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 التوجيهات الرسمية 
 التوجيهات الرسمية 

 
 

 :المكتسبات القبلية 

 .(ولود وبيوض)أنماط التوالد  الكائنات الحية، مفهوم اإلخصاب، مختلف في التوالد، تعضي الجهازين التناسليين عند ر واألنثىاذكل من اكوالمشيج، دور -الخلية 

     
 : األهداف التربوية 

 -تنظيم النسل - الحمل والوالدة واإلرضاع - اإلخصاب ومصير البيضة - األعضاء التناسلية ووظائفها -مظاهر البلوغ الجنسي  - 

 
 



 :  1الكفاية المستهدفة

 من . ص تنظيم النسليخفيما  كآباء و أمهات مستقبال   إيجابية قادرا على إتخاذ مواقف صبح الجنسي  و أسبابها المباشرة و يصبح التلميذ واعيا بتمظهرات البلوغ  
و    و النشاط الدوري للجهاز التناسلي عند المرأة سلية وثائق و إسناد مالئمة حول البلوغ الجنسي وتعضي الجهاز التناسلي البشري و ظائف الغدد التنا تحليل  خالل 

 .وسائل منع الحمل 

 
 : 1الوضعية الديداكتيكية 

هذه التغيرات تدل على سلوكاتهم ،يكتشفون تغيرات  على أجسامهم و يفوق عمرهم  ثالثة عشر سنة  ذكورا و إيناثا  السنة الثانية إعدادي مستوى  تالميذ أغلب  إن  
 .إشتغال الجهاز التناسلي عند الجنسين وقد إكتشف اإلطباء من خالل مالحظات و تجارب أن هذه التغيرات ناجمة عن  بداية  .البلوغ الجنسي عند المراهقين 

 تساؤالت 
 الجنسي ؟  فماهي عالمات البلوغ -

 يناث ؟ما هو سبب حدوث هذه التغيرات على الذكور واإل -

 ؟ و ماهي وظائفها التناسلية  ماهي أعضاء الجهاز التناسلي عند الجنسين -

 ماهي مظاهر النشاط الدوري للجهاز التناسلي األنثوي ؟  -

 كيف يتم اإلخصاب و نمو الجنين ؟ -

  ماهي وسائل و طرق  منع الحمل من أجل ظيم النسل ؟ -

 
 :  تصميم الموضوع 

 التوالد عند اإلنسان                                                    
 تقديم   -   

 تساؤالت   -   
   I _ ؟الجنسي  ماهي عالمات البلوغ 

 عند األوالد    1          
 عند البنات                2

 خالصة                3

  II –  و وظائفها أعضاء الجهاز التناسلي عند الجنسين لنكتشف. 
 . مالحظة  1                             
 ؟دور الغدد االتناسلية ماهو  – 2                            

  .الخصيتان +                                     
 .المبيضان  +                                     

III –   ؟ الدوري للجهاز التنتاسلي عند المرأة النشاط ماهي مظاهر 
 حل الدورة الجنسية عند المرأة مرا -1

 كيف يحدث الحيض ؟ -2

IV –  و مصير البيضة اإلخصاب. 
 فترة الخصوبة     لنكتشف  - 1
 ماهو مصير البيضة +- 2

V –  و الوضع و اإلرضاع الحمل 
 عالمات الحمل ؟   ماهي   - 1

 راحل الحمل ؟مماهي  – 2

 يتم الوضع ؟يف ك- 3

 اإلرضاع  – 0

VI –  منع الحمل لتنظيم النسل ؟و وسائل  طرق ماهي          
نع طرق -1 حمل م  القننوات  المبيضيةربط  –العزل  –اإلمساك الدوري :    ال

 الواقي الذكري ،الواقي األنثوي ، الموانع ، حبات منع الحمل : وسائل منع الحمل   -2

 :سيرورة التعلمات 
 

 مالحظات  الوسائل التعلمية  نشاط المتعلم  نشاط األستاذ  القدرات المستهدفة  تعلمية ال هدافاأل 



التلميذ التغيرات الجسمية  يكتشف 
 والنفسية التي ترافق البلوغ الجنسي 

 .عند األوالد والبنات 

 و الوصف  المالحظة 
 ، و التحليل 

ستدراج التالميذ   إ
مالحظة وتحليل خطاطة 
تلخص بعض مظاهر 
البلوغ عند األوالد و 

                  البنات 

قة و يصف الوثييالحظ 
و تعاقبها  مظاهر البلوغ
 عند الجنسين 

خطاطة في الكتاب  
  المدرسي

 

يذ أعضاء الجهاز يحدد التلم 
 التناسلي عند الرجل والمرأة 

مساعدة التالميذ على    التعبير البياني  
تعبئة مستنسخات 
لتعضي الجهاز 
التناسلي الذكري و 

 األنثوي 

يعبئ التلميذ 
  المستنسخين 

مستنسخات في دفتر  
 الوثائق 

 

 

يستنتج التتلميذ دور الخصيتين في 
إنتاج األمشاذ الذكرية و الهرمون 

من خالل تحليل  الجنسي الذكري 
 نتائج الخصي 

ستدراج التالاميذ الى إ جالتحليل و األستنتا 
 إستنتاج دو رالخصيتين 

يح التلميذ نتائج  
تجارب الخصي السبا 
طبية و يتنتج در 

 الخصيتين 

 
تجربة نص يلخص   

 الخصي 

 

يستنتج التلميذ دور المبيضين في 
أنتاج البويضات و إنتاج الهرمونات 

 الجنسية األنثوية 

التحليل و   
 اإلستنتاج

مساعدة التالميذ على  
عواقب تحليل  

إستئصال المبيضين 
 عند المرأة ألسب طبية 

نتائج  هذه يحلل 
عملية الطبية و ال

 يستنتج دور المبيضين 

  
                                                                                                                                         

نص يلخص عواقب 
                 إستئصال المبيضين                                                                                                             

  

 

يعرف التلميذ الدورة الجنسية و 
يكتشف مراحلها و ما يحدث في كل  

 مرحلة 

إستدراج التالميذ إلى  التعبير البياني 
إكتشاف مفهوم الدورة 

 الحيضة و مراحلها

يكتشف التلميذ مفهوم 
دد الدورة الحيضة و يح

تعاقب مراحلها و ما 
 يحدث في كل مرحلة 

خطاطة زمنية تلخص   
مظاهر الدورة الجنسية 

 عند المراة

 

التعبير البياني  صف التلميذ كيف يحدث الحيض  
 والتحليل 

يستدرج التالميذ أن 
الحيض ين عن تحطم 
مخاطية الرحم نتيجة 
إنخفاض الهرمونات 
المبيضة في نهاية 
الدورة الجنسية في 
حالة عدم حدوث 

 اإلخصاب 

يف يصف التلميذ ك
 يحدث الحيض 

 
مبيان تغير تركيز   

الهرمونات المبيضة في 
 الدم خالل الدورة الحيضية

 مورد رقمي   

 

إستدراج التالميذ إلى  التعبير البياني  يعرف التلميذ مفهوم فترة الخصوبة 
تحديد مفهوم فترة 
الخصوبة و مدتها 

 خالل الدورة الجنسية 

يعرف التلميذ فترة  
الخصوبة و يحدد مدتها 
 خالل الدورة الجنسية 

 
خطاطة و مدة عيش  

 لجنسية األمشاج ا

 

يصف التلميذ كيف م اإلخصاب عند 
 اإلنسان و مصير البيضة 

إستدراج التالميذ إلى  الوصف و التعبير
إكتشاف موقع 
اإلخصاب و مصير 

 البيضة 

التلميذ مكان يحدد  
صاب و مصار اإلخ

البيضة من اإلخصاب 
 إلى التعشيش

 
 مورد رقمي   

 

إستدراج                   التحليل  يحدد التلميذ بعض عالمات الحمل 
التالميذ إلى تحديد  أهم 

 عالمات الحمل 

يكتشف التلميذ أن  
غياب الحيض في 
نهاية الدورة الحيضية 
 من أهم عالمات الحمل 

  
وثائق في الكتاب   

 المدرسي

 

ى إستدراج التالميذ ال التحليل   .يحدد التلميذ مراحل الحمل 
إكتشاف  المرحلة 

يصف التلميذ التغيرات  
التي تطرؤ على الجنين 

 
جدول يلخص التعضي   

 



الجنينية والمرحلة 
 الحميلية 

والحميل خالل  المرحلة 
الجنينية و المرحلة 

 الحميلية 

عند الجنين خالل فترة 
 الحمل 

إستدراج التلميذ الى   الوصف  يصف التلميذ كيف يتم الوضع 
 وصف مراحل الوضع 

يصف التللميذ ألية 
 الوضع 

  وثائق الكتاب المدرسي  

يكتشف  التلميذ أهمية الرضاعة 
 .الطبيعية 

إستدراج التالميذ الى  التحليل واالستنتاج 
تحليل جدول يقارن 
حليب األم والحليب 

 األصطناعي 

يستنتج التلميذ أهمية  
 الرضاعة الطبيعية 

جدول يقارن مكونات  
الحليب اإلصطناعيو حليب 

 األم

 

ذ بعض طرق منع يكتشف التلمي
 الحمل و مفعولها

إستدراج التلميذ الى   ليل و اإلستنتاج التح
كتشاف طريقة االمساك 
الدوري و طريقة العزل 

 و مفعولهما 

يصف التلميذ معنى  
العزل و االمساك 
الدوري و مفعولهما 

 على منع الحمل

 
 وثائق الكتاب المدرسي  

 

يكتشف التلميذ بعض وسائل منع 
 الحمل و مفعولها 

ج التلميذ الى إستدرا التحليل و اإلستنتاج
اف دور حبات منع إكتش

الحمل و الواقي الذكري 
و الواقي األنثوي و 
 مفعولها في منع الحمل 

صف التلميذ كيف  
تمنع حبات منع الحمل 

ماهو الحمل و 
دورالواقي الذكريو 
االنثوي و المانع في 

 منع الحمل 

 
 وثائق الكتاب المدرسي  

 

 
 


