هـ
اﻟﻤﺎدة
أﺣﻴﺎء3

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻻوﻋﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
04/09/1439

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
4

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
 -1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ )اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(
ﻗﺮاءة ﺻﻮرة اﻟﻔﺼﻞ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء .
س /ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺜﻼث ؟
 -2اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم (
اﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺑﺪء ....................
س /أﻳﻦ ﻳﻨﻤﻮ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﻜﻢ ؟
اﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﺮؤوا اﻟﻔﻜﺮة ..............
 -3ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﻬﻼﻟﻴﺔ )ﻣﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ( ﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت .
 -4اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻼوﻋﺎﺋﻴﺔ ( اﺟﻤﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء .............
س /ﻟﻤﺎذا ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ؟
 -5ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ) (7ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﺼﻮل  12-7ص179

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﺗﺘﻌﺮف ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻼوﻋﺎﺋﻴﺔ
30

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬاﺗﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺗﻘﺎرن ﺑ ﻴ ﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻗﺴﺎم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻼوﻋﺎﺋﻴﺔ
45

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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 -1ﻳﺮاﻋﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻟﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب.
 -2ﻣﺮاﻋﺎة إرﺷﺎدات اﻟﺴﻼﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ.
-3أوراق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﺮﻳﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ .
 -4اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ .
 -5ﻳﺮﻋﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻻ اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف .
 -6ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺳﺘﻘﺼﺎء .
 -7اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر واﻷﺷﻜﺎل وﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻄﻼب إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻌﻬﺎ إن
وﺟﺪت.
 -8ﻋﺪم إﻏﻔﺎل ﻣﻬﻤﺎت اﻟﻘﺮاءة أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .
 -9ﻳﻘﻮم اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
 -10ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻓﻲ ..
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎرة )ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم ( اﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ......
 -11ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﻲ ......
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ )ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ (
س /إذا ﺿﻠﻠﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ....................................؟
 -12ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﻛﺘﺸﺎف ﻓﻲ ..
ﻋﺮض ﻋﻤﻠﻲ )اﻹﺣﺘﻔﺎض ﺑﺎﻟﻤﺎء ( أﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب .................
-13ﻳﻤﻜﻦ اﺿﺎﻓﺔ اﺛﺮاءات أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ.
 -14اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻤﺎ ﻻ ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺐ.

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

اﺳﺎﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻨﺪﻳﺮي

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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َّللاِ اوبا اركااتُهُ
س اَل ُم ا
ال ّ
علاي ُك ْم اورحمة ه
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر
مادة األحياء  3نظام المقررات

عدد صفحات المادة  51 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة 50
لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
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
أو

للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004

0558396119

0505107025

0551092444

0555107025

0557977722

واتسب التحاضير

0555107025

0557977722

