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 . أن يتجه تدريس العلوم اتجاهاً سليماً قائماً على اإليمان باهلل والتطبيق به وفق الدين اإلسالمي 

 رسيخ اإليمان في قلبها عن طريق توجيهها لمشاهدة ما في الكون الفسيح من عظم الخلق وعجيب الصنع .تنمية العقيدة في نفس الطالبة وت 

 مسترشددة  تدريب الطالبة على االستقراء واالستنتاج والبحث بالمنطق السليم واالستدالل القويم بالقيام بالتجاري العلمية ودراسة العلوم النظرية

 بأوامر هللا .

 ى مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمهيد من مدا تسدمعه وتدرات وتفكدر فيده لتصدل حلدى الحدق الخدالب مدن شدوائب الخطدأ تدريب الطالبة عل

 والنقصان .

 . تعويد الطالبة على التجرد العلمي الذي يدعوا حليه اإلسالم بعيداً عن الهوى لتحفظ حق العلماء 

 ان التربية الخلقية التي يحرب عليها اإلسالم كالصدق والنزاهة وتحري الحدق والببدا  االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحث عن ألو

 عليه .

 . الحرب في كل مناسبة على الكشف بفضل اإلسالم وتعاليمه 

 . الترغيب في البحث عن منجزا  أجدادها وفضل آبائها في تقدم العلم 

 لم ليس وقفاً على غيرهم .حعادة البقة حلى نفوس المسلمين وحشاعة األمل فيهم بأن الع 
 

 

  لنظام المقررا لنظام المقررا األهداف العامة األهداف العامة 



 

 

 
 

 

 

 . إكساب الطالبات ميول علمية نافعة 

 . رفع المستوى العلمي والصحي بتعويدهن على العادات الصحية السليمة 

 . االهتمام بنشاط الطالبات ومشاركتهن الحسية 

 . فهم الطالبات لبيئتهن والتعرف على بعض ظواهرها وتفاعالتها 

 ض أعمال المسلمين .تعريفهن بأهمية جهود بع 

 . إخطار عظمة الخالق عز وجل وقدرته من خالل تدريس المادة 

 . االستفادة من العلوم في رفع مستوى باقي المواد 

 . تدريبهن على الرسم العلمي السليم 

 . تنمية ميولهن للمطالعة العلمية السليمة المفيدة 

 لطاقات المختلفة .تعريفهن بأهمية العلوم في رفع مستوى المعيشة باستغالل ا 

 . مساعدة الطالبة على فهم نفسها 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  ((33لمادة األحياء )لمادة األحياء )األهداف العامة األهداف العامة 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

  النباتا  الالوعائية 6/1/1441الخميس  2/1/1441األحد  1

 13/1/1441الخميس  9/1/1441األحد  2
 تا  الوعائية الالبذريةالنبا

 النباتا  الوعائية البذرية
 

 20/1/1441الخميس  16/1/1441األحد  3
 خاليا النبا  وأنسجته 

 هرمونا  النباتا  واستجاباتها
 

 27/1/1441الخميس  23/1/1441األحد  4
 األزهار

 النباتا  الزهرية
 

 4/2/1441الخميس  30/1/1441األحد  5
 ضيا التراكيب الخلوية والع
 كيمياء الخلية

 

 11/2/1441الخميس  7/2/1441األحد  6
 كيف تحصل المخلوقا  الحية على الطاقة ؟

 البناء الضوئي
 

 18/2/1441الخميس  14/2/1441األحد  7
 التنفس الخلوي
 النمو الخلوي

 

  االنقسام المتساوي وانقسام السيتوبالزم 25/2/1441الخميس  21/2/1441األحد  8

 3/3/1441الخميس  28/2/1441األحد  9
 تنظيم دورة الخلية
 االنقسام المنصف

 

  الورابة المندلية 10/3/1441الخميس  6/3/1441األحد  10

  ارتباط الجينا  وتعدد المجموعا  الكروموسومية 17/3/1441الخميس  13/3/1441األحد  11

 24/3/1441الخميس  20/3/1441األحد  12
 ة اإلنساناألنماط األساسية لوراب

 األنماط الورابية المعقدة
 

  الكروموسوما  وورابة اإلنسان 1/4/1441الخميس  27/3/1441األحد  13

 8/4/1441الخميس  4/4/1441األحد  14
 DNAالمادة الورابية : 
 DNAتضاعف : 

 

  والبروتين DNAو  RNA 15/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  15

  التنظيم الجيني والطفرة 22/4/1441الخميس  18/4/1441األحد  16

  اختبارا   7/5/1441الخميس  25/4/1441األحد  17-18



 

 الخميس األربعاء البالباء االبنين األحد اليـوم (3األحياء ) المــــادة المقررا  الصف

      التاريخ مقدمات في النباتات  الدرسالدرس

 ما تراكيب  النباتات اللاوعائية ؟ تمهيد
      الحصة

  الفترة الزمنية

 : تحديد نتائج التعلم المرغوبة1الخطوة

 األفكار الكبرى )اإلفهام الباقية( األهداف الرئيسية

 : يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن : األهداف العامة

 أتعرف على تراكيب  النباتات الالوعائية               -

 الالوعائيةأقارن بين خصائص أقسام النباتات  -

 أحدد وأحلل خصائص النباتات  الوعائية الالبذرية             -

 أقارن بين خصائص الحزازيات الصولجانية والخنشاريات -

 أقارن بين خصائص النباتات البذرية         -

 أحدد أقسام النباتات المعراة البذور              -

 ألخص دورة حياة النباتات الزهرية   -

ستفهم لنباتات مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية ، أبدعها البارئ سبحانه وتعالى .االفكرة الكبرى:

 :المتعلمات 

 تراكيب  النباتات الالوعائية               -

 المقارنة بين خصائص أقسام النباتات الالوعائية -

 خصائص النباتات  الوعائية الالبذرية             -

 ولجانية والخنشارياتالمقارنة بين خصائص الحزازيات الص -

 المقارنة بين خصائص النباتات البذرية         -

 أقسام النباتات المعراة البذور              -

 دورة حياة النباتات الزهرية   -

 

  المعرفة والمهارا  الرئيسية التي سيكتسبها المتعلما  بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارا  الرئيسية التي سيكتسبها المتعلما  بعد تعلم الوحدة ؟
 : ما  قادرا  علىستكون المتعل : ستعرف المتعلما  األسئلة األساسية:

قارنيخصائص النباتات  السؤال األول : 

 الوعائية الالبذرية. 

اذكري أقسام النباتات المعراة السؤال الثاني : 

 البذور.

وضحي دورة حياة النباتات السؤال الثالث : 

 الزهرية.

               تراكيب  النباتات الالوعائية 

 وعائيةالمقارنة بين خصائص أقسام النباتات الال 

             خصائص النباتات  الوعائية الالبذرية 

 المقارنة بين خصائص الحزازيات الصولجانية والخنشاريات 

         المقارنة بين خصائص النباتات البذرية 

              أقسام النباتات المعراة البذور 

   دورة حياة النباتات الزهرية 

              بيان تراكيب  النباتات الالوعائية  -

 المقارنة بين خصائص أقسام النباتات الالوعائية -

 تحديد وتحليل خصائص النباتات  الوعائية الالبذرية             -

 المقارنة بين خصائص الحزازيات الصولجانية والخنشاريات -

 المقارنة بين خصائص النباتات البذرية         -

        تحديد أقسام النباتات المعراة البذور       -

 تلخيص دورة حياة النباتات الزهرية   -

 



 

 

 : خبرا  التعليم والتعلم 3الخطوة  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 

المهمة 
 األدائية

المحكا  
 الرئيسية

 األنشطة التعليمية التعلمية أدلة أخرى
ستقوم المتعلما  

 بمايأتي
ستقوم المعلمة 
 بما يأتي

عمل أبحاث 

من االنترنت 

عن النباتات 

الوعائية 

 الالبذرية .

 

أن تحضر 

الطالبات 

قصة توضح 

النباتات 

 الالوعائية .

تحقيق 

درجات 

متقدمة في 

 االختبارات

 

القدرة على 

حل أسئلة 

التدريبات 

بالكتاب 

 المدرسي

 

يتم من خالل 

جدول 

المتابعة 

المعد ) 

نام  -مبتدئ  

 –كفء  –

 متميز ( .

ل من خال

 :األدلة التالية

 

نقاشات 

 -الزميالت 

اختبارات 

 - قصيرة

اختبارات 

 - طويلة

التذكير 

–األكاديمي

 - المفكرات

األسئلة 

 -الفجائية 

–تقويم األقران

 - المطويات

 .ملف اإلنجاز

 األنشطة التعليمية:

بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات  -

 حدة .بموضوع الو

إبراز األفكاار واإلفهاام الباقياة للوحادة بتقاديم األسائلة األساساية ماع مناقشاة  -

 المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالباات بترتياب  -

ب إسااتراتيجية الكتاااب لهااا بقصااد تحقيقهااا واحاادة تلااو األخاارى وذلاا  حساا

 التدريس المناسبة  وهي كالتالي : 

أهاداف الوحادة ، من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونياة وبعاد عارض  -

 أطلب من الطالبات توضيح النباتات الالوعائية .

أقدم  للطالبات عرض بور بوينت عنالنباتات الالوعائية الالبذرية ، أطلب من  -

شة المعلومات التي وردت فيه في محاولة الطالبات قراءة العرض جيداً ومناق

مااانهن لتوضاااايحالنباتات الالوعائيااااة الالبذريااااة مااااع توضاااايح الهاااادف منااااه 

 ومبرراته. 

أقدم للطالبات مطوية عان النباتاات الالوعائياة البذرياة ، اطلاب مان الطالباات  -

قااراءة المطويااة  بطريقااة عمليااة مركاازة تعتمااد علااى تحلياال المعلومااات التااي 

الل إسااتيعاب العالقااات بااين العناااوين الرئيسااة والفرعيااة وردت بهااا ماان خاا

 للخروج بمفهوم شامل عنالنباتات الالوعائية البذرية . 

أطلااب ماان الطالبااات جمااع معلومااات عاانعلم النباتااات ويااتم ذلاا  ماان خااالل  -

االسااتعانة بشاابكة االنترناات أو ماان خااالل مكتبااة المدرسااة ، أقاادم الطالبااات 

 صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.  المعلومات في شكل مقال كتيب

مع توضيح الهدف من كتاباة النباتاتقصيرة عن مقالةمن الطالبات كتابة  أطلب -

 ومبرراتها. المقالة

 .توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها  -

 ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل  الوحدة.ت -

 * المناقشة والحوار.

 * كتابة البحث .

 ية .* عمل مطو

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطا  كتابي 

 الطالبة والنشاط.

 * حل أوراق العمل.

* المشاركة في رسم 

خرائط ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

 * جمع المعلوما 

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

حستراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم  –ألقاءيه

حوار  –نشط 

تفكير  –ومناقشة 

 ناقد 

نموذجية * قراءة 

 للنصوب.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعا .

*حعداد أورق 

 العمل.

*حعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 



 
 

 

ن و المعلمات  األخوة المعلمي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يرس مؤسسة التحاضي  الحديثة

www.mta.sa 

 تقدم كل ما يخص تحاضي  مناهج المقررات أن

 هـ 1441 –ـه 1440للعام الدرسي  

 أنواع التحاضي  

اتيجيات الحديثة + التعلم النشط + الطريقة البنائية + المرسد وع الملك عبدهللا + االسير  وحدات مرسر

 المرفقات

 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 
 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 
ي 
ونن  الكتاب االلكير

https://www.mta.sa/


+ 
 سجل متابعة

+ 

 حل اسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

ن بالفيديو لجميع دروس المنهج ح متمي   شر

+ 

 سجل انجاز معلمة

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

ي مدن المملكة عير الفيدكس ) المستعجل 
 (ساعة 24التوصيل لباقر

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير



www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

 ريال 50 عىل سي دي سعر المادة

 ريال 20عن طريق االيميل  سعر المادة

 ريال 80مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 ريال 120مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

 ريال للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

ن   وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي 

لتحاضي  الحديثةحسابات بنوك بإسم : مؤسسة ا  
===========================  

 233608010954856 / بنك الراجح  

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجح  

https://mta.sa/c/


 27949172000110 / البنك األهل  

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهل  

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيب   
========================== 

 8001852539 / سامبا

 2052558759940 / الرياض

 SA3520000002052558759940 / اي بان الرياض

 900127883010006 / بنك البالد

 SA4715000900127883010006 /اي بان بنك البالد

 0101001926001 / البنك السعودي لإلستثمار

 030680161166001 /الجزيرة

بنك الجزيرةاي بان   / SA6760100030680161166001 

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة



===================== 

 68201042364000 / حساب االنماء

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء

———————————————————– 

ي أن يكونوا 
ن قن ي مدنهم االتصال بجوال المدير لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

ي قن  وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

0554466161 

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا عىلي الواتس

966558396004 

966558396119 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396004
https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396119

