تحضير مادة

األحياء
الصف الثالث الثانوي
التحضير بالطريقة الرباعية

.

 متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتتعلم للتى الكتوا واإلنستاا والحيتاة وت ويتده
بالمفاهيم األساسية التي تجعله معت اً بدينه قادراً على الدعوة لليه والدفاع عنه.
 تمكيا االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 تحقيق الوفاء للوطا اإلسالمي العام والوطا الخاص المملكة العربية السعودية.
 تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجتي واستتخدام
المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 لعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 تهيئة سائر المتعلميا للعمل في مياديا الحياة بمستوى الئق.
 تخريج عدداً ما المتعلميا والمؤهليا مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة لسالمية سليمة.
 رعاية المتعلميا على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم علتى
اجتيا هذه المرحلة ما حياتهم بنجاح وسالم.
 لكستتابهم مهتتارة المطالعتتة النافعتتة والرالبتتة متتا اال ديتتاد متتا العلتتم النتتافع والعمتتل الصتتال
واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد ت دهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع .

 تكويا الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة..

.

يتوقع ما المتعلم بعد دراسة المادة أا يكوا -بإذا هللا تعالى -قادر على:
 مساعدة ال متعلم على تعميتق العقيتدة اإلستالمية فتي نفسته وترستيا اإليمتاا بتاهلل فتي قلبته وتنميتة
اتجاهات ليجابية نحو اإلسالم وقيمه:
 ما خالل دراسته المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها ما خصتائص دالتة علتى عظتيم قدرتته وبتال
حكمته وتنمية ميل المتعلم للى البحث عا آيات هللا في نفسه وفي سائر األحياء وتمكتيا االنتمتاء
الحي ألمة اإلستالم ودعتم العقيتدة اإلستالمية التتي تستتقيم بهتا نظترة المتتعلم للتى الكتوا واإلنستاا
والحيتاة فتتي التدنيا وا،ختترة وت ويتتده بالمفتاهيم األساستتية التتي تجعلتته معتت اً باإلستالم قتتادراً علتتى
الدعوة لليه والدفاع عنه وأا هللا خلق الكتوا مو ونتا ً وأي خلتل فيته متا فعتل اإلنستاا يتؤدي للتى
عواقب وخيمة.
 ثانيا ً :مساعدة المتعلم على كسب الحقائق والمفاهيم العلميتة والمصتطلحات العلميتة التاليتة بطريقتة
وظيفية:
 oالخلية وحدة البناء والوظيفة في الكائا الحي.
 oتتكامل الوظيفة والتركيب في أنسجة وأعضاء الكائا الحي.
 oوظيفة التكاثر في المخلوقات الحية لها أهمية في بقاء النوع.
 oيختلف االنقسام الخلوي الير المباشر عا االنقسام االخت الي.
 oأجه ة االت اا والتنظيم في المخلوقات الحية تساعد على ات اا البيئة الداخلية في الكائا الحي.
 oالوراثة هي انتقال الصفات الوراثية ما ا،باء للى األبناء.
 oعلتتم الوراثتتة البشتترية يهتتدف للتتى يتتادة الصتتفات الجيتتدة والقضتتاء علتتى األمتترا الوراثيتتة أو
تعديلها.
 oتصنيف المخلوقات الحية للى مجاميع على حسب ما بينها ما أوجه تشابه واختالف.
 oوجود التشابه في تركيب المخلوقات الحية مع التنوع فيمتا بينهتا داللتة للتى وحدانيتة الختالق عت
وجل.
ً
 oالمر خلل وظيفتي يصتيب عضتوا متا األعضتاء فيصتب اليتر قتادر علتى أداء وظيفتته بصتورة
طبيعية.
ّ
 oدراسة علم األحياء تطلب معرفة بع المصطلحات العلمية األجنبية ألنها تشتكل للتى حتد متا لغتة
علم األحياء.
 ثالثاً :مساعدة المتعلم على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية:
 oمثتتل :الموضتتوعية وستتعة األفتتق وعتتدم التعصتتب األعمتتى وحتتب االستتتطالع والتتتروي فتتي لصتتدار
األحكتتام والتواضتتع العلمتتي واألمانتتة العلميتتة واحتتترام العمتتل اليتتدوي وآراء ا،ختتريا ولكستتابهم
عادات حسنة في العمل (نظتام دقتة عنايتةا والمحافظتة علتى األدوات واألجهت ة العلميتة وتعلتم
بع الهوايات المفيدة (مثل جمع عينات أحيائيتة وكيفيتة حفظهاا وتنميتة العمتل الجمتاعي (مثتل
التترحالت وال يتتارات العلميتتةا واالقتنتتاع بمهميتتة علتتم األحيتتاء فتتي معرفتتة أستترار الحيتتاة وتفستتير
الظواهر الحيوية.
 رابعاً :مساعدة المتعلم على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل:
 oالتميي ب يا المخلوقات الحية وتصتنيفها ودقتة المالحظتة وتفستير ستلوخ المخلوقتات والتنبتؤ بته
(مثل هجترة الطيتورا واتبتاع الطريقتة العلميتة فتي التفكيتر والبحتث واالستقصتاء وتنميتة قدراتته
االبتكارية والتطبيق (مثل حل مستائل علتم الوراثتةا ومهتارة الفحتص (مثتل فحتص شتريحة دم
وفحتتص قطتتاع عرضتتي فتتي ستتاق نبتتات وفحتتص نستتيج عصتتبيا ومهتتارة الكشتتف (مثتتل تحديتتد
فصائل الدم تلوث األلباا تلوث المياها.
 خامساً :مساعدة المتعلم على كسب مهارات علمية عملية مناسبة مثل:
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 oتنمية المهارة اليدوية البسيطة والمركبتة متا استتخدام المجهتر بصتورة صتحيحة ولعتداد بعت
الشرائ المجهرية وعمل تحضيرات مجهرية ومهارة استخدام أدوات التشري وتشري بع
المخلوقات ولصالح بع األجه ة العلمية أي مهتارة التعامتل متع األجهت ة والعينتات التتي تلت م
إلجتتراء التجتتارب ومهتتارة الرستتم التتدقيق ولعتتداد بع ت الوستتائل التعليميتتة (مثتتل المصتتورات
والمجسماتا الخاصة بعلم األحياء.
 سادساً :مساعدة المتعلم على كسب االهتمامات والميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية:
 oتنميتتة الشتتعور بالمشتتكالت ولثتتارة التستتاؤالت حولهتتا ومحاولتتة تفستتيرها ينمتتي الميتتول نحتتو هتتذه
األشياء وبالتالي جعل المتعلم شريكا ً في عملية التعلم والتعليم
 oوما هذه االهتمامات والميول العلمية:
 oاالهتمتتتام بتصتتتنيف المخلوقتتتات الحيتتتة وتجميتتتع العينتتتات والقيتتتام بعمليتتتة التحنتتتيط وطتتترق حفتتتظ
المخلوقتتات الحيتتة والقتتراءة العلميتتة الموجهتتة واستتتخدام األجهت ة واألدوات والمتتواد فتتي لشتتباع
الهوايات وتنمية حب األحياء النافعة في نفسه والميل للى رعايتهتا وشتغل أوقتات الفتراغ وحستا
اختيار المهنة وفق ما تسم به قدراته.
 ستابعاً :مستتاعدة المتتعلم فتتي تعترف المنجت ات العلميتتة للعلمتاء المستتلميا والعترب واحتتترام العمتتل
وتقديره والتمثل به وذلخ عا طريق تعريف المتعلم بمنج ات العلمتاء المستلميا والعترب والقتراءة
عما قدموا ويقدموا ما أعمال ليكوا دافعا ً له للتمثل به وما هؤالء العلماء ابا النفيس مكتشف
الدورة الدموية الرئوية وابا الصوري في تمثير األدوية على جستم اإلنستاا والترا ي فتي الطتب
وأبو المنصور وابتا البيطتار فتي النباتتات الطبيتة والغستاني فتي تصتنيف النبتات وابتا ستينا فتي
الطب وتصنيف النباتات الطبية.
 ثامناً :مساعدة المتعلم على تذوق العلم (علم األحياءا وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلتم
واإلنسانية:
 oوذلخ بتهيئة الظروف المناسبة للمتعلم لتنمية التذوق العلمي وأوجه التقدير العلمية لديه بصتورة
وظيفية بمعنى الرس اإليماا بالعلم وبقيمته في حل المشكالت التي تواجه اإلنستاا والتدور التذي
يقوم به العلمتاء فتي ستبيل ذلتخ ويتدرخ أهميتة األجهت ة واألدوات فتي تقتدم تطتوير علتم األحيتاء
وتقتتدير جهتتود العلمتتاء والجهتتود التتتي تبتتذلها الدولتتة متتا أجتتل رفتتع مستتتوى المعيشتتة ل فتتراد
وتعريفه بالجهود والتضحيات التي قدمها علماء األحياء ويقدمونها لتوفير االستتنارة ورفتاه بنتي
اإلنستتاا ومتتا هتتؤالء العلمتتاء لتتويس باستتتور وليفنهتتوخ وروبتترت كتتو ومنتتدل ولينيتتوس
وواطسوا وكريخ وملبيجي وآخروا.
 تاسعاً :مساعدة المتعلم على كسب قدر مناسب ما مهارات االتصال والتعلم الذاتي المستمر:
 oوذلخ بتنمية مهارات االتصال عا طريتق التحتدث متع ا،ختريا ليكتوا قتادراً علتى لدراخ مشتاعر
ا،خريا وحاجاتهم واهتماماتهم ولتاحة الفرصة للمتعلم للتعلم ما ا،خريم وتعليمهم عا طريتق
المجمعات التعليمية والعمل الميداني والرحالت العلمية وتنمية مهارات التتعلم التذاتي باستتخدام
األجه ة العلمية كالحاستوب وشتبكات المعلومتات فتي دراستة األحيتاء وقتراءة التدوريات العلميتة
والمجالت العلمية ولجراء التجارب ومشاهدة األفالم العلمية ومتا يستتجد متا أوعيتة ومصتادر
للمعلومات وقراءات حترة لكتتب تنمتي الثقافتة العلميتة وأخبتار وموضتوعات علميتة فتي الجرائتد
والمجالت.
 عاشراً :مساعدة المتعلم على كسب عادات ليجابية في التعامل مع الموارد الطبيعيتة والبيئتة وذلتخ
باالستخدام األمثل لها عا طريق:
ً
 oتعريف المتعلم باألحياء النافعة في البيئة وخاصة بيئة المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها.
 oتعريف المتعلم بمهمية الغطاء النباتي كمصدر الذاء وطاقة.
 oتعريف المتعلم باألحياء الدقيقة المسببة ل مرا بغية تحديد طرق الوقاية منها ومكافحتها.
 oتعريف المتعلم كيفية العناية بالمياه وترشيد استخدامها والمحافظة عليها ولثتارة االهتمتام للبحتث
في سبل معالجة مشاكلها.
 تنمية الشعور االجتماعي (الشعور بالمسؤولية واحترام الممتلكات العامةا..

.

معلومات عا المعلمة

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

.

المســرد
م

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
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تو يع منهج مادة األحياء
األسبوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
-16
17

التاريا
ما

للى

األحد
0443/4/03
األحد
0443/5/7
األحد
0443/5/04
األحد
0443/5/10
األحد
0443/5/11
األحد
0443/6/5
األحد
0443/6/01
األحد
0443/6/09
األحد
0443/6/16
األحد
0443/7/0
األحد
0443/7/03
األحد
0443/7/07
األحد
0443/7/14
األحد
0443/1/1
األحد
0443/1/9
األحد
0443/1/06

الخميس
0443/5/4
الخميس
0443/5/00
الخميس
0443/5/01
الخميس
0443/5/15
الخميس
0443/6/1
الخميس
0443/6/9
الخميس
0443/6/06
الخميس
0443/6/10
الخميس
0443/6/03
الخميس
0443/7/7
الخميس
0443/7/04
الخميس
0443/7/10
الخميس
0443/7/11
الخميس
0443/1/6
الخميس
0443/1/00
الخميس
0443/1/17

الدروس

مالحظات

المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة ـ تابع المخلوقات الحية
وعالقاتها المتبادلة
انتقال الطاقة في النظام البيئي ـ تابع انتقال الطاقة في النظام
البيئي
تدوير المواد ـ تابع تدوير المواد
مراجعة الفصل السابع ـ علم بيئة المجتمعات الحيوية
تابع علم بيئة المجتمعات الحيوية ـ المناطق الحيوية البرية
تابع المناطق الحيوية البرية ـ األنظمة البيئية المائية
تابع األنظمة البيئية المائية ـ مراجعة الفصل الثامن
ديناميكية الجماعة الحيوية تابع ديناميكية الجماعة الحيوية
الجماعة البشرية (السكانية) ـ تابع الجماعة البشرية (السكانية)
مراجعة الفصل التاسع ـ التنوع الحيوي
تابع التنوع الحيوي ـ أخطار تواجه التنوع الحيوي
تابع أخطار تواجه التنوع الحيوي ـ المحافظة على التنوع
الحيوي
تابع المحافظة على التنوع الحيوي ـ مراجعة الفصل العاشر
السلوكيات األساسية ـ تابع السلوكيات األساسية
السلوكيات البيئية ـ تابع السلوكيات البيئية
مراجعة الفصل الحادي عشر

االختبار النهائي

.

المادة
اليوم
التاريا

األحياء 6
األحد

االثنيا

الصف
الثالثاء

المستوى السادس
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

مبادئ علم البيئة
الفصل (0ا
المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة
الدرس (0ا
ما الدرس
الوسائل المساندة للدرس
ا،ا
فيما سبق
كتاب الطالبة  أوراق عمل
يتوقع ما الطالبة بعد نهاية الدرس أا تحقق
السبورة األقالم الملونة
األهداف التالية:
اللوحات التعليمية أنشطة
توض الفرق بيا العوامل الحيوية
علمية بوربوينت
والعوامل الالحيوية.
دراسة علم البيئة
أخرى................................. /
تصف مستويات التنظيم الحيوي.
حصة واحدة
تمي بيا موطا المخلوق الحي وحي ه
البيئي.
(1ا التدريس
(0ا التركي
تطوير المفاهيم
تنشيط المعرفة السابقة اسمل الطالبات :ما أنواع المخلوقات التي سبق أا
العالقات المتبادلة بيا المخلوقات الحية
جمعتيها أو شاهدتيها بالقرب ما منطقة سكنخ؟ اذكري بع الخصائص
الميي ة في هذه المخلوقات.
أتحدث للى الطالبات تحتاج المخلوقات الحية جميعها للى بيئة تدعم
توضي المفاهيم الشائعة الير الصحيحة تعتقد العديد ما الطالبات أا
بقاءها وبقاء المخلوقات الحية األخرى .وال يستطيع أي مخلوق حي أا
الطفيليات تقتل عائلها دائما.
يعيش في ع لة فترة طويلة.
ممارسة المهارة
توظيف الصور والرسوم أطلب للى الطالبات دراسة الشكل  0-0ثم قراءة
الصفحة كاملة.
توظيف الصور والرسوم أطلب للى الطالبات قراءة النص تحت عنواا
"العالقات المتبادلة في النظام البيئي" ومراجعة الشكل  .6-0أو ع
الطالبات في مجموعات ثنائية وأطلب لليها رسم مقطع مختلف يحوي
الموطا الحيوي الذي يختارونه.
دعم الكتابة
الكتابة الحرة أطلب للى الطالبات كتابة أفكارها حول السؤال ا،تي :فيم
تفكري عندما تسمعي مصطل علم البيئة.
كتابة تلخيصية أطلب للى الطالبات تحديد احتياطات السالمة التي
يعتبرونها ضرورية للسفر في سفينة فضائية مصممة للذهاب ألبعد ما
القمر وأا تكتبا عنها.
(4ا التقويم
(0ا االستقصاء واالستكشاف
تقويم
عقبات تواجه ذبابة الفاكهة (الدروسوفيالا
أطلب للى الطالبات المقارنة بيا ثالثة أنواع ما عالقات التكافل وأا
تعطي مثاال على كل منها.
ال ما المقترح 05 :دقيقة  /يوم.
عالجي
استراتيجيات التدريس
أعطي كل طالبة ثالث بطاقات فهرسة وأدعها تكتبا األنواع الثالثة
يمكا الحصول على ذبابة الفاكهة واألوساط ال راعية الجاه ة (الغذاءا
ما عالقات التكافل على وجه وتضعا لرشادا مصورا على الوجه
ما المراك المتخصصة ببيع التجهي ات العلمية.
ا،خر .وما الطرائق التي تساعد الطالبات على تصور ذلخ استخدام
اتبعي تعليمات هذه المراك لتجنب لطالق ذبابات الفاكهة في الرفة
لشارات .- /+
الصف.

.

األخواة المعلميا و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أا تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملخ عبدهللا
–ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عرو

بور بوينت لجميع دروس المادة

+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للريا

والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدا المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
.

لحج طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالخ تسجيل الطلب
للكترونيا ً عا طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلخ يمكننا التوصيل عا االيميل او الفدكس لجميع مدا المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عا طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لما هم خارج مدينة الريا

يضاف قيمة االرسالية  53لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
.

 / 27949172000110البنك األهلي
 / 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
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
ل خوة أصحاب المكتبات الراالبيا في أا يكونوا وكالء لتحاضير فوا الحربي في مدنهم االتصال
بجوال المدير
0554466161

.

