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ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
3

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

 -1ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ :
ﻳﻌﺮض اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب .
ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ .
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻰ اﻟﻄﻼب اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ .
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻗﺪ ﺗﺤﺎول أن ﺗﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى .
ﻫﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺎث ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﻛﺘﺸﻔﺖ أن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺠﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ؟
ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻧﻘﻞ اﻷﺛﺎث إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻌﺪم إﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب أو ﻋﺪم إﻣﻜﺎن إﻳﺼﺎل
ﺳﻠﻚ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم أﻳﻀﺎ.

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﺗ ﻌ ﺮ ف اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
45

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺗ ﺼ ﻒ ﺗﻄﻮر ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮرو ﻛﺮﺑﻮن
45

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻮﺿﺢ ﻛ ﻴ ﻒ ﻳﺘﻜﻮن اﻷوزون وأﻫﻤﻴﺘﻪ
45

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﻣﻌﻠﻢ

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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َّللاِ اوثا ازكابجُهُ
ظ اَل ُو ا
ان ّ
عهاٍ ُك ْى اورحًة ه
ٌظز يؤطظة انححبضٍز انحذٌثة
أٌ جمذو نكى

جحضٍز يىلع عٍٍ انًعهى

لمادة الكيمياء 1
مقررات
عدد صفحات المادة  63 :صفحة
الطباعة العادية  07 :لاير
الطباعة الملونة  117 :لاير
ثبإلضبفة إنى طً دي ٌححىي عهى
ثَلثة عزوض ثىر ثىٌُث يخحهفة نكم درص
+
كحبة انطبنجة ودنٍم انًعهًه
+
طدَلت انحمىٌى وانًهبرات حظت َظبو َىر
+
يدهذات اخحجبرات يحُىعة
+
أوراق لٍبص نكم درص
+
أوراق عًم نكم درص
+
طدم إَدبس انًعهًة
+

وطدم إَدبس انطبنجة
+
انًظزد
+
حم أطئهة انكحبة
+
خزائظ ويفبهٍى
+
أطئهة وأخىثة ثزَبيح حظٍ ندًٍع انفحزات
+
إثزاءات
انحىصٍم نهزٌبض وانخزج يدبَب
انحىصٍم نجبلً يذٌ انًًهكة عجز انفٍذكض ( انًظحعدم  42طبعة ) ثمًٍة 05
لاير
نحدش طهجكى وجظدٍم يعهىيبت اإلطحَلو:
إنكحزوٍَب ً عٍ طزٌك انزاثظ
www.mta.sa/c
وًٌكُكى طهت جىسٌع انًُهح او عٍُة
او انشزاء عٍ طزٌك االًٌٍم
يٍ هذا انزاثظ
www.mta.sa/c
أو
نهطهت يٍ داخم انًًهكة ًٌكُك اإلجصبل عهى رلى:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واجظت انححبضٍز
0555107025
0557977722

