
 : تقدٌم عام 1البطاقة رقم 

 الموضوع )العنوان(
إنبات حبة اللقاح وتكون (إنبات حبة اللقاح واإلخصاب المضاعف  -

 )البذرة

 ساعة واحدة - المدة الزمنٌة

 علوم الحٌاة و األرض - المادة

 التوالد عند النباتات - الوحدة المدرسة

 عند كاسٌات البذور التوالد الجنسً عند النباتات الزهرٌة : - الفصل

 2009-2008 - الموسم الدراسً

 - تارٌخ االنجاز

 ثانوٌة الحسن الثانً  - المؤسسة

 جدع مشترك علوم /  - المستوى

 عمر بكنٌن –أحمد العناوي  - األستاذ

 ملخص النشاط

ٌتم التعرف على مكونات ومن خالل المتحركة فالش  ٌة افً البد -
 .الزهرة

فً المرحلة الثانٌة ٌكمل التالمٌذ مشاهدة المتحركة فالش لمعرفة ماذا  -

 )تكون البذرة(صاب المضاعف خبة اللقاح واإلحٌحدث بعد األبر: إنبات 

 

 : الكفاٌات و األهداف 2البطاقة رقم 
 

الكفاٌات 
 المستهدفة

الكفاٌات 
 الثقافٌة

 اكتساب معارف حول التوالد عند كاسٌات البذور  -

الكفاٌات 
 التواصلٌة

 التمكن من التعبٌر باللغة العربٌة )لغة التدرٌس( -
 التواصل الشفهً والكتابً -
 التعبٌر بمختلف أشكاله -
 التواصل مع الزمالء من خالل عرض نتائجه -

الكفاٌات 
 المنهجٌة

 تنظٌم عرضعه و تقدٌمه  -

الكفاٌات 
 التكنولوجٌة

 السلٌم للتكنولوجٌات الحدٌثة االستعمال -
 

الكفاٌات 
 االستراتٌجٌة

------- 
 

األهداف 
 المتوخاة

 معرفة مصٌر حبوب اللقاح بعد األبر وتكون البذرة - 1الهدف 

 تقوٌة المالحظة ، التحلٌل و التركٌب - 2الهدف 

 تعمٌق بعض المفاهٌم الخاصة بالتوالد الجنسً عند كاسٌات البذور - 3الهدف 



 : بطاقة تقنٌة حول األدوات الرقمٌة المستعملة 3البطاقة رقم 

 

األداة 

 1رقم 

 power point+ برنام   Gribouill_i البر نامو  (flash)متحركة فالش   نوعها
 اإلخصاب المضاعف عنوانها

  37: 29: 01 مدتها

التقسٌم 
 الزمنً

- 04s  :تعضً الزهرة 

-12s :13: مقطع عرضً فً مستوى المئبر 

- 20s :38: تعضً حبة اللقاح ؟ 

- 33s :03 :تعضً البوٌضة 

- 45s :34 إنبات حبة اللقاح: 

- 01mn :05s :00 اإلخصاب المضاعف 

 ملخص

 تم التعرف على مكونات الزهرة ثم بعد ذلك تتم مالحظة ٌ فً البداٌة -
المتواجدة به ،  للتعرف على العناصر مقطع عرضً على مستوى المئبر 

 إلى االنتقالٌلٌها التعرف على تعضً كل من حبة اللقاح والبوٌضة ثم ٌتم 
 حبة اللقاح واإلخصاب المضاعف إنباتتتبع مراحل كل من 

 

 )نسخ الرسومات  أو(  Power Pointملحوضة: ٌمكن استعمال برنام 
للتعرف على مكونات الزهرة وعناصر المقطع الذي أنجز فً مستوى المئبر 

دون إحداث توقفات متتالٌة (تعضً كل من حبة اللقاح و البوٌضة  إلىإضافة 

مراحل إنبات حبة اللقاح و اإلخصاب  وترك المجال لمعاٌنة للمتحركة فالش 

 )المضاعف
 حركة فالش.من المت  power point* تؤخذ الرسومات الخاصة ب 

 

األداة 

 2رقم 

  نوعها

  عنوانها

  مدتها

التقسٌم 
 الزمنً

- 
- 

 ملخص

 
 
 
 
 

 

 

 



  : المستلزمات من أدوات و مهارات و معارف 4البطاقة رقم 

 

و األدوات 
 المطبوعات

 األستاذ

 حواسب وحاسوب لألستاذ -

- Data show 
 شاشة عرض   -
 مطبوعات خاصة بالتقوٌم  -

 التلمٌذ
- 
- 

 

مهارات ال
التقنٌة 

 الضرورٌة

 األستاذ

 
التعرف على المبادئ أألولٌة فً المعلومٌات : تشغٌل الحاسوب، ربطه   -

، التدخل فً حالة استعمال خاطىء للحاسوب من طرف  data showب

 .....Excelو  Wordو power pointالتلمٌذ..وكذلك التعرف 

 )المراد استخدامهاخاصة (التعرف على كٌفٌة تنصٌب البرامج  -
 األنترنٌتشبكة مبادئ أولٌة فً كٌفٌة البحث فً  -
-  

 التلمٌذ

 أن ٌكون لدٌه مبادئ أساسٌة فً استعمال الحاسوب  -

  Data Showمعطٌات حول كٌفٌة عمل  -
 القدرة على التمٌٌز بٌن الواقع و المتحركة فالش ) محاكاة للواقع ( -
 

 

المفاهٌم و 
بعض 
 التعارٌف

 األستاذ

أنظر تحضٌر الجٌدة للدرس ) ٌرورةللسمفاهٌم ٌرى األستاذ أنها أساسٌة  -

 )الدرس
- 
 

 التلمٌذ

 كاسٌات البذور  -
 العناصر المكونة للزهرة: العضو الذكري و األنثوي تعرف علىال -
أنواعه و أهمٌته فً تكون الثمرة والبذور عند  و التعرف على األبر -

 كاسٌات البذور
- 

 

 

 



 : التحضٌر القبلً   5البطاقة رقم 

 القاعة قبل الحصة قصد التأكد من أن كل الحواسٌب تعمل بشكل جٌد.تحضٌر  - التقنًالتحضٌر 
 التأكد من أن الربط بشبكة األنترنٌت متوفر خالل مدة الحصة -
 تحضٌر األدوات الرقمٌة و تنزٌلها على الحواسٌب و التأكد من اشتغالها  -
- 

التحضٌر 
 البٌداغوجً

 تحضٌر األسئلة الشفهٌة  -
 تحضٌر المستنسخات الالزمة :  -

 و المرافقة للمتحركة فالشأو للمستنسخ  power pointاألسئلة المرافقة ل   -

 بطاقة التقوٌم و نسخها -
 -تحضٌر تقدٌم أولً ٌمكن من إثارة انتباه التالمٌذ و ٌحفزهم على التتبع -

 التً تسقط فوق مٌسم المدقة؟ ماذا ٌحدث بعد األبر؟ حبوب اللقاح مصٌر مثال: ما
 

 : مراحل االنجاز   6البطاقة رقم 

 

 1المرحلة رقم 

 دقٌقة 20 مدتها :
أو   power point األداة الرقمٌة المستعملة :

 النسخ

 المهام

 التلمٌذ األستاذ

 ٌوزع التالمٌذ على مجموعات  -
الخاصة ٌوزع المطبوع المتضمن للرسومات  -

 بالتعرف على مكونات الزهرة
  الحوار ٌوجه -
 ٌطلب من كل مجموعة أن تصحح وثٌقة . -

  ٌالحظ -
 ٌتعرف على العناصر  -
 المستنسخ ٌعبئ  -
-  
- 

 
 

 2المرحلة رقم 

 المتحركة فالش األداة الرقمٌة المستعملة : دقٌقة 30 مدتها :

 المهام

 التلمٌذ األستاذ

ألستاذ من التالمٌذ مشاهدة المتحركة ٌطلب ا -
 فالش 

 ٌجٌب على أسئلة التالمٌذ -
 ٌوزع المطبوعات  -
 ٌوجه الحوار  -

 ٌشاهد المتحركة  -
 ٌدون مالحظاته  -
 ٌجٌب على األسئلة  -
 ٌقدم النتائج  -

 ملخص : 



 

 : التقوٌم  7البطاقة رقم 

 

 د 15 - المدة 

 ٌتم نسخه  Qcm - أداة التقوٌم 

- 
- 

 أنظر المطبوع رفقته - مالحظات
 

 

 : موضوع للبحث / للمزٌد من المعلومات / امتداد  8البطاقة رقم 

 

  - الموضوع

 - مصادر البحث
- 
- 

 - توجٌهات
- 
- 
- 

 

 : مالحظات  9البطاقة رقم 

- 

- 

- 

- 

 

 



 بطاقة التقوٌم

 ش المرافق للمتحركة فال المطبوعالخاص ب بطاقة التقوٌم         

 :بعد مشاهدتك للمتحركة فالش ، رتب الرسوم اآلتٌة حسب تسلسلها الزمنً -1

 

  

  

 

  

 

 

 أمام الجواب الصحٌح: ×ضع عالمة   -2

 

 ب: )مثل الكرز (ٌتمٌز اإلخصاب عند كاسٌات البذور  -ب           ٌؤدي إنبات حبة اللقاح إلى:                 -أ     

 إخصاب وحٌد -                  تكاثر حبة اللقاح فوق المٌسم               -      

 إخصاب ثالثً -              تكون أنبوب ٌدعى أنبوب اللقاح                -      

 إخصاب مضاعف -                     ضمور البٌٌضة غٌر الملقحة             -      

 
 

 عبر بواسطة نص عن مصٌر حبة اللقاح التً تسقط فوق المٌسم . -3
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 :ملحوظة: ترجمة بعض المصطلحات الواردة فً المتحركة فالش بالفرنسٌة 

 Ovuleبٌٌضة :                                Grain de pollenحبة اللقاح :                        Anthèreمئبر: 

 double fécondationإخصاب مضاعف :                      : Germination du pollenإنبات حبة اللقاح

 

 المجموعة

......... 

1 2 3 4 


