االحياء
الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة مسرد الليزر

.
















متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً بدينه
قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة المتعلم للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلم على أساس اإلسالم وعالج مشكالته الفكرية واالنفعالية ومساعدته على اجتياز هذه المرحلة من حياته بنجاح وسالم.
إكسابه مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به
شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

.

يتوقع من المتعلم بعد دراسة المادة أن يكون -بإذن هللا تعالى -قادر على:
 مساعدة المتعلم على تعميق العقيدة اإلسالمية في نفسه وترسيخ اإليمان باهلل في قلبه ،وتنمية اتجاهات إيجابية نحو اإلسالم وقيمه:
 من خالل دراسته المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها من خصائص دالة على عظيم قدرته وبالغ حكمته ،وتنمية ميل المتعلم إلى البحث عن آيات هللا في نفسهه
وفي سائر األحياء ،وتمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم ،ودعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخهرة،
وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً باإلسالم قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه ،وأن هللا خلق الكون موزونا ً وأي خلل فيه من فعهل اإلنسهان يهؤدي
إلى عواقب وخيمة.
 ثانيا ً :مساعدة المتعلم على كسب الحقائق والمفاهيم العلمية والمصطلحات العلمية التالية بطريقة وظيفية:
 oالخلية وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي.
 oتتكامل الوظيفة والتركيب في أنسجة وأعضاء الكائن الحي.
 oوظيفة التكاثر في المخلوقات الحية لها أهمية في بقاء النوع.
 oيختلف االنقسام الخلوي غير المباشر عن االنقسام االختزالي.
 oأجهزة االتزان والتنظيم في المخلوقات الحية تساعد على اتزان البيئة الداخلية في الكائن الحي.
 oالوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء.
 oعلم الوراثة البشرية يهدف إلى زيادة الصفات الجيدة والقضاء على األمراض الوراثية أو تعديلها.
 oتصنيف المخلوقات الحية إلى مجاميع على حسب ما بينها من أوجه تشابه واختالف.
 oوجود التشابه في تركيب المخلوقات الحية مع التنوع فيما بينها داللة إلى وحدانية الخالق عز وجل.
 oالمرض خلل وظيفي يصيب عضواً من األعضاء فيصبح غير قادر على أداء وظيفته بصورة طبيعية.
 oدراسة علم األحياء تطلّب معرفة بعض المصطلحات العلمية األجنبية ألنها تشكل إلى حد ما لغة علم األحياء.
 ثالثاً :مساعدة المتعلم على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية:
 oمثل :الموضوعية وسهعة األفهق وعهدم التعصهب ا ألعمهى وحهب االسهتطالع والتهروي فهي إصهدار األحكهام والتواضهع العلمهي ،واألمانهة العلميهة واحتهرام العمهل
اليدوي وآراء اآلخرين ،وإكسابهم عادات حسنة في العمل (نظام ،دقة ،عناية) والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية ،وتعلم بعض الهوايات المفيدة (مثل
جمع عينات أحيائية وكي فية حفظها)،وتنمية العمل الجماعي (مثل الرحالت والزيارات العلمية) واالقتناع بأهمية علم األحياء في معرفة أسرار الحياة وتفسير
الظواهر الحيوية.
 رابعاً :مساعدة المتعلم على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل:
 oالتمييز بين المخلوقات الحية وتصنيفها ،ودقهة المالحظهة وتفسهير سهل وك المخلوقهات والتنبهؤ بهه (مثهل هجهرة الطيهور) ،واتبهاع الطريقهة العلميهة فهي التفكيهر
والبحث واالستقصاء وتنمية قدراته االبتكارية ،والتطبيق (مثل حل مسائل علم الوراثة) ،ومهارة الفحص (مثل فحص شريحة دم ،وفحص قطاع عرضي فهي
ساق نبات ،وفحص نسيج عصبي) ،ومهارة الكشف (مثل تحديد فصائل الدم ،تلوث األلبان ،تلوث المياه).
 خامساً :مساعدة المتعلم على كسب مهارات علمية عملية مناسبة مثل:
.

 oتنمية المههارة اليدويهة البسهيطة والمركبهة مهن اسهتخدام المجههر بصهورة صهحيحة ،وإعهداد بعهض الشهرائح المجهريهة ،وعمهل تحضهيرات مجهريهة ،ومههارة
استخدام أدوات التشريح ،و تشريح بعض المخلوقات وإصالح بعض األجهزة العلمية ،أي مههارة التعامهل مهع األجههزة والعينهات التهي تلهزم إلجهراء التجهارب،
ومهارة الرسم الدقيق ،وإعداد بعض الوسائل التعليمية (مثل المصورات والمجسمات) الخاصة بعلم األحياء.
 سادساً :مساعدة المتعلم على كسب االهتمامات والميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية:
 oتنمية الشعور بالمشكالت وإثارة التساؤالت حولها ومحاولة تفسيرها ينمي الميول نحو هذه األشياء وبالتالي جعل المتعلم شريكا ً في عملية التعلم والتعليم
 oومن هذه االهتمامات والميول العلمية:
 oاالهتمام بتصنيف المخلوقات الحية وتجميع العي نهات والقيهام بعمليهة التحنهيط وطهرق حفهظ المخلوقهات الحيهة ،والقهراءة العلميهة الموجههة واسهتخدام األجههزة
واألدوات والمواد في إشباع الهوايات وتنمية حب األحياء النافعة في نفسه والميل إلى رعايتها وشغل أوقات الفراغ وحسن اختيار المهنة وفق ما تسمح بهه
قدراته.
 سابعاً :مساعد ة المتعلم في تعرف المنجزات العلمية للعلماء المسلمين والعرب ،واحترام العمل وتقديره والتمثل بهه وذلهك عهن طريهق تعريهف المهتعلم بمنجهزات
العلماء المسلمين والعهرب والقهراءة عمها قهدموا ويقهدمون مهن أعمهال ،ليكهون دافعها ً لهه للتمثهل بهه ،ومهن ههؤالء العلمهاء ابهن النفهيس مكتشهف الهدورة الدمويهة
الرئوية ،وابن الصوري في تأثير األدوية على جسم اإلنسان ،والهرازي فهي الطهب ،وأبهو المنصهور ،وابهن البيطهار فهي النباتهات الطبيهة ،والغسهاني فهي تصهنيف
النبات ،وابن سينا في الطب وتصنيف النباتات الطبية.
 ثامناً :مساعدة المتعلم على تذوق العلم (علم األحياء) وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية:
 oوذلك بتهيئة الظهروف المناسهبة للمهتعلم لتنميهة التهذوق العلمهي وأوجهه التقهدير العلميهة لديهه بصهورة وظيفيهة بمعنهى غهرس اإليمهان بهالعلم وبقيمتهه فهي حهل
المشكالت التي تواجه اإلنسان والدور الهذي يقهوم بهه العلمهاء فهي سهبيل ذلهك ،ويهدرك أهميهة األجههزة واألدوات فهي تقهدم تطهوير علهم األحيهاء وتقهدير جههود
العلماء والجهود التهي تبهذلها الدولهة مهن أجهل رفهع مسهتوى المعيشهة لتفهراد ،وتعريفهه بهالجهود والتضهحيات التهي قهدمها علمهاء األحيهاء ويقهدمونها لتهوفير
االستنارة ورفاه بني اإلنسان ،ومن هؤالء العلماء لويس باستور ،وليفنهوك ،وروبرت كوخ ،ومندل ،ولينيوس ،وواطسون وكريك ،وملبيجي ،وآخرون.
 تاسعاً :مساعدة المتعلم على كسب قدر مناسب من مهارات االتصال والتعلم الذاتي المستمر:
 oوذلك بتنمية مهارات االتصال عن طريق التحدث مع اآلخرين ليكون قادراً على إدراك مشاعر اآلخرين وحاجاتهم واهتماماتهم ،وإتاحة الفرصة للمتعلم للتعلم
من اآلخريم وتعليمهم عن طريق المجمعات التعليمية ،والعمل الميداني والرحالت العلمية ،وتنمية مهارات التعلم الذاتي باستخدام األجهزة العلمية كالحاسوب
وشبكات المعلومات في دراسة األحياء ،وقهراءة الهدوريات العلميهة والمجهالت العلميهة ،وإجهراء التجهارب ،ومشهاهدة األفهالم العلميهة ،ومها يسهتجد مهن أوعيهة
ومصادر للمعلومات ،وقراءات حرة لكتب تنمي الثقافة العلمية وأخبار وموضوعات علمية في الجرائد والمجالت.
 عاشراً :مساعدة المتعلم على كسب عادات إيجابية في التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة ،وذلك باالستخدام األمثل لها عن طريق:
ً
وخاصة بيئة المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها.
 oتعريف المتعلم باألحياء النافعة في البيئة
 oتعريف المتعلم بأهمية الغطاء النباتي كمصدر غذاء وطاقة.
 oتعريف المتعلم باألحياء الدقيقة المسببة لتمراض بغية تحديد طرق الوقاية منها ومكافحتها.
 oتعريف المتعلم كيفية العناية بالمياه وترشيد استخدامها والمحافظة عليها وإثارة االهتمام للبحث في سبل معالجة مشاكلها.
 oتنمية الشعور االجتماعي (الشعور بالمسؤولية واحترام الممتلكات العامة).
. 
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معلومات عن 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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توزيع الفصل الدراسي الثاني لمنهج مادة األحياء
األسبوع

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

التاريخ
من

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

إلى

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

الدروس

مالحظات

الجهاز الهضمي ـ تابع الجهاز الهضمي
التغذية ـ تابع التغذية
جهاز الغدد الصم ـ تابع جهاز الغدد الصم
دليل مراجعة الفصل السابع ـ جهاز التكاثر في اإلنسان
تابع جهاز التكاثر في اإلنسان ـ مراحل نمو الجنين قبل الوالدة
تابع مراحل نمو الجنين قبل الوالدة ـ دليل مراجعة الفصل الثامن
جهاز المناعة ـ تابع جهاز المناعة ـ دليل مراجعة الفصل التاسع
النباتات الالوعائية ـ تابع النباتات الالوعائية ـ النباتات الوعائية الالبذرية
تابع النباتات الوعائية الالبذرية ـ النباتات الوعائية البذرية
تابع النباتات الوعائية الالبذرية ـ دليل مراجعة الفصل العاشر
خاليا النبات وأنسجته ـ تابع خاليا النبات وأنسجته
الهرمونات النباتية واستجاباتها ـ تابع الهرمونات النباتية واستجاباتها
دليل مراجعة الفصل الحادي عشر ـ األزهار
تابع األزهار ـ النباتات الزهرية
تابع النباتات الزهرية ـ دليل مراجعة الفصل الثاني عشر

االختبار النهائي
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عنوان الفصل األول :جهاز الهضم والغدد الصم
الحصة

المكون

األولى
الفصل

الجهاز
الهضمي






الثانية


تابع الجهاز

الهضمي 

الثالثة


تابع الجهاز

الهضمي



التغذية

الرابعة



الهدف

المهارة

إستراتيجية
التدريس

شرح وظائف الجهاز الهضمي.
بيان كيفية هضم الطعام في الفم.
المقارنة بين الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي.
وصف كيفية هضم الطعام في المريء.

اإلفاضة
التوضيح
التصنيف
الوصف

التعلم التعاوني

التوضيح
التذكر
االستنتاج

مهارة التفكير

الوصف
اإلفاضة
األصالة

خرائط المفاهيم

بيان كيفية هضم الطعام في المعدة.
ذكر وظيفة إنزيم الببسين.
استنتاج خصائص األمعاء الدقيقة والتي تمكنها من
هضم الطعام.
وصف وظائف الكيد والتي تساعد على هضم الطعام.
شرح كيفية امتصاص الطعام داخل األمعاء الدقيقة.
تحديد وظيفة األمعاء الغليظة.
شرح مفهوم السعرات الحرارية.
المقارنة بين الكربوهيدرات البسيطة التركيب
والمعقدة التركيب.
التمييز بين الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة

اإلفاضة
التصنيف

التعلم التعاوني

اإلجراءات

ص  21كتاب
الطالبة

أداة التقويم

أوراق قياس

ص  21كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

ص  21كتاب
الطالبة

أوراق قياس

ص  21كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

.

األخوة المعلمين و المعلمات
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  24ساعة)
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  51لاير 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

.

