اإلدارة العامة للتعليم ....................
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األهداف العامة لنظام المسارات











أن يتجه تدريس العلوم اتجاها ً سليما ً قائما ً على اإليمان باهلل والتطبيق به وفق الدين اإلسالمي .
تنمية العقيدة في نفس الطالبة وترسيخ اإليمان في قلبها عن طريق توجيهها لمشاهدة ما في الكون الفسيح من عظم الخلق وعجيب الصنع .
تدريب الطالبة على االستقراء واالستنتاج والبحث بالمنطق السليم واالستدالل القويم بالقيام بالتجاري العلميةة ودراسةة العلةوم النظريةة مسترشةدة بةاوامر
هللا .
تدريب الطالبة على مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمهيد من ما تسمعه وتراه وتفكر فيه لتصل إلى الحق الخالص من شوائب الخطا والنقصان .
تعويد الطالبة على التجرد العلمي الذي يدعوا إليه اإلسالم بعيدا ً عن الهوى لتحفظ حق العلماء .
االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحث عن ألوان التربية الخلقية التي يحرص عليها اإلسالم كالصدق والنزاهة وتحري الحق والثبات عليه .
الحرص في كل مناسبة على الكشف بفضل اإلسالم وتعاليمه .
الترغيب في البحث عن منجزات أجدادها وفضل آبائها في تقدم العلم .
إعادة الثقة إلى نفوس المسلمين وإشاعة األمل فيهم بان العلم ليس وقفا ً على غيرهم .

األهداف العامة لمادة األحياء ()1
 إكساب الطالبات ميول علمية نافعة .
 رفع المستوى العلمي والصحي بتعويدهن على العادات الصحية السليمة .
 االهتمام بنشاط الطالبات ومشاركتهن الحسية .
 فهم الطالبات لبيئتهن والتعرف على بعض ظواهرها وتفاعالتها .
 تعريفهن بأهمية جهود بعض أعمال المسلمين .
 إخطار عظمة الخالق عز وجل وقدرته من خالل تدريس المادة .
 االستفادة من العلوم في رفع مستوى باقي المواد .
 تدريبهن على الرسم العلمي السليم .
 تنمية ميولهن للمطالعة العلمية السليمة المفيدة .
 تعريفهن بأهمية العلوم في رفع مستوى المعيشة باستغالل الطاقات المختلفة .
 مساعدة الطالبة على فهم نفسها .

توزيع منهج مادة (احياء ) 1
األسبوع

التاريخ

للصف (نظام المسارات)
الدروس

دراسة الحياة  -مدخل الى علم االحياء  -طبيعة العلم وطرائقه

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

تنظيم تنوع الحياة  -تاريخ التصنيف  -التصنيف الحديث

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

البكتيريا والفيروسات  -الفيروسات والبريونات

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

مدخل إلى الحيوانات  -خصائص الحيوانات  -مستويات بناء جسم الحيوان

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

االسفنجيات والالسعات  -الديدان والرخويات  -الديدان المفلطحة

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

الحشرات واشباهها

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس
1443/4/13هــ

االختبارات

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

1

مدخل إلى الطالئعيات  -تنوع الطالئعيات
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني
الفطريات  -مدخل الى الفطريات  -تنوع الفطريات وبيئتها

تابع الديدان المفلطحة  -الديدان االسطوانية والدوارات
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

ط

الرخويات  -الديدان الحلقية
المفصليات  -خصائص المفصليات  -تنوع المفصليات
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول

من
االحد 1443/1/21هـ

إلى
الخميس 1443/1/25هـ

مالحظات

الصف

المقررات

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

دراسة الأحياء

الدرس
تمهيد

المــــادة

األحياء ()1

ما علم الأحياء ؟

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تتعرف على علم األحياء تحدد الفوائد المتوقعة من علم األحياء تلخص خصائص المخلوقات الحية توضح خصائص العلم الطبيعي تصف أهمية النظام المتري ووحدات النظام الدولي ()SI تصف الفرق بين المالحظة واالستنتاج تعرف الطريقة العلمية التي يستعملها علماء األحياء في بحوثهم -تميز بين المتغير التابع والمتغير المستقل

الفكرة الكبرى:يتناول علم األحياء دراسة المخلوقات الحية وخصائصها عبر توظيف
العلماء للطرائق العلمية .
ستفهم المتعلمات :
 علم األحياء الفوائد المتوقعة من علم األحياء خصائص المخلوقات الحية خصائص العلم الطبيعي أهمية النظام المتري ووحدات النظام الدولي ()SI الفرق بين المالحظة واالستنتاج الطريقة العلمية التي يستعملها علماء األحياء في بحوثهم -المتغير التابع والمتغير المستقل

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :وضحي ماذايعملعلماءاألحياء .
السؤال الثاني  :اذكري خصائصالحياة .
السؤال الثالث  :وضحي كيفية تسجيالالستنتاجات .

ستعرف المتعلمات :









علم األحياء
الفوائد المتوقعة من علم األحياء
خصائص المخلوقات الحية
خصائص العلم الطبيعي
أهمية النظام المتري ووحدات النظام الدولي ()SI
الفرق بين المالحظة واالستنتاج
الطريقة العلمية التي يستعملها علماء األحياء في بحوثهم
المتغير التابع والمتغير المستقل

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

معرفة علم األحياء
تحديد الفوائد المتوقعة من علم األحياء
تلخيص خصائص المخلوقات الحية
توضيح خصائص العلم الطبيعي
وصف أهمية النظام المتري ووحدات النظام الدولي ()SI
وصف الفرق بين المالحظة واالستنتاج
معرفة الطريقة العلمية التي يستعملها علماء األحياء في
بحوثهم
التمييز بين المتغير التابع والمتغير المستقل

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

عمل أبحاث
من االنترنت
عن
خصائص
المخلوقات
الحية .
أن تحضر
الطالبات
قصة توضح
خصائص
العلم
الطبيعي .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية

األنشطة التعليمية:
تحقيق
 مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقةدرجات
بموضوع الوحدة .
متقدمة في
من خالل
 إبراز األفكاار واإلفهاام الباقياة للوحادة بتقاديم األسائلة األساساية ماع مناقشاةاالختبارات األدلة التالية:
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالباات بترتياالقدرة على
الكتاااب لهااا بقصااد تحقيقهااا واحاادة تلااو األخاارى وذلااب حساا إسااتراتيجية
نقاشات
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
حل أسئلة
الزميالت -
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونياة وبعاد عارض أهاداف الوحادةالتدريبات
اختبارات
أطل من الطالبات توضيح علم األحياء .
بالكتاب
قصيرة -
 أقدم للطالبات عرض بور بوينت عنطبيعة العلم أطل مان الطالباات قاراءةالمدرسي
اختبارات
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتوضيح
طويلة -
طبيعة العلم مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
يتم من خالل
 أقدم للطالبات مطوية عن طرائق العلم اطلا مان الطالباات قاراءة المطوياةالتذكير
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها مان خاالل
األكاديمي–
جدول
إستيعاب العالقاات باين العنااوين الرئيساة والفرعياة للخاروج بمفهاوم شاامل
المفكرات -
عن طرائق العلم .
المتابعة
األسئلة
 أطلااا مااان الطالباااات جماااع معلوماااات عااانعلم األحيااااء وياااتم ذلاااب مااان خااااللالفجائية -
المعد (
االسااتعانة بشاابكة االنترناات أو ماان خااالل مكتبااة المدرسااة أقاادم الطالبااات
–
األقران
تقويم
المعلومات في شكل مقال كتي صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
مبتدئ  -نام
المطويات  - -أطل من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عنعلم األحيااءمع توضايح الهادف مان
كتابة المقالة ومبرراتها.
ملف اإلنجاز.
– كفء –
 توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها . تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلب الوحدة.متميز ) .

ستقوم المتعلمات
بماياتي

ستقوم المعلمة
بما ياتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

دراسة األحياء

مهمتك :

المقررات

المادة

األحياء ()1

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها

مناس جدا

ممتاز

متميز

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الترتي والتنسيق
الزمن

مناس
تأخر يومين

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

 مدخل إلى علم األحياء
 طبيعة العلم وطرائقه

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المسارات
للعام الدرسي  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+

الكتاب االلكتروني
+

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 االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل 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 االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
====================
مصرف الراجحي
233608010954856
)اي بان (
SA5780000233608010954856
====================

”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
====================
البنك األهلي
21065828000106
)اي بان (
SA0610000021065828000106
______________________________
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 (

