االحياء 2
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.
 تنميدددددة قدددددمرة الطالبدددددة لدددددي اتخددددداذ القدددددرارات الصدددددحيحة بم دددددتقبلها مدددددا يعمدددددق قتهدددددا دددددإ نف دددددها يزيدددددم مقبالهدددددا لدددددي الممر دددددة التعلددددديم طالمدددددا
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).
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (احياء )2
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الجهاز الهيكلي – المفاصل  -الجهاز العضلي
انقباض العضلة الهيكلية  -تركيب الجهاز العصبي  -جهد الفعل  -تنظيم الجهاز
العصبي  -الجهاز العصبي الطرفي

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

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

6
7

االحد 1443/6/13هـ
االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/17هـ
الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

تأثير العقاقير  -جهاز الدوران – القلب  -مكونات الدم
فصائل الدم  -الجهاز التنفس  -الحركات التنفسي  -الجهاز اإلخراجي  -أمراض الكلية
الجهاز الهضمي  -األمعاء الدقيقة  -التغذية
األربعاء والخميس إجازة مطوله
الفيتامينات واألمالح الغذائية  -جهاز الغدد الصم  -الغدد الصم وهرموناتها  -جهاز
التكاثر في اإلنسان
الجهاز التناسلي األنثوي  -دورة الحيض  -مراحل نمو الجنين قبل الوالدة  -المراحل
الثالث لتكون الجنين
جهاز المناعة  -المناعة المتخصصة  -استجابة الخاليا البائية  -المناعة السلبية
واإليجابية  -فشل جهاز المناعة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

األسماك  -الخياشيم -الحركة  -طوائف األسماك -بيئة األسماك  -البرمائيات  -تنوع
البرمائيات بيئة البرمائيات
الزواحف  -تنوع الزواحف-بيئة الزواحف – الطيور  -التغذية والهضم  -تنوع
الطيور
خصائص الثدييات  -التغذي والهضم  -اإلخراج – التكاثر  -تنوع الثدييات  -الثدييات
المشيمية
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 منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف 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

أحياء 2

الـدرس

1

الموضوع

التهيئة

ما الفرق بين الفقاريات والالفقاريات؟

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +الصور العلمية
التوضيحية

الطريقة

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تحدد الطالبة أهم
الخصائص المميزة للفقاريات.

أن توظف الطالبة دور العمود
الفقري في الفقاريات.
أن تفسر الطالبة أن العرف
العصبي صفة مهمة
للفقاريات.
أن تذكر الطالبة أهمية الفكوك
في األسماك.
أن تعلل الطالبة أهمية
الزعانف المزدوجة في
األسماك.

األسماك
وصف الخصائص المشتركة بين
األسماك.
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه
 +استنتاجيه  +استقصائية

التاريخ
الشرح والتفسير
االستقصاء واالستكشاف
التهيئة
التفكير الناقد
تجربة استهاللية
أستنتجي :أرتب الطالبات في
الفكرة الرئيسة
مجموعات ثنائية .استنتجي لماذا ال
المجموعات المختلفة
يوجد الكثير من الالفقاريات الكبيرة
تكيفات األسماك :أطلب الزمن المقترح 25 :دقيقة .مع أن بعض الفقاريات ومنها الفيلة
والحيتان كبيرة.
إلى الطالبات مالحظة
من
تأكد
ا
:
السالمة
احتياطات
تطوير المفاهيم
األسماك في حوض
لنموذج
الطالبات
تعبئة
تحدثي إلى الطالبات :رتبي ستة
أسماك وأعد قائمة
قبل
المختبر
في
السالمة
بتكيفاتها للحياة في
مخلوقات فقارية شائعة في قائمة
التجربة.
في
البدء
وفسري كيف تساعد أعمدتها الفقرية
الماء .سوف تعتمد
على القيام بنشاطتها.
اإلجابات على األسماك
تحدثي إلى الطالبات :أطلب إلى
التي لديك فقد تالحظ
الطالبات أن يالحظن ويصفن ما تفعله
الطالبات الذيول
المواد البديلة :يمكن أن
تستخدم أسماك محفوظة أو األسماك بزعانفها عندما تتحرك إلى
والزعانف والغطاء
أعلى وإلى أسفل في حوض األسماك
الخيشومي الذي يدفع
عينات حية من األسماك.
إن لم يكن لديكن حوض سمك في
الماء عبر الخياشيم
الصف يمكن شراء أسماك أو
وسلوك التغذية في
استراتيجيات التدريس:
أطلب إلى الطالبات استعارتها من محل بيع حيوانات أليفة
المخلوقات التي تعيش
في قاع المحيط والتسطح العمل في مجموعات ثنائية أو
ممارسة المهارة
الجانبي لألسماك التي
في مجموعات صغيرة على
عمل نماذج :أنظم الطالبات في
تتحرك في الممرات

التقويم
حددي أهم الخصائص المميزة
للفقاريات.

وظفي دور العمود الفقري في
الفقاريات.

فسري أن العرف العصبي صفة
مهمة للفقاريات.
اذكري أهمية الفكوك في
األسماك.
عللي أهمية الزعانف المزدوجة

في األسماك.

أن تصف الطالبة الفروق
الظاهرة بين قشور القرصية
والقشور المعينية.
أن تبين الطالبة وظيفة
الخياشيم لألسماك.
أن تميز الطالبة تركيب جهاز
الدوران في األسماك.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تلتفتت الطالبة إلى تنوع
األسماك وأختالف أشكالها.

الـواجــب

مجموعات رباعية وأزودهم
أن تقوم كل طالبة في
الضيقة وتسطح المنطقة
بالمعجون أو عجينة الملح.
المجموعة بفحص العينات.
الظهرية البطنية
تحدثي إلى الطالبات :أطلب إلى
لمخلوقات القاع أو
الطالبات عمل نماذج لمراحل تكون
المواقع المختلفة للعيون.
:
التحليل
العرف العصبي بحيث تكون المراحل
إذا لم يكن هناك حوض
اإلجابات
جميع
قبل
ا
متتابعة وغير منفصلة أعمل المرحلة
سمك في الصف فحاول
األولى ثم حول هذه المرحلة إلى
مالحظة األسماك في
المعقولة التي تعتمد على
المرحلة التالية لها ثم أتابع العمل
مكان آخر .ويمكنك أيضا
االختالفات الشكلية
حسب الوصف الموجود في هذه
شراء أسماك من محل
والمظهرية في الصورة أو
صفي الفروق الظاهرة بين قشور
الصفحة.
بيع أسماك الزينة أو
العينات.
القرصية والقشور المعينية.
يمكن للتراكيب الداخلية عمل نماذج :أزود الطالبات بالمعجون
أطلب إلى الطالبات
أو عجينة الملح وأرشدهن إلى عمل
إحضار أسماك من
أن تحدد بعض الخصائص
نماذج ألسماك وتسمية أجزاء منها
بيوتهن وأراقب سلوكهم
بيني وظيفة الخياشيم لألسماك.
الضرورية لتصنيف
مثل الزعانف الذيلية والصديرة
في أثناء تعاملهم مع هذه المخلوق الحي وقد تساعد
والحوضية.
األسماك.
العلماء على مالحظة
ميزي تركيب جهاز الدوران في
دعم الكتابة
الفروق التي ال ترى بالعين
األسماك.
كتابة إبداعية
المجردة.
تحدثي إلى الطالبات :أطلب إلى
حلي ورقة العمل الخاصة
الطالبات أن يكتبن مقاال وقصة
بالدرس.
وصفية لألطفال عن دورة حياة نوع
من األسماك مشيرين إلى دورة حياتها
وبيئتها وغذائها وأن تضمن قصتهن
قائمة بالمفترسات التي يمكن أن تنهي
حياتها ويجب أن تضمن قصصهن ما
تعلموه عن تركيب أجسام األسماك
ووظائفها.
صفي الفروق الظاهرة بين قشور القرصية والقشور
فسري أن العرف العصبي صفة مهمة للفقاريات.
التقويم النهائي
المعينية.
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