تحضير مادة

الكيمياء
الصف الثالث الثانوي
التحضير بالطريقة الثالثية

 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..

معلومات عا المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

تو يع منهج مادة الكيمياء
األسبوع

التاريخ
ما

للى

األحد
0443/4/03
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األحد
0443/7/07
األحد
0443/7/14
األحد
0443/1/1

الخميس
0443/5/4
الخميس
0443/5/00
الخميس
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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

التاريخ

اليوم
عنوان الفصل

األكسدة واالخت ال

الدرس

الفصل

األول

األول






المفردات

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.

دورة التعليم
التركي

العناويا الرئيسية
الفكرة الرئيسة

المفاهيم الشائعة
الير الصحيحة

التقويم

التدريس

طرائق تدريس
متنوعة

مشروع الكيمياء

تطوير المفاهيم

دفتر الكيمياء

التحقق ما الفهم
التقويم
التوسع

األكسدة واالخت ال

عنوان الدرس

األهداف

عدد الحصص

تفاعل األكسدة واالخت ال ـ األكسدة ـ االخت ال ـ العامل المؤكسد ـ العامل المخت ل

لجراءات التدريس
لجراءات متممة أطلب للى الطالبات أا يجدا تعريفا للمصطل "متممة" ،ولعطاء أمثلة على ذلك.
أشرح للطالبات أا تفاعالت األكسدة واالخت ال هما تفاعالا مت ّمماا ،ألنه ال يمكا حدوث أحدهما
دوا حدوث التفاعل انخر في الوقت نفسه.

ال ما
 03دقائق

ما أكثر المفاهيم الير الصحيحة شيوعا لدى الطالبات الربط بيا تعريف األكسدة واالخت ال.
الكشف عا المفاهيم الشائعة والير الصحيحة تميل الطالبات للى االعتقاد أا تفاعل االخت ال
يتضما فقد اإللكترونات ألا الطالبات يربطا بيا كلمة "يفقد" و "االخت ال" ،لذا أذكرها أا عدد
التأكسد هو الذي يخت ل عندما يكتسب العنصر اإللكترونات.
عرض المفهوم أتأكد ما ضرورة تع ي هذا المفهوم لدى الطالبات مبكر وذلك بإعطائها أمثلة
على أنصاف التفاعل وأطلب لليها تحديد أي الذرات ي يد عدد تأكسدها وأيها يقل سواء اكتسبت
أو فقدت خالل العملية.
المهارة أطلب للى الطالبات البحث عا األسئلة انتية واإلجابة عنها :ما الذي يتكوا عندما يتأكسد
األلدهيد؟ ماذا يسمى االختبار الذي يكشف عا العامل المخت ل؟
دوا المستوى أشرح كيف يكوا استعمال االختصارات أداة نافعة لتذ ّكر المفاهيم الصعبة الجديدة
فاالختصاراا  OILو RIGlمثال يذ ّكراا الطالبات أا األكسدة يعني فقداا اإللكترونات وأا
االخت ال يعني اكتسابها.
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منظف أنابيب المغاسل يتكوا منظف أنابيب المغاسل ما بلورات هيدروكسيد الصوديوم ،باإلضافة
للى األلومنيوم .وعند لضافتهما للى الماء يتفاعل األلومنيوم مع الماء في الوسط القاعدي
ويتأكسد.
المعرفة السابقة أراجع مع الطالبات مفهوم الكهروسالبية الذي دُرس سابقا ،وأختار مجموعة ما
األيونات المتعددة الذرات والمألوفة لدى الطالبات وأطلب لليها ليجاد قيم الكهروسالبية ،وأذ ّكرها
بأا الذرة التي تكوا قيمة الكهروسالبية لها أعلى ستكوا العنصر األكثر كهروسالبية عند تعييا
عدد التأكسد.
الكيمياء والرسوم المتحركة أطلب للى الطالبات أا يرسما صورة ساخرة (كاريكاتيرية) أو يكتبا
قصة كوميدية قصيرة لذرة تفقد للكترونا لصال ذرة أخرى على أا يضما قصتها شرحا يصف
أي الذرات تتأكسد وأيها ُيخت ل.
صناعة المعادا أطلب للى الطالبات كتابة قائمة بأسماء ثالثة أشياء مصنوعة ما المعادا ُتستخدم
في حياتها اليومية ،وأطلب لليها البحث في كيفية صناعة هذه المعادا وأا يكتبا في دفاترها
تفسيرا لعمليات التأكسد واالخت ال التي تتضمنها صناعة المعادا.
أكتب المعادلة انتية على السبورة و أطلب لليها تحديد قيمة عدد التأكسد لكل عنصر ثم تحديد
العامل المؤكسد والعامل المخت ل:
4Fe+O2
2Fe2O3
أطلب للى الطالبات البحث في تفاعالت األكسدة واالخت ال التي تحدث في الفرا الالف وأا
يصمما ملصقا يوضحا فيه هذه العملية ويشيرا للى العوامل المؤكسدة والمخت لة في كل
تفاعل.
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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

