.



 .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.

.

أوال ً :مساااعدة المتعلمااين علااى تعميااق العقياادة اإلسااالمية فااي نفوسااهم
وترساايا اإليمااان باااهلل فااي قلااوبهم ،وتنميااة اتجاهااات إيجابيااة نحااو اإلسااالم
وقيمه:
من خالل دراستهم المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها من خصائص دالة على
عظيم قدرته وبالغ حكمته ،وتنمية ميل الطالب إلى البحاث عان اياات هللا فاي
نفسه وفي سائر األحياء ،وتمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم ،ودعام العقيادة
اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلاى الكاون واإلنساان والحيااة فاي
الدنيا واآلخرة ،وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً باإلسالم قاادراً
على الدعوة إليه والدفاع عنه ،وأن هللا خلق الكون موزونااً وأي خلال فياه مان
فعل اإلنسان يؤدي إلى عواقب وخيمه.
ثانيااااً :مسااااعدة المتعلماااين علاااى كساااب الحقاااائق والمفااااهيم العلمياااة
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 علاى اتازان البيئاة
الداخلية في الكائن الحي.
 الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء.
 علم الوراثة البشارية يهادف إلاى زياادة الصافات الجيادة والقضااء علاى
األمراض الوراثية أو تعديلها.
 تصنف المخلوقات الحية إلاى مجااميع علاى حساب ماا بينهاا مان أوجاه
تشابه و اختالف.
 وجود التشابه في تركيب المخلوقات الحية ماع التناوع فيماا بينهاا داللاة
إلى وحدانية الخالق عز وجل.
 المرض خلل وظيفي يصيب عضواً مان األعضااء فيصابح غيار قاادر علاى
أداء وظيفته بصورة طبيعية.
المصاطلحات العلمياة األجنبياة
 دراسة علم األحياء تتطلب معرفة بعا
ألنها تشكل إلى حد ما لغة علم األحياء

.

ثالثاً :مساعدة المتعلمين على كسب االتجاهاات والقايم والعاادات المناسابة
بصورة وظيفية:
مثاال :الموعااوعية وسااعة األفااق وعاادم التعصااب األعمااى وحااب االسااتطالع
والتروي في إصدار األحكام والتواعع العلمي ،واألمانة العلمية واحترام العمل
اليدوي واراء األخرين ،وإكسابهم عادات حسنة في العمل (نظام ،دقة ،عناية)
الهواياات المفيادة
والمحافظة علاى األدوات واألجهازة العلمياة ،وتعلام بعا
(مثل جماع عيناات إحيائياة وكيفياة حفظهاا) ،وتنمياة العمال الجمااعي (مثال
الرحالت والزيارات العلمية) واالقتناع بأهمياة علام األحيااء فاي معرفاة أسارار
الحياة وتفسير الظواهر الحيوية.
رابعاً :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل:
التمييااز بااين المخلوقااات الحيااة وتصاانيفها ،ودقااة المالحظااة وتفسااير ساالو
المخلوقات والتنبؤ به (مثل هجرة الطيور) ،وإتباع الطريقة العلمية في التفكير
والبحث واالستقصاء وتنمية قدراتهم االبتكارياة ،والتطبياق (مثال حال مساائل
علم الوراثة) ،ومهارة الفحص (مثل فحص شريحة دم ،وفحص قطااع عرعاي
في ساق نبات ،وفحص نسيج عصبي) ،ومهارة الكشف (مثال تحدياد فصاائل
الدم ،تلوث األلبان ،تلوث المياه).
خامساً :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات علمية عملياة مناسابة مثال:
تنميااة المهااارة اليدويااة البساايطة والمركبااة ماان اسااتخدام المجهاار بصااورة
الشرائح المجهرية ،وعمال تحضايرات مجهرياه ،ومهاارة
صحيحة ،وإعداد بع
األجهازة
المخلوقاات وإصاالح بعا
استخدام أدوات التشريح ،وتشريح بعا
العلمية ،أي مهارة التعامل مع األجهازة والعيناات التاي تلازم إلجاراء التجاار ،
الوسااائل التعليميااة (مثاال المصااورات
ومهااارة الرساام الاادقيق ،وإعااداد بعا
والمجسمات) الخاصة بعلم األحياء.
سادساااً :مساااعدة المتعلمااين علااى كسااب االهتمامااات والميااول العلميااة
المناسبة بطريقة وظيفية:

.

تنمية الشعور بالمشكالت وإثارة التساؤالت حولهاا ومحاولاة تفسايرها ينماي
الميول نحو هاذه األشاياء وبالتاالي جعال الطالاب شاريكاً فاي عملياة الاتعلم
والتعليم
ومن هذه االهتمامات والميول العلمية:
سابعاً :مساعدة المتعلمين في تعرف المنجازات العلمياة للعلمااء المسالمين
والعر  ،واحترام العمل وتقديره والتمثل به وذلك عن طريق تعريف المتعلمين
بمنجزات العلماء المسلمين والعر والقراءة عما قدموا ويقادمون مان أعماال،
مكتشاف الادورة
ليكون دافعاً لهم للتمثل بهم ،ومن هؤالء العلماء ابن النفاي
الدموية الرئوية ،وابن الصوري في تأثير األدوية على جسم اإلنسان ،والارازي
في الطب ،وأبو المنصور ،وابن البيطار فاي النباتاات الطبياة ،والغسااني فاي
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:
وذلااك بتهيئااة الظااروف المناساابة للمتعلمااين لتنميااة التااذوق العلمااي وأوجااه
التقدير العلمية لديهم بصورة وظيفية بمعنى غرس اإليمان بالعلم وبقيمته في
حل المشكالت التي تواجه اإلنسان والدور الذي يقوم باه العلمااء فاي سابيل
ذلك ،ويدركوا أهمياة األجهازة واألدوات فاي تقادم تطاوير علام األحيااء وتقادير
جهود العلماء والجهود التاي تباذلها الدولاة مان أجال رفاع مساتوى المعيشاة
لألفراد ،وتعريفهم بالجهود والتضاحيات التاي قادمها علمااء األحيااء ويقادمونها
باسااتور،
لتااوفير االسااتنارة ورفاااه بنااي اإلنسااان ،وماان هااؤالء العلماااء لااوي
وليفنهااو  ،وروباارت كااود ،ومناادل ،ولينيااوس ،و واطسااون وكريااك ،وملبيجااي،
واخرون.

.

تاسعاً :مسااعدة المتعلماين علاى كساب قادر مناساب مان مهاارات االتصاال
والتعلم الذاتي المستمر:
وذلك بتنمية مهارات االتصال عن طريق التحدث مع األخرين
ليكون قادراً على إدرا مشاعر األخرين وحاجاتهم واهتماماتهم،
وإتاحة الفرصة
عن طريق المجمعات التعليمية ،والعمل
للمتعلمين للتعلم من بعضهم البع
الميداني والرحالت العلمية ،وتنمية مهارات التعلم الذاتي باستخدام األجهزة
العلمية كالحاسو وشبكات المعلومات في دراسة األحياء ،وقراءة الدوريات
العلمية والمجالت العلمية ،وإجراء التجار ،

ومشاهدة األفالم العلمية ،وما يساتجد مان أوعياة ومصاادر للمعلوماات،
وقراءات حرة لكتب تنمي الثقافة العلمية وأخبار وموعوعات علمياة فاي
الجرائد والمجالت.
عاشراً :مساعدة المتعلمين على كسب عادات إيجابية فاي التعامال ماع
الموارد الطبيعية والبيئة ،وذلك باالستخدام األمثل لها عن طريق:
 تعريف المتعلمين باألحياء النافعة في البيئاة وخاصا ً
ة بيئاة الماتعلم
وكيفية المحافظة عليها وحمايتها.
 تعريف المتعلمين بأهمية الغطاء النباتي كمصدر غذاء وطاقة.
 تعريف المتعلمين باألحياء الدقيقاة المساببة لألماراض بغياة تحدياد
طرق الوقاية منها ومكافحتها.
تعريف المتعلمين

.
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الدروس

التراكيب الخلوية والعضيات ـ تابع التراكيب
الخلوية والعضيات ـ كيمياء الخلية
تابع كيمياء الخلية ـ مراجعة الفصل األول ـ كيف
تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟
تابع كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟ ـ
البناء الضوئي ـ تابع البناء الضوئي
التنفس الخلوي ـ تابع التنفس الخلوي ـ مراجعة
الفصل الثاني
النمو الخلوي ـ تابع النمو الخلوي ـ االنقسام
المتساوي وانقسام السيتوبالزم
تابع االنقسام المتساوي وانقسام السيتوبالزم ـ
تنظيم الخلية ـ تابع تنظيم الخلية
مراجعة الفصل الثالث ـ االنقسام المنصف ـ تابع
االنقسام المنصف
الوراثة المندلية ـ تابع الوراثة المندلية ـ ارتباط
الجينات وتعدد المجموعة الكروموسومية
تابع ارتباط الجينات وتعدد المجموعة
الكروموسومية ـ مراجعة الفصل الرابع
األنماط األساسية لوراثة اإلنسان ـ تابع األنماط
األساسية لوراثة اإلنسان
األنماط الوراثية المعقدة ـ تابع األنماط الوراثية
المعقدة
الكروموسومات ووراثة اإلنسان ـ تابع
الكروموسومات ووراثة اإلنسان
 DNAمراجعة الفصل الخامس ـ المادة الوراثية
 DNAـ تضاعف  DNAتابع المادة الوراثية
 DNAو  RNAـ  DNAتابع تضاعف
والبروتين  DNA -و  RNAوالبروتين ـ تابع
التنظيم الجيني والطفرة ـ تابع التنظيم الجيني
والطفرة ـ مراجعة الفصل السادس
االختبارات

مالحظا
ت

التاريا

اليوم

الدرس

الفصل

األول
عنوان الفصل

تركيب الخلية ووظائفها

األول
عنوان
الدرس

األهداف

دورة التعليم
التركيز

التراكيب الخلوية والعضيات
المفردات

تصف آلية عمل الغشاء البالزمي.
تحدد تركيب أجزاء خلية حقيقية النواة ووظيفتها.
تقارن بين تراكيب الخاليا النباتية والحيوانية.
العناوين
الرئيسية
الفكرة الرئيسة

عدد الحصص

الغشاء البالزمي ـ العضيات ـ النفاذية االختيارية ـ طبقة الدهون
المفسفرة المزدوجة ـ البروتين الناقل ـ النموذج الفسيفسائي السائل ـ
الهيكل الخلوي ـ البالستيدات الخضراء ـ الجدار الخلوي ـ الهدب ـ
السوط.
إجراءات التدري

الطاقة من الغذاء

الزمن
 10دقائق

الغشاء البالزمي :أعرض على الطالبات ورقة ترشيح التي تستخدم في آلة
صنع القهوة ،أضع بنا مطحونا ورمال ومواد أخرى على ورقة الترشيح
موضوعة فوق وعاء ،ثم اسكب ماء يمر خالل ورقة الترشيح.
التدري

تطوير المفاهيم

ممارسة المهارة

توضيح المفاهيم الشائعة غير الصحيحة أسأل الطالبات ما نوع الموواد التوي
تستطيع النفاذ من الخلية؟ ربما ال تالحظ الطالبات أن المواد تنفذ من الخلية.
لذا أفسر لهن أن مواد معينة منها الماء واألكسجين والجلوكوز تدخل الخلية
موون خووالل الغشوواء الشووب .المنفووذ .كمووا تنفووذ مووواد أخوورى ومنهووا ثوواني أكسوويد
الكربون والفضالت األخرى عبر الغشاء؟

دعم الكتابة

استخدام مهارات الرياضويات أطلوب إلوى الطالبوات حسواب عودد الخاليوا التوي
يمكن أن توجد في خط واحد طول 1cm .من بدايت .إلى نهايت ،.إذا كان طول
كوول خليووة  ،100umاإلجابووة 100 :خليووة ،ويمثوول هووذا خليووة حقيقيووة النووواة
كبيرة الحجم.

ممارسة المهارة

دعم الكتابة

ممارسة المهارة

التقويم

تقويم

عالجي

.

 25دقيقة

كتابة قصصية أطلب إلى الطالبات كتابة قصة يحاكون فيها موضوع "نفاذية
الخلية" ثم تبادل األوراق فيما بينهن لتقويمها وبيان أوجو .القووة والضوعف
لدى كل منهم بالنسبة لآلخرين.
توظيف الصور والرسوم أراجع مع الطالبات التركيب المزدوج للغشاء التوي
يبين .الشوكل  1-3وأفسور لهون أن هوذا التركيوب مهوم ألنو .يوؤثر مباشورة فوي
االتوزان الوداخلي للخليوة .موضوحة لهوون أن بعو الموواد تنجوذب نحوو الموواء
فتسمى مواد محبة للماء ومواد أخرى تتنافر مع المواء فتسومى موواد كارهوة
ل .وهذه الخاصية تتميز بها الطبقة المزدوجة تعمل معا.
كتابووة إبداعيووة أطلووب إلووى الطالبووات العموول فووي مجموعووات ثالثيووة أو رباعيووة
لكتابة مسرحية تتعلق بدور النواة .فمثال تستطيع إحدى الطالبات تمثيول دور
النووواة لتوجوو .الطالبووات األخريووات الالتووي تقموون بوودور العضوويات ألداء مهمووة
محوددة .وأشووجعهن علوى تمثيوول موا يمكوون أن يحودت إذا حوودت تلوف للنووواة أو
أزيلت من الخلية.
توظيف الصور والرسوم أسأل الطالبات ادرسي المعلوموات فوي الشوكل 1-7
وفسوووري أهميوووة وجوووود رسووووم توضووويحية باإلضوووافة إلوووى صوووور المجهووور
اإللكتروني؟ أشر إلى أن الكثير من األشكال فوي هوذا القسوم تصوور العضويات
كما تبدو في المجهر اإللكتروني وكذلك في الرسوم التوضيحية.
أطلب إلى الطالبات رسم مخطط يوضح تركيب الغشاء البالزمي ويبين
طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة مع البروتين والكلسترول ثم مقارنة
مخططاتهم بالشكل .1-4
أطلب إلى الطالبات أن يعدن خريطة مفاهيمية باستخدام المصطلحات
التالية :الغشاء البالزمي ،الليبيدات المفسفرة ،الطبقة المزدوجة،
مستقطب ،غير مستقطب ،كولسترول بروتين وأن يعرضن خرائطهن
المفاهيمية على طالبات الصف ويفسرونها.
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األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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

.

