تحضير مادة

االحياء 3
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بالطريقة الثالثية

يهددددددم نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة ملددددددي محددددددما نقلددددددة نو يددددددة دددددد التعلدددددديم الثددددددانوي
بأهما ه وهياكله وأساليبه ومضامينه ويسعي ملي تحقيق اآلت :
 المسدددددداهمة دددددد تحقيددددددق مرامدددددد سياسددددددة التعلدددددديم دددددد الممل ددددددة العربيددددددة السددددددعو ية مدددددد
التعليم الثانوي وم ذلك
 تعزيدددددز العقيددددددمل ا سدددددالمية التدددددد تسددددددتقيم بهدددددا نظددددددرل الطالبددددددة لل دددددو وا نسددددددا والحيددددددال
المنيا واآلخرل.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتما ية لمى الطالبة.
 المسدددداهمة دددد مكسدددداا المتعلمددددات القددددمر المالرددددم مدددد المعددددار والمهددددارات الم يددددمل و ددددق
تخطيط منهج يرا خصارص الطالبات هذه المرحلة.
 تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقممة لهما.
 تقلدددددديص الهددددددمر دددددد الوقدددددد والت دددددداليت وذلددددددك بتقليدددددد حدددددداالت الرسددددددوا والتعثددددددر دددددد
المراسددددددة ومددددددا يترتددددددن ليهمددددددا مدددددد م،دددددد الت ن سددددددية واجتما يددددددة واقتصددددددا ية وكددددددذلك
مم م ا ل العام المراس كامال.
 تقليددددد وتركيدددددز دددددم المقدددددررات المراسدددددية التددددد تمرسدددددها الطالبدددددة ددددد ال صددددد المراسددددد
الواحم.
 تنميددددددة قددددددمرل الطالبددددددة لددددددي اتخدددددداذ القددددددرارات الصددددددحيحة بمسددددددتقبلها ممددددددا يعمددددددق ثقتهددددددا
ددددد ن سددددددها ويزيددددددم مقبالهددددددا لددددددي الممرسددددددة والتعلدددددديم طالمددددددا أنهددددددا تددددددمرس بنددددددا ً لددددددي
اختيارها وو ق قمراتها و الممرسة الت تريمها.
 ر ع المستوى التحصيل والسلوك م خالل تعويم الطالبة للجمية والمواظبة.
 مكسددددددداا الطالبدددددددة المهدددددددارات ا ساسدددددددية التددددددد تم نهدددددددا مددددددد امدددددددتالا متطلبدددددددات الحيدددددددال
العمليدددددة والمهنيدددددة مددددد خدددددالل تقدددددميم مقدددددررات مهاريدددددة يتطلدددددن راسدددددتها مددددد قبددددد جميدددددع
الطالبات.
 تحقيدددق مبدددمأ التعلددديم مددد أجددد الدددتم وا تقدددا باسدددتخمام اسدددتراتيجيات وطدددر تعلدددم متنو دددة
تتيح للطالبة رصة البحث واالبت ار والت ير ا بما .
 تنميدددددددددة المهدددددددددارات الحياتيدددددددددة للطالبدددددددددة مثددددددددد الدددددددددتعلم الدددددددددذات ومهدددددددددارات التعددددددددداو
والت ا ددددددد مدددددددع اآلخدددددددري والحدددددددوار والمناق،دددددددة وقبدددددددول
والتواصددددددد والعمددددددد الجمدددددددا
مطار م القيم الم،تركة والمصالح العليا للمجتمع والوط .
الرأي اآلخر
 تطددددددددددوير مهددددددددددارات التعامدددددددددد مددددددددددع مصددددددددددا ر الددددددددددتعلم المختل ددددددددددة و التقنيددددددددددة الحميثددددددددددة
والمعلوماتية و توظي ها ايجابيا الحيال العملية
دددددد
 تنميددددددة االتجاهددددددات ا يجابيددددددة المتعلقددددددة بحددددددن العمدددددد المهندددددد المنددددددت وا خددددددال
العم وااللتزام به

























تأصي االهتمام بالمعلومات والتمييز بي أش الها المطبو ة وم راا العوام المؤثرل يه.
التددمرين لددي م ددما نمدداذ مد أشد ال المعلومددات واسددتنباط بعد المواقددت مد واقددع الحيددال
العلمية الت تبي تأثير العوام المؤثرل المعلومة.
ا لمام بأش ال وسارط ح ظ المعلومات وأنوا ها واستخمام المتاح منها.
تنميدة و د الطالبدةات وخبددراتهم بالم تبدات ومراكدز المعلومدات مد حيدث أهميتهمدا ووظار همددا
والخممات الت تقمم يهما والعم لي زيارتهما ميمانيا ً
التمييز بي أنواع الم تبات والتعريت بنماذ منها.
لي مراكز المعلومات المتو رل الممل ة ومجال خممات ك منها.
التعر
أسالين تنظديم مصدا ر المعلومدات وال هدارس المسدتخممة
تزويم الطالبةات بالخبرات الالزمة
الم تبات ومراكز المعلومات.
طريدق مكسدابهم المعدار والمهدارات
تهيئة الطالبةات الستخمام الم تبات ومراكز المعلومات
الالزمة للبحث مماخ مصا ر المعلومات.
التمرين لي أسالين استرجاع المعلومات باستخمام ال هارس.
االرتقددا بددو الطالبددةات د م هددوم بددرام الحاسددن اآللد للم تبددات واسددتخمام أهددم النمدداذ
المختارل.
تزويددم الطالبددةل بالمعددار والمهددارات الالزمددة د شددب ات المعلومددات با تبارهددا مصددمرا م د
مصا ر المعلومات.
تنمية و الطالبةات بم هوم مصا ر المعلومات وأهميتها.
ا لمام بأهم أنواع مصا ر المعلومات والتمييز بينها.
لي نماذ مختارل هم أنواع مصا ر المعلومات المطبو ة وا ل ترونية.
التعر
تنميددة مهددارات الطالبدةات لددي اسددتخمام نمدداذ مختددارل ل د نددوع مد أنددواع مصددا ر المعلومددات
المطبو ة وا ل ترونية.
لي أهم مهارات الت ير الت تخمم الطالبةل حياته العلمية والعملية.
التعر
تأصي خبرات الطالبةات لي استخمام أهم مهارات الت ير.
تنمية مهارل جمع المعلومات ومعالجتها لبنا هي البحث الص .
طريق ا شارل ملي المصا ر الت است ا منها.
غرس ا مانة العلمية
ت عي مهارل توظيت مصا ر المعلومات الت سبق راستها الصت الثان .
تأصي مهارل كتابة البحو الص ية وتنسيقها ومخراجها بال ،المناسن.
تنمية الرصيم الثقا والعلم لمى الطالبةل.
تمرين الطالبةل لي م ما البحو الص ية.
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االحد
1443/5/8هـ
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االثنين
1443/5/16هـ

4
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االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
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االحد
1443/6/13هـ

7

االحد
1443/6/20هـ
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االحد
1443/6/27هـ
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االحد
1443/7/5هـ
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االحد
1443/7/12هـ
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االحد
1443/7/19هـ
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13

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الدروس

النباتات الالوعائية  -النباتات الوعائية الالبذرية -
الخيس
النباتات الوعائية البذرية -خاليا النبات وانسجته -
1443/5/5هـ
االنسجة النباتية
الهرمونات النباتية – االزهار – البناتات الزهري -
الخميس
التلقيح واالخصاب  -نتائج التكاثر
1443/5/12هـ
التراكيب الخلوية والعضيات  -تركيب الغشاء
البالزمي  -تراكيب الخلية جهاز جولجي –المريكزات
الخميس
الميتوكندريا – االهداب
1443/5/19هـ
االحد اجازة مطولة
كيمياء الخلية  -البروتينات واالحماض النووية -
الخميس
كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة.
1443/5/26هـ
البناء الضوئي حلقة كالفن  -التنفس الخلوي  -حلقة
الخميس
كربس -سلسلة نقل االلكترون
1443/6/3هـ
إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
الخميس
1443/6/10هـ
1443/6/10هـ
النمو الخلوي – دورة الخلية  -االنقسام المتساوي -
الخميس
تنظيم دورة الخلية  -موت الخلية المبرمج -االنقسام
1443/6/17هـ
المنصف
أهمية االنقسام المنصف  -الوراثة المندلية  -قانون
الخميس
انعزال الصفات  -مربع باني  -رتباط الجينات وتعدد
1443/6/24هـ
المجموعات الكروموسومية
األنماط األساسية لوراثة االنسان  -مخطط الساللة -
الثالثاء
األنماط الوراثية المعقدة
1443/6/29هـ
األربعاء والخميس إجازة مطوله
السيادة المشتركة  -تفوق الجينا  -الصفات المرتبطة
الخميس
بالجن -الصفات متعددة الجينات الكروموسومات
1443/7/9هـ
ووراثة االنسان
المادة الوراثية  - DNAهيرشي و تشيس  -تركيب
الخميس
 - DNAواطسون وكريك
1443/7/16هـ
تضاعف ,DNA DNA, RNAوالبروتين الشفرة -
لتنظيم الجيني والطفرة
الثالثاء
الهندسة الوراثية
1443/7/21هــ
األربعاء والخميس إجازة مطوله
الخميس
1443/7/30هـ
االختبارات
الخميس
1443/8/7هـ

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
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االحد
1443/5/1هـ
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التاريخ

اليوم
عنوان الفصل

مقممة

النباتات

الدرس

الفصل

ا ول

ا ول

عدد الحصص
النباتات الالوعائية

عنوان الدرس

المفردات

األهداف
تتعر تراكين النباتات الالو ارية.
تقار بي خصارص أقسام النباتات الالو ارية.

الثالوس.

دورة التعليم

العناوين الرئيسية

إجراءات التدريس

التركيز

الفكرة الرئيسة

النباتات الالوعائية أجمع مجمو ة م ا شيا الت يم أ تنق الما
كالماصة وقطعة خرطوم مياه وأنبوا نق ما بالستي  ....وأ رض هذه
األشياء على الطالبات.اسأل الطالبات :لماذا تستعم هذه ا شيا ؟

استراتيجية القراءة

دعم الكتابة

ممارسة المهارة

التدريس
التفكير الناقد

تطوير المفاهيم

تقويم
التقويم
عالجي

الزمن

 10دقائق

مناقشة ثالثية أوزع الطالبات ثال مجمو ات وأخصص ل واحما م
أقسام النباتات هذا القسم ثم أطلن مليه قرا ل النص وكتابة قارمة
بخصارص القسم المخصص له لعرضها لي الصت.
الكتابة اإلبداعية أطلن ملي الطالبات كتابة مقالة حول الح،ارش البوقية أو
الح،ارش ال بمية.
توظيف الصور والرسوم :أطلن ملي الطالبات راسة ال 10-1 ،وأ ه
مجمو ات مز وجة لرسم مخطط يبي كيت ينتق الما وا مالح
تعمل
المعمنية م التربة ملي الحزاز.
مجمو ات مز وجة
توظيف الصور والرسوم :أطلن ملي الطالبات العم
لمراسة المجمو ات ا ربع للنباتات المبينة ال ،ثم تختار محماها
وأطلن مليه أ تعمل نموذجا المنزل يوضح واحمل م الص ات
المميزل الرريسة ل مجمو ة.
حلل :اسأل الطالبات تخي أنك تعم لمى مهنمس حمارق يت تتم
م اقة نمو الحزازيات تحث أشجار الظ ال بيرل؟

 25دقيقة

م

توضيح المفاهيم الشائعة غير الصحيحة اسأل الطالبات مذا ضلل الطريق
غابة ه هناا نبات يم أ يسا ما لي تحميم جهة الجنوا أو
ال،مال؟ خال ا لال تقا ال،ارع إ الحزاز ال ينمو لي الجانن ال،مال
لألشجار قط مذا ي و الجانن الجنوب لألشجار نصت ال رل ال،مال
أشعة ال،مس تقع ليه مباشرل .وبما أ الحزازيات
أكثر ئا وج ا ا
تحتا ملي بيئات بار ل ورطبة إنها تمي ملي النمو لي الجانن ال،مال
لألشجار .وأما البيئات الرطبة ومنها المستنقعات أو المناطق الت
يتوا ر يها ال ثير م الظ يم للحزازيات أ تنمو لي جميع جوانن
ا شجار.
اسأل الطالبات ميزي بي الثالوس وح،ارش ال بم الورقية.

 5دقائق

أطلن ملي الطالبات م ا ل قرا ل ال قرل تح نوا قسم الحزازيات ثم
أطلن مليه كتابة وص ا لموقع منطقته يم أ تنمو يه
الحزازيات.

 5دقائق

ا خول المعلمي و المعلمات
السالم لي م ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحميثة
www.mta.sa
أ تقمم ك ما يخص تحاضير مناه المقررات
لل ص المراس الثان  1443هـ

أنواع التحاضير
وحمات م،روع الملك بمهللا  +االستراتيجيات الحميثة  +التعلم الن،ط  +الطريقة البنارية
 +المسر

المر قات
روض بوربوين لجميع روس الما ل
أورا

+
مـــ خاصـة بالمـا ل لجميع المروس
+
ال تاا االل ترون
+
سج متابعة
+
ح اسئلة ال تاا
+
خرارط وم اهيم
+

شرح متميز بال يميو لجميع روس المنه
+
سج انجاز معلمة

التوصي للرياض والخر مجانا
لم هم خار ممينة الرياض يضا

قيمة االرسالية  50لاير لل يمكس

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

طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يم ننا التوصي
حسن طلب م ) س

االيمي او ال يمكس لجميع مم الممل ة
ي _ طبا ة ملونة _ طبا ة ا ية (
ايمي المبيعات
T@mta.sa

سعر الما ل لي س
سعر الما ل

ي  50لاير

طريق االيمي  20لاير

سعر الما ل مع الس

ي طبا ة ا ية  80لاير

سعر الما ل مع الس

ي طبا ة ملونة  120لاير

لم هم خار ممينة الرياض يضا

قيمة االرسالية  50لاير لل يمكس المستعج

ا مال منصة ممرست االسبوع الواحم  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————

حسابات بنوا بإسم "سعم بمالرحم العتيب "
==========================
الراجح
129000010006086326718
اي با
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك ا هل
21065828000106
اي با
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي با
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي با
SA3520000002052558759940
----------------------------------------------

البنك السعو ي ال رنس
K2213000185
اي با
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البال
900127883010006
اي با
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعو ي لإلستثمار
0101001926001
اي با
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرل
030680161166001
اي با
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنما
68202882885000

اي با
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يم ن م طلن وسيه التحضير الخا
للتواص

بالما ل ب،عار الرؤية والوزارل بقيمة  50لاير

بر الواتس أو االتصال تلي ونيا لي احمي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

