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 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم
األساسية التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود
طرق الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عدداً من المتعلمين والمؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات
الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع .
 .13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

.

أوالً :مساعدة المتعلميين عليى تعمييق العقييدة اإلسيالمية فيي نفوسيهم وترسيي
اتجاهات إيجابية نحو اإلسالم وقيمه:
من خالل دراستهم المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها من خصائص دالة على عظيم قدرته وبيال حكمتيه ،وتنميية مييل
الطالب إلى البحث عن آيات هللا في نفسيه وفيي سيائر األحيياء ،وتمكيين االنتمياء الحيي ألمية اإلسيالم ،ودعيم العقييدة
اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة ،وتزويده بالمفاهيم األساسيية
التي تجعله معتزاً باإلسالم قادراً على الدعوة إلييه واليدفاع عنيه ،وأن هللا خليق الكيون موزونياً وأي خليل فييه مين فعيل
اإلنسان يؤدي إلى عواقب وخيمه.
ثانياً :مساعدة المتعلمين على كسب الحقائق والمفاهيم العلمية والمصطلحات العلمية التالية بطريقة وظيفية:
 الخلية وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي.
 تتكامل الوظيفة والتركيب في أنسجة وأعضاء الكائن الحي.
 وظيفة التكاثر في المخلوقات الحية لها أهمية في بقاء النوع.
 يختلف االنقسام الخلوي غير المباشر عن االنقسام االختزالي.
 أجهزة االتزان والتنظيم في المخلوقات الحية تساعد على اتزان البيئة الداخلية في الكائن الحي.
 الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء.
 علم الوراثة البشرية يهدف إلى زيادة الصفات الجيدة والقضاء على األمراض الوراثية أو تعديلها.
 تصنف المخلوقات الحية إلى مجاميع على حسب ما بينها من أوجه تشابه و اختالف.
 وجود التشابه في تركيب المخلوقات الحية مع التنوع فيما بينها داللة إلى وحدانية الخالق عز وجل.
 المرض خلل وظيفي يصيب عضواً من األعضاء فيصبح غير قادر على أداء وظيفته بصورة طبيعية.
 دراسة علم األحياء تتطلب معرفة بعض المصطلحات العلمية األجنبية ألنها تشكل إلى حد ما لغة علم األحياء.

اإليميان بياهلل فيي قليوبهم ،وتنميية

.

ثالثاً :مساعدة المتعلمين على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية:
مثل :الموضوعية وسعة األفق وعدم التعصب األعمى وحب االستطالع والتروي في إصيدار األحكيام والتواضيع العلميي،
واألمانيية العلمييية واحتييرام العمييل اليييدوي وآراء األخييرين ،وإكسييابهم عييادات حسيينة فييي العمييل نظييام ،دقيية ،عناييية
والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية ،وتعلم بعض الهوايات المفييدة مثيل جميع عينيات إحيائيية وكيفيية حفظهيا ،
وتنمية العمل الجماعي مثل الرحالت والزيارات العلمية واالقتناع بأهمية علم األحياء في معرفة أسرار الحياة وتفسيير
الظواهر الحيوية.
رابعاً :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل:
التمييز بين المخلوقات الحية وتصنيفها ،ودقة المالحظة وتفسير سلوك المخلوقات والتنبؤ به مثل هجرة الطيور  ،وإتباع
الطريقة العلمية في التفكير والبحث واالستقصاء وتنمية قدراتهم االبتكارية ،والتطبيق مثل حيل مسيائل عليم الوراثية ،
ومهارة الفحص مثل فحص شريحة دم ،وفحص قطاع عرضي في ساق نبات ،وفحص نسيج عصبي  ،ومهارة الكشيف
مثل تحديد فصائل الدم ،تلوث األلبان ،تلوث المياه .
خامساً :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات علمية عملية مناسبة مثل :تنمية المهيارة اليدويية البسييطة والمركبية
من استخدام المجهر بصورة صحيحة ،وإعداد بعض الشرائح المجهرية ،وعمل تحضيرات مجهريه ،ومهارة استخدام أدوات
التشري ح ،وتشريح بعض المخلوقات وإصالح بعض األجهزة العلمية ،أي مهارة التعامل ميع األجهيزة والعينيات التيي تليزم
إلجراء التجارب ،ومهارة الرسم الدقيق ،وإعداد بعض الوسيائل التعليميية مثيل المصيورات والمجسيمات الخاصية بعليم
األحياء.
سادساً :مساعدة المتعلمين على كسب االهتمامات والميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية:
تنمية الشعور بالمشكالت وإثارة التساؤالت حولها ومحاولية تفسييرها ينميي المييول نحيو هيذه األشيياء وبالتيالي جعيل
الطالب شريكاً في عملية التعلم والتعليم
ومن هذه االهتمامات والميول العلمية:

.

االهتمام بتصنيف المخلوقات الحيية وتجمييع العينيات والقييام بعمليية التحنييق وطيرق حفيو المخلوقيات الحيية،
والقراءة العلمية الموجهة واستخدام األجهيزة واألدوات والميواد فيي إشيباع الهواييات وتنميية حيب األحيياء النافعية فيي
نفوسهم والميل إلى رعايتها وشغل أوقات الفراغ وحسن اختيار المهنة وفق ما تسمح به قدراتهم.
سابعاً :مساعدة المتعلمين في تعرف المنجزات العلمية للعلماء المسلمين والعرب ،واحترام العمل وتقديره والتمثيل بيه
وذلك عن طريق تعريف المتعلمين بمنجزات العلماء المسلمين والعرب والقراءة عما قدموا ويقيدمون مين أعميال ،ليكيون
دافعاً لهم للتمثل بهم ،ومن هؤالء العلماء ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الرئوية ،وابين الصيوري فيي تيأثير األدويية
على جسم اإلنسان ،والرازي في الطب ،وأبو المنصور ،وابن البيطار في النباتات الطبية ،والغساني في تصنيف النبات،
وابن سينا في الطب وتصنيف النباتات الطبية.
ثامناً :مساعدة المتعلمين على تذوق العلم علم األحياء وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية:
وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمتعلمين لتنمية التذوق العلمي وأوجه التقدير العلميية ليديهم بصيورة وظيفيية بمعنيى
غرس اإليمان بالعلم وبقيمته في حل المشكالت التي تواجه اإلنسيان واليدور اليذي يقيوم بيه العلمياء فيي سيبيل ذليك،
ويدركوا أهمية األجهزة واألدوات في تقدم تطوير علم األحياء وتقدير جهود العلماء والجهود التي تبيذلها الدولية مين أجيل
رفع مستوى المعيشة لألفراد ،وتعريفهم بالجهود والتضحيات التي قدمها علماء األحياء ويقدمونها لتوفير االستنارة ورفاه
بنييي اإلنسييان ،وميين هييؤالء العلميياء لييويس باسييتور ،وليفنهييوك ،وروبييرت كييوس ،ومنييدل ،ولينيييوس ،و واطسييون وكريييك،
وملبيجي ،وآخرون.
تاسعاً :مساعدة المتعلمين على كسب قدر مناسب من مهارات االتصال والتعلم الذاتي المستمر:
وذلك بتنمية مهارات االتصال عن طريق التحدث مع األخرين ليكون قادراً على إدراك مشاعر األخرين وحاجاتهم واهتماماتهم،
وإتاحة الفرصة للمتعلمين للتعلم من بعضهم البعض عن طريق المجمعات التعليمية ،والعمل الميداني والرحالت العلمية،

وتنمية مهارات التعلم الذاتي باستخدام األجهزة العلمية كالحاسوب وشبكات المعلومات في دراسة األحياء ،وقراءة
الدوريات العلمية والمجالت العلمية ،وإجراء التجارب،

.

ومشاهدة األفالم العلمية ،وما يستجد من أوعية ومصادر للمعلومات ،وقراءات حرة لكتب تنمي الثقافية العلميية
وأخبار وموضوعات علمية في الجرائد والمجالت.
عاشييراً :مسيياعدة المتعلمييين علييى كسييب عييادات إيجابييية فييي التعام يل مييع المييوارد الطبيعييية والبيئيية ،وذلييك
باالستخدام األمثل لها عن طريق:
 تعريف المتعلمين باألحياء النافعة في البيئة وخاص ً
ة بيئة المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها.
 تعريف المتعلمين بأهمية الغطاء النباتي كمصدر غذاء وطاقة.
 تعريف المتعلمين باألحياء الدقيقة المسببة لألمراض بغية تحديد طرق الوقاية منها ومكافحتها.
 تعريف المتعلمين كيفية العناية بالمياه وترشيد استخدامها والمحافظة عليهيا وإثيارة االهتميام للبحيث فيي
سبل معالجة مشاكلها.
 تنمية الشعور االجتماعي الشعور بالمسؤولية واحترام الممتلكات العامة .

.
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تجربة استهاللية

دعم الكتابة
الكتابة غير الرسمية :أطلب إلى
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خلية حول التغيرات التي تحدث
لكروموسوماتها في أثناء عملية
االنقسام المنصف على أن تتضمن
الكلمات اآلتية :الطور االنفصالي،
الطور النهائي ،الكروماتيدات،
عشوائي.
تطوير المفاهيم
التوصل للمفهوم :أسأل الطالبات :ما
نوع االنقسام الذي ينتج الخاليا
الجنسية؟ قارني بين الخاليا الجديدة في
كل من االنقسام المتساوي واالنقسام
المنصف؟ ماذا يحدث إذا لم تنفصل
الكروماتيدات الشقيقة في الكروموسوم
في أثناء الطور االنفصالي II؟
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المنصف في التنوع الوراثي.

تحدثي عن أهمية االنقسام

أن تتحدث الطالبة عن
أهمية االنقسام المنصف.

أن تقارن الطالبة بين
االنقسام المنصف واالنقسام
المتساوي.

أن تميز الطالبة بين التكاثر
الجنسي والتكاثر الالجنسي.

أتأكد من معرفة
الطالبات أن الخطوات
هنا (انقسام متساو ثم
إخصاب) ليست
الطريقة التي تتكاثر
بها المخلوقات الحية
جنسيا وأنه على
المخلوقات الحية أن
تختزل عدد
الكروموسومات في
أثناء االنقسام
المنصف.

أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتجه الطالبة نحو جمع
المزيد من المعلومات حول
االنقسام المنصف
والمتساوي.
الـواجــب

قارني بين االنقسام المنصف واالنقسام المتساوي.

المنصف.

الكروموسومية التي تحويها كل خلية
جديدة بعد االنقسام المنصف ()I؟ عادة
ما تواجه الطالبات صعوبة في مفهوم
(منصف) لعدد الكروموسومات الذي
قارني بين االنقسام المنصف
يحدث فقط في أثناء عملية االنقسام
واالنقسام المتساوي.
المنصف ( .)Iلذا أكد لهن أن االنقسام
االختزالي يحدث فقط في أثناء عملية
االنقسام المنصف ( )Iوال تعد عملية
االنقسام المنصف ( )IIوكذلك.
دعم الكتابة
ميزي بين التكاثر الجنسي والتكاثر
تعلم تعاوني :أطلب إلى الطالبات كتابة
الالجنسي.
قصيدة حول كل من مراحل االنقسام
المنصف ( )Iو( )IIويمكن أن تكون هذه
القصائد فكاهية أو جادة غير أنها يجب
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تكون دقيقة عمليا.
ممارسة المهارة
توظيف الصور والرسوم :أطلب إلى
الطالبات استعمال أحد بنود الجدول -4
 1مثل الخاليا الجديدة لعمل رسم
توضيحي يمثل الفرق بين االنقسام
المتساوي واالنقسام المنصف.
التقويم النهائي

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
.

وضحي كيف يسهم االنقسام المنصف في التنوع
الوراثي.

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
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 والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
.

0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
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

.

