االحياء 3
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بالطريقة البنائية

يا لددددد

ددددداليب

ضدددددا ين

ي دددددعا للدددددا حقيددددد

يهدددددام نظدددددام المقدددددررات بالمرىلدددددة الثانويدددددة للدددددا لىدددددااه نقلدددددة نوويدددددة ودددددن التعلددددديم الثدددددانوي ب ااوددددد
اآل ن:
 الم ا مة ون حقي را ن يا ة التعليم ون المملكة العربية ال عودية ن التعليم الثانوي ن ذلك
 عزيز العقياة اإل ال ية التن تقيم بها نظرة الطالبة للكون اإلن ان الحياة ون الانيا اآلخرة.
 عزيز قيم المواطنة القيم االجتماوية لاى الطالبة.
 الم ا مة ون ل اب المتعلمات القار المالئم ن المعارم المهارات المفياة و خطيط نهجن يراون خصائص الطالبات ون ذه المرىلة.
 نمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ نويع الخبرات التعليمية المقا ة لهما.
 قلددددديص الهدددددار ودددددن الوقدددددق التكددددداليب ذلدددددك بتقليدددددا ىددددداالت الر دددددوب التعثدددددر ودددددن الارا دددددة دددددا يتر ددددد وليهمدددددا دددددن دددددكالت نف دددددية اجتماويدددددة
اقتصادية ذلك وام لوادة العام الارا ن ا ال.
 قليا ر يز واد المقررات الارا ية التن ار ها الطالبة ون الفصا الارا ن الواىا.
 نميدددددة قدددددارة الطالبدددددة ولدددددا ا خددددداذ القدددددرارات الصدددددحيحة بم دددددتقبلها مدددددا يعمددددد قتهدددددا ودددددن نف دددددها يزيدددددا لقبالهدددددا ولدددددا المار دددددة التعلددددديم طالمدددددا
نها ارس بنا ًء ولا اختيار ا و قارا ها ون المار ة التن ريا ا.
 روع الم توى التحصيلن ال لو ن ن خالل عويا الطالبة للجاية المواظبة.
 ل دددددداب الطالبددددددة المهددددددارات ا ا ددددددية التددددددن مكنهددددددا ددددددن ا ددددددتالح تطلبددددددات الحيدددددداة العمليددددددة المهنيددددددة ددددددن خددددددالل قددددددايم قددددددررات هاريددددددة يتطلدددددد
درا تها ن قبا جميع الطالبات.
 حقي با التعليم ن جا التمكن اإل قان با تخاام ا ترا يجيات طرق علم تنووة تيح للطالبة ورصة البحث االبتكار التفكير اإلبااون.
 نميددددددة المهدددددددارات الحيا يدددددددة للطالبدددددددة ثدددددددال الدددددددتعلم الدددددددذا ن هدددددددارات التعدددددددا ن التواصدددددددا العمدددددددا الجمددددددداون التفاودددددددا دددددددع اآلخدددددددرين الحدددددددوار
المناق ة قبول الر ي اآلخر ون لطار ن القيم الم تر ة المصالح العليا للمجتمع الوطن.
 طوير هارات التعا ا ع صادر التعلم المختلفة التقنية الحايثة المعلو ا ية وظيفها ايجابيا ون الحياة العملية
 نمية اال جا ات اإليجابية المتعلقة بح العما المهنن المنتج اإلخالص ون العما االلتزام ب

نمية ا جا ات ليجابية نحو اإل الم قيم ل
الًل اواة المتعلمين ولا عمي العقياة اإل ال ية ون نفو هم ر يخ اإليمان باهلل ون قلوبهم
ون ائر
نمية يا الطال للا البحث ون آيات هللا ون نف
ن خالل درا تهم المخلوقات الحية ا دع هللا ويها ن خصائص دالة ولا وظيم قار بالغ ىكمت
ز ياه بالمفا يم ا ا ية
مكين ا نتماء الحن ة اإل الم دوم العقياة اإل ال ية التن تقيم بها نظرة الطال للا الكون اإلن ان الحياة ون الانيا اآلخرة
ا ىياء
ن هللا خل الكون وز نا ً ي خلا وي ن وعا اإلن ان يؤدي للا وواق خيم .
التن جعل عتزاً باإل الم قادراً ولا الاووة للي الاواع ون
الحقائ المفا يم العلمية المصطلحات العلمية التالية بطريقة ظيفيةل
نيا ًل اواة المتعلمين ولا
 الخلية ىاة البناء الوظيفة ون الكائن الحن.
 تكا ا الوظيفة التر ي ون ن جة وضاء الكائن الحن.
 ظيفة التكا ر ون المخلوقات الحية لها مية ون بقاء النوع.
 يختلب ا نق ام الخلوي غير المباشر ون ا نق ام االختزالن.
 جهزة اال ز ن التنظيم ون المخلوقات الحية اوا ولا ا ز ن البيئة الااخلية ون الكائن الحن.
 الورا ة ن نتقال الصفات الورا ية ن اآلباء للا ا بناء.
 ولم الورا ة الب رية يهام للا زيادة الصفات الجياة القضاء ولا ا راض الورا ية عايلها.
اب اختالم.
ا بينها ن ج
 صنب المخلوقات الحية للا جا يع ولا ى
 جود الت اب ون ر ي المخلوقات الحية ع التنوع ويما بينها داللة للا ىا نية الخال وز جا.
 المرض خلا ظيفن يصي وضواً ن ا وضاء ويصبح غير قادر ولا داء ظيفت بصورة طبيعية.
 درا ة ولم ا ىياء تطل عروة بعض المصطلحات العلمية ا جنبية نها كا للا ىا ا لغة ولم ا ىياء.
اال جا ات القيم العادات المنا بة بصورة ظيفيةل
اواة المتعلمين ولا
الثاًل
ثال الموضووية عة ا و وام التعص ا وما ى اال تطالع التر ي ون لصاار ا ىكام التواضع العلمن ا نة العلمية اىترام العما اليا ي آراء ا خرين
علم بعض الهوايات المفياة ( ثا جمع وينات لىيائية يفية ىفظها)
ل ابهم وادات ى نة ون العما (نظام دقة وناية) المحاوظة ولا ا د ات ا جهزة العلمية
نمية العما الجماون ( ثا الرىالت الزيارات العلمية) االقتناع ب مية ولم ا ىياء ون عروة رار الحياة ف ير الظوا ر الحيوية.
هارات وقلية نا بة ثال
رابعاًل اواة المتعلمين ولا
التمييز بين المخلوقات الحية صنيفها دقة المالىظة ف ير لوح المخلوقات التنبؤ ب ( ثا جرة الطيور) ل باع الطريقة العلمية ون التفكير البحث اال تقصاء
هارة الفحص ( ثا وحص شريحة دم وحص قطاع ورضن ون اق نبات وحص ن يج وصبن)
نمية قارا هم االبتكارية التطبي ( ثا ىا ائا ولم الورا ة)
هارة الك ب ( ثا حايا وصائا الام لوه ا لب ن لوه المياه).
هارات ولمية وملية نا بة ثال نمية المهارة اليا ية الب يطة المر بة ن ا تخاام المجهر بصورة صحيحة لوااد بعض
خا اًل اواة المتعلمين ولا
ريح بعض المخلوقات لصالح بعض ا جهزة العلمية ي هارة التعا ا ع
هارة ا تخاام د ات الت ريح
ال رائح المجهرية وما حضيرات جهري
لوااد بعض الو ائا التعليمية ( ثا المصورات المج مات) الخاصة بعلم ا ىياء.
هارة الر م الاقي
ا جهزة العينات التن لزم إلجراء التجارب

اال تما ات الميول العلمية المنا بة بطريقة ظيفيةل
اد اًل اواة المتعلمين ولا
نمية ال عور بالم كالت ل ارة الت اؤالت ىولها حا لة ف ير ا ينمن الميول نحو ذه ا شياء بالتالن جعا الطال شريكا ً ون وملية التعلم التعليم
ن ذه اال تما ات الميول العلميةل
اال تمام بتصنيب المخلوقات الحية جميع العينات القيام بعملية التحنيط طرق ىفظ المخلوقات الحية القراءة العلمية الموجهة ا تخاام ا جهزة ا د ات المواد
ون لشباع الهوايات نمية ى ا ىياء الناوعة ون نفو هم الميا للا روايتها شغا قات الفراغ ى ن اختيار المهنة و ا مح ب قارا هم.
ابعاًل اواة المتعلمين ون عرم المنجزات العلمية للعلماء الم لمين العرب اىترام العما قايره التمثا ب ذلك ون طري عريب المتعلمين بمنجزات العلماء
ن ؤالء العلماء ابن النفيس كت ب الا رة الا وية الرئوية ابن الصوري
الم لمين العرب القراءة وما قا وا يقا ون ن ومال ليكون داوعا ً لهم للتمثا بهم
صنيب
بو المنصور ابن البيطار ون النبا ات الطبية الغ نن ون صنيب النبات ابن ينا ون الط
ون ير ا د ية ولا ج م اإلن ان الرازي ون الط
النبا ات الطبية.
ا ناًل اواة المتعلمين ولا ذ ق العلم (ولم ا ىياء) قاير جهود العلماء د ر م ون قام العلم اإلن انيةل
ذلك بتهيئة الظر م المنا بة للمتعلمين لتنمية التذ ق العلمن ج التقاير العلمية لايهم بصورة ظيفية بمعنا غرس اإليمان بالعلم بقيمت ون ىا الم كالت التن
واج اإلن ان الا ر الذي يقوم ب العلماء ون بيا ذلك يار وا مية ا جهزة ا د ات ون قام طوير ولم ا ىياء قاير جهود العلماء الجهود التن بذلها الا لة
ن ؤالء العلماء
عريفهم بالجهود التضحيات التن قا ها ولماء ا ىياء يقا ونها لتووير اال تنارة رواه بنن اإلن ان
ن جا روع توى المعي ة لألوراد
لبيجن آخر ن.
اط ون ريك
نال لينيوس
لويس با تور ليفنهوح ر برت وخ
ن هارات اال صال التعلم الذا ن الم تمرل
قار نا
ا عاًل اواة المتعلمين ولا
ذلك بتنمية هارات اال صال ون طري التحاه ع ا خرين ليكون قادراً ولا لدراح اور ا خرين ىاجا هم ا تما ا هم ل اىة الفرصة للمتعلمين للتعلم ن بعضهم
نمية هارات التعلم الذا ن با تخاام ا جهزة العلمية الحا وب شبكات المعلو ات ون
البعض ون طري المجمعات التعليمية العما المياانن الرىالت العلمية
ا ي تجا ن وية صادر للمعلو ات قراءات ىرة
ا اة ا والم العلمية
درا ة ا ىياء قراءة الا ريات العلمية المجالت العلمية لجراء التجارب
لكت نمن الثقاوة العلمية خبار وضووات ولمية ون الجرائا المجالت.
وادات ليجابية ون التعا ا ع الموارد الطبيعية البيئة ذلك باال تخاام ا ثا لها ون طري ل
واشراًل اواة المتعلمين ولا
 عريب المتعلمين با ىياء الناوعة ون البيئة خاصةً بيئة المتعلم يفية المحاوظة وليها ىمايتها.
 عريب المتعلمين ب مية الغطاء النبا ن مصار غذاء طاقة.
 عريب المتعلمين با ىياء الاقيقة الم ببة لأل راض بغية حايا طرق الوقاية نها كاوحتها.
 عريب المتعلمين يفية العناية بالمياه رشيا ا تخاا ها المحاوظة وليها ل ارة اال تمام للبحث ون با عالجة ا لها.
 نمية ال عور االجتماون (ال عور بالم ؤ لية اىترام الممتلكات العا ة).
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التاريخ

وقيع المعلمة

وقيع المايرة

توزيع منهج مادة (احياء )3
األسبوع

التاريخ

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

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

7

االحد 1443/6/20هـ

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

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الدروس
النباتات الالوعائية  -النباتات الوعائية الالبذرية  -النباتات الوعائية البذرية -خاليا
النبات وانسجته  -االنسجة النباتية
الهرمونات النباتية – االزهار – البناتات الزهري  -التلقيح واالخصاب  -نتائج التكاثر
التراكيب الخلوية والعضيات  -تركيب الغشاء البالزمي  -تراكيب الخلية جهاز جولجي –
المريكزات الميتوكندريا – االهداب
االحد اجازة مطولة
كيمياء الخلية  -البروتينات واالحماض النووية  -كيف تحصل المخلوقات الحية على
الطاقة.
البناء الضوئي حلقة كالفن  -التنفس الخلوي  -حلقة كربس -سلسلة نقل االلكترون
إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ
النمو الخلوي – دورة الخلية  -االنقسام المتساوي  -تنظيم دورة الخلية  -موت الخلية
المبرمج -االنقسام المنصف
أهمية االنقسام المنصف  -الوراثة المندلية  -قانون انعزال الصفات  -مربع باني  -رتباط
الجينات وتعدد المجموعات الكروموسومية
األنماط األساسية لوراثة االنسان  -مخطط الساللة  -األنماط الوراثية المعقدة
األربعاء والخميس إجازة مطوله
السيادة المشتركة  -تفوق الجينا  -الصفات المرتبطة بالجن -الصفات متعددة الجينات
الكروموسومات ووراثة االنسان
المادة الوراثية  - DNAهيرشي و تشيس  -تركيب  - DNAواطسون وكريك
تضاعف ,DNA DNA, RNAوالبروتين الشفرة  -لتنظيم الجيني والطفرة
الهندسة الوراثية
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

مالحظات

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

( نظام المقررات )

الـمـادة

ىياء3

التهيئة

ا م خصائص الح ائش البوقية؟
الكتاب  +اللوىات الورقية  +ال بورة  +الصور العلمية
التوضيحية

الو ائا الم اواة

الـارس

2

الحصة – الفصا
ا اام ال لو ية
ن ميز الطالبة خصائص
الح ائش البوقية.

ن ف ر الطالبة ب
مية الح ائش البوقية
بهذا اال م.

ن علا الطالبة الح ائش

المكت بات

عروة را ي النبا ات الال وائية.
للقائية  +ىواري  +ا تجوابي +
ا تنتاجي  +ا تقصائية

الطريقة
التاريخ

التهيئة

اىتياطات ال ال ةل ا ن
عبئة الطالبات لنموذج
ال ال ة ون المختبر قبا الباء
ون التجربة.

ال رح التف ير
طوير المفا يم
وضيح المفا يم ال ائعة غير
الصحيحة
ل الطالباتل لذا ضللق الطري ون
غابة وها ناح نبات يمكن ن ي اواح
ولا حايا جهة الجنوب ال مال.
خالوا لالوتقاد ال ائع وإن الحزاز ال
ينمو ولا الجان ال مالن لألشجار
وقط لذا يكون الجان الجنوبن لألشجار
ون نصب الكرة ال مالن ثر دوئا
جفاوا ن شعة ال مس قع ولي
باشرة .بما ن الحزازيات حتاج للا
بيئات باردة رطبة وإنها ميا للا
النمو ولا الجان ال مالن لألشجار.
ا ون البيئات الرطبة نها
الم تنقعات ون المناط التن يتواور
ويها الكثير ن الظا ويمكن للحزازيات
ن نمو ولا جميع جوان ا شجار.

اال تقصاء اال تك ام

ا ترا يجيات التاريسل
وطن الطالبات ثلة
حادة ون الخصائص
التن بحثن ونها خالل

دوم الكتابة

جربة ا تهاللية
الفكرة الرئي ةل

ن صب الطالبة ر ي
الح ائش البوقية.

الموضوع

ابع النبا ات الال وائية

النبا ات الال وائية
جمع جمووة ن ا شياء
التن يمكن ن نقا الماء
الماصة قطعة خرطوم
ياه نبوب نقا اء
بال تيكن .ورض ذه
ا شياء ولا الطالبات.
ل الطالباتل لماذا
تعما ذه ا شياء؟ نب
الطالبات للا ن النبا ات
الال وائية يج ن عتما
ولا طرائ خرى لنقا
الماء نها الخاصية
ا موزية االنت ار نها
فتقر للا جود ا ن جة
الووائية؟

ا الخصائص التن ختلب
ويها النبا ات؟
الز ن المقترحل  20دقيقة.
المواد البايلةل يمكن ا تعمال
صور نواع ختلفة ن
النبا ات باال ن العينات.

التقويم
يزي خصائص الح ائش البوقية.

صفن ر ي الح ائش البوقية.

مية الح ائش
و ري ب
البوقية بهذا اال م.

وللن الح ائش الكباية بهذا

الكباية بهذا اال م.

ن وضح الطالبة خصائص
الح ائش الكياية.

الن اط ولا ن تما
ذه ا ثلة ولا ىجم
الورقة شكلها لونها
جمعا ها جود
ا ز ار الثمار البذ ر
غيابها مك ال اق
الجذع المظهر ويما
لذا ان ي ب ال جرة
ال جيرة جود ا ورع
المت لقة.
نب الطالبات للا نهن
بحثن ون خصائص ذه
النبا ات التن جعلها با
ختلفة
ت ابهة
بعضها ون بعض.

ن قارن الطالبة بين
الح ائش البوقية
الح ائش الكباية.
ن حا الطالبة رقة العما
الخاصة بالارس.
ن لتفق الطالبة للا التنوع
الهائا ون ملكة النبا ات.
الـواجــ

قارنن بين الح ائش البوقية الح ائش الكباية.

اال م.

الكتابة اإلبااوية طل للا الطالبات
تابة قالة ىول الح ائش البوقية
الح ائش الكباية.
مار ة المهارة
وظيب الصور الر ومل طل للا
الطالبات درا ة ال كا  10-1دوهن
عملن ون جمووات زد جة لر م
خطط يبين يب ينتقا الماء ا الح
المعانية ن التربة للا الحزاز.
مار ة المهارة
وظيب الصور الر ومل طل للا
ضحن خصائص الح ائش
الطالبات العما ون جمووات زد جة
الكياية.
لارا ة المجمووات ا ربع للنبا ات
المبينة ون ال كا م ختار لىاا ا
طل لليهن ن عملن نموذجا ون
قارنن بين الح ائش البوقية
المنزل يوضح اىاة ن الصفات
الح ائش الكباية.
المميزة الرئي ة لكا جمووة .ومثال قا
يحوي نموذج النبا ات الووائية اصة
ق ة مثا ا ن جة الووائية .ا
نموذج النبا ات الال وائية وقا يكون
قطعة ن اإل فنج بين يب متص
ىلن رقة العما الخاصة بالارس.
ذه النبا ات الماء باشرة ن البيئة.
يمكن مثيا النبات البذري بج م
وضوع داخا صنا ق داخا غلب
ظر م برياي.
التقويم النهائن

ا خوة المعلمين المعلمات

و ري ب

مية الح ائش البوقية بهذا اال م.

ال الم وليكم رىمة هللا بر ا
ي ر ؤ

ة التحاضير الحايثة

www.mta.sa
ن قام ا ا يخص حاضير نا ج المقررات
للفصا الارا ن الثانن  1443ـ

نواع التحاضير
ىاات

ر ع الملك وباهللا  +اال ترا يجيات الحايثة  +التعلم الن ط  +الطريقة البنائية  +الم رد

المروقات
ور ض بوربوينق لجميع در س المادة
+
راق ومـــا خاصـة بالمـادة لجميع الار س
+
الكتاب االلكتر نن

+
جا تابعة
+
ىا ا ئلة الكتاب
+
فا يم

خرائط
+

شرح تميز بالفيايو لجميع در س المنهج
+
جا انجاز علمة

التوصيا للرياض الخرج جانا
لمن م خارج اينة الرياض يضام قيمة االر الية  50لاير للفيا س
) ن  48اوة الا  72اوة (
يمكنكم ذالك

جيا الطل

للكتر نيا ً ون طري الرابط

www.mta.sa/c
ذلك يمكننا التوصيا ون االيميا ا الفيا س لجميع ان المملكة
ى

طلبكم ) ن دي _ طباوة لونة _ طباوة وادية (
ايميا المبيعات
T@mta.sa
عر المادة ولا ن دي  50لاير
عر المادة ون طري االيميا  20لاير
عر المادة ع ال ن دي طباوة وادية  80لاير
عر المادة ع ال ن دي طباوة لونة  120لاير

لمن م خارج اينة الرياض يضام قيمة االر الية  50لاير للفيا س الم تعجا
اومال نصة ار تن اال بوع الواىا  60لاير بعة ا ابيع  400لاير
نا رقام ى ابات المؤ

ة للمعلمين

–———————————————————
ى ابات بنوح بإ م " عا وباالرىمن العتيبن"
==========================

الراجحن
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك ا لن
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك ا با
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539

---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك ال عودي الفرن ن
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

للتواصا وبر الوا س

اال صال ليفونيا ولا اىاي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

