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 املقدمة:
 

( تضع مديرية التعليم الثانوي العام  19، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيد2022ــ    2021تحضيرا للموسم الدراس ي

و  املفتشين  والسادة  السيدات  أيدي  بين  الوطنية  للتربية  العامة  املفتشية  بالتنسيق مع  يتماش ى والتكنولوجي  بما  املعدلة بصفة استثنائية  للتعلمات،  السنوية  التدرجات  األساتذة 

 والحجم الزمني املتاح.  

ذا التخطيط بعامل الوقت الذي يجب أن  يشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية وتنمية كفاءات املتعلمين، يرتبط ه

توضحينظ أساسية  بيداغوجية  أداة  للتعلمات  السنوية  التدرجات  تشكل  األمثل،  بالشكل  استثمارها  ينبغي  التي  املتاحة  املوارد  من  كمورد  إليه  التعليمية   ر  املناهج  تنفيذ  كيفية 

 بحيث: 

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

 تنصيب الكفاءات املستهدفة في املناهج التعليمية،تضبط السير املنهجي للتعلمات بما يكفل  ▪

 تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األمثلة والتمثيالت املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة، ▪

 تضمن تناول املضامين وإرساء املوارد مع مراعاة وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  ▪

 فاءة بما يضمن االنسجام بين سيرورة التعلمات وعملية تقويمها وتنمية قدرة املتعلم على إدماج املوارد وحل املشكالت،  تقترح فترات للتقويم املرحلي للك ▪

وفي كل ثانوية من  هم بالنسبة لكل مادة  من هذا املنطلق نطلب من جميع األساتذة قراءة وفهم مبادئ وأهداف وآليات هذا التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية والتنسيق فيما بين

 أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من املفتشين مرافقة األساتذة ودعمهم بتقديم التوضيح الالزم.

 

 



 وآليات تنفيذها  التدرجات السنوية 

  

  

التربية الوطنيةوزارة  3          

 

 

 
 

 مبادئ وأهداف التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    

 األهداف املبادئ األساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

مركبة  مشكلة  من خالل وضعيات  املتعلم  لدى  اإلدماج  على  القدرة  تقويم  على  املحافظة 

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ 

املناهج   في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  للتالميذ  ناجع  تمدرس 

 التعليمية؛  

 تزويد املتعلم باألسس العلمية الضرورية ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى 
 

 

 اآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي 
 

 آليات التعديل البيداغوجي 

 الجانب البيداغوجي املنهجيالجانب 

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  أسابيع   28توزيع  احتساب  دون  أسبوعا 

 التقويم، 

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

املناهج   تنفيذ  مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  وضع 

 التعليمية.

 املوارد املعرفية والنشاطات: -أ

الكفاءة  لبناء  الضروري  املوارد  من  الالزم  الحد  تحديد 

 )املوارد املهيِكلة(،  

السندات  الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

البناء   تستهدف  التي  النشاطات  التقويم  ضمن  إدراج 

 التحصيلي للتعلمات،

 املمارسات البيداغوجية:-ب

لحل   مسعى  )استغاللها ضمن  الوثائق  استغالل  منهجية 

 مشكل(،

منهجية   توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

منحنيات،  )جداول،  الوثائق  أنماط  مختلف  استغالل 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

بتقديم   للمهمات  إنجازه  أثناء  املتعلم  تعليمات  مرافقة 

 تيسر الحل،
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 ملمح التخرج من مرحلة التعليم الثانوي 

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

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

 

 ملمح التخرج من السنة األولى ثانوي من التعليم الثانوي 

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

 إدماج املادة الدراسية بنظرة شاملة للعلوم. مالئمة، لحل املشكالت، ب 

 

 يجب احترام ترتيب الوحدات كما ورد في هذا التدرج 

 

  ساعة  125 االستثنائي: الحجم الزمني السنوي 
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 مجال امليكانيك والطاقة  

 ع. م( 02. د + سا  07): مقاربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظها 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 مختلف أشكال الطاقة وأنماط تحويلها من أجل وضعيات مختلفة وحسب الجملة املختارة يكشف عن   −

 يكتب، في أمثلة مختلفة، املعادلة املعبرة عن انحفاظ الطاقة  − بالكتابة الرمزية ينجز كيفيا حصيلة طاقوية ويعبر عنها  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

 مفهوم الجملة −

األشكال   −

 الثالثة للطاقة 

األنماط األربعة   −

 للتحويل

يتعرف على   −

 مفهوم الجملة

ينجز سلسلة   −

 طاقوية 

 مفهوم الجملة −

األشكال الثالثة للطاقة املخزنة في   −

 pEالكامنة  cEجملة: الحركية

 iEوالداخلية

األنماط األربعة للتحويل:    −

، eW، كهربائي  mWميكانيكي  

، باإلشعاع  Qحراري  
rE 

 مفهوم الجملة .1

 تحديد مفهوم الجملة  −

 cEاألشكال الثالثة للطاقة: الحركية  −

 .iEوالداخلية pEالكامنة 

mWاألنماط األربعة للتحويل: ميكانيكي   −

، باإلشعاع Q، حراري  eW، كهربائي  

rE. 

 الكتاب املدرس

 الوثيقة ب 
 سا  4

 

يعرف أن   − تحويلاستطاعة 

االستطاعة هي  

سرعة تغير  

 الطاقة ويحسبها 

 استطاعة تحويل .2 استطاعة تحويل   −

 
 سا  1 الكتاب املدرس ي
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مبدأ انحفاظ  

 الطاقة 

يكتب معادلة   −

 انحفاظ الطاقة  

ينجز الحصيلة   −

 الطاقوية لجملة

يوظف مبدأ   −

انحفاظ الطاقة  

 لحل مسألة 

 مبدأ انحفاظ الطاقة   −

 العبارة الرمزية لالنحفاظ  −

 

 مبدأ انحفاظ الطاقة  .3

نص مبدأ انحفاظ الطاقة والعبارة   −

 الرمزية لالنحفاظ 

 سا  6  الحصيلة الطاقوية لجملة  −

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 وحدات مجال امليكانيك  نهايةموجودة في  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 إنجاز أنشطة تهدف إلى التمييز بين مختلف أشكال الطاقة وبين أنماط تحويلها  −

نشاط توثيقي يتناول االستطاعة في الحياة اليومية: )االستطاعة الكهربائية لبعض   −

 األجهزة، االستطاعة امليكانيكية لبعض اآلالت واملحركات ...(

املجهري لـ : درجة الحرارة / املركبة الحرارية للطاقة الداخلية / التحويل  التفسير  −

  الحراري / التوازن الحراري، وتدرس في وحدة الطاقة الداخلية
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 (ع. م 01. د + سا 06العمل والطاقة الحركية ) :2الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 .صلب في حركة انسحابيةيعّبر ويحسب عمل قوة ثابتة والطاقة الحركية لجسم  −

 يستعمل مبدأ انحفاظ الطاقة لتحديد سرعة جسم صلب في حركة انسحابية.  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

عبارة عمل قوة   −

 ثابتة 

 وحدة العمل −

املحرك العمل  −

 والعمل املقاوم 

 يعبر ويحسب عمل قوة ثابتة  −

يميز بين العمل املقاوم   −

  والعمل

يحسب عمل قوة ثابتة في   −

 حاالت مختلفة 

 عبارة عمل قوة ثابتة 

 حالة حركة انسحابية:  −

𝑊(�⃗�) = 𝐹 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 
 وحدة العمل −

 العمل املحرك والعمل املقاوم −

 عبارة عمل قوة ثابتة  .1

 انسحابية: حالة حركة  −

𝑊(�⃗�) = 𝐹 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 
 العمل املحرك والعمل املقاوم. −

 عمل قوة الثقل −

نشاط من  

الكتاب  

 34املدرس ي ص 

 سا  4

 

الطاقة   −

الحركية  

لجسم صلب  

في حالة حركة  

 انسحابية 

يحسب الطاقة الحركية   −

لجسم صلب في حركة  

 انسحابية.  

يستعمل مبدأ انحفاظ    −

 الطاقة لتحديد سرعة جسم 

الطاقة الحركية لجسم صلب في 

 حالة حركة انسحابية  

𝐸𝑐 =
1

2
 𝑚 ∙ 𝑣2 

 

الطاقة الحركية لجسم صلب في  .2

 حالة حركة انسحابية  

 الحركية  والطاقةالعمل  −

 عبارة الطاقة الحركية:  −

𝐸𝑐 =
1

2
 𝑚 ∙ 𝑣2 

مبدأ انحفاظ الطاقة    تطبيقات −

 والحصيلة الطاقوية 

معالجة فيديو  

لحركة سقوط  

حر ببرمجية  

 مناسبة 

 سا  4

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 مجال امليكانيك  وحدات موجودة في نهاية  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

𝐸𝑐تحليل مختصر لنتائج تجربة )مثل حركة السقوط الحر( للوصول إلى العالقة:   − =
1

2
 𝑚 ∙ 𝑣2 

تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، وإنجاز الحصيلة الطاقوية لجمل ميكانيكية تشمل حركات انسحابية   −

 )سقوط األجسام، حركة القذائف، املستوي املائل، األجسام املجرورة ...( 

−  
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 (ع. م 02. د + سا 06))حالة حركة دورانية(  العمل والطاقة الحركية :3الوحدة رقم

 مؤشرات الكفاءة 

 يعبر ويحسب عزم قوة بالنسبة ملحور دوران   −

 نظرية هويغنز  جسم ويوظفيعرف عزم عطالة  −

 بالقوة نفسها يعرف أن التوازن في حالة الدوران يفّسر بعزم القوة ال  −

 يحدد الشروط العامة لتوازن جملة ميكانيكية  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

عزم قوة   −

 بالنسبة ملحور 

 عزم مزدوجة  −

عطالة  عزم  −

جسم صلب  

 بالنسبة ملحور 

يتعرف على   −

مفهوم عزم قوة  

بالنسبة ملحو  

 ويحسبه  

يحسب عزم   −

عطالة جملة  

 بالنسبة ملحور 

يستخدم الترميز   −

 بشكل صحيح 

 عزم قوة بالنسبة ملحور  −

 عزم مزدوجة  −

عزم عطالة جسم صلب بالنسبة   −

 ملحور 

 عزم قوة بالنسبة ملحور  .1

⃗⃗⃗⃗ 𝑀𝐹عبارة عزم قوة:    − /∆ = 𝐹 ∙ 𝑑 

 ذراع قوة بالنسبة ملحور  −

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑀(𝐹1:   عزم مزدوجة − ,𝐹2 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 𝐹 ∙ 𝑑 

 عزم عطالة جسم صلب بالنسبة ملحور  .2

𝐽/∆ = ∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝑑𝑖
2 

 عزوم العطالة لبعض األجسام املتجانسة  −

′∆/𝐽نظرية هويغنز:   − = 𝐽/∆ + 𝑚 ∙ 𝑑2   

 نشاط صفحة 

(54- 55) 

 63جدول ص 

 سا  4

 

توازن جسم   −

صلب قابل  

للدوران حول  

 محور ثابت 

يطبق شرطا   −

التوازن في حاالت  

 مختلفة 

توازن جسم صلب قابل للدوران  −

 حول محور ثابت 

 

توازن جسم صلب قابل للدوران شرطا  −

 حول محور ثابت 

∑ 𝐹 ⃗⃗⃗⃗ = 0 ⃗⃗⃗ ∑و       ⃗ 𝑀𝐹 ⃗⃗⃗⃗⃗/∆ = 0 

  65أنشطة ص 

- 66 
 سا  2
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عبارة عمل   −

 عزم ثابت 

يحسب عمل عزم   −

 ثابت 

 عبارة عمل عزم ثابت  −

𝑊 = 𝑀𝐹 ⃗⃗⃗⃗ /∆ ∙ 𝛼 

 ثابت عبارة عمل عزم  −

𝑊 = 𝑀𝐹 ⃗⃗⃗⃗ /∆ ∙ 𝛼 
 سا  2 68نشاط ص 

 

الطاقة   −

الحركية  

لجسم صلب  

في حركة  

 دورانية 

يحسب الطاقة   −

الحركية  

الدورانية لجسم  

 صلب

الطاقة الحركية لجسم صلب في  −

  حركة دورانية:

𝐸𝑐 =
1

2
∙ 𝐽/∆ ∙ 𝜔2 

الطاقة الحركية لجسم صلب في حركة   −

  دورانية:

𝐸𝑐 =
1

2
∙ 𝐽/∆ ∙ 𝜔2 

 سا  2 69نشاط ص 

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 مجال امليكانيك  وحدات موجودة في نهاية  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 ك . مدرس ي 53. بطاقة تقنية صفحة السرعة الخطية والسرعة الزاوية والعالقة بينهما −

 املسافة املقطوعة و الزاوية املمسوحة بين لحظتين العالقة بين  −

 عزوم القوى وعزوم العطالة الحركات الدورانية و  أنشطة تطبيقية على −

 تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، وإنجاز الحصيلة الطاقوية لجمل ميكانيكية تتحرك حركة دورانية  −

−  
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 م(ع.  02. د + سا 06الكامنة ) اتالطاق :4الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 .يعبر ويحسب الطاقة الكامنة لجسم صلب في تأثير متبادل مع األرض و/أو نابض −

 يعبر ويحسب الطاقة الكامنة لقضيب في تأثير متبادل مع سلك فتل   −

 .و/أو سلك فتل  الطاقة لتحديد ارتفاع جسم صلب و/أو تشوه نابض انحفاظيستعمل مبدأ  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

املرحلي  التقويم 

 للكفاءة 

الطاقة الكامنة   −

الثقالية لجسم  

في تأثير متبادل  

 مع األرض 

يعرف أن الطاقة   −

الكامنة تظهر عند  

   تشوه جملة

الطاقة   ويحسبيعبر  −

الكامنة الثقالية لجملة  

 أرض( -)جسم

الطاقة الكامنة لجسم في تأثير  

 متبادل مع األرض 

 الجمل القابلة للتشوه  .1

 أرض(  –الجملة )جسم  −

 النابض   −

 الطاقة الكامنة الثقالية  .2

الطاقة الكامنة لجسم في تأثير متبادل   −

 مع األرض 

𝐸𝑝𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

 نشاط 

 76صفحة 
 سا  4

 

الطاقة الكامنة   −

املرونية لنابض  

 حلزوني

الطاقة   ويحسبيعبر  −

لنابض  الكامنة املرونية 

 مرن 

 الطاقة الكامنة املرونية   .3 الطاقة الكامنة املرونية لنابض 

 الطاقة الكامنة لنابض  −

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
 𝑘 ∙ 𝑥2 

  3 – عمل مخبري 

 ( م ع ب)
 سا  4

 

الطاقة الكامنة   −

املرونية لنواس  

الطاقة   ويحسبيعبر  −

لسلك  الكامنة الفتلية 

الطاقة الكامنة املرونية لنواس 

 فتل

 الطاقة الكامنة لسلك فتل:  .4

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
 𝐶 ∙ 𝛼2 

 سا  2الكتاب  أنشطة 
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 81صفحة  فتل فتل

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 )لجميع وحدات مجال امليكانيك والطاقة(  تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية .1

ميذ. يكفي التأكيد على قدرة  غالبا ما يأخذ مجال امليكانيك والطاقة حجما زمنيا معتبرا بسبب االستفاضة واالسترسال والتكرار وعدم استثمار املكتسبات القبلية للتال  −

 ة إلى جمل أخرى. الجملة على تخزين الطاقة التي تتلقاها من جملة أخرى عبر تحويل طاقوي، وكذا قدرة هذه الجملة على تحويل الطاق

ر )زيادة أو نقصان( لطاقة الجملة  إن املفهوم املهيكل لهذا املجال هو: مبدأ انحفاظ الطاقة. وانحفاظ الطاقة ال يعني أن تبقى طاقة الجملة ثابتة ... بل يعني أن كل تغي −

 يوافق استقبال أو تقديم لكمات مكافئة من الطاقة. نظرية الطاقة الحركية )خارج املنهاج(. 

بالضرورة قد أخذتها   يعطى نص مبدأ انحفاظ الطاقة بصيغته الكاملة: )الطاقة ال تستحدث وال تزول، إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها، فإن هذه الطاقة تكون  −

 من جملة )أو جمل( أخرى أو قدمتها لها(، وال نقتصر فقط على العبارة )الطاقة ال تستحدث وال تزول( ! 

 ة لتمثيل الحصيلة الطاقوية، واختيار أمثلة من الواقع: )الرياضة، ألعاب القوى، لعب األطفال(.إعطاء أهمية كافي −

اء، مكيف هوائي، محرك  التأكيد على مفهوم االستطاعة وربطه بأمثلة من الواقع )بعض األجهزة الكهرومنزلية: مدفأة كهربائية تعمل بالكهرباء أو الغاز، سخان امل −

 قود، آلة ميكانيكية ...( كهربائي أو يعمل بالو 

 ملحة علمية وتثقيفية عن التحديات الطاقوية العاملية ... الحصيلة الطاقوية لكوكب األرض ... ظاهرة االحتباس الحراري.  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 معايرة نابض: تحليل نتائج تجربة واستخراج ثابت مرونة النابض  −

مبدأ انحفاظ الطاقة، وإنجاز الحصيلة الطاقوية لجمل ميكانيكية تتحرك  تطبيق  −

 حركة دورانية وجمل تشتمل على نوابض أو أسالك فتل 

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // 

 



 وآليات تنفيذها  التدرجات السنوية 

  

  

التربية الوطنيةوزارة  13          

 

  وتحوالتها املادة  مجال:

 (ع. م 02. د + سا 06الناقلية )تعيين كمية املادة عن طريق قياس  :1الوحدة رقم

 مؤشرات الكفاءة 

 يميز بين الرابطتين التكافئية والشاردية  −

 يفسر انحالل بعض األنواع الكيميائية في املاء  −

 يفسر حركة الشوارد في محلول  −

 يقيس ناقلية محلول شاردي −

 مفهوم الناقلية لتعيين كمية املادة في محلول شاردييوظف  −

𝐺يستغل منحنى املعايرة:   − = 𝑓(𝑐)  

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

يفرق بين الرابطة   − املحاليل املائية 

التكافئية  

 والرابطة الشاردية 

يميز املحلول   −

 الشاردي

 املحاليل املائية 

 تحضيرها  −

 بنيتها −

التفسير املجهري )تسمية   −

 الشوارد( 

 محلول شاردي   تحضير .1

املذاب صلب شاردي )الرابطة  −

 الشاردية( 

 املذاب سائل أو غاز مستقطب  −

 الشوارد تحقيق تجربة تبرز هجرة  −

    A1النشاط 

كتاب مدرس ي  

 267صفحة 

 سا  2

 

النقل الكهربائي  

للمحاليل  

 الشاردية 

يتعرف على ناقلية   −

محلول شاردي  

ويقيسها ويعرف  

 وحدتها 

يعرف ويفسر   −

 للمحاليل الشاردية النقل الكهربائي 

 التفسير املجهري للنقل الكهربائي  −

لجزء من محلول   G الناقلية −

 شاردي

دراسة العوامل املؤثرة على ناقلية   −

 النقل الكهربائي في املحاليل الشاردية  .2

 التفسير املجهري  −

في جزء من محلول   Gالناقلية  عبارة  −

 شاردي

دراسة العوامل املؤثرة على ناقلية   −

 سا  A2 8النشاط 
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العوامل املؤثرة في  

ناقلية محلول  

 شاردي

يقيس كمية املادة   −

لجسم منحل  

شاردي بقياس  

 الناقلية 

 محلول شاردي

ملحلول   𝜎 الناقلية النوعية  −

 شاردي

𝜆𝑖 الناقلية النوعية املولية  −  

 للشاردة 

 العالقات:

−  𝜎 = ∑ 𝜆𝑖 ∙ [𝑋𝑖]  
𝐺و  − = 𝐾 ∙ 𝑐     

 الشاردية املمددة في املحاليل 

 محلول شاردي

 σالناقلية النوعية ملحلول شاردي   −

 λ𝑖الناقلية النوعية املولية الشاردية   −

σالعالقات   − = ∑ 𝜆𝑖[𝑋]𝑖   وG = k ∙ c  في

 املحاليل الشاردية املمددة 

 قانون كولوروش  −

G  املعايرة:مخطط  − = f(c) 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 يقدم األستاذ نشاط مناسبا يبرز فيه العالقة بين املقاومة والناقلية.  −

 الناقلية العائدة إلى هندسة الخلية وخصائص الناقلية العائدة إلى املحلول الشارديالتمييز بين خصائص  −

 ساس ينؤكد مرة أخرى على أن املفهوم األساس ي املهيكل لهذه الوحدة هو )قياس كمية املادة(، كل األنشطة يجب أن تكون خادمة لهذا املفهوم األ  −

 ية عناصر مستبعدة من التدرجات السنو  .3 األنشطة الالصفية  .2

 البروتوكول التجريبي لتحضير محلول مائي معلوم التركيز  −

 .حساب التراكيز املولية للشوارد املنحلة −

 ناقلية محلول : العوامل املؤثرة على تجربة نتائجل تحلي −

 دراسة وثيقة: معايرة مصل فيزيولوجي −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // // 
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 مجال امليكانيك والطاقة  

 (ع. م 02. د + سا 08الداخلية ): الطاقة  5الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 .يوظف حصيلة طاقوية كمية −

 . يعرف بأن طاقة رابطة أكبر تقريبا عشرة أضعاف من طاقة التماسك −

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

 الزمنية

التقويم املرحلي  

 للكفاءة

الحرارية  املركبة   −

 الداخلية للطاقة

يتعرف على العوامل املؤثرة   −

 في تحويل حراري 

يعرف السعة الحرارية   −

 والسعة الحرارية الكتلية

 الداخلية  الحرارية للطاقةاملركبة  

 العالقة:  −

∆𝐸𝑡ℎ = 𝑚 ∙ 𝑐(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) 

السعة الحرارية، السعة الحرارية   −

 الكتلية )أو الحرارة الكتلية( 

 فعل جول  −

 الداخلية  الحرارية للطاقةاملركبة   .1

 :  عبارة التحويل الحراري  −

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐(𝜃𝑓 − 𝜃𝑖) 

 : فعل جول  −

𝑊𝑒 = 𝑄 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ ∆𝑡 

 

الكتاب املدرس ي  

 ( 101)صفحة 

  4العمل املخبري رقم 

 م ع ب( )

 سا 6

 

مركبة الطاقة   −

الداخلية  

املنسوبة إلى 

الحالة  

  -الفيزيائية

 الكيميائية لجملة 

الحرارية  املركبة يميز بين   −

والطاقة   الداخلية للطاقة

املنسوبة للحالة الفيزيائية  

 الكيميائية لجملة  –

مركبة الطاقة الداخلية املنسوبة إلى  

 الكيميائية لجملة  -الحالة الفيزيائية

 طاقة التماسك )بين الجزيئات( −

 السعة الكتلية لتغير الحالة  −

الداخلية املنسوبة إلى   الطاقةمركبة   .2

 الكيميائية لجملة  -الحالة الفيزيائية

 تماسك جزيئات املادة  طاقة −

عبارة التحويل الحراري عند تغير   −

 الحالة الفيزيائية للمادة

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐿 
 طاقة الرابطة الكيميائية  −

نشاطي الكتاب  

  96املدرس ي صفحة 

 97و

 سا 6

 

 تقويم الكفاءة 
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  وتحوالتها املادة  مجال:

 (ع. م  03. د + سا 10: تعيين كمية املادة بواسطة املعايرة )2الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 يميز بين الحمض واألساس  −

 يعين نقطة التكافؤ ثم ويوظفها لتعيين كمية املادة خالل املعايرة  −

 أساس على أساس انتقال البروتونات  / يفسر تفاعل حمض   −

 يميز بين املؤكسد واملرجع  −

 املؤكسدة واملرجعةيوظف الجدول الدوري لتحديد العناصر  −

 إرجاع / يتوقع حدوث تفاعل أكسدة  −

 اإلرجاع / يوظف نقطة التكافؤ لتعيين كمية املادة في تفاعل األكسدة  −

اإلرجاع على أساس انتقال االلكترونات  / يفسر تفاعل األكسدة   −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  املنهجي لتدرج التعلماتالسير  املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

التفاعل بين  

املحاليل  

الحمضية 

 واألساسية 

 يتعرف على:  −

 الحمض واألساس  •

 املحاليل الحمضية  •

 املحاليل األساسية  •

مفهوم الثنائية   •

 أساس/حمض 

  –التفاعل حمض   •

 أساس  

يتعلم ويتقن   −

تقنية املعايرة  

التفاعل بين املحاليل الحمضية   .1

 واألساسية 

مفهوما الحمض واألساس حسب   −

 برونشتد 

مفهوم الثنائية أساس/حمض   −

 )حالة خاصة لثنائيتي املاء( 

 أمثلة لبعض الثنائيات   −

 املعايرة اللونية  −

 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −

 مفهوم نقطة التكافؤ  −

ين املحاليل الحمضية  التفاعل ب .1

 واملحاليل االساسية 

واالساس حسب   الحمضتعريف  −

 برونشتد 

 حمض أساس/ مفهوم الثنائية:  −

 أساس   –التفاعل حمض   −

 املحاليل الحمضية واملحاليل األساسية  −

 تفاعل املعايرة  .2

 التكافؤ  نقطةاملعايرة و  تفاعلتعريف  −

أساس:  –حمض  اللونية املعايرة  −

  A1النشاط 

)الوثيقة  

املرافقة( + كتاب  

مدرس ي صفحة  

287 

عمل مخبري  

  16و 15رقم: 

)دليل األعمال  

 سا  10
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 تجريبيا اللونية 

يقيس كمية املادة   −

 باملعايرة 

بواسطة أساس  معايرة حمض قوي 

 قوي 

 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −

 املخبرية( 

 

تفاعل األكسدة  

 اإلرجاعية 

 يتعرف على  −

 املؤكسد واملرجع    •

مفهوم الثنائية   •

 مر/مؤ 

يكتب معادالت   •

اكسدة  تفاعالت 

 إرجاع

 اإلرجاع / تفاعل األكسدة  .2

 مفهوما املؤكسد واملرجع  −

 مفهوم الثنائية مر/مؤ  −

أمثلة لبعض الثنائيات )حالة  −

 خاصة للمعادن( 

 املعايرة اللونية  −

 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −

 ارجاع -تفاعل اكسدة .3

 تعاريف −

 الثنائية: مرجع/مؤكسد   −

 االلكترونية كتابة املعادالت النصفية  −

املعايرة الحجمية اللونية باألكسدة   −

 واالرجاع

 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −

 محاكاة املعايرة + تطبيقات  −

  A2النشاط 

)الوثيقة  

 املرافقة( 

 سا  6

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 لهذه الوحدة هو )قياس كمية املادة باملعايرة( وليس )األحماض واألسس( أو )األكسدة واإلرجاع( وعليه وجب التأكيد على ما يلي: املفهوم األساس ي املهيكل

و التحول  ا االنتقال أ إبراز إمكانية انتقال الوسط املائي من )حمض ي( إلى )أساس ي( والعكس، واالستدالل على ذلك عمليا بالكواشف امللونة، واستثمار )نقطة( هذ  −

 لقياس كمية املادة. كذلك الحال بالنسبة للمحاليل املؤكسدة واملحاليل املرجعة. 

طة التكافؤ، واستنتاج شرط  استخدام جدول التقدم واملنحنيات البيانية لتطور كميات املادة بداللة التقدم، ملتابعة تطور كميات املادة للمتفاعالت، لفهم مدلول نق −

 التكافؤ. 
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 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 فية ألنشطة الالصا  .2

 الكشف عن املحاليل الحمضية واملحاليل االساسية بالكواشف امللونة  −

 البروتوكول التجريبي للمعايرة الحجمية اللونية  −

 تحليل نتائج تجربة املعايرة اللونية −

 تحليل نتائج تجربة املعايرة بقياس الناقلية  −

االلكترونية واملعادلة االجمالية لألكسدة واالرجاع في وسط  كتابة املعادالت النصفية  −

 مائي )حمض ي( 

 توظيف جدول التقدم لكتابة شرط التكافؤ  −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// // /// 
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 الظواهر الكهربائية   املجال:

 (ع. م 02. د + سا 40املغناطيس ي ): مفهوم الحقل 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 يعرف الطابع الشعاعي للحقل املغناطيس ي ويمثله  −

 يقدر رتبة قيم بعض الحقول املغناطيسية  −

 يوظف املغناطيسية في الحياة اليومية  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املستهدفة املوارد  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

املبدأ التراكبي  −

للحقول  

 املغناطيسية 

يتذكر املفاهيم   −

 األساسية في

 املغناطيسية 

يجري عمليات   −

 على األشعة

املبدأ التراكبي للحقول   -

 املغناطيسية. 

 مفهوم الحقل املغناطيس ي .1

  –املغانط، التماثل مغناطيس  تذكير:  −

 وشيعة، طيف الحقل املغناطيس ي 

 

نشاط من  

 الكتاب املدرس ي  

   118  – 116ص 

 سا  2

 5تمرين 

 144ص 

 7تمرين 

 145ص 

شعاع الحقل  −

 املغناطيس ي

يحدد خصائص   −

شعاع الحقل 

املغناطيس ي في 

 نقطة من الحقل 

يقيس ويحسب   −

شدة الحقل 

املغناطيس ي 

 الحقل املغناطيس ي شعاع  −

 وشيعة  –التماثل مغناطيس   −

 قياس قيمة الحقل املغناطيس ي  −

 (T)التسال  −

 قيم بعض الحقول املغناطيسية  −

 شعاع الحقل املغناطيس ي  −

 قياس قيمة الحقل املغناطيس ي   •

 مبدأ تراكب الحقول املغناطيسية  •

 الحقل املغناطيس ي لتيار كهربائي  .2

 تجربة أورستد  −

لتيار كهربائي  الحقل املغناطيس ي  −

 )دراسة كيفية( 

 سا  4 الوثيقة أ
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 بطرق مختلفة 

 

 قاعدتا: مراقب أمبير واليد اليمنى  −

الحقل  −

املغناطيس ي 

األرض ي 

 وتطبيقاته 

يمثل هندسيا   −

ويحسب بعض  

املقادير الخاصة  

 بالحقل األرض ي

الحقل املغناطيس ي األرض ي  −

 وتطبيقاته. 

 تطبيقات املغناطيسية  −

 وتطبيقاته الحقل املغناطيس ي األرض ي 

 سا  2 وسائط مختلفة 

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 .تجنب االستفاضة واالسترسال، وضرورة التعرف على املكتسبات القبلية للتالميذ ذات الصلة بهذا املوضوع من مرحلة التعليم املتوسط −

لعرض األطياف املغناطيسية من أجل بناء مفهوم )الحقل( و )الخصائص الجديدة( التي يكتسبها فضاء الحقل  rétroprojecteur استخدام أنظمة املحاكاة أو املسالط −

 املغناطيس ي، والتأكيد على التنوع الطوبوغرافي للحقول املغناطيسية. 

اكب الحقول املغناطيسية. إنجاز تجربة تراكب حقلين أحدهما معلوم )املركبة األفقية للحقل املغناطيس ي لقياس شدة الحقل املغناطيس ي يمكن استخدام مبدأ تر  −

 .األرض ي( واآلخر مجهول )الحقل املغناطيس ي لقضيب ممغنط أو وشيعة(

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 التالية: انجاز نشاط توثيقي حول أحد املواضيع  −

 الحقل املغناطيس ي األرض ي وتأثيراته على الكائنات الحية   •

 IRMالتصوير بالرنين  •

 الحوامل والذاكرات املغناطيسية  −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// /// 
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 م(ع.  01. د + سا 02)( : مقاربات األفعال املتبادلة الكهرومغناطيسية )املظاهر املغناطيسية2الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

يفسر اشتغال جهاز كهروميكانيكي  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

يعرف التركيب   − قانون البالص 

التجريبي لتجربة  

 سكتي  البالص. 

يبحث عن   −

العوامل املؤثرة  

 على قوة البالص 

يقيس شدة القوة   −

 الكهرومغناطيسية 

 قانون البالص  .1 قانون البالص 

 تجربة سكتي البالص  −

 القوة الكهرومغناطيسية:  −
𝐹 = 𝐼 ∙ 𝑙 ∙ 𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

عمل مخبري رقم  

)املفتشية   11: 

العامة  

 للبيداغوجيا( 

 وثيقة ب ، جـ  

 

 سا  2

 1تمرين 

 157ص 

 6تمرين 

 158ص 

الربط الكهرو  

 ميكانيكي 

 يفسر مبدأ عمل 

 مكبر الصوت   −

 امليكروفون  −

 املحرك الكهربائي  −

 املولد الكهربائي  −

 الربط الكهروميكانيكي  .2 ميكانيكي الربط الكهرو 

 تطبيقات قوة البالص  −

الحياة   الكهرومغناطيسية فيتطبيقات  −

 اليومية 

 وثيقة د  

 2نشاط 
 سا  2

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 .اكتشاف القوة الكهرومغناطيسية )قوة البالص( من خالل محاكاة تجارب بسيطة مثل تجربة أورستد −

ية« هي األخرى متعلقة  التأكيد على أن »جهة القوة الكهرومغناطيسية« متعلقة بجهة كل من الحقل املغناطيس ي والتيار الكهربائي، وأن »شدة القوة الكهرومغناطيس  −

 .املغناطيس ي والتيار الكهربائيبشدة كل من الحقل 

لغشاء مكبر الصوت( والعكس   الربط الكهروميكانيكي معناه أن األفعال الكهرومغناطيسية يمكنها إنتاج أفعال ميكانيكية )دوران املحرك الكهربائي، الحركة االهتزازية −

. بشرط توفر حقل  امليكروفون.ج تيارا كهربائيا في وشيعة كما في الدينامو أو ممكن أيضا، فاألفعال امليكانيكية يمكنها إنتاج آثار كهرومغناطيسية )الحركة تنت

 .مغناطيس ي(

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 أنشطة متنوعة حول تطبيقات قوة البالص  −

نشاطات توثيقية حول تطبيقات املغناطيسية في الحياة اليومية )أقراص لينة،   −

 بنكية( بطاقات 
 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// // // 
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 ( ع. م 01. د + سا 04الكهرومغناطيس ي ): التحريض 3الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 املغناطيس ي. يفسر ظهور القوة املحركة الكهربائية املحرضة عن طريق التغير في التدفق  −

 يفسر بقانون لنز تغير جهة التيار الكهربائي املتناوب املتولد −

 يفسر مبدأ املنوب.  −

 يقيس ذاتية وشيعة  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

شروط   ويذكر يعرف  ظاهرة التحريض 

 حدوث ظاهرة التحريض 

 ظاهرة التحريض 

تأثير قيمة الحقل، سطح   −

الدارة واتجاهه بالنسبة  

 للحقل املغناطيس ي 

 ظاهرة التحريض الكهرومغناطيس ي  .1

تأثير شدة الحقل املغناطيس ي، سطح  −

الدارة واتجاهه بالنسبة لشعاع الحقل 

 املغناطيس ي

  رقم:عمل مخبري 

)املفتشية   12

العامة  

 ( للبيداغوجيا

 سا  2

 2تمرين 

 173ص 

 3تمرين 

 174ص 

التدفق  

 املغناطيس ي

يعرف التدفق   −

املغناطيس ي ويحسبه  

 في حاالت مختلفة 

يحدد جهة التيار   −

 املتحرض  

يحسب القوة املحركة   −

 في حاالت مختلفة 

املنوب  يذكر مكونات  −

 مبدأ عمله   ويشرح

القوة الكهربائية املحركة  

𝑒التحريضية   =
∆Φ

Δ𝑡
 

 قانون لنز  −

توليد قوة كهربائية محركة   −

 تحريضية 

 مبدأ املنّوب  −

 التدفق املغناطيس ي .2

 لنز   –قانون فاراداي  −

 توليد قوة كهربائية محركة تحريضية  −

 مبدأ عمل املنّوب  −

 

  -2وثيقة هـ )

التحقق من  

 قانون لنز( 

 سا  2
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يفسر ظاهرة   − الذاتي التحريض 

 التحريض الذاتي 

يقيسها   يعرف الذاتية −

ويحسبها في وضعيات  

 بسيطة 

 التحريض الذاتي 

الدراسة التجريبية لظاهرة   −

 التحريض الذاتي 

Φ:  التدفق الذاتي − = 𝐿 ∙ 𝑖 

 الذاتية −

 التحريض الذاتي  .3

 ظاهرة التحريض الذاتي  −

 دراسة تجريبية للظاهرة  −

Φالتدفق الذاتي:   − = 𝐿 ∙ 𝑖  

 الوشيعة ذاتية  −

تجربة  

 املصباحين

  -3وثيقة هـ )

التحريض  

 الذاتي(

 سا  2

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 .الطابع التجريبي لعديد األنشطة الخاصة بهذه الوحدة يحتم البحث عن البدائل والوسائط البيداغوجية املالئمة −

 األدنى من األنشطة واالسترشاد بمؤشرات الكفاءة. االقتصار على الحد  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 أنشطة توثيقية مختارة حول التحريض الكهرومغناطيس ي وتطبيقاته  −

 أنشطة تطبيقية:   −

 حساب التدفق في وضعيات مختلفة  •

 في وضعيات بسيطة  حساب ذاتية وشيعة تحريضية •

 الطاقوي للتحريض الذاتيالتفسير  −
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 (ع. م 02. د + سا 04املتناوبة )التوترات والتيارات الكهربائية 

 مؤشرات الكفاءة 

 يحدد بيانيا قيمتي الدور والتوتر األعظمي لتوتر جيبي −

 جيبي أصغر من قيمته االعظمية  لتوتراملنتجة يعرف بأن القيمة   −

 يفسر كيفيا تخفيض أو رفع توتر متناوب بواسطة محول  −

 يفّسر اآلثار الناتجة في تركيب مقوم أحادي النوبة ثم ثنائي النوبة  −

حن الكهربائية، اآلثار املالحظة أثناء شحن   − يفّسر بواسطة حركات الشُّ

 ( C( و)Rوتفريغ مكثفة بحسب قيم ) 

 مقوميفسر تمليس توتر   −

 يميز بين آثار التيار الكهربائي املستمر و آثار التيار الكهربائي املتناوب  −

 يميز بين املمانعة واملقاومة  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

املرحلي  التقويم 

 للكفاءة 

التوترات  

والتيارات  

الكهربائية  

 املتناوبة 

يقرأ القيم املميزة   −

للتوتر املتناوب  

 الجيبي 

يحسب ويقيس   −

 قيم منتجة 

 الدور  −

 الفعل الحراري للتيار املتناوب −

القيم األعظمية والقيم املنتجة   −

 للتوتر والشدة 

𝑇  الدور  − = 1/𝑓   والقيم األعظمية 

 للتوتر وشدة التيار القيم املنتجة  −

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑒𝑓𝑓 ∙  سا  2 و   -وثيقة  2√

 

  مبسطةمقاربة 

 ملحول 

يوظف ظاهرة   −

التحريض في فهم  

 عمل املحول  

يستنتج توتر أحد  −

الطرفين بمعرفة  

التفسير املبسط بتغير الحقل  −

 املغناطيس ي الناتج عن التيار األولي

الحلقات: املحول  تأثير عدد  −

املخفض واملحول الرافع للتوتر  

 الكهربائي 

 مبدأ عمل املحول  −

املحول الخافض واملحول الرافع للتوتر   −

الكهربائي:   
𝑈1

𝑈2
=

𝑁1

𝑁2
 

𝑁1

𝑁2
> و            1

𝑁1

𝑁2
< 1 

 سا  1 محاكاة مناسبة 
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من    انطالقااآلخر 

 N1/N2النسبة 

توتر  تقويم

 كهربائي متناوب 

يفّسر اآلثار   −

الناتجة عن  

تركيب صمام  

 دارة ثنائي في 

تقويم أحادي النوبة بواسطة  −

 الصمام الثنائي ومقاومة 

 تقويم ثنائي النوبة  −

 جسر الصمامات الثنائية  −

 أحادي النوبة   تقويم −

 تقويم ثنائي النوبة  −
 سا  2 محاكاة مناسبة 

 

من تيار  كيف نمر  

كهربائي متناوب  

إلى تيار كهربائي  

 مستمر؟

يتعرف على   −

املكثفة ويفسر  

 عملها مجهريا 

(  Rتأثير)يشرح  −

( على مدتي  Cو)

 الشحن والتفريغ 

املكثفة: تكوينها، مفهوم سعة  −

 املكثفة  

 شحن مكثفة )التفسير املجهري(  −

 تفريغ مكثفة في مقاومة   −

 ( على مدة التفريغ C( و)Rتأثير) −

 مقّوم  توتر كهربائيتطبيق: تمليس  −

 املكثفة ومفهوم سعة املكثفة  −

 شحن وتفريغ مكثفة عبر ناقل أومي  −

 التفسير املجهري  −

 .𝜏زمن الشحن وزمن التفريغ   −

 تطبيق: تمليس توتر كهربائي مقّوم −

 سا  2 محاكاة مناسبة 
 9و  7تمرين 

 193ص 

كيف نميز بين 

تيار كهربائي  

متناوب وتيار  

 مستمر؟ كهربائي 

يميز بين التيار   −

الكهربائي املستمر  

 بآثارهما  واملتناوب

يفسر سلوك   −

الوشيعة في التيار  

 املستمر واملتناوب 

يميز بين املمانعة   −

 واملقاومة 

 قانون فارداي −

 قانون أوم بين طرفي ناقل أومي  −

 مفهوم املمانعة   −

 قياس مقاومة وشيعة  −

الحراري، األثر املغناطيس ي، األثر   األثر −

 الكيميائي 

قانون أوم بين طرفي  املمانعة:  مفهوم −

 وشيعة 
 سا  1 محاكاة مناسبة 

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

مين هذه  لقد تم دمج مجموعة من الوحدات ضمن وحدة واحدة لتوفر الوحدة املوضوعية، وألن كثير من األنشطة يخدم بعضها بعضا، وذلك بهدف تخفيف مضا −

 .األنشطة واالسترشاد بمؤشرات الكفاءةالوحدات. لذلك يطلب من األساتذة االقتصار على الحد األدنى من 

 .الطابع التجريبي لعديد األنشطة الخاصة بهذه الوحدات يحتم البحث عن البدائل والوسائط البيداغوجية املالئمة −

 .توظيف املكتسبات القبلية للتالميذ، وربط األنشطة املقدمة بواقعهم وحياتهم اليومية −

 درجات السنوية عناصر مستبعدة من الت  .3 األنشطة الالصفية  .2

 استخدام برمجية تحاكي عمل راسم االهتزاز املهبطي  −

 تفكيك محول كهربائي مستعمل )شاحن هاتف محمول( −

 بحث حول الصمام الثنائي  −

 التعرف على املكثفة الكهربائية وتفكيك بعض منها للتعرف على مكوناتها  −

 محاكاة شحن وتفريغ مكثفة  −

 املتناوب واملستمر  الكهربائيين التيارينأنشطة مختارة تهدف للتمييز بين  −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// // // 
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  وتحوالتها املادة  مجال:

 (ع. م 02. د + سا 8: مدخل الى الكيمياء العضوية )3الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 N، وH ،Oيكشف عن الكربون كعنصر أساس ي في املواد العضوية إلى جانب عناصر  −

 يميز بين الفحوم الهيدروجينية املشبعة وغير املشبعة، يكتب صيغها املفصلة ويسميها −

 يميز بين العائالت الكيميائية حسب املجموعة املميزة، يكتب صيغها املفصلة ويسميها  −

ن  −
ّ
 املرور من مجموعة مميزة الى أخرى. يعرف بعض التفاعالت التي تمك

 يكتسب بعض طرق البحث.  −

يتعرف عن كيفية تحضير: زيوت املحركات، املواد البالستكية،  −

العطور ...  واملحافظة على املحيط

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  لتدرج التعلماتالسير املنهجي  املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

الكربون عنصر  

أساس ي في األنواع  

 العضوية

يفرق بين مركب   −

وغير  عضوي  

 عضوي 

يجري كشفا كيفيا   −

 في مركب عضوي 

الكربون عنصر أساس ي في األنواع  

 العضوية

الكربون عنصر أساس ي في األنواع   .1

 العضوية

 التاريخي للكيمياء العضوي. الجانب  −

 تعريف الكيمياء العضوية. −

التحليل العنصري الكيفي لنوع  −

 كيميائي عضوي. 

−  

TP1+A1 2  سا 

 

الفحوم 

 الهدروجينية 

يسمي فحم   −

هيدروجيني حسب  

 الفحوم الهدروجينية 

   الفحمية املختلفةالسالسل  −

 الفحوم الهدروجينية  .2

 السالسل الفحمية املختلفة  −
A2 4  سا 
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 IUPACتوصيات 

يتعرف على أهمية   −

الكتابة  

 الطوبولوجية 

يعرف التماكب   −

 أصنافه و 

 التماكب التسلسلي −

 التماكب الوضعي −

 التسمية النظامية  −

التماكب التسلسلي. *التماكب   −

 املوضعي. التسمية..

الكتابة الطوبولوجية لبعض املركبات   −

 العضوية

يذكر ويكشف عن   − العائالت األخرى 

 املميزة املجموعة 

يسمي املركبات   −

حسب املجموعة  

 الوظيفية 

 العائالت األخرى 

  مفهوم املجموعة املميزة −

 التماكب الوظيفي  −

 التسمية  −

املرور من مجموعة مميزة إلى  −

 أخرى 

 العائالت األخرى  .3

 املجموعة املميزة مفهوم  −

 التماكب الوظيفي  −

 التسمية  −

 املرور من مجموعة مميزة الى أخرى  −

 املقتصدة األكسدةاإلماهة +  •

 نزع املاء  •

A3+A4 6  سا 

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 تحقيق تجارب تمكن الكشف عن الكربون في عدة مواد من الحياة اليومية. −

 . IUPACالتمرن على تقديم الصيغ املفصلة ونصف املفصلة للفحوم الهيدروجينية املشبعة وغير املشبعة مع التسمية حسب توصيات  −

 الكشف عن املجموعة الوظيفية في بعض العائالت: االمينات، الكحوالت، األلدهيدات، الكيتونات واالحماض الكربوكسيلية.  −
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 التدرجات السنوية  عناصر مستبعدة من .3 ألنشطة الالصفية ا  .2

كتابة الصيغ املفصلة ونصف املفصلة لبعض األنواع الكيميائية في عالقات مختلفة  −

 وتسميتها 

املجموعة املميزة مع تقديم الصيغ املفصلة   الكيميائية حسب التمييز بين العائالت  −

 لها وتسميتها 

 على املحيط( وأثارهاصناعة املواد املشتقة من البترول )أهميتها  −
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 مجال الظواهر الضوئية  

 (ع. م  20. د + سا 06مقربة )نمذجة عدسة   –الصورة املعطاة من طرف عدسة : 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

ب جهازا بعد  −
ّ
 ويستغل املعلومات املوجودة في وثيقة ، تفكيكهيرك

 يحدد تجريبيا مميزات الصورة املعطاة بواسطة عدسة  −

 يستعمل برنامجا للمحاكاة   −

 جسم –لنقطةاملوافقة صورة –نقطة يرسم  −

 يستعمل عالقة التبديل املوافقة لنموذج العدسات الرقيقة −

للبحث عن الصورة املعطاة من طرف عدسة يستعمل الخط الشبكي  −

 

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

األستاذ التمهيد لهذه الوحدة )ظاهرة االنكسار وقانونا االنكسار( بما يسمح وعليه يطلب من  2021 – 2020مالحظة: التالميذ لم يدرسوا الضوء الهندس ي في املوسم املنصرم 

 سا(  02)  ببناء التعلمات الواردة فيها.

العدسات  

عناصر لعدة  

 أجهزة بصرية 

يتعرف على بعض   −

األجهزة الضوئية  

التي تستخدم  

 العدسة

املكبرة، املنظار الفلكي، املجهر   −

 الضوئي، آلة التصوير ...

 العدسة املبعدة  −

 العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرية  .1

 دراسات توثيقية  −

 أ -الوثيقة

تجرى بشكل  

تجربة توضيحية  

 في القسم

 سا  2

 

الصورة املعطاة  

 من طرف عدسة 

يتحقق تجريبيا أو   −

باستخدام  

املحاكاة من قانون  

 العدسة املقربة 

تحديد موضع ومميزات الصورة   −

 حسب الجسم وموقعه 

 الصورة املعطاة من طرف عدسة  .2

 العدسة املقربة  −

استخدام نظام محاكاة لتوضيح   •

 ب   –وثيقة ال

عمل مخبري رقم  

)املفتشية   18: 

 سا  3
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 العدسات 

 
1

𝑝
+

1

𝑝′
= 𝐶𝑡𝑒 

يقدر أبعاد صورة   −

وموقعها بحسب  

موقع  وأبعاد  

الجسم من  

 العدسة

مميزات الصورة املعطاة من طرف   العدسة املبعدة  −

معتدلة، أكبر أو  عدسة )مقلوبة أو  

أصغر( حسب موضع الجسم بالنسبة  

 للعدسة.

  تحقيق عالقة التبديل: •
1

𝑝
+

1

𝑝′
=

1

𝑓
   

 باملحاكاة  تجريبيا أو 

 العدسة املبعدة:   −

مميزات الصورة املعطاة بعدسة   •

 مبعدة )محاكاة( 

العامة  

 للبيداغوجيا( 

 

نمذجة عدسة  

مقربة: العدسة  

 الرقيقة 

ينمذج عدسة   −

ويتعرف على  املركز  

البصري، املحور  

 البصري واملحرقان 

يطبق قانون التبديل   −

 في حاالت مختلفة 

يتعرف على خاصية    −

 التقريب ووحدتها 

املحور البصري واملركز البصري   −

 واملحرقان الجسمي والصوري 

جسم –شرط الوضوح: كل نقطة −

 حيدةصورة واحدة وو –توافقها نقطة

صورة  –الرسم الهندس ي لنقطة −

جسم وذلك  –املوافقة لنقطة

 باستعمال شعاعين خاصين 

 تصديق النموذج  −

 الكسيرة −

 نمذجة عدسة مقربة: العدسة الرقيقة  .3

املحور البصري واملركز البصري واملحرقان   −

 الجسمي والصوري 

صورة املوافقة  -الرسم الهندس ي لنقطة −

جسم وذلك باستعمال شعاعين  -لنقطة

 خاصين 

 تصديق النموذج )التوافق تجربة رياضيات( −

سيرة( −
ُ
 تقريب عدسة مقربة )الك

 مفهوم التضخيم في األجهزة البصرية

الوثيقة جـ )نمذجة  

 عدسة مقربة(

بمحاكاة   االستعانة

 تعطي مسار األشعة 

 سا 3

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

هدف تخفيف مضامين  تم دمج وحدات هذا املجال )الظواهر الضوئية( في وحدة واحدة، لتوفر الوحدة املوضوعية، وألن كثير من األنشطة يخدم بعضها بعضا، وذلك ب −

 هذه الوحدات.  

 يطلب من األساتذة االقتصار على الحد األدنى من األنشطة واالسترشاد بمؤشرات الكفاءة.  −

 اصر مستبعدة من التدرجات السنوية عن .3 األنشطة الالصفية  .2

دراسة توثيقية حول جهاز بصري )املكبرة، املنظار الفلكي، املجهر، آلة التصوير ...( تبرز أهمية ودور   −

 العدسات بنوعيها )املقربة واملبعدة( 

إنجاز جدول تلخيص ي يبين خصائص الصورة املعطاة من طرف عدسة )مقربة أو مبعدة( حسب   −

 بة للعدسة موضع الجسم بالنس 

 التوفيق بين قانون التبديل واإلنشاءات الهندسية لألشعة لتحديد خصائص الصورة  −

 بحث توثيقي حول الرؤية وعيوب البصر  −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // // 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية 

 

 الوطنية املفتشية العامة للتربية                                                                                                                                      للتعليم                                                                     املديرية العامة   

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي  

 

 وآليات تنفيذها التدرُّجات الّسنوية

 العلوم الفيزيائية  املادة:
 

 ة ثانوي نيالسنة الثااملستوى: 

 علوم تجريبية  :  الشعبة

 

 
 2021جوان 
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 املقدمة:
 

التعليم الثانوي العام    ( تضع مديرية 19من وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيد  وَسعيا،  2022ــ    2021للموسم الدراس ي  اتحضير 

الوطنية   للتربية  العامة  املفتشية  بالتنسيق مع  أيدي  والتكنولوجي  املفتشين واألساتذةبين  والسادة  للتعلمات   السيدات  السنوية  املعدالتدرجات  يتماش ى بصفة استثنائية    لة،  بما 

   والحجم الزمني املتاح.

ذا التخطيط بعامل الوقت الذي يجب أن  يشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية وتنمية كفاءات املتعلمين، يرتبط ه

ينبغ التي  املتاحة  املوارد  من  كمورد  إليه  التعليمية ينظر  املناهج  تنفيذ  كيفية  توضح  أساسية  بيداغوجية  أداة  للتعلمات  السنوية  التدرجات  تشكل  األمثل،  بالشكل  استثمارها  ي 

 بحيث: 

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

 املناهج التعليمية،تضبط السير املنهجي للتعلمات بما يكفل تنصيب الكفاءات املستهدفة في  ▪

 ،تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األمثلة والتمثيالت املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة ▪

 وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  مع مراعاةاملوارد  وإرساءاملضامين   تضمن تناول  ▪

 ،  وعملية تقويمها وتنمية قدرة املتعلم على إدماج املوارد وحل املشكالتيرورة التعلمات س فترات للتقويم املرحلي للكفاءة بما يضمن االنسجام بين تقترح ▪

من    والتنسيق فيما بينهم بالنسبة لكل مادة وفي كل ثانويةهذا التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    وآليات  قراءة وفهم مبادئ وأهداف  األساتذة  نطلب من جميع  من هذا املنطلق

 ودعمهم بتقديم التوضيح الالزم.مرافقة األساتذة  كما نطلب من املفتشين يز التنفيذ، أجل وضعها ح
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 مبادئ وأهداف التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    

 األهداف املبادئ األساسية 

  املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

على   مركبة املحافظة  مشكلة  من خالل وضعيات  املتعلم  لدى  اإلدماج  على  القدرة  تقويم 

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ 

املناهج   في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  للتالميذ  ناجع  تمدرس 

 التعليمية؛  

 س العلمية الضرورية ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى تزويد املتعلم باألس
 
 

 اآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي 
 

 آليات التعديل البيداغوجي 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  احتساب    28توزيع  دون  أسابيع أسبوعا 

 التقويم، 

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

املناهج   تنفيذ  مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  وضع 

 التعليمية.

 املوارد املعرفية والنشاطات: -أ

) تحديد الحد الالزم من املوارد الضروري لبناء الكفاءة  

 املهيِكلة(،   املوارد

السندات  الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 لبناء املوارد،والنشاطات 

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

البناء   تستهدف  التي  النشاطات  التقويم  ضمن  إدراج 

 التحصيلي للتعلمات،

 املمارسات البيداغوجية:-ب

لحل   مسعى  )استغاللها ضمن  الوثائق  استغالل  منهجية 

 مشكل(،

منهجية   توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

الوثائق   أنماط  مختلف  منحنيات، )استغالل  جداول، 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

تعليمات   بتقديم  للمهمات  إنجازه  أثناء  املتعلم  مرافقة 

 تيسر الحل،
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 ملمح التخرج من مرحلة التعليم الثانوي 

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

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

 التعليم الثانوي ملمح التخرج من السنة األولى ثانوي من 

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

 مالئمة، لحل املشكالت، بإدماج املادة الدراسية بنظرة شاملة للعلوم. 

 

 لتدرج يجب احترام ترتيب الوحدات كما ورد في هذا ا

 

 ساعة  100 االستثنائي: الحجم الزمني السنوي 
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 مجال امليكانيك والطاقة  
 

 (ع. م 02. د + سا  06): مقاربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظها 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 يكشف عن مختلف أشكال الطاقة وأنماط تحويلها من أجل وضعيات مختلفة وحسب الجملة املختارة  −

 ينجز كيفيا حصيلة طاقوية ويعبر عنها بالكتابة الرمزية  −

 يكتب، في أمثلة مختلفة، املعادلة املعبرة عن انحفاظ الطاقة  −

 

 

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

 مفهوم الجملة −

األشكال   −

 الثالثة للطاقة 

األنماط األربعة   −

 للتحويل

يتعرف على   −

 مفهوم الجملة

سلسلة  ينجز  −

 طاقوية 

 مفهوم الجملة −

األشكال الثالثة للطاقة املخزنة في   −

الكامنة  cEجملة: الحركية
pE 

 iEوالداخلية

األنماط األربعة للتحويل:    −

، eW، كهربائي  mWميكانيكي  

 rE، باإلشعاع  Qحراري  

 مفهوم الجملة .1

 تحديد مفهوم الجملة  −

 cEاألشكال الثالثة للطاقة: الحركية  −

الكامنة 
pE والداخليةiE. 

mWاألنماط األربعة للتحويل: ميكانيكي   −

، باإلشعاع Q، حراري  eW، كهربائي  

rE. 

 الكتاب املدرس

 الوثيقة ب 
 سا  4

 

يعرف أن   − استطاعة تحويل

االستطاعة هي  

سرعة تغير  

 الطاقة ويحسبها 

 استطاعة تحويل .2 استطاعة تحويل   −

 
 سا  1 الكتاب املدرس ي
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مبدأ انحفاظ  

 الطاقة 

يكتب معادلة   −

 لطاقة  اانحفاظ 

ينجز الحصيلة   −

 الطاقوية لجملة

يوظف مبدأ   −

انحفاظ الطاقة  

 لحل مسألة 

 مبدأ انحفاظ الطاقة   −

 العبارة الرمزية لالنحفاظ  −

 

 مبدأ انحفاظ الطاقة  .3

والعبارة  نص مبدأ انحفاظ الطاقة  −

 الرمزية لالنحفاظ 

 سا  5  الحصيلة الطاقوية لجملة  −

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 . وحدات مجال امليكانيك نهايةموجودة في  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 إنجاز أنشطة تهدف إلى التمييز بين مختلف أشكال الطاقة وبين أنماط تحويلها  −

نشاط توثيقي يتناول االستطاعة في الحياة اليومية: )االستطاعة الكهربائية لبعض   −

 األجهزة، االستطاعة امليكانيكية لبعض اآلالت واملحركات ...(

للطاقة الداخلية / التحويل   التفسير املجهري لـ : درجة الحرارة / املركبة الحرارية −

 الحراري / التوازن الحراري، وتدرس في وحدة الطاقة الداخلية
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 (ع. م 02. د + سا 06العمل والطاقة الحركية ) :2الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 .يعّبر ويحسب عمل قوة ثابتة والطاقة الحركية لجسم صلب في حركة انسحابية −

 الطاقة لتحديد سرعة جسم صلب في حركة انسحابية. يستعمل مبدأ انحفاظ  −

الوحدات  

 التعلمية
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة  

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

عبارة عمل قوة   −

 ثابتة 

 وحدة العمل −

العمل املحرك  −

 والعمل املقاوم 

يعبر ويحسب عمل   −

 ثابتة قوة 

يميز بين العمل املقاوم   −

 و العمل 

يحسب عمل قوة ثابتة   −

 في حاالت مختلفة 

 عبارة عمل قوة ثابتة 

 حالة حركة انسحابية:  −

𝑊(�⃗�) = 𝐹 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 
 وحدة العمل −

العمل املحرك والعمل  −

 املقاوم 

 عبارة عمل قوة ثابتة  .1

 حالة حركة انسحابية:  −

𝑊(�⃗�) = 𝐹 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 
 والعمل املقاوم.العمل املحرك  −

 عمل قوة الثقل −

نشاط من  

الكتاب  

املدرس ي ص  

34 

 سا  5

 

الطاقة   −

الحركية  

لجسم صلب  

في حالة حركة  

 انسحابية 

يحسب الطاقة   −

الحركية لجسم صلب  

 في حركة انسحابية.  

يستعمل مبدأ    −

انحفاظ الطاقة  

 لتحديد سرعة جسم 

الطاقة الحركية لجسم  

صلب في حالة حركة  

 انسحابية  

𝐸𝑐 =
1

2
 𝑚 ∙ 𝑣2 

 

الطاقة الحركية لجسم صلب في حالة حركة   .2

 انسحابية  

 الحركية  والطاقةالعمل  −

 عبارة الطاقة الحركية:  −

𝐸𝑐 =
1

2
 𝑚 ∙ 𝑣2 

 مبدأ انحفاظ الطاقة والحصيلة الطاقوية   تطبيقات −

معالجة  

فيديو لحركة  

سقوط حر  

ببرمجية  

 مناسبة 

 سا  5

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 مجال امليكانيك  وحدات موجودة في نهاية  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

تحليل مختصر لنتائج تجربة )مثل حركة السقوط الحر( للوصول إلى العالقة:   −

𝐸𝑐 =
1

2
 𝑚 ∙ 𝑣2 

تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، وإنجاز الحصيلة الطاقوية لجمل ميكانيكية تشمل   −

حركات انسحابية )سقوط األجسام، حركة القذائف، املستوي املائل، األجسام  

 املجرورة ...(

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // //// 
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 م(ع.  02. د + سا 04الكامنة ) اتالطاق :4الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 .يعبر ويحسب الطاقة الكامنة لجسم صلب في تأثير متبادل مع األرض و/أو نابض −

 الطاقة لتحديد ارتفاع جسم صلب و/أو تشوه نابض.  انحفاظيستعمل مبدأ  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

الطاقة الكامنة   −

الثقالية لجسم  

في تأثير متبادل  

 مع األرض 

يعرف أن الطاقة   −

الكامنة تظهر  

   عند تشوه جملة

  ويحسبيعبر  −

الطاقة الكامنة  

الثقالية لجملة  

 أرض( -)جسم

الطاقة الكامنة لجسم في تأثير  

 متبادل مع األرض 

 الجمل القابلة للتشوه  .1

 أرض(  –الجملة )جسم  −

 النابض   −

 الطاقة الكامنة الثقالية  .2

الطاقة الكامنة لجسم في تأثير متبادل   −

 مع األرض 

𝐸𝑝𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

 نشاط 

 76صفحة 
 سا  4

 

الطاقة الكامنة   −

املرونية لنابض  

 حلزوني

  ويحسبيعبر  −

الطاقة الكامنة  

لنابض  املرونية 

 مرن 

 الطاقة الكامنة املرونية   .3 الطاقة الكامنة املرونية لنابض 

 الطاقة الكامنة لنابض  −

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
 𝑘 ∙ 𝑥2 

  3 – عمل مخبري 

 ( م ع ب)
 سا  4

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 )لجميع وحدات مجال امليكانيك والطاقة(  تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية .1

ميذ. يكفي التأكيد على قدرة  غالبا ما يأخذ مجال امليكانيك والطاقة حجما زمنيا معتبرا بسبب االستفاضة واالسترسال والتكرار وعدم استثمار املكتسبات القبلية للتال  −

 لقاها من جملة أخرى عبر تحويل طاقوي، وكذا قدرة هذه الجملة على تحويل الطاقة إلى جمل أخرى. الجملة على تخزين الطاقة التي تت

ر )زيادة أو نقصان( لطاقة الجملة  إن املفهوم املهيكل لهذا املجال هو: مبدأ انحفاظ الطاقة. وانحفاظ الطاقة ال يعني أن تبقى طاقة الجملة ثابتة ... بل يعني أن كل تغي −

 ال أو تقديم لكمات مكافئة من الطاقة. نظرية الطاقة الحركية )خارج املنهاج(. يوافق استقب

بالضرورة قد أخذتها   يعطى نص مبدأ انحفاظ الطاقة بصيغته الكاملة: )الطاقة ال تستحدث وال تزول، إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها، فإن هذه الطاقة تكون  −

 (! وال نقتصر فقط على العبارة )الطاقة ال تستحدث وال تزولمن جملة )أو جمل( أخرى أو قدمتها لها(، 

 إعطاء أهمية كافية لتمثيل الحصيلة الطاقوية، واختيار أمثلة من الواقع: )الرياضة، ألعاب القوى، لعب األطفال(. −

اء، مكيف هوائي، محرك  التأكيد على مفهوم االستطاعة وربطه بأمثلة من الواقع )بعض األجهزة الكهرومنزلية: مدفأة كهربائية تعمل بالكهرباء أو الغاز، سخان امل −

 كهربائي أو يعمل بالوقود، آلة ميكانيكية ...( 

 اقوية لكوكب األرض ... ظاهرة االحتباس الحراري. ملحة علمية وتثقيفية عن التحديات الطاقوية العاملية ... الحصيلة الط −

 تخفيف األنشطة واملضامين والتركيز على املفاهيم األساسية.  −

 االقتصار على الحد األدنى من األنشطة واالسترشاد بمؤشرات الكفاءة  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 واستخراج ثابت مرونة النابض معايرة نابض: تحليل نتائج تجربة   −

تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، وإنجاز الحصيلة الطاقوية لجمل ميكانيكية تشتمل   −

 على نوابض أو أسالك فتل

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// // /// 
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  وتحوالتها املادة  مجال:

 (ع. م 02. د + سا 06الناقلية )تعيين كمية املادة عن طريق قياس  :1الوحدة رقم

 مؤشرات الكفاءة 

 يميز بين الرابطتين التكافئية والشاردية  −

 يفسر انحالل بعض األنواع الكيميائية في املاء  −

 يفسر حركة الشوارد في محلول  −

 يقيس ناقلية محلول شاردي −

 لناقلية لتعيين كمية املادة في محلول شاردييوظف مفهوم ا −

𝐺يستغل منحنى املعايرة:   − = 𝑓(𝑐)  

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

يفرق بين الرابطة   − املائية املحاليل 

التكافئية  

 والرابطة الشاردية 

يميز املحلول   −

 الشاردي

 املحاليل املائية 

 تحضيرها  −

 بنيتها −

التفسير املجهري )تسمية   −

 الشوارد( 

 محلول شاردي   تحضير .1

املذاب صلب شاردي )الرابطة  −

 الشاردية( 

 املذاب سائل أو غاز مستقطب  −

 تحقيق تجربة تبرز هجرة الشوارد  −

    A1النشاط 

كتاب مدرس ي  

 267صفحة 

 سا  2

 

النقل الكهربائي  

للمحاليل  

 الشاردية 

يتعرف على ناقلية   −

محلول شاردي  

ويقيسها ويعرف  

 وحدتها 

يعرف ويفسر   −

 الشاردية النقل الكهربائي للمحاليل 

 التفسير املجهري للنقل الكهربائي  −

لجزء من محلول   G الناقلية −

 شاردي

دراسة العوامل املؤثرة على ناقلية   −

 النقل الكهربائي في املحاليل الشاردية  .2

 التفسير املجهري  −

في جزء من محلول   Gالناقلية  عبارة  −

 شاردي

دراسة العوامل املؤثرة على ناقلية   −

 سا  A2 8النشاط 
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العوامل املؤثرة في  

ناقلية محلول  

 شاردي

يقيس كمية املادة   −

لجسم منحل  

شاردي بقياس  

 الناقلية 

 محلول شاردي

ملحلول   𝜎 الناقلية النوعية  −

 شاردي

𝜆𝑖 الناقلية النوعية املولية  −  

 للشاردة 

 العالقات:

−  𝜎 = ∑ 𝜆𝑖 ∙ [𝑋𝑖]  
𝐺و  − = 𝐾 ∙ 𝑐     

 املمددة في املحاليل الشاردية 

 محلول شاردي

 σالناقلية النوعية ملحلول شاردي   −

 λ𝑖الناقلية النوعية املولية الشاردية   −

σالعالقات   − = ∑ 𝜆𝑖[𝑋]𝑖   وG = k ∙ c  في

 املحاليل الشاردية املمددة 

 قانون كولوروش  −

G  املعايرة:مخطط  − = f(c) 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 يقدم األستاذ نشاط مناسبا يبرز فيه العالقة بين املقاومة والناقلية.  −

 العائدة إلى هندسة الخلية وخصائص الناقلية العائدة إلى املحلول الشارديالتمييز بين خصائص الناقلية  −

 ساس ينؤكد مرة أخرى على أن املفهوم األساس ي املهيكل لهذه الوحدة هو )قياس كمية املادة(، كل األنشطة يجب أن تكون خادمة لهذا املفهوم األ  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 توكول التجريبي لتحضير محلول مائي معلوم التركيز البرو  −

 .حساب التراكيز املولية للشوارد املنحلة −

 ناقلية محلول : العوامل املؤثرة على تجربة نتائجل تحلي −

 دراسة وثيقة: معايرة مصل فيزيولوجي −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // 



وآليات تنفيذها  التدرجات السنوية   

  

  

التربية الوطنيةوزارة  12          

 

 مجال امليكانيك والطاقة  

 (ع. م 02. د + سا 06الداخلية ): الطاقة  5الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 .يوظف حصيلة طاقوية كمية −

 . يعرف بأن طاقة رابطة أكبر تقريبا عشرة أضعاف من طاقة التماسك −

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

 الزمنية
التقويم املرحلي  

 للكفاءة
الحرارية  املركبة  −

 الداخلية  للطاقة

يتعرف على   −

العوامل املؤثرة في  

 تحويل حراري 

يعرف السعة   −

الحرارية والسعة  

 الحرارية الكتلية 

 الداخلية الحرارية للطاقةاملركبة 

 العالقة:  −

∆𝐸𝑡ℎ = 𝑚 ∙ 𝑐(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) 
السعة الحرارية، السعة الحرارية   −

 الكتلية )أو الحرارة الكتلية( 

 فعل جول  −

 الداخلية الحرارية للطاقةاملركبة  .1

 :  عبارة التحويل الحراري  −

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐(𝜃𝑓 − 𝜃𝑖) 
 :فعل جول  −

𝑊𝑒 = 𝑄 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ ∆𝑡 

 

الكتاب املدرس ي  

 ( 101)صفحة 

العمل املخبري رقم  

 م ع ب( ) 4

 سا  6

 

مركبة الطاقة   −

الداخلية املنسوبة  

إلى الحالة 

  -الفيزيائية

 الكيميائية لجملة 

املركبة  يميز بين  −

الحرارية  للطاقة  

والطاقة   الداخلية

املنسوبة للحالة  

  –الفيزيائية  

 الكيميائية لجملة 

مركبة الطاقة الداخلية املنسوبة إلى  

 الكيميائية لجملة -الحالة الفيزيائية

 التماسك )بين الجزيئات( طاقة −

 الكتلية لتغير الحالة  السعة −

الداخلية املنسوبة إلى   الطاقة مركبة  .2

 الكيميائية لجملة -الحالة الفيزيائية

 طاقة تماسك جزيئات املادة  −

عبارة التحويل الحراري عند تغير  −

 الحالة الفيزيائية للمادة 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐿 
 طاقة الرابطة الكيميائية  −

نشاطي الكتاب  

املدرس ي صفحة  

 97و 96

 سا  4

 

 تقويم الكفاءة 
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  وتحوالتها املادة  مجال:

 (ع. م  02. د + سا 10: تعيين كمية املادة بواسطة املعايرة )2الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 يميز بين الحمض واألساس  −

 يعين نقطة التكافؤ ثم ويوظفها لتعيين كمية املادة خالل املعايرة  −

 أساس على أساس انتقال البروتونات  / يفسر تفاعل حمض   −

 يميز بين املؤكسد واملرجع  −

 يوظف الجدول الدوري لتحديد العناصر املؤكسدة واملرجعة −

 إرجاع  / يتوقع حدوث تفاعل أكسدة  −

 اإلرجاع / يوظف نقطة التكافؤ لتعيين كمية املادة في تفاعل األكسدة  −

اإلرجاع على أساس انتقال االلكترونات  / يفسر تفاعل األكسدة   −

الوحدات  

 التعلمية
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة  

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

التفاعل بين  

املحاليل  

الحمضية 

 واألساسية 

 يتعرف على:  −

 الحمض واألساس  •

 املحاليل الحمضية  •

 املحاليل األساسية  •

مفهوم الثنائية   •

 أساس/حمض 

  –التفاعل حمض   •

 أساس  

يتعلم ويتقن   −

تقنية املعايرة  

التفاعل بين املحاليل الحمضية   .1

 واألساسية 

مفهوما الحمض واألساس حسب   −

 برونشتد 

مفهوم الثنائية أساس/حمض   −

 املاء( )حالة خاصة لثنائيتي 

 أمثلة لبعض الثنائيات   −

 املعايرة اللونية  −

 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −

 مفهوم نقطة التكافؤ  −

التفاعل بين املحاليل الحمضية   .1

 واملحاليل االساسية 

واالساس حسب   الحمضتعريف  −

 برونشتد 

 حمض أساس/ مفهوم الثنائية:  −

 أساس   –التفاعل حمض   −

 األساسية املحاليل الحمضية واملحاليل  −

 تفاعل املعايرة  .2

 التكافؤ  نقطةاملعايرة و  تفاعلتعريف  −

أساس:  –حمض  اللونية املعايرة  −

  A1النشاط 

)الوثيقة  

املرافقة( + كتاب  

مدرس ي صفحة  

287 

عمل مخبري  

  16و 15رقم: 

)دليل األعمال  

 سا  8
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 اللونية تجريبيا 

يقيس كمية املادة   −

 باملعايرة 

معايرة حمض قوي بواسطة أساس  

 قوي 

 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −

 املخبرية( 

 

  / تفاعل األكسدة 

 اإلرجاع

 يتعرف على  −

 املؤكسد واملرجع    •

مفهوم الثنائية   •

 مر/مؤ 

يكتب معادالت   •

تفاعالت اكسدة  

 إرجاع

 اإلرجاع -تفاعل األكسدة  .2

 مفهوما املؤكسد واملرجع  −

 مفهوم الثنائية مر/مؤ  −

أمثلة لبعض الثنائيات )حالة  −

 خاصة للمعادن( 

 املعايرة اللونية  −

 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −

 ارجاع -تفاعل اكسدة .3

 تعاريف −

 الثنائية: مرجع/مؤكسد   −

 كتابة املعادالت النصفية االلكترونية  −

املعايرة الحجمية اللونية باألكسدة   −

 واالرجاع

 املعايرة عن طريق قياس الناقلية −

 محاكاة املعايرة + تطبيقات  −

  A2النشاط 

)الوثيقة  

 املرافقة( 

 سا  6

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 لهذه الوحدة هو )قياس كمية املادة باملعايرة( وليس )األحماض واألسس( أو )األكسدة واإلرجاع( وعليه وجب التأكيد على ما يلي: املفهوم األساس ي املهيكل

االنتقال أو التحول  ا إبراز إمكانية انتقال الوسط املائي من )حمض ي( إلى )أساس ي( والعكس، واالستدالل على ذلك عمليا بالكواشف امللونة، واستثمار )نقطة( هذ  −

 لقياس كمية املادة. كذلك الحال بالنسبة للمحاليل املؤكسدة واملحاليل املرجعة. 

طة التكافؤ، واستنتاج شرط  استخدام جدول التقدم واملنحنيات البيانية لتطور كميات املادة بداللة التقدم، ملتابعة تطور كميات املادة للمتفاعالت، لفهم مدلول نق −

 التكافؤ. 
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 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 نشطة الالصفية األ .2

 البروتوكول التجريبي للمعايرة الحجمية اللونية  −

 تحليل نتائج تجربة املعايرة اللونية −

 تحليل نتائج تجربة املعايرة بقياس الناقلية  −

كتابة املعادالت النصفية االلكترونية واملعادلة االجمالية لألكسدة واالرجاع في وسط   −

 مائي )حمض ي( 

 توظيف جدول التقدم لكتابة شرط التكافؤ  −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // 
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 الظواهر الكهربائية   املجال:

 (ع. م 02. د + سا 60املغناطيس ي ): مفهوم الحقل 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 الطابع الشعاعي للحقل املغناطيس ي ويمثله يعرف  −

 يقدر رتبة قيم بعض الحقول املغناطيسية  −

 يوظف املغناطيسية في الحياة اليومية  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

املبدأ التراكبي  −

للحقول  

 املغناطيسية 

يتذكر املفاهيم   −

 األساسية في

 املغناطيسية 

يجري عمليات   −

 على األشعة

املبدأ التراكبي للحقول   -

 املغناطيسية. 

 مفهوم الحقل املغناطيس ي .1

  –تذكير: املغانط، التماثل مغناطيس   −

 وشيعة، طيف الحقل املغناطيس ي 

 

نشاط من  

 الكتاب املدرس ي  

 118  – 116ص 

أو نشاط ص  

129  

 سا  4

 5تمرين 

 144ص 

 7تمرين 

 145ص 

شعاع الحقل  −

 املغناطيس ي

يحدد خصائص   −

شعاع الحقل 

املغناطيس ي في 

 نقطة من الحقل 

يقيس ويحسب   −

شدة الحقل 

 شعاع الحقل املغناطيس ي  −

 وشيعة  –التماثل مغناطيس   −

 قيمة الحقل املغناطيس ي قياس  −

 (T) التسال  −

 قيم بعض الحقول املغناطيسية  −

 شعاع الحقل املغناطيس ي  −

 قياس قيمة الحقل املغناطيس ي   •

 مبدأ تراكب الحقول املغناطيسية  •

 الحقل املغناطيس ي لتيار كهربائي  .2

 تجربة أورستد  −

الحقل املغناطيس ي لتيار كهربائي   −

  سا  4 الوثيقة أ
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املغناطيس ي 

 بطرق مختلفة 

 )دراسة كيفية( 

 واليد اليمنى قاعدتا: مراقب أمبير  −

الحقل  −

املغناطيس ي 

األرض ي 

 وتطبيقاته 

يمثل هندسيا   −

ويحسب بعض  

املقادير الخاصة  

 بالحقل األرض ي

الحقل املغناطيس ي األرض ي  −

 وتطبيقاته. 

 تطبيقات املغناطيسية  −

 الحقل املغناطيس ي األرض ي وتطبيقاته 

  سا  2 وسائط مختلفة 

 تقويم الكفاءة 

 التدرجاتآليات تنفيذ 

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 .تجنب االستفاضة واالسترسال، وضرورة التعرف على املكتسبات القبلية للتالميذ ذات الصلة بهذا املوضوع من مرحلة التعليم املتوسط −

م )الحقل( و )الخصائص الجديدة( التي يكتسبها فضاء الحقل لعرض األطياف املغناطيسية من أجل بناء مفهو  rétroprojecteur استخدام أنظمة املحاكاة أو املسالط −

 املغناطيس ي، والتأكيد على التنوع الطوبوغرافي للحقول املغناطيسية. 

يس ي للحقل املغناط لقياس شدة الحقل املغناطيس ي يمكن استخدام مبدأ تراكب الحقول املغناطيسية. إنجاز تجربة تراكب حقلين أحدهما معلوم )املركبة األفقية  −

 .األرض ي( واآلخر مجهول )الحقل املغناطيس ي لقضيب ممغنط أو وشيعة(

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 انجاز نشاط توثيقي حول أحد املواضيع التالية:  −

 الحقل املغناطيس ي األرض ي وتأثيراته على الكائنات الحية   •

 IRMالتصوير بالرنين  •

 الحوامل والذاكرات املغناطيسية  −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// // /// /// 
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 م(ع.  01. د + سا 20: مقاربات األفعال املتبادلة الكهرومغناطيسية )املظاهر املغناطيسية( )2الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

يفسر اشتغال جهاز كهروميكانيكي  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

يعرف التركيب التجريبي  − البالص قانون 

 . سكتي البالصلتجربة  

يبحث عن العوامل   −

 املؤثرة على قوة البالص 

يقيس شدة القوة   −

 الكهرومغناطيسية 

 قانون البالص  .1 قانون البالص 

 تجربة سكتي البالص  −

 القوة الكهرومغناطيسية:  −
𝐹 = 𝐼 ∙ 𝑙 ∙ 𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

عمل مخبري  

 ( م ع ب) 11 رقم:

 وثيقة ب ، جـ  

 سا 2

 1تمرين 

 157ص 

 6تمرين 

 158ص 

الربط الكهرو  

 ميكانيكي 

 يفسر مبدأ عمل 

 مكبر الصوت   −

 امليكروفون  −

 املحرك الكهربائي  −

 املولد الكهربائي  −

 الربط الكهروميكانيكي  .2 ميكانيكي الربط الكهرو 

 تطبيقات قوة البالص  −

تطبيقات الكهرومغناطيسية  في الحياة   −

 اليومية 

 وثيقة د  

 2نشاط 
 سا  2

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 .اكتشاف القوة الكهرومغناطيسية )قوة البالص( من خالل محاكاة تجارب بسيطة مثل تجربة أورستد −

املغناطيس ي والتيار الكهربائي، وأن »شدة القوة الكهرومغناطيسية« هي األخرى متعلقة  التأكيد على أن »جهة القوة الكهرومغناطيسية« متعلقة بجهة كل من الحقل  −

 .بشدة كل من الحقل املغناطيس ي والتيار الكهربائي

ء مكبر الصوت( والعكس  لغشا الربط الكهروميكانيكي معناه أن األفعال الكهرومغناطيسية يمكنها إنتاج أفعال ميكانيكية )دوران املحرك الكهربائي، الحركة االهتزازية −

. بشرط توفر حقل  امليكروفون.ممكن أيضا، فاألفعال امليكانيكية يمكنها إنتاج آثار كهرومغناطيسية )الحركة تنتج تيارا كهربائيا في وشيعة كما في الدينامو أو 

 .مغناطيس ي(

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 قوة البالص أنشطة متنوعة حول تطبيقات  −

نشاطات توثيقية حول تطبيقات املغناطيسية في الحياة اليومية )أقراص لينة،   -

 بطاقات بنكية( 
// // // // // // /// // // // /// // // // // // /// // // // // 
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  وتحوالتها املادة  مجال:

 ( ع. م 02. د + سا 08: مدخل الى الكيمياء العضوية )3الوحدة رقم 

 الكفاءة مؤشرات 

 N، وH ،Oيكشف عن الكربون كعنصر أساس ي في املواد العضوية إلى جانب عناصر  −

 يميز بين الفحوم الهيدروجينية املشبعة وغير املشبعة، يكتب صيغها املفصلة ويسميها −

 املفصلة ويسميها يميز بين العائالت الكيميائية حسب املجموعة املميزة، يكتب صيغها  −

ن املرور من مجموعة مميزة الى أخرى.  −
ّ
 يعرف بعض التفاعالت التي تمك

 يكتسب بعض طرق البحث.  −

يتعرف عن كيفية تحضير: زيوت املحركات، املواد البالستكية،  −

العطور ...  واملحافظة على املحيط

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

 الزمنية

التقويم املرحلي  

 للكفاءة

الكربون عنصر  

أساس ي في األنواع  

 العضوية

يفرق بين مركب   −

وغير  عضوي  

 عضوي 

يجري كشفا كيفيا   −

 في مركب عضوي 

الكربون عنصر أساس ي في األنواع  

 العضوية

عنصر أساس ي في األنواع  الكربون  .1

 العضوية

 الجانب التاريخي للكيمياء العضوي.  −

 تعريف الكيمياء العضوية. −

التحليل العنصري الكيفي لنوع  −

 كيميائي عضوي. 

TP1+A1 2  سا 

 

الفحوم 

 الهدروجينية 

يسمي فحم   −

هيدروجيني حسب  

 IUPACتوصيات 

يتعرف على أهمية   −

 الفحوم الهدروجينية 

   السالسل الفحمية املختلفة −

 التماكب التسلسلي −

 التماكب الوضعي −

 الفحوم الهدروجينية  .2

 السالسل الفحمية املختلفة  −

التماكب التسلسلي. *التماكب   −

 املوضعي. التسمية..

A2 4  سا 
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الكتابة  

 الطوبولوجية 

يعرف التماكب   −

 أصنافه و 

الكتابة الطوبولوجية لبعض املركبات   − التسمية النظامية  −

 العضوية

يذكر ويكشف عن   − العائالت األخرى 

 املجموعة املميزة 

يسمي املركبات   −

حسب املجموعة  

 الوظيفية 

 العائالت األخرى 

  مفهوم املجموعة املميزة −

 التماكب الوظيفي  −

 التسمية  −

املرور من مجموعة مميزة إلى  −

 أخرى 

 العائالت األخرى  .3

 املجموعة املميزة مفهوم  −

 التماكب الوظيفي  −

 التسمية  −

 املرور من مجموعة مميزة الى أخرى  −

 املقتصدة اإلماهة + األكسدة •

 نزع املاء  •

A3+A4 6  سا 

 

 تقويم الكفاءة 

 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 تحقيق تجارب تمكن الكشف عن الكربون في عدة مواد من الحياة اليومية. −

 . IUPACالتمرن على تقديم الصيغ املفصلة ونصف املفصلة للفحوم الهيدروجينية املشبعة وغير املشبعة مع التسمية حسب توصيات  −

 الكشف عن املجموعة الوظيفية في بعض العائالت: االمينات، الكحوالت، األلدهيدات، الكيتونات واالحماض الكربوكسيلية.  −

 التدرجات السنوية  عناصر مستبعدة من .3 األنشطة الالصفية  .2

 كتابة الصيغ املفصلة ونصف املفصلة لبعض األنواع الكيميائية في عالقات مختلفة وتسميتها  −

 املجموعة املميزة مع تقديم الصيغ املفصلة لها وتسميتها  الكيميائية حسبالتمييز بين العائالت  −

 .على املحيط( وأثارها صناعة املواد املشتقة من البترول )أهميتها  −
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 مجال الظواهر الضوئية  

 (ع. م  20. د + سا 08) نمذجة عدسة مقربة –الصورة املعطاة من طرف عدسة : 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

ب جهازا بعد  −
ّ
 املعلومات املوجودة في وثيقة ، ويستغل تفكيكهيرك

 يحدد تجريبيا مميزات الصورة املعطاة بواسطة عدسة  −

 يستعمل برنامجا للمحاكاة   −

 جسم –لنقطةاملوافقة صورة –نقطة يرسم  −

 يستعمل عالقة التبديل املوافقة لنموذج العدسات الرقيقة −

الصورة املعطاة من طرف عدسة يستعمل الخط الشبكي للبحث عن  −
 

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

التمهيد لهذه الوحدة )ظاهرة االنكسار وقانونا االنكسار( بما وعليه يطلب من األستاذ   2021 –  2020مالحظة: التالميذ لم يدرسوا الضوء الهندس ي في املوسم املنصرم 

 سا(  02) يسمح ببناء التعلمات الواردة فيها. 

العدسات  

عناصر لعدة  

 أجهزة بصرية 

يتعرف على بعض   −

األجهزة الضوئية  

التي تستخدم  

 العدسة

املكبرة، املنظار الفلكي، املجهر   −

 الضوئي، آلة التصوير ...

 املبعدة العدسة  −

 العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرية  .1

 دراسات توثيقية  −

 أ -الوثيقة

تجرى بشكل  

تجربة توضيحية  

 في القسم

 سا  2

 

الصورة املعطاة  

 من طرف عدسة 

يتحقق تجريبيا أو   −

باستخدام  

املحاكاة من قانون  

 العدسات 

 العدسة املقربة 

تحديد موضع ومميزات الصورة   −

 حسب الجسم وموقعه 

 العدسة املبعدة  −

 الصورة املعطاة من طرف عدسة  .2

 العدسة املقربة  −

استخدام نظام محاكاة لتوضيح   •

مميزات الصورة املعطاة من طرف  

 ب   –وثيقة ال

عمل مخبري رقم  

 ( م ع ب) 18: 

 

 سا  4
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1

𝑝
+

1

𝑝′
= 𝐶𝑡𝑒 

يقدر أبعاد صورة   −

وموقعها بحسب  

  موقع وأبعاد

الجسم من  

 العدسة

معتدلة، أكبر أو  عدسة )مقلوبة أو  

أصغر( حسب موضع الجسم بالنسبة  

 للعدسة.

  تحقيق عالقة التبديل: •
1

𝑝
+

1

𝑝′
=

1

𝑓
   

 باملحاكاة  تجريبيا أو 

 العدسة املبعدة:   −

مميزات الصورة املعطاة بعدسة   •

 مبعدة )محاكاة( 

نمذجة عدسة  

مقربة: العدسة  

 الرقيقة 

ينمذج عدسة   −

على ويتعرف 

البصري،   املركز 

املحور البصري  

 واملحرقان 

يطبق قانون   −

التبديل في حاالت  

 مختلفة 

يتعرف على   −

  خاصية التقريب

 ووحدتها 

املحور البصري واملركز البصري   −

 واملحرقان الجسمي والصوري

جسم –شرط الوضوح: كل نقطة −

صورة واحدة –توافقها نقطة

 ووحيدة 

صورة  –الهندس ي لنقطةالرسم  −

جسم وذلك  –املوافقة لنقطة

 باستعمال شعاعين خاصين

 تصديق النموذج  −

 الكسيرة  −

نمذجة عدسة مقربة: العدسة   .3

 الرقيقة 

املحور البصري واملركز البصري   −

 واملحرقان الجسمي والصوري

صورة املوافقة  -الرسم الهندس ي لنقطة −

جسم وذلك باستعمال  -لنقطة

 شعاعين خاصين

ذج )التوافق تجربة  تصديق النمو  −

 رياضيات( 

سيرة(  −
ُ
 تقريب عدسة مقربة )الك

 مفهوم التضخيم في األجهزة البصرية 

الوثيقة جـ 

)نمذجة عدسة  

 مقربة( 

  االستعانة 

بمحاكاة تعطي  

 مسار األشعة 

 سا  4

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

هدف تخفيف مضامين  تم دمج وحدات هذا املجال )الظواهر الضوئية( في وحدة واحدة، لتوفر الوحدة املوضوعية، وألن كثير من األنشطة يخدم بعضها بعضا، وذلك ب −

 هذه الوحدات.  

 يطلب من األساتذة االقتصار على الحد األدنى من األنشطة واالسترشاد بمؤشرات الكفاءة.  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 الالصفية األنشطة  .2

دراسة توثيقية حول جهاز بصري )املكبرة، املنظار الفلكي، املجهر، آلة التصوير ...(  −

 تبرز أهمية ودور العدسات بنوعيها )املقربة واملبعدة( 

إنجاز جدول تلخيص ي يبين خصائص الصورة املعطاة من طرف عدسة )مقربة أو   −

 موضع الجسم بالنسبة للعدسة مبعدة( حسب  

التوفيق بين قانون التبديل واإلنشاءات الهندسية لألشعة لتحديد خصائص   −

 الصورة 

 بحث توثيقي حول الرؤية وعيوب البصر  −

 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // //// /// 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية 

 ية  املفتشية العامة للتربية الوطن                                                                                                                                                                                                   املديرية العامة للتعليم         

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي  

 

 

 وآليات تنفيذها التدرُّجات الّسنوية

 العلوم الفيزيائية املادة: 
 

 ثانوي  نيةالسنة الثااملستوى: 

 آداب وفلسفة :  الشعبة
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 املقدمة:
 

( تضع مديرية التعليم الثانوي  19، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيد2022ــ    2021تحضيرا للموسم الدراس ي

أيدي السيدات والسادة املفتشين و  بين  الوطنية  للتربية  العامة  بالتنسيق مع املفتشية  بما  العام والتكنولوجي  للتعلمات، املعدلة بصفة استثنائية  التدرجات السنوية  األساتذة 

 يتماش ى والحجم الزمني املتاح. 

ذا التخطيط بعامل الوقت الذي يجب  يشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية وتنمية كفاءات املتعلمين، يرتبط ه

وضح كيفية تنفيذ املناهج التعليمية ينظر إليه كمورد من املوارد املتاحة التي ينبغي استثمارها بالشكل األمثل، تشكل التدرجات السنوية للتعلمات أداة بيداغوجية أساسية تأن  

 بحيث: 

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

 فل تنصيب الكفاءات املستهدفة في املناهج التعليمية،تضبط السير املنهجي للتعلمات بما يك ▪

 تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األمثلة والتمثيالت املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة، ▪

 تضمن تناول املضامين وإرساء املوارد مع مراعاة وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  ▪

 للكفاءة بما يضمن االنسجام بين سيرورة التعلمات وعملية تقويمها وتنمية قدرة املتعلم على إدماج املوارد وحل املشكالت،  تقترح فترات للتقويم املرحلي  ▪

دة وفي كل ثانوية  هم بالنسبة لكل مامن هذا املنطلق نطلب من جميع األساتذة قراءة وفهم مبادئ وأهداف وآليات هذا التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية والتنسيق فيما بين

 من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من املفتشين مرافقة األساتذة ودعمهم بتقديم التوضيح الالزم.
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 مبادئ وأهداف التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    

 األهداف املبادئ األساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

مركبة  مشكلة  من خالل وضعيات  املتعلم  لدى  اإلدماج  على  القدرة  تقويم  على  املحافظة 

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ 

للت ناجع  املناهج  تمدرس  في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  الميذ 

 التعليمية؛  

 تزويد املتعلم باألسس العلمية الضرورية ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى 
 

 

 اآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي 
 

 آليات التعديل البيداغوجي 

 البيداغوجيالجانب  الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  أسابيع   28توزيع  احتساب  دون  أسبوعا 

 التقويم، 

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

املناهج   تنفيذ  مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  وضع 

 التعليمية.

 املوارد املعرفية والنشاطات: -أ

الكفاءة  لبناء  الضروري  املوارد  من  الالزم  الحد  تحديد 

 )املوارد املهيِكلة(،  

السندات  الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

البناء   تستهدف  التي  النشاطات  التقويم  ضمن  إدراج 

 التحصيلي للتعلمات،

 املمارسات البيداغوجية:-ب

لحل   مسعى  )استغاللها ضمن  الوثائق  استغالل  منهجية 

 مشكل(،

منهجية   توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

منحنيات،  )جداول،  الوثائق  أنماط  مختلف  استغالل 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

تعليمات   بتقديم  للمهمات  إنجازه  أثناء  املتعلم  مرافقة 

 الحل، تيسر
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 ساعة  28 االستثنائي: الحجم الزمني السنوي 

 : اإلنسان واملادة  املجال

 (سا  07) الكيمياء وتحوالت املادة: 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 يعي أهمية الكيمياء وتطورها عبر العصور. −

 مبدأ انحفاظ املادة )العناصر والكتلة(.  ويوازنها باستخدامكيميائي  املنمذجة لتحول يكتب املعادلة  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

 

الكيمياء 

 وتحوالت املادة

 

 

 

يعي أهمية الكيمياء  −

 وتطورها عبر العصور. 

يكتب املعادلة  −

 املنمذجة لتحول 

كيميائي ويوازنها  

  باستخدام مبدأ

انحفاظ املادة  

 والكتلة(. )العناصر 

 مفهوم التحول الكيميائي  −

التفسير املجهري للتحول الكيميائي   −

 باستعمال نماذج الجزيئات والذرات

معادلة التفاعل الكيميائي، انحفاظ   −

 العنصر الكيميائي والذرات 

اد  مفهوم كمية املادة: املول، األعد −

 الستكيومترية 

 مفهوم التحول الكيميائي  .1

 التفسير املجهري للتحول الكيميائي  .2

 والذراتباستعمال نماذج الجزيئات  −

 :معادلة التفاعل الكيميائي .3

 انحفاظ العنصر الكيميائي والذرات −

 مفهوم كمية املادة:   .4

 املول، األعداد الستكيومترية  −

نص تاريخي من  

السيمياء الى  

 الكيمياء

من   1النشاط

 الوثيقة املرفقة 

 سا  7

 

 تقويم الكفاءة 
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 تنفيذ التدرجات آليات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 االعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ وسندات مناسبة لالسترجاع  −

 وتكنولوجيات االعالم واالتصال. نظرا للطابع التجريبي لهذه الوحدة، نوص ي األساتذة باستعمال أنظمة املحاكاة  −

 في هذا السياق يتم معالجة األعداد الستكيومترية في أنشطة ال صفية.  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 بحث حول تطور الكيمياء من السيمياء إلى الكيمياء.  −

 .معادالت كيميائية وموازنتهاالتدرب على تمثيل التحوالت الكيميائية بكتابتها على شكل  −
 // /// // // /// // /// // // //// // /// // // /// // /// // // 
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 ( سا 05) الكيمياء في الحياة اليومية: 2الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 في الحياة اليومية  االصطناعية وتنوعهايعي أهمية املواد  −

 يكشف عن العناصر األساسية التي تؤلف مركبا عضويا −

 يعرف كيفية تحضير واستخالص بعض املواد العضوية  −

 الكيميائيةيتعرف على اآلثار السلبية للنفايات في الصناعة  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

 

الكيمياء في  

 الحياة اليومية 

 

 

يعي أهمية املواد   −

االصطناعية في الحياة  

 اليومية 

العناصر  يكشف عن  −

 األساسية ملركب عضوي 

يعرف كيفية استخالص   −

 بعض املواد العضوية 

يتعرف على اآلثار السلبية   −

لنفايات الصناعة  

 الكيميائية 

املصدر الطبيعي واالصطناعي  −

ملركب عضوي: الجزيء  

 االصطناعي والجزيء الطبيعي

تركيب واستخالص بعض   −

 املواد العضوية  

واالصطناعي املصدر الطبيعي  .1

ملركب عضوي: الجزيء  

 االصطناعي والجزيء الطبيعي

واستخالص بعض   تركيب  .2

 املواد العضوية 

من  1نشاط 

 الوثيقة املرفقة 

 

مدخل  ׃وثيقة 

في الكيمياء  

 العضوية

 سا  5

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 وجود مواد استهالكية ذات املصدر الطبيعي واملصدر االصطناعي. نعتمد نشاط تمهيدي حول   −

 نوص ي باستخدام أنظمة املحاكاة في هذه الوحدة  −

البيئي من الصناعة  تقديم مواضيع للبحث كأنشطة الصفية  حول الكيمياء واملحيط مثل: مشتقات البترول والغاز الطبيعي، صناعة البالستيك )البلمرة(، التلوث  −

 لكيمياء وصناعة )مواد التنظيف، مواد التجميل، األدوية، األسمدة، مواد املستعملة كمصادر للطاقة وكذا الكيمياء واملواد الغذائية ( البترولية وا

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 بحث حول حاجة اإلنسان إلى الكيمياء من أجل اصطناع بعض املواد ألغراض اقتصادية −

  ع للبحث حول الكيمياء واملحيط  مواضي  −

  𝐶𝑥𝐻𝑦معادالت احتراق الفحوم الهيدروجينية   −
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 واالتصالاملجال: االنسان 

 (سا 05للرؤية )الضوء : 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 يفسر بعض املظاهر الضوئية املرتبطة بظاهرة االنكسار  −

 الصور من خاللها يتعرف على خصائص وقوانين العدسات ويفسر تشكل  −

 األجهزة البصرية  مبادئ بعضيتعرف على   −

الوحدات  

 التعلمية
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة  

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

يفسر بعض املظاهر   − الضوء للرؤية   

الضوئية املرتبطة بظاهرة 

 االنكسار.  

يتعرف على خصائص   −

العدسات ويفسر تشكل  

 الصور من خاللها 

  مبادئ بعض يتعرف على   −

 األجهزة لبصرية  

 انكسار الضوء 

قانونا االنكسار،   الضوء:انكسار  −

 قرينة االنكسار. 

االنكسار الحدي، االنعكاس   −

 الكلي  

 انحراف الضوء باملوشور 

 :العدسات

خصائص العدسات املقربة   −

 واملبعدة

 تشكل الصورة بالعدسة −

 الضوء  انكسار .1

قانونا االنكسار،   الضوء: انكسار −

 .قرينة االنكسار

 الحدي، االنعكاس الكلي االنكسار −

 العدسات .2

 العدسات املقربة واملبعدة  خصائص −

 ة بالعدسة املقربةالصور  تشكل −

 للبحث:  مواضيع .3

املجهر، املنظار الفلكي، املجواف، آلة 

 التصوير الفوتوغرافية 

محاكاة  

النكسار  

 الضوء 

 

 سا  5

 

 تقويم الكفاءة
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

ظاهرة انكسار الضوء واستخالص قانوني االنكسار والوصول إلى مفهوم قرينة االنكسار  نوص ي باستخدام أنظمة املحاكاة بشكل مكثف في هذه الوحدة إلبراز   −

 وظاهرتي االنعكاس الكلي واالنكسار الحدي، وكذا دراسة كيفية النحراف الضوء باملوشور )دراسة كيفية لضوء وحيد اللون( 

 يكتشف بعض خصائص العدستين املقربة واملبعدة عن طريق مشاهدات ونشاطات  −

 رس تشكل الصورة بالعدسة املقربة فقط دون عالقات رياضية وبدون حسابات يد −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 ب  ابحث: تفسير السر  −

 بحث حول عيوب البصر وتصحيحها  −

   انحراف الضوء باملوشور  −

 تشكل الصور بواسطة العدسة املبعدة  −

 قوانين التقريب والتكبير  −
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 ( سا 05) الصوت: 2الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 يعرف أن الصوت ناتج عن اهتزاز املادة   −

 يميز بين األصوات حسب خصائصها  −

الوحدات  

 التعلمية
 السندات  السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة  

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

يعرف أن الصوت ناتج   − الصوت

 عن اهتزاز املادة  

يميز بين األصوات حسب   −

 خصائصها 

الصوت: مصادر الصوت،   −

شروط   انتشار الصوت،

 االنتشار 

 خصائص الصوت: الشدة،   −

سرعة الصوت في األوساط   −

 املادية 

املجال السمعي واملجاالت غير   −

 السمعية 

 الصوت .1

 الصوت  مصادر −

 انتشار الصوت  −

الصوت في األوساط   سرعة  −

 املادية 

 االنتشار  شروط −

 خصائص الصوت  .2

 الشدة   −

سرعة الصوت في األوساط   .3

 املادية 

غير  واملجاالت  السمعياملجال  .4

 السمعية 

نشاطات  

اكتشاف  

الصوت )من  

الوثيقة 

 املرفقة( 

 سا  5

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 ا. الدراسة على نشاط تمهيدي: باالستماع إلى بعض األصوات )لحيوانات، املوسيقى، الكالم، جرس،...( يصنفها حسب مصادرها ويكتشف بعض خصائصهتقتصر  −

 توظيف املحاكاة إلجراء تجارب حول انتشار اضطراب في وسط مرن   −

 ة، سائلة وغازية تجارب باستخدام شوكة رنانة كمصدر لألمواج الصوتية وانتشارها في أوساط صلب −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 إنجاز بحوث حول: 

 األذن مستقبل للصوت: عيوب السمع وتصحيحها. −

 أضرار الضوضاء املحمول و وسائل االتصال السمعية البصرية: الهاتف  −

 حذف الرنة –ارتفاع الصوت  −

  (dB)رتبة مقدار الشدة الصوتية املقبولة مقدرة بالديسيبال  −
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 اإلنسان والطاقة املجال: 

 (سا  06) الطاقة في الحياة اليومية: 1الوحدة رقم 

 مؤشرات الكفاءة 

 يقدر االحتياج في الطاقة الكهربائية في محيطه  −

الوحدات  

 التعلمية 
 السندات  املنهجي لتدرج التعلماتالسير  املوارد املستهدفة  أهداف التعلم 

املدة 

 الزمنية 

التقويم املرحلي  

 للكفاءة 

الطاقة في  

 الحياة اليومية 

 

يقدر االحتياج في الطاقة   −

 الكهربائية في محيطه 

ينش ئ الحصيلة الطاقوية   −

 ملستقبالت مختلفة 

 استهالك الطاقة الكهربائية  −

  الكيلوواطالوحدات: الجول،  −

 ساعي

 مفهوم الطاقة  .1

 مصادر الطاقة وأشكالها  .2

 -قياس الطاقة )الجول  وحدات .3

 الحريرة( 

 الطاقة تحويالت  .4

 الطاقوية  السلسلة مفهوم  .5

نص استهالك  

 الطاقة 
 سا  6

 

 تقويم الكفاءة 
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 آليات تنفيذ التدرجات

 تعديل املمارسات البيداغوجية الصفية  .1

 لالسترجاع وبناء التعلمات الجديدةاالعتماد على املكتسبات القبلية للتالميذ وسندات مناسبة  −

 أهم أشكال الطاقة وتحوالتها في سلسلة طاقوية ويميز بين عناصر السلسلة الطاقوية.  التلميذ علىنوص ي باستخدام أنظمة املحاكاة في هذه الوحدة ليتعرف  −

 عناصر مستبعدة من التدرجات السنوية  .3 األنشطة الالصفية  .2

 الطاقة واستعماالتها. تقديم بحوث حول أهم مصادر  −

 أنشطة تطبيقية: حول السالسل الطاقوية  −

 تعريف املستقبل الكهربائي )محذوف(  –املستقبالت الكهربائية:   −

 عبارة االستطاعة الكهربائية املمتصة بين طرفي املستقبل في النظام املستمر  −

 الحصيلة الطاقوية ملستقبل كهربائي )محذوف(  −

 قانون جول  −

 واملردود تحوالت الطاقة   −

 

 


