إدارة التعليم مبحافظة ................
مدرسة.......................................... :

أ/

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



 .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 تتعرررف الطالبررة علررى المفرراهيم والمبررادع العامررة لعلررم
الكيمياء .
 -2أن تكتسرررب الطالبرررة مهرررارات فكريرررة تتعلرررق باألسررراليب
واالتجاهات الحديثة .
 -3أن تكتسررب الطالبررة مهررارات يدويررة يؤهررل أن تكررون حصرريلة
العمل المخبري .
 -4بث روح التعاون بين الطالبات من خالل العمل المخبري .
 -5أن تتعرف الطالبة على خصائص العلم التجريبري وهرو العلرم
الذي تقوم عليه علم الكيمياء .
 -6أن تتعرف الطالبة على األسلوب العلمي وفوائده .
 -7أن تكتسررب الطالبررة الخطرروات المتبعررة فرري التفكيررر العلمرري
ومن ثم تطبيقها .
 -8أن تكتسرررب الطالبرررة طررررق فهرررم وتحليرررل وتطبيرررق بعررر
الفرضيات والنظريات .
 -9أن تتعرف الطالبة على مآثر العلمراء المسرلمين فري الكيميراء
مثل العالم الجلد كي .
أن تقدر الطالبة دور العلماء المسلمين وإسرهاماتهم فري
-11
تطور علم الكيمياء .
أن تزداد لدى الطالبة معرفة الخالق عز وجرل مرن خرالل
-11
دراسة مخلوقاته .
أن تشكر الطالبة هللا عز وجل على نعمه الكثيرة أن هير
-12
لنا دراسة هذا العلم لكي نطور من حياتنا

معلومات عن المعلمة
 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 اسم المدرسة:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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.

هللا َي ْج َعلْ لَ ُه َم ْخ َرجاًَ ،و َي ْر ُز ْق ُه مِنْ َح ْي ُ
ث ال
 تذكر قوله تعالى (( َو َمنْ َي َّت ِق َّ َ
ب))
َي ْح َتسِ ُ
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/c

توزيع منهج مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي
التاريخ

األسبوع
من

الدروس
إلى

1

األحد 1438 / 12 / 26

الخميس 1439/ 1 / 1

التهيئة للمنهج

2

األحد 1439 / 1 / 4

الخميس 1439 / 1 / 8

الضوء وطاقة الكم

3

األحد 1439 / 1 / 11

الخميس 1439 / 1 / 15

نظرية الكم والذرة

4

األحد 1439 / 1 / 18

الخميس 1439 / 1 / 22

االتوزيع االلكتروني

5

األحد 1439 / 1 / 25

الخميس 1439 / 1 / 29

اتطور الجدول الدوري الحديث

6

األحد 1439 / 2 / 2

الخميس 1439 / 2 / 6

تصنيف العناصر

7

األحد 1439 / 2 / 9

الخميس 1439 / 2 / 13

تدرج خواص العناصر

8

األحد 1439 / 2 / 16

الخميس 1439 / 2 / 20

تكون األيون

9

األحد 1439 / 2 / 23

الخميس 1439 / 2 / 27

االروابط والمركبات األيونية

10

األحد 1439 / 3 / 1

الخميس 1439 / 3 / 5

صيغ المركبات األيونية وأسماؤها

11

األحد 1439 / 3 / 8

الخميس 1439 / 3 / 12

الروابط الفلزية وخواص الفلزات

12

األحد 1439 / 3 / 15

الخميس 1439 / 3 / 19

الرابطة التساهمية

13

األحد 1439 / 3 / 22

الخميس 1439 / 3 / 26

تسمية الجزيئات

14

األحد 1439 / 3 / 29

الخميس 1439 / 4 / 3

التراكيب الجزيئية

15

األحد 1439 / 4 / 6

الخميس 1439 / 4 / 10

16

األحد 1439 / 4 / 13

الخميس 1439 / 4 / 17

اشكال الجزيئات
الكهرسالبية والقطبية
االختبارات

مالحظات

العنوان

اليوم
التاريخ

اإللكترونات في الذرة
-

ملخص الوحدة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الضوء وطاقة الكم – نظرية الكم والذرة – التوزيع االلكتروني –
موجبة
للضوء – وهو نوع من اإلشعاع الكهرمغناطيسى-طبيعة ثنائية
الفترة الزمنية

وجسيمية

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية
في نهاية هذه الوحدة تكون الطالبة قادرة على أن :








تقارن بين الطبيعة الموجية والجسيمية للضوء
تعرف طاقة الكم،وتفسر كيفية ارتباطها مع تغير طاقة المادة
تقارن بين الطيف الكهرمغناطيسى المستمر وطيف االنبعاث الذرى
تقارن بين نموذج بور والنموذج الميكانيكى الكمى للذرة
توضح تأثير كل من الطبيعة الموجية-الجسيمية لدى برولى ومبدأ الشك لهايزنبرج فى النظرة الحالية لاللكترونات فى الذرة
تعرف العالقة بين مجاالت الطاقة الرئيسة والمجاالت الثانوية والمجاالت الفرعية لذرة الهيدروجين
تطبق مبدأ باولى ومبدأ أوفباو وقاعدة هوند لكتابة التوزيع االلكترونى بأستخدام طريقة رسم المربعات وطريقة الترميز
االلكترونىوطريقة ترميز الغاز النبي

األسئلة األساسية

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية )
الفكرة الكبرى:

اإللكترونات في الذرة تمثل أصغر مكون من موكناتها وهي تفيد في
كثير من الدراسات.
ستفهم المتعلمات أن :






س
س
س

الطبيعة الموجية والجسيمية للضوء
طاقة الكم،وتفسر كيفية ارتباطها مع تغير طاقة المادة
الطيف الكهرمغناطيسى المستمر وطيف االنبعاث الذرى

س

-1قارني بين الطبيعة الموجية والطبيعة المادية للضوء
-2صفي الظاهرة التى يمكن ان تفسر بوساطة النموذج المادى
للضوء فقط
 -3قارني بين الطيف المستمر وطيف االنبعاث
 -4فسري لماذا يحتوى طيف االنبعاث الذرى على ترددات معينة
للضوء حسب نموذج بور الذرى؟
-5عددي المجاالت الثانوية الموجودة فى مجاالت الطاقة الرئيسية
االربعة لذرة الهيدروجي

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات









ستكون المتعلمات قادرات على

تعرف الموجات كلها بالطول
الموجى،التردد،السعة،والسرعة
تنتقل الموجات الكهرمغناطيسية جميعها بسرعة الضوء فى
الفراغ
للموجات الكهرمغناطيسية كلها خواص موجية ومادية
تبعث المادة وتمتص الطاقة بكمات محددة
عزا نموذج بور طيف انبعاث الهيدروجين الى انتقال
االلكترونات من مدارات ذات طاقة عالية الى مدارات ذات
طاقة منخفضة
تربط معادلة دى برولى طول موجة الجسيم مع كتلتة
وسرعتة المتجهة وثابت بالنك
يفترض النموذج الميكانيكى الكمى للذرة أن لاللكترونات
خواص الموجات









المقارنة بين الطبيعة الموجية والجسيمية للضوء
تعريف طاقة الكم،وتفسر كيفية ارتباطها مع تغير طاقة المادة
المقارنة بين الطيف الكهرمغناطيسى المستمر وطيف االنبعاث
الذرى
المقارنة بين نموذج بور والنموذج الميكانيكى الكمى للذرة
توضح تأثير كل من الطبيعة الموجية-الجسيمية لدى برولى
ومبدأ الشك لهايزنبرج فى النظرة الحالية لاللكترونات فى الذرة
التعرف العالقة بين مجاالت الطاقة الرئيسة والمجاالت
الثانوية والمجاالت الفرعية لذرة الهيدروجين
تطبق مبدأ باولى ومبدأ أوفباو وقاعدة هوند لكتابة التوزيع
االلكترونى بأستخدام طريقة رسم المربعات وطريقة الترميز
االلكترونىوطريقة ترميز الغاز النبيل

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
المحكات الرئيسية
أدلة أخرى

عمل بحث عن حاجات الموجات الكهرمغناطيسية.
كتابة قصة عن كيف النموذج الميكانيكى الكمى للذرة
عمل مطويةعن حاجات الموجات الكهرمغناطيسية.
تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئة  -نام – كفء – متميزة )







-




من خالل األدلة التالية :
النشاط المنزلي .
كتابة تلخيص .

* اختبارات فجائية قصيرة .
* اختبارات طويلة .

* التذكير االكاديمي
* المالحظات

* المفكرات
* تقويم ذاتي

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
سيقوم المتعلمات
بما يأتي

األنشطة التعليمية التعلمية (الخبرة )











أعرض مجموعة من الصور على الطالبات مثل صورة النموذج الميكانيكى الكمى
للذرة
تقسيم الطالبات لمجموعات .
عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالبات عن طريق تقسيم المفردات على
المجموعات ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلمة .
توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة
لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها
مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلمة في حصة لذلك ويمكن
االستعانة بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .
توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالبات بتعبئة
هذا الملف من أذهانهم ومتابعة المعلمة وتعزيز ما يحتاج لذلك .
تكليف الطالبات بحل اسئلة الوحدة منزليا ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة
كاملة .
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن المجموعة األولى عن العلم طريقنا لمعرفة العالم
الطبيعي والمجموعة الثاني اآلالت البسيطة ودورها في تسهيل الحياة وجودة العمل .
تنفيذ جداول مقارنات تعده المعلمة لمفردات الوحدة ويوزيع على المجموعات
ومناقشة المجمعات فيها.
عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالبات لمفردات الوحدة .












* المناقشة
والحوار.
* كتابة
البحث .
* عمل
مطوية .
* كتابة
قصة.
* تنفيذ
نشاطات كتابي
الطالبة
والنشاط.
* حل أوراق
العمل.
* المشاركة
في رسم
خرائط ذهنية
أو خرائط
مفاهيم .
* جمع
المعلومات

سيقوم المعلمة
بما يأتي









يقدم التمهيد .
* تحدد
استراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة
نموذجية
للنصوص.
* التعزيز
المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد الخرائط
الذهنية وخرائط
المفاهيم



نام

كفء

متميزة

التوقعات

مبتدئة

شمول المطوية
لمفردات الوحدة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

عمل البحث

اختار األسلوب المباشر
في كتابة الحديث ولم
يستوف بعض العناصر

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة
البحث جاء مستوف
لعناصره بنسبة كبيرة

استوف جميع عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على
درجة واحدة من القوة
جاء البحث مستوفيا
لعناصره

استوف جميع عناصر
القصة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس
القوة
جاء البحث متميزةا في
عرضه وعناصره
وأسلوبه

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

أحضرها في
الموعد المحدد

أحضرها قبل
الموعد بيوم

الشواهد
واألدلة ومجموع
النقاط

اسم
الوحدة
 تتمثل مهمتك في : .1كتابة بحث عن حاجات الموجات الكهرمغناطيسية.
 .2كتابة قصة عن كيف النموذج الميكانيكى الكمى للذرة
 .3عمل مطوية تشمل :
االلكترونات في الذرات

المهمة األدائية :





الصف

الثاني الثانوي

الطبيعة الموجية والجسيمية للضوء
طاقة الكم،وتفسر كيفية ارتباطها مع تغير طاقة المادة
الطيف الكهرمغناطيسى المستمر وطيف االنبعاث الذرى

هر الهدف

مهمتك :

تنفيذ مطوية – كتابة بحث

الهدف  :توظيف مهارتك في دراسة حاجات الموجات الكهرمغناطيسية
المشكلة والتحدي :أن تطرحه بطريقة علمية  ,وسلسة لتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
د

الدور

ج

الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع

م
ا

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض
معايير
ومحكات
النجاح

أنت  :كاتبة وباحثة محترفة
وظيفتك  :الكتابة والبحث .

ع

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي


مطوية رائعة وبحث ممتاز.






األلمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
إجرائة بطريقة مشوقه وممتعة.
الشمولية .
مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

معلمة المادة :
..............................

المشرفة التربوية :
..............................

مديرة المدرسة :
..............................

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

 الضوء وطاقة الكم

اليوم

التاريخ

الحصة

الفصل

التوقيع

14 / /هـ
14 / /هـ

 نظرية الكم والذرة

14 / /هـ
14 / /هـ

 التوزيع االلكتروني

14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

معلمة المادة :
..............................

المشرفة التربوية :
..............................

مديرة المدرسة :
..............................

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

