تحضير مادة

االحياء 1

نظام المقررات
التحضير بالطريقة الثالثية

يهددددددم نظددددددام المقددددددررات بالمرحدددددددة الثان يددددددة ملددددددي محددددددما نقدددددددة ن يددددددة دددددد الت دددددددي الثددددددان
بأهما ه وهياكده وأساليبه ومضامينه ويس ي ملي تحقيق اآلت :
 المسدددددداهمة دددددد تحقيددددددق مرامدددددد سياسددددددة الت دددددددي دددددد الممد ددددددة ال ربيددددددة السدددددد دية مدددددد
وم ذلك
الت دي الثان
 ت زيدددددز ال قيددددددمل ا سدددددالمية التدددددد تسددددددتقي بهدددددا نظددددددرل الطالبددددددة لد ددددد وا نسددددددا والحيددددددال
المنيا واآلخرل.
 ت زيز قي الم اطنة والقي االجتما ية لمى الطالبة.
 المسدددداهمة دددد مكسدددداا المت دمددددات القددددمر المالردددد مدددد الم ددددار والمهددددارات الم يددددمل و ددددق
تخطيط منهج يرا خصارص الطالبات هذه المرحدة.
 تنمية شخصية الطالبة شم ليا ً ؛ وتن يع الخبرات الت ديمية المقممة لهما.
 تقددددددديص الهددددددمر دددددد ال قدددددد والت دددددداليت وذلددددددك بتقديدددددد حدددددداالت الرسدددددد ا والت ثددددددر دددددد
المراسددددددة ومددددددا يترتددددددن ديهمددددددا مدددددد م،دددددد الت ن سددددددية واجتما يددددددة واقتصددددددادية وكددددددذلك
مم م ادل ال ام المراس كامال.
 تقديددددد وتركيدددددز دددددمد المقدددددررات المراسدددددية التددددد تمرسدددددها الطالبدددددة ددددد ال صددددد المراسددددد
ال احم.
 تنميددددددة قددددددمرل الطالبددددددة دددددددي اتخدددددداذ القددددددرارات الصددددددحيحة بمسددددددتقبدها ممددددددا ي مددددددق ثقتهددددددا
ددددد ن سددددددها ويزيددددددم مقبالهددددددا دددددددي الممرسددددددة والت دددددددي طالمددددددا أنهددددددا تددددددمرس بنددددددا ً دددددددي
اختيارها وو ق قمراتها و الممرسة الت تريمها.
 ر ع المست ى التحصيد والسد ك م خالل ت يم الطالبة لدجمية والم اظبة.
 مكسددددددداا الطالبدددددددة المهدددددددارات ا ساسدددددددية التددددددد تم نهدددددددا مددددددد امدددددددتالا متطدبدددددددات الحيدددددددال
ال مديدددددة والمهنيدددددة مددددد خدددددالل تقدددددمي مقدددددررات مهاريدددددة يتطددددددن دراسدددددتها مددددد قبددددد جميدددددع
الطالبات.
 تحقيدددق مبدددمأ الت ددددي مددد أجددد الدددتم وا تقدددا باسدددتخمام اسدددتراتيجيات وطدددر ت دددد متن دددة
تتيح لدطالبة رصة البحث واالبت ار والت ير ا بما .
 تنميدددددددددة المهدددددددددارات الحياتيدددددددددة لدطالبدددددددددة مثددددددددد الدددددددددت د الدددددددددذات ومهدددددددددارات الت ددددددددداو
والت ا ددددددد مدددددددع اآلخدددددددري والحددددددد ار والمناق،دددددددة وقبددددددد ل
والت اصددددددد وال مددددددد الجمدددددددا
مطار م القي الم،تركة والمصالح ال ديا لدمجتمع وال ط .
الرأ اآلخر
 تطدددددددددد ير مهددددددددددارات الت امدددددددددد مددددددددددع مصددددددددددادر الددددددددددت د المختد ددددددددددة و التقنيددددددددددة الحميثددددددددددة
والم د ماتية و ت ظي ها ايجابيا الحيال ال مدية
دددددد
 تنميددددددة االتجاهددددددات ا يجابيددددددة المت دقددددددة بحددددددن ال مدددددد المهندددددد المنددددددتخ وا خددددددال
ال م وااللتزام به

























تأصي االهتمام بالم د مات والتمييز بي أش الها المطب ة ومدراا ال ام المؤثرل يه.
التددمرين دددي م ددماد نمدداذ مد أشد ال الم د مددات واسددتنباط ب د الم اقددت مد واقددع الحيددال
ال دمية الت تبي تأثير ال ام المؤثرل الم د مة.
ا لمام بأش ال وسارط ح ظ الم د مات وأن ا ها واستخمام المتاح منها.
تنميدة و د الطالبدةات وخبددراته بالم تبدات ومراكدز الم د مدات مد حيدث أهميتهمدا ووظار همددا
والخممات الت تقمم يهما وال م دي زيارتهما ميمانيا ً
التمييز بي أن اع الم تبات والت ريت بنماذ منها.
دي مراكز الم د مات المت رل الممد ة ومجال خممات ك منها.
الت ر
أسالين تنظدي مصدادر الم د مدات وال هدارس المسدتخممة
تزويم الطالبةات بالخبرات الالزمة
الم تبات ومراكز الم د مات.
طريدق مكسدابه الم دار والمهدارات
تهيئة الطالبةات الستخمام الم تبات ومراكز الم د مات
الالزمة لدبحث مماخ مصادر الم د مات.
التمرين دي أسالين استرجاع الم د مات باستخمام ال هارس.
الطالبددةات د م هد م بددرامخ الحاسددن اآللد لدم تبددات واسددتخمام أهد النمدداذ
االرتقددا بد
المختارل.
تزويددم الطالبددةل بالم ددار والمهددارات الالزمددة د شددب ات الم د مددات با تبارهددا مصددمرا م د
مصادر الم د مات.
تنمية و الطالبةات بم ه م مصادر الم د مات وأهميتها.
ا لمام بأه أن اع مصادر الم د مات والتمييز بينها.
دي نماذ مختارل ه أن اع مصادر الم د مات المطب ة وا ل ترونية.
الت ر
تنميددة مهددارات الطالبددةات دددي اسددتخمام نمدداذ مختددارل ل د ند ع مد أند اع مصددادر الم د مددات
المطب ة وا ل ترونية.
دي أه مهارات الت ير الت تخمم الطالبةل حياته ال دمية وال مدية.
الت ر
تأصي خبرات الطالبةات دي استخمام أه مهارات الت ير.
تنمية مهارل جمع الم د مات وم الجتها لبنا هي البحث الص .
طريق ا شارل ملي المصادر الت است اد منها.
غرس ا مانة ال دمية
ت ي مهارل ت ظيت مصادر الم د مات الت سبق دراستها الصت الثان .
تأصي مهارل كتابة البح الص ية وتنسيقها ومخراجها بال ،المناسن.
تنمية الرصيم الثقا وال دم لمى الطالبةل.
تمرين الطالبةل دي م ماد البح الص ية.
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الدروس

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ

االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ
االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

الحشرات وأشباهها  -خصائص شوكيات الجلد

االحد
1443/7/19هـ

الثالثاء
1443/7/21هــ

الالفقاريات الحبلية
األربعاء والخميس إجازة مطوله

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

االختبارات

مالحظات

مدخل علم االحياء – طبيعيه العلم وطرائقه
تاريخ التصنيف – التصنيف الحديث
البكتريا – الفيروسات والبريونات
االحد اجازة مطولة
مدخل الي الطالئعيات – تنوع الطالئعيات
مدخل الي الفطريات  -تنوع الفطريات وبئتها
إجازة منيصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
خصائص الحيوانات – مستويات بناء الجسم –
االسفنجيات والالسعات
الديدان المفلطحة  -الديدان اإلسطوانية و الدوارات
الرخويات  -الديدان الحلقية
األربعاء والخميس إجازة مطوله
خصائص المفصليات  -تنوع المفصليات

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
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التاريخ

( نظام المقررات )

التاريخ

اليوم
عنوان الفصل

الدرس

الفصل

ا ول

ا ول

دراسة الحيال

عنوان الدرس

األهداف

عدد الحصص
مقدمة إلى علم األحياء
المفردات

د ا حيا .
تت ر
تحمد ال ارم المت ق ة م دراسة د ا حيا .
تدخص خصارص المخد قات الحية.

د ا حيا ـ المخد

الح ـ التنظي ـ النم ـ الت اثر ـ الن ع ـ المؤثر ـ االستجابة

دورة التعليم

العناوين الرئيسية

إجراءات التدريس

التركيز

الفكرة الرئيسة

أطدن ملي الطالبات أ يقرر ال رل الرريسة م ال تاا الممرس ص حة (.)10
أسأل الطالبات :ما الخصائص التي تالحظونها وتشترك فيها المخلوقات الحية؟

 10دقائق

دعم الكتابة

كتابة حرة :أسأل الطالبات ما القة الحيال بحياتك الخاصة؟ أطدن ملي الطالبات
أ ي تب قرل تبي كيت يرتبط د االحيا بحياته الخاصة واشجع اال ار
والرس م ا بما ية واشجع م ترغن منه دي قرا ل ما كتن أمام الصت.
مجم ات صغيرل بحيث ت تن ك
الكتابة اإلبداعية :أطدن ملي الطالبات ال م
مجم ة مقاال قصيرا يبي االشيا الت يق م بها ال ا حيا وأطدن ملي ك
مجم ة أ تقم م المقال الذ كتبته وا تصت بقية الطالبات ما كتبته هذه
المجم ة.

 25دقيقة

التدريس

استراتيجية القراءة

االستيعاب النشط :أطدن ملي الطالبات أ يقرر بص ت ال النص المت دق
بتط ير التقنيات.

طرائق تدريس متنوعة

ذوو اإلعاقة السمعية  /اإلعاقة البصرية :منذ بماية ال ام المراس أتحم مع
أض
الطالبات ذو ا اقات السم ية أو البصرية م وجموا واناق،ه
مجم ات صغيرل.
الطر لد م

ممارسة المهارة

توضيح المفاهيم الشائعة
غيرالصحيحة

خريطة المفاهيم :أطدن ملي مجم ات م الطالبات أ يصمم خريطة م اهيمية
تبي ال القات بي الخصارص الثمان لدحيال مست مال ل حة ورقية كبيرل وأطدن
ملي ك طالبة أ تست م قدما ذا ل مختدت وت،ارا رس الخريطة.
أسأل الطالبات :كيت ت ر ما مذا كا مخد ما حيا؟ يم أ يستنتج ب
الطالبات خطأ أ ك مخد يجن أ يظهر جميع ص ات ل ي تبر حيا .ب
ا مثدة كال طريات والب تيريا قم ال تظهر ك الص ات ه قم ال تستجين لدمنبهات
المخد قات الحية كالبغال الت ه هجي بي الحمار والحصا
بيئاتها وب
ال تستطيع الت اثر ا نثي والذكر هنا ال ينتجا خاليا جنسية قابدة لدحيال.

توظيف الصور والرسوم

أطلب الى الطالبات :أ يقسم ورقة ملي ثمانية أجزا وي تب دي وجه ك جز
منها محمى الخصارص الثمان لدحيال المبينة الجمول  1-1ث تبي بالرس هذه
الخصارص دي الجانن الخد ل جز .

تطوير المفاهيم

أوجه التنظي يها ث
نشاط :أتج ل مع الطالبات الممرسة وابحث
خمس
اصطحبه ملي مركز ال سار وأطدن ملي مجم ات منه البحث
يها التنظي واضحا ث اخر مع الطالبات ملي خار الممرسة
طرارق ي
أوجه التنظي يها وأطدن مليه ت ضيح ذلك بالرس م.
وابحث

تقويم
التقويم
عالجي

الزمن

قارمة الخصارص الثمان لدحيال وت ط أمثدة
دي ك منها.

 5دقائق

أطدن ملي الطالبات أ يمرج

الص حة السابقة
أطدن ملي ك طالبة أ تسترجع بطاقتها م الن،اط المبي
و أطدن ملي ك طالبتي أ تسأل أحمهما ا خرى خصارص الحيال المبينة
البطاقات.

 5دقائق

ا خ ل الم دمي و الم دمات
السالم دي ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحميثة
www.mta.sa
أ تقمم ك ما يخص تحاضير مناهخ المقررات
لد ص المراس الثان  1443هـ

أن اع التحاضير
وحمات م،روع المدك بمهللا  +االستراتيجيات الحميثة  +الت د الن،ط  +الطريقة البنارية
 +المسرد

المر قات
روض ب رب ين لجميع دروس المادل
أورا

+
مـــ خاصـة بالمـادل لجميع المروس
+
ال تاا االل ترون
+
سج متاب ة
+
ح اسئدة ال تاا
+
خرارط وم اهي

+
شرح متميز بال يمي لجميع دروس المنهخ
+
سج انجاز م دمة

الت صي لدرياض والخر مجانا
لم ه خار ممينة الرياض يضا

قيمة االرسالية  50لاير لد يمكس

)م  48سا ة الي  72سا ة (
ويم ن كذالك تسجي الطدن
مل ترونيا ً

طريق الرابط

www.mta.sa/c
االيمي او ال يمكس لجميع مم الممد ة

كذلك يم ننا الت صي

حسن طدب ) س د _ طبا ة مد نة _ طبا ة ادية (
ايمي المبي ات
T@mta.sa
س ر المادل دي س د  50لاير
س ر المادل

طريق االيمي  20لاير

س ر المادل مع الس د طبا ة ادية  80لاير
س ر المادل مع الس د طبا ة مد نة  120لاير
لم ه خار ممينة الرياض يضا

قيمة االرسالية  50لاير لد يمكس المست ج

ا مال منصة ممرست االسب ع ال احم  60لاير سب ة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة لدم دمي

–———————————————————
حسابات بن ا بإس "س م بمالرحم ال تيب "
==========================
الراجح
129000010006086326718
ا با
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك ا هد
21065828000106
ا با
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
ا با
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
ا با
SA3520000002052558759940

---------------------------------------------البنك الس د ال رنس
K2213000185
ا با
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
ا با
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك الس د لإلستثمار
0101001926001
ا با
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرل
030680161166001
ا با
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنما

68202882885000
ا با
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يم ن طدن دوسيه التحضير الخا
لدت اص

بالمادل ب ،ار الرؤية وال زارل بقيمة  50لاير

بر ال اتس أو االتصال تدي نيا دي احم االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

