نسخة تجريبية

معايير

معلمي األحياء
مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات التقويم
 143٩هـ  201٧ -م

معايير
مادة
األحياء

المشرف العام
د .فيصل بن عبداهلل آل مشاري آل سعود
المشرف العلمي
د .عبداهلل بن علي القاطعي
مدير المشروع
د .عبداهلل بن صالح السعدوي
إعداد
د .محمد بن عبدالعزيز العقيّل
د .خالد بن إبراهيم الرضيان
د .علي بن حسن األحمدي
تحكيم
د .حمد بن عبدالرحمن اليحي
د .علي عثمان الغامدي
ا .إبراهيم بن محمد األسمري
مراجعة فنية
د .أحمد بن زيد المسعد
د .سعيد بن محمد الشمراني
د .سعود بن عبدالعزيز الخنين
د .مشعان بن زبن الحربي
د .فهد بن مبارك القحطاني
مراجعة لغوية
د .عبداهلل بن علي الشالل

مقدمة :
يفرض التغري االقتصادي والتقين على املؤسسات التربوية االعتن�اء بإكساب الطالب معارف ومهارات تتلاءم مع
احتي�اجات سوق العمل ومتطلبات العصر ،وتسهم يف إعدادهم لألدوار اإلجيابي�ة الفاعلة يف مجتمعاتهم ،وتطلب
ً
قاصرا على تلقني املعلومات واملعارف لطالبه ،أو تغطية
ذلك التغيري يف وظائف املدرسة ويف دور املعلم الذي لم يعد
محتوى املنهج يف مدة زمني�ة محددة ،بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم ،والقيام بدور فاعل يف تهيئ�ة الطالب
للحياة والقيام بأدوارهم الذاتي�ة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات.
وأدى التطور يف وظيفة املدرسة وأدوار املعلم إىل ارتفاع مستوى التأهيل املطلوب من املعلم؛ لذا فقد سعت وزارة
الرتبي�ة والتعليم -ممثلة يف مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام-إىل استقطاب أكفأ املتقدمني من خرييج
اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس ،و طورت لهذا الغرض معايري مهني�ة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه
املعلم املبت�دئ ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار.

خطوات العمل:

تم العمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتي�ة:

 -1التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:
أ .إعداد اإلطار العام للمعايري.
ب .إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.
ج .إعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل يف املشروع.
 -2تشكيل فرق العمل ،وتضمن فريق العمل يف كل خت ص ص ما يلي:
أ.مختص عليم يف مجال المادة.
ب.مختص تربوي يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) .
ج .مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.
 -3تدريب فرق العمل ،فقد قام املركز بعقد ورشة عمل مكثفة ملدة ثالثة ايام تضمنت ما يلي:
أ .التعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.
ب .التعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.
ج .التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.
 -4إعداد النموذج األويل ،فقد قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من مالءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.
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 -5إعداد مسودة املعايري :بعد إقرار النماذج قام الفريق بإعداد مسودة املعايري ،واستفاد من التجارب العاملية والعربي�ة
املتاحة
 -6الفحص األويل ملسودة املعايري :قامت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها باملواصفات واملعايري
املطلوبة.
 -7التحكيم العليم :بعد تسلم املسودة وفحصها من قبل اللجنة املشرفة أحيلت إىل فريق حتكيم عليم ،يتضمن ثالثة
مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة التقل درجتهم العلمية عن الدكتوراه.
ً
 -8التعديل وفقا مللحوظات املحكمني :فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة إىل فريق العمل ليقوم بتعديله وفقا مللحوظات
املحكمني.
ً
-9املراجعة النهائي�ة :بعد تسلم املنتج معدال من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من اتساق املنتجات يف
كافة التخصصات.

خطوات العمل يف املشروع:
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

اجتماع
فريق
العمل

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
المعايير
التعديل
وإعداد
نسخة
المعايير

تشكيل
فرق
العمل

خطوات
التخطيط

العمل في
المشروع
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تسليم نسخة
المعايير من
قبل فريق
العمل

مكونات املعايري:

تتكون معايري معلم األحياء من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى ،واجلزء الثاين املتعلق
بالتخصص .وتشتمل املعايري املشرتكة على أحد عشر معيارا ،يتن�اولها بالتفصيل « املعايري املهني�ة الوطني�ة للمعلمني باململكة
ً
العربي�ة السعودية» ،فيما تشتمل املعايري التخصصية على معيارا تن�اول بني�ة التخصص وطرق تدريسه.

المعايير
التخصصية

المعايير
العامة
المشتركة

محتوى املعايري التخصصية:

تتن�اول املعايري التخصصية ما ينبغي على معلم األحياء معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص التدرييس وطرق تدريسه،
ويتضمن ذلك املعارف واملهارات املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية فاعلة تشمل تطبيق طرق التدريس
اخلاصة والتحلي بالسمات والقيم املتوقعة من املعلم املتخصص حبيث يمثل يف ممارساته وسلوكياته الدور المأمول من معلم
األحياء .فيتوقع من معلم األحياء أن يكون لديه اهتمام كبري بعلم األحياء كتخصص معريف يعرض بوضوح العلم كمادة وطريقة،
ولديه الفهم والوعي الكامل باملحتوى العليم لعلم األحياء ومجاالته وتفرعاته ,وبما يبىن عليه من نظريات ومبادئ وقوانني
ومفاهيم وحقائق علمية ،كما أن عليه اإللمام بطبيعة هذ التخصص والطرق العلمية املتبعة للوصول للمعرفة فيه ،والتطور
التارييخ له ,وعالقته بعلوم الكيمياء والفزيياء والفلك والبيئ�ة وعلم األرض وغريها من مجاالت العلوم الطبيعية وغري الطبيعية
األخرى .كما يفرتض أن يبني أهمية علم األحياء يف حياة املجتمع اإلنساين من خالل تطبيقات هذا العلم العديدة اليت أسهمت يف
تطوير وحتسني أساليب احلياة .كما أن عليه معرفة التوجهات التربوية احلالية املتعلقة بهذا التخصص وكيفية تدريسه ,وينبغي
عليه معرفة كيفية تسهيل عملية تمكن الطالب من املفاهيم واملمارسات املستهدفة من خالل التعلم املرتكز على االستقصاء,
كما يفرتض أن يكون لديه خلفية عن تصورات الطالب الشائعة غري الدقيقة عن مفاهيم علم األحياء وكيفية تعديل وتطوير هذه
التصورات أثن�اء تدريسه .
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صياغة املعايري املهني�ة:
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهني�ة للمعلم ،لذلك رتبت يف تسلسل رقيم يب�دأ
برقم املعيار العام يف إطار املعايري العامة ،ثم رقم التخصص .ثم الرقم التسلسلي لكل معيار ،كما يتضح من الشكل التايل:

8

3

8

1

املعيار العام يف اإلطار
(املجاالت العامة
ملهنة التدريس)

رقم التخصص

ً
رقم املعيار وفقا
التسلسل
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املؤشرات

املعيار
.1
.2
.3

املعيار :1 .8 .3 :يعرف املعلم
طبيعة علم األحياء وتاريخ
تطوره

.4
.5
.6
.7

1يلم بأهم األحداث التاريخية العلمية والتقني�ة اليت أسهمت يف تطور
علم األحياء ،ويتمكن من حتليل تلك األحداث وتوضيح أثرها.
2يعرف أبرز العلماء الذين أسهموا يف تطور علم األحياء ،وأهم اإلسهامات
العلمية والتقني�ة اليت قدموها.
3يبني دور احلضارة اإلسالمية –واحلضارات األخرى السابقة والالحقة
لها -يف تطور علم األحياء ،ويقدم أمثلة ألبرز إسهاماتها.
4يوضح طبيعة العلم ،و يشرح سماته األساسية ,مثل قابليت�ه للتعديل,
واعتماده على الدليل احليس.
5يوضح غايات علم األحياء وخصائصه ،ويفرق بني األسئلة العلمية
وغري العلمية يف علم االحياء.
6يوضح العالقة بني علم األحياء واملجتمع والتقني�ة ،ويقدم أمثلة توضح
العالقات املتب�ادلة بينها.
7يفرق بني الفرض والنظرية والقانون واحلقيقة واملفهوم والنموذج
العليم ,ويستطيع تقديم أمثلة من علم األحياء توضحها.
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املؤشرات

املعيار
.1

1يلم بمفهوم املنهج العليم واملفاهيم املرتبطة به ،ويبني أهمية ممارسته
يف الوصول للمعرفة العلمية.
2يعرف مجموعة من طرق البحث العليم التجريبي�ة وغري التجريبي�ة اليت
يمارسها علماء األحياء ،وحيدد مدى مناسبتها الختب�ار الفرض العليم.
3يطبق طرق البحث العليم التجريبي�ة وغري التجريبي�ة ،ويتمكن من
حتديد املتغريات وضبطها ومالحظتها.
4يستخدم مجموعة متعددة من الطرق و األدوات و التقني�ات املناسبة
للوصول إىل البي�انات وجمعها ،وحتليلها ،وإعداد التقارير عنها،
والتواصل بها مع اآلخرين.
5يستخدم مهارات القياس واملعايرة ،ويقدر مستوى الدقة والضبط
واخلطأ ومصادره يف جمع وتسجيل البي�انات.
ِّ 6
يقوم مصادر متعددة ويستخدمها للوصول إىل املعرفة العلمية مثل:
الكتب ،واملجالت العلمية املتخصصة ،واملواقع اإللكرتوني�ة املوثوقة،
واملؤسسات واجلمعيات العلمية املتخصصة.
7يعرف أخالقيات املمارسات العلمية والبحثي�ة يف علم األحياء,
ويستوعب تنظيماتها الصادرة يف اململكة العربي�ة السعودية..

.1
.2

1يعرف مكونات املخترب وقواعد وإجراءات السالمة واألمان ورموزها.
ِّ 2
يقوم مخاطر املواد الكيميائي�ة اليت يستخدمها يف تدريسه ,ويعرف
كيفية استخدامها ,وختزينها ,والتخلص منها بأمان.
3يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت يمكن أن حتدث داخل
املخترب أو خارجه.
4يشرح كيفية استخدام أدوات املعمل بطريقة آمنة ومناسبة جلميع
الطالب.
5يعرف أهم الزجاجيات واألجهزة اليت تستخدم يف املخترب وكيفية
استعمالها بأمان.
6يوضح املهارات األساسية إلجراء التشريح للكائن�ات احلية ,ويعرف
الضوابط والتشريعات املعتمدة يف التعامل مع حيوانات املخترب.

.2
.3

املعيار :2 .8 .3 :يلم املعلم
بمفهوم املنهج العليم ومبادئه
وخصائصه وطرقه وتطبيقاته
وأخالقياته يف علم األحياء..

.4

.5
.6

.7

املعيار :3 .8 .3 :جيري املعلم
ً
مراعيا قواعد
التجارب العملية
السالمة واألمان يف املخترب.

.3
.4
.5
.6
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املؤشرات

املعيار
.1

1يعرف املفاهيم الرئيسة للرتكيب اخللوي( اخللية ،الربوتوبالزم
،النسيج ...إلخ).
2يوضح اخلصائص املمزية للكائن�ات احلية.
3يلم بالنظرية اخللوية ,ويبني أنواع اخلاليا ,ومكونات اخللية احلية,
ووظائف تلك املكونات.
4يشرح العمليات احليوية اليت تتم يف اخللية ,مثل :االنقسام اخللوي.
والتنفس اخللوي ,والبن�اء الضويئ.
5يعرف األنسجة احلية وأنواعها ,ووظائفها ,واملالئمة بني تركيبها
ووظائفها.
6يصف التنظيم الرتكييب جلسم الكائن اليح وآلية التكامل بني مكوناته

.1

1يعرف املفاهيم الرئيسة يف علم التصنيف :النوع ،الشعبة ،اجلنس
...إلخ.
2يلم بأسس تصنيف الكائن�ات احلية .
3يعرف املمالك الرئيسة اليت صنفت بموجبها الكائن�ات احلية ،ويوضح
خصائص كل مملكة وتصنيفها وأهميتها وأمثلة عليها.
4يعرف الكائن�ات غري اخللوية (الفريوسات) وخصائصها وانواعها .
5يفهم طبيعة التنوع احليوي للكائن�ات احلية يف البيئ�ات املتنوعة .

.1

1يلم باملفاهيم الرئيسة للعمليات احليوية يف جسم الكائن اليح :الهضم،
التنفس ،اإلخراج ،التكاثر ،البن�اء الضويئ  ،النتح  ،الهرمونات ...إلخ.
2يشرح تركيب األجهزة واألعضاء احليوية يف جسم الكائن اليح ،وآلية
عمل كل منها بالتفصيل.
3يبني آلية التنسيق والتآزر بني األجهزة واألعضاء أثن�اء حدوث العمليات
احليوية.
4يشرح املالئمة بني الرتكيب والوظيفة يف أجهزة جسم الكائن اليح
وأعضائه.

.2

املعيار :4 .8 .3 :يبني معلم
األحياء التنظيم الرتكييب
والوظيفي يف اخللية احلية.

.3
.4
.5
.6

ّ
املعيار :5 .8 .3 :يبي معلم
األحياء أسس ومبادئ التنوع
احليوي وتصنيف الكائن�ات
احلية.

املعيار :6 .8 .3 :يصف معلم
األحياء العمليات احليوية اليت
حتدث داخل الكائن�ات احلية

.2
.3
.4
.5

.2
.3
.4
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املؤشرات

املعيار

املعيار :7 .8 .3 :حيدد معلم
األحياء أسس ومبادئ علم
الوراثة يف الكائن�ات احلية.

.1
.2
.3

1يشرح التطور التارييخ لعلم الوراثة ويعرف أبرز املفاهيم الرئيسة فيه.
2يعرف قوانني مندل الوراثي�ة وتطبيقاتها .
3يعرف اجلين�ات ,والكروموسومات ,وخصائص كل منها ,ودورهما يف
عملية الوراثة.
4يذكر أنواع األحماض النووية وتركيبها ,ويفهم طبيعة العالقة بني
احلمض النووي ،والكروموسومات ،واجلين�ات.
5يصف الرتكيب الكيميايئ للمادة الوراثي�ة ,وآلية تكوين الربوتني داخل
اخللية احلية .
6يعرف الوراثة البشرية وتطبيقاتها ,ويقارن بني الصفات الوراثي�ة
اجلسدية واجلنسية.
7يعرف الطفرات اجليني�ة وأنواعها وأسبابها وأهميتها .
8يقدم أمثلة عن التطبيقات املتنوعة للهندسة الوراثي�ة يف حياتن�ا.

.1

1يعرف املفاهيم الرئيسة يف علم البيئ�ة ،ويذكر أنواع البيئ�ات واألنظمة
البيئي�ة ومكوناتها.
2يشرح أبرز العالقات بني املكونات احلية وغري احلية يف األنظمة البيئي�ة.
3يلم بأنواع العالقات بني الكائن�ات احلية يف األنظمة البيئي�ة ،ويشرح
طبيعة تلك العالقات.
4يشرح السلوك يف الكائن�ات احلية ,ويذكر أنواعه ,ويوضح أمثلة
لنماذج من سلوكها.
5يبني آلية حدوث الدورات الطبيعية.
6يعرف أبرز املشكالت البيئي�ة املعاصرة وتأثرياتها على الكائن�ات احلية.

.4
.5
.6
.7
.8

املعيار :8 .8 .3 :يوضح
معلم األحياء أسس ومبادئ
علم البيئ�ة واألنظمة البيئي�ة
وسلوك الكائن�ات احلية.

.2
.3
.4
.5
.6
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املعيار

املعيار :9 .8 .3 :يلم معلم
األحياء بعالقة علم األحياء
بالتخصصات األخرى ويعرف
تطبيقات علم األحياء
والقضايا اجلدلية فيه.

املؤشرات
.1

1يوضح عالقة علم األحياء بالتخصصات األخرى :الفزيياء ,والكيمياء,
وعلم األرض ,والرياضيات وغريها  ،ويتمكن من تقديم أمثلة توضح
هذه العالقة.
2يبني التطبيقات احليوية يف امليادين املختلفة ,مثل :الزراعة والطب
والصناعة ...إلخ.
3حيلل األسس العلمية للتطبيقات احليوية ,ويبني الضوابط األخالقية
الستخدامها.
4يلم بالقضايا اجلدلية الرئيسة يف علم األحياء ويشرح كيفية ظهورها
ونشأتها ,ويعرف كيفية مناقشتها.
5يعرف التأثريات األخالقية للقضايا اجلدلية يف علم األحياء على الفرد
واملجتمع والبيئ�ة .

.1

1يعرف أهم التوجهات احلديث�ة يف الرتبي�ة العلمية ،مثل :استخدام
املعايري يف توجيه الرتبي�ة العلمية ،والتكامل يف تدريس العلوم ،واالهتمام
بالثقافة العلمية (العلم للجميع) والربط بني العلم واملجتمع والتقني�ة
وبني العلم والتقني�ة والهندسة والرياضيات ،وتوظيفها يف تدريس
األحياء.
2يلم بأساليب توظيف البيئ�ة املحيطة ومكوناتها يف تدريس األحياء.
3يذكر أهم التطبيقات التقني�ة للمفاهيم والنظريات العلمية.
4يلم بثقافة علمية ذات عالقة بما يقوم بت�دريسه من موضوعات.
5يقرتح ويصمم نماذج لتبسيط وتوضيح األفكار واملفاهيم والظواهر
العلمية.
6يشرح مفهوم وأهمية معرفة التصورات اخلاطئة واملفقودة يف األحياء،
وطرق الكشف عنها ،ويذكر أمثلة لبعضها ،ويبني أثرها يف عملية
التعلم ،وخطورة جتاهل املعلم لها ،ويذكر الطرق املناسبة للتعامل معها.
7يلم بأنواع التفكري ومهاراته كالتفكري العليم واإلبداعي والناقد واختاذ
القرار وكيفية توظيفها وتنميتها يف دروس األحياء.
8يلم بأبرز مشاريع التطوير العاملية واملحلية يف مجال الرتبي�ة العلمية،
واالختب�ارات الدولية يف هذا املجال.

.2
.3
.4
.5

املعيار :10 .8 .3 :يلم املعلم
باملهارات األساسية ملعلم
األحياء ،والتوجهات احلديث�ة
يف الرتبي�ة العلمية.

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
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املؤشرات

املعيار
.1

.2

املعيار :11 .8 .3 :يلم املعلم
بطرائق التدريس اخلاصة يف
الرتبي�ة العلمية.

.3
.4
.5

.6

14

1يلم بطرق التدريس واألنشطة املفضلة يف تدريس األحياء ،مثل:
املشروعات ،حل املشكالت ،العروض العملية ،التجارب العملية،
الدراسات احلقلية ،الزيارات العلمية ،املعارض العلمية ،املتاحف.
ويشرح الفلسفة اليت تقوم عليها وخطوات وإجراءات تطبيقها يف
تدريس األحياء ,وإجراءات التقويم املناسبة.
2يعرف كيفية تصميم األنشطة االستقصائي�ة بمستويات متعددة يف
دروس األحياء ,وكيفية توجيه املتعلمني إىل توليد األسئلة العلمية,
وإجراء املالحظات ,وجمع البي�انات ،وتنظيمها ،وحتليلها ،وتمثيلها,
وتفسريها ,وربطها باملعرفة العلمية احلالية ،وتقديم االجابات العلمية,
وإعداد التقارير ،والتواصل العليم بها بطرق وأدوات وتقني�ات متعددة.
3يعرف كيفية تصميم دروس حتفز استخدام الطالب ملهارات التفكري
العليا ,ومهارات حل املشكالت.
4حيدد الطريقة املناسبة للتدريس بن�اء على طبيعة املفهوم العليم
ومستوى الطالب واإلمكانات املتاحة.
5يستطيع ختطيط وتنفيذ طرق التدريس بأسلوب يسمح للطالب
بممارسة حوار ونقاش عليم منضبط ومدعم بالدليل حول القضايا
العلمية اليت يستهدفها الدرس.
6يعرف وحيدد مدى مناسبة استخدام الوسائل والتقني�ات املهمة يف تدريس
األحياء مثل :النمذجة والوسائط املتعددة ( )Multimediaبرامج املحاكاة
( )Simulationواحلساسات ( )Sensorsيف املعامل املعتمدة على
احلواسيب املصغرة ()Microcomputer based Laboratory
 )(MBLويتمكن من استخدامها بأسلوب فاعل يف حتقيق أهداف التعلم.
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