اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

األهداف العامة لنظام المقررا










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 العلمية ودراسة العلوم النظرية مسترشددة
بأوامر هللا .
تدريب الطالبة عل ى مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمهيد من مدا تسدمعه وتدرات وتفكدر فيده لتصدل حلدى الحدق الخدالب مدن شدوائب الخطدأ
والنقصان .
تعويد الطالبة على التجرد العلمي الذي يدعوا حليه اإلسالم بعيداً عن الهوى لتحفظ حق العلماء .
االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحث عن ألوان التربية الخلقية التي يحرب عليها اإلسالم كالصدق والنزاهة وتحري الحدق والببدا
عليه .
الحرب في كل مناسبة على الكشف بفضل اإلسالم وتعاليمه .
الترغيب في البحث عن منجزا أجدادها وفضل آبائها في تقدم العلم .
حعادة البقة حلى نفوس المسلمين وحشاعة األمل فيهم بأن العلم ليس وقفا ً على غيرهم .

األهداف العامة لمادة األحياء ()3
 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 )3
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررا )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االبنين 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

البناء الضوئي حلقة كالفن  -التنفس الخلوي  -حلقة كربس -سلسلة نقل االلكترون

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

حجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 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

البالباء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

المادة الورابية  - DNAهيرشي و تشيس  -تركيب  - DNAواطسون وكريك

11

االحد 1443/7/19هـ

البالباء 1443/7/21هــ

تضاعف ,DNA DNA, RNAوالبروتين الشفرة  -لتنظيم الجيني والطفرة
الهندسة الورابية
األربعاء والخميس حجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

النباتا الالوعائية  -النباتا الوعائية الالبذرية  -النباتا الوعائية البذرية -خاليا
النبا وانسجته  -االنسجة النباتية
الهرمونا النباتية – االزهار – البناتا الزهري  -التلقيح واالخصاب  -نتائج التكابر
التراكيب الخلوية والعضيا  -تركيب الغشاء البالزمي  -تراكيب الخلية جهاز جولجي
–المريكزا الميتوكندريا – االهداب
االحد اجازة مطولة
كيمياء الخلية  -البروتينا واالحماض النووية  -كيف تحصل المخلوقا الحية على
الطاقة.

النمو الخلوي – دورة الخلية  -االنقسام المتساوي  -تنظيم دورة الخلية  -مو الخلية
المبرمج -االنقسام المنصف
أهمية االنقسام المنصف  -الورابة المندلية  -قانون انعزال الصفا  -مربع باني -
رتباط الجينا وتعدد المجموعا الكروموسومية
األنماط األساسية لورابة االنسان  -مخطط الساللة  -األنماط الورابية المعقدة
األربعاء والخميس حجازة مطوله
السيادة المشتركة  -تفوق الجينا  -الصفا المرتبطة بالجن -الصفا متعددة الجينا
الكروموسوما وورابة االنسان

االختبارا

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

من

حلى

مالحظا

الصف

المقررا

مقدمات في النباتات

الدرس
تمهيد

المــــادة

األحياء ()3

ما تراكيب النباتات اللاوعائية ؟

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

االبنين

البالباء

األربعاء

الخميس

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

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 أتعرف على تراكيب النباتات الالوعائية أقارن بين خصائص أقسام النباتات الالوعائية أحدد وأحلل خصائص النباتات الوعائية الالبذرية أقارن بين خصائص الحزازيات الصولجانية والخنشاريات أقارن بين خصائص النباتات البذرية أحدد أقسام النباتات المعراة البذور -ألخص دورة حياة النباتات الزهرية

الفكرة الكبرى :النباتات مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية  ،أبدعها البارئ سبحانه وتعالى .ستفهم
المتعلمات :
 تراكيب النباتات الالوعائية المقارنة بين خصائص أقسام النباتات الالوعائية خصائص النباتات الوعائية الالبذرية المقارنة بين خصائص الحزازيات الصولجانية والخنشاريات المقارنة بين خصائص النباتات البذرية أقسام النباتات المعراة البذور -دورة حياة النباتات الزهرية

المعرفة والمهارا الرئيسية التي سيكتسبها المتعلما بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :قارنيخصائص النباتات
الوعائية الالبذرية.
السؤال الثاني  :اذكري أقسام النباتات المعراة
البذور.
السؤال الثالث  :وضحي دورة حياة النباتات
الزهرية.

ستعرف المتعلما :








تراكيب النباتات الالوعائية
المقارنة بين خصائص أقسام النباتات الالوعائية
خصائص النباتات الوعائية الالبذرية
المقارنة بين خصائص الحزازيات الصولجانية والخنشاريات
المقارنة بين خصائص النباتات البذرية
أقسام النباتات المعراة البذور
دورة حياة النباتات الزهرية

ستكون المتعلما قادرا على :
 بيان تراكيب النباتات الالوعائية المقارنة بين خصائص أقسام النباتات الالوعائية تحديد وتحليل خصائص النباتات الوعائية الالبذرية المقارنة بين خصائص الحزازيات الصولجانية والخنشاريات المقارنة بين خصائص النباتات البذرية تحديد أقسام النباتات المعراة البذور -تلخيص دورة حياة النباتات الزهرية

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

عمل أبحاث
من االنترنت
عن النباتات
الوعائية
الالبذرية .
أن تحضر
الطالبات
قصة توضح
النباتات
الالوعائية .

المحكا
الرئيسية

أدلة أخرى

الخطوة  : 3خبرا التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية

األنشطة التعليمية:
تحقيق
 مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقةدرجات
بموضوع الوحدة .
 إبراز األفكاار واإلفهاام الباقياة للوحادة بتقاديم األسائلة األساساية ماع مناقشاةمتقدمة في
من خالل
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
االختبارات األدلة التالية:
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالباات بترتيابالكتاااب لهااا بقصااد تحقيقهااا واحاادة تلااو األخاارى وذلاا حسااب إسااتراتيجية
القدرة على
نقاشات
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
حل أسئلة
الزميالت -
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونياة وبعاد عارض أهاداف الوحادة ،التدريبات
أطلب من الطالبات توضيح النباتات الالوعائية .
اختبارات
بالكتاب
 أقدم للطالبات عرض بور بوينت عنالنباتات الالوعائية الالبذرية  ،أطلب منقصيرة -
الطالبات قراءة العرض جيداً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة
المدرسي
اختبارات
مااانهن لتوضاااايحالنباتات الالوعائيااااة الالبذريااااة مااااع توضاااايح الهاااادف منااااه
طويلة -
ومبرراته.
يتم من خالل
التذكير
 أقدم للطالبات مطوية عان النباتاات الالوعائياة البذرياة  ،اطلاب مان الطالبااتاألكاديمي–
قااراءة المطويااة بطريقااة عمليااة مركاازة تعتمااد علااى تحلياال المعلومااات التااي
جدول
المفكرات -
وردت بهااا ماان خااالل إسااتيعاب العالقااات بااين العناااوين الرئيسااة والفرعيااة
المتابعة
للخروج بمفهوم شامل عنالنباتات الالوعائية البذرية .
األسئلة
 أطلااب ماان الطالبااات جمااع معلومااات عاانعلم النباتااات ويااتم ذلاا ماان خاااللالفجائية -
المعد (
االسااتعانة بشاابكة االنترناات أو ماان خااالل مكتبااة المدرسااة  ،أقاادم الطالبااات
تقويم األقران–
المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
مبتدئ  -نام المطويات -
 أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عنالنباتاتمع توضيح الهدف من كتاباةملف اإلنجاز.
– كفء –
المقالة ومبرراتها.
 توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .متميز ) .
 -تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل الوحدة.

ستقوم المتعلما
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
حستراتيجية
التدريس( تعلم

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

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوب.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعا .
*حعداد أورق
العمل.
*حعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

مقدما في النباتا

مهمتك :

المقررا

المادة

األحياء ()3

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

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

الدور

ج

الجمهور

طالبا المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكا النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

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

التوقعا

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

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

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

 النباتات الالوعائية
 النباتات الالوعائية الذرية
 النباتات الوعائية البذرية

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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

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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذال تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
اي بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البالد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن االنماء
68202882885000
اي بان

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

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

