اإلدارة العامة للتعليم .....................

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

معلمة المادة
أ....................................... /

مسرد مادة
توزيع منهج مادة
األسبوع

1

9441/4/41هـ

( الكيمياء 4

9441/5/4هـ

المقصود بالحسابات الكيميائية

األسبوع

5

9441/5/11هـ 9441/6/1هـ

الغازات

األسبوع

9

9441/6/16هـ 9441/6/41ه
ـ

قوانين الغازات

األسبوع

13

9441/7/14هـ 9441/7/11ه
ـ

األلكينات واأللكاينات

17

9441/1/17هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

) للصف ( الثاني الثانوي علمي )

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9441-9441هـ )

األسبوع 9441/5/7هـ 9441/5/99ه األسبوع 9441/5/94ه
ـ
ـ

2

الحسابات الكيميائية والمعادالت
الكيميائية

3

األسبوع

9441/6/5هـ 9441/6/1هـ

األسبوع

6

قوى التجاذب

7

األسبوع

9441/7/4هـ 9441/7/7هـ

األسبوع

11

قانون الغاز المثالي
الحسابات المتعلقة بالغازات

11

األسبوع

9441/1/1هـ 9441/1/6هـ

األسبوع

14
ملاحظات

األسبوع 9441/1/14هـ

( الكيمياء )

للصف ( الثاني الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

معلمة المادة :أ/
...........................................................

مشكالت الهيدروكربونات

15

9441/5/91ه
ـ

المادة المحددة للتفاعل
9441/6/91ه
ـ

9441/6/96ه
ـ

المواد السائلة والمواد الصلبة
9441/7/91ه
ـ

9441/7/94ه
ـ

مقدمة إلى الهيدروكربونات
9441/1/1هـ

9441/1/94ه
ـ

الهيدروكربونات االروماتية

األسبوع

9441/5/19ه
ـ

4
األسبوع

نسبة المردود المؤوية
9441/6/91ه
ـ

8
األسبوع

9441/5/15ه
ـ

9441/6/14ه
ـ

تغيرات الحالة الفيزيائية
9441/7/97ه
ـ

12

9441/7/19ه
ـ

األلكانات
9441/1/11ه
ـ

األسبوع

9441/1/96ه
ـ

16

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9441/4/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9441/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9441/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :أ/
.......................................................

قائدة المدرسة :أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الكيمياء )

عنوان الفصل
الفصل

الحصة

التاريخ

للصف ( الثاني الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

الحسابات الكيميائية
المكون

األسبوع ()1

الهدف

 أن تصف الطالبة العالقات من خالل معادلة كيميائية موزونة
المقصود
بالحسابات
الكيميائية

 أن تبين الطالبة عالقة المول بالجسيمات
 أن تفسر الطالبة المعادالت الكيميائية

 أن تذكر الطالبة النسبة المولية في المعادلة الكيميائية الموزونة
تابع المقصود
بالحسابات
الكيميائية

 أن تبين الطالبة مصطلح نسبة الموالت
 أن تطبق الطالبة قانون حفظ الكتلة على التفاعالت الكيميائية

معلمة المادة :أ/
...........................................................

المشرفة التربوية :أ/
.......................................................

إستراتيجية التدريس

الإجراءات

 oالتعليم التعاوني

 oكتاب الطالبة (

 oحل المشكالت

o

 oاسلوب الحوار

أداء التقويم
)

 oاختبار
تشخيصي

 oدليل المعلمة (

)

 oمالحظة

 oاالستنتاج

 oبوربوينت

(

)

 oورقة عمل

 oالعصف الذهني

 oرسوم

(

)

 oبنائي

 oخرائط المفاهيم

 oوسائط سمعية( )

 oالتفكير اإلبداعي

( )

 oفيديو

 oاختبار
ختامي

 oهيكلة السمكة

 oإنجاز

 oاالستقصاء

مشروع

 oالتعليم التعاوني

 oكتاب الطالبة (

 oحل المشكالت

o

 oاسلوب الحوار

)

 oاختبار
تشخيصي

 oدليل المعلمة (

)

 oمالحظة

 oاالستنتاج

 oبوربوينت

(

)

 oورقة عمل

 oالعصف الذهني

 oرسوم

(

)

 oبنائي

 oخرائط المفاهيم

 oوسائط سمعية( )

 oالتفكير اإلبداعي

( )

 oفيديو

 oاختبار
ختامي

 oهيكلة السمكة

 oإنجاز

 oاالستقصاء

مشروع

قائدة المدرسة :أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الكيمياء )

للصف ( الثاني الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
معلمة المادة :أ/
...........................................................

المشرفة التربوية :أ/
.......................................................

قائدة المدرسة :أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الكيمياء )

للصف ( الثاني الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
معلمة المادة :أ/
...........................................................

المشرفة التربوية :أ/
.......................................................

قائدة المدرسة :أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الكيمياء )

للصف ( الثاني الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
معلمة المادة :أ/
...........................................................

المشرفة التربوية :أ/
.......................................................

قائدة المدرسة :أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الكيمياء )

للصف ( الثاني الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
معلمة المادة :أ/
...........................................................

المشرفة التربوية :أ/
.......................................................

قائدة المدرسة :أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الكيمياء )

للصف ( الثاني الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
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
معلمة المادة :أ/
...........................................................

المشرفة التربوية :أ/
.......................................................

قائدة المدرسة :أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الكيمياء )

للصف ( الثاني الثانوي – النظام الفصلي ) – الفصل الدراسي الثاني

0554466161

معلمة المادة :أ/
...........................................................

المشرفة التربوية :أ/
.......................................................

قائدة المدرسة :أ/
.............................................................

