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األسئلة األكثر شٌوعا
ما هو برنامج بوابة المستقبل ؟
للتحول نحو التعلٌم الرقمً ،ولقد اتخذت من الطالب والعالم (وهمم نمواة العملٌمة التعلٌمٌمة) محمورا
أطلقت وزارة التعلٌم برنامج بوابة المستقبل
ّ
أساسٌا فً سعٌها إلى خلق بٌئة تعلٌمٌة جدٌدة تعتمد على التقنٌة فً إٌصال المعرفة إلى الطالب ،وزٌادة الحصمٌلة العلمٌمة لمك ،كمما أنهما تمدعم
تطوٌر قدرات المعلمٌن العلمٌة والتربوٌة.
كٌفٌة الدخول الى النظام ؟
عن طرٌق الموقع  https://fg.moe.gov.saوالضغط على اٌقونة تسجٌل الدخول.
ما هو اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بً لتسجٌل الدخول ؟
عن طرٌق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك فً نظام نور.
فً حال نسٌت كلمة المرور ،ماذا افعل ؟
ٌرجى التواصل مع الشخص المسؤول عن حسابك فً نظام نور بمدرستك ومن بعد تحمدٌثها فمً نظمام نمور ٌمكنمك ممن اسمتخدام نفمس البٌانمات
لتسجٌل الدخول الى بوابة المستقبل.
ما هً الخدمات التً ٌقدمها برنامج بوابة المستقبل ؟
تقدم البوابة مجموعة من الخدمات التعلٌمٌة :نظام إدارة التعلم ٌتم من خاللك تقدٌم محتوى اثرائً تفاعلً للطالب أٌضما ٌمكمن للمعلمم ممن رفمع
الواجبات المنزلٌة وأوراق العم ل باإلضافة الى االختبارات االلكترونٌة وبنمك األسمئلة والخطمة الفصملٌة و خدممة التواصمل ممع الطمالب و أولٌما
األمور .أٌضا تقدم البوابة خدمة التحضٌر االلكترونً التمً ٌمتمكن المعلمم ممن خاللهما ممن تقمدٌم تحضمٌر  .وٌمكمن للمعلممٌن و الطمالب واإلدارة
المدرسٌة من االطالع على البرنامج األسبوعً والٌومً .و جدولة الفصول االفتراضٌة للطالب .أٌضا تدعم البوابة نظام النقاط التنافسً خاص
بالطالب لقٌاس مدى التفاعل و االستفادة من البوابة.
ما هو الفرق بٌن بوابة المستقبل ونظام نور ؟
ٌوجد تكامل فً الخدمات بٌن بوابة المستقبل و نظام نور حٌث تستفٌد البوابة من جمٌع المعلومات الموجودة فً نظام نور من حٌمث معلوممات
المستخدمٌن  ،ونظام نور هو خاص ببٌانات المستخدمٌن والمدارس بٌنما بوابة المستقبل خاصة بالعملٌة التعلٌمٌة.
كٌف ٌمكن لإلدارة المدرسٌة متابعة تقدم الطالب و المعلمٌن ؟
ٌوجد هناك مجموعة من التقمارٌر المخصصمة لمإلدارة المدرسمٌة تسمتطٌع ممن خاللهما متابعمة حالمة تقمدم الطمالب و االطمالع علمى جمٌمع أعممال
المعلمٌن و تقٌٌمها .وتعطً هذ التقارٌر مؤشرات أدا واضحة لكل مستخدم داخل النظام.
فً حال واجهتنً أٌة صعوبة فً استخدام بعض خصائص البوابة ،ماذا أفعل ؟
البوابة مجهزة بنظام دعم فنً متكامل تتمثل فً أدلة أستخدام  -ملفات فٌدٌو تعلٌمٌة  -نظام تمذاكر و دعمم فنمً – فرٌمق دعمم فنمً متواجمد فمً
المدارس ضمن فترات مجدولة.
هل ٌتم االستفادة من المواد التعلٌمٌة و أعمال المعلمٌن الحالٌة فً السنوات القادمة ؟
بوابة المستقبل تدعم عملٌة األرشفة التلقائٌة لجمٌع المواد التفاعلٌة التعلٌمٌة و بذلك ٌتمكن المعلمٌن من االستفادة منها فً السنوات القادممة
حٌث تشمل ( :نماذج التحضٌر االلكترونً – األنشطة التفاعلٌة من اختبارات الكترونٌة وواجبات منزلٌة وأوراق عمل) .بحٌمث ٌقموم المعلممٌن
بتحدٌد األنشطة المطلوبة و عرضها مباشرة ضمن الخطة الدراسٌة الجدٌدة.
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توزٌع منهج مادة " كٌمٌا  " 3نظام المقررات للعام الدراسً 1441 / 1441هـ
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1441/1/2هـ
2119/9/1م
1441/1/9هـ
2119/9/8م
1441/1/16هـ
2119/9/15م
1441/1/23هـ
2119/9/22م
1441/1/31هـ
2119/9/29م
1441/2/2هـ
2119/11/6م
1441/2/14هـ
2119/11/13م
1441/2/21هـ
2119/11/21م
1441/2/28هـ
2119/11/22م
1441/3/6هـ
2119/11/3م
1441/3/13هـ
2119/11/11م
1441/3/21هـ
2119/11/12م
1441/3/22هـ
2119/11/24م
1441/4/4هـ
2119/12/1م
1441/4/11هـ
2119/12/8م
1441/4/18هـ
2119/12/15م
1441/4/25هـ
2119/12/22م

إلً
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس

الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس

1441/1/6هـ
2119/9/5م
1441/1/13هـ
2119/9/12م
1441/1/21هـ
2119/9/19م
1441/1/22هـ
2119/9/26م
1441/2/4هـ
2119/11/3م
1441/2/11هـ
2119/11/11م
1441/2/18هـ
2119/11/12م
1441/2/25هـ
2119/11/24م
1441/3/3هـ
2119/11/31م
1441/3/11هـ
2119/11/2م
1441/3/12هـ
2119/11/14م
1441/3/24هـ
2119/11/21م
1441/4/1هـ
2119/11/28م
1441/4/8هـ
2119/12/5م
1441/4/15هـ
2119/12/12م
1441/4/22هـ
2119/12/19م
1441/5/2هـ
2121/1/2م
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الدروس
الغازات (نظرٌة الحركة الجزٌئٌة) ـ تفسٌر سلوك الغازات ـ ضغط الغاز ـ
قانون دالتون للضغوط الخزئٌة
قوى التجاذب (قوى التشتت) ـ قوى التجاذب (قوى ثنائٌة القطبٌة) ـ المواد
السائلة والمواد الصلبة (السوائل) من ص ( 22ـ  ) 29ـ تابع السوائل من
ص ( 31ـ ) 31
المواد الصلبة من ص ( 32ـ  ) 33ـ تابع المواد الصلبة من ص ( 34ـ 36
) ـ تغٌرات الحالة الفٌزٌائٌة (تغٌرات الحالة الفٌزٌائٌة الماصة للطاقة) ـ
تغٌرات الحالة الفٌزٌائٌة الطاردة للطاقة
مراجعة الفصل األول ـ الطاقة (طبٌعة الطاقة) ـ قٌاس الحرارة ـ الحرارة
النوعٌة
الحرارة (قٌاس الحرارة) ـ المحتوى الحراري وتغٌراتك ـ المعادالت الكٌمٌائٌة
الحرارٌة (كتابة المعادالت الكٌمٌائٌة الحرارٌة) ـ المعادالت الكٌمٌائٌة
الحرارٌة لتغٌرات الطاقة
حساب التغٌر فً المحتوى الحراري (قانون هس) ـ حرارة التكوٌن القٌاسٌة ـ
استعمال حرارة التكوٌن القٌاسٌة ـ مراجعة الفصل الثانً
نموذج لسرعة التفاعالت الكٌمٌائٌة (التعبٌر عن سرعة التفاعل) ـ نظرٌة
التصادم ـ العوامل المؤثرة فً سرعة التفاعل (طبٌعة المواد المتفاعلة
والتركٌز) ـ العوامل المؤثرة فً سرعة التفاعل (مساحة السطح ودرجة
الحرارة)
مراجعة عبمة
العوامل المؤثرة فً سرعة التفاعل (المحفزات والمثبطات) ـ قوانٌن سرعة
التفاعل (كتابة قوانٌن سرعة التفاعالت) ـ تحدٌد رتبة التفاعل ـ مراجعة
الفصل الثالث
حالة االتزان الدٌنامٌكً (ما االتزان) ـ الطبٌعة الدٌنامٌكٌة لالتزان ـ تعابٌر
االتزان ـ ثوابت االتزان
العوامل المؤثرة فً االتزان الكٌمٌائً (مبدأ لوتشاتلٌٌك) ـ تطبٌق مبدأ
لوتشاتلٌٌك (التغٌر فً الحجم والضغط) ـ تطبٌق مبدأ لوتشاتلٌٌك (تغٌر درجة
الحرارة) ـ استعمال ثوابت االتزان (حساب التراكٌز عند االتزان)
ثابت حاصل الذوبانٌة ـ توقع الرواسب ـ تأثٌر األٌون المشترك ـ مراجعة
الفصل الرابع
هالٌدات األلكٌل وهالٌدات األرٌل (المجموعات الوظٌفٌة) ـ مركبات عضوٌة
تحتوي على الهالوجٌنات ـ خواص واستعماالت هالٌدات األلكٌل ـ تفاعالت
االستبدال
الكحوالت واإلٌثرات واألمٌنات (الكحوالت) ـ اإلٌثرات واالمٌنات ـ مركبات
الكربونٌل (المركبات العضوٌة التً تحتوي على مجموعة الكربونٌل) ـ
األحماض الكربوكسٌلٌة
مركبات عضوٌة مشتقة من األحماض الكربوكسٌلٌة ـ تفاعالت أخرى
للمركبات العضوٌة (تصنٌف تفاعالت المواد العضوٌة) ـ تفاعالت اإلضافة ـ
تفاعالت األكسدة واالختزال
البولٌمرات (عصر البولٌمرات) ـ التفاعالت المستعملة لصناعة البولٌمرات ـ
خواص البولٌمرات وإعادة تدوٌرها ـ مراجعة الفصل الخامس
مراجعة

االختبارات
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المادة

موضوع الدرس

المرحلة

كٌمٌا 3

اٌغبصاد

نظام المقررات

التهٌئة والتمهٌد
استراتٌجٌة التعلم النشط

س | اششد ٟو١ف١خ دغبة ِٛالد اٌتفبػً.
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصا










نواتج التعلم المخطط لها

( االهداف )

الخبرات السابقة

اجرا ات تحقٌق
النواتج من المعلم
والمتعلم

نشاط اثرائً

○ العصف الذهنً ○ الخرائط الذهنٌة ○ التعلم الذاتً ○ التعلم التعاونً ○ أخرى ............

أْ تفغش اٌطبٌجخ ٔظش٠خ اٌذشوخ اٌجض٠ئ١خ.
أْ تٛضخ اٌطبٌجخ عٍٛن اٌغبصاد اػتّبدا ػٍٔ ٝظش٠خ اٌذشوخ اٌجض٠ئ١خ.
أْ تغتٕتج اٌطبٌجخ اٌّؼبدٌخ اٌش٠بض١خ ٌٍطبلخ اٌذشو١خ ٌٍجغ.ُ١
أْ تششح اٌطبٌجخ ِب ٠ذذث ٌىخبفخ اٌغبص ػٕذ أضغبطٗ ٚتّذدٖ ٚفمب ٌٕظش٠خ اٌذشوخ اٌجض٠ئ١خ
أْ تصف اٌطبٌجخ ضغظ اٌٛٙاء ػٍ ٝعطخ األسض.
أْ تفغش اٌطبٌجخ أْ ضغظ اٌٛٙاء ف ٟاألِبوٓ اٌّشتفؼخ ألً ِّب ٘ ٛػٕذ ِغت ٜٛعطخ اٌجذش.
أْ تغّ ٟاٌطبٌجخ أجٙضح ل١بط اٌضغظ اٌج.ٞٛ
أْ تزوش اٌطبٌجخ ٚدذح ل١بط اٌضغظ اٌجٜٛ

س|
تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجرا ات واالنشطة التالٌة :
 اٌخٍف١خ إٌظش٠خ ٌٍّذتٜٛ
 جٕغ١خ اٌؼٍّبء اٌؼبٌّبْ اٌٍزاْ طٛسا ٔظش٠خ اٌذشوخ اٌجض٠ئ١خ ٕ٠تّ١بْ إٌ ٝثٍذِ ٓ٠ختٍف ٓ١إر وبْ ٌٛد٠ٚغ ثٌٛتضِبْ ّٔغب٠ٚب ف ٟدٓ١
وبْ جّ١ظ ِبوغ ً٠ٛأعىتٍٕذ٠ب.
 طشائك تذس٠ظ ِتٕٛػخ
 د ْٚاٌّغت ٜٛأروش اٌطبٌجبد أْ اٌطبلخ اٌذشو١خ تتٕبعت طشد٠ب ِغ وتٍخ اٌجغُ ٚعشػتٗ فمذ ٠ى ْٛدجُ اٌجغُ ضخّب وبٌطبئشح أٚ
صغ١شا وبٌجغ١بد اٌّىٔٛخ ٌٍزسح ٚأروش٘ٓ أْ اٌؼاللخ اٌش٠بض١خ ٌتذذ٠ذ اٌطبلخ اٌذشو١خ ٌٍجغُ ٘.KE= 1/2mv2 ٟ
ِ ششٚع اٌى١ّ١بء
 ثٌٛتضِبْ ِٚبوغ ً٠ٛأطٍت إٌ ٝاٌطبٌجبد اٌجذج ػٓ وً ِٓ ٌٛد٠ٚغ ثٌٛتضِبْ ٚجّ١ظ ِبوغ ً٠ٛاٌالت ٟأدد أثذبحّٙب ػٓ اٌغبصاد إٌٝ
تط٠ٛش ٔظش٠خ اٌذشوخ اٌجض٠ئ١خ ٚأطٍت إٌ ٓٙ١وتبثخ تمش٠ش ٠تضّٓ ٍِخصب ٌّغبّ٘خ وً ِّٕٙب ٚتم ُ٠ٛأّٙ٠ب وبْ اٌّغبّ٘خ األل ٜٛفٟ
إٌظش٠خ.
 ػشض عش٠غ
 اإلصادخ أضغ لّؼب ِمٍٛثب فٛق عطخ ِبء ف ٟوأط ٚأدفغ جضأح اٌّخشٚط داخً اٌّبء ِغ ثمبء عبق اٌمّغ ِفتٛدبٚ .أطٍت إٌ ٝاٌطبٌجبد
تفغ١ش ِب ٠ذذث .أغٍك عبق اٌمّغ اٌّفتٛح ثإصجؼه ف ٟأحٕبء دفؼه اٌجضء اٌّخشٚط داخً اٌّبء ٚأعأي اٌطبٌجبد أْ ٠فغشْ إٌتبئج.
 اٌش٠بض١بد ف ٟاٌى١ّ١بء
 اٌجزٚس اٌتشث١ؼ١خ أروش اٌطبٌجبد ثأْ اعتخذاَ لبٔ ْٛجشا٘بَ ف ٟدً ِغبئً اٌؼاللخ ث ٓ١اٌىتً اٌّ١ٌٛخ ٌٍغبصاد ٚعشػخ تذفمٙب ٠تضّٓ
اٌجزٚس اٌتشث١ؼ١خ ٚرٌه ألْ اٌىخ١ش ِٓ اٌطبٌجبد ال ٕ٠تج ٓٙإٌ ٝسِض اٌجزس اٌتشث١ؼ٠ٚ ٟمّٓ ثذً اٌّؼبدٌخ ف ٟصٛسح تٕبعت طشدٞ
ثغ١ظ.
 اعتخذاَ اٌّصطٍذبد اٌؼٍّ١خ
 دسجخ اٌذشاسح ٚاٌضغظ أطٍت إٌ ٝاٌطبٌجبد وتبثخ تؼش٠ف وً ِٓ دسجخ ا ٌذشاسح ٚاٌضغظ حُ وتبثخ جًّ تتضّٓ ٘زٖ اٌّصطٍذبد.
 قٌاس ضغط الهوا أسأل الطالبات عما إذا كان تغٌر قطر طول األنبوب فً مقٌاس تورشٌلً ٌؤثر فً ارتفاع الزئبق داخل األنبوب.
وأوضح لهن أن تورشٌلً وجد أن تغٌر قطر األنبوب أو طولك ال ٌؤثر فً ارتفاع عمود الزئبق ألن ارتفاعك ٌبقى ثابتا عند
 mm261تقرٌبا.

س | فسري نظرية الحركة الجزيئية.
تقوٌم قبلً

نوع التقوٌم

تقوٌم بنائً
تقوٌم ختامً

س | ٚضذ ٟعٍٛن اٌغبصاد اػتّبدا ػٍٔ ٝظش٠خ اٌذشوخ اٌجض٠ئ١خ.
س | فغش ٞأْ ضغظ اٌٛٙاء ف ٟاألِبوٓ اٌّشتفؼخ ألً ِّب ٘ ٛػٕذ ِغت ٜٛعطخ اٌجذش.

س | عّ ٟأجٙضح ل١بط اٌضغظ اٌج.ٞٛ

معلومات اثرائٌة

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائٌة عن الدرس

الواجبات المنزلٌة

حل أسئلة تقوٌم الدرس واألنشطة المصاحبة

رابط تفاعلً

الروابط مخفٌة فً النسخك المجانٌة
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