تحضير مادة

الكيمياء
الصف الثالث الثانوي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتتعلم للتى الكتوا واإلنستاا والحيتاة وت ويتده
بالمفاهيم األساسية التي تجعله معت اً بدينه قادراً على الدعوة لليه والدفاع عنه.
 تمكيا االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 تحقيق الوفاء للوطا اإلسالمي العام والوطا الخاص المملكة العربية السعودية.
 تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجتي واستتخدام
المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 لعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 تهيئة سائر المتعلميا للعمل في مياديا الحياة بمستوى الئق.
 تخريج عدداً ما المتعلميا والمؤهليا مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة لسالمية سليمة.
 رعاية المتعلميا على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم علتى
اجتيا هذه المرحلة ما حياتهم بنجاح وسالم.
 لكستتابهم مهتتارة المطالعتتة النافعتتة والرالبتتة متتا اال ديتتاد متتا العلتتم النتتافع والعمتتل الصتتال
واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد ت دهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع .

 تكويا الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة..

يتوقع ما المتعلم بعد دراسة المادة أا يكوا -بإذا هللا تعالى -قادر على:
 يقدر عظمة هللا ودقة صنعه وتدبيره لخلقه ،وما خالل دراسته للمادة وتركيبهتا ،وخواصتها ،وأهتم
التغيرات التي تطرأ عليها ،ومالحظة عظمة آيات هللا التي ال تعد وال تحصى.
 يسخر نعم هللا عليه في عمارة األرض ،وتحقيق معنى العبودية هلل.
 يكتسب قدراً مناسبا ً ما المعرفة العلمية والمبادئ والقوانيا والنظريات الكيميائية عا:
 oالتركيب الداخلي للذرة وترتيب اإللكترونات فيها وأنواع الروابط بينها عند تكويا الج يئات.
 oخصائص المادة في حاالتها الثالث :الجامدة والسائلة والغا ية.
 oخواص العناصر ،وأهم استخداماتها ومركباتها.
 oكيمياء الكربوا وأهم خواص المجموعات الوظيفية في المركبات العضوية ،وتطبيقاتها.
 oكيمياء الغذاء :البروتينات والكربوهيدرات ،األمالح الغذائيتة والفيتامينتات ،والمضتافات الغذائيتة،
وأهم صفاتها وفوائدها وتفاعالتها األساسية.
 oنماذج ما التصنيع الكيميائي ،ودورها في تقدم العلوم والتقنية.
 oالتلتتوث البيئتتي ال نتتاجم عتتا الثتتورة الصتتناعية والحضتتارية ،ودور الكيميتتاء فتتي التقليتتل متتا آثتتاره
السلبية.
 ينمي المهارات العقلية المتعلقة بعلم الكيمياء مثل:
 oمالحظة الخواص المختلفة للمواد ،والتفاعالت التي تحدث للمواد المختلفة.
 oالحساب الكيميائي حول المعادلة الكيميائية ،وما يصاحبها ما تغيترات كميتة فتي المتادة والطاقتة،
تراكي مكونات بعض المحاليل.
 oاستنتاج بعض النتائج المبنية على المشاهدات النظرية والعملية ،وتوقع ما يصاحبها ما تغيترات
في المادة والطاقة وأثرها على الحياة واألحياء.
 ينمي المهارات العملية ما خالل لجراء التجارب المختلفة المتعلقة بالمعارف الكيميائية المختلفة.
 يتبع قواعد السالمة ويتوخى الدقة والحذر أثناء العمل في مختبر الكيمياء في المدرسة أو حضوره
الدروس العملية فيه.
 يكتسب اتجاها علميا ً يتمي بسعة األفتق ،والموضتوعية والعقالنيتة ،واحتترام أراء انختريا ،وتقبتل
وجهتتات النظتتر المغتتايرة المستتتندة ألدلتتة علميتتة ستتليمة ،وحتتب االستتتطالع الموجتته ،والتواضتتع،
واألمانة العلمية ،وتنمية ذلك ما خالل دراسته لمحتوى الكيمياء.
 يدرك طبيعة علم الكيمياء المعتمدة على المالحظة والتجريب ،واألدلتة الواقعيتة ،وأنته قابتل للقيتاس
والتطوير،ما خالل استعراض جهود الكيميتائييا ودراستاتهم ،ولجتراء بعتض التجتارب العمليتة فتي
المختبر.
 يتعرف أثر علم الكيمياء في تطور التقنية ،وأثرهما على تطور المجتمتع ورقيته متا ختالل مالحظتة
التطبيقات الحياتية لعلم الكيمياء وتفاعل المجتمع معها.
 يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية فيها.
 يمارس أسلوب التفكير العلمي واإلبداعي ما خالل بحث حلول بعض المشكالت التي تمتر بته ختالل
دراسته لعلم الكيمياء ،أو مواقف الحياة اليومية.
 يقدر جهود علماء الكيمياء عامة وعلماء الكيمياء العرب المسلميا خاصة ،في تقدم العلوم وخدمتة
اإلنسانية.
 يمارس عادات صحية والذائية سليمة تمكنه ما المحافظة على صحته وصحة مجتمعه..
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الدروس
األكسدة واالختزال
تابع األكسدة واالختزال
وزن معادالت األكسدة واالختزال تابع وزن معادالت األكسدة واالختزال
مراجعة الفصل األول
الخاليا الجلفانية
تابع الخاليا الجلفانية
البطاريات
تابع البطاريات
التحليل الكهربائي
تابع التحليل الكهربائي
مراجعة الفصل الثاني
هاليدات األلكيل وهاليدات األريل
تابع هاليدات األلكيل وهاليدات األريل
الكحوالت ،واإليثرات ،واألمينات
تابع الكحوالت ،واإليثرات ،واألمينات
مركبات الكربونيل
تابع مركبات الكربونيل
تفاعالت أخرى للمركبات العضوية
تابع تفاعالت أخرى للمركبات العضوية
البوليمرات
تابع البوليمرات
مراجعة الفصل الثالث
البروتينات
تابع البروتينات
الكربوهيدرات
تابع الكربوهيدرات
الليبيدات
تابع الليبيدات
األحماض النووية
تابع األحماض النووية
مراجعة الفصل الرابع

االختبار النهائي

مالحظات

المادة :كيمياء6
العنواا :الفصل األول
المستوى :السادس النظام الفصلي
الموضوع :األكسدة واالخت ال
الفترة ال منية 5 :حصص
يتمثل فصل األكسدة واالخت ال في ( )1درسيا مو عة على ( )5حصص دراسية
الخطوة  :0تحديد نتائج التعلم المرالوبة
األهداف الرسمية:
سوف يتناولا الطالبات في هذا الفصل دراسة تفاعالت األكسدة واالخت ال.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

األسئلة األساسية

الفكرة الكبرى:
األكسدة واالخت ال.
سيفهما الطالبات أا:
 يعد تفاعال األكسدة واالخت ال تفاعليا
متكامليا لذ تتأكسد ذرة وتخت ل االخرى.
 تصب معادالت األكسدة واالخت ال مو ونة
عندما تكوا ال يادة الكلية في أعداد التأكسد
مساوية لالنخفاض الكلي في أعداد التأكسد
للذرات الداخلة في التفاعل.

أسئلة مثيرة للتفكير:
 ما أهم خواص تفاعالت األكسدة واالخت ال؟
 لماذا ال يتضما جميع تفاعالت األكسدة األكسجيا؟
 ماذا يحدث لإللكترونات في الذرة عندما تتأكسد؟
 ما عدد التأكسد لكل ما الفل ات القلوية األرضية
والفل ات القلوية في مركباتها؟
 كيف يرتبط عدد التأكسد في عمليات التأكسد بعدد
اإللكترونات المفقودة؟ وكيف يرتبط عدد التأكسد في
عمليات االخت ال بعدد اإللكترونات المكتسبة؟
 لماذا يتعيا عليك قبل أا تبدأ بو ا معادلة تفاعل
األكسدة واالخت ال معرفة فيما لذا كاا التفاعل يحدث
في وسط حمضي أو قاعدي؟

ستتعرف الطالبة.....:
 األكسدة واالخت ال.
 و ا معادالت األكسدة واالخت ال.

ستكوا الطالبة قادرة على أا...
 تصف عمليات األكسدة واالخت ال.
 تحدد العوامل المؤكسدة والمخت لة.
 تحدد عدد التأكدس لعنصر في مركب.
 تفسر تفاعالت األكسدة واالخت ال ما حيث التغير في
عدد التأكسد.
 تربط التغير في عدد التأكسد بانتقال اإللكترونات.
 تستعمل التغير في عدد األكسدة واالخت ال.
 ت ا معادلة األكسدة واالخت ال األيونية الكلية مستعملة
طريقة نصف التفاعل.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها الطالبات بعد تعلُّم الوحدة

الخطوة  :1تحديد البراهيا واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية( :عمل مطوية)
تتمثل مهمتك في عمل مطوية تساعدك على تلخيص
المعلومات حول الطرائق المختلفة في و ا معادالت
األكسدة واالخت ال وذلك في فترة منية ال ت يد عا
أسبوع.

 الهدف :مهمتك :عمل مطوية.
 الهدف :تلخيص الطرق المختلفة لو ا معادالت
األكسدة واالخت ال.

األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم:
 التقويم البنائي.
 تقويم أقسام الفصل.
 تقويم الفصل.
 اختبار مقنا.
 دليل التجارب العلمية.











المشكلة والتحدي :جمع المعلومات في أثناء
قراءتك للفصل عا الطرق المختلفة لو ا
معادالت األكسدة واالخت ال.
الدور :أنت معلمة.
لقد طلب منك :تلخيص الطرق المختلفة لو ا
معادالت األكسدة واالخت ال.
وظيفتك :عمل مطوية.
الجمهور :طالبات الصف /0ث
الموقف :عمل مطوية ما الورق باستخدام
األدوات والخامات الال مة لذلك لالستعانة بها في
تدويا المعلومات التي يتم جمعها ما خالل قراءة
الفصل عا الطرق المختلفة لو ا معادالت
األكسدة واالخت ال.
التحدي :عمل مطوية عا الطرق المختلفة لو ا
معادالت األكسدة واالخت ال بصورة دقيقة.
الناتج :مطوية لكل طالبة مدوا بها الطرق
المختلفة لو ا معادالت األكسدة واالخت ال.

التوقعات

مبتدئ
0

جمع المعلومات التي
تم دراستها عا طرق
و ا معادالت
األكسدة واالخت ال.

جمعت
المعلومات
جميعها.

عمل مطوية.

الفترة ال منية

عملت
المطوية
بطريقة
عشوائية
تكثر بها
األخطاء.
تأخرت
يوميا عا
الموعد
المحدد.

نام
1

كفء
0

جمعت المعلومات
جمعت
الخاصة بطرق
المعلومات
و ا معادالت
بطريقة أفضل
األكسدة واالخت ال
ما سابقتها.
فقط.
عملت
عملت المطوية
المطوية
بطريقة خالية ما
بطريقة
األخطاء ولكا
منظمة نوعا ً
الير مرتبة بعض
ما مع قلة
الشيء.
األخطاء.
تأخرت يوم
عا الموعد
المحدد.

أحضرتها في
الموعد المحدد.

متمي
4

جمعت المعلومات
باألولوية بالنسبة
لها.

عملت المطوية بدقة
وتنظيم.

أحضرتها قبل الموعد
المحدد.









الخطوة  :0خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية)
لجراء تجربة علمية مع الطالبات الهدف منها التعرف على مفهوم تفاعل األكسدة واالخت ال.
أقدم للطالبات عرض مرئي بهدف مالحظة تفاعل األكسدة واالخت ال واستنتاج مفهومي العامل المؤكسد والعامل
المخت ل.
أنظم الطالبات في مجموعات وأطلب ما كل مجموعة التعاوا فيما بينها لحل مسائل عددية حول تحديد عدد
التأكسد لعنصر ما في مركب وعدد التأكسد في تفاعالت األكسدة واالخت ال.
أستعمل الشفافية وجها عرض فوق الرأس لدراسة التغير في عدد التأكسد بانتقال اإللكترونات.
أكتب على السبورة تفاعل أكسدة واخت ال وأشرح ما خالله للطالبات كيفية و ا معادالت األكسدة واالخت ال.
أنظم الطالبات في مجموعات ثنائية وأطلب منها و ا معادالت أكسدة واخت ال أيونية كلية مستعمالت طريقة
نصف التفاعل.
أستعيا بخريطة مفاهيمية تتضما الطرق المختلفة لو ا معادالت األكسدة واالخت ال.
األحد
اختبار التهيئة

الخميس
األربعاء
الثالثاء
االثنيا
أنظم الطالبات في
أستعمل الشفافية
أنظم الطالبات في
لجراء تجربة علمية
مجموعات ثنائية وأطلب
وجها عرض
مع الطالبات الهدف مجموعات وأطلب ما
منها و ا معادالت
فوق الرأس
كل مجموعة التعاوا
منها التعرف على
أكسدة واخت ال أيونية
فيما بينها لحل مسائل لدراسة التغير في
مفهوم تفاعل
كلية مستعمليا طريقة
عدد التأكسد
األكسدة واالخت ال .عددية حول تحديد عدد
نصف التفاعل.
بانتقال
أقدم للطالبات عرض التأكسد لعنصر ما في
أستعيا بخريطة
اإللكترونات.
مرئي بهدف مالحظة مركب وعدد التأكسد
في تفاعالت األكسدة أكتب على السبورة مفاهيمية تتضما الطرق
تفاعل األكسدة
المختلفة لو ا معادالت
تفاعل أكسدة
واالخت ال.
واالخت ال واستنتاج
األكسدة واالخت ال.
واخت ال وأشرح
مفهومي العامل
ما خالله للطالبات
المؤكسد والعامل
كيفية و ا
المخت ل.
معادالت األكسدة
واالخت ال.

األخواة المعلميا و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أا تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس

–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا
–ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدا المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
لحج طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
للكترونيا ً عا طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عا االيميل او الفدكس لجميع مدا المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عا طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لما هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  53لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي

 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراالبيا في أا يكونوا وكالء لتحاضير فوا الحربي في مدنهم االتصال
بجوال المدير
0554466161

