تحضير مادة

االحياء
الصف الرابع ابتدائي
التحضير بالطريقة الثالثية

 -1أن يتجه تدريس العلوم اتجاها ً سليما ً قائما ً على اإليمان باهلل والتطبيق به وفق الدين اإلسالمي .
 -2تنمية العقيدة في نفس الطالبة وترسيخ اإليمان في قلبها عنن طرينق توجيههنا لمدناهدة منا فني الفنون الفسني
من عظم الخلق وعجيب الصنع .
 -3تدريب الطالبة على االستقراء واالستنتاج والبحث بالمنطق السليم واالستدالل القنويم بالقينام بالتجنارل العلمينة
ودراسة العلوم النظرية مسترددة بأوامر هللا .
 -4تدريب الطالبة على مناقدة األمور والبحث عنن األسنباب وتمهيند منن منا تسنمعه وتنرا وتففنر فينه لتصنل لنى
الحق الخالص من دوائب الخطأ والنقصان .
 -5تعويد الطالبة على التجرد العلمي الذل يدعوا ليه اإلسالم بعيداً عن الهوى لتحفظ حق العلماء .
 -6االسننتفادة مننن تنندريس العلننوم ومنهجهننا فنني البحننث عننن ألننوان التربيننة الخلقيننة التنني يحننرص عليهننا اإلسننالم
فالصدق والنزاهة وتحرل الحق والثبات عليه .
 -7الحرص في فل مناسبة على الفدف بفضل اإلسالم وتعاليمه .
 -8الترغيب في البحث عن منجزات أجدادها وفضل آبائها في تقدم العلم .
 -9عادة الثقة لى نفوس المسلمين و داعة األمل فيهم بأن العلم ليس وقفا ً على غيرهم .

 -1فساب الطالبات ميول علمية نافعة .
 -2رفع المستوى العلمي والصحي بتعويدهن على العادات الصحية السليمة .
 -3االهتمام بنداط الطالبات ومدارفتهن الحسية .
 -4فهم الطالبات لبيئتهن والتعرف على بعض ظواهرها وتفاعالتها .
 -5تعريفهن بأهمية جهود بعض أعمال المسلمين .
 -6خطار عظمة الخالق عز وجل وقدرته من خالل تدريس المادة .
 -7االستفادة من العلوم في رفع مستوى باقي المواد .
 -8تدريبهن على الرسم العلمي السليم .
 -9تنمية ميولهن للمطالعة العلمية السليمة المفيدة .
 -11تعريفهن بأهمية العلوم في رفع مستوى المعيدة باستغالل الطاقات المختلفة .
 -11مساعدة الطالبة على فهم نفسها .
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 مواد التدريس:
 أسم المدرسه

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

توزيع منهج مادة أحياء (الصف الثاني الثانول)
التاريخ
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1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

الدروس
الجهاز الهضمي  .التغذية
جهاز الغدد الصماء تابع  :جهاز الغدد الصماء
مختبر األحياء مراجعة الفصل السابع (جهاز الهضم
والغدد الصماء )
اختبار مقنن  .التفاثر والنمو في اإلنسان

مالحظات

مراحل نمو الجنين قبل الوالدة تابع مراحل نمو الجنين
قبل الوالدة

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

ثراء علمي  .مراجعة الفصل التاسع

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

اختبار مقنن  .النباتات الالوعائية

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

اختبار مقنن  .خاليا النبات وأنسجته .

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

هرمونات النباتات استجاباتها  -ثراء علمي

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

17+16

ثراء علمي .

مراجعة الفصل الثاني

اختبار مقنن .

النباتات الوعائية الالبذرية

جهاز المناعة .

النباتات الوعائية البذرية

ثراء علمي ( فيف تتعرف هوية األدجار وتصنفها )
مراجعة الفصل العادر

مراجعة الفصل الحادل عدر اختبار مقنن .
األزهار  .النباتات الزهرية .
ثراء علمي فيف تقارن بين أزهار ذات الفلقة وذوات الفلقتين
مراجعة الفصل الثاني عدر اختبار مقنن .

الدرس

الجهاز الهضمي

اليوم

الفكرة

يحلل الجهاز الهضمي الطعام لى جزيئات صغيرة ليتمفن
الجسم من امتصاص المواد المغذية

التاريخ

األهداف

 -1أن تلخص الطالبة الوظائف الرئيسية الثالث للجهاز
الهضمي.
 -2أن تحدد أجزاء الجهاز الهضمي ووظائفها.
 -3أن تصنف الطالبة عمليات الهضم الفيميائي .

األحد

الحصة
الفصل
الهضم الميفانيفي – الهضم الفيميائي – نزيم
االميليز -المرئ –الحرفة الدودية – الببسين –
األمعاء الدقيقة – الخمالت  -الفبد

المفردات

أندطة التعليم والتعلم

االستراتيجيات

الترفيز


أثناء حياة اإلنسان يمر 45111فجم من الغذاء عبر الجهاز الهضمي وينتقل مسافة
3م تقريبا في القناة الهضمية  .ماذا يحدث لهذا الطعام أثناء مرور في هذا
األنبوب الطويل ؟






التدريس

وظائف الجهاز الهضمي  :للجهاز الهضمي ثالث وظائف يحليل الطعام وهضمه ثم
االمتصاص ثم طرد الفضالت .
الهضم  :تحويل الطعام من مواد معقدة لى مواد بسيطة يسهل امتصاصها .
ويحدث الهضم في فل من الفم والمعدة واألمعاء الدقيقة بفعل العصارات الهاضمة
واإلنزيمات المختلفة .
 -2هضم فيميائي .
أنواع الهضم  :للهضم نوعان هما  -1هضم ميفانيفي
االمتصاص  :عبور المواد الغذائية المهضومة لى الدم ويحدث في األمعاء الدقيقة عبر
الخمالت المعوية .
األمعاء الغليظة  :يتم فيها امتصاص الماء من الفضالت قبل طرحها خارج الجسم .










التقويم

التحقق من الفهم :
س : 1أصف العملية التي يحلل الطعام لتسهيل امتصاص المواد الغذائية .
س : 2ما الفرق بين الهضم الميفانيفي والهضم الفيميائي ؟
س : 3ألخص الوظائف الرئيسية الثالث للجهاز الهضمي

الواجبات

حل تدريبات الكتاب المدرسي صـ رقم 7,6,5,4

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس







األخوة المعلمين و المعلمات

العصف
الذهني
التعلم
التعاوني
الحوار
والمناقدة
ربط المفاهيم
الخيال
العلمي
حل المدفالت
االستقراء
واالسنباط
الوردة
التعليمية
التعلم
باالفتداف
ففر  /زاوج /
درك
فرز المفاهيم
العروض
العملية
التدريس
التبادلي
التففير الناقد
االستقصاء
القبعات
الست
الرؤوس
المرقمة
الفرسي
الساخن

أدوات
التقويم

مصادر التعلم











سبورة ذكية
عرض
مرئي
شرائح
إلكترونية
أوراق عمل
ونشاط
كتاب نشاط
تجارب
عملية
قطع الورق
والفلين
جهاز
شفافيات
أخرى........
.........









اختبارات
قصيرة
المالحظة
توجيه
األسئلة
نشاط
فصلي
ورقة
عمل
حل أسئلة
كتاب
النشاط
أخرى....
............

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد
هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  47ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  65لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال
بجوال المدير
0554466161

