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 مــقــّدمــــة

 

 
يسعد لجنة تأليف كتاب التلميذ للسنة الثالثة متوسط في مادة العلوم الفيزيائية         

والتكنولوجيا أن تضع بين أيدي أساتذة المادة الكرام دليل هذا الكتاب ليكون مساعدا 

 لهم في تخطيطهم وتنفيذهم للمنهاج الدراسي.

 

 ستوى بالطريقة التالية:يتناول هذا الدليل الميادين األربعة المبرمجة لهذا الم

أّوال: تقديم نوّضح فيه الخطوط العريضة لمحتوى الميدان المعرفي والمنهجي، 

الكفاءة الختامية ومرّكباتها، المكتسبات القبلية التي ينبغي أن يستثمرها كّل من 

 األستاذ والتلميذ لبناء التعلّمات الجديدة.

)الميدان بكّل أجزائه( والذي يضّم كاّل ثانيا: مقترح تناول المقطع التعلّمي كامال 

من: مقترح تدّرج التعلّمات، توضيحات حول الوضعيات المشكلة، المشروع 

 التكنولوجي وتوظيف وسائل اإلعالم واالتصال.

ثالثا: أجزاء المقطع التعلّمي والتي نتناول فيها كّل جزء من أجزاء الميدان 

التعلّمات، توضيحات حول النشاطات، بالتفصيل عبر توضيح ما يلي: مقترح تدّرج 

 حلول بعض التمارين.
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يهدف الدليل في مسعاه إلى تحضير األستاذ لتنفيذ المنهاج، منطلقا من نظرة شاملة 

 للميدان، ثّم الدخول في تفاصيل كل جزء منه.

تنطلق النظرة الشاملة للميدان من التوزيع الزمني المخّصص لتناول أجزائه 

ع الوضعيات المختلفة مع مراع اة معايير التقويم المرتبطة بكل جزء منها، وتََوزُّ

المشكلة بكل أنواعها )االنطالقية، تعلّم اإلدماج وإدماج التعلّمات( بين أجزاء 

المقطع التعلّمي باإلضافة إلى تقديم حلول ألهّم ما جاء في مختلف الوضعيات 

ولوجي وتوظيف المشكلة المشار إليها، مع عرض وجيز عن المشروع التكن

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال المرتبطة بالميدان موضوع الدراسة.

من شأن هذه النظرة الشاملة أن تسمح لألستاذ بالتخطيط الجيّد لكيفية تنفيذه للمنهاج 

قبل الشروع فيه، ما يجعله يتحّكم في الزمن الدراسي، المحتوى )العلمي 

 والمنهجي( واألهداف التعلّمية.

 

الدليل بعدها باألستاذ إلى تفاصيل كّل جزء من أجزاء المقطع التعلّمي، ليجد  ينتقل

التوجيهات التعليمية والبيداغوجية الالّزمة لتنمية الكفاءة الختامية المرصودة لدى 

التلميذ، بداية من تحديد موضع توظيف األستاذ للوضعيات التعلّمية الجزئية 

ذ النشاطات التعلمية المقترحة في كتاب )البسيطة( ووصوال إلى توجيهات لتنفي

 التلميذ وكذا حلول لبعض التمارين.

 

كما يجد األستاذ في هذا الدليل التوضيحات الالّزمة فيما يخص كيفية التدريس 

بالوضعيات المشكلة والتي يمكن أن يترجمها األستاذ )ضمن أفواج العمل 

افق وتوجيهات الجيل الثاني الجماعي( إلى آليات ممارسة فعلية في القسم بما يتو

 للمناهج.

فالوضعية االنطالقية، مثال، قد ُخّصت بساعتين من الزمن لكّل ميدان من الميادين 

، ساعة في بداية كّل ميدان وساعة أخرى في ختامه لتكون ذات دور كبير في 

ف التقويم الذاتي للتلميذ، فهي تمثّل محطة ألخذ صورتين له قبل التعلّم وبعده ليستشّ 

النمو الذي ظهر على مكتسباته وتوظيفها لحل مشكالت من حياته اليومية، كذلك 

األمر بالنسبة للوضعيات الجزئية التي تلعب نفس الدّور ولكن على نطاق أضيق 

 فهي مرتبطة بمجموعة من الحصص التعلّمية.

كما تعّرض الدليل لوضعيات تعلّم اإلدماج ودور األستاذ فيها باإلضافة إلى 

 عيات إدماج التعلّمات وكيفية استفادة التلميذ منها.وض

 

مخطط إجراء ملحقا يحتوي على هذا الدليل ختام نقترح في باإلضافة إلى ذلك، 

التعلّمات لبناء الكفاءة الختامية لكل ميدان من الميادين األربعة المبرمجة لهذا 
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التعلّمات السنوية للسنة المستوى الدراسي، ما يساعد األساتذة في انجازهم لمخطط 

 الثالثة متوسط.

 

الية أملنا كبير في أن يستفيد أساتذتنا الكرام من هذا الدليل ألداء مهامهم بالفعّ 

والجودة الالزمتين لتحقيق أهداف وغايات الجيل الثاني للمناهج، مع تمنيّاتنا لهم 

 بالتوفيق ولتالميذنا بالنجاح.

 

 

  

  ولّي التوفيقوهللا                        

 

 المؤلفون                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميدان الماّدة وتحوالتها

 

 

 تقديم الميدان. 1
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بناء مفاهيم أوليّة في ميدان المادّة  ،طفي السنة الثالثة متوسّ  متعلّم،يواصل ال

 وتحوالتها، ليصل في هذا المستوى إلى كتابة وموازنة معادلة كيميائية.

 

منطلقا من مكتسباته القبلية )المتمثّلة أساسا في التحّول الفيزيائي والتحّول الكيميائي 

هما، مفهوم الجزيء والذرة وتمثيلهما بالنموذج خاللوالتمييز بينهما وانحفاظ الكتلة 

تعلّماته  المتعلّم، يبني وصوال إلى الرموز الكيميائية والصيغ الكيميائية( جزيئيال

ليتناول بالتجربة  ،الدراسي مرّكزا على التحّول الكيميائي في هذا المستوى

من خاللها مفاهيم جديدة:  الت كيميائية يستخلصوالمالحظة واالستنتاج عدّة تحوّ 

الفرد الكيميائي، النوع الكيميائي والجملة الكيميائية وكيفيّة وصفها قبل، أثناء وبعد 

 التحّول الكيميائي.

 

التفاعل الكيميائي كنموذج للتحّول الكيميائي وفق الشرطين ينتقل بعدها إلى تناول 

 التاليين:

 * ال نأخذ، في المتفاعالت، إاّل المواد التي شاركت في التفاعل.

 * ال نأخذ في النواتج إال المواد التي نتجت بوفرة مقارنة ببقيّة النواتج األخرى.

يائي بمعادلة كيميائية يحقّق إلى نمذجة التفاعل الكيم المتعلّمفي مرحلة الحقة، يصل 

لذرات أنّه انحفاظ ل فيها مبدأ انحفاظ الكتلة الذي يعّرفه في هذا المستوى على أساس

 عددا ونوعا، ما يقوده إلى موازنة المعادلة الكيميائية.

 

يتناول الميدان في آخر جزء منه، بعض العوامل المؤثّرة في التحّوالت الكيميائية 

امل أساسية وهي عوامل: درجة الحرارة، سطح التالمس، و عو ةمرّكزا على ثالث

 تركيب المزيج االبتدائي.

 

 مي )أو الميدان( مكّون من األجزاء التالية:هذا المقطع التعلّ 

 (سا4)ل الكيميائيفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّ التّ  -1

 (سا4معادلة التفاعل الكيميائي ) -2

 (سا2) الكيميائيرة في التحّول بعض العوامل المؤثّ  -3

 

 

 

 

 

 الميدان ةكفاء .2
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 : الكفاءة الختامية -

 

التها موظفا نموذج التفاعل ة وتحوّ ل مشكالت من الحياة اليومية ذات صلة بالمادّ يحّ 

 .الكيميائي المعبَّر عنه بمعادلة كيميائية

 

 :بات الكفاءة الختاميةمركّ  -

 

  .يحترم االحتياطات األمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته *

 .ل الكيميائيرة المناسبة لتوجيه التحوّ العوامل المؤثّ  يختار* 

الت ف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحّول الكيميائي لتفسير بعض التحوّ يوظّ  *

 .تحدث في محيطه الكيميائية التي

 

 القبليةالمكتسبات  .3
 

رة لهذا المطلوبة لتحقيق الكفاءة الختامية المسطّ  ،ماتيرتكز بناء التلميذ للتعلّ 

التي تّم بناؤها خالل مرحلة )المعرفية والمنهجية( على المكتسبات القبلية  ،الميدان

 التعليم االبتدائي وخالل الطور األول من التعليم المتوسط، والمتمثلة فيما يلي:

 .كيفيّة التمييز بينهماالفيزيائي والتحّول الكيميائي والتحّول  -

 الجزيء.مفهوم الذّرة و -

 .النموذج الجزيئي -

 توظيف النموذج الجزيئي للتعبير عن تحّوالت فيزيائية وكيميائية. -

 الّرموز والصيغ الكيميائية. -

 وكيميائية.توظيف الرموز والصيغ الكيميائية للتعبير عن تحّوالت فيزيائية  -

  راتها.وتغيّ  حاالت المادة الثالث -

 المحلول المائي. -

 ر حالة المادة.رة في تغيّ العوامل المؤثّ  -

 الكتلة والحجم وكيفية قياسهما في مختلف حاالت المادة. -
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 مقترح تناول المقطع التعلّمي كامال ) الميدان بكّل أجزائه(

 

 

 سا(17)ماتالتعلّ  جتدرّ  مقترح -1

 

 معايير التقويم عنوان الجزء

 سا(1) وضعية انطالقية + مشروع تكنولوجي

 

فاعل الكيميائي كنموذج التّ  -1

 ل الكيميائيللتحوّ 

 سا(4)

ل ف على التحوّ : يتعرّ 1مع

 الكيميائي

ل الكيميائي : ينمذج التحوّ 2مع

 بتفاعل كيميائي

: يحترم قواعد األمن 5مع

 المخبري

 

 

 معادلة التفاعل الكيميائي -2

 سا(4)
 
 

 

ر عن التفاعل الكيميائي : يعبّ 3مع

 .بمعادلة
 

: يحترم قواعد األمن 5مع

 .المخبري

 سا(1) وضعيّة تعلّم اإلدماج: لون صفار البيض المسلوق

 

 

رة في بعض العوامل المؤثّ  -3

 التحّول الكيميائي

 سا(2)

 

ر حالة : يربط بين تطوّ  4مع

ل االبتدائية في التحوّ المواد 

الكيميائي وبعض العوامل 

 .رة فيهالمؤثّ 

   

: يحترم قواعد األمن 5مع
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 .المخبري

 

 سا(1) حّل الوضعية االنطالقية وتقييم المشروع التكنولوجي

 سا(1) وضعية إدماج التعلّمات: التحّوالت الكيميائية واأللعاب الناريّة

 التقويم المرحلي )1سا(

 معالجة بيداغوجية )2سا(

 :وضعيات المشكلةتوضيحات حول ال -2

 
مواكبةً لتوجيهات الجيل الثاني للمناهج، يقترح الكتاب المدرسي مجموعة من 

 الوضعيات المشكلة المختلفة: 

 

 الوضعية االنطالقية والوضعيات الجزئية -1.2

 
للتلميذ خالل ، يُمنح "أنطلق في دراسة الميدان"وردت في الكتاب تحت عنوان  

مع زمالئه ضمن العمل  هاحّصة الوضعية االنطالقية فرصة التفكير في حلّ 

فرضياته التي يحتفظ بها إلى غاية نهاية دراسته للميدان  الفوج ، فيقترحالفوجي

 . يحكم عليها بنفسه بالصحة أو الخطإحتى 

حّصة حّل الوضعية  إاّل في آخر الميدان خالل الوضعية االنطالقية حلّ يتّم ال  

 االنطالقية.

 

لوضعية االنطالقية مناصفة ة اتها، يتّم تخصيص حصّ بالنسبة لميدان المادة وتحوالّ 

ين مع اقتراح المشروع التكنولوجي. تتعلّق الوضعية االنطالقية بتحّولين كيميائيّ 

يحدثان في السيارة ويطلب من التلميذ شرحهما باستعمال المعادالت الكيميائية، 

 باإلضافة إلى تعليمة تخّص القيم الوطنية.
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توضيحه  سيتمّ يتّم تناول الوضعيات الجزئية في بداية الدروس المختلفة حسب ما 

 ألجزاء المقطع التعلّمي.لدى تناولنا، الحقا، 

 

 وضعية تعلّم اإلدماج -2.2

 
 هذه المحّطة هي فرصة للتلميذ كي يتعلّم اإلدماج، وعليه فإّن األستاذ مطالب

بتطوير طريقته الخاّصة حتى يعلّم التالميذ كيفيّة توظيف، بشكل مدمج، مكتسباتهم 

من دراسة أجزاء هذا المقطع التعلّمي في حل وضعية مشكلة من حياتهم اليومية. 

وبالتالي فإّن هذه الحّصة ليست حّصة حل وضعية معيّنة، بل هي حّصة تعلّم 

 مقترحة في الكتاب المدرسي.اإلدماج الذي يمارسه التلميذ على وضعية 

 

الوضعية المقترحة في هذا الميدان تتعلّق بتفاعل الحديد مع الكبريت في واحدة من 

 ،في النهاية ،الظواهر الطبيعية المحيطة بالتلميذ وهي سلقه للبيض، ليستنتج

 الطريقة الصحيّة لسلق البيض.

 

الموجود في أبيض البيض خالل عملية السلق المطّول للبيض، يتفكك البروتين 

لينتج عنه ذرات الكبريت التي تتفاعل مع ذرات الحديد الموجودة في أصفر البيض 

 منتجة كبريت الحديد الذي يشكل طبقة خضراء على طول محيط أصفر البيض.

د( 10-7)ة تفوق سلقه لمدّ  كمصدر للبروتين والحديد، ولكنالبيض مفيد للصحة 

 بتفكك البروتين وتفاعل الحديد.يجعله يفقد قيمته الغذائية 

 
مثل هذه الوضعيات تسمح للتلميذ بأن يدرك أّن مادة العلوم الفيزيائية مادة مفتوحة 

على الوسط الذي يعيش فيه ويجد تطبيقات ما يدرسه فيها في كل ما يحيط به، بل 

 حتى في غذائه.

 

توكيومتري من ينبغي استعمال خليط سالمشار إليها في الوضعية،  إلجراء التجربة

غ من مسحوق الحديد(، 1.75الكبريت مقابل  غ من مسحوق1المادتين)مثال: 

جيّدا ثّم يحرق المزيج خارج غرفة المخبر )في الهواء الطلق( باستعمال  نمزجايُ 

موقد بنزن. عامل درجة الحرارة مهّم جدا لنجاح هذه  الملتهب أو شريط المغنزيوم

 التجربة.

 

 التعلّماتوضعية إدماج  -3.2
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بعد حّل الوضعية االنطالقية، تمنح وضعية إدماج التعلّمات فرصة ثانية للتلميذ 

إلدماج مكتسباته من الميدان الذي أتّم لتّوه دراسته، يمكن اقتراح هذه الوضعية 

كوظيفة منزلية يفّكر فيها التلميذ بشكل فردي ليختبر مكتسباته من جهة وقدرته 

، ليتم حلها جماعيا في القسم كل مدمج من جهة أخرىعلى إدماجها وتوظيفها بش

 .خالل الحصة المخصصة لوضعية إدماج التعلمات

 

 يوّضح الجدول التالي لون اللّهب الناتج عن حرق المواد التي ورد ذكرها في نصّ 

 دماج التعلّمات:وضعية إ

 
 باريوم

 

حديد أو 

 صوديوم

 كالسيوم  

 

ألمنيوم أو 

 مغنزيوم 

 المعدن زنك

كلور 

 الباريوم

كلور 

الصوديوم 

 )ملح الطعام(

نترات 

 الكالسيوم

 مسحوق 

لمنيوم األ

 المغنزيوم

مسحوق 

 الزنك

اسم 

المرّكب 

 الكيميائي

لون  أزرق أبيض أحمر أصفر أخضر

 اللّهب

 
من خالل إجراء التلميذ للتجربة المشار إليها في هذه الوضعية المشكلة، يتعّرض 

إلى العوامل المؤثرة في التحّول الكيميائي ومنها تأثير سطح التالمس عبر استعماله 

 لمساحيق 

 وأشرطة من مختلف المواد المذكورة في الجدول.

 

ل مسحوقه كما يحترق في تجدر اإلشارة إلى أّن المغنزيوم يحترق في حالة استعما

حالة استعمال أشرطة منه على عكس المواد األخرى التي ال تحترق إاّل إذا كانت 

 على شكل مساحيق.

 

 

 

المشروع التكنولوجي -3  
 

هو فرصة للتلميذ لممارسة المركبّة المنهجية للكفاءة  المشروع التكنولوجي

م إدماج يَعتبر الجيل الثاني للمناهج المشروع التكنولوجي كوضعية تعلّ  الختامية، إذ



19 
 

مات( )انظر ( أو وضعية إدماج الموارد )التعلّ 57الموارد )أنظر المنهاج ص 

، وقد وجب بذلك إحاطته بالعناية الكافية خالل كّل مراحل تقديم (61المنهاج ص 

 الميدان وكذا التنقيط المناسب.  

 

تقديمه  االنطالقية على الفكرة العامة للمشروع التكنولوجي ليتمّ تنطوي الوضعية 

 :ةالتالي  مراحلالللتالميذ وفق 

ة الوضعية تتالزم دائما مع حصّ  :* مرحلة اقتراح المشروع التكنولوجي

 .االنطالقية

مية المختلفة ص التعلّ تتالزم مع الحصّ  التكنولوجي: * مرحلة متابعة تنفيذ المشروع

 رد أو تعلم اإلدماج(.)اكتساب موا

ا مع تكون دوما في ختام الميدان، تتزامن إمّ  :* مرحلة تقييم المشروع التكنولوجي

وضعية إدماج /ة حل وضعية االنطالقم اإلدماج األخيرة أو مع حصّ ة تعلّ حصّ 

 . التعلّمات

المشروع التكنولوجي المقترح في هذا الميدان هو فرز النفايات المدرسية، من 

 القسم إلى الساحة وصوال إلى مكّب النفايات الخاص بالمؤسسة كّكل. 

 

يتجنّد كل التالميذ بداية من أّول حصة من هذا الميدان )حصة الوضعية االنطالقية( 

ون جاهزا في ختام دراستهم في التخطيط لمشروعهم ثّم العمل على تنفيذه ليك

 لميدان المادّة وتحوالتها.

يقوم األستاذ بتقييم المشروع التكنولوجي وفق شبكة تقويم خاصة، تشتمل على 

 تقييم شامل للمشاريع التكنولوجيةالمعايير والمؤشرات التي يراها مناسبة ل

 التقييمية.يمكن تنظيم ندوات داخلية بين األساتذة إلعداد مثل هذه الشبكات 
 

توظيف وسائل اإلعالم واالتصال -4  

 
يشتمل ميدان المادّة وتحوالتها على نشاط تعلّمي خاص بتوظيف وسائل اإلعالم 

 واالتصال بما يخدم تطوير مكتسبات التلميذ خالل دراسته لهذا الميدان. 

 

النشاط المقترح يتعلّق بتوظيف برنامج العروض لشرح كيفيّة كتابة وموازنة 

دلة كيميائية، يُمنح للتلميذ فرصة النجاز المطلوب ليعرض إنتاجه على زمالئه معا

في حصة خاصة يتداول فيها التالميذ على عرض إنتاجهم ليكّرم صاحب أحسن 

 عرض في ختام الحّصة.
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 أجزاء المقطع التعلّمي 

 

 

 (سا4)ل الكيميائيالتفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّ : الجزء األول

 
 

 ماتالتعلّ  جتدرّ  مقترح .1

 

 

ة المدّ 

 الزمنية

 المحتوى المفاهيمي نشاطات الكتاب

النوع  -الفرد الكيميائي - التحليل الكهربائي للماء  سا1

 الجملة الكيميائية -الكيميائي 

مكّونات الجملة الكيميائية  -

 في بداية التحّول وفي نهايته

التفاعل كنموذج للتحّول  -

 كيميائي: المتفاعالت

 والنواتج

 

وفرة  احتراق الفحم بوجود سا1

 غاز ثنائي األكسجين من

االحتراق التّام واالحتراق  سا1

 غير التّام لفحم هيدروجيني

كيميائي التحّول النمذجة  سا1

 بتفاعل كيميائي

 

 توضيحات حول النشاطات .2

 

 * التحليل الكهربائي للماء: 

 
بتناول الوضعية التعلمية البسيطة األولى )غاز هذا النشاط ينبغي أن يكون مسبوقا 

 ا في آخر النشاط لحلّ مم العودة إليه( لتتّ الثانية فقط، التعليمتين األولى والهيدروجين

 حال علميا بتوظيف ما اكتسب من موارد خالل الحصة التعلمية. الوضعية
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 لهذا النشاط هدفان:

 الكشف عن نواتجه.الكهربائي بنجاح وتجربة التحليل  إجراءاكتساب منهجية  -1

بعد )قبل و ،ل الكيميائياكتساب مفاهيم جديدة وتوظيفها للتعبير عن التحوّ  -2

دا لكتابة المعادلة الكيميائية اليمين تمهي إلىفي جدول من اليسار  ،ل(التحوّ 

 موازنتها الحقا. و

 

 هذه المفاهيم الجديدة هي: 

 

 ر عنه بالتسمية الحرفية للمواد.يعبّ العياني و : يرتبط بالمستوىالنوع الكيميائي

 الفرد الكيميائي: يرتبط بالمستوى المجهري ويعبّر عنه بالصيغ الكيميائية.

 نة من أنواع كيميائية )عيانيا( وأفراد كيميائية )مجهريا(مكوّ : الجملة الكيميائية

 تتفاعل فيما بينها لتظهر مواد جديدة بعد التحّول الكيميائي الذي يطرأ عليها.

 

التدّرب على توظيفها طيلة حصص هذا الجزء من و إرساؤها هذه المفاهيم يتمّ 

التي يقترحها الكتاب المدرسي  ةالنشاطات الثالث إجراءالمقطع التعلمي من خالل 

 في هذا الجزء.

 

 التفاصيل التالية لدى إجراء تجربة التحليل الكهربائي للماء:يجب مراعاة كما 

ة في ف لهيدروكسيد الصوديوم، أي تركيز زائد لهذه المادّ نستعمل محلول مخفّ  -

بالتوازي مع  ب في ظهور رغوة بيضاء أعلى أنبوبي االختبارالمحلول سيتسبّ 

 انطالق الغازين.

المقطر قبل تنكيسهما على مسريي  يجب ملء أنبوبي االختبار عن آخرهما بالماء -

 فولطا.

 .12Vار الكهربائي المستمر ذي التوتّر الكهربائينستعمل في هذه التجربة التيّ  -

 

 * احتراق الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي األكسجين: 
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على نفس نهج التجربة السابقة، يجري التلميذ هذه التجربة ليكشف عن نواتجها 

ائية لوصف الجملة األفراد الكيميلها ضمن جدول مستعمال: األنواع وويسجّ 

ب يتدرّ مطلوب من التلميذ أن يستوعب ول الكيميائي. بعد التحوّ والكيميائية قبل 

والفرق بينهما وعلى مفهوم الجملة النوع الكيميائيان على توظيف مفاهيم الفرد و

 .ل الكيميائي الذي يطرأ عليهامراحل التحوّ  خالل كلّ  ة وصفهاكيفيّ الكيميائية و

 

يجب مراعاة التفاصيل التالية لدى  

إجراء تجربة احتراق الفحم بوجود 

 وفرة من غاز ثنائي األكسجين:

 لصرف من التحليل الكهربائي للماءايمكن أن نحصل على غاز ثنائي األكسجين  -

2 ك الماء األكسجينيأو من تفكّ  2(H O KMnO)4بوجود برمنغانات البوتاسيوم( ) 

 .(1وثيقة )
يجب حرق قطعة الفحم إلى أن تصبح جمرة قبل إدخالها في أنبوب االختبار  -

 الحاوي على غاز ثنائي األكسجين.

 فوهته إلىاألنبوب مسدودا، وبالتالي يمسك لهواء، واألكسجين أثقل من اغاز  -

 قطعة الفحم )الجمرة( فيه. إلدخالاألعلى، 

 :كشف عن الغاز المنطلق من هذا االحتراقي

سطة الحقنة ا بسحبه بواإمّ  -

 ،من أنبوب االختبار

ب األنبوب البالستيكي فيركّ 

في الحقنة ليطرد الغاز 

 داخل رائق الكلس عبره

المسكوب داخل أنبوب 

 (2اختبار )الوثيقة 

أو بسكب رائق الكلس  -

مباشرة داخل أنبوب 

االختبار )في حالة عدم سقوط قطعة الفحم المتبقية داخل أنبوب االختبار، حتى ال 

 د رائق الكلس باختالطه مع الفحم(.وّ س  يَ 

 

التركيب التجريبي  -1وثيقة

األكسجين    الصطناع غاز 

 الماء األكسجيني.انطالقا من 
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ام لفحم هيدروجيني: االحتراق غير التّ * االحتراق التّام و  

 
هذا النشاط ينبغي أن يكون مسبوقا بتناول الوضعية التعلمية البسيطة الثانية )لون 

 ان الماء(.لهب سخّ 

فحم  م لفت انتباه التلميذ أوال إلى أّن لون لهب احتراق غازفي هذا النشاط، يتّ 

ام مع تحديد غير التّ ام ويها باالحتراق التّ يسمّ جيني له داللته، يكتشفها الحقا وهيدرو

ل وصفه للجملة فيسجّ  ،عن نواتج االحتراق بنوعيهبعدها كشف ب في ذلك، ليالسبّ 

 لين المدروسين باألفراد الكيميائية بعد األنواع الكيميائية. الكيميائية خالل التحوّ 

النوع المرحلة جاهز للحوصلة وعليه اآلن أن يُعّرف الفرد وذ في هذه التلمي

ل التحوّ  نمذجة كيفية وصفها عيانيا ومجهريا، ثمّ ائيين وكذا الجملة الكيميائية والكيمي

 كما هو موّضح في األهم. الكيميائي بتفاعل كيميائي

معالجة الوضعية الوضعية التعلمية المطروحة في بداية النشاط، تتّم  بعد حلّ 

 التعلمية الثالثة المقترحة )المقال الصحفي(.

 

 حلول بعض التمارين .3

 

4.  

 
 وصف الجملة الكيميائية

باألنواع 

 الكيميائية

قبل 

 التحّول

وجين غاز ثنائي الهيدرالجملة الكيميائية مكّونة من 

 غاز ثنائي األكسجين.و

مزج غازي ثنائي الهيدروجين وثنائي األكسجين بأثناء 

االختبار بعد الكشف عن الغاز الموجود في أنبوب  -2وثيقة

 احتراق قطعة الفحم
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بنسبة حجمين لحجم واحد على التوالي، وبإحداث  التحّول

ك شرارة كهربائية في المزيج يحدث انفجار تتفكّ 

خالله جزيئات الغازين لتتجمع الذّرات بشكل جديد 

 .معطية جزيئات الماء

بعد 

 التحّول

ي غازي ثنائي الهيدروجين وثنائي األكسجين يختف

سريعا ما ينتج بدلهما الماء في الحالة السائلة الذي و

يتبخر بفعل الحرارة الناتجة عن هذا التحّول 

 الكيميائي.

باألفراد 

 الكيميائية

قبل 

 التحّول

جزيئات الجملة الكيميائية مكّونة من
2Hوجزيئات ،

2O 

أثناء 

 التحّول

تتفكك جزيئات
2H 2وO إلى ذّرات هيدروجين(H) 

التي ترتبط ببعضها من جديد (O)ذرات أكسجينو

جزيئات بشكل جديد معطيةو
2H O. 

بعد 

 التحّول

تختفي جزيئات
2H 2وO 2ينتج بدلهما جزيئاتوH O 

 

14.  
  .الغازول وأكسجين الهواءالكيميائي هي: مكّونات الجملة الكيميائية قبل التحّول  -1

أكسيد  انيهي الماء وغاز ث الكيميائي الجملة الكيميائية بعد التحّولمكّونات  -

 .كربونال

الغازول ، المتفاعالت هي: ل الكيميائيالتفاعل الكيميائي المنمذج لهذا التحوّ  في -2

 .والماء كربونأكسيد ال انيغاز ثغاز ثنائي األكسجين، والنواتج هي: و

  

 الجواب -3

 
120g ← 1km 

m      ← 30000km    :ومنه    
120 30000

m 3600000g 3600kg
1


     

 
15. 
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 والماء. أكسيد الكربون انيمكّونات الجملة الكيميائية قبل التحّول هي:غاز ث -1

 غاز ثنائي األكسجين.و الّسكر مكّونات الجملة الكيميائية بعد التحّول هي:

 هو: ل المنمذج لهذا التحوّ التفاعل  -2 

 الماء.+  المتفاعالت هي: غاز ثاني أكسيد الكربون

 .الّسكر + غاز ثنائي األكسجين النواتج هي:

 

16. 

 1- 
التعبير عن احتراق 

الكربون بوجود وفرة 

ثنائي من غاز 

 األكسجين

 مكونات الجملة الكيميائية

الكيميائي قبل التحّول الكيميائي بعد التحّول   

باألنواع 

(عيانيا)الكيميائية  

غاز ثنائي األكسجين+ 

 الكربون 

 أكسيد الكربون  انيغاز ث

 

باألفراد 

(مجهريا)الكيميائية  2O +C 2CO  

  

 

2-  

 
100 80

m

% %

5kg




   ومنه:     

5 80
m 4kg

100


    

 
 .الكربونمن  4kg من فحم الخشب يوجد5kgفي 

من الكربون:  1kg المنطلق أثناء حرق  2CO حجم -3
3,7

V 1,9L
1,96

    

أكسيد الكربون،  نائيتقريبا من غاز ث 2Lعطيمن الكربون ي 1kg احتراق

 أكسيد الكربون. من غاز ثنائي8Lيعطيمن الكربون  4kgاستعمال

 

ننصح سعيد وإخوته بعدم اإلفراط في استعمال الشّواية حفاظا على البيئة والصحة، 

الهواء الطلق خارج البيت تفاديا النطالق غاز أحادي أكسيد مع استعمالها في 

 الكربون السام بسبب نقص التهوية داخل البيت.

17 . 
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ة غاز ثنائي األكسجين الالزمة يعود إلى نقص كميّ  الموقد لهب لون تغيّر / أ -1

هذه  الحل يكون بفكّ و، الحتراق غاز البوتان بسبب انسداد فتحات الموقد

 .فة مذيبة للدهونستعمال مواد منظّ االنسدادات با

هو عامل تركيب المزيج  التحّول هذا في المؤثّر والعامل احتراق غير تام، / ب  

 االبتدائي.

 

2 - 

 التعبير عن احتراق

غاز البوتان احتراقا 

 تاما

نات الجملة الكيميائيةمكوّ   

الكيميائي قبل التحّول الكيميائي بعد التحّول   

باألنواع 

(عيانيا)الكيميائية  

غاز غاز ثنائي األكسجين+ 

  البوتان

 أكسيد الكربون  نائيغاز ث

 والماء

باألفراد 

(مجهريا)الكيميائية  2O +4 10C H 2H O+2CO 

 

 
3- 4 10 2 2 22C H (g) +13O (g) 8CO (g)+ 10H O(l)

 
 
 

 بعض أخطار اإلحتراق: -4

اإلختناق: التهوية ضرورية حيث يمكن أن تُستهلك كمية غاز ثنائي األكسجين  -

 كلّيا في غرفة مغلقة أثناء اإلحتراق . 

 ملتهبة .  الحريق: يمكن أن ينتشر حريق إذا كان بجوار الموقد مواد   -

 جار.اإلنفجار: اليجب ترك صنبور الغاز مفتوحا حتى نتفادى اإلنف -

: إذا كان احتراق الغاز غير تام فهناك COاإلختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون -

 انبعاث ألحادي أكسيد الكربون .
 

18 .  

 
 :لحدوث حريقالمسبّبة  الثالثةيشرح العوامل هو رسم تخطيطي ث الحريق مثلّ  -1

 (.أو قصر في دارة الكهرباءوقد وطاقة التنشيط )الشعلة مثال الوقود، المُ  

 إزالته، يتوقف الحريق. إذا كان أحد هذه العناصر مفقود أو إذا تمّ 
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أتي من ت الهواء، وطاقة التنشيط د هو أكسجينوقالبوتان، المهو الوقود  في مثالنا، 

يُخمد ، وقداستهالك الوقود والم يتمّ مثال أو شعلة نارية، وعندما  شرارة كهربائية

 الحريق.

2- 

 ة الوقود.من كميّ  حدّ لل غازال صنبوريمكن إغالق *  

تبريد الحريق لرمي الماء على النار إخماد النار بخفض درجة الحرارة: يمكن  *

 إزالة طاقة التنشيط. أي

 الحريقوقد مأي ال الغرفةداخل استهالك كل األكسجين  تمّ يبعد أن : غلق الباب * 

 توقف.ي

 

 ث الحريق الذي يفّسر العوامل المسبّبة في الحرائق، فإنّ على عكس رمز مثلّ  -3

األضرار الناجمة عن هذا  ل هيئة في خدمة المواطن لدفعة يمثّ رمز الحماية المدنيّ 

 من الحوادث.النوع 

 

 (سا4معادلة التفاعل الكيميائي ) الجزء الثاني:
 

 التعلمات جتدرّ  مقترح -1

 

المدة 

 الزمنية

المحتوى  نشاطات الكتاب

 المفاهيمي

موازنة معادلة التفاعل الكيميائي كتابة و سا1

 للتحليل الكهربائي للماء

دلة امع -

التفاعل 

 الكيميائي

انحفاظ  -

رات في الذّ 

التفاعل 

 الكيميائي.

قواعد كتابة  -

معادلة التفاعل 

 .الكيميائي

 الكيميائيموازنة معادلة التفاعل كتابة و سا1

 الفحوم الهيدروجينيةحتراق الفحم وال

 تدّرب على موازنة معادلة كيميائية سا1

موازنة في كتابة و توظيف اإلعالم اآللي سا1

 معادلة التفاعل الكيميائي

 

 توضيحات حول النشاطات -2
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 * التحليل الكهربائي للماء: 

 
التعلمية البسيطة األولى )غاز هذا النشاط ينبغي أن يكون مسبوقا بتناول الوضعية 

ق بالمعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الهيدروجين( في جزئها المتعلّ 

 .)التعليمة الثالثة فقط( الكيميائي

 

ل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء باستعمال بداية، يطلب من التلميذ تجسيد التحوّ 

لون الحبيبات الحبيبي من حجم و م خواص النموذجنة مع احتراالعجينة الملوّ 

واصف للجملة الكيميائية م بعدها استرجاع الجدول اللة للذرات المختلفة. يتّ الممثّ 

ل الكيميائي، لتضاف له خانات أخرى تقود التلميذ بعد التحوّ عيانيا ومجهريا قبل و

اية في النهموازنتها. جة لهذا التفاعل الكيميائي والكيميائية المنمذ كتابة المعادلة إلى

 موازنة معادلة كيميائية.صل التلميذ مراحل كتابة وحو  يُ 

 

 * احتراق الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي األكسجين: 

 

ع نفس مراحل تسيير النشاط السابق.تتبّ   

 

 ام لفحم هيدروجيني: االحتراق غير التّ * االحتراق التّام و

 

 ع نفس مراحل تسيير النشاط السابق.تتبّ 

 

 : على موازنة معادلة كيميائية تدّرب* 

 
ب فيها التلميذ على كتابة وموازنة معادلة كيميائية من هي حصة تمارين، يتدرّ 

ف التلميذ مسبقا بالتفكير فيها خالل معالجة تمارين من الكتاب المدرسي يكلّ 

 ها.ومحاولة حلّ 

 

 :في كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي توظيف اإلعالم اآللي* 
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هذا النشاط يسمح للتلميذ بتوظيف مكتسباته من  كما يدّل عليه موضوع الحّصة، فإنّ 

و إن كان  ،. هذا النشاطالمعلوماتية في شرح كيفية كتابة وموازنة معادلة كيميائية

ديد وقت ة تحموقعه ضمن هذا الجزء من المقطع التعلمي، إاّل أن لألستاذ حريّ 

يمنحهم الوقت الكافي إلنجاز المطلوب منهم على أن برمجته مع التالميذ وهذا حتى 

صة لهذا ره خالل الحصة المخصّ كل فوج العرض الذي حضّ  م ويشرحيقدّ 

 الموضوع.

 

 حلول بعض التمارين -3

 

7 . 

 

                

2

2 3 4

4 10 2 2 2

2

2 2 3

2Zn (s)    O (g) 2ZnO(s)

3Fe(s)  2O (g) Fe O (s)

2C H (g) 13O (g) 8CO (g)  10H O( )

2CuO(s)  C(s) CO (g)  2Cu(s)

4Al(s)     3O (g) 2Al O (s)

 

 

  

  

 

  

 

                  

  

9. 
-1  

الكيميائية الناتجةاألفراد  األفراد الكيميائية المتفاعلة  

2O +S 2SO 
 

2-  

2 2S(s) +O (g) SO (s) 

3-  

8  كتلة الكبريت المتفاعل هي: - 6.6 1.4g  

 
ثنائي األكسجين غاز هي مجموع كتلتي الكبريت و كتلة أكسيد الكبريت الناتج -

1.4 المختفيتين )مبدأ انحفاظ الكتلة(: 1.43 2.83g 
 

 

10 . 
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 هو غاز أحادي أكسيد الكربون )القاتل الصامت(.  1-

ي األكسجين الموجودة في الحمام كمية غاز ثنائ هو احتراق غير تام، ذلك أنّ  2-

 . هو مغلق غير كافية الحتراق غاز البوتان احتراقا تاماو

-3  

جزيئه يحتوي على ذرات الكربون  ينتمي إلى عائلة الفحوم الهيدروجينية، ألنّ  -أ 

  )الفحم( وذرات الهيدروجين.

4-ب 10 2 2 2C H (g) +6O (g) 3CO (g)+CO(g) + 5H O(l)  

، عليه التزام التهوية الكافية وإجراء من يستعمل هذا الوقود في البيت لكلّ  -4

 الموقد.ة للمداخن والصيانة الدوريّ 

 

12 . 
3لدراسة تحّول الحديد إلى أكسيد الحديد الثالثي  -1 4Fe O  نزن كمية من صوف

الحديد ثّم نقوم بوضعه في نهاية سلك مثبت في غطاء قارورة زجاجية. بعدها 

صوف الحديد بواسطة موقد إلى االحمرار ثّم ندخله في القارورة التي نسّخن 

 .2Oاألكسجين  ئيغاز ثنا على حجم معيّن من تحتوي

 
نكسو قاع القارورة بالرمل حتى ال تنكسر القارورة الزجاجية جراء انطالق 

 الشظايا أثناء التجربة وألن التفاعل ينتج حرارة كبيرة.

 

 

2- 

 
 التعبير عن احتراق

غاز البوتان احتراقا 

 تاما

نات الجملة الكيميائيةمكوّ   

الكيميائي قبل التحّول الكيميائي بعد التحّول   

باألنواع 

 (عيانيا)الكيميائية

غاز ثنائي األكسجين+ 

  صوف الحديد
 أكسيد الحديد

باألفراد 

(مجهريا)الكيميائية  2O +Fe 3 4Fe O
 

 

2المعادلة المنمذجة للتحول الكيميائي:  -3 3 43Fe(s)  2O (g) Fe O (s)  
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 ل الكيميائي:التفاعل الكيميائي المنمذج لهذا التحوّ  -4

 غاز ثنائي األكسجينالمتفاعالت هي: الحديد و 

  النواتج هي: أكسيد الحديد.

 

2 3 43Fe(s)  2O (g) Fe O (s)  
 
1.43 هي: المتفاعل ثنائي األكسجين غاز ةكتل -ب 2 2.86g   

2.86 الناتج هي: الحديد أكسيدكتلة  9.8 12.66g   

 

13 . 

 

 

 
 المتفاعل: الكبريت كتلة -1

S)ل فاع ت م
8 6,6 ,m 1 4g   

كتلة أكسيد الكبريت الناتج: 
2SO )f 1,4 1,4m 3 2,83g  

 

 

 

 

 

 (سا2) رة في التحّول الكيميائيالعوامل المؤثّ بعض  الجزء الثالث: 

 

 التعلمات جتدرّ  مقترح -1

 

 الناتج المتفاعالت 

   Sالكبريت الجزيئات
غاز األكسجين

2O 
 2SOأكسيد الكبريت

نوع وعدد 

 الذرات

كبريتذرة 

S 
 Oتي أكسجينذرّ 

أكسيد الكبريت جزئ 

2SO 
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المدة 

 الزمنية

 المحتوى المفاهيمي نشاطات الكتاب

تأثير عاملي درجة الحرارة  سا1

سطح التالمس في التحّول و

 الكيميائي

  .تأثير درجة الحرارة -

 .تأثير سطح التالمس -

نات ات مكوّ تأثير كميّ  -

الكيميائية الجملة 

 )المتفاعالت(.
ر عامل تركيب المزيج تأثي سا1

بعض العوامل االبتدائي و

 األخرى في التحّول الكيميائي

 

 توضيحات حول النشاطات -2

 
ق بتبيين تأثير العوامل الثالث: درجة الحرارة، سطح هي نشاطات تجريبية تتعلّ 

 الكيميائي.التالمس وعامل تركيب المزيج االبتدائي في التحّول 

ل رة في التحوّ ف على العوامل المؤثّ التعرّ إجراء التجارب المطلوبة وبعد 

عامل من هذه العوامل على  التفكير في كيفية تأثير كلّ  إلىالكيميائي، يحال التلميذ 

ر ل الكيميائي أو تغيّ ل الكيميائي عبر تقديم تفسير لسبب زيادة سرعة التحوّ التحوّ 

 العوامل.نواتجه بوجود هذه 

 

 حلول بعض التمارين -3

 

7.  
 ثا 30ب حدوث التحّول الكيميائي: الماء بارد، يتطلّ 1البيشر – 1

 الماء ساخن يتطلب وقتا أقل،  :2البيشر      

 هو درجة الحرارة. العامل المؤثّر في هذين التحّولين الكيميائيين – 2

 .التفاعل الكيميائيحدوث ل في رفع درجة حرارة المتفاعالت يعجّ  نستنتج أنّ  – 3

بدرجة مرتفعة من الحرارة، الفواكه تنضج بسرعة، عملية التسخين تساعد  – 4

 طهي المأكوالت...على 

 

 8.  
 C°6إلى  C°4: من درجة حرارة تخزين المشتقات الحليبية -
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، بتخزينه في مكان التاريخ المحدّد في العلبةفّسر فساد الياغورت قبل انقضاء ن

  .البائع يوقف المبّرد أحيانا تفوق فيه درجة الحرارة تلك الالزمة لحفظه أو أنّ 

 

11 . 
القدر الضاغط يسمح ببلوغ درجات من الحرارة أعلى من درجة حرارة غليان  -1

120الماء )يمكن الوصول إلى C ) ة الطهيعمليّ ما يسّرع. 

  .ل هي درجة الحرارة والضغطرة في هذا التحوّ العوامل المؤثّ  -2

 

12.  
ل الكيميائي بين الخميرة يزداد حجم العجينة تحت تأثير الغاز المنطلق من التحوّ  -1

  .والماء

 .العامل المساعد هو درجة الحرارة -

 

13. 
ة األيام المشمسة هو قلّ  سبب افتقار سكان الشمال األوروبي لهذا الفيتامين -1

 ة.ر ذلك على العظام التي تفقد الكالسيوم المتواجد بها فتصبح هشّ يؤثّ ، عندهم

ة لشمس لمدّ أن يعّرض جسمه ل Dشخص الذي يشكو من نقص الفيتامين على ال -2

   معيّنة يوميا.

  

15. 
1- 3 22 NaN (s) 2 Na(s) +3N (g) 

 .هو درجة الحرارة الكيميائيل العامل الداخل في هذا التحوّ  -2
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 ميدان المادة وتحوالتهالبناء الكفاءة الختامية لمخطط إجراء التعلمات           

    سا(71)

يحّل مشكالت من الحياة اليومية ذات صلة بالمادّة 

وتحّوالتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبَّر عنه 

 بمعادلة كيميائية.

الكفاءة 

الختامية 

 المستهدفة

* يحترم االحتياطات األمنية عند التعامل مع المواد 

  الكيميائية محافظا على بيئته.

* يختار العوامل المؤثّرة المناسبة لتوجيه التحّول 

 الكيميائي.

* يوّظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحّول الكيميائي 

 محيطه.لتفسير بعض التحّوالت الكيميائية التي تحدث في 

بات مركّ 

 الكفاءة

 الوضعية االنطالقية + مشروع تكنولوجي )1سا(

 

الموارد:  مؤشرات التقويم

 –المعرفية

القيم  -المنهجية  

 الحصة التعلمية

 

أجزاء 

المقطع 

 التعلمي

3و  2، 1الوضعية التعلمية الجزئية    

  

 

التّفاعل 

الكيميائي 

كنموذج 

للتحّول 

 الكيميائي

 )4سا(

يعرف أن  -

التفاعل الكيميائي 

نموذج للتحول 

 الكيميائي.

يستعمل جدوال  -

للتعبير عن 

التحول الكيميائي  

في النمذجة  

مستخدما صيغ 

األنواع 

الفرد  -

النوع  -الكيميائي

 -الكيميائي 

 الجملة الكيميائية

مكّونات الجملة  -

الكيميائية في 

بداية التحّول 

 وفي نهايته

التفاعل  -

كنموذج للتحّول 

التحليل 

 الكهربائي للماء

احتراق الفحم 

بوجود وفرة من 

غاز ثنائي 

 األكسجين

االحتراق التّام 

واالحتراق غير 

التّام لفحم 

 هيدروجيني
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 الكيميائي.

يعرف قواعد 

األمن األساسية 

عند استخدام 

زجاجيات المخبر 

 والمواد الكيميائية

يميز بين طبيعة  -

األنواع الكيميائية 

عند بداية التحول 

 ند نهايته وع

يكشف عن  -

بعض نواتج 

التحول الكيميائي 

بتجارب اختبار 

)مثال: نواتج 

االحتراق، نواتج 

التحليل الكهربائي 

 للماء(.

يائي: كيم

المتفاعالت 

 والنواتج

نمذجة التحّول 

الكيميائي بتفاعل 

 كيميائي

   2و  1الوضعية التعلمية الجزئية 

 

معادلة 

التفاعل 

 الكيميائي

 )3سا(

يربط بين   -

انحفاظ الذرات 

في التفاعل 

الكيميائي  

 وانحفاظ الكتلة

يطبق قواعد   -

كتابة معادلة 

تفاعل كيميائي 

ومبدأ انحفاظ 

الذرات في كتابة  

معادلة التفاعل 

 الكيميائي 

يحترم التعليمات  -

المقدمة له 

معادلة التفاعل  -

 الكيميائي

انحفاظ الذّرات  -

في التفاعل 

 الكيميائي.

قواعد كتابة  -

معادلة التفاعل 

 الكيميائي.

 

 

كتابة وموازنة 

معادلة التفاعل 

الكيميائي للتحليل 

 الكهربائي للماء

كتابة وموازنة 

معادلة التفاعل 

الكيميائي 

الحتراق الفحم 

والفحوم 

 الهيدروجينية

تدّرب على 

موازنة معادلة 

 كيميائية
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بخصوص 

إجراءات الوقاية 

والحذر عند 

التعامل مع 

التجارب المخبرية 

في الكيمياء لنفسه 

 ولغيره.

 

 وضعية تعلّ م اإلدماج + مشروع تكنولوجي)1سا(

   4الوضعية التعلمية الجزئية 

 

بعض 

العوامل 

المؤثّرة في 

التحّول 

 الكيميائي

 )2سا(

يتعرف على  -

بعض العوامل 

التي تؤثر على 

مدة التحول 

 الكيميائي

يختار العامل  -

المناسب للتحكم 

مدة تحول في 

درجة   :كيميائي

الحرارة، تركيب 

الجملة االبتدائية 

وسطح التالمس 

 بين المتفاعالت

يعرف قواعد  -

األمن األساسية 

عند استخدام 

زجاجيات المخبر 

 والمواد الكيميائية

يستخدم برشد  -

كميات المادة في 

العمل المخبري 

وفي حياته 

 اليومية.

تأثير درجة  -

 الحرارة. 

تأثير سطح  -

 التالمس.

تأثير كميّات  -

مكّونات الجملة 

الكيميائية 

 )المتفاعالت(.

تأثير عاملي 

درجة الحرارة 

 وسطح 

التالمس في 

 التحّول الكيميائي

 

 

تأثير كميّات 

مكّونات الجملة 

الكيميائية 

وبعض العوامل 

األخرى في 

 التحّول الكيميائي
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 وضعية تعلّم اإلدماج+ مشروع تكنولوجي )1سا(

 حل الوضعية االنطالقية )1سا(

 وضعية إدماج التعلّمات )1سا(

 التقويم المرحلي )1سا(

 المعالجة البيداغوجية )2سا(

 


