اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة (احياء )2
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 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

الجهاز الهيكلي – المفاصل  -الجهاز العضلي
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

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

تأثير العقاقير  -جهاز الدوران – القلب  -مكونات الدم

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

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

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 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
االحد 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 الوالدة  -المراحل
الثالث لتكون الجنين
جهاز المناعة  -المناعة المتخصصة  -استجابة الخاليا البائية  -المناعة السلبية
واإليجابية  -فشل جهاز المناعة
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

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

عنوان الفصل

عنوان الدرس

عدد
الحصص

الحصة

التاريخ

الفصل
أحياء2

الفكرة العامة
الفكرة الرئيسية
االهداف
دورة التعلم

الأسماك والبرمائيات
الأسماك
خلق اهلل لألسماك تكيفات تساعدها على العيش في البيئات المائية .في حين تكيفت معظم البرمائيات بما وهبها اهلل تعالى لها من
خصائص لتعيش جزءا من حياتها على اليابسة.
الغضروف ـ العرف العصبى ـ الزعنفة ـ القشور ـ البطين ـ األذنين ـ
األسماك فقاريات لها خصائص تسمح لها بالعيش والتَّكاثر في
المفردات الرئيسية
مثانة العوم
الماء.
* تحدد خصائص الفقاريات التي تميزها من الالفقاريات * .تصف أهم الخصائص المشتركة بين األسماك * ِّ
تلخص كيف أن خصائص األسماك متكيِّفة مع الحياة المائية
العناوين الرئيسة
الفكرة العامة

التركيز

الفكرة الرئيسة
النشاطات التمهيدية

نشاطات التعليم والتعلم
 أسأل الطالبات ماذا تمثل الصورة المبينةفي أول الفصل
 أطلب من الطالبات أن يقرؤا الفكرة العامة -أطلب من الطالبات أن يقرؤوا الفكرة الرئيسية

مصادر التعلم

كتاب الطالبة
أوراق ملونة
أقلام ملونة

التقويم

حددي الفكرة العامة
والرئيسة للدرس؟

 إجراء التجربة االستهالليةأسأل الطالبات ما عالقة الدرس بواقع الحياة

الربط بالحياة

التدريس

خصائص الفقاريات

 أطلب من بعض الطالبات أن يكتبوا فقرة تبين كيف يرتبط الدرس بحياتهم وأشجع األفكاروالرسومات اإلبداعية وقراءة ما كتب أمام الصف

خصائص األسماك

أتناول مع الطالبات من الشرح بيان خصائص الفقاريات

تجربة 1-1
األسماك العظمية

أطلب من الطالبات عمل خريطة مفاهيم عن خصائص األسماك
من خالل العرض والتجريب أتعرف على خصائص األسماك

عروض بور
بوينت
كتاب الطالبة
دليل المعلمة
الأشكال والصور
والرسومات

ما خصائص
األسماك ؟
ما خصائص
الفقاريات ؟

أبين للطالبات األسماك العظمية

التقويم

تقويم بنائي

ورق عمل – مطويات

الكتاب

متابعة
الطالبات

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 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 كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك 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
---------------------------------------------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  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

