االحياء 1
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بالطريقة البنائية

يا لدددددد

دددددداليب

ضددددددا ين

ي ددددددعي ملددددددي

يهددددددم نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة ملددددددي محددددددماه نقلددددددة نو يددددددة ددددددإ التعلدددددديم الثددددددانوي ب ما دددددد
تحقيق اآلتإ:
 الم ا مة إ تحقيق را إ يا ة التعليم إ المملكة العربية ال عودية ن التعليم الثانوي ن ذلك
 تعزيز العقيمة اإل ال ية التإ ت تقيم بها نظرة الطالبة للكون اإلن ان الحياة إ المنيا اآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة القيم االجتما ية لمى الطالبة.
 الم ا مة إ م اب المتعلمات القمر المالئم ن المعار المهارات المفيمة ق تخطيط نهجإ يرا إ خصائص الطالبات إ ذه المرحلة.
 تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ تنويع الخبرات التعليمية المقم ة لهما.
 تقلدددددديص الهددددددمر ددددددإ الوقدددددد التكدددددداليت ذلددددددك بتقليدددددد حدددددداالت الر ددددددوب التعثددددددر ددددددإ المرا ددددددة ددددددا يترتدددددد ليهمددددددا ددددددن ددددددكالت نف ددددددية
اجتما ية اقتصادية ذلك مم م ادة العام المرا إ ا ال.
 تقلي تر يز مد المقررات المرا ية التإ تمر ها الطالبة إ الفص المرا إ الواحم.
 تنميددددددة قددددددمرة الطالبددددددة لددددددي اتخدددددداذ القددددددرارات الصددددددحيحة بم ددددددتقبلها مددددددا يعمددددددق قتهددددددا ددددددإ نف ددددددها يزيددددددم مقبالهددددددا لددددددي الممر ددددددة التعلدددددديم
طالما نها تمرس بنا ًء لي اختيار ا ق قمراتها إ الممر ة التإ تريم ا.
 ر ع الم توى التحصيلإ ال لو إ ن خالل تعويم الطالبة للجمية المواظبة.
 م ددددداب الطالبدددددة المهدددددارات ان ا دددددية التدددددإ تمكنهدددددا دددددن ا دددددتالا تطلبدددددات الحيددددداة العمليدددددة المهنيدددددة دددددن خدددددالل تقدددددميم قدددددررات هاريدددددة يتطلددددد
درا تها ن قب جميع الطالبات.
 تحقيق بم التعليم ن ج التمكن اإلتقان با تخمام ا تراتيجيات طرق تعلم تنو ة تتيح للطالبة رصة البحث االبتكار التفكير اإلبما إ.
 تنميددددددة المهددددددارات الحياتيددددددة للطالبددددددة ثدددددد ن الددددددتعلم الددددددذاتإ هددددددارات التعددددددا ن التواصدددددد العمدددددد الجمددددددا إ التفا دددددد ددددددع اآلخددددددرين الحددددددوار
المناق ة قبول الر ي اآلخر إ مطار ن القيم الم تر ة المصالح العليا للمجتمع الوطن.
ع صادر التعلم المختلفة التقنية الحميثة المعلو اتية توظيفها ايجابيا إ الحياة العملية
 تطوير هارات التعا
 تنمية االتجا ات اإليجابية المتعلقة بح العم المهنإ المنتج اإلخالص إ العم االلتزام ب

الًن ا مة المتعلمين لي تعميق العقيمة اإل ال ية إ نفو هم تر يخ اإليمان باهلل إ قلوبهم تنمية اتجا ات ميجابية نحو اإل الم قيم ن
إ ائر
تنمية ي الطال ملي البحث ن آيات هللا إ نف
ن خالل درا تهم المخلوقات الحية ا دع هللا يها ن خصائص دالة لي ظيم قمرت بالغ حكمت
انحياء تمكين اننتماء الحإ ن ة اإل الم د م العقيمة اإل ال ية التإ ت تقيم بها نظرة الطال ملي الكون اإلن ان الحياة إ المنيا اآلخرة تز يمه بالمفا يم
ن هللا خلق الكون وز نا ً ي خل ي ن ع اإلن ان يؤدي ملي واق خيم .
ان ا ية التإ تجعل عتزاً باإل الم قادراً لي الم وة ملي الم اع ن
الحقائق المفا يم العلمية المصطلحات العلمية التالية بطريقة ظيفيةن
نيا ًن ا مة المتعلمين لي
 الخلية حمة البناء الوظيفة إ الكائن الحإ.
 تتكا الوظيفة التر ي إ ن جة ضاء الكائن الحإ.
 ظيفة التكا ر إ المخلوقات الحية لها مية إ بقاء النوع.
 يختلت اننق ام الخلوي غير المباشر ن اننق ام االختزالإ.
 جهزة االتز ن التنظيم إ المخلوقات الحية ت ا م لي اتز ن البيئة الماخلية إ الكائن الحإ.
 الورا ة إ نتقال الصفات الورا ية ن اآلباء ملي انبناء.
 لم الورا ة الب رية يهم ملي زيادة الصفات الجيمة القضاء لي ان راض الورا ية تعميلها.
ا بينها ن ج ت اب اختال .
 تصنت المخلوقات الحية ملي جا يع لي ح
 جود الت اب إ تر ي المخلوقات الحية ع التنوع يما بينها داللة ملي حم نية الخالق ز ج .
 المرض خل ظيفإ يصي ضواً ن ان ضاء يصبح غير قادر لي داء ظيفت بصورة طبيعية.
 درا ة لم انحياء تتطل عر ة بعض المصطلحات العلمية انجنبية ننها ت ك ملي حم ا لغة لم انحياء.
االتجا ات القيم العادات المنا بة بصورة ظيفيةن
ا مة المتعلمين لي
الثاًن
ث ن الموضو ية عة ان ق مم التعص ان مي ح اال تطالع التر ي إ مصمار انحكام التواضع العلمإ ان نة العلمية احترام العم اليم ي آراء
انخرين م ابهم ادات ح نة إ العم (نظام دقة ناية) المحا ظة لي اند ات انجهزة العلمية تعلم بعض الهوايات المفيمة ( ث جمع ينات محيائية يفية
حفظها) تنمية العم الجما إ ( ث الرحالت الزيارات العلمية) االقتناع ب مية لم انحياء إ عر ة رار الحياة تف ير الظوا ر الحيوية.
هارات قلية نا بة ث ن
رابعاًن ا مة المتعلمين لي
التمييز بين المخلوقات الحية تصنيفها دقة المالحظة تف ير لوا المخلوقات التنبؤ ب ( ث جرة الطيور) متباع الطريقة العلمية إ التفكير البحث اال تقصاء
حص ن يج
حص قطاع رضإ إ اق نبات
هارة الفحص ( ث حص شريحة دم
ائ لم الورا ة)
تنمية قمراتهم االبتكارية التطبيق ( ث ح
هارة الك ت ( ث تحميم صائ المم تلوه انلب ن تلوه المياه).
صبإ)

هارات لمية ملية نا بة ث ن تنمية المهارة اليم ية الب يطة المر بة ن ا تخمام المجهر بصورة صحيحة م ماد
خا اًن ا مة المتعلمين لي
هارة ا تخمام د ات الت ريح ت ريح بعض المخلوقات مصالح بعض انجهزة العلمية ي هارة
م تحضيرات جهري
بعض ال رائح المجهرية
هارة الر م المقيق م ماد بعض الو ائ التعليمية ( ث المصورات المج مات) الخاصة بعلم انحياء.
ع انجهزة العينات التإ تلزم إلجراء التجارب
التعا
اال تما ات الميول العلمية المنا بة بطريقة ظيفيةن
اد اًن ا مة المتعلمين لي
تنمية ال عور بالم كالت م ارة الت اؤالت حولها حا لة تف ير ا ينمإ الميول نحو ذه انشياء بالتالإ جع الطال شريكا ً إ ملية التعلم التعليم
ن ذه اال تما ات الميول العلميةن
اال تمام بتصنيت المخلوقات الحية تجميع العينات القيام بعملية التحنيط طرق حفظ المخلوقات الحية القراءة العلمية الموجهة ا تخمام انجهزة اند ات
المواد إ مشباع الهوايات تنمية ح انحياء النا عة إ نفو هم المي ملي ر ايتها شغ قات الفراغ ح ن اختيار المهنة ق ا ت مح ب قمراتهم.
ابعاًن ا مة المتعلمين إ تعر المنجزات العلمية للعلماء الم لمين العرب احترام العم تقميره التمث ب ذلك ن طريق تعريت المتعلمين بمنجزات
ن ؤالء العلماء ابن النفيس كت ت الم رة الم وية الرئوية
العلماء الم لمين العرب القراءة ما قم وا يقم ون ن مال ليكون دا عا ً لهم للتمث بهم
بو المنصور ابن البيطار إ النباتات الطبية الغ نإ إ تصنيت النبات ابن ينا
ابن الصوري إ ت ير اند ية لي ج م اإلن ان الرازي إ الط
إ الط تصنيت النباتات الطبية.
ا ناًن ا مة المتعلمين لي تذ ق العلم ( لم انحياء) تقمير جهود العلماء د ر م إ تقمم العلم اإلن انيةن
ذلك بتهيئة الظر المنا بة للمتعلمين لتنمية التذ ق العلمإ ج التقمير العلمية لميهم بصورة ظيفية بمعني غرس اإليمان بالعلم بقيمت إ ح الم كالت التإ
تواج اإلن ان الم ر الذي يقوم ب العلماء إ بي ذلك يمر وا مية انجهزة اند ات إ تقمم تطوير لم انحياء تقمير جهود العلماء الجهود التإ تبذلها
ن ؤالء
الم لة ن ج ر ع توى المعي ة لأل راد تعريفهم بالجهود التضحيات التإ قم ها لماء انحياء يقم ونها لتو ير اال تنارة ر اه بنإ اإلن ان
لبيجإ آخر ن.
اط ون ريك
نمل لينيوس
العلماء لويس با تور ليفنهوا ر برت وخ
ن هارات االتصال التعلم الذاتإ الم تمرن
قمر نا
تا عاًن ا مة المتعلمين لي
ذلك بتنمية هارات االتصال ن طريق التحمه ع انخرين ليكون قادراً لي مدراا ا ر انخرين حاجاتهم ا تما اتهم متاحة الفرصة للمتعلمين للتعلم ن
بعضهم البعض ن طريق المجمعات التعليمية العم الميمانإ الرحالت العلمية تنمية هارات التعلم الذاتإ با تخمام انجهزة العلمية الحا وب شبكات
ا ي تجم ن ية صادر للمعلو ات
ا مة ان الم العلمية
المعلو ات إ درا ة انحياء قراءة الم ريات العلمية المجالت العلمية مجراء التجارب
قراءات حرة لكت تنمإ الثقا ة العلمية خبار وضو ات لمية إ الجرائم المجالت.
ع الموارد الطبيعية البيئة ذلك باال تخمام ان ث لها ن طريقن
ادات ميجابية إ التعا
اشراًن ا مة المتعلمين لي
 تعريت المتعلمين بانحياء النا عة إ البيئة خاصةً بيئة المتعلم يفية المحا ظة ليها حمايتها.
 تعريت المتعلمين ب مية الغطاء النباتإ مصمر غذاء طاقة.
 تعريت المتعلمين بانحياء المقيقة الم ببة لأل راض بغية تحميم طرق الوقاية نها كا حتها.
 تعريت المتعلمين يفية العناية بالمياه ترشيم ا تخما ها المحا ظة ليها م ارة اال تمام للبحث إ ب عالجة ا لها.
 تنمية ال عور االجتما إ (ال عور بالم ؤ لية احترام الممتلكات العا ة).

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (احياء )1
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

مدخل علم االحياء – طبيعيه العلم وطرائقه

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

تاريخ التصنيف – التصنيف الحديث

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

مدخل الي الطالئعيات – تنوع الطالئعيات

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

مدخل الي الفطريات  -تنوع الفطريات وبئتها

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

خصائص الحيوانات – مستويات بناء الجسم – االسفنجيات والالسعات

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الديدان المفلطحة  -الديدان اإلسطوانية و الدوارات

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

الرخويات  -الديدان الحلقية
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

خصائص المفصليات  -تنوع المفصليات

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الحشرات وأشباهها  -خصائص شوكيات الجلد

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الالفقاريات الحبلية
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

البكتريا – الفيروسات والبريونات
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منيصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منيصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

الـمـادة

حياء1

التهيئة

ا و مية درا ة لم انحياء؟
الكتاب  +اللوحات الورقية  +ال بورة  +الصور العلمية
التوضيحية

الو ائ الم ا مة

الـمرس

1

الحصة – الفص
التهيئة

الفكرة الرئيسة
المخلوقات الحية طل
ملي الطالبات ن يقرئنن
الفكرة الرئي ة ن الكتاب
الممر إ صفحة (.)10

الطالبة لم انحياء.

ن تحمد الطالبة م
لم انحياء.

المكت بات

لي فهوم لم انحياء.
التعر
ملقائية  +حواري  +ا تجوابي +
ا تنتاجي  +ا تقصائية

الطريقة
التاريخ

ان ما ال لو ية
ن تجري الطالبة تجربة
ا تهاللية لمعر ة مية
المالحظة إ العلم.

ن تعر

الموضوع

مخ ملي لم انحياء.

لماء

ن تصت الطالبة د ر العلماء
إ درا ة تنوع الحياة.
ن تعمد الطالبة العلماء الذين
بحثوا إ ان راض.
ن تف ر الطالبة تطور
التقنيات إ لم انحياء.

أسأل الطالبات
ما الخصائص التي
تالحظونها وتشترك فيها
المخلوقات الحية ؟
إجابات محتملة جميع
المخلوقات تتكا ر تنمو
ت تعم الطاقة.

اال تقصاء اال تك ا
تجربة استهاللية
الزمن المقترح  25دقيقة.
المواد البديلة يمكن مجراء
ذه التجربة با تعمال مار
البرتقال التفاح بذ ر
القمح الك تناء لهما
تظهر بعض االختال ات.
احتياطات السالمة ت م ن
تعبئة الطالبات لنموذج
ال ال ة إ المختبر تا م
ن مم جود ح ا ية
للفول ال ودانإ لمى الطالبات
قب البمء إ التجربة.
استراتيجيات التدريس
اذ ر الطالبات ن
يتعا لوا ع حبات
الفول ال ودانإ
بلطت ال يك ر ا
يحم وا بها ية
ت و ات.
أشجع الطالبات لي
ر م حبات الفول

ال رح التف ير
دعم الكتابة
كتابة حرة ل الطالباتن ا القة
الحياة بحياتك الخاصة؟ طل ملي
الطالبات ن يكتبن قرة تبين يت
يرتبط لم انحياء بحياتهن الخاصة
شجع ان كار الر وم اإلبما ية
شجع ن ترغ نهن لي قراءة ا
ام الصت.
ت
توقع
أسأل الطالبات ا اال تراتيجيات التإ
يمكن ن يتبعها لماء انحياء لمنع
انقراض بعض الحيوانات؟
استراتيجية القراءة
االستيعاب النشط طل ملي الطالبات
ن يقرئن بصوت ال النص المتعلق
بتطوير التقنيات.
أسأل الطالبات ا الذي ترغبون إ
عر ت يضا ً ن تطبيقات لم انحياء
ئلة
إ جال التقنيات؟ ت
الطالبات لي ال بورة .طل الي

التقويم
جري تجربة ا تهاللية لمعر ة
مية المالحظة إ العلم.

ر إ لم انحياء.
حمدي م

لماء لم انحياء.

صفإ د ر العلماء إ درا ة
تنوع الحياة.
مدي العلماء الذين بحثوا إ
ان راض.
ري تطور التقنيات إ لم

ن تبين الطالبة د رالعلماء إ
تطور الزرا ة.

إجابات أسئلة األشكال
الشكل 1-1
من لون ال مكة ي ا م ا
لي ن تت اب بلون
الر وبيات.
الر

ن تميز الطالبة خصائص
المخلوقات الحية.

ن تح الطالبة رقة العم
الخاصة بالمرس.
ن تلتفت الطالبة ملي د ر
العلماء إ درا ة لم
انحياء.

الـواجــ

اسأل الطالبات
طل الي الطالبات ن
ذه
تصفن يت تربتط
االشياء بمرا تهن لعلم
انحياء؟

ال ودانإ ا زد ن
بم اطر الخذ قيا ات
مية ما يمكن
تمريبهم لي
ا تعمال الميزان.
عنم ا يكون مد
الطالبات نا با
يمكنك اضا ة المزيم
ن الفول ال ودانإ
ملي اء
جمو ة ما يجع
ملية التعر ا ثر
صعوبة تحميا.
التنظيف والتخلص من
الفضالت ن اذ ر الطالبات ن
يعيم ا جميع المواد ملي
ا نها الصحيحة طل
مليهن ن يغ لوا يميهن جيما
اذ ر م يضا ً ن مية قليلة
ن خلفات الفول ال ودانإ
يمكن ن تؤدي شخصا
ح ا ا ل ّذا بقي القة
ذا
ب يميهن ال
ال خص.

مدي العلماء الذين بحثوا إ ان راض.

الطالبات ن يجمن مجابات لأل ئلة
يكتبو ا لي ال بورة م ي ار وا
ز يالتهن انخرين يما توصلوا ملي .
طرائق تدريس متنوعة
ذوو اإلعاقة السمعية  /اإلعاقة
البصرية نذ بماية العام المرا إ
تحمه ع الطالبات ذ ي اإل اقات
ال معية البصرية من جم ا
ناق هن إ ض الطرق للعم إ
جمو ات صغيرة .ن المهم ن
تمرا طالبات الصت جميعا ً الحاجات
الخاصة لهذه الفئة ن الطالبات
يرا و ا م توص ملي ض طريقة
تربح ؤالء الطالبات تم ع ز يالتها
إ الصت ملي ا متها.
دعم الكتابة
الكتابة اإلبداعية طل ملي الطالبات
العم إ جمو ات صغيرة بحيث
جمو ة قاال قصيراً يبين
تكت
انشياء التإ يقوم بها الم انحياء
جمو ة ن تقمم المقال
طل ملي
الذي تبت ان تصت بقية الطالبات ا
تبت ذه المجمو ة.
التقويم النهائإ

انخوة المعلمين المعلمات

انحياء.
بينإ د رالعلماء إ تطور
الزرا ة.

يزي خصائص المخلوقات
الحية.

حلإ رقة العم الخاصة
بالمرس.

ري تطور التقنيات إ لم انحياء.

ال الم ليكم رحمة هللا بر ات
ي ر ؤ

ة التحاضير الحميثة

www.mta.sa
ن تقمم

ا يخص تحاضير نا ج المقررات

للفص المرا إ الثانإ  1443ـ
نواع التحاضير
حمات

ر ع الملك بمهللا  +اال تراتيجيات الحميثة  +التعلم الن ط  +الطريقة البنائية  +الم رد
المر قات
ر ض بوربوين لجميع در س المادة
+
راق مـــ خاصـة بالمـادة لجميع المر س
+
الكتاب االلكتر نإ

+
تابعة

ج
+

ح ا ئلة الكتاب
+
فا يم

خرائط
+

شرح تميز بالفيميو لجميع در س المنهج
+
ج انجاز علمة

التوصي للرياض الخرج جانا
لمن م خارج مينة الرياض يضا

قيمة االر الية  50لاير للفيم س

) ن  48ا ة الي  72ا ة (
يمكنكم ذالك ت جي الطل

ملكتر نيا ً ن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يمكننا التوصي
ح

ن االيمي ا الفيم س لجميع من المملكة

طلبكم ) إ دي _ طبا ة لونة _ طبا ة ادية (
ايمي المبيعات
T@mta.sa
عر المادة لي إ دي  50لاير
عر المادة ن طريق االيمي  20لاير
عر المادة ع ال إ دي طبا ة ادية  80لاير
عر المادة ع ال إ دي طبا ة لونة  120لاير

لمن م خارج مينة الرياض يضا

قيمة االر الية  50لاير للفيم س الم تعج

ا مال نصة مر تإ اال بوع الواحم  60لاير بعة ا ابيع  400لاير
نا رقام ح ابات المؤ

ة للمعلمين

–———————————————————
ح ابات بنوا بإ م " عم بمالرحمن العتيبإ"

==========================
الراجحإ
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك ان لإ
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك ا با
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك ال عودي الفرن إ
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك ال عودي لإل تثمار

0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------يمكنكم طل د

ي التحضير الخاص بالمادة ب عار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير

للتواص

بر الواتس

االتصال تليفونيا لي احمي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

