إدارة التعليم بمحافظة

.........................

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

أ/

...............................................

ل

 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية
التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق
الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عدداً من المتعلمين والمؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ
على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع .
 .13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

 -1أن تتعرف الطالبة على المفاهيم والمبادئ العامة لعلم الكيمياء .
 -2أن تكتسب الطالبة مهارات فكرية تتعلق باألساليب واالتجاهات الحديثة .
 -3أن تكتسب الطالبة مهارات يدوية يؤهل أن تكون حصيلة العمل المخبري .
 -4بث روح التعاون بين الطالبات من خالل العمل المخبري .
 -5أن تتعرف الطالبة على خصائص العلم التجريبي وهو العلم الذي تقوم عليه علم الكيمياء .
 -6أن تتعرف الطالبة على األسلوب العلمي وفوائده .
 -7أن تكتسب الطالبة الخطوات المتبعة في التفكير العلمي ومن ثم تطبيقها .
 -8أن تكتسب الطالبة طرق فهم وتحليل وتطبيق بعض الفرضيات والنظريات .
 -9أن تتعرف الطالبة على مآثر العلماء المسلمين في الكيمياء مثل العالم الجلد كي .
 -11أن تقدر الطالبة دور العلماء المسلمين وإسهاماتهم في تطور علم الكيمياء .
 -11أن تزداد لدى الطالبة معرفة الخالق عز وجل من خالل دراسة مخلوقاته .
أن تشكر الطالبة هللا عز وجل على نعمه الكثيرة أن هيأ لنا دراسة هذا العلم لكي نطور من حياتنا
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معلومات عن المعلمة :
 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 اسم المدرسة:

المسرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع
المعلمة

توقيع
المديرة

بسم هللا الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير واوراق عمل وعروض بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد
الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال امية وأيضا جميع ما يخص رياض االطفال
أكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو واثراءات عين لكل الدروس
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً لحقوقنا
في التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

ق َّ
هللاَ يَ ْج َع ْل لَهُ َم ْخ َرجاًَ ،ويَ ْر ُز ْقهُ ِمنْ َح ْي ُ
ب))
س ُ
ث ال يَ ْحتَ ِ
 تذكر قوله تعالى (( َو َمنْ يَتَّ ِ
للشراء الكترونيآ على الرابط:

www.mta.sa/c
أو االتصال

0555107025
مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية تلفون المكتب 0557977722 /
مؤسسة التحاضير الحديثة WWW.MTA.SA

توزيع منهج مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى
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األحد 1438 / 12 / 26
األحد 1439 / 1 / 4
األحد 1439 / 1 / 11
األحد 1439 / 1 / 18
األحد 1439 / 1 / 25
األحد 1439 / 2 / 2
األحد 1439 / 2 / 9
األحد 1439 / 2 / 16
األحد 1439 / 2 / 23
األحد 1439 / 3 / 1
األحد 1439 / 3 / 8
األحد 1439 / 3 / 15
األحد 1439 / 3 / 22
األحد 1439 / 3 / 29

الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
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األحد 1439 / 4 / 6

الخميس 1439 / 4 / 10

16

األحد 1439 / 4 / 13

الخميس 1439 / 4 / 17

1439/ 1 / 1
1439 / 1 / 8
1439 / 1 / 15
1439 / 1 / 22
1439 / 1 / 29
1439 / 2 / 6
1439 / 2 / 13
1439 / 2 / 20
1439 / 2 / 27
1439 / 3 / 5
1439 / 3 / 12
1439 / 3 / 19
1439 / 3 / 26
1439 / 4 / 3

التهيئة للمنهج
الضوء وطاقة الكم
نظرية الكم والذرة
االتوزيع االلكتروني
اتطور الجدول الدوري الحديث
تصنيف العناصر
تدرج خواص العناصر
تكون األيون
االروابط والمركبات األيونية
صيغ المركبات األيونية وأسماؤها
الروابط الفلزية وخواص الفلزات
الرابطة التساهمية
تسمية الجزيئات
التراكيب الجزيئية
اشكال الجزيئات
الكهرسالبية والقطبية
االختبارات

مالحظات

الوحدة
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدرس

شرائح إلكترونيةأوراق نشاط
عرض مرئي
سبورة ذكية
قطع الورق والفلين
تجارب عملية
نشاط
التعلم التعاوني

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)






معلومة إثرائية

زيارة المختبر واالطالع بالنت حول موضوع الدرس

الواجبات المنزلية

حل ورقة الواجب المعدة

أنشطة ملف اإلنجاز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

تقويم ختامي

المتوسطة ومنها بعض التجارب
الكميائية .

أقوم الطالبات من خالل المشاركة في
المناقشات والحوارات ومن خالل اآلراء
والمعلومات التي يطرحونها في الفصل
عن الكيمياء وعلم الكيمياء ومن خالل
النشاط العملي "أين تذهب الكتلة" ومن
خالل تطبيق المهارات العلمية في
النشاط العملي.
تطبيقات

تقويم بنائي

أن تتعرررررف علررررم علررررم الكيميرررراء 
وبعض فروعه.
أن تقوم بالنشاط العملي التمهيدي .
أنتتواصررررل مررررع زمرررري ت الفصررررل
لمعرفة المعلومات عن الكيمياء

أن تحل تدريبات الدرس بنجاح.

الخبرات السابقة

معرفة ما تم دراسته بالمرحلة

تقسيم الطالبات إلي أربع مجموعات بحيرث يكرون الطالبرات فري كرل
مجموعة غير متجانسين من الناحية العلمية
تحرردد لكررل مجموع رة قائررد وكاتررب وهكررذا ( أي مهمررة لكررل فرررد فرري
المجموعة تناسب إمكانياته )
يررتم عرررض مختصررر للمررادة المعرفيررة مررن خ ر ل المعلمررة بواسررطة
البوربوينت والسبورة والكتاب المدرسي .
عرض األنشطة سواء من الكتاب أو ورقة النشاط مرتبة ومتدرجرة
لموضع الدرس لتحقيق الخبرة المطلوبة
تقوم المعلمة بالمرور بين المجموعرات أثنراء تنفيرذ النشراط وتقرديم
التوجيه المناسب للمجموعات
عرض عمل المجموعات حيث تعرض مجموعة ويستمع الجميع
للعرض والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل منهم عن
وجهة نظره ويتم التصويب من المعلمة
عرض ورقة النشاط علي الطالبرات وفيهرا يتخيرر الطالبرات اإلجابرة
الصررحيحة مررن الخاطئررة وننتقررل إلرري الورقررة الثانيررة وفيهررا يلررون
الطالبة الجملة ويحفظها

نشاط إثرائي

الثالثاء

التقويم

تقويم قبلي




إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

األحد

عمل بحث بالرجوع للمكتبة واالنترنت.

يتوقع من الطالبة بعد
الدرس:



مقدمة في الكيمياء

اليوم
التاريخ
كتاب الحصة
الفصل

االثنين

األربعاء

الخميس

س :ألخص معلومات عن الكيمياء.

رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مؤسسة التحاضير الحديثة يسر
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الكيمياء
تحضير  +توزيع  +أهداف
)) استراتجيات حديثة  +وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي ( الخطوات األربع(
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
___________________________________________________________________
لاير  = 100طباعة ملونة  +السي دي
لاير  = 50طباعة أبيض وأسود  +السي دي
) للصف الواحد ( لاير  = 20سي دي فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

واتسب التحاضير
0505107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة

27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539

البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

