مادة الكيمياء 1-2
الصف الثاني الثانوي
نظام المسارات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم
(تحضير التعلم الرقمي) لجميع المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط ومسارات) والذي تشتمل على المحتوى التعليمي
(اضغط على الدرس أو الصورة) للدروس بشرح فيديو من عين وأوراق عمل وعرض بوربوينت لكل درس كما يشمل على اإلثراءات واالنشطة
والواجبات واالستراتيجيات
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظاً
لحقوقنا.
❖ ال نحل لكم بيع هذا العمل وكل محتوياته.
❖ ال نحل لكم االستفادة من هذا العمل إذا لم تدفع ثمنه.
❖ ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا العمل وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

ِ
❖ تذكر قوله تعاىل (( َوَم ْن يَت َِّق َّ
ب ))
اَّللَ ََْي َع ْل لَهُ ََمَْرجاًَ ،ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال ََْيتَس ُ

حساب مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي ) 233608010954856اي بان(

SA5780000233608010954856

حسابات اخرى
اضغط هنا

مؤسسة التحاضير الحديثة

توقيع المعلم/ة

لتسجيل طلب شراء مواد آخرى الكترونيا أضغط هنا

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

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 بناءً 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.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

يتوقع من المتعلم في نهاية المرحلة الثانوية ومن خالل دراسته لمقرر الكيمياء أن:
 -1يقدر عظمة اهلل ودقة صنعه وتدبيره لخلقه ،ومن خالل دراسته للمادة وتركيبها ،وخواصها ،وأهم التغيرات التي تطرأ عليها ،ومالحظة عظمة آيات اهلل التي ال تعد وال تحصى.
 -2يسخر نعم اهلل عليه في عمارة األرض ،وتحقيق معنى العبودية هلل.
 -3يكتسب قدراً مناسباً من المعرفة العلمية والمبادئ والقوانين والنظريات الكيميائية عن:
•
•

•
•

•
•
•

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.

 -4ينمي المهارات العقلية المتعلقة بعلم الكيمياء مثل:
•
•
•

-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

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.

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.
يكتسبب اتجاها علمياً يتمي بسبعة األفق ،والموعبوعية والعقالنية ،واحترار أراء ايخرين ،وتقبل وجهات النظر المغايرة المسبتندة ألدلة علمية سبليمة ،وحب االسبتطالا الموجه،
والتواعع ،واألمانة العلمية ،وتنمية ذلك من خالل دراسته لمحتوى الكيمياء.
يدرك طبيعة علم الكيمياء المعتمدة على المالحظة والتجريب ،واألدلة الواقعية ،وأنه قابل للقياس والتطوير،من خالل اسبببتعراض جهود الكيميائيين ودراسببباتهم ،وإجراء بع
التجارب العملية في المختبر.
يتعرف أث ر 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 بع المشكالت التي تمر به خالل دراسته لعلم الكيمياء ،أو مواقف الحياة اليومية.
يقدر جهود علماء الكيمياء عامة وعلماء الكيمياء العرب المسلمين خاصة ،في تقدر العلور وخدمة اإلنسانية.
يمارس عادات صحية وغذائية سليمة تمكنه من المحافظة على صحته وصحة مجتمعه.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

توزيع منهج مادة (الكيمياء  )1-2للصف (الثاني ثانوي نظام المسارات)
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

المقصود بالحسابات الكيميائية – حسابات المعادالت الكيميائية
المادة المحددة للتفاعل – نسبة المردود المئوية
الضوء وطاقم الكم – نظرية الكم والذرة

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

التوزيع االلكتروني

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

تطور الجدول الدوري الحديث – تصنيف العناصر

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

تدرج خواص العناصر – تكوين االيون

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

الروابط االيونية والمركبات االيونية – صيغ المركبات االيونية واسماؤها

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

الروابط الفلزية وخواص الفلزات

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

الروابط التساهمية – تسمية الجزائيات

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

التراكيب الجزيئية
اشكال الجزيئات
الكهروسالبية والقطبية

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحــــــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرف/ة

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

اجلدول ادلراس
الحصة االولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

االحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

هاتف المدرسة

هاتف المرشد

هاتف المعلم

هاتف ولي االمر

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المادة
كيمياء 1-2
مسارات

عنوان الوحدة

الحسابات الكيميائية

موضوع الدرس

المقصود بالحسابات الكيميائية

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

االثنين
اليوم

الثالثاء
األربعاء

تحدد كمية كل مادة متفاعلة عند بداية التفاعل الكيميائي كمية المواد الناتجة

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

أحدد الفكرة العامة والرئيسة للدرس
ما عالقة الدرس بواق الحياة
ما المراد بالحسابات الكيميائية

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى
⃝ √ فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝ √ بوربوينت

⃝ √ أوراق عمل

نشاط منزلي O
اختبار فترة O

⃝ √ أخرى ..............

مسابقة مدرستي  Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

..........

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير
اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد

االهداف

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التعلم النشط الجديد
الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدرس
المقصود بالحسابات الكيميائية
تحدد كمية كل مادة متفاعلة عند بداية التفاعل الكيميائي كمية المواد الناتجة
❑أوراق
❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑ قطع الورق والفلين
❑تجارب عملية
❑كتاب الطالبة
نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر-زواج-شارك  البطاقات المروحية 
الرؤوس المرقمة  أخرى ... ...

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

الخبرات السابقة

معلومة إثراءيه
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز

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

رابط تفاعلي
❑استماع

تقويم
ختامي

ما الروابط التساهمية القطبية ؟

عرض الجدول  ( 5-1العالقات المشتقة من المعادلة الكيميائية
الموزونة )
أطلب من الطالبات كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل
الكيميائي الموضح في الشكل  5-1على النحو الموضح
عرض الفقرة – تحليل المسألة – حساب المطلوب – تقويم اإلجابة
أبين تعريف النسبة المولية للطالبات ثم أستعمل الشكل 2

تقويم بنائي

الكيميائية الموزونة لتفاعل الحديد واألكسجين العالقة بين كمية
المتفاعلة والناتجة

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

تحدد كمية كل مادة متفاعلة عند
بداية التفاعل الكيميائي كمية المواد
أعرض بور بوينت للفقرة ثم أستعمل الشكل  5-1لتحديد المعادلة
الناتجة

نشاط إثرائي
تقويم قبلي

أسأل الطالبات ما عالقة الدرس بواقع الحياة
 أطلب من بعض الطالبات أن يكتبوا فقرة تبين كيف يرتبط الدرسبحياتهم وأشجع األفكار والرسومات اإلبداعية وقراءة ما كتب
أمام الصف
 -أعرض بور بوينت لعالقة المول بالجسيمات

التقويم

أحدد الفكرة العامة والرئيسة للدرس

ما عالقة الدرس بواق الحياة

ما المراد بالحسابات الكيميائية

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة
❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير

1

الموضوع

الـمـادة

الـدرس

التهيئة

ما المقصود بالحسابات الكيميائية؟

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +الصور العلمية
التوضيحية

الطريقة

كيمياء 1-2

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تجري الطالبة تجربة
استهاللية للتعرف على
أدلة حدوث التفاعل
الكيميائي.

التاريخ
التهيئة

االستقصاء واالستكشاف
نشاط استهاللية

الشرح والتفسير

عرض سريع
الفكرة الرئيسة
لطالبات
ا
ستالحظ
الهدف:
االحتراق :أصل نهايتي أنبوب مطاطي
المواد المتفاعلة والناتجة
فيه
تستهلك
كيميائيا
تفاعال
بقمع زجاجي صغير من طرف وأنبوب
أضع شمعة على طبق
المتفاعلة
المواد
حدى
إ
غاز من الطرف اآلخر ثم امألئي طبق
زجاجي وأضعه في إناء
تبقى
حين
في
كاملة
بصورة
بتري بمحلول صابون يحوي  %10من
فيه ماء ثم أشعل الشمعة،
األخرى
متفاعلة
ال
المادة
الصابون ونقط من الجليسرول ثم
وأسأل الطالبات ماذا يحدث
فائضة.
بصورة
أغمس القمع في الخليط وأربط قطعة
إذا وضعت كأس كبيرة
فوق الشمعة؟ أضع الكأس احتياطات السالمة :أطلب إلى خشبية بطرف مسطرة مترية وأشعلها
أن تحدد الطالبة من النشاط فوق الشمعة وأطلب إلى الطالبات اإلطالع على تعليمات بعود ثقاب ثم أفتح أنبوب الغاز بحيث
تنتج فقاقيع في القمع ببطء وأدع
الطالبات مراقبة ارتفاع
متى تتوقف التفاعالت
السالمة في المختبر قبل بدء
الفقاقيع تخرج من القمع وأطلب إلى
الكأس
في
الماء
مستوى
الكيميائية.
العمل.
إحدى الطالبات أن تلمس كل فقاعة
وأسأل :لماذا ارتفع
مستوى الماء في الكأس؟ التخلص من الفضالت :يجب بالقطعة الخشبية المتعلة فعندئذ سوف
تشتعل الفقاقيع.
أخبر الطالبات أن هذا
معالجة محلول  KMnO4أو
أن تعرف الطالبة الحسابات
الفصل (الحسابات
االحتفاظ به على أنه نفاذية
الكيميائية.
الكيميائية) يتضمن دراسة
كيميائية وال تسكبه في
كميات المواد المتفاعلة
المغسلة.
والناتجة.
أن تستنتج الطالبة أهمية

المقصود بالحسابات الكيميائية
وصف العالقات من خالل معادلة
كيميائية موزونة.
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه +
استنتاجيه  +استقصائية

استراتيجيات التدريس:
أضع خمسة أنابيب

التقويم
اجري تجربة استهاللية للتعرف
على أدلة حدوث التفاعل
الكيميائي.

حددي من النشاط متى تتوقف
التفاعالت الكيميائية.

عرفي الحسابات الكيميائية.

استنتجي أهمية الحسابات
الكيميائية في التفاعل الكيميائي.

الحسابات الكيميائية في
التفاعل الكيميائي.
أن تذكر الطالبة قانون حفظ
الكتلة.
أن تستنتج الطالبة العالقة
بين المواد الناتجة والمواد
المتفاعلة عند تفاعل الحديد
مع األكسجين.
أن تحدد الطالبة العالقات
المشتقة من المعادلة
الكيميائية الموزونة لتفاعل
الحديد مع األكسجين.

أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

طرائق تدريس متنوعة
اختبار وعشر سدادات
دون المستوى :أستخدم مجموعة
مطاطية على الطاولة
اذكري قانون حفظ الكتلة.
نماذج الجزيئات (الكرات والوصالت)
ثم أغلق كل أنبوب
لعمل نموذجا لجزئ  CH4وجزيء
بسدادة واحدة وأسأل
 O2وأطلب إلى الطالبات تعرف هذه
الطالبات :أيهما
استنتجي العالقة بين الحسابات
النماذج ثم أصنع نموذجا لجزيء
يتوافر بكمية أكبر؟
الكيميائية وقانون حفظ الكتلة.
 CO2ونموذجا آخر لجزيئي H2O
وأطلب إليهن تعرف هذه النماذج أيضا.
النتائج المتوقعة:
ثم أخبرهن بأن مجموعتي النماذج
يكون لون محلول
حددي العالقات المشتقة من
تمثالن المواد المتفاعلة والمواد
 KMnO4األصلي
المعادلة الكيميائية الموزونة
الناتجة عند احتراق الميثان .أرتب
أرجوانيا غامقا ويصبح
لتفاعل الحديد مع األكسجين.
المواد المتفاعلة والنواتج على جانبي
المحلول عديم اللون
لوحة كرتون في صورة سهم ثم أطلب
تدريجيا عند إضافة
إلى الطالبات عد أعداد كل نوع من
محلول  NaHSO3وإليه
الذرات قبل التفاعل وبعده.
ومن المتوقع أن يتطلب
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.
التعلم البصري
كل  5mlKMnO4إلى
الجدول  5-1أطلب إلى الطالبات
 27mlNaHSO3حتى
استخدام الجدول لتفسير معادلة احتراق
يتغير لون محلول
الميثان أرسم مخططا للتفاعل
البرمنجات إلى محلول
لمساعدتهن على التفسير.
صاف عديم اللون.

أن تتوخى الطالبة الحذر
عن إجراء التجارب العلمية
في المختبر.
الـواجــب

فسري العالقة بين الحسابات الكيميائية وقانون حفظ الكتلة.

التقويم النهائي

عرفي الحسابات الكيميائية.

الثالثية
التاريخ

اليوم

الحسابات الكيميائية

عنوان الفصل

الدرس

الفصل

1

االول
عنوان الدرس

األهداف

دورة التعليم

التركيز

الفكرة الرئيسة

عرض سريع

التدريس

طرائق تدريس متنوعة

التعلم البصري
دفتر الكيمياء

مشروع الكيمياء

التحقق من الفهم
التقويم
التوسع

المقصود الحسابات الكيميائية
المفردات

تصف العالقات من معادلة كيميائية موزونة.
تذكر النسب المولية في المعادلة الكيميائية الموزونة.
العناوين الرئيسية

عدد الحصص

الحسابات الكيميائية ـ النسبة المولية
إجراءات التدريس

المواد المتفاعلة والناتجة أضع شمعة على طبق زجاجي وأضعه في إناء فيه ماء
ثم أشعل الشمعة ،وأسأل الطالبات ماذا يحدث إذا وضعت كأس كبيرة فوق الشمعة؟
أضع الكأس فوق الشمعة وأطلب إلى الطالبات مراقبة ارتفاع مستوى الماء في
ال كأس وأسأل :لماذا ارتفع مستوى الماء في الكأس؟ أخبر الطالبات أن هذا الفصل
(الحسابات الكيميائية) يتضمن دراسة كميات المواد المتفاعلة والناتجة.
االح تراق :أصل نهايتي أنبوب مطاطي بقمع زجاجي صغير من طرف وأنبوب غاز
من الطرف اآلخر ثم امأل طبق بتري بمحلول صابون يحوي  %10من الصابون
ونقط من الجليسرول ثم اغمس القمع في الخليط واربطي قطعة خشبية بطرف
مسطرة مترية وأشعلها بعود ثقاب ثم افتح أنبوب الغاز بحيث تنتج فقاقيع في
القمع ببطء ودعي الفقاقيع تخرج من القمع وأطلب إلى إحدى الطالبات أن تلمس
كل فقاعة بالقطعة الخشبية المشتعلة فعندئذ سوف تشتعل الفقاقيع.
كمية المواد المتفاعلة :أخذ أربعة دوراق مخروطية حجم كل منها 125ml
وأربعة بالونات ثم أضيف  10mlمن محلول حمض االستيك إلى كل دورق .ووزن
عينات من صودا الخبز مقاديرها  0.5g, 1.0g, 2.5g, 5.0gوأسأل الطالبات
ماذا يحدث عندما تضاف صودا الخبز إلى حمض األستيك؟ أسأل الطالبات عما إذا
كانت الدوارق كلها ستنتج الكمية نفسها من ثاني أكسيد الكربون .أضف صودا
الخبز إلى حمض األستيك في كل دورق وأغطي فوهة الدورق بالبالون بسرعة.
وأسأل الطالبات لماذا تكون حجوم البالونات مختلفة؟
دون المستوى :استخدم مجموعة نماذج الجزيئات (الكرات والوصالت) لعمل
نموذجا لجزئ  CH4وجزيء  O2وأطلب إلى الطالبات تعرف هذه النماذج ثم
أصنع نموذجا لجزيء  CO2ونموذجا آخر لجزيئي  H2Oوأطلب إليهن تعرف هذه
النماذج أيضا .ثم أخبرهن بأن مجموعتي النماذج تمثالن المواد المتفاعلة والمواد
الناتجة عند احتراق الميثان .أرتب المواد المتفاعلة والنواتج على جانبي لوحة
كرتون في صورة سهم ثم أطلب إلى الطالبات عد أعداد كل نوع من الذرات قبل
التفاعل وبعده.

الزمن

 10دقائق

 25دقيقة

الجدول  5-1أطلب إلى الطالبات استخدام الجدول لتفسير معادلة احتراق الميثان
ارسم مخططا للتفاعل لمساعدتهن على التفسير.
تفسير المعادالت الكيميائية :أطلب إلى الطالبات أن يفسرن المعادالت التالية فيما
يتعلق بالجسيمات وعدد الموالت والكتلة
2KClO3
2KCl + 3O2
.Fe2O3 + 3H
2Fe +3H2O
ثم أطلب إليهن أن يضيفن في دفاترهن أنه قد روعي قانون حفظ الكتلة.
الحسابات الكيميائية في الفضاء أطلب إلى الطالبات البحث في دور هيدروكسيد
الليثوم في الت خلص من ثاني أكسيد الكربون لذي ينتجه رواد الفضاء .وأطلب
إليهن أن ينا قشن لماذا يجب التخلص من ثاني أكسيد الكربون وكيف تستخدم
الحسابات الكيميائية لتقليل وزن هيدروكسيد الليثيوم المحمول إلى الفضاء.
أضع قطعة صغيرة من الكالسيوم في أنبوب اختبار يحتوي على  HCLبتركيز
 3.0Mوأجمع غاز الهيدروجين النا تج في أنبوب اختبار آخر .وأ ثبت وجوده
باستخدام قطعة خشبية مشتعلة وأالحظ الفرقعة المميزة الحتراقه ثم أكتب على
السبورة المعادلة اللفظية للتفاعل .وأطلب إلى الطالبات كتابة المعادلة
الموزونة وكتابة نسبتين موليتين لها على األقل.
أطلب إلى الطالبات توضيح كيفية استخدام النسب المولية المشتقة من المعادلة
الكيميائية الموزو نة لربط كتل المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعل.

 5دقائق

 5دقائق

مسرد الليزر 1

الحصة

المكون

األولى
الفصل

مراجعة ما سبق

الهدف
•
•
•

الثانية
المقصود بالحسابات
الكيميائية
الثالثة
الرابعة

تابع المقصود بالحسابات
الكيميائية
تابع المقصود بالحسابات
الكيميائية

الخامسة
الحسابات الكيميائية
والمعادالت الكيميائية

•
•
•
•
•
•

حل أسئلة الكتاب المدرسي.
توضيح المقصود الحسابات الكيميائية.
تفسير أهمية الحسابات الكيميائية في
التفاعل الكيميائي.
ذكر قانون حفظ الكتلة.
تلخيص العالقة بين المواد الناتجة والمواد
المتفاعلة عند تفاعل الحديد مع األكسجين.
بيان طريقة حساب النسبة المولية لتفاعل
كيميائي.
حل مسائل عن الحسابات الكيميائية.
تفسير كيفية إجراء الحسابات الكيميائية
في معادلة تفاعل البوتاسيوم مع الماء.
وصف خطوات لحل مسائل الحسابات
الكيميائية عند تحويل من مول إلى مول
ومن مول إلى كتلة.

معلمة المادة:

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

التطبيق

حل المشكالت

كتاب الطالبة

أوراق قياس

التوضيح
اإلفاضة
التذكر

التعلم التعاوني

تكثيف األفكار

مهارة التفكير

التوضيح
التطبيق

التعلم التعاوني

اإلفاضة
الوصف

التعلم التعاوني

قائدة المدرسة:

كتاب الطالبة

كتاب الطالبة
كتاب الطالبة

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

أوراق قياس
تكليف منزلي

أوراق قياس

مسرد الليزر 2

األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

عدد
الحصص

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات واألنشطة

أداة التقويم

•

حل أسئلة الكتاب المدرسي.

حصة

حل المشكالت

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

•

توضيح المقصود الحسابات
الكيميائية.
تفسير أهمية الحسابات الكيميائية
في التفاعل الكيميائي.
ذكر قانون حفظ الكتلة.

حصة

المكون

األولى

مراجعة ما
سبق

الثانية

المقصود
بالحسابات
الكيميائية

الهدف

•
•

الثالثة

الرابعة

الخامسة

معلمة المادة:

تابع
المقصود
بالحسابات
الكيميائية
تابع
المقصود
بالحسابات
الكيميائية
الحسابات
الكيميائية
والمعادالت
الكيميائية

• تلخيص العالقة بين المواد الناتجة
والمواد المتفاعلة عند تفاعل الحديد
مع األكسجين.
•
•
•
•

بيان طريقة حساب النسبة المولية
لتفاعل كيميائي.
حل مسائل عن الحسابات
الكيميائية.
تفسير كيفية إجراء الحسابات
الكيميائية في معادلة تفاعل
البوتاسيوم مع الماء.
وصف خطوات لحل مسائل
الحسابات الكيميائية عند تحويل من
مول إلى مول ومن مول إلى كتلة.
قائدة المدرسة:

حصة

التعلم التعاوني

مهارة التفكير

كتاب الطالبة

كتاب الطالبة

أوراق قياس

المالحظة

حصة

التعلم التعاوني

حصة

التعلم التعاوني

كتاب الطالبة

كتاب الطالبة

مشرفة المدرسة:

تكليف منزلي

أوراق قياس

توقيع
القائدة

الموضوع :تابع المقصود بالحسابات الكيميائية

صلى من العمود األول بما يناسب من العمود الثاني:

البوتاسيوم:

KBr

البروم:

K

بروميد البوتاسيوم:

Br2

يستعمل األطباء البيطريون الملح األيوني
دوا ًء مضاد ًا للصرع عند األطفال.

البوتاسيوم فلز نشط جد ًا.

............

............

يتفاعل فلز البوتاسيوم وسائل البروم بشدة
لتكوين المركب األيوني بروميد البوتاسيوم.

...........

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

االولى

موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

الزمن المتوقع للوحدة

االسبوع

 3أسابيع

الحسابات الكيميائية
المكون (المحتوى)

الحصة
الهدف

إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

⃝

نماذج حسية

أداء التقويم

⃝ √ البرجكتر

⃝ √ االختبارات الشفوية

✓ تدوين المالحظات +
المقصود بالحسابات
الكيميائية

خرائط المفاهيم +

حتدد كمية كل مادة متفاعلة عند بداية التفاعل
الكيميائي كمية املواد الناجتة

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة
⃝

الرؤوس المرقمة

⃝√

صور

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

أخرى ...................:

⃝ √ االختبارات التحريرية

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

⃝

أخرى........
..........................

الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

البنائية – فواز الحربي
الفكرة العامة
الفكرة الرئيسية

عدد الحصص

عنوان الدرس

عنوان الفصل

المقصود بالحسابات الكيميائية

بالحسابات الكيميائية

الحصة

التاريخ

الفصل
كيمياء 1-2

تؤكد العالقات بين كتل المواد في التفاعالت الكيميائية صحة قانون حفظ الكتلة
تحدد كمية كل مادة متفاعلة عند بداية التفاعل

المفردات الرئيسية

الحسابات الكيميائية – النسبة المولية

الكيميائي كمية المواد الناتجة
االهداف
دورة التعلم

تحدد كمية كل مادة متفاعلة عند بداية التفاعل الكيميائي كمية المواد الناتجة
العناوين الرئيسة
الفكرة العامة

التركيز

الفكرة الرئيسة
النشاطات التمهيدية

الربط بواقع الحياة

التدريس

عالقة المول بالجسيمات
الحسابات الكيميائية
تفسير المعادالت الكيميائية

التقويم

تقويم بنائي

نشاطات التعليم والتعلم
 أسأل الطالبات ماذا تمثل الصورة المبينة في أول الفصل أطلب من الطالبات أن يقرؤا الفكرة العامة أطلب من الطالبات أن يقرؤوا الفكرة الرئيسيةإجراء التجربة االستهاللية ص 7
ما أدلة حدوث تفاعل كيميائي ؟
أطلب من الطالبات عمل المطوية ص7
 أسأل الطالبات ما عالقة الدرس بواقع الحياة أطلب من بعض الطالبات أن يكتبوا فقرة تبين كيف يرتبط الدرس بحياتهم وأشجع األفكاروالرسومات اإلبداعية وقراءة ما كتب أمام الصف
 أعرض بور بوينت لعالقة المول بالجسيماتأعرض بور بوينت للفقرة ثم أستعمل الشكل  5-1لتحديد المعادلة الكيميائية الموزونة لتفاعل
الحديد واألكسجين العالقة بين كمية المتفاعلة والناتجة
عرض الجدول  ( 5-1العالقات المشتقة من المعادلة الكيميائية الموزونة )
أطلب من الطالبات كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل الكيميائي الموضح في الشكل -1
 5على النحو الموضح
عرض الفقرة – تحليل المسألة – حساب المطلوب – تقويم اإلجابة
أبين تعريف النسبة المولية للطالبات ثم أستعمل الشكل 5-2
 -أطلب من الطالبات أن المقارنة بين كتل المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي

مصادر التعلم

التقويم

كتاب الطالبة

ما الدليل على

أوراق ملونة

حدوث التفاعل

أقالم ملونة

الكيميائي ؟

عروض بور
بوينت
كتاب الطالبة
دليل المعلمة
األشكال والصور
والرسومات

ما عالقة الدرس
بواق الحياة ؟
ما عالقة المول
بالجسيمات ؟
ما المراد
بالحسابات
الكيميائية ؟

الوحدة
تمهيد

لى
االو ى

العنوان

ماىاملقصودىبالساباتىالكيمائي ىةى؟ى ى

لسا ىباتىالكيميائي ىة ى
ىا ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تصف العالقات من خالل معادلة كيميائية
❖ تذكر النسب المولية في المعادلة الكيميائية
❖ تكتب الخطوات المتتالية المستخدمة في حل مسائل الحسابات الكيميائية
❖ تحل مسائل الحسابات الكيميائية
❖ تحدد المادة المحددة للتفاعل في مادة كيميائية
❖ تعرف المادة المتفاعلة الفائضة وتحسب كمية المتبقي منها عند انتهاء التفاعل
❖ تحسب كتلة الناتج عندما تعطي كتال ألكثر من مادة متفاعلة
❖ تحسب المردود النظري للتفاعل الكيميائي من البيانات
❖ تحدد المردود المؤوي للتفاعل الكيميائي
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :تؤكد العالقات بين كتل المواد في
التفاعالت الكيميائية صحة قانون حفظ الكتلة .
ستفهم المتعلمات :
❖ وصف العالقات من خالل معادلة كيميائية
❖ النسب المولية في المعادلة الكيميائية
السؤال األول  :ما عالقة المول بالجسيمات ؟
❖ الخطوات المتتالية المستخدمة في حل مسائل
الحسابات الكيميائية
السؤال الثاني  :لماذا تتوقف التفاعالت ؟
❖ حل مسائل الحسابات الكيميائية
❖ بيان المادة المحددة للتفاعل في مادة كيميائية
السؤال الثالث  :وضحي حساب الناتج بناء على
❖ تعريف المادة المتفاعلة الفائضة وتحسب كمية
المادة المحددة للتفاعل .
المتبقي منها عند انتهاء التفاعل
❖ كيفية حساب كتلة الناتج عندما تعطي كتال ألكثر
من مادة متفاعلة
❖ كيفية حساب المردود النظري للتفاعل الكيميائي
من البيانات
❖ بيان المردود المؤوي للتفاعل الكيميائي

•

ستعرف المتعلمات :
وصف العالقات من خالل معادلة كيميائية

ستكون المتعلمات قادرات على :
 وصف العالقات من خالل معادلة كيميائية

•

النسب المولية في المعادلة الكيميائية

 ذكر النسب المولية في المعادلة الكيميائية

•

الخطوووات المتتاليووة المسووتخدمة فووي حوول مسووائل  كتابة الخطوات المتتالية المستخدمة في حل مسائل
الحسابات الكيميائية

الحسابات الكيميائية

•

حل مسائل الحسابات الكيميائية

 حل مسائل الحسابات الكيميائية

•

بيان المادة المحددة للتفاعل في مادة كيميائية

 تحديد المادة المحددة للتفاعل في مادة كيميائية

•

تعريووف المووادة المتفاعلووة الفائضووة وتحسووب كميووة  تعريف المادة المتفاعلة الفائضة وحساب كمية
المتبقي منها عند انتهاء التفاعل

•

كيفية حساب كتلة النواتج عنودما تعطوي كوتال ألكثور  حساب كتلة الناتج عندما تعطي كتال ألكثر من مادة
من مادة متفاعلة

•

متفاعلة

كيفية حسواب الموردود النظوري للتفاعول الكيميوائي  حساب المردود النظري للتفاعل الكيميائي
من البيانات

•

المتبقي منها عند انتهاء التفاعل

بيان المردود المؤوي للتفاعل الكيميائي

البيانات
 تحديد المردود المؤوي للتفاعل الكيميائي

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 المناقشة والحوار .

ستقوم المعلمة بما يأتي :
• تقدم التمهيد .

 كتابة البحث .

• تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة

 عمل مطوية .

من

إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .

 كتابة قصة.

• قراءة نموذجية للنصوص .

 تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .

• التعزيز المناسب

 حل أوراق العمل .

• تقسيم المجموعات.

 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.

• إعداد أورق العمل.

 جمع المعلومات .

• إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عنىالحسابات الكيميائية والمعادالت الكيميائية .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح المادة المحددة للتفاعل .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسوية موع مناقشوة المهموات األدائيوة التوي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبورة التعليميوة الموراد إكسوابها للطالبوات بترتيوب الكتواب لهوا بقصود
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونيوة وبعود عورض أهوداف الوحودة  ،أطلوب مون الطالبوات
توضيح المقصود بالحسابات الكيميائية .
أقدم للطالبوات عورض بوور بوينوت عون الحسوابات الكيميائيوة والمعوادالت الكيميائيوة  ،أطلوب مون
الطالبات قراءة العورض جيودا و ومناقشوة المعلوموات التوي وردت فيوف فوي محاولوة مونهن لتوضويح
الحسابات الكيميائية والمعادالت الكيميائية مع توضيح الهدف منف ومبرراتف.
أقدم للطالبات مطوية عن المادة المحوددة للتفاعول  ،اطلوب مون الطالبوات قوراءة المطويوة بطريقوة
عمليووة مركووزة تعتموود علووى تحليوول المعلومووات التووي وردت بهووا موون خووالل إسووتيعاب العالقووات بووين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن المادة المحددة للتفاعل .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن نسبة المردود المئوية ويتم ذلك من خوالل االسوتعانة بشوبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيود
عن عشرين سطرا و.
أطلب من الطالبات كتابوة مقالوة قصويرة عون الحسوابات الكيميائيوة موع توضويح الهودف مون كتابوة
المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح
الحسابات
الكيميائية

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

كيمياء 1-2

المادة

اليـوم

نظام المسارات

األحد

موضوع الدرس

المقصود بالحسابات الكيميائية

التاريخ

التمهيد

ما المقصود بالحسابات الكيميائية؟

الحصة

إستراتيجية التعليم

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

الوسائل المساعدة

المحتوى التعليمي

إجراءات التعليم والتعلم

األهداف السلوكية
أن تجري الطالبة تجربة استهاللية للتعرف
على أدلة حدوث التفاعل الكيميائي.
أن تحدد الطالبة من النشاط متى تتوقف
التفاعالت الكيميائية.
أن تعرف الطالبة الحسابات الكيميائية.
أن تستنتج الطالبة أهمية الحسابات
الكيميائية في التفاعل الكيميائي.
أن تذكر الطالبة قانون حفظ الكتلة.
أن تستنتج الطالبة العالقة بين المواد
الناتجة والمواد المتفاعلة عند تفاعل الحديد
مع األكسجين.
أن تحدد الطالبة العالقات المشتقة من
المعادلة الكيميائية الموزونة لتفاعل الحديد
مع األكسجين.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

الهدف :ستالحظ الطالبات تفاعال كيميائيا تستهلك فيه
إحدى المواد المتفاعلة بصورة كاملة في حين تبقى المادة
المتفاعلة األخرى بصورة فائضة.
احتياطات السالمة :أطلب إلى الطالبات اإلطالع على
تعليمات السالمة في المختبر قبل بدء العمل.
التخلص من الفضالت :يجب معالجة محلول  KMnO4أو
االحتفاظ به على أنه نفاذية كيميائية وال تسكبه في
المغسلة.
استراتيجيات التدريس :أضع خمسة أنابيب اختبار وعشر
سدادات مطاطية على الطاولة ثم أغلق كل أنبوب بسدادة
واحدة وأسأل الطالبات :أيهما يتوافر بكمية أكبر؟ النتائج
المتوقعة :يكون لون محلول  KMnO4األصلي أرجوانيا
غامقا ويصبح المحلول عديم اللون تدريجيا عند إضافة
محلول  NaHSO3وإليه ومن المتوقع أن يتطلب كل
 5mlKMnO4إلى  27mlNaHSO3حتى يتغير لون
محلول البرمنجات إلى محلول صاف عديم اللون.

االثنين

األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

االحتراق :أصل نهايتي أنبوب مطاطي بقمع زجاجي صغير من
طرف وأنبوب غاز من الطرف اآلخر ثم امألئي طبق بتري
بمحلول صابون يحوي  %10من الصابون ونقط من
الجليسرول ثم أغمس القمع في الخليط وأربط قطعة خشبية
بطرف مسطرة مترية وأشعلها بعود ثقاب ثم أفتح أنبوب الغاز
بحيث تنتج فقاقيع في القمع ببطء وأدع الفقاقيع تخرج من
القمع وأطلب إلى إحدى الطالبات أن تلمس كل فقاعة بالقطعة
الخشبية المتعلة فعندئذ سوف تشتعل الفقاقيع.
دون المستوى :أستخدم مجموعة نماذج الجزيئات (الكرات
والوصالت) لعمل نموذجا لجزئ  CH4وجزيء  O2وأطلب
إلى الطالبات تعرف هذه النماذج ثم أصنع نموذجا لجزيء
 CO2ونموذجا آخر لجزيئي  H2Oوأطلب إليهن تعرف هذه
النماذج أيضا .ثم أخبرهن بأن مجموعتي النماذج تمثالن
المواد المتفاعلة والمواد الناتجة عند احتراق الميثان .أرتب
المواد المتفاعلة والنواتج على جانبي لوحة كرتون في صورة
سهم ثم أطلب إلى الطالبات عد أعداد كل نوع من الذرات قبل
التفاعل وبعده.
الجدول  5-1أطلب إلى الطالبات استخدام الجدول لتفسير
معادلة احتراق الميثان أرسم مخططا للتفاعل لمساعدتهن على
التفسير.

أن تتوخى الطالبة الحذر عن إجراء التجارب
العلمية في المختبر.
الواجب

الثالثاء

الخميس

فسري العالقة بين الحسابات الكيميائية وقانون حفظ الكتلة.

التقويم

اجري تجربة استهاللية للتعرف على
أدلة حدوث التفاعل الكيميائي.
حددي من النشاط متى تتوقف
التفاعالت الكيميائية.
عرفي الحسابات الكيميائية.
استنتجي أهمية الحسابات الكيميائية
في التفاعل الكيميائي.
اذكري قانون حفظ الكتلة.
استنتجي العالقة بين الحسابات
الكيميائية وقانون حفظ الكتلة.
حددي العالقات المشتقة من المعادلة
الكيميائية الموزونة لتفاعل الحديد مع
األكسجين.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

المادة  :كيمياء 1-2
األسبوع/اليوم

نظام المسارات
الوسيلة

المهارة

( المكون ) موضوع الدرس

أن تحدد الطالبة من النشاط متى
تتوقف التفاعالت الكيميائية.

)

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

)

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

أن تعرف الطالبة الحسابات
الكيميائية.

المقصود بالحسابات الكيميائية

-3االتصال (

)

-6االستيعاب (

األهداف

أن تجري الطالبة تجربة
استهاللية للتعرف على أدلة
حدوث التفاعل الكيميائي.

السبورة
-1الترتيب(

العام/

أن تستنتج الطالبة أهمية
الحسابات الكيميائية في التفاعل
الكيميائي.
أن تذكر الطالبة قانون حفظ
الكتلة.
أن تستنتج الطالبة العالقة بين
المواد الناتجة والمواد المتفاعلة
عند تفاعل الحديد مع األكسجين.
أن تحدد الطالبة العالقات
المشتقة من المعادلة الكيميائية
الموزونة لتفاعل الحديد مع
األكسجين.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتوخى الطالبة الحذر عن
إجراء التجارب العلمية في
المختبر.

إستراتيجية التدريس

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

( )
( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

اجري تجربة استهاللية للتعرف
على أدلة حدوث التفاعل
الكيميائي.
حددي من النشاط متى تتوقف
التفاعالت الكيميائية.
عرفي الحسابات الكيميائية.
استنتجي أهمية الحسابات
الكيميائية في التفاعل الكيميائي.
اذكري قانون حفظ الكتلة.
استنتجي العالقة بين الحسابات
الكيميائية وقانون حفظ الكتلة.
حددي العالقات المشتقة من
المعادلة الكيميائية الموزونة
لتفاعل الحديد مع األكسجين.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

الصف

المــــادة

نظام المسارات

الدرس

الحسابات الكيميائية

تمهيد

ما المقصود بالحسابات الكيمائية ؟

الكيمياء 1-2

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تصف العالقات من خالل معادلة كيميائية
❖ تذكر النسب المولية في المعادلة الكيميائية
❖ تكتب الخطوات المتتالية المستخدمة في حل مسائل الحسابات الكيميائية
❖ تحل مسائل الحسابات الكيميائية
❖ تحدد المادة المحددة للتفاعل في مادة كيميائية
❖ تعرف المادة المتفاعلة الفائضة وتحسب كمية المتبقي منها عند انتهاء التفاعل
❖ تحسب كتلة الناتج عندما تعطي كتال ألكثر من مادة متفاعلة
❖ تحسب المردود النظري للتفاعل الكيميائي من البيانات
تحدد المردود المؤوي للتفاعل الكيميائي

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرة الكبرى :تؤكد العالقات بين كتل المواد في التفاعالت الكيميائية
صحة قانون حفظ الكتلة .
ستفهم المتعلمات :
❖ وصف العالقات من خالل معادلة كيميائية
❖ النسب المولية في المعادلة الكيميائية
❖ الخطوات المتتالية المستخدمة في حل مسائل الحسابات الكيميائية
❖ حل مسائل الحسابات الكيميائية
❖ بيان المادة المحددة للتفاعل في مادة كيميائية
❖ تعريف المادة المتفاعلة الفائضة وتحسب كمية المتبقي منها عند
انتهاء التفاعل
❖ كيفية حساب كتلة الناتج عندما تعطي كتال ألكثر من مادة متفاعلة
❖ كيفية حساب المردود النظري للتفاعل الكيميائي من البيانات
بيان المردود المؤوي للتفاعل الكيميائي

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:

ستكون المتعلمات قادرات على :

• وصف العالقات من خالل معادلة كيميائية

 وصف العالقات من خالل معادلة كيميائية

• النسب المولية في المعادلة الكيميائية

 ذكر النسب المولية في المعادلة الكيميائية

• الخطــوات المتتاليــة المســتخدمة فــي حــل مســائل  كتابة الخطوات المتتالية
الحسابات الكيميائية

السؤال األول  :ما عالقة المول بالجسيمات ؟
السؤال الثاني  :لماذا تتوقف التفاعالت ؟
السؤال الثالث  :وضحي حساب الناتج بناء
على المادة المحددة للتفاعل .

المستخدمة في حل

مسائل الحسابات الكيميائية

• حل مسائل الحسابات الكيميائية

 حل مسائل الحسابات الكيميائية

• بيان المادة المحددة للتفاعل في مادة كيميائية

 تحديد المادة المحددة للتفاعل في مادة كيميائية

• تعريــف المــادة المتفاعلــة الفائضــة وتحســب كميــة  تعريف المادة المتفاعلة الفائضة وحساب كمية
المتبقي منها عند انتهاء التفاعل

المتبقي منها عند انتهاء التفاعل

• كيفية حساب كتلة الناتج عندما تعطي كتال ألكثر من  حساب كتلة الناتج عندما تعطي كتال ألكثر من
مادة متفاعلة

مادة متفاعلة

• كيفية حسـاب المـردود النظـري للتفاعـل الكيميـائي  حساب المردود النظري للتفاعل الكيميائي من
من البيانات
بيان المردود المؤوي للتفاعل الكيميائي

البيانات
تحديد المردود المؤوي للتفاعل الكيميائي

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية

*عمل أبحـا مـن
االنترنـــــ عـــــن
الحســـــــــــــــابات
الكيميائيـــــــــــــــة
والمعــــــــــــادالت
الكيميائية .
*أن تحضر
الطالبات قصة
توضح المادة
المحددة للتفاعل .

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد (
مبتدئ  -نام –
كفء – متميز ) .

من خالل األدلة
التالية:
نقاشات الزميالت -
اختبارات قصيرة -
اختبارات طويلة -
التذكير األكاديمي –
المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات
 -ملف اإلنجاز.

األنشطة التعليمية :
 مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة . إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائية التـيتعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيـب الكتـاب لهـا بقصـدتحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهداف الوحدة  ،أطلب مـن الطالبـاتتوضيح المقصود بالحسابات الكيميائية .
 أقدم للطالبات عرض بور بوين عن الحسابات الكيميائيـة والمعـادالت الكيميائيـة  ،أطلـب مـنالطالبات قراءة العرض جيداً ومناقشة المعلومات التي وردت فيـ فـي محاولـة مـنهن لتوضـيح
الحسابات الكيميائية والمعادالت الكيميائية مع توضيح الهدف من ومبررات .
 أقدم للطالبات مطوية عن المادة المحددة للتفاعل  ،اطلب من الطالبات قراءة المطويـة بطريقـةعملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومـات التـي وردت بهـا مـن خـالل إسـتيعاب العالقـات بـين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن المادة المحددة للتفاعل .
 أطلب من الطالبات جمع معلومات عـن نسـبة المـردود المئويـة ويـتم ذلـك مـن خـالل االسـتعانةبشبكة االنترن أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقـدم الطالبـات المعلومـات فـي شـكل مقـال كتيـب
صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
 أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن الحسابات الكيميائية مـع توضـيح الهـدف مـن كتابـةالمقالة ومبرراتها.
 توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التدريس( تعلم
* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءي – تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

أسعار مواد المسارات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  50لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  80لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  120لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

