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التحضير بطريقة التعلم النشط
















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

يتوقع من المتعلم بعد دراسة المادة أن يكون -بإذن هللا تعالى -قادر على:
















يقدر عظمة هللا ودقة صنعه وتدبيره لخلقه ،ومن خالل دراسته للمادة وتركيبها ،وخواصها ،وأهم التغيررات التري تطررأ عليهرا ،ومالحظرة عظمرة يرات هللا التري ال تعرد
وال تحصى.
يسخر نعم هللا عليه في عمارة األرض ،وتحقيق معنى العبودية هلل.
يكتسب قدراً مناسبا ً من المعرفة العلمية والمبادئ والقوانين والنظريات الكيميائية عن:
 oالتركيب الداخلي للذرة وترتيب اإللكترونات فيها وأنواع الروابط بينها عند تكوين الجزيئات.
 oخصائص المادة في حاالتها الثالث :الجامدة والسائلة والغازية.
 oخواص العناصر ،وأهم استخداماتها ومركباتها.
 oكيمياء الكربون وأهم خواص المجموعات الوظيفية في المركبات العضوية ،وتطبيقاتها.
 oكيمياء الغذاء :البروتينات والكربوهيدرات ،األمالح الغذائية والفيتامينات ،والمضافات الغذائية ،وأهم صفاتها وفوائدها وتفاعالتها األساسية.
 oنماذج من التصنيع الكيميائي ،ودورها في تقدم العلوم والتقنية.
 oالتلوث البيئي الناجم عن الثورة الصناعية والحضارية ،ودور الكيمياء في التقليل من ثاره السلبية.
ينمي المهارات العقلية المتعلقة بعلم الكيمياء مثل:
 oمالحظة الخواص المختلفة للمواد ،والتفاعالت التي تحدث للمواد المختلفة.
 oالحساب الكيميائي حول المعادلة الكيميائية ،وما يصاحبها من تغيرات كمية في المادة والطاقة ،تراكيز مكونات بعض المحاليل.
 oاستنتاج بعض النتائج المبنية على المشاهدات النظرية والعملية ،وتوقع ما يصاحبها من تغيرات في المادة والطاقة وأثرها على الحياة واألحياء.
ينمي المهارات العملية من خالل إجراء التجارب المختلفة المتعلقة بالمعارف الكيميائية المختلفة.
يتبع قواعد السالمة ويتوخى الدقة والحذر أثناء العمل في مختبر الكيمياء في المدرسة أو حضوره الدروس العملية فيه.
يكتسررب اتجاهررا علمي را ً يتميررز بسررعة األفررق ،والموضرروعية والعقالنيررة ،واحترررام أراء ا خرررين ،وتقبررل وجهررات النظررر المغررايرة المسررتندة ألدلررة علميررة سررليمة ،وحررب
االستطالع الموجه ،والتواضع ،واألمانة العلمية ،وتنمية ذلك من خالل دراسته لمحتوى الكيمياء.
يدرك طبيعرة علرم الكيميراء المعتمردة علرى المالحظرة والتجريرب ،واألدلرة الواقعيرة ،وأنره قابرل للقيراس والتطروير،من خرالل اسرتعراض جهرود الكيميرائيين ودراسراتهم،
وإجراء بعض التجارب العملية في المختبر.
يتعرف أثر علم الكيمياء في تطور التقنية ،وأثرهما على تطور المجتمع ورقيه من خالل مالحظة التطبيقات الحياتية لعلم الكيمياء وتفاعل المجتمع معها.
يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية فيها.
يمارس أسلوب التفكير العلمي واإلبداعي من خالل بحث حلول بعض المشكالت التي تمر به خالل دراسته لعلم الكيمياء ،أو مواقف الحياة اليومية.
يقدر جهود علماء الكيمياء عامة وعلماء الكيمياء العرب المسلمين خاصة ،في تقدم العلوم وخدمة اإلنسانية.
يمارس عادات صحية وغذائية سليمة تمكنه من المحافظة على صحته وصحة مجتمعه.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الكيمياء الصف الثاني الثانوى
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األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21
األحد 1441/5/28
األحد 1441/6/5

الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25
الخميس 1441/6/2
الخميس 1441/6/9
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األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16
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األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23
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األحد 1441/6/26
األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

الخميس 1441/6/31
الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14
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األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

األلكانات ـ تابع األلكانات

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

األلكينات واأللكاينات  -تابع األلكينات واأللكاينات
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األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6
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األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13
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 17-16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

المقصود بالحسابات الكيميائية ـ تابع المقصود بالحسابات الكيميائية
الحسابات الكيميائية والمعادالت الكيميائية ـ تابع الحسابات الكيميائية
والمعادالت الكيميائية
المادة المحددة للتفاعل ـ تابع المادة المحددة للتفاعل
نسبة المردود المئوية ـ تابع نسبة المردود المئوية
دليل مراجعة الفصل الخامس ـ الغازات ـ تابع الغازات
قوى التجاذب ـ تابع قوى التجاذب ـ المواد السائلة والمواد الصلبة
تابع المواد السائلة والمواد الصلبة ـ تغيرات الحالة الفيزيائية ـ تابع
تغيرات الحالة الفيزيائية
دليل مراجعة الفصل السادس ـ قوانين الغازات ـ تابع قوانين الغازات ـ
قانون الغاز المثالي
تابع قانون الغاز المثالي ـ الحسابات المتعلقة بالغازات
تابع الحسابات المتعلقة بالغازات ـ دليل مراجعة الفصل السابع
مقدمة إلى الهيدروكربونات ـ تابع مقدمة إلى الهيدروكربونات

متشكالت الهيدروكربونات
تابع متشكالت الهيدروكربونات
الهيدروكربونات األروماتية ـ تابع الهيدروكربونات األروماتية ـ دليل
مراجعة الفصل الثامن
االختبارات

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل
التعليمية)
استراتيجية التعلمَّ
النشط

موضوع الدرس
المقصود بالحسابات الكيميائية
الكيمياء  2ث
صنفي طرق تفسير المعادلة الكيميائية الموزونة.

سبورة ذكية
نشاط
 تعلم تعاوني

الفصل

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى:
...........................
إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝
⃝
أخرى..............
المنزلية ⃝

المالحظة ⃝

اذكري النسب المولية في المعادلة الكيميائية الموزونة.

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

تقويم قبلي

مراجعة ما سبق دراستة

نشاط إثرائي

تقويم ختامي

تسمى دراسة العالقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في
التفاعل الكيميائي الحسابات الكيميائية.
تعتمد الحسابات الكيميائية على قانون حفظ الكتلة الذي ينص على أن
المادة ال تفني وال تستحدث في التفاعل الكيميائي.
تفسر المعادلة الكيميائية الموزونة على أساس الموالت والكتلة
والجسيمات الممثلة (ذرات ،جزيئات ،وحدات صيغ كيميائية).
تطبق قانون حفظ الكتلة على التفاعالت الكيميائية جميعها.
تشتق النسب المولية من معامالت المعادلة الكيميائية الموزونة وترمز كل
نسبة مولية إلى نسبة عدد موالت إحدى المواد المتفاعلة أو الناتجة وإلى
عدد موالت أي مادة أخرى متفاعلة أو ناتجة في التفاعل الكيميائي.

التقويم

تقويم بنائي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)
أن توضح الطالبة مفهوم الحسابات
الكيميائية.
أن تصف الطالبة عالقة المول
بالجسميات.
أن تبين الطالبة العالقات من خالل
معادلة كيميائية موزونة.
أن تذكر الطالبة النسب المولية في
المعادلة الكيميائية الموزونة.
أن تشرح الطالبة مفهوم النسبة
المولية.
الخبرات السابقة

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

وضحي مفهوم الحسابات الكيميائية.

صفي عالقة المول بالجسميات.

بيني العالقات من خالل معادلة كيميائية
موزونة.

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة
كتابة
قراءة
تحدث
استماع
تفكير
الواجبات
األنشطة ⃝
التدريبات ⃝
المناقشة ⃝

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
+
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
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
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
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
0554466161

