوية

يقارن األمشاج الذكرية و 
 .االنثوية

 6مورد رقمي

 المالحظة يصف التلميذ مراحل اإلخصاب 
 التعبير البياني

إستدراج التالميذ الى وصف 
 مراحل االخصاب

يصف التلميذ مراحل 
 .اإلخصاب

 7مورد رقمي
 ب7مورد رقمي

 المقارنة .يستنج التلميذ مصير البيضة 
 التعبير البياني

 إستدراج التالميذ الى إكتشاف
 مصير البيضة 

تطور البيضة بعد  يصف
 اإلخصاب

 7مورد رقمي

 التعبير يعرف التلميذ الحيوان البيوض
 المقارنة
 التعميم

إستدراج التلميذ الى إكتشاف 
 خصائص الحيوانات البيوضة

يذكر التلميذ خصائص 
 الحيوانات البيوضة

 المكتسبات

يكتشف التلميذ كيف يقتات و الجنين داخل 
 البيضة عند الحيوانات البيوضة

 المالحظة
 التحليل

 التعبير البياني

إسدراج التالميذ الى إكتشاف 
دور المشيمة والحبل السري 
في إقتيات الجنين عند 

 الحيوانات الولودة

يسنتج دور المشيمة والحبل 
 السري

 8مورد رقمي
 ب8مورد رقمي
 9مورد رقمي

 التعبير  يعرف التلميذ الحيوان الولود
 المقارنة 
 التعميم

إستدراج التالميذ الى تحديد 
 خصائص الحيوانات الولودة

يذكر التلميذ مميزات الحيوانات 
 .الولودة

 

 العبير البياني يكتشف التلميذ أنواع النمو عند الحيوانات
 

إستدراج التالميذ الى إكتشاف  
 أنواع النمو عند الحيوانات

يستنج التلميذ أنواع النمو عند 
 الحيوانات

 

يلخص اللميذ في خطاطة دورة النمو المباشر 
 و دور النمو الغير المباشر 

التالميذ الى وضع  إستدراج التعبير البياني
خطاطة لدورات النمو المباشر  

 والنمو الغر المباشر

 12مورد رقمي ينجز التلميذ دورات النمو 
 11مورد رقمي 

 
 

http://adf.ly/1aYhMG
http://adf.ly/1O21Py
http://adf.ly/1XQxYT
http://adf.ly/1XYUHI
http://adf.ly/1XQxYT
http://adf.ly/16x3Ot
http://adf.ly/138kIC
http://adf.ly/1O226x
http://adf.ly/18PgiN
http://adf.ly/1bq1Jd

