هـ
اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

 04/09/1439اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
*ﻗﺮاءه اﻟﺼﻮره اﻟﻤﻮﺟﻮده ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﻔﺼﻞ)ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺼﻮره اﻟﻤﺠﺎوره ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎﻳﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﻪ( ورﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺣﻴﺎء..
*اﺳﺎل اﻟﻄﻼب ﻣﺎﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎه اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ
ﻗﺮاءه اﻟﻔﻜﺮه اﻟﻌﺎﻣﻪ..ﻳﺤﺘﺎج ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﻪ اﻟﺤﻴﻪ اﻟﻲ ﻃﺎﻗﻪ
ﻧﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﻪ وﺧﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ان ﻳﺘﺼﻔﺤﻮا اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻻﺷﻜﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت
اﻟﻤﺨﺼﺼﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪه.اﻃﻠﺐ اﻟﻴﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﻪ اﻟﺼﻒ ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
*اﻟﺘﺠﺮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻟﻴﻪ ﺑﺪاﻳﻪ اﻟﻔﺼﻞ)اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻢ )ذﺑﺎﺑﻪ اﻟﻔﺎﻛﻬﻪ(
*اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ...اﻟﻔﻜﺮه اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ)ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻴﻮﻳﻪ واﻟﻼﺣﻴﻮﻳﻪ ﻣﻌﺎ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﻌﻘﺪه ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﻪ واﻷﻧﻈﻤﻪ اﻟﺒﻴﺌﻴﻪ.
*ﺗﺤﺪث اﻟﻲ اﻟﻄﻼب ﺑﺎن اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ ﺗﺤﺘﺎج ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﻲ ﺑﻴﺌﻪ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ وﺑﻘﺎء
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ اﻻﺧﺮى
*اﺳﺎل اﻟﻄﻼب ﻣﺎ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺪاﻟﻪ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺒﻌﺾ.

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻼﺣﻴﻮﻳﺔ
15

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗ ﺼ ﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻴﻮي

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

35

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗ ﺼ ﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ
35

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
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4

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

ﺗﻤﻴﺰ ﺑ ﻴ ﻦ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﺤﻲ واﻃﺎره اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

35

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف
ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ)ﻗﺪﻳﻜﻮن اﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪرس ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻤﻦ
ﻫﻢ دون اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﻴﺤﺚ ﻳﺮﺷﺪﻫﻢ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﺣﻤﺎدة ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻴﺪ

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 علم البيئة نظام المقررات

عدد صفحات المادة  32 :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

