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  جامعة الزرقاء
 

 

 

 

 

 : المتطلب السابق

 :اسم المدرس العلوم التربوية: الكلية

 : موعد المحاضرة  معلم صف: القسم

الكيمياء واألحياء أساليب : عنوان المقرر
 (0501453)تدريسيما 

 

  

 وصف المساق 

لكيمياء تيدف ىذه المادة إلى إكساب الطمبة المعرفة العممية الالزمة لتعميم طمبة الصفوف الثالث األولى مبادئ عموم 
النباتات  النظم البيئية وأنواعيا، جسم اإلنسان واألنسجة المكونة لو،: األحياء، وتتضمن المادة الموضوعات التاليةو

 لدراسة الخمية وتصنيف الكائنات الحية وأجيزة جسم اإلنسان والمشاكل  كما تيدف المادة.والحيوانات وتصنيفاتيا
 فروع العموم الطبيعية كأحدالمعمم إلى طبيعة وفمسفة الكيمياء / ييدف ىذا المساق إلى تعريف الطالب. الصحية

ما يسعى ىذا ك. والتغيرات التي طرأت عمى تعميمو عبر مراحل زمنية مختمفة وضرورة ربطيا بأىداف تعميم الكيمياء
دارة المختبر بما يحتوي من مواد وأدوات / ساب الطالبإكالمساق إلى  يميائية كالمعمم القدرة عمى بناء واستخدام وا 

ثرىا كحد أىم الطرق العممية المتبعة في عمم الكيمياء وأكأ القدرة عمى التجريب إكسابووبشكل متواٍز يعمل عمى 
ويتضمن ىذا المساق إدخال األساليب الحديثة في تعميم الكيمياء من خالل مواضيع محددة وأساسية في . شيوعاً 

 المعرفة العممية وفيميا إتقان وحل المشكالت ودراسة الحاالت، مما يعكس ضرورة كاالستقراءالكيمياء غير العضوية 
كما تيدف .  الطرق واألساليب المختمفة في تعميمياإلتقانأساس ال يمكن االستغناء عنو كالعميق بجوانبيا المختمفة 

التعمم التعاوني، االستقصاء، خرائط المفاىيم، المحاكاة ، العروض )المادة إلى إكساب الطمبة الطرق التدريسية الالزمة 
 .(التقديمية

. 

: يتضًن انًقزر انًفزداث وانًحاور األساسيت انتانيت

 :  وتحتوى ىذه المادة عمى(8خطة )اإلجبارية لطمبة معمم صف تعّد ىذه المادة من متطمبات التخصص 

  أهذاف انًساق 
: يهذف هذا انًقزر إنى يساعذة انطانب عهى

 يستخدم مختبرات البيولوجي العام وبعض المختبرات الخاصة. 

 مميزات الكائن الحي يفيم. 

 المكونات العضوية والغير عضوية لمبروتوبالزم يوضح. 

 (الكربوىيدرات، الدىون، البروتينات، األنزيمات، الفيتامينات)المركبات العضوية لمبروتوبالزم  يدرك 

 (االنتشار والنفاذية والخاصية االسموزية والنقل النشط)النشاطات البوفيزيائية في الخمية  يميز. 

 (اكتشاف الخمية وحجميا وتراكيبيا ومستويات التنظيم)الخمية والتراكيب الخموية  يفيم. 

 التمايز الخموي واألنسجة يستوعب. 

 يفيم النظرية الذرية. 
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 يطبق الحسابات الذرية باستخدام الجدول الدوري. 

 يكون الروابط الكيميائية بين الذرات نظريا. 

 يطبق الحسابات الكيميائية األساسية. 

 يميز بين المحاليل. 

 يستوعب المفاىيم والمصطمحات األساسية المرتبطة بخصائص العمم وطبيعتو 

  يقدر أىمية األساليب المتنوعة في تدريس العموم 

 يحدد أىم الطرائق في تدريس العموم. 

 يقدر غايات تدريس العموم. 

 يجب أن يمتمكيا المعممونتييمم بالكافيات الال . 
 

 

 :مخرجات التعلم

 

 :عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى

تمييز المكونات العضوية والغير عضوية لمكائنات الحية ذكر أىمية كل من الكربوىيدرات، الدىون، البروتينات، 

األنزيمات، الفيتامينات في حياة الكائن الحي، إدراك النشاطات البيوكيميائية في الخمية، توضيح أجزاء وآلية عمل 

من حيث الوزن الجزيئي والذري، وصفات )وكذلك يميز الطالب بين العناصر الكيميائية . أجيزة جسم اإلنسان

تحديد ماىية العمم، وخصائصو، وطبيعتو، . ، والتمييز بين الروابط  الكيميائية، ومعادلة المعادالت الكيميائية(العناصر

 .     ويمم باستراتيجيات تدريس العموم، ويستخدم  عدة استراتيجيات لتقويم تعمم الطمبة
 

 :  هيكل المقرر

 

إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع
المعتمد

 ة

 األسبوع

أسموب المحاضرة التفاعمّية 
. النشط

 

التحضير المسبق 
 لمدرس

 

اإللمام بمميزات الكائن  ميزات الكائن الحي
 .الحي

4 
 األول

التعميم عن طريق حّل 
 المشكالت

المشاركة في مناقشات 
 صفية

المكونات العضوية 
والغير عضوية 

توضيح المكونات العضوية  
 والغير عضوية للبروتوبالزم

4 
 انثاني
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 للبروتوبالزم

 التعميم التعاوني
 العمل ضمن فريق

الخلية والتراكيب 
اكتشاف )الخلوية 

الخلية وحجمها 
وتراكيبها ومستويات 

 .(التنظيم

أن يكون الطالب قادرا على  
 ذكر الخلية والتراكيب الخلوية

4 

 انثانث

المشاركة في مناقشات  الحوار والمناقشة
 صفية

الجدول الدوري 
 للعناصر

توضيح صفات عناصر 
 الجدول الدوري

4 
 انزابع

 االستقصاء التعميم عن طريق األنشطة

 انخايس 4 موازنة المعادالت الكيميائية المعادالت الكيميائية

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

التواصل بالتعميم عن 
بعد باألنشطة 

 والتكميفات

 توضيح الروابط الكيميائية الروابط الكيميائية
4 

 انسادس

المصادر المكتبّية التي  الحوار والمناقشة
يحال إليها حسب 
 موضوع المحاضرة

  انتعزف عهى غاياث تذريس انعهىو غايات تدريس العلوم
 

4 
 انسابع

التعميم مشروع من خالل 
 التعاوني

 العمل ضمن فريق

أساليب تدريس 
 العلوم

يطبق األساليب المتنوعة في 
 .تدريس العلوم

4 
 انثاين

 :المراجع

 .1عمان، دار يافا لمطباعة والنشر، ط. عمم الحياة. (1999)نصار، ىالة 
 .األردن: عمان،  دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان. العموم الحياتية. (1997)محاسنة، احسان 
 .األردن: مقدمة في الكيمياء العامة، دار الفرقان، عمان. (1998)نشوان، يعقوب 
 . العين:دار الكتاب الجامعي. األساليب الحديثة في تدريس العموم. (2005)اليويدي، زيد 

: مواقع عمى الشبكة العنكبوتية
https://www.mobt3ath.com/book.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ask_a_Biologist  
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Science_Image_Gallery 
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Diversity_Web 

 
 

https://www.mobt3ath.com/book.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ask_a_Biologist
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Science_Image_Gallery
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Diversity_Web
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 :طرق التقييم

. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
 .التعميم عن طريق حّل المشكالت -2

 .التعميم التعاوني -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعميم عن طريق األنشطة -5

 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 

 :طرق التقييم

 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات الصفّية وغير الصفّية والبحث 
 والتقرير ، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات التقييم في المقّرر

 

 انذرجت انتاريخ انتقىيى أساس أو االختبار
 %20 يحدد باالتفاق مع الطلبة األول االختبار
 %20 يحدد باالتفاق مع الطلبة انثاني االختبار

 %10 على مدار الفصل (وانتقزيز وانتكهيفاث انًشاركت )انفصم أعًال
 %50 يحدده القبول والتسجيل اننهائي االختبار

 


