تحضير مادة

االحياء 1
نظام المقررات
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

يهددددددم الدددددا المردددددرران يالمرح ددددد الةااويددددد للددددد لحددددددا ار ددددد او يددددد
الةااوي ،يأهدا ه وهياك ه وأسالييه ومضامياه ،ويس لل تحريق اآلت :



















ددددد الت دددددي

المسدددددداهم دددددد تحريددددددق مرامدددددد سياسدددددد الت ددددددي دددددد المم كدددددد ال رييدددددد السدددددد ودي
من الت ي الةااوي ،ومن ذلك
ت زيددددددز ال ريدددددددة اتسددددددهمي التدددددد تسددددددتري يهددددددا الددددددرة ال اليدددددد ل كددددددون واتاسددددددان
والحياة الدايا واآلخرة.
ت زيز قي الموا ا والري االجتما ي لدى ال الي .
المسددداهم ددد لكسددداا المت مدددان الرددددر المهاددد مدددن الم دددارم والمهددداران الم يددددة ،و دددق
تخ ي ماهج يرا خصااص ال اليان هذه المرح .
تامي شخصي ال الي شموليا ً ؛ وتاويع الخيران الت يمي المردم لهما.
تر دددددديص الهدددددددر دددددد الوقددددددن والتكدددددداليم ،وذلددددددك يتر يدددددد حدددددداالن الرسددددددوا والت ةددددددر
ددددد الدراسددددد ومدددددا يترتدددددا يهمدددددا مدددددن مشدددددكهن ا سدددددي واجتما يددددد واقتصدددددادي ،
وكذلك د ل ادة ال ا الدراس كامه.
تر يدددددد وتركيدددددددز ددددددددد المردددددددرران الدراسدددددددي التددددددد ت درسدددددددها ال اليددددددد ددددددد ال صددددددد
الدراس الواحد.
تاميدددددد قدددددددرة ال اليدددددد دددددد اتخدددددداذ الرددددددراران الصددددددحيح يمسددددددتري ها ،ممددددددا ي مددددددق
ةرتهدددددا ددددد ا سدددددها ،ويزيدددددد لقيالهدددددا ددددد المدرسددددد والت دددددي  ،المدددددا أاهدددددا تددددددرس
اختيارها وو ق قدراتها ،و المدرس الت تريدها.
يااء
ً
ر ع المستوى التحصي والس وك من خه ت ويد ال الي ل جدي والموالي .
لكسدددددداا ال اليدددددد المهدددددداران ا ساسددددددي التدددددد تمكاهددددددا مددددددن امددددددتهك مت يددددددان الحيدددددداة
ال م يددددد والمهايددددد مدددددن خددددده ترددددددي مردددددرران مهاريددددد يت دددددا دراسدددددتها مدددددن قيددددد
جميع ال اليان.
تحريددددق ميدددددأ الت دددد ي مددددن أجدددد الددددتمكن واتترددددان ياسددددتخدا اسددددتراتيجيان و ددددرق ت دددد
متاو تتيح ل الي رص اليح وااليتكار والت كير اتيدا .
تاميددددددد المهددددددداران الحياتيددددددد ل اليددددددد  ،مةددددددد الدددددددت الدددددددذات ومهددددددداران الت ددددددداون
والتواصدددددددد وال مدددددددد الجمددددددددا  ،والت ا دددددددد مددددددددع اآلخددددددددرين والحددددددددوار والمااقشدددددددد
وقيدددددو الددددد رأي اآلخدددددر ،ددددد ل دددددار مدددددن الردددددي المشدددددترك والمصدددددالح ال يدددددا ل مجتمدددددع
والو ن.
ت ددددددددوير مهدددددددداران الت امدددددددد مددددددددع مصددددددددادر الددددددددت المخت دددددددد و الترايدددددددد الحديةدددددددد
والم وماتي و تولي ها ايجاييا الحياة ال م ي
تاميدددددد االتجاهددددددان اتيجاييدددددد المت ردددددد يحددددددا ال مدددددد المهادددددد الماددددددت  ،واتخددددددهص
ال م وااللتزا يه

























تأصددي االهتمددا يالم ومددان والتمييددز يددين أشددكالها الم يو دد ولدراك ال وامدد
المؤةرة يه.
ل داد اماذج من أشدكا الم ومدان  ،واسدتايا ي د المواقدم مدن
التدريا
واقع الحياة ال مي الت تيين تأةير ال وام المؤةرة الم وم .
اتلما يأشكا وساا ح ل الم ومان وأاوا ها ،واستخدا المتاح ماها.
تامي و ال الي ان وخيراته يالمكتيان ومراكز الم ومان من حيد أهميتهمدا
زيارتهما ميداايا ً
وولاا هما والخدمان الت ترد يهما وال م
التمييز يين أاواع المكتيان والت ريم ياماذج ماها.
مراكز الم ومان المتو رة المم ك ومجا خدمان ك ماها.
الت رم
تزويدددد ال اليددد ان يدددالخيران الهزمددد دددن أسددداليا تالدددي مصدددادر الم ومدددان
المكتيان ومراكز الم ومان.
وال هارس المستخدم
تهيادد ال اليدد ان السددتخدا المكتيددان ومراكددز الم ومددان ددن ريددق لكسدددايه
مداخ مصادر الم ومان.
الم ارم والمهاران الهزم ل يح
أساليا استرجاع الم ومان ياستخدا ال هارس.
التدريا
االرتراء يو ال الي ان م هدو يدرام الحاسدا اآللد ل مكتيدان  ،واسدتخدا
أه الاماذج المختارة.
تزويددد ال اليد ة يالم ددارم والمهدداران الهزمد ددن شدديكان الم ومددان يا تيارهددا
مصدرا من مصادر الم ومان.
تامي و ال الي ان يم هو مصادر الم ومان  ،وأهميتها.
اتلما يأه أاواع مصادر الم ومان  ،والتمييز يياها.
الت ددددرم دددد امدددداذج مختددددارة هدددد أاددددواع مصددددادر الم ومددددان الم يو دددد
واتلكترواي .
استخدا اماذج مختارة لك اوع مدن أادواع مصدادر
تامي مهاران ال الي ان
الم ومان الم يو واتلكترواي .
أه مهاران الت كير الت تخد ال الي ة حياته ال مي وال م ي .
الت رم
استخدا أه مهاران الت كير.
تأصي خيران ال الي ان
تامي مهارة جمع الم ومان وم الجتها ليااء هيك اليح الص .
غرس ا ماا ال مي ن ريق اتشارة لل المصادر الت است اد ماها.
ت ي مهارة توليم مصادر الم ومان الت سيق دراستها الصم الةاا .
تأصي مهارة كتاي اليحو الص ي وتاسيرها ولخراجها يالشك المااسا.
تامي الرصيد الةرا وال م لدى ال الي ة.
ل داد اليحو الص ي .
تدريا ال الي ة
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المادة أحياء .1

ال اوان الفصل األول.
الموضوع دراسة الحياة.

التعليم الثانوي ـ نظام المقررات.
ال ترة الزماي  6حصص.

يتمثل فصل دراسة الحياة في ( )2درسين موزعين على ( )6حصص دراسية
الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
ا هدام الرسمي
سوف تتناول الطالبات في هذا الفصل تناول علم األحياء لدراسة المخلوقات الحية وخصائصها عبر توظيف
العلماء للطرائق العلمية.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

األسئلة األساسية

أسئلة مثيرة للتفكير:
الفكرة الكبرى:
 oلماذا تُعد الخلية هي الوحدة األساسية في
دراسة الحياة.
المخلوقات الحية؟
ستفهم الطالبات أن:
 oما هي فوائد دراسة علم األحياء؟
 oتشترك جميع المخلوقات الحية في خصائص
 oما الفرق بين االستجابة والتكيف؟
الحياة.
 oكيف يتطور بحث عالم األحياء من فكرة إلى بحث
 oالعلم عملية تعتمد على تساؤل يبحث عن
منشور في مجلة علمية؟
إجابة تقدم تفسيرات عملية للظواهر المختلفة.
 oلماذا ال تُعد المالحظة استنتاجا؟
 oيستخدم علماء األحياء طرائق محددة عند
 oما الفروق بين الطرائق التي تجمع بها البيانات في
إجراء البحوث.
بحث في علم األحياء؟
المعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبها المتعلِّمون بعد تعلُّم الوحدة:

ستتعرف المتعلمة.....:
 oمدخل إلى علم األحياء.
 oطبيعة العلم وطرائقه.

ستكون الطالبات قادرين على...
 oتتعرف علم األحياء.
 oتحدد الفوائد المتوقعة من دراسة علم األحياء.
 oتلخص خصائص المخلوقات الحية.
 oتوضح خصائص العلم.
 oتقارن بين العلوم الطبيعية (التجريبية) والعلوم
غير الطبيعية (غير الطبيعية).
 oتصف أهمية النظام المتري ووحدات النظام
الدولي.
 oتصف الفرق بين المالحظة واالستنتاج ،المتغير
التابع والمتغير المستقل.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية( :كتابة تقرير)
تتمثل مهمتك في كتابة تقرير يشمل على ترتيب
خصائص الحياة من األكثر أهمية إلى األقل أهمية
وذلك في فترة زمنية ال تزيد عن أسبوع.
 الهدف :مهمتك :كتابة تقرير.
 الهدف :ترتيب خصائص الحياة منن األكثنر أهمينة
إلى األقل أهمية.
 المشنننكلة والتحننندي :كتابنننة تقرينننر تشنننمل علنننى
خصائص الحياة مرتبة من االكثر أهمينة إلنى األقنل

األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم:
التقويم البنائي.
تقويم أقسام الفصل.
تقويم الفصل .
اختبار مقنن.
دليل التجارب العلمية.









أهمية.
الدور :أنت معلمة.
لقنند طلننب منننك :دراسننة خصننائص الحينناة وكتابننة
تقرينننر يضنننم ملخنننص لمنننا تنننم التو نننل إلينننه منننن
معلومات.
الجمهور :طالبات الصف
الموقنننف :يطلنننب منننن الطالبنننات ترتينننب خصنننائص
الحياة من األكثر أهمية إلى األقل أهمية مع تسجيل
النتائج وتمثيلهنا بيانينا وكتابنة تقرينر يلخصنن فينه
ما تو لوا إليه.
التحدي :كتابة تقرير بصورة دقيقة.
الناتج :تقرير لكل طالبة مدون بها أهنم المعلومنات
عن خصائص الحياة.

التوقعات

مبتدئ
1

جمع المعلومات التي تم
دراستها عن خصائص
الحياة

جمع
المعلومات
جميعها.

كتابة تقرير

كتب التقرير
بطريقة
عشوائية تكثر
بها األخطاء.

الفترة الزمنية

تأخر يومين
عن الموعد
المحدد؟

كفء
3

نام
2
جمع
جمع المعلومات
المعلومات
الخا ة بخصائص
بطريقة
الحياة فقط.
أفضل من
سابقه.
كتب التقرير
كتب التقرير
بطريقة
بطريقة خالية من
منظمة
األخطاء ولكن غير
نوعا ما مع
مرتبة بعض
قلة
الشيء.
األخطاء.
تأخر يوم
أحضرها في
عن الموعد
الموعد المحدد.
المحدد.

متميز
4
جمع المعلومات
باألولوية بالنسبة
له.

كتب التقرير بدقة
وتنظيم.

أحضرها قبل
الموعد المحدد.

المادة أحياء .1

ال اوان الفصل الثاني.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية)
أنظم الطالبات في مجموعات ثالثية لعمل اختبار قصير من خالل توجيه أسئلة تتعلق بمفهوم علم
األحياء.
استخدم شفافيات أو ور تبين الفوائد المتوقعة من دراسة علم األحياء.
استخدام خريطة مفاهيمية لتوضيح خصائص المخلوقات الحية.
أوزع الطالبات في مجموعات ثنائية أو ثالثية وأطلب من كل مجموعة أن تبحث في مفهوم
خصائص العلم.
استعمل الشفافية وجهاز عرض فوق الرأس لشرح أوجه الشبه واالختالف بين العلوم الطبيعية
(التجريبية) والعلوم غير الطبيعية (غير الطبيعية).
تقديم عرض مرئي للطالبات من خالل جهاز مناسب لشرح أهمية النظام المتري ووحدات النظام
الدولي.
عرض فيلم فيديو أو قرص مدمج  CDحول مفهوم الطرائق العلمية وشرح لخطوات الطريقة
العلمية.
مناقشة الطالبات في الفرق بين المالحظة واالستنتاج.
أطرح على الطالبات أسئلة متنوعة للتعرف على مفهوم المتغير التابع والمتغير المستقل.
األحد
اختبار التهيئة

استعمل
الشفافية
وجهاز
عرض فوق
الرأس
لشرح أوجه
الشبه
واالختالف
بين العلوم
الطبيعية
(التجريبية)
والعلوم غير
الطبيعية
(غير
الطبيعية).

االثنين
أنظم
الطالبات في
مجموعات
ثالثية لعمل
اختبار قصير
من خالل
توجيه أسئلة
تتعلق
بمفهوم علم
األحياء.
تقديم عرض
مرئي
للطالبات من
خالل جهاز
مناسب
لشرح أهمية
النظام
المتري
ووحدات
النظام
الدولي.

الثالثاء
استخدم
شفافيات أو
ور تبين
الفوائد
المتوقعة من
دراسة علم
األحياء.

األربعاء
استخدام
خريطة
مفاهيمية
لتوضيح
خصائص
المخلوقات
الحية.

عرض فيلم
فيديو أو
قرص مدمج
 CDحول
مفهوم
الطرائق
العلمية
وشرح
لخطوات
الطريقة
العلمية.

مناقشة
الطالبات
في الفرق
بين
المالحظة
واالستنتاج
.

الخميس
أوزع الطالبات
في مجموعات
ثنائية أو
ثالثية وأطلب
من كل
مجموعة أن
تبحث في
مفهوم
خصائص
العلم.
أطرح على
الطالبات
أسئلة متنوعة
للتعرف على
مفهوم المتغير
التابع والمتغير
المستقل.

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 الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط +
الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خا ـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التو يل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التو يل 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
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001

اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 50
لاير
للتوا ل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

