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األهداف العامة للمادة
يهددددددد نمددددددام الملددددددرراة بالمرحدددددددة الثانويددددددة ملددددددى محدددددددا نلدددددددة نو يددددددة دددددد ال عدددددددي ال ثددددددانودا ب ودا ددددددس وويا دددددددس ووسددددددالي س وم ددددددامينسا ويسددددددعى ملددددددى
تحليق اآلت :
الممدكة العربية السعودية من ال عدي الثانودا ومن ذلك
المساومة تحليق مرام سياسة ال عدي
.1
تعزيز العليدة اإلسالمية ال تس لي بها نمرة الطال ة لدكون واإلنسان والحياة الدنيا واآلخرة.
.2
تعزيز قي المواطنة واللي االج ما ية لدى الطال ة.
.3
المساومة م ساب الم عدماة اللدر المالئ من المعار والمهاراة المفيدةا و ق تخطيط منهج يرا خصائص الطال اة وذه المرحدة.
.4
تنمية شخصية الطال ة شموليا ً ؛ وتنويع الخ راة ال عديمية الملدمة لهما.
.5
تلددددددديص الهدددددددر دددددد الوقددددددك وال كددددددالييا وذلددددددك ب لديدددددد حدددددداالة الرسددددددوب وال عثددددددر دددددد الدراسددددددة ومددددددا ي رتدددددد ديهمددددددا مددددددن م ددددددكالة نفسددددددية
.6
واج ما ية واق صاديةا و ذلك دم م ادة العام الدراس امال.
تلدي وتر يز دد الملرراة الدراسية ال تدرسها الطال ة الفص الدراس الواحد.
.7
تنميدددددة قددددددرة الطال دددددة ددددددى اتخددددداذ اللدددددراراة الصدددددحيحة بمسددددد ل دهاا ممدددددا يعمدددددق ثل هدددددا ددددد نفسدددددهاا ويزيدددددد مق الهدددددا ددددددى المدرسدددددة وال عددددددي ا طالمدددددا
.8
ونها تدرس بنا ًء دى اخ ياروا وو ق قدراتهاا و المدرسة ال تريدوا.
ر ع المس وى ال حصيد والسدو من خالل تعويد الطال ة لدجدية والمواظ ة.
.9
 .10م سددددداب الطال دددددة المهددددداراة األساسدددددية ال ددددد تمكنهدددددا مدددددن امددددد الا م طد ددددداة الحيددددداة العمديدددددة والمهنيدددددة مدددددن خدددددالل تلددددددي ملدددددرراة مهاريدددددة ي طدددددد
دراس ها من ق جميع الطال اة.
 .11تحليق م دو ال عدي من وج ال مكن واإلتلان باس خدام اس راتيجياة وطرق تعد م نو ة ت يح لدطال ة رصة ال حث واالب كار وال فكير اإلبدا .
 .12تنميددددددة المهدددددداراة الحياتيددددددة لدطال ددددددةا مثدددددد ن الدددددد عد الددددددذات ومهدددددداراة ال عدددددداون وال واصدددددد والعمدددددد الجمددددددا ا وال فا دددددد مددددددع اآلخددددددرين والحددددددوار
والمناق ة وق ول الرود اآلخرا مطار من اللي الم ر ة والمصالح العديا لدمج مع والوطن.
 .13تطوير مهاراة ال عام مع مصادر ال عد المخ دفة و ال لنية الحديثة والمعدوماتية و توظيفها ايجابيا الحياة العمدية
 .14تنمية االتجاواة اإليجابية الم عدلة بح العم المهن المن جا واإلخالص العم واالل زام بس

األهداف الخاصة للمادة
أولا :مساعدة المتعلمين على تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوسهم وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهم ،وتنمية اتجاهات إيجابية نحو اإلسالم وقيمه :من خالل دراستهم المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها من خصائص دالة على عظيم قدرته
وبالغ حكمته ،وتنمية ميل الطالب إلى البحث عن آيات هللا في نفسه وفي سائر األحياء ،وتمكين األنتماء الحي ألمة اإلسالم ،ودعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة ،وتزويده
بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاا باإلسالم قادراا على الدعوة إليه والدفاع عنه ،وأن هللا خلق الكون موزونا ا وأي خلل فيه من فعل اإلنسان يؤدي إلى عواقب وخيمه.
ثأنيا ا :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 األنقسام الخلوي غير المباشر عن األنقسام الختزالي.

أجهزة التزأن والتنظيم في المخلوقات الحية تساعد على اتزأن البيئة الداخلية في الكائن الحي.

الوراثة هي أنتقال 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 دللة إلى وحدأنية الخالق عز وجل.

المرض خلل وظيفي يصيب عضواا 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.

ثالثاا :مساعدة المتعلمين على كسب التجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية :مثل :الموضوعية وسعة األفق وعدم التعصب األعمى وحب الستطالع والتروي في إصدار األحكام والتواضع العلمي ،واألمأنة العلمية واحترام العمل
اليدوي وآراء األخرين ،وإكسابهم عادات حسنة في العمل (نظام ،دقة ،عناية) والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية ،وتعلم بعض الهوايات المفيدة (مثل جمع عينات إحيائية وكيفية حفظها) ،وتنمية العمل الجماعي (مثل الرحالت
والزيارات العلمية) والقتناع بأهمية علم األحياء في معرفة أسرار الحياة وتفسير الظواهر الحيوية.
رابعاا :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل :التمييز بين المخلوقات الحية وتصنيفها ،ودقة المالحظ ة وتفسير سلوك المخلوقات والتنبؤ به (مثل هجرة الطيور) ،وإتباع الطريقة العلمية في التفكير والبحث والستقصاء
وتنمية قدراتهم البتكارية ،والتطبيق (مثل حل مسائل علم الوراثة) ،ومهارة الفحص (مثل فحص شريحة دم ،وفحص قطاع عرضي في ساق نبات ،وفحص نسيج عصبي) ،ومه ارة الكشف (مثل تحديد فصائل الدم ،تلوث األلبأن ،تلوث
المياه).
خامساا :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات علمية عملية مناسبة مثل :تنمية المهارة اليدوية البسيطة والمركبة من استخدام المجهر بصورة صحيحة ،وإعداد بعض الشرائح المجهرية ،وعمل تحضيرات مجهريه ،ومهارة استخدام
أدوات التشريح ،وتشريح بعض المخلوقات وإصالح بعض األجهزة العلمية ،أي مهارة التعامل مع األجهزة والعينات التي تلزم إلجراء التجا رب ،ومهارة الرسم الدقيق ،وإعداد بعض الوسائل التعليمية (مثل المصورات والمجسمات)
الخاصة بعلم األحياء.
سادساا :مساعدة المتعلمين على كسب الهتمامات والميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية :تنمية الشعور بالمشكالت وإثارة التساؤلت حولها ومحاولة تفسيرها ينمي الميول نحو هذه األشياء وبالتالي جعل الطالب شريكا ا في عملية التعلم
والتعليم ومن هذه الهتمامات والميول العلمية :الهتمام بتصني ف المخلوقات الحية وتجميع العينات والقيام بعملية التحنيط وطرق حفظ المخلوقات الحية ،والقراءة العلمية الموجهة واستخدام األجهزة واألدوات والمواد في إشباع الهوايات
وتنمية حب األحياء النافعة في نفوسهم والميل إلى رعايتها وشغل أوقات الفراغ وحسن اختيار المهنة وفق ما تسمح به قدراتهم.
سابعاا :مساعدة المتعلمين في تعرف المنجزات العلمية للعلماء المسلمين والعرب ،واحترام العمل وتقديره والتمثل به وذلك عن طريق تعريف المتعلمين بمنجزات العلماء المسلمين والعرب والقراءة عما قدموا ويقدمون من أعمال ،ليكون
دافعا ا لهم للتمثل بهم ،ومن هؤلء العلماء ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الرئوية ،وابن الصوري في تأثير األدوية على جسم اإلنسان ،والرازي في الطب ،وأبو المنصور ،وابن البيطار في النباتات الطبية ،والغسأني في تصنيف
النبات ،وابن سينا في الطب وتصنيف النباتات الطبية.
ثامناا :مسا عدة المتعلمين على تذوق العلم (علم األحياء) وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية:
وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمتعلمين لتنمية التذوق العلمي وأوجه التقدير العلمية لديهم بصورة وظيفية بمعنى غرس اإليمان بالعلم وبقيمته في حل المشكالت التي تواجه اإلنسان والدور الذي يقوم به العلماء في سبيل ذلك ،ويدركوا
أهمية األجهزة واألدوات في تقدم تطوير علم األحياء وتقدير جهود العلماء والجهود التي تبذلها الدولة من أجل رفع مستوى المعيشة لألف راد ،وتعريفهم بالجهود والتضحيات التي قدمها علماء األحياء ويقدمونها لتوفير الستنارة ورفاه بني
اإلنسان ،ومن هؤلء العلماء لويس باستور ،وليفنهوك ،وروبرت كوخ ،ومندل ،ولينيوس ،و واطسون وكريك ،وملبيجي ،وآخرون.
تاسعاا :مساعدة المتعلمين على كسب قدر مناسب من مهارات التصال والتعلم الذاتي المستمر :وذلك بتنمية مهارات التصال عن طريق التحدث مع األخرين ليكون قادراا 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 الثقافة العلمية وأخبار وموضوعات علمية في الجرائد والمجالت.
عاشراا :مساعدة ال متعلمين على كسب عادات إيجابية في التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة ،وذلك بالستخدام األمثل لها عن طريق:
ا
وخاصة بيئة المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها.
تعريف المتعلمين باألحياء النافعة في البيئة

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 عليها وإثارة الهتمام للبحث في سبل معالجة مشاكلها.

تنمية الشعور الجتماعي (الشعور بالمسؤولية واحترام الممتلكات العامة).
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الدروس
الن اتاة الالو ائية ـ تابع الن اتاة الالو ائية ـ الن اتاة الو ائية الالبذرية ـ تابع الن اتاة الو ائية الالبذرية
ـ الن اتاة الو ائية ال ذرية
تابع الن اتاة الو ائية ال ذرية ـ مثراء دم ن د ح وب الدلاح الجنائ ـ دلي مراجعة الفص األول
ـ خاليا الن اتاة وونسج س ـ تابع خاليا الن اتاة وونسج س
ورموناة الن اتاة واس جاباتها ـ تابع ورموناة الن اتاة واس جاباتها ـ مثراء دم ن الن اتاة ود ا ها
ـ دلي مراجعة الفص الثان ـ األزوار
تابع األزوار ـ الن اتاة الزورية ـ تابع الن اتاة الزورية ـ مثراء دم ن الن اتاة المعدلة وراثيا
ـ دلي مراجعة الفص الثالث
مراجعة امة
ال را ي الخدوية والع ياة ـ تابع ال را ي الخدوية والع ياة ـ يمياء الخدية ـ تابع يمياء الخدية
ـ مثراء دم ن اس ك ا تلنية الناتو
دلي مراجعة الفص الرابع ـ يي تحص المخدوقاة الحية دى الطاقة؟ ـ تابع يي تحص المخدوقاة الحية
دى الطاقة؟ ـ ال ناء ال وئ ـ تابع ال ناء ال وئ
ال نفس الخدود ـ تابع ال نفس الخدود ـ مثراء دم ن ارت اط الخاليا معا ـ دلي مراجعة الفص الخامس
ـ النمو الخدود
تابع النمو الخدود ـ االنلسام الم ساود وانلسام السي وبالزم ـ تابع االنلسام الم ساود وانلسام السي وبالزم
ـ تنمي دورة الخدية ـ تابع تنمي دورة الخدية
مثراء دم ن الخاليا الجذ ية ـ دلي مراجعة الفص السادس ـ االنلسام المنصي ـ تابع االنلسام المنصي
ـ الوراثة المندلية
تابع الوراثة المندلية ـ ارت اط الجيناة وتعدد المجمو اة الكروموسومية ـ تابع ارت اط الجيناة وتعدد
المجمو اة الكروموسومية ـ مثراء دم ن اخ صاص وراثة الن اة ـ دلي مراجعة الفص السابع
مراجعة امة
األنماط األساسية لوراثة اإلنسان ـ تابع األنماط األساسية لوراثة اإلنسان ـ األنماط الوراثية المعلدة
ـ تابع األنماط الوراثية المعلدة ـ الكروموسوماة ووراثة اإلنسان
تابع الكروموسوماة ووراثة اإلنسان ـ مثراء دم ن اس ارد الوراثة ـ دلي مراجعة الفص الثامن
ـ المادة الوراثية  DNAـ تابع المادة الوراثية DNA
تابع ال نمي الجين والطفرة ـ مثراء دم ن الك ي ن ووية  DNAـ دلي مراجعة الفص ال اسع

مراجعة امة
االخ اراة

مالحماة

المادة  :األحياء ()3
األسبوع/اليوم

الصف  :نظام المقررات
الوسيلة

المهارة

( المكون ) موضوع الدرس

)

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6الستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

أن تقسم الطالبة طائفة
النباتات الالوعائية.

ألقالم الملونة

أن تتحدث الطالبة عن
الخصائص المميزة لقسم
الحزازيات.

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

الن اتاة الالو ائية

-3التصال (

)

األهداف

آداه التقويم

إستراتيجية التدريس

أن تناقش الطالبة خصائص
النباتات الالوعائية.

السبورة
-1الترتيب(

الفصل الدراسي  :المقررات

أن تعلل الطالبة ليس
للحزازيات أنسجة وعائية
حقيقية على الرغم من أن
لها تراكيب تنقل الماء
والغذاء.
أن تصف الطالبة التنوع في
تركيب الحزازيات.
أن تشرح الطالبة كيفية
تكون خث الحزازيات.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تلتفت الطالبة إلى التنوع
الهائل في مملكة النباتات.

األخوة المعلمين و المعلمات

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
الستكشاف
والستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

ناقشي خصائص
النباتات الالوعائية.
قسمي طائفة النباتات
الالوعائية.
تحدثي عن الخصائص
المميزة لقسم
الحزازيات.
عللي ليس للحزازيات
أنسجة وعائية حقيقية
على الرغم من أن لها
تراكيب تنقل الماء
والغذاء.
صفي التنوع في تركيب
الحزازيات.
اشرحي كيفية تكون خث
الحزازيات.
حلي ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

ونواع ال حاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المر لاة
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب اللكتروني
+
سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة الرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن اليميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa

لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق اليميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة الرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وونا ورقام حساباة المؤسسة لدمعدمين
–———————————————————
”حساباة بنوا بإس “مؤسسة ال حاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حساباة بنوا بإس “سعد دالرحمن الع ي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________

بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء

68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

