الكيمياء 1
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بالطريقة البنائية

المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:
 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 .3المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين في هذه المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
 .5تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية
واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً.
 .6تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
 .7تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه يدرس بنا ًء
على اختياره ووفق قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
 .8رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل
جميع المتعلمين.
 .10تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 .11تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة
وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 .12تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
 .13تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.

يتوقع من المتعلم في نهاية المرحلة الثانوية ومن خالل دراسته لمقرر الكيمياء أن:
 -1يقدر عظمة هللا ودقة صنعه وتدبيره لخلقه ،ومن خالل دراسته للمادة وتركيبها ،وخواصها ،وأهم التغيررا الترت تأررأ عليهرا ،ومالعظرة عظمرة يرا هللا الترت
تعصى.
 -2يسخر نعم هللا عليه فت عمارة األرض ،وتعقيق معنى العبودية هلل.
 -3يكتسب قدرا مناسبا من المعرفة العلمية والمبادئ والقوانين والنظريا الكيميائية عن:








تعرد و

التركيب الداخلي للذرة وترتيب اإللكترونات فيها وأنواع الروابط بينها عند تكوين الجزيئات.
خصائص المادة في حاالتها الثالث :الجامدة والسائلة والغازية.
خواص العناصر ،وأهم استخداماتها ومركباتها.
كيمياء الكربون وأهم خواص المجموعات الوظيفية في المركبات العضوية ،وتطبيقاتها.
كيمياء الغذاء :البروتينات والكربوهيدرات ،األمالح الغذائية والفيتامينات ،والمضافات الغذائية ،وأهم صفاتها وفوائدها وتفاعالتها األساسية.
نماذج من التصنيع الكيميائي ،ودورها في تقدم العلوم والتقنية.
التلوث البيئي الناجم عن الثورة الصناعية والحضارية ،ودور الكيمياء في التقليل من آثاره السلبية.

 -4ينمت المهارا العقلية المتعلقة بعلم الكيمياء مثل:
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مالحظة الخواص المختلفة للمواد ،والتفاعالت التي تحدث للمواد المختلفة.
الحساب الكيميائي حول المعادلة الكيميائية ،وما يصاحبها من تغيرات كمية في المادة والطاقة ،تراكيز مكونات بعض المحاليل.
استنتاج بعض النتائج المبنية على المشاهدات النظرية والعملية ،وتوقع ما يصاحبها من تغيرات في المادة والطاقة وأثرها على الحياة واألحياء.

ينمت المهارا العملية من خالل إجراء التجارب المختلفة المتعلقة بالمعارف الكيميائية المختلفة.
يتبع قواعد السالمة ويتوخى الدقة والعذر أثناء العمل فت مختبر الكيمياء فت المدرسة أو عضوره الدروس العملية فيه.
يكتسب اتجاها علميا يتميز بسعة األفق ،والموضوعية والعقالنية ،واعترام أراء اآلخرين ،وتقبل وجهرا النظرر المغرايرة المسرتندة ألدلرة علميرة سرليمة ،وعرب ا سرتأال
الموجه ،والتواضع ،واألمانة العلمية ،وتنمية ذلك من خالل دراسته لمعتوى الكيمياء.
يدرك أبيعة علم الكيمياء المعتمدة على المالعظة والتجريب ،واألدلة الواقعية ،وأنره قابرل للقيراس والتأروير،من خرالل اسرتعراض جهرود الكيميرائيين ودراسراتهم ،وإجرراء
بعض التجارب العملية فت المختبر.
يتعرف أثر علم الكيمياء فت تأور التقنية ،وأثرهما على تأور المجتمع ورقيه من خالل مالعظة التأبيقا العياتية لعلم الكيمياء وتفاعل المجتمع معها.
يعافظ على البيئة والموارد الأبيعية فيها.
يمارس أسلوب التفكير العلمت واإلبداعت من خالل بعث علول بعض المشكال التت تمر به خالل دراسته لعلم الكيمياء ،أو مواقف العياة اليومية.
يقدر جهود علماء الكيمياء عامة وعلماء الكيمياء العرب المسلمين خاصة ،فت تقدم العلوم وخدمة اإلنسانية.
يمارس عادا صعية وغذائية سليمة تمكنه من المعافظة على صعته وصعة مجتمعه.

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الكيمياء  ( )1نظام المقررات )

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

األسبوع

التاريخ

الدروس

مالحظات

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

قصة مادتين  -الكيمياء والمادة

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الطرائق العلمية -البحث العلمي

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

العناصر والمركبات
تعريف الذرة  -كيف تختلف الذرات؟

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

تابع كيف تختلف الذرات؟

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

ا نوية غير المستقرة والتعلل ا شعاعت  -تقويم الفصل الثالث

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

تصنيف التفاعالت الكيميائية

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

تابع تصنيف التفاعالت الكيميائية  -قياس المادة

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

خواص المادة  -تغيرات المادة  -المخاليط

االحد اجازة مطولة

التفاعالت والمعادالت

األربعاء والخميس إجازة مطوله

موالت المركبات الصيغة األولية الصيغة الجزيئية صيغ االمالح المائية

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

الـمـادة

كيمياء 1

التهيئة

ما هو أهمية دراسة علم الكيمياء؟
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +الصور العلمية
التوضيحية

الوسائل المساعدة

الـدرس

1

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تجري الطالبة تجربة
استهاللية للربط بين
الكيمياء والمادة.

أن توضح الطالبة عالقة
الكيمياء بالمادة من حولنا.
أن تحدد الطالبة أهمية
دراسة علم الكيمياء.
أن تصف الطالبة ضرر
األشعة الفوق بنفسجية
على اإلنسان.

الموضوع

قصة مادتين

المكتسبات

التعرف على مفهوم علم الكيمياء
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه +
استنتاجيه  +استقصائية

الطريقة
التاريخ

االستقصاء واالستكشاف
التهيئة
تجربة استهاللية
الهدف :ستالحظ الطالبات
الفكرة الرئيسة
تفاعال كيميائيا وتربن
الكيمياء من حولك :أطلب
مالحظاتهن بتعريف كل من
إلى الطالبات أن يتذكرن
الكيمياء والمادة.
آخر مرة قامت فيها
احتياطات السالمة :أطلب إلى
أحدهما بخبز شيء ما – الطالبات االطالع على نماذج
مثل كعكة أو خبز أو حلوى
السالمة قبل بدء العمل
في بيتها وهل للكيمياء
وأوجههن لتوخي الحذر عند
عالقة بذلك.
استعمال اللهب أو العمل
قربه.
اسأل الطالبات:
التنظيف من النفايات :أطلب
إلى الطالبات أن تضعن أعواد
 هل للكيمياء عالقة
الثقاب المستعملة في وعاء
بتشغيل مسجل
مقاوم لالشتعال أو وعاء فيه
MP3؟
ماء.
 ارفع حاسبة واسأل
استراتيجيات التدريس:
الطالبات :ما عالقة
اسأل الطالبات عن األدلة
الكيمياء في صناعة
التي الحظونها أو التي
الحاسبة؟
تشير إلى حدوث تغير في
المادة.
اوظف خروج الرائحة

الشرح والتفسير
تطوير المفاهيم
المواد الكيميائية :اسأل الطالبات عما
يرد إلى اذهانهن عندما يسمعن كلمة
(مواد كيميائية) .غالبا ما يكون لهذا
المصطلح إيحاء سلبي .لذا أركز على
أن المواد الكيميائية منتشرة حولنا في
كل مكان وأن البشر ال يمكنهن العيش
دونها ورغم أن بعضها ضار إال أن
بعضها االخر مفيد وضروري.

التقويم
أجري تجربة استهاللية للربط بين
الكيمياء والمادة.

دفتر الكيمياء
الكيمياء :أطلب إلى الطالبات أن يكتبن
بضع جمل في دفاتر الكيمياء يصفن
فيها ما تريدن تعلمه في صفوف
الكيمياء وما تتوقعنه .ارجع الى هذه
الجمل الحقا لتعرف ما أذا كانت
توقعاتهن قد تحققت.

وضحي عالقة الكيمياء بالمادة
من حولنا.

عرض عملي سريع
المواد النقية أو المواد الكيميائية :أبين
للطالبات أن المواد الكيميائية موجودة
في كل مكان .احرق شمعة كبيرة أمام

حددي أهمية دراسة علم الكيمياء.

صفي ضرر األشعة الفوق
بنفسجية على اإلنسان.

أن تبين الطالبة ما يحدث
للخاليا عند تعرضها لحد
زائد من األشعة فوق
البنفسجية.
أن تذكر الطالبة أهمية طبقة
األوزون.
أن تسمي الطالبة طبقات
الغالف الجوي.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تلتفتت الطالبة إلى دور
العلماء في دراسة علم
الكيمياء.

الـواجــب

بيني ما يحدث للخاليا عند
تعرضها لحد زائد من األشعة
فوق البنفسجية.

الصف موضحا لهن أن الشمع مادة
في هذه التجربة الجراء
كيميائية تحتاج إلى األكسجين الشعالها
مناقشة حول تلوث
إجابات أسئلة األشكال:
إذا وضعت يدك قريبا من الشعلة
الهواء يمكن استعمال
الشكل 1-3
فستحترق كما تحرق األشعة الفوق
هذه التجربة لعرض
تتحلل جزيئات غاز
بنفسجية المنبعثة من الشمس الجلد
مشكلة األوزون التي
األوزون وغاز األكسجين
اذكري أهمية طبقة األوزون.
أيضا .يحتوي واقي الشمس مواد
نمت مناقشتها في هذا
ويعاد تكوينها باستمرار
كيميائية تمتص األشعة فوق
الفصل.
في الغالف الجوي.
البنفسجية قبل أن تصل إلى الجلد
النتائج المتوقعة:
سمي طبقات الغالف الجوي.
تفقد الشمعة جزءا من كتلتها وكذلك األوزون مادة كيميائية موجودة
عندما تشتغل.
في الجو تمتص األشعة فوق
التحليل
البنفسجية قبل أن تصل إلى سطح
 .1تصاعدت كمية صغيرة
األرض.
حلي ورقة العمل الخاصة
من الدخان عند احتراق
التقويم
بالدرس.
الشمعة وأصبحت الشمعة المعرفة :ازود الطالبات بقائمتين تضم
أقل حجما مما كانت عليه أحدهما طبقات الغالف الجوي موزعة
قبل بدء احتراقها.
عشوائيا وتضم األخرى خاصية لكل
 .2تحولت إلى غاز انطلق
طبقة حيث ترتبط الخواص بالتركيب
في الغرفة.
الكيميائي للطبقة ثم أطلب إليهن وصف
كل طبقة بالصفة الخاصة بها.
التقويم
المهارة :أدع الطالبات يرسمن طبقات
الغالف الجوي وتبين أين يتكون
األوزون ويخزن؟
التعزيز
تكون األوزون :اسأل الطالبات عن
سبب تكون معظم األوزون فوق خط
االستواء.
بيني ما يحدث للخاليا عند تعرضها لحد زائد من األشعة
اذكري أهمية طبقة األوزون.
التقويم النهائي
فوق البنفسجية.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
أنواع التحاضير

وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد
المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+

الكتاب االلكتروني

+

سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

إلكترونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"

==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار

0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

