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األهداف العامة للمادة
يهددددددد نمددددددام الملددددددرراة بالمرحدددددددة الثانويددددددة لددددددى حدددددددا نل دددددددة نو يددددددة لدددددد الدعددددددديل الثددددددانوضا بنهدالددددددل وهيا دددددددل و سددددددالي ل وم ددددددامينلا ويسددددددعى لددددددى
تحليق اآلت :
 .1المساهمة ل تحليق مرام سياسة الدعديل ل الممدكة العربية السعودية من الدعديل الثانوضا ومن ذلك
 .2تعزيز العليدة اإلسالمية الد تسدليل بها نمرة الطال ة لدكون واإلنسان والحياة ل الدنيا واآلخرة.
 .3تعزيز قيل المواطنة والليل االجدما ية لدى الطال ة.
 .4المساهمة ل ساب المدعدماة اللدر المالئل من المعار والمهاراة المفيدةا ولق تخطيط منهج يرا خصائص الطال اة ل هذه المرحدة.
 .5تنمية شخصية الطال ة شموليا ً ؛ وتنويع الخ راة الدعديمية الملدمة لهما.
 .6تلدددددديص الهددددددر لددددد الوقدددددق والدكددددداليبا وذلدددددك بدلديدددددا حددددداالة الرسدددددوب والدعثدددددر لددددد الدراسدددددة ومدددددا يدرتددددد ديهمدددددا مدددددن م دددددكالة نفسدددددية واجدما يدددددة
واقدصاديةا و ذلك دم ادة العام الدراس امال.
 .7تلديا وتر يز دد الملرراة الدراسية الد تدرسها الطال ة ل الفصا الدراس الواحد.
 .8ت نميددددة قدددددرة الطال دددددة دددددى اتخددددداذ اللددددراراة الصددددحيحة بمسددددددل دهاا ممددددا يعمدددددق ثلدهددددا لدددد نفسدددددهاا ويزيددددد ق الهدددددا دددددى المدرسددددة والدعدددددديلا طالمددددا نهدددددا
تدرس بنا ًء دى اخديارها وولق قدراتهاا ول المدرسة الد تريدها.
 .9رلع المسدوى الدحصيد والسدو من خالل تعويد الطال ة لدجدية والمواظ ة.
 .10سدددددداب الطال ددددددة المهدددددداراة األساسددددددية الددددددد تمكنهددددددا مددددددن امدددددددالح مدطد دددددداة الحيدددددداة العمديددددددة والمهنيددددددة مددددددن خددددددالل تلددددددديل ملددددددرراة مهاريددددددة يدطددددددد
دراسدها من ق ا جميع الطال اة.
 .11تحليق م د الدعديل من جا الدمكن واإلتلان باسدخدام اسدراتيجياة وطرق تعدل مدنو ة تديح لدطال ة لرصة ال حث واالبدكار والدفكير اإلبدا .
 .12تنميددددددة المهدددددداراة الحياتيددددددة لدطال ددددددةا مثددددددان الدددددددعدل الددددددذات ومهدددددداراة الدعدددددداون والدواصددددددا والعمددددددا الجمددددددا ا والدفا ددددددا مددددددع اآلخددددددرين والحددددددوار
والمناق ة وق ول الر ض اآلخرا ل طار من الليل الم در ة والمصالح العديا لدمجدمع والوطن.
 .13تطوير مهاراة الدعاما مع مصادر الدعدل المخددفة و الدلنية الحديثة والمعدوماتية و توظيفها ايجابيا ل الحياة العمدية
 .14تنمية االتجاهاة اإليجابية المدعدلة بح العما المهن المندجا واإلخالص ل العما وااللدزام بل

األهداف الخاصة للمادة
أولا :مساعدة المتعلمين على تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوسهم و ترسيخ 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 وسع ة 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 وتص نيفها ،ودقة المالحظة 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 ،و فحص نسيج عصبي) ،ومهارة 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 الع لمية :الهتمام بتصنيف 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 اإلنسا ن ،والرازي في الطب ،وأبو المنصور ،وابن البيطار في النباتات الطبية ،والغسأني في تصنيف
النبات ،وابن سينا في الطب وتصنيف النباتات الطبية.
ثامناا :مساعدة 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 لألفراد ،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 المتعلمين 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).

توزيع منهج مادة (احياء )2
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
الدروس

1

الحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

الحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

الثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

الحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الجهاز الهيكلي – المفاصل  -الجهاز العضلي

5

الحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

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

الحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

تأثير العقاقير  -جهاز الدوران – القلب  -مكونات الدم

7

الحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

فصائل الدم  -الجهاز التنفس  -الحركات التنفسي  -الجهاز اإلخراجي  -أمراض الكلية

8

الحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

الحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

الحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

الحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

الحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

الحد 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
الحد اجازة مطولة

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 الولدة  -المراحل
الثالث لتكون الجنين
جهاز المناعة  -المناعة المتخصصة  -استجابة الخاليا البائية  -المناعة السلبية
واإليجابية  -فشل جهاز المناعة
األربعاء والخميس إجازة مطوله
الختبارات

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

األحياء ()2

المادة

المقررات

اليـوم

األسماح
موضوع الدرس
ما الفرق بين الفلارياة والالللارياة؟
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
إستراتيجية التعليم
الكتشاف□ التلقين
المحدوى الدعديم
األهدا السدو ية
ن تحدد الطال ة هل الخصائص المميزة
لدفلارياة.
ن توظب الطال ة دور العمود الفلرض ل
الفلارياة.
ن تفسر الطال ة ن العر العص
مهمة لدفلارياة.

صفة

ن تذ ر الطال ة همية الفكوح ل األسماح.
ن تعدا الطال ة همية الز انب المزدوجة
ل األسماح.
ن تصب الطال ة الفروق الماهرة بين ق ور
اللرصية والل ور المعينية.
ن ت ين الطال ة وظيفة الخياشيل لألسماح.
ن تميز الطال ة تر ي جهاز الدوران ل
األسماح.
ن تحا الطال ة ورقة العما الخاصة
بالدرس.
ن تددفدق الطال ة لى تنوع األسماح
و خدال شكالها.

الواجب

تجربة اسدهاللية
المجمو اة المخددفة
الزمن الملدرحن  25دقيلة.
احدياطاة السالمةن اتن د من تع ئة الطال اة
لنموذج السالمة ل المخد ر ق ا ال دء ل الدجربة.
المواد ال ديدةن يمكن ن تسدخدم سماح محفوظة
و يناة حية من األسماح.
اسدراتيجياة الددريسن
طد لى الطال اة العما ل مجمو اة ثنائية و
ل مجمو اة صغيرة دى ن تلوم ا طال ة ل
المجمو ة بفحص العيناة.
الدحديان
اق ا جميع اإلجاباة المعلولة الد تعدمد دى
االخداللاة ال كدية والممهرية ل الصورة و
العيناة.
يمكن لددرا ي الداخدية ن تحدد بعض الخصائص
ال رورية لدصنيب المخدوق الح وقد تسا د
العدماء دى مالحمة الفروق الد ال ترى بالعين
المجردة.

األحد

الثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الكداب  +الدوحاة الورقية  +الس ورة +
الوسائل
ال روجكدور.
المساعدة
الدلويل
جراءاة الدعديل والدعدل

الدفكير الناقد سدندج ن رت الطال اة ل مجمو اة ثنائية.
اسدندج لماذا ال يوجد الكثير من الالللارياة الك يرة مع ن
بعض الفلارياة ومنها الفيدة والحيدان يرة.
تطوير المفاهيل تحدث لى الطال اةن رت سدة مخدوقاة
للارية شائعة ل قائمة ولسرض يب تسا د مدتها الفلرية
دى الليام بن اطدها.
تحدث لى الطال اةن طد لى الطال اة ن يالحمن ويصفن ما
تفعدل األسماح بز انفها ندما تدحرح لى دى و لى سفا ل
حوض األسماح ن لل يكن لديكن حوض سمك ل الصب يمكن
شراء سماح و اسدعارتها من محا بيع حيواناة ليفة
ممارسة المهارة ما نماذجن نمل الطال اة ل مجمو اة
ربا ية و زودهل بالمعجون و جينة المدح.
تحدث لى الطال اةن طد لى الطال اة ما نماذج لمراحا
تكون العر العص بحيث تكون المراحا مددابعة وغير
منفصدة ما المرحدة األولى ثل حول هذه المرحدة لى
المرحدة الدالية لها ثل تابع العما حس الوصب الموجود ل
هذه الصفحة.
ما نماذجن زود الطال اة بالمعجون و جينة المدح
و رشدهن لى ما نماذج ألسماح وتسمية جزاء منها مثا
الز انب الذيدية والصديرة والحوضية.
د ل الكدابة
دابة بدا ية تحدث لى الطال اةن طد لى الطال اة ن
يكد ن ملاال وقصة وصفية لألطفال ن دورة حياة نوع من
األسماح م يرين لى دورة حياتها وبيئدها وغذائها و ن ت من
قصدهن قائمة بالمفدرساة الد يمكن ن تنه حياتها ويج
ن ت من قصصهن ما تعدموه ن تر ي جسام األسماح
ووظائفها.

صف الفروق الماهرة بين ق ور اللرصية والل ور المعينية.

حددض هل الخصائص المميزة
لدفلارياة.
وظف دور العمود الفلرض ل
الفلارياة.
لسرض ن العر العص
مهمة لدفلارياة.

صفة

اذ رض همية الفكوح ل األسماح.
دد

همية الز انب المزدوجة ل
األسماح.

صف الفروق الماهرة بين ق ور
اللرصية والل ور المعينية.
بين وظيفة الخياشيل لألسماح.
ميزض تر ي جهاز الدوران ل
األسماح.
حد ورقة العما الخاصة بالدرس.

األخوة المعدمين و المعدماة
السالم ديكل ورحمة هللا وبر اتل
يسر مؤسسة الدحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تلدم ا ما يخص تحاضير مناهج الملرراة
لدفصا الدراس الثان  1443هـ

نواع الدحاضير
وحداة م روع المدك

دهللا  +االسدراتيجياة الحديثة  +الدعدل الن ط  +الطريلة ال نائية  +المسرد

المرللاة
روض بوربوينق لجميع دروس المادة
+
وراق مـــا خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+
الكداب االلكدرون
+
سجا مدابعة
+
حا اسئدة الكداب
+
خرائط ومفاهيل
+
شرح مدميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجا انجاز معدمة

الدوصيا لدرياض والخرج مجانا
لمن هل خارج مدينة الرياض ي ا

قيمة االرسالية  50لاير لدفيد س

)من  48سا ة الى  72سا ة (

ويمكنكل ذالك تسجيا الطد
لكدرونيا ً ن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يمكننا الدوصيا ن االيميا او الفيد س لجميع مدن الممدكة
حس طد كل ) س دض _ ط ا ة مدونة _ ط ا ة ادية (
ايميا الم يعاة
T@mta.sa
سعر المادة دى س دض  50لاير
سعر المادة ن طريق االيميا  20لاير
سعر المادة مع الس دض ط ا ة ادية  80لاير
سعر المادة مع الس دض ط ا ة مدونة  120لاير
لمن هل خارج مدينة الرياض ي ا

قيمة االرسالية  50لاير لدفيد س المسدعجا

ا مال منصة مدرسد االس وع الواحد  60لاير س عة اسابيع  400لاير
وهنا رقام حساباة المؤسسة لدمعدمين
–———————————————————

حساباة بنوح بإسل "سعد

دالرحمن العدي "

==========================
الراجح
129000010006086326718
اض بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------ال نك األهد
21065828000106
اض بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سام ا
8001852539
اض بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اض بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------ال نك السعودض الفرنس
K2213000185
اض بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك ال الد
900127883010006
اض بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------ال نك السعودض لإلسدثمار
0101001926001
اض بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اض بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اض بان

SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكل طد دوسيل الدح ير الخاص بالمادة ب عار الرؤية والوزارة بليمة  50لاير
لددواصا

ر الواتس و االتصال تديفونيا دى احدض االرقام الدالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

