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حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
التعليم الثانوي  -نظام املقررات
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم
:الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي

 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن
ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي
يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
 تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
 تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب
عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
 تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
 تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد
إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة
التي تريدها.
 رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
 إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل
تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
 تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة
فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي،
والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح
العليا للمجتمع والوطن.
 تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا
في الحياة العملية
 تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
. 
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اﻟﻤﺎدة
أﺣﻴﺎء1

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
3

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ان ﻳﻘﺮأ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﺴﻴﺔ
ﻣﺎﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ؟
ـ إﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ رﻗﻢ  1ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﺼﻮل 5ـ 1واﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ
اﻹﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻟﺠﻠﺐ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻄﻼب
ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎه .
ﻣﺎﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺣﻴﺎء ﺑﺤﻴﺎﺗﻨﺎ؟
اذﻛﺮ اﻣﺜﻠﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﻴﺔ
ﻣﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻈﻮﻧﻬﺎ وﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ؟

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ و
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﻌﻠﻮم-اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﺤﻴﺔ-ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ-اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ و
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء

اﻟﻬﺪف اﻷول

45

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﻭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻗﺖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻓﻮاﺋﺪ درا ﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺣﻴﺎء و ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺤﺮّﻳّﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ،ﻭﺇﻟﻘﺎء ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ،ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻭ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ
ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻬﺎ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺷﺮﺡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻻ ﻣﺎﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ
ﺍﻻﺣﻴﺎء

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺕ ﻋﺎ ٍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻮ ٍ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ .ﻋﺮﺽ
ﺻﻮﺭ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻻﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﻭ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮ ﻭ
ﻳﺘﻜﻴﻒ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎﻳﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﻧﺸﺎﻃﴼ ﺣﻴﻮﻳﴼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻃﻲء؟

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﺮ وإﺳﺘﺠﺎﺑﻪ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﺣﻲ ؟

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
اذا ارﺗﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻌﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ام ﺗﻜﻴﻒ؟

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻴﻒ؟

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء؟

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎم ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ) ﻣﺤﺎزة اﻟﺼﻴﺪ ﺳﺎﺑﻘﴼ ( ﻣﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ دور ﻓﻲ  :ـ

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺗﺤﺪد اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣ ﻦ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

ﻓﻬﻢ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﻭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻗﺖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻓﻮاﺋﺪ درا ﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺣﻴﺎء و ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺤﺮّﻳّﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ،ﻭﺇﻟﻘﺎء ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ،ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻭ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ
ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻬﺎ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺷﺮﺡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻻ ﻣﺎﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ
ﺍﻻﺣﻴﺎء

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺕ ﻋﺎ ٍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻮ ٍ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ .ﻋﺮﺽ
ﺻﻮﺭ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻻﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﻭ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮ ﻭ
ﻳﺘﻜﻴﻒ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎﻳﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﻧﺸﺎﻃﴼ ﺣﻴﻮﻳﴼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻃﻲء؟

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﺮ وإﺳﺘﺠﺎﺑﻪ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﺣﻲ ؟

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
اذا ارﺗﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻌﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ام ﺗﻜﻴﻒ؟

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس

ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻴﻒ؟

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء؟

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎم ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ) ﻣﺤﺎزة اﻟﺼﻴﺪ ﺳﺎﺑﻘﴼ ( ﻣﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ دور ﻓﻲ  :ـ

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻠﺨﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﻭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻗﺖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻓﻮاﺋﺪ درا ﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺣﻴﺎء و ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺤﺮّﻳّﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ،ﻭﺇﻟﻘﺎء ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ،ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻭ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ
ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻬﺎ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺷﺮﺡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻻ ﻣﺎﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ
ﺍﻻﺣﻴﺎء

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺕ ﻋﺎ ٍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻮ ٍ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ .ﻋﺮﺽ
ﺻﻮﺭ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻻﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﻭ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮ ﻭ
ﻳﺘﻜﻴﻒ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎﻳﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﻧﺸﺎﻃﴼ ﺣﻴﻮﻳﴼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻃﻲء؟

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﺮ وإﺳﺘﺠﺎﺑﻪ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﺣﻲ ؟

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
اذا ارﺗﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻌﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ام ﺗﻜﻴﻒ؟

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻴﻒ؟

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء؟

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎم ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ) ﻣﺤﺎزة اﻟﺼﻴﺪ ﺳﺎﺑﻘﴼ ( ﻣﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ دور ﻓﻲ  :ـ

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻵﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ +
ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻴﺪ

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ-اﻟﻔﻘﻪ-اﻟﺼﻴﺪ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت-اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻵﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  +ﻣﻦ
أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻴﺪ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ان ﻳﻮزع ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﻴﺔ و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮاﻟﺤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ و ان ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﺟﻬﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺣﻴﺎء ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻟﻨﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻛﺎﻟﺴﺆال ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ اذا اﻟﻤﺨﻠﻮق ﻣﺎ ﺣﻲ؟

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ اﻫﺪاف اﻟﺪرس و ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺟﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺜﻴﺮات او ﺗﻨﻤﻮ
او..ﺛﻢ وزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ و اﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮرة

اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮم

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

