األحياء
الصف الثالث الثانوي
التحضير بالطريقة البنائية

المادة / /

 -1أن يتجه تدريس العلوم اتجاها ً سليما ً قائما ً على اإليمان باهلل والتطبيق به وفق الدين اإلسالمي .
 -2تنمية العقيدة في نفس الطالبة وترسيخ اإليمان في قلبها عن طريق توجيهها لمشاهدة ما في الكون الفسيح من عظم الخلق وعجيب الصنع .
 -3تدريب الطالبة على االستقراء واالستنتاج والبحث بالمنطق السليم واالستدالل القويم بالقيام بالتجاري العلمية ودراسة العلوم النظرية مسترشدة بأوامر هللا .
 -4تدريب الطالبة على مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمهيد من ما تسمعه وتراه وتفكر فيه لتصل إلى الحق الخالص من شوائب الخطأ والنقصان .
 -5تعويد الطالبة على التجرد العلمي الذي يدعوا إليه اإلسالم بعيداً عن الهوى لتحفظ حق العلماء .
 -6االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحث عن ألوان التربية الخلقية التي يحرص عليها اإلسالم كالصدق والنزاهة وتحري الحق والثبات عليه .
 -7الحرص في كل مناسبة على الكشف بفضل اإلسالم وتعاليمه .
 -8الترغيب في البحث عن منجزات أجدادها وفضل آبائها في تقدم العلم .
 -9إعادة الثقة إلى نفوس المسلمين وإشاعة األمل فيهم بأن العلم ليس وقفا ً على غيرهم .

المادة / /

 -1إكساب الطالبات ميول علمية نافعة .
 -2رفع المستوى العلمي والصحي بتعويدهن على العادات الصحية السليمة .
 -3االهتمام بنشاط الطالبات ومشاركتهن الحسية .
 -4فهم الطالبات لبيئتهن والتعرف على بعض ظواهرها وتفاعالتها .
 -5تعريفهن بأهمية جهود بعض أعمال المسلمين .
 -6إخطار عظمة الخالق عز وجل وقدرته من خالل تدريس المادة .
 -7االستفادة من العلوم في رفع مستوى باقي المواد .
 -8تدريبهن على الرسم العلمي السليم .
 -9تنمية ميولهم للمطالعة العلمية السليمة المفيدة .
 -11تعريفها بأهمية العلوم في رفع مستوى المعيشة باستغالل الطاقات المختلفة .
 -11مساعدة الطالبة على فهم نفسها .

المادة / /

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المادة / /

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

المادة / /

توزيع منهج مادة أحياء (الصف الثالث الثانوي)
األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
17+16

التاريخ
من

إلى

األحد 1441/4/31
األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21
األحد 1441/5/28
األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19
األحد 1441/6/26
األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11
األحد 1441/7/17

الخميس 1441/5/4
الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25
الخميس 1441/6/2
الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23
الخميس 1441/6/31
الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14
الخميس 1441/7/21

األحد 1441/7/24
األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9
األحد 1441/8/16

الخميس 1441/7/28
الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

الدروس
المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة
انتقال الطاقة في النظان البيئي
تدوير المواد
علم بيئة المجتمعات الحيوية
المناطق الحيوية البرية
األنظمة البيئية المائية
مراجعة الفصل الثاني
ديناميكية الجماعة الحيوية
الجماعة البشرية
مراجعة الفصل الثالث
التنوع الحيوي
أخطار تواجه التنوع الحيوي
المحافظة على التنوع الحيوي
مراجعة الفصل الرابع
السلوكيات األساسية
السلوكيات البيئية

مالحظات

المادة / /

الدرس
الفكرة الرئيسية
المفردات
اإلجراءات أو
التجربة البديلة

المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة
تتفاعل العوامل الحيوية والالحيوية معا بطرائق معقدة فى
المجتمعات الحيوية واالنظمة البيئية
علم البيئة – الغالف الجوى  -العوامل الحيوية

الصفحات
األهداف

عقبات تواجه ذبابة الفاكهة (الدروسوفيال)

11
*ان تتعرف على معنى علم
البيئة
*توضيح الفرق بين العوامل
الحيوية والعوامل الالحيوية

التدريس

اليوم

االثنين الثالثاء األربعاء

األحد

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل
تجربة استهاللية

عقبات تواجه ذبابة الفاكهة (الدروسوفيال)

التقويم

التدريب
علم البيئة  -:هو فرع متخصص من العلوم يدرس العالقات

التركيز

المتبادلة بين المخلوقات الحية وتفاعالتها مع بيئاتها

 -الربط مع المعرفة السابقة

الغالف الحيوى-:

 -أبدأ بعرض الفكرة الرئيسية على الطالبات

هو جزء من الكرة االرضية يدعم الحياة عليها

س -:2قارني بين العوامل الحيوية

 -علم البيئة أحد فروع علم االحياء ويدرس العالقات المتبادلة بين

العوامل الحيوية  -:وهى المكونات الحية فى بيئة المخلوقات الحية

والعوامل الالحيوية؟

المخلوقات الحية.وبينها وبين بيئاتها

العوامل الالحيوية -:وهى المكونات غير الحية فى بيئة المخلوق

س  :ما المقصود بالغالف الجوي

الحى

.

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

س -: 1عرفي علم البيئة؟

المادة / /

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
– أنواع التحاضير –
”ثالثي “خطوات أربع –وحدات مشروع الملك عبدهللا –تعلم نشط –خماسي باإلستراتيجيات – استراتيجيات التعلم الحديثة
– المرفقات –
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

المادة / /

+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

المادة / /

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
لاير  20سعر المادة على سي دي
لاير  20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير  50سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير  100سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي

المادة / /

 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء

المادة / /

 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

