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ـــة  مقدمـ

 لإلصالحات التي باشرتها، تض2020-2019في إطار التحضير للموسم الدراس ي         
ً
ع ، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي البيداغوجي، ومواصلة

سير ي امليدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيبها ف املفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي املمارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكّملة للّسندات املرجعية املعتمدة، واملعمول 

نهجية توضيحه في الوثائق املرافقة لكّل مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية امل والذي تّم  املنهاج،قراءة وفهم وتنفيذ املنهاج وتوحيد تناول املضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها 

حيز التنفيذ، ط التقويم البيداغوجي ومخطط املراقبة املستمرة، وتجسيدا لهذه املعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها بتحقيق االنسجام بينه وبين مخط

ل املفتشين باستمرار ملرافقة األساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف األنشطة 
ّ
أجهزة اإلعالم اآللي  يزات املخبرية ملادة التكنولوجيا أو خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجه -وتدخ

 الكفاءة املرصودة، شريطة املصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.  تقتضيه  التي يرونها مناسبة وفق ما -للمحاكاة

 مذكرة منهجية

منذ  رةواعتماد الوزاجهة،  امليدانية منتربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن املمارسات  توجيهاتلها  والوثائق املرافقةلقد وردت في ديباجات املناهج التعليمية       

، الستكمالها استكماال كميا تراكميايا وتقديم الحلول مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم األساتذة باحترام آجال تنفيذها، وتكليف هيئات الرقابة واملتابعة بتقييم نسبة انجازها خط

د على توزيع آلي مقيد معد وفق مقاييس حسابية الذي دفعنا إلى إعادة طرح املوضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ املنهاج والتدرج فــي تنفيــذه. فاألول يعتم األمر 

لبية كالتلقين والحشو و الحفظ و بكل الجزئيات والحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين لالمتحانات مما ترتب عنه  ممارسات س زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا

تعلم تم بها تنفيذ املنهاج باحترام وتيرة الاقتصر التقييم على منح عالمات ، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات فإنه يركز على  الكيفية التي يتعليل  و  االسترجاع دون تحليل أو و 

خدم تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق ونقطة وصول ألي عمل تربوي كما اعتبر  املحتويات املعرفية  موردا من املوارد التي تر الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، و استقالليته، واعتباقدرات املتعلم و و 

 للمادة . الهيكلةالكفاءة في إطار  شبكة املفاهيم 

(، تبين تناول جزء من املحتويات واملفاهيم في السنة الثالثة مقاربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظها: 1إن التوجيهات املقدمة في الوحدة األولى من مجال امليكانيك والطاقة )الوحدة رقم

 ساعة، واملتمثلة في السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية، بمقاربة كيفية، وعليه يصبح لزاما التطرق للمقاربة الكمية للطاقة في السنة 14بحجم ساعي يتجاوز  من التعليم املتوسط

 لتعلمات. الثانية ثانوي وذلك بالتركيز على الحصيلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة، كما هو وارد في التدرجات السنوية لبناء ا
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 ملمح التخرج من مرحلة التعليم الثانوي  -1

الم املدى بهدف االندماج في عيتمكن التلميذ عند نهاية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من االختيار الذاتي إلحدى شعب التعليم العالي، أو من تكوين منهي قصير 

 قريب من شعبة التعليم الثانوي.الشغل، منطلقا من معارف علمية تؤهله للتوجه إلى مجال 
 

 ملمح التخرج من السنة األولى ثانوي من التعليم الثانوي  -2

ع علمية مالئمة، لحل يكون التلميذ قادرا على الوصول إلى املعرفة بكل استقاللية وحرية تمكنه من تسيير تعقيدات تحوالت وتطورات العالم الحالي. باتباع مسا

 راسية بنظرة شاملة للعلوم.املشكالت، بإدماج املادة الد

 

 : امليكانيك و الطاقة  ( 1املجال ) 

 سا( 8: مقاربة كيفية لطاقة جملة و انحفاظها )  1الوحدة رقم 

الكفاءة // 

مؤشرات 

 الكفاءة

 أهداف التعلم
الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية
 املرحلي للكفاءةالتقويم 

ينجز كيفيا  -

حصيلة 

ية ويعبر طاقو 

عنها بالكتابة 

 الرمزية.

يتعرف على مفهوم 

 الجملة

 

 ينجز سلسلة طاقوية

مفهوم  -

 الجملة.

 

 تحديد مفهوم الجملة

 

  Ecالطاقة الحركية

  Epالطاقة الكامنة

 .  Eiالطاقة الداخلية 

 

 
2 

 سا.ع.م
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يكتب، في  -

أمثلة 

مختلفة، 

عادلة امل

املعبرة عن 

انحفاظ 

 الطاقة.

يفسر -

مجهريا 

 ظاهرة

 طاقوية

 االستطاعةيعرف أن 

هي سرعة تغير الطاقة 

 يحسبهاو 

استطاعة  -

 تحويل.

  

 

سا + 1

سا  1

 نظري 

 

تقدم االستطاعة على أنها سرعة   

التحويل للطاقة. ومن هذه الزاوية 

هي مقابلة للسرعة في امليكانيك أو 

 الغزارة في الري.

يعطي أمثلة تحول فيها نفس الطاقة 

لكن خالل فواصل زمنية متباينة 

 ليستنتج مفهوم استطاعة التحويل.

  

 استطاعةيعطي مفهوم 

التحويل، و يحسبها، 

ويعرف وحدتها 

 ومضاعفاتها

يكتب املعادلة املعبرة 

عن انحفاظ لطاقة في 

وضعية جديدة لم 

 يتعرض لها

مبدأ  -

انحفاظ 

 الطاقة

 

الرمزية العبارة 

 لالنحفاظ.

 حصيلة الطاقة.

 يقدم نص املبدأ حرفيا.

ال تعطى أية عالقة رياضية للطاقة 

املخزنة أو املحولة في هذه املرحلة و نركز 

تذكر فقط  الطاقوية،على الحصيلة 

العوامل املتعلقة بها، مثال الطاقة 

الكامنة املرونية لنابض متعلقة بحالة 

االنضغاط أو االستطالة وتزيد في 

الحالتين مع ازدياد االنضغاط أو 

االستطالة. الطاقة الداخلية تتعلق 

بالحالة الفيزيائية، الكيميائية والنووية، 

وتتغير في نفس اتجاه درجة الحرارة ما 

الحالة الفيزيائية والكيميائية  دامت

 والنووية ال تتغير.

تعرض لنظرية الطاقة ال ينبغي ال

 الحركية.

 ب -الوثيقة
سا  2

 ع.م

يكتب نص مبدأ انحفاظ 

 الطاقة.

يكتب في حاالت مختلفة 

عن  املعادلة املعبرة

 انحفاظ الطاقة

يحسن اختيار الجملة 

 لها  والتحويل املوافق

يوظف مبدأ انحفاظ 

 الطاقة 

ينجز كيفيا الحصيلة 

الطاقوية و يعبر عنها 

 بالرموز 
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يفسر مجهريا ظاهرة 

 طاقوية

 

يفسر حدوث التوازن 

 الحراري 

 

التفسير 

املجهري لـ: 

درجة 

 الحرارة.

املركبة 

الحرارية 

للطاقة 

 الداخلية.

التحويل 

الحراري 

والتوازن 

 الحراري.

 

 

كيفيا في هذه املرحلة  ذالتلمي يميز 

 بين التحويل الحراري ودرجة الحرارة، 

اختالف درجة الحرارة بين جسمين 

 هو سبب حدوث التحويل الحراري 

يتوقف التحويل )يحدث توازن 

 حراري( عند ثبات درجة الحرارة.

 يعطى مفهوم درجة الحرارة مجهريا.

 (نشاط الكتاب املدرس ي صفحة

( أو دراسة وضعية   24و  23

من  الوثيقة  -ج  –ن الوثيقةم

 املرافقة.

عرض محاكاة تقارب مفهوم 

الطاقة الداخلية على املستوى 

 املجهري.

 1سا+1

سا 

 نظري 

يميز بوضوح بين التحويل 

 الحرارة ودرجة الحراري 

يعرف أن التحويل يحدث 

بين جسمين عند اختالف 

 درجة الحرارة بينهما

  تقويم الوحدة

 سا ( 7: العمل و الطاقة الحركية ) 2الوحدة رقم 

الكفاءة // 

مؤشرات 

 الكفاءة

 أهداف التعلم
الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية
 التقويم املرحلي للكفاءة

يعبر ويحسب  

عمل قوة 

 ثابتة

 

 

يعبر ويحسب 

 عمل قوة ثابتة

 

يميز بين العمل 

 املقاوم و العمل 

 

 

 

 

  :ثابتة عمل قوة

 حالة حركة انسحابية. 

  cos..ABFFWAB 


 

 العمل: الجول وحدة  -

العمل املحرك، العمل  -

 املقاوم.

 نعرف الحركة اإلنسحابية

 أن القوةالتلميذ يعرف 

وحامله من ثبات جهته  وثبات القوةمقدار شعاعي  

 طويلته.و 

 تعطى عالقة العمل مباشرة.

محاكاة نظهر 

فيها العوامل 

املؤثرة على 

قيمة العمل و 

 إشارته.

سا  2

 ع.م

يعرف أن قيمة العمل ال 

تتوقف على شدة القوة 

أيضا  واالنتقال بل

بوضعية حامل القوة 

 (α)بالنسبة لشعاع القوة 
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يعبر ويحسب 

الطاقة 

الحركية 

لجسم صلب 

في حركة 

 انسحابية.

 

يحسب  

سرعة جسم 

 باستخدام

مبدأ انحفاظ 

 الطاقة

 

 

املحرك فيزيائيا 

 ورياضيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ونرى نغير من العوامل التي يتعلق بها العمل 

 مطابقة

 العالقة مع قيمة العمل املحسوبة.

وربطها  والعمل املقاوممفهوم العمل املحرك 

 الجبرية للعمل. بالقيمة

عمل قوة الثقل من أجل مسار مستقيم، ثم 

استنتاج عملها من أجل مسار كيفي عن طريق 

 العمل العنصري.

و ليس  االرتفاععمل قوة الثقل يتوقف على فرق 

 :على اإلرتفاع، نقترح إعطاء عالقة العمل بالشكل

P)⃑⃑⃑⃑ = p. (hA − hB)(ABW 

= ⃑⃑⃑⃑(Pأو  −p. Δh(ABW 

حتى يتم التمييز بينها و بين  عالقة الطاقة الكامنة 

 الثقالية فيما بعد.

 

 

ثابتة في يحسب عمل قوة 

 حاالت مختلفة.

 

 

يحسب الطاقة 

الحركية لجسم 

صلب في حركة 

 انسحابية. 

يستعمل مبدأ  

انحفاظ الطاقة 

لتحديد سرعة 

 جسم

ركية الطاقة الح

لجسم صلب في 

حالة الحركة 

 نسحابيةاإل

دراسة تغير السرعة بداللة 

 العمل

 دراسة سقوط حر:

 لتعيين تغير السرعة 

 بداللة العمل املنجز.

فيديو لحركة 

سقوط حر و 

برمجية 

aviméca 

أو تقنية 

 EXAOالـ

سا  2

 ع.م 
 

 
عبارة الطاقة الحركية 

لجسم صلب في حالة 

 دراسة سقوط حر: 

 يمك استغالل نفس الدراسة السابقة:

فيديو لحركة 

سقوط حر 

سا  2

 ع.م 

يوظف مجدول في التحقق 

من عالقة الطاقة 
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الحركة االنسحابية: 

2

2

1
mVEc  

 

يستغل التحول في الطاقة أثناء الحركة لتعيين 

عبارة الطاقة الحركية باستعمال التصوير 

 (aviméca)املتعاقب و استعمال برمجية مناسبة 

 مثال

وبرمجية 

aviméca 

أو تقنية 

 EXAOالـ

على  الحصول ) الحركية

 ورسم البيانقيم التجربة 

 بواسطة البرمجية(.

 ويحسب الطاقةيعبر 

الحركية لجسم في حركة 

 انسحابية.

يوظف مبدأ انحفاظ 

الطاقة في حساب قيمة 

سرعة جسم صلب في 

 حركة انسحابية

 

  سا1 ومعالجة بيداغوجية   تقويم

 سا(9)  العمل والطاقة الحركية)حالة حركة دورانية( :3الوحدة رقم

الكفاءة // 

مؤشرات 

 الكفاءة

 أهداف التعلم
الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

ويحسب يعبر 

قوة  عزم

بالنسبة ملحور 

 دوران 

 

 

يتعرف على 

املقادير املميزة 

 الدورانيةللحركة 

 

و يعبر عنها 

 باملقادير الزاوية

تعاريف و 

مفاهيم أولية 

حول الحركة 

 الدورانية

 النقطة املادية

 الدائرية:الحركة 

 أمثلة،  تعريفها*

 نقطي:تحديد موضع جسم 

 (املنحنية )الخطيةالفاصلة *

 الفاصلة الزاوية*

قبل التطرق إلى مفهوم عزم قوة، ينبغي التطرق 

بالحركات  والتعاريف الخاصةإلى أهم املفاهيم 

 الدورانية

 

لتلميذ القبلية في تعريف تستغل معارف ا

 (األولى )السنةالسرعة 

بطاقة تقنية 

 53صفحة 

 كتاب مدرس ي

 سا1

 الدورانية.يعرف الحركة 

 

يعرف املقادير الزاوية 

ويفرق  واملقادير الخطية

 بينهما
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 التدرجات السنوية

 

 

يعرف عزم  ▪

 عطالة جسم 

 

يوظف  ▪

 نظرية هويغنز 

 

توازن  يعرف ▪

جسم في حالة 

 الدوران 

يحدد  ▪

الشروط  

العامة لتوازن 

جملة 

 ميكانيكية

 

 

العالقة بين املسافة  *

املقطوعة و الزاوية املمسوحة 

 بين لحظتين

 :السرعة

 السرعة الخطية املتوسطة*

 السرعة الزاوية املتوسطة*

 بين السرعتينالعالقة *

 وحدة قياس السرعة الزاوية*

العالقة بين السرعة اللحظية *

السرعة اللحظية الخطية و 

 الزاوية

 

 

على التلميذ أن يدرك أن املقادير الخطية تبقى 

يفضل سارية في الحركات الدورانية لكن 

 استخدام املقادير الزاوية عند التعامل معها

 

يتعرف على 

مفهوم عزم قوة 

بالنسبة ملحو 

حاالت  ويحسبه في

 مختلفة

 يعرف الترميز

عزم قوة 

 بالنسبة ملحور 

دراسة  –مفهوم عزم القوة *

 كيفية

 عبارة عزم قوة*

 الفعل التدويري لعدة قوى 

 الترميز

لتحريك جسم يقوم بحركة انسحابية يكفي 

قوة، بينما في الحركة الدورانية ال بد من قوة 

 القوة بالنسبة ملحور الدوران ووضعية هذه

ثابت أمثلة عن دوران أجسام حول محور 

 الباب، ...( دوران)

العزم مقدار جبري، يتعلق بمقدارين هما شدة 

 بالنسبة ملحور الدوران وذراع القوةالقوة 

 كيفية تحديد ذراع القوة 

نشاط الكتاب 

املدرس ي 

 -54صفحة ) 

55 ) 

تعيين جمل 

بسيطة قابلة 

للدوران حول 

 محور 

 سا1

 

راع قوة بالنسبة ذيعين 

ملحو معين في حاالت 

 مختلفة.

يحسب عزم قوة 

 ملحور ثابت.بالنسبة 

يستخدم الترميز بشكل 

 صحيح

 

بتعرف على عزم 

 مزدوجة 

 يعرف الترميز

 عزم مزدوجة

 تعريف مزدوجة

 عبارة عزم مزدوجة 

 الترميز

 .وذراع مزدوجةذراع قوة التفريق بين 

 غياب رمز محور الدوران في الترميز
 سا1 

 يعرف املزدوجة.

يفرق بين ذراع قوة / 

 .وذراع مزدوجةملحور 
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يكتب الترميز بشكل 

 .صحيح

يتعرف على 

شرطي توازن 

 جسم صلب

توازن جسم 

 صلب
 شرطا التوازن 

توازن مسطرة متجانسة طويلة بالنسبة ملحور 

 ثابت مار من إحدى نقاطها.

 توازن بكرة. 

نشاط الكتاب 

املدرس ي 

 65صفحة 

سا 2

 ع.م

يطبق شرطا التوازن في 

 .حاالت مختلفة

 

يتعرف على 

مفهوم عزم 

 العطالة 

يطبق نظرية 

 هويغنز 

 

 عزم العطالة 

 نظرية هويغنز -

 مركز الثقل*

 العطالة*

 مركز العطالة*

 مفهوم عزم العطالة*

 تعريف عزم العطالة*

عزم عطالة بعض األجسام *

 الصلبة املتجانسة

حالة دوران جسم حول محور 

 ال يمر بمركز عطالته

 العطالةيتعرف على مفهوم *

غيير حالته العطالة تعبر عن مقاومة الجسم لت

 نسحابية.الحركية في الحركة اإل

عزم العطالة يعبر عن مقاومة الجسم القابل *

 للدوران حول محور ثابت لتغيير حالته الحركية

 ويطابقه معيتعرف على مفهوم مركز العطالة 

 اتي.املرجح الرياضي

الة جسم في إيجاد عزم عط  يطبق نظرية هويغز 

 صلب يدور حول محور ال يمر بمركز عطالته

وثائق رسومات 

فيديوهات 

 تخدم املوضوع

سا 2

 ع.م

 .يعرف مركز الثقل

 .يعرف العطالة

 .يعرف مركز العطالة

 

 يعطي مفهوم

 ومفهوم عزمالعطالة 

 العطالة.

يطبق نظرية هويغنز في 

 حاالت مختلفة

 

يسنتنج عبارة 

 عمل مزدوجة

يحسب الطاقة 

الحركية في 

 الحركة الدورانية

عبارة عمل عزم 

ثابت

 MWM 
الطاقة الحركية 

لجسم صلب في 

 حركة دورانية

2

2

1
JEc  

 

 إيجاد عبارة العمل 
 يستنتج عبارة العمل إنطالقا من عمل قوة ثابتة

 يطابق عمل قوة ثابتة مع عمل مزدوجة
 سا1 

 يحسب عمل مزدوجة 

الطاقة الحركية  يحسب

لجسم قابل للدوران 

 حول محور ثابت

  سا1 الوحدةتقويم  
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 التدرجات السنوية
 

 سا ( 9: الطاقة الكامنة  ) 4الوحدة رقم 

الكفاءة // 

مؤشرات 

 الكفاءة

 أهداف التعلم
الوحدات 

 التعلمية
 املدة الزمنية السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يعبر ويحسب  ▪

الطاقة الكامنة 

 الثقالية 

 

يعبر ويحسب  ▪

الطاقة الكامنة 

 املرونية 

 

يعين اإلرتفاع  ▪

لجسم صلب و 

مقدار تشوه  

نابض 

استعمال مبدأ 

انحفاظ 

 الطاقة

يعرف أن 

الطاقة الكامنة 

الثقالية تتعين 

 -)جسمبجملة 

 أرض(.

يفرق بين عالقة 

عمل قوة الثقل 

 وعالقة الطاقة

 الكامنة الثقالية

يعرف أن 

الطاقة الكامنة 

 الثقالية نسبية

الطاقة الكامنة 

 الثقالية

الطاقة الكامنة الثقالية 

لجسم في تأثير متبادل مع 

mghEاألرض: pp  

 (1) الجزء 

مكتسبات قبلية: معايرة )نابض، مطاط( 

 كنموذج لقوة متغيرة

 

 والجملة غير يتعرف على الجملة املتماسكة 

 تماسكة، أو القابلة للتشوهامل

 

الطاقة الكامنة الثقالية تظهر في الجملة 

 جسم( -)أرض

 

نشاط الكتاب 

 76املدرس ي صفحة ) 

) 

 سا ع.م 2

يعبر و يحسب 

الطاقة الكامنة 

الثقالية لجملة 

 أرض(-جسم)

الطاقة الكامنة الثقالية 

لجسم في تأثير متبادل مع 

mghEاألرض: pp  

 (2) الجزء 

 سا1

 تقويم و معالجة بيداغوجية      -  
 

 
 سا 1 

يعرف أن 

الطاقة الكامنة 

املرونية تظهر 

عند تشوه 

 نابض مرن.

الطاقة الكامنة 

 املرونية

عالقة الطاقة الكامنة املرونية 

لنابض حلزوني 

2

2

1
kxEpe 

 

 تظهر في نابض مرن. الطاقة الكامنة املرونية

املرونة يميز النابض الحلزوني بثابت 

 )الصالدة(.

 عالقة الطاقة الكامنة املرونية

 العمل املخبري 

)املفتشية  3 –رقم  

 العامة للبيداغوجيا (

 سا ع.م 2

يعبر و يحسب 

الطاقة الكامنة 

لنابض املرونية 

 مرن 
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يعرف أن 

الطاقة الكامنة 

الفتلية تظهر 

عند تشوه 

 فتل.سلك 

الطاقة الكامنة 

املرونية لنواس 

 فتل

2

2

1
CE p  

 عالقة الطاقة الكامنة

2

2

1
CEp  

الطاقة الكامنة الفتلية تظهر في سلك قابل 

 للفتل

 يميز سلك فتل بثابت فتل

 عالقة الطاقة الكامنة الفتلية

دراسة حركة نواس فتل ذي سلك فتل معاير 

 مسبقا.

الكتاب أنشطة 

املدرس ي 

صفحة ) 

81 ) 

 

 سا ع.م 2

يعبر و يحسب 

الطاقة الكامنة 

لنواس الفتلية 

 فتل

 تقويم و معالجة بيداغوجية ▪
  سا1

   تقويم الكفاءة

 سا ( 10: الطاقة الداخلية  ) 5 -الوحدة التعليمية 

الكفاءة // 

مؤشرات 

 الكفاءة

 أهداف التعلم
الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املستهدفةاملوارد 

املدة 

 الزمنية
 التقويم املرحلي للكفاءة

يوظف 

حصيلة 

 طاقوية كمية.

 

 

 

 

 

يميز بين املواد من 

حيث قدرتها على 

 التحويل الحراري 

 

يتعرف على العوامل 

في التحويل املؤثرة 

 الحراري 

املركبة الحرارية

thE  للطاقة

 الداخلية.

 

العالقة

.. ( )
th f i

E m c T T    

  

تفسير اإلحساسات املدركة بلمس 

معادن، )مختلفة أجسام من مواد 

 ، الصوف...(.البولسترينالخشب، 

 االختالف. والتعرف على

 التعرف على العوامل التي يتعلق بها

 التحويل الحراري 

ضرورة التمييز بين التحويل الحراري و 

 درجة الحرارة

نشاط الكتاب  -

    املدرس ي صفحة 

 (92 ) 

 

 نظري  1+1

يفرق بين املواد بواسطة 

السعة الحرارية الكتلية 

 نظرة أولية()

 

يعرف ان التحويل 

الحراري يكون أكبر كلما 

كان فارق درجة الحرارة 

 اكبرأكبر، و كتلة الجسم 
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يعرف بأن 

طاقة رابطة 

أكبر تقريبا 

عشرة 

أضعاف من 

 طاقة

 لتماسك. 

يتعرف على طريقة *

املزج لتحقيق تحويالت 

حرارية داخل جملة 

 معزولة

إنجاز حصيلة *

 تحويالت حرارية

يستنتج قيم بعض 

 املقادير الحرارية

 السعة الحرارية  -

السعة الحرارية  -

الكتلية أو الحرارة 

 الكتلية

مفهوم السعة الحرارية 

 الكتلية

 تعريف

 الوحدة 

املواد من حيث  يميز بين التلميذ جعل

 التحويل الحراري  علىقدرتها 

اإلشارة إلى بعض القيم لبعض )تعريف 

 .(أنواع املواد

 –الكتاب املدرس ي  

عمل مخبري صفحة 

(101) 

 

 سا ع.م 2

يعرف السعة الحرارية 

 الكتلية والسعة الحرارية

يفسر سبب اختالف 

السعة الحرارية بين 

 بعض املواد.

يحسن استغالل 

 التحويلعالقة 

تطبيقات على  -

 العالقة 

.. ( )
th f i

E m c T T    

 نظري  1+1 تقويم
يتدرب على استخدام 

 العالقة

يتحقق من قانون 

 جول 

 فعل جول 

 

التحقق من قانون 

 جول 

 يربط الظاهرة بمرور تيار عبر ناقل اومي

الجزء املفيد من التحويل والجزء غير 

 فيد امل

-العمل املخبري رقم

املفتشية العامة  -4

 للبيداغوجيا

 سا ع.م 2
يربط بين قيمتي فعل 

 جول والتحويل الحراري 

يعرف أنه عند 

التحويل الحراري من 

أجل الطاقة املنسوبة 

للحالة الفيزيائية 

درجة الحرارة تبقى 

 ثابتة

يفسر مجهريا تغير 

الحالة الفيزيائية 

 والحالة الكيميائية

مركبة الطاقة 

املنسوبة الداخلية 

إلى الحالة 

 -يزيائيةالف

 .الكيميائية لجملة

 

 طاقة التماسك

 التفسير املجهري 

طاقة الرابطة 

 الكيميائية

 التفسير املجهري 

مقارنة بين طاقة 

التماسك و طاقة 

 الرابطة الكيميائية

 يجري قياسات حول مركبتي الطاقة.

 .ويفرق بينهمايفسر 

 يجري مقارنة كمية بين مركبتي الطاقة.

نشاطي الكتاب 

 96املدرس ي صفحة 

 97و

 

محاكاة حول 

التفسير املجهري 

 ملركبتي الطاقة

1+1 

يميز بين استخدام 

  Q=mL :العالقة

 :والعالقة

)(.. ifth TTcmE  

يميز بين الطاقة املنسوبة 

للحالة للحالة الفيزيائية و 

 الكيميائية 

   تقويم الكفاءة
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 سا ( 4: الطاقة و املواطنة  ) 6الوحدة رقم

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة

أهداف 

 التعلم
 الوحدات التعلمية

املوارد 

 املستهدفة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

  الطاقة و املواطنة   

 وثيقة. –عرض أشرطة 

 التالميذ  ومناقشة معحوار 

 إنجاز بحثخطوات 

وثائق فيديوهات لها 

عالقة بترشيد 

 استخدام الطاقة

سا  2

 ع.م
 

  
عرض بحوث حول موضوع الطاقة 

 املواطنةو 
 عرض و مناقشة بحوث بعض مجموعات التالميذ 

سا  2

 ع.م

   تقويم الكفاءة
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 : الظواهر الكهربائية  ( 2املجال ) 

 سا ( 6: مفهوم الحقل املغناطيس ي  )1 الوحدة رقم

الكفاءة // 

مؤشرات 

 الكفاءة

 املدة الزمنية السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم
التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يعرف الطابع 

الشعاعي 

              للحقل

املغناطيس ي 

 . ويمثله

 

 قيم رتبةيقدر 

بعض 

الحقول 

 املغناطيسية

 

يوظف 

املغناطيسية 

في الحياة 

 اليومية.

 

يميز الحقل 

املغناطيس ي بشعاع 

 خصائص( )أربع

 

يحسب شعاع 

الحقل املحصلة في 

 حاالت مختلفة

 

يحسب إحدى 

مركبات اشعة 

الحقل بمعرفة 

 الحقل الكلي

استخدام وظف ي

 جهاز التسالمتر

املبدأ التراكبي 

للحقول 

 املغناطيسية.

 

 شعاع الحقل

 ملغناطيس ي.ا

 

-التماثل مغناطيس

 وشيعة

قياس قيمة الحقل  -

 (.Tاملغناطيس ي. التسال)

 دقائق( بالتالي: )بضعباختصار  تذكير 

املغناطيس، اإلبرة املمغنطة الحقل 

وجهة املغناطيس ي، تجربة أورستد، منحى 

اليد اليمنى،  آمبير، قاعدة إنسان)الحقل 

يسجل التلميذ  )ال  التسالمتر ، الوشيعة

صفحات من  للكتاب املدرس ي ون يوجهبل 

 (.118إلى  116

 

يتدرب على استعمال التسالمتر في قياس 

 شدة حقل، ويقدر بعض الرتب.

يطلع على التماثل الكيفي بين مغناطيس 

  ووشيعة

ليتعرف على العوامل التي  يجري تجارب

 ،تتعلق بها شدة الحقل املغناطيس ي

الطابع الشعاعي للحقل ثبات تجارب إل

 .املغناطيس ي

الكتاب املدرس ي 

 116من  )صفحات

( تتناول 118إلى 

 التذكير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثيقة أ

 سا ع.م 2

يتذكر تعاريف 

برة اال املغناطيس، 

املمغنطة، الحقل 

املغناطيسين تجربة 

قاعدة اليد و أورستد 

 اليمنى...

 

يقيس شدة حقل 

 بواسطة التسالمتر

 

يحسب الحقل 

املحصلة بواسطة 

الجمع الهندس ي 

 لألشعة 

يحسب مركبة حقل 

عن طريق تحليل 

 شعاع

 
 تطبيقات 

إنجاز تطبيقات حول 

 التجارب السابقة

شعة في إيجاد استغالل خصائص األ 

 خصائص الحقل املغناطيس ي في نقطة ما
 سا1 الكتاب املدرس ي
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يتعرف على العوامل 

املؤثرة في شدة حقل 

 ناقلحول 

يطبق قواعد تعيين 

 جهة شعاع الحقل 

خصائص الحقل 

املتولد عن تيار يعبر 

 ناقل

خصائص الحقل حول 

) ناقل مستقيم، 

 دائري، حلزوني(

حول يتبع نتائج التجارب السابقة 

بقواعد املؤثرة على شدة الحقل  العوامل

وعالقات اليد اليمنى، إنسان آمبير( )

 ، في الحاالت املختلفة.  رياضياتية

تجارب توضيحية 

 أو محاكاة مناسبة
 سا1

يحسن تطبيق 

الرياضية العالقات 

بشدة الحقل  الخاصة

 في حاالت مختلفة.

يستنتج جهته وحامله 

 بالقواعد املناسبة.

يتعرف على وجود 

حقل مغناطيس ي 

 ومركبتيهارض ي 

 يحسب بعض 

املقادير املرتبطة 

 بالحقل األرض ي

يفرق بين الشمال 

الجغرافي والشمال 

 املغناطيس ي 

الحقل املغناطيس ي 

 األرض ي وتطبيقاته.

 

تطبيقات 

 املغناطيسية

 إثبات وجوده 

الغالف املغناطيس ي 

 األرض ي

مصدر الحقل 

 املغناطيس ي األرض ي

تغيرات الحقل 

 املغناطيس ي األرض ي

بتجربة توضيحية يثبت وجود الحقل 

إبرة املغناطيس ي األرض ي عن طريق 

 ممغنطة.

 يتعرف على مركبتي الحقل.

التعاريف الخاصة بالحقل املغناطيس ي 

، واملغناطيس ياألرض ي )القطبين الجغرافي 

، والجغرافيخطي الزوال املغناطيس ي 

 والجغرافي،مستويي الزوال املغناطيس ي 

 (وامليل االنحراف

يطلع على بعض تطبيقات الحقل 

 املغناطيس ي  

 

فيديوهات، صور، 

 مختلفة  وثائق
 سا ع.م2

، االنحرافيعرف زاوية 

 زاوية امليل.

 يستخدم البوصلة

 

يستنتج قيمة حقل 

متولد عن مغناطيس 

أو وشيعة كإحدى 

مركبات حقل منها 

املركبة األفقية للحقل 

 األرض ي

   تقويم الكفاءة
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 سا ( 6)املظاهر املغناطيسية( )  مقاربات األفعال املتبادلة الكهرومغناطيسية: 2الوحدة رقم 

الكفاءة // 

مؤشرات 

 الكفاءة

 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم
املدة 

 الزمنية
 التقويم املرحلي للكفاءة

يفصل بوضوح 

بين القوة 

 والحقل

 

يفسر اشتغال 

جهاز 

 كهروميكانيكي

 

يفصل بين 

والحقل القوة 

حيث  من

 خصائصهما

من  ويعمم ذلك

أجل حقل 

 أرض ي وقوة

وحقل الثقل 

 كهربائي

و القوة 

 الكهربائية

تجارب حول 

األفعال املتبادلة 

 الكهرومغناطيسية 

السكتين تجربة 

كيفية  دراسة)

 (.وكمية

 

 أو  ميزان كوطون 

لقياس تجربة اإلطار 

شدة حقل 

 مغناطيس ي.

 

 ، أو اية تجربة متوفرةالسكتينربة يجري تج

 )البالص إلظهار قوة 

 (الكهرومغناطيسية.

 

 خصائص قوة البالص 

تجربة الوشيعة  يستغل قانون البالص في

كوطون لقياس شدة  أو ميزانبشكل إطار 

 .حقل مغناطيس ي

 

يفصل في النهاية تماما بين خصائص القوة و 

الحقل في كل من الحقل األرض ي و الحق 

 و الحقل املغناطيس ي الكهربائي

 11عمل مخبري رقم : 

) املفتشية العامة 

 للبيداغوجيا (

 

 وثيقة ب ، جـ 

 

سا  2

 ع.م

ينجز التركيبة الخاصة 

 .بتجربة ال بالص

يبحث عن العوامل املؤثرة 

 على قوة البالص.

 

يطبق قاعدة اليد اليمنى 

في إيجاد جهة أحد 

، حقل، )تياراملقادير 

 قوة(.

 

يقيس شدة قوة 

رومغناطيسية بواسطة كه

، )اإلطارتجارب البالص 

 كوطون(

يميز بوضوح بين 

خصائص حقل و 

 خصائص قوة

 تطبيقات حول قانون البالص 
سا 1

 نظري 
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 باالعتماديفسر 

على قوة ال 

بالص عمل 

بعض األجهزة 

 الكهربائية 

و الربط بين 

الحركة و التيار 

 و املغناطيس

الربط 

 الكهروميكانيكي

التجريبية الدراسة  -

ملكبر الصوت 

)الجانب 

 الكهرومغناطيس ي(

تحديد املردود 

الطاقوي ملحرك 

 كهربائي.

 تفسير:يعتمد على قوة البالص في 

 مبدأ عمل مكبر الصوت.

 مبدأ عمل محرك كهربائي.

ينتقل إلى خاصية التحول العكس ي لألجهزة  

 :ةالكهرومغناطيسي

مبدا عمل مولد كهرومغناطيس ي، وامليكروفون 

 التحول العكس ي() 

الكتاب املدرس ي، 

فيديوهات، صور 

مناسبة، محاكاة 

 مناسبة

 

 2نشاط  –وثيقة د 

 

سا 1

نظري+ 

سا  2

 ع.م

كبر صوت، يفسر عمل م

ميكروفون، محرك 

 مولد كهربائي ،كهربائي

   تقويم الكفاءة

 

 سا( 6: التحريض الكهرومغناطيس ي  ) 3الوحدة رقم 

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم

املدة 

 الزمنية
 التقويم املرحلي للكفاءة

يفسر ظهور القوة 

املحركة الكهربائية 

املحرضة عن طريق 

التغير في التدفق 

 املغناطيس ي.

 

يفسر بقانون لنز  ▪

تغير جهة التيار 

الكهربائي املتناوب 

 املتولد

التعرف على 

ظاهرة 

التحريض و 

 سببها

 ظاهرة التحريض

تأثير قيمة الحقل 

تأثير سطح الدارة  

تأثير جهة الحقل 

 املغناطيس ي

في تجربة البالص ولدنا حركة إنطالقا 

 من حقل و مغناطيس ي و تيار كهربائي 

 نبين ظاهرة التحريض تجريبيا

أنه يمكن توليد تيار عن طريق حركة 

 مغناطيس في ناقل

نبحث عن شروط ظهور الظاهرة 

 )ظهور التيار املتحرض(و جهته

)  12عمل مخبري رقم : 

املفتشية العامة 

 للبداغوجيا (

سا 2

 ع.م

يعرف و يذكر شروط 

 حدوث ظاهرة التحريض

التعرف على 

مفهوم التدفق 

و استخدامه في 

 التدفق املغناطيس ي

 مفهوم التدفق 

العالقة الرياضية 

 وحدته 

نفسر في هذه املرحلة ظاهرة التحريض 

بإدخال مفهوم التدفق املغناطيس ي 

جهة التيار املتحرض فاراداي( و تغيره ) و 

 ) لنز(

 محاكاة مناسبة

التحقق  -2وثيقة هـ ) 

 من قانون لنز(

سا 2

 ع.م

يعرف التدفق املغناطيس ي 

ويحسبه في حاالت 

 مختلفة
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 يفسر مبدأ املنوب. ▪

يقيس ذاتية  ▪

  وشيعة

 

تفسير ظاهرة 

 التحريض

قانون فرداي 

 وقانون لنز

 

يفسر سبب حدوث 

 الظاهرة

د جهة التيار يحد

 باستخدام قانون لنز

التعرف على 

القوة املحركة 

 التحريضية

و أنها غير 

محددة داخل 

 الناقل املغلق

القوة الكهربائية 

املحركة التحريضية

t
e






 

توليد قوة 

كهربائية محركة 

 تحريضية

 مبدأ املنّوب

إدخال مفهوم القوة املحركة الكهربائية 

 لها والعالقة الرياضياتيةالتحريضة 

 استغالل الظاهرة في املنوبات 

 سا1 دينامو دراجة ، محاكاة 

املحركة في يحسب القوة 

 حاالت مختلفة

يذكر مكونات املنوب  و 

 يشرح مبدأ عمله

التعرف على 

مفهوم 

التحريض 

الذاتي 

  وتفسيرها

 ذاتية الوشيعة

التفسير 

 الطاقوي 

 التحريض الذاتي

الدراسة *

التجريبية لظاهرة 

 التحريض الذاتي

التدفق الذاتي:*

Li  الذاتية

التفسير الطاقوي *

 للتحريض الذاتي   

يمكن أن يتولد حقل مغناطيس ي 

 بواسطة ناقل يمر به تيار 

تغير التيار في الناقل يسبب تغير في 

 التدفق 

تظهر ظاهرة التحريض الذاتي دون مؤثر 

 ذاتي ومنه تحريضخارجي بل ذاتيا 

 إدراج مفهوم الذاتية 

 تفسير الظاهرة طاقويا

 

صفحة الكتاب املدرس ي 

167 

 تجربة املصباحين

 

التحريض  -3وثيقة هـ ) 

 الذاتي (

 سا1

يفسر ظاهرة التحريض 

 الذاتي

 واملحرض املتحرض نفسه

 الناقل وفي نفس

 يعرف الذاتية

 يفسر الظاهر طاقويا

 

   تقويم الكفاءة 
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 سا ( 2التوترات و التيارات الكهربائية املتناوبة  ) 4 -رقم الوحدة

مؤشرات الكفاءة // 

 الكفاءة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يحدد بيانيا قيمتي 

الدور والتوتر 

جيبي  األعظمي لتوتر 

0U 

 

يعرف القيمة  ▪

و يكتب   Uاملنتجة 

2/0UU 
 

يتعرف على 

دورية القيم في 

التوترات 

والتيارات 

 املتناوبة

 

يميز التوترات 

والتيارات 

املتناوبة بقيمها 

األعظمية 

واملنتجة 

ودورها  

 تواترها()

 الدور. -

 القيم األعظمية. -

الفعل الحراري للتيار  -

 الكهربائي املتناوب:

. القيمة املنتجة لشدة 

 .يالتيار الكهربائ

املنتجة للتوتر . القيمة 

 الكهربائي.

والتيارات دورية التوترات 

 املتناوبة

 

 تعاريف:

 القيم اللحظية

 الدور 

 ()السعةالقيم األعظمية 

 القيم املنتجة

االهتزاز  مشاهدات براسم*

 املهبطي.

*  قياس الدور والقيمة 

 األعظمية للتوتر.

 إضاءة مصباح*  مقارنة 

التوهج املغذى بتوتر كهربائي 

متناوب ثم مستمر في الحالة 

التي تكون فيها قيمة التوتر 

املستمر مساوية للقيمة 

 االعظمية للتوتر املتناوب.

 * قياس قيمة منتجة.

 إستعمال راسم اهتزاز 

 مدعم بمحاكاة 

 

 و   - وثيقة

 سا ع.م2

 ويقرأ قيمةيشاهد 

 توتر مستمر

يشاهد ويقرأ القيم 

ر زة للتوتاملمي

قيمة املتناوب )

لحظية، قيمة 

قيمة ظمية، عأ

 منتجة، الدور(

يقارن إضاءة 

مصباح في التوتر 

والتوتر املستمر 

  املتناوب

يحسب القيمة 

املنتجة من الراسم 

 بالعالقة

0

2

U
U  

   تقويم الكفاءة 
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 سا ( 2: مقاربة مبسطة للمحول  ) 5 -الوحدة رقم

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يفسر كيفيا عمل 

  محول 

 

 كيفية يفسر 

 عمل املحول 

التفسير املبسط بتغير 

الحقل املغناطيس ي 

 الناتج عن التيار األولي.

 تأثير عدد الحلقات: ▪

 املحول املخفض  *

 املحول الرافع*
التعرف على شكل 

 املحول:

 

ووشيعة وشيعة األولي 

 .الثانوي 

 تفسير عمل املحول 

 ورفعهخفض التوتر 

 محول خافض

 محول رافع

نذكر التلميذ بظاهرة 

 التحريض

نحضر له محول ليتعرف على 

 أجزائه

يربط بين ظاهرة التحريض 

 وعمل املحول 

يجد العالقة بين عدد حلقات 

أو خفض  والثانوي لرفعاألولي 

 التوتر

تركيب محول بسيط بلف 

  حديدية.تلفيفين حول نواة 

قياس القيمتين املنتجتين  -

1U 2وU .للتوترين 

مقارنة النسبة بينهما مع  -

2النسبة 

1

N

N

اللفات في لعددي 

 التلفيفين

 محاكاة مناسبة
سا 2

 ع.م

يذكر ظاهرة 

 التحريض

 

كيف توظف ظاهرة 

 التحريض في املحول 

 

 الفرق بينيفسر 

قطر اسالك األولي 

 والثانوي 

 ويفسر الفرق يالحظ 

بين عدد لفات 

املحول الخافض 

 واملحول الرافع

 للتوتر

يستنتج توتر أحد 

الطرفين بمعرفة 

اآلخر إنطالقا من 

 2N/1Nالنسبة 

   تقويم الكفاءة 
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 سا ( 2: تقويم توتر كهربائي متناوب  ) 6 -رقمالوحدة 

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يفّسر اآلثار الناتجة 

في تركيب مقوم 

أحادي النوبة ثم 

 ثنائي النوبة.

يتعرف على 

دارات التقويم 

و يفسر مبدأ 

 عملها

تقويم أحادي النوبة 

بواسطة الصمام   

 الثنائي ومقاومة.

 تقويم ثنائي النوبة. -

جسر الصمامات  -

 الثنائية.

 الصمام الثنائي:

 ومبدأ عملهشكله 

 دارة التقويم ذو النوبة

 دارتا التقويم ذو النوبتين

في  وكيفية عملهنقدم الصمام 

مصباح على  بسيطة فيهادارة 

 الصمام أو التسلسل مع 

 باستعمال األومتر.

ننجز تجارب التقويم ذو النوبة ثم 

ذو النوبتين بواسطة محول بنقطة 

 وسطية

تقويم ذو النوبتين بواسطة جسر 

 غرايتز

ملشاهدة  االهتزاز يستعمل راسم 

 التوتر املقوم

دعم التجارب بمحاكاة 

 مناسبة

سا 2

 ع.م

يتعرف على الصمام 

من بين ثنائيات قطب 

 أخرى.

 يتعرف على أقطابه

ينش ىء دارة التقويم 

إنطالقا من رسم 

 مقترح

يشرح الفرق بين 

النوبة  يذالتوحيد 

 النوبتين يذو 

   تقويم الكفاءة 
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 سا ( 2: كيف نمر من توتر كهربائي متناوب إلى توتر مستمر  ) 7 -رقمالوحدة 

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 أهداف التعلم

الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية
 التقويم املرحلي للكفاءة

يفّسر بواسطة 

حن  حركات الشُّ

اآلثار الكهربائية، 

املالحظة أثناء شحن 

وتفريغ مكثفة 

( ، Rبحسب قيم )

(C) 

يفسر تمليس توتر  -

 مقوم.

 و يفسر  يشرح

كيفية عمل 

دارة التمليس 

 لتوتر مقوم

 املكثفة

 

 

 

 

تطبيق:  

تمليس توتر 

كهربائي 

 مقّوم.

 تكوين املكثفة

 مفهوم سعة املكثفة. 

شحن مكثفة )التفسير 

 املجهري(

تفريغ مكثفة في  -

 مقاومة 

( على مدة C( و)Rتأثير)

التفريغ )التفسير 

 املجهري(

 

 

 تفتحواملكونات )نعرف التلميذ باملكثفة من حيث الشكل 

 (والعازل من الداخل لرؤية اللبوسين 

 ()السعةالخاصية املميزة للمكثفة 

 املكثفة والتفريغ فينجري تجارب بسيطة لظاهرة الشحن 

مدة  علىناقل أومي على التسلسل مع مكثفة تأثير ربط 

 والشحنالتفريغ 

 ت القيمةبشير إلى أن التيار املقوم ليس ثان

 ناسب للمكثفة نصل إلى توتر ثابت بربط و اختيار م

 تمليس()

دعم 

التجارب 

بمحاكاة 

 مناسبة

2 

 ساع.م

يتعرف على مكثفة بين 

 ثنائيات اقطاب

 يفسر عمل املكثفة مجهريا

 

مقاومة الناقل  تأثير يشرح 

مدة  على وسعة املكثفة

 .والتفريغالشحن 

 يركب دارة التمليس.

 يشرح مبدأ عمل الدارة.

   تقويم الكفاءة 
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 سا(3) كيف نميز بين التيار الكهربائي املتناوب و التيار الكهربائي املستمر؟ :8رقم الوحدة 

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 أهداف التعلم

الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية
 التقويم املرحلي للكفاءة

يميز بين آثار التيار 

الكهربائي املستمر 

الكهربائي  وآثار التيار 

 املتناوب.

يميز بين املمانعة 

 واملقاومة

يفرق بين التيار 

والتيار املتناوب 

 املستمر

 

يعطي مفهوم  

 املمانعة

 قانون فارداي

قانون أوم بين  -

طرفي ناقل أومي 

 Rمقاومته 

 مفهوم املمانعة 

قياس مقاومة 

 وشيعة

)وحدة املمانعة هي 

 االوم(

 قانون فاراداي

تصرف التيارين 

والجيبي املتناوب 

بعض ثنائيات  مع

 القطب.

الفرق بين املقاومة 

 واملمانعة

 

ظ تأثيرهما في للتمييز بين التيارين نالح

 مكثفة في ثم في وشيعة ثم  التحليل الكهربائي

باستعمال تيار كهربائي  هانفسإنجاز التجارب 

 : مرة أخرى  كهربائي متناوب مرة وتيار مستمر 

 تحاليل كهربائية -   

 Rدارة كهربائية مقاومة  -   

 (تجريبية مشكلةطرحها على شكل وضعية )

دعم التجارب 

بمحاكاة أو برمجية 

 مناسبة

سا 2

 ع.م

 ينجز دارة تحليل كهربائي.

نواتج  يفسر الفرق في

 التحليل في الحالتين

يفسر الفرق بين عمل 

الوشيعة في التيار املستمر 

 التيار املتناوب وعملها في

 يميز بين املمانعة واملقاومة

  سا1 تقويم الوحدة   

 سا ( 2: الكهرباء و الحياة اليومية ) 9الوحدة رقم 

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 الوحدات التعلمية أهداف التعلم

املوارد 

 املستهدفة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يوظف 

الكهرومغناطيسية في 

 الحياة اليومية

يتعرف التلميذ 

على أهمية 

الظاهرة 

الكهرومغناطيسية 

 في حياته

تطبيقات 

 الكهرومغناطيسية 

 في الحياة اليومية 

 

نتناول في وضعية إدماجية، تطبيقات 

الكهرومغناطيسية في الحياة اليومية )األجهزة 

الكهرومغناطيسية، أجهزة الكشف في املجال الطبي، 

توجيه بعض الحيوانات بالحقل املغناطيس ي األرض ي، 

 مخاطر الكهرباء على اإلنسان...(.

ثائق فيديوهات و 

 لها عالقة باملوضوع

 سا 2

 

يفصل في 

الوضعية 

اإلدماجية 

 املتناولة

   تقويم الكفاءة
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 التدرجات السنوية

 : الظواهر الضوئية  ( 3املجال ) 
 سا ( 4) العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرية:  1-رقمالوحدة  

الكفاءة // 

 مؤشرات الكفاءة
 السندات املنهجي لتدرج التعلماتالسير  املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

ب جهازا بعد 
ّ
يرك

 تفكيكه.

 

يستغل املعلومات  

 املوجودة في وثيقة.

يتعرف على بعض 

األجهزة الضوئية التي 

 تستخدم العدسة

املكبرة، املنظار 

 الفلكي، املجهر،

 آلة التصوير...

 العدسة املبعدة.

 

 عمل:مبدأ 

املكبرة، املنظار الفلكي، 

 املجهر، آلة التصوير...

  

مقربة  ويالحظ عدسةيمسك 

في الشكل،  ومبعدة ويكشف الفرق 

 ثم في الوظيفة.

يتعرف على مكونات بعض األجهزة 

البصرية مثل: جهاز إسقاط 

الشفافيات، جهاز إسقاط الصور 

(، املجهر DIAPOS)املوجبة 

 الضوئي، املنظار الفلكي...

 

 أمكن يقوم بتفكيكها ويركبها.إن 

استخدام تجهيز 

واملجهر اإلسقاط 

 وأجهزة ضوئية، الضوئي

 أخرى متوفرة في املخبر.

 

 سا ع.م 2

يتعرف على مكونات 

 وأسماء األجزاء

إن أمكن يفكك و  

يركب بعض 

املكونات منها مثال 

مكونات املجهر ، و 

جهاز إسقاط 

 الشفافيات

يعين موضع وابعاد 

بالنسبة ورة جسم ص

 لعينه

يتأكد أن مسار 

الضوء يتغير عند 

 مروره عبر عدسة

 

 وابعاد صورةموضع 

 جسم بواسطة

 عدسة مقربة

مسار الضوء عبر عدسة 

 مقربة

 العدسة املبعدة

جسم  وأبعاد صورةتعيين موضع 

 مضاء، بشكل كيفي

 

 

تعطى العدسة املبعدة بشكل 

 محاكاة، أو وثيقة 

  أ -الوثيقة

تجرى بشكل تجربة 

 توضيحية في القسم.

 

 

 سا1سا+1

يتذكر ظاهرة 

 االنكسار

يفسر بواسطة 

و  االنكسار ظاهرة 

قوانينها مبدأ رؤية 

األجسام من خالل 

 عدسة

  تقويم الكفاءة
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 التدرجات السنوية

 سا ( 6: الصورة املعطاة من طرف عدسة  ) 2 -رقمالوحدة 

الكفاءة // 

 مؤشرات الكفاءة
 أهداف التعلم

الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املستهدفةاملوارد 

املدة 

 الزمنية
 التقويم املرحلي للكفاءة

يحدد تجريبيا 

مميزات الصورة 

املعطاة بواسطة 

 عدسة.

 

يستعمل الخط  -

الشبكي 

(Réticule إلنجاز)

 تصويبات

للبحث عن 

الصورة املعطاة 

 من طرف عدسة.

 

يستعمل برنامجا  -

 للمحاكاة

تجريبيا يتحقق 

من قانون 

 للعدسات

1 1

'

te
C

p p
  

العدسة 

 املقربة

 

 

 

موضع و أبعاد صورة 

جسم بالنسبة 

 لعدسة

 

 * الكشف عن مميزات الصورة

( من الجسم)معتدلة، مقلوبة، أكبر أو أصغر 

 حسب وضعية الجسم بالنسبة للعدسة.

وثيقة ب نشاط 

1 
 سا1

يقدر ابعاد صورة و موقعها 

بحسب موقع ابعاد الجسم 

 من العدسة 

رؤية جسم من 

 خالل عدسة مقربة

 

التحديد التجريبي 

 لعالقة التبديل

التعرف على أن مسار الضوء يتغير إذا مر عبر 

 عدسة

البحث عن وضع الصورة املوافقة لجسم عن 

طريق التصويبات وباستعمال الخط الشبكي 

(Réticule) 

 

teCالتحقيق التجريبي للعالقة: 
pp


'

11
 

ب  –وثيقة 

 أو  2نشاط 

عمل مخبري رقم 

) املفتشية 18: 

العامة 

 للبيداغوجيا (

 

 سا ع.م2

 يفسر تغير مسار الضوء 

 

يحسن استخدام الطاولة 

الضوئية في إثبات قانون 

 العدسات

  سا1 تمارين حول العدسة املبعدة تطبيقات

 

العدسة  -

 املبعدة :

 

 

 

إعتمادا على نتائج العدسة املقربة من حيث 

مسار األشعة الواردة و املنكسرة و الصورة 

الحقيقية و الوهمية نفسر ما يحدث في حالة 

 عدسة مبعدة

املحاكاة  -

 ببرمجية مناسبة

 

 سا ع.م2

يسقط ما درسه في العدسة 

املقربة على العدسة املبعدة و 

حيث  زهما عن بعضهماييم

 الشكل و الوظيفة

  تقويم الكفاءة
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 التدرجات السنوية

 العدسة الرقيقة نمذجة عدسة مقربة: -3الوحدة رقم 

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 أهداف التعلم

الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

صورة -يرسم نقطة

-املوافقة لنقطة

 جسم

 

يستعمل عالقة  -

التبديل املوافقة 

لنموذج العدسات 

 الرقيقة.

ينمذج عدسة 

 ويتعرف على

املصطلحات 

 املرتبطة بها 

 

يحسن توظيف 

 عالقة التبديل

'

111

ppf
 

 

يوفق بين 

استخدام 

عالقة التبديل 

و الحصول على 

خصائص 

الصورة 

بنمذجة مسار 

الضوء ) 

 شعاعان( 

 

 

  

نمذجة عدسة 

 مقربة

 

 تمثيل عدسة

 

 مميزات عدسة:

 ) رئيس ي، ثانوي(. املحور البصري 

 املركز البصري  

 املحرقان الجسمي والصوري.

 

بعد عالقة التبديل ننتقل إلى  

النمذجة بواسطة األشعة 

في  واملصطلحات املستخدمة

، املركز املحاور )النمذجة 

 البصري، املحرقان(

يوظف تلك املصطلحات 

-الرسم الهندس ي لنقطة

-الصورة املوافقة لنقطة

جسم، من أجل قيم مختلفة 

للبعد املحرقي وملواقع مختلفة 

 للجسم نسبة للعدسة.

مقارنة النتائج املتحصل عليها 

مع املالحظات التجريبية 

 املحققة في 

 إيجاد عالقة التبديل:

'

111

ppf
 

نبّين هندسيا في هذا  

وافقة النموذج، أن العالقة مت

 مع تلك التي وجدت تجريبيا.

عدسة  )نمذجةوثيقة جـ 

 ، مقربة(

اإلستعانة بمحاكاة تعطي  

 مسار األشعة

سا  2

 ع.م

يعرف املركز البصري، 

املحور البصري، 

 املحرقان

 

يتعرف على شرط 

 وضوح الصورة

عليها  وكيفية الحصول 

 واضحة

 

يطبق قانون التبديل في 

 حاالت مختلفة

 

يوفق بين قانون 

التبديل و الرسم 

الهندس ي للوصول إلى 

خصائص الجسم أو 

 الصورة  

 شرط الوضوح

-جسم توافقها نقطة-كل نقطة

 واحدة ووحيدة.صورة 

 

تمثيل األشعة 

الساقطة على 

عدسة و 

 البارزة منها

الرسم الهندس ي لنقطة صورة 

املوافقة لنقطة جسم وذلك 

 باستعمال شعاعين خاصين.

 تصديق النموذج. 

  
تطبيقات حول الرسم الهندس ي 

 وعالقة التبديل 
  1+1  
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 التدرجات السنوية

 الكسيرة .   

 تقريب عدسة مقربة.

جريبي لتقريب القياس الت

 عدسة

 سا 1 

يتعرف على خاصية 

عدسة ) التقريب( 

 وحدتهيحدد و 

  سا 1 تقويم و معالجة بيداغوجية   

  تقويم الكفاءة
 

 سا ( 4: الضوء و الحياة اليومية  ) 4الوحدة رقم 

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة

أهداف 

 التعلم

الوحدات 

 التعلمية
 السندات لتدرج التعلمات السير املنهجي املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية
 التقويم املرحلي للكفاءة

يميز بين التكبير 

 والتضخيم

 

يفسر الصور  ▪

املتحصل عليها 

 باألدوات البصرية

تفسير 

  وحسن

 استخدام

 وعمل

بعض 

األجهزة 

 البصرية

 مفهوم التضخيم. املكبرة: -

 

يميز بين التضخيم  سا1  مالحظة و قياس تضخيم مكبرة

 والتكبير

األدوات  -

 البصرية

الرؤية باملنظار  -

 الفلكي

الرؤية باملجهر  -

 الضوئي

يوب الرؤية وع -

 البصر

 دراسة توثيقية

 بشكل علمي. وكيفية عملهااستخدام بعض األجهزة البصرية  

الصورة الوسطية تصبح جسما حقيقيا بالنسبة للشيئية في 

 واملجهر الضوئياملنظار الفلكي 

 نموذج العين و برمجيات تتناول عيوب البصراستعمال 

وثائق و 

فيديوهات و 

محاكاة أو 

برمجيات 

مناسبة 

 للغرض

سا 2

 ع.م

تفسير عمل املنظار 

 الفلكي، املجهر الضوئي

 العين

 و معالجة عيوب البصر

  
تقويم و معالجة  

 بيداغوجية
  سا1  

  تقويم الكفاءة
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 التدرجات السنوية

 : املادة و تحوالتها  ( 4املجال ) 

 سا ( 10: تعيين كمية املادة عن طريق قياس الناقلية  ) 1الوحدة رقم

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يميز بين الرابطة  ▪

 التكافئية والشاردية

انحالل  يفسر  ▪

بعض األنواع 

 الكيميائية في املاء

يفسر حركة  ▪

 الشوارد في محلول 

يقيس ناقلية  ▪

 محلول شاردي

يوظف مفهوم ▪

الناقلية لتعيين كمية 

املادة في محلول 

 شاردي

يستغل منحنى  ▪

 G=f(c)املعايرة 

يتعرف على تقنية 

إيجاد كمية املادة 

بطريقة فيزيائية غير 

 مخربة

 

الطريقة يعرف أن 

تصلح عند وجود أو 

ظهور محاليل 

 شاردية

يفرق بين الرابطة 

والرابطة ية ئفاالتك

 الشاردية

 

يتعرف على 

العوامل املؤثرة في 

 الناقلية

 

 املحاليل املائية .1

 

 مكتسبات قبلية: 

 تحضير محلول شاردي: ▪

 املذاب صلب شاردي *

*املذاب سائل أو غاز 

 مستقطب

   A1النشاط 

 

 2 
يتذكر طريقة تحضير 

 محلول 

النقل الكهربائي  -2

 للمحاليل الشاردية

 التفسير املجهري للنقل -

 الكهربائي

لجزء من  Gالناقلية  -

 محلول شاردي

 توضيحية تبرزتحقيق تجربة 

 هجرة الشوارد

تجربة ورقة الترشيح املبللة   -

 بمحلول شاردي

 استعمال املحاكاة -

كتاب مدرس ي صفحة 

267 

 

2 

يعرف املقاومة، 

 الناقلية

 النوعية،املقاومة 

 الناقلية النوعية

 

دراسة العوامل املؤثرة 

 على ناقلية محلول شاردي

 النوعية ملحلول الناقلية 

 شاردي

الناقلية النوعية املولية  -

iλ للشاردة 

تحقيق تجارب تبرز العوامل 

ناقلية محلول  املؤثرة في

  شاردي:

تذكير مبسط حول التيار 

 .والتواتراملتناوب 

 مولد التواترات املنخفضة.

 =G )مساحةهندسة الخلية  

f(S)  بعد /G=f(L) .) 

 

   A2النشاط 

 

 سا ع.م2

 

ويفسر يتعرف 

التي تتعلق بها  العوامل

 ناقلية محلول شاردي 

نوعية الشوارد 

النوعية  )الناقلية

 املولية(

أبعاد الجزء املحصور 

بين صفيحتي قياس 
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 التدرجات السنوية

يتعرف على حدود 

صالحية قانون 

 الناقلية النوعية

 

يتعرف على أن 

التيار في املحاليل 

ناتج عن انتقال 

مزدوج و منظم 

للشوارد في اتجاهين 

 تلفينمخ

 )نوعية*طبيعة املحلول  

 (.الشوارد

 املولي.*التركيز  

 *درجة الحرارة 

الناقلية للمحلول 

 الشاردي

 

 i[XiΣλ=  σ[العالقات 

في املحاليل  kC=و

التمرن على استعمال  الشاردية املمدد ة

 العالقات و التحويالت املناسبة
 

سا 1سا+ 1

 نظري 

يحسن استخدام 

عالقة الناقلية 

النوعية في حاالت 

 مختلفة

 

معايرة مصل  -3

 فيزيولوجي

التحقق من داللته 

 التجارية

تعيين كمية مادة كلور 

من  1Lالصوديوم في 

 يفيزيولوجمصل 

عمل  -الكتاب املدرس ي  -

 ( 276صفحة )  –ري بمخ
 

يجد كمية مادة  سا ع.م2

ملحلول شاردي حلة من

 مخططعن طريق 

 املعايرة

  تقويم الكفاءة 
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 التدرجات السنوية

 سا 14 )تحول كيميائي( : تعيين كمية املادة بواسطة املعايرة 2لوحدة ا

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية أهداف التعلم

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

 

يعين كمية مادة نوع 

كيميائي عن طريق 

 املعايرة

 

يميز بين الحمض 

 واألساس

يعين نقطة التكافؤ  -

ثم ويوظفها لتعيين 

كمية املادة خالل 

 املعايرة

 

يفسر تفاعل  -

أساس على -حمض

أساس انتقال 

البروتونات من 

الحمض إلى 

 األساس

 

يميز بين املؤكسد  -

 واملرجع

يتعرف على 

 واألساسالحمض 

 

و املحاليل 

الحمضية و 

 املحاليل األساسية

 

يتعرف على مفهوم 

الثنائية 

 أساس/حمض

التفاعل بين  .1

املحاليل 

الحمضية 

 واألساسية

 

مفهوما الحمض  ▪

 واألساس حسب برونشتد

مفهوم الثنائية  ▪

 أساس/حمض

)حالة خاصة لثنائيتي  

 املاء(

 أمثلة لبعض الثنائيات. 

 

املحاليل الحمضية و 

 املحاليل األساسية

 

 تعريف برونشتد

 مفهوم الثنائية اساس/حمض

 للماءالخاصية املذبذبة 

 كتابة بعض الثنائيات املتداولة

 

إظهار بتجارب توضيحية شوارد 

الهيدرونيوم في املحاليل 

الحمضية، شوارد الهيدروكسيد 

في املحاليل األساسية، آلية 

اإلنحالل، آلية عمل الكاشف 

 ثم تعميم. BBTامللون 

 

+ كتاب  A1النشاط 

 287مدرس ي صفحة 

 

 

 

 سا3

حمض اليعرف 

ساس حسب األ و 

 برونشتد

يذكر الثتائية أساس/ 

 حمض لبعض األنواع

 

يعرف الجسم 

 املذبذب

يفسر آلية انحالل 

حمض في املاء و ظهور 

 شوارد الهيدرونيوم

و كذلك بالنسبة 

لألساس و ظهور 

 شوارد الهيدروكسيد

يفسر آلية عمل 

كاشف ) تغلب احد 

الشكلين الحمض ي أو 

 األساس ي على اآلخر( 

يتعلم ويتقن تقنية 

املعايرة اللونية 

 تجريبيا

املعايرة اللونية حمض ا( 

 اساس -

 

تحقيق معايرة حمض كلور املاء 

بواسطة محلول الصود 

 باستعمال كاشف ملون 

 سا ع.م I   TP1  2جزء 
 

 يعرف املعايرة 
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 التدرجات السنوية

 

يوظف الجدول  -

الدوري لتحديد 

وضع العناصر 

 املؤكسدة واملرجعة

يتوقع حدوث  -

تفاعل أكسدة 

 إرجاعية

 

 مبدأ املعايرة اللونية

 الكميات املتكافئة

 

 واستغاللها فينقطة التكافؤ 

 عنها. وكيفية الكشفاملعايرة 

 توظيف جدول التقدم.

 16مخبري رقم :  عمل

) املفتشية العامة 

 للبيداغوجيا (

يعرف الكميات 

 املتكافئة

 

 يعرف نقطة التكافؤ

 

يعرف كيف نكشف 

 عن نقطة التكافؤ

 

يذكر مكونات تجهيز 

املعايرة و أماكن وضع 

املحلول املعايَر و 

 املحلول املعاِير

يذكر محاذير عملية 

 املعايرة

املعايرة عن طريق ( ب

 قياس الناقلية
 سا ع.م I  TP2 2جزء  

 نفس التقويم السابق

 يفرق بين التقنيتين

يتعرف على 

 املرجع املؤكسد و 

يتعرف على مفهوم 

 الثنائية مر/مؤ

يكتب بعض 

معادالت تفاعالت 

اكسدة إرجاع في 

 حاالت مختلفة

 

-تفاعل أكسد -2

 رجاعإ

 مفهوما املؤكسد واملرجع

 مفهوم الثنائية مر/مؤ

 

أمثلة لبعض الثنائيات 

 )حالة خاصة للمعادن(

تحقيق تجارب مختارة تبرز 

مفهومي املؤكسد واملرجع 

 )استعمال شوارد ملونة(

 

التمرن على كتابة معادالت  -

مع مقارنة القوة بعض الثنائيات 

 اإلرجاعية للمعادن

معادالت أكسدة إرجاع في وسط 

 حمض ي

  A2نشاط 

 

 

انجاز تجارب أخرى -

لتحديد تزايد القوة 

اإلرجاعية لبعض 

 املعادن

 كيفيا

 سا3

يعرف املؤكسد، 

 املرجع

يعرف مفهوم الثنائية 

 مر/مؤ

يتذكر ثنائيات بعض 

املؤكسدات 

 واملرجعات املتداولة

يكتب معادالت 

أكسدة إرجاع في 
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 التدرجات السنوية

يتقن تقنية املعايرة 

يفسر عمليا، و 

 مبدأها

 

املعايرة في حالة 

اللونية أو املعايرة 

 بالناقلية

حاالت مختلفة و  

خاصة في وسط 

 حمض ي

 املعايرة اللونية

 

 

معايرة محلول كبريتات الحديد 

الثنائي بواسطة محلول برمنغنات 

 البوتاسيوم

 سا ع.م2 

نفس تقويم املعايرة 

اللونية حمض 

 بأساس

 املعايرة عن طريق الناقلية 

تحقيق معايرة محلول بواسطة 

محلول ثبوكبريتات الصوديوم، 

متابعة ناقلية املحلول ثم رسم 

 G=f(V)البيان 

 سا ع.م2 

نفس تقويم املعايرة 

حمض  :بالناقلية

 اساس 

  تقويم الكفاءة 
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 التدرجات السنوية

 سا ( 12): مدخل الى الكيمياء العضوية  3الوحدة رقم 

الكفاءة // مؤشرات 

 الكفاءة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية التعلمأهداف 

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يكشف عن  -

الكربون كعنصر 

أساس ي في املواد 

العضوية إلى جانب 

 (.…H.O.Nعناصر )

 

 

يميز بين الفحوم  -

الهيدروجينية 

وغير املشبعة 

مع تقديم  املشبعة

الصيغ املفصلة لها 

 وتسميتها.

 

 

يميز بين العائالت  -

الكيميائية حسب 

املجموعة املميزة مع 

تقديم الصيغ 

يفرق بين مركب عضوي 

 عضوي  وغير 

يجري كشفا كيفيا في مركب 

 عضوي 

الكربون عنصر    -1

أساس ي في األنواع 

 العضوية:

 

 

 

 

الجانب التاريخي للكيمياء 

 العضوي.

 

 تعريف الكيمياء العضوية.

 

التحليل العنصري الكيفي 

 لنوع كيميائي عضوي.

تحقيق تجارب تمكن الكشف  -

عن الكربون في عدة مواد من 

 التحليل)اليومية الحياة 

 للورق. للزيت، للسكر،الحراري 

للقطن.....( أو التفاعل مع 

 حمض الكبريت املركز. 

TP1+A1 
سا 2

 ع.م

يعرف الكيمياء *

 العضوية

 

يتمكن من تقنيات  *

 الكشف

 

 IUPACيتذكر توصيات

يسمي فحم هيدروجيني 

إنطالقا من صيغة مفصلة 

  والعكس

يتعرف على أهمية الكتابة 

 الطوبولوجية

الفحوم  -2

 الهدروجينية

 

 

السالسل الفحمية *

 ختلفةملا

 التسلسلي.التماكب  *

وضعي. التماكب امل*

 .التسمية.

الكتابة الطوبولوجية  *

 لبعض املركبات العضوية

 

التمرن على تقديم الصيغ * 

ة( لعدة املفصلة )نصف املفصل

غير   فحوم هيدروجينية مشبعة و 

مشبعة مع التسمية حسب 

 توصيات

IUPAC 

 * التمرن على تقديم الصيغ

املفصلة لبعض األنواع في 

مختلفة.عائالت   

 

A2 3سا 

يكتب الصيغة 

املفصلة ونصف 

تابة كاملفصلة وال

الطوبولوجية 

 االسمإنطالقا من 

 .والعكس

 

 يتمكن من طرق الكشف.

 يعرف التماكب

 يفرق بين أصناف التماكب.

 العائالت األخرى -3

 

 مفهوم املجموعة املميزة*

 الوظيفي.التماكب *

 التسمية

* الكشف عن املجموعة 

 العائالت:في بعض الوظيفية 

 ات،دهيدأل ا ،كحول  ات،ميناال 

A3+A4 
سا 2

 ع.م

يذكر و يكشف عن 

 املجموعة املميزة
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املفصلة لها 

وتسميتها.

يعرف بعض  -

ن 
ّ
التفاعالت التي تمك

املرور من مجموعة 

 مميزة الى أخرى.

يكتسب بعض  -

 طرق البحث.

يتعرف عن كيفية  -

لتحضير:استغالل 

 زيوت املحركات.-

املواد البالستكية  -

 املختلفة.

العطور املختلفة. -

املحافظة على -

املحيط

يميز بين املجموعة الوظيفية 

 والوظيفة الكيميائية

بعض  ويتوقع كيفيايفسر 

الخواص الفيزيائية إنطالقا 

من عدد ذرات الفحم في 

السلسلة أو صنف الكحول 

تاثير السلسة الفحمية على 

 الخواص الفيزيائية

ض احمات، اال كيتونال

.ةكربوكسيليال  

يسمي املركبات 

حسب املجموعة 

 الوظيفية

 يعرف تفاعل الضم )اإلماهة

(، األكسدة حالة خاصة

 املقتصدة، الهلجنة

مجموعة املرور من *

أخرى.الى  مميزة

 اإلماهة*

األكسدة املقتصدة*

 نزع املاء*

 الهلجنة*

تجارب:*تحقيق   

اماهة األلسان.- 

لكحول.املقتصدة ل كسدةاأل- 

الكحول.نزع املاء من  - 

املرور من الكحول إلى املشتق  - 

الهالوجيني

TP2
سا 2

ع.م

يعرف  و يكتب 

معادالت التفاعل 

 الكاشفة.

يعرف  و يذكر بعض الفوائد 

الصناعية للمركبات 

العضوية و تقنيات 

اصطناعها، و بعض آثارها 

 السلبية

صناعة املواد -4

ل املشتقة من البترو

)أهميتها و أثارها على 

املحيط(

بحث
عناصر  بعض ذللتالميتعطى 

 البحث

البحث: وثيقة 

مرافقة
سا3

يعرف بعض 

التقنيات الصناعية 

في املركبات 

ة، أهميتها ، العضوي

 التأثير على املح

تقويم الكفاءة

موقع�عيون�البصائر�التعلي��

http://elbassair.net/
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