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ـــة  مقدمـ

ي املناهج التعليمية مع تحديد تعّد التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقويم املوارد الضرورية لتنصيب الكفاءات املستهدفة ف          

 وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنه يتوجب مراجعتها وتحيينها عند االقتضاء. ر التقويم وطرق املعالجة.ييسبل ومعا

إقرار  إثرو  ،جودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي البيداغوجي، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان 2023ــ  2022ضمن هذا السياق وفي إطار التحضير للموسم الدراس ي        

بالدنا على غرار بلدان العالم، تضع املفتشية العامة  الذي مّس  19الذي فرضته األوضاع الصحية جراء وباء كوفيد االستثنائي  التنظيم العادي بعد التمدرس  تنظيمالعودة إلى 

تعليم الثانوي العام والتكنولوجي بين أيدي املمارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات  كأداة عمل مكّملة للّسندات املرجعية للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية ال

 امينه كما هو منصوص عليه.تناول مضاملعتمدة، واملعمول بها في امليدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة املنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد 

ل وتجسيدا لهذه املعطيات، نطلب من األساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات وا
ّ
لسادة املفتشين التدخ

 الكفاءة املستهدفة.باستمرار ملرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف األنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه 

 مذكرة منهجية

من جهة، هج، غير أن املمارسات امليدانية لقد وردت في ديباجات املناهج التعليمية والوثائق املرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمنا              

تلزم األساتذة باحترام آجال تنفيذها، وتكليف هيئات الرقابة واملتابعة بتقييم نسبة انجازها خطيا وتقديم الحلول واعتماد الوزارة منذ مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية 

ذه. فاألول يعتمد الذي دفعنا إلى إعادة طرح املوضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ املنهاج والتدرج فــي تنفيــ الستكمالها استكماال كميا تراكميا، األمر

حضير الجدي للمتعلمين على توزيع آلي مقيد معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى الت

ل  و اقتصر التقييم على منح عالمات ، بينما الثاني أي التدرج السنوي تعلي لالمتحانات مما ترتب عنه  ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو و الحفظ و االسترجاع دون تحليل أو

لكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، و تكون هذه الكفاءة لبناء التعلمات فإنه يركز على  الكيفية التي يتم بها تنفيذ املنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات املتعلم و استقالليته، واعتبار ا

 وصول ألي عمل تربوي كما اعتبر  املحتويات املعرفية  موردا من املوارد التي تخدم الكفاءة في إطار  شبكة املفاهيم املهيكلة للمادة . بمثابة منطلق و نقطة
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 ملمح التخرج من مرحلة التعليم الثانوي 

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

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

 أم( 3 + سا 6) : املتابعة الزمنية لتحول كيميائي 1 رقم الوحدة

 التقويم املرحلي

 للكفاءة
 املوارة املستهدفة السير املنهجي لتدرج التعلمات السندات املدة الزمنية

الوحدات 

 التعلمية
 مؤشرات الكفاءة أهداف التعلم

 ع م 

 

خبرتجارب في امل  

 أو محاكاة

 مكتسبات قبلية:  -

  حساب كمية املادة في حاالت

 مختلفة

 ف جدول تقدم التفاعل يوظت

 كوسيلة لتقديم حصيلة املادة

 تحوالت األكسدة واإلرجاع 

من خالل يتعرف على أنواع التحوالت  -

 مختلفةنشاطات 

التحول السريع-  

ءالبطيالتحول -  

جدا ءالبطيالتحول -  

أنواع 

 التحوالت

 

 

يميز بين أنواع 

ائيةالتحوالت الكيمي  

يصنف التحوالت 

 حسب مدتها الزمنية

 

يوظف منحنيات 

تحول لاملتابعة 

 كيميائي

 

يعرف زمن نضف 

 التفاعل

 ويوظف عاماليختار 

حركيا لتسريع أو 

يإبطاء تحول كيميائ  

يرسم البيانات 

ويوظفها من خالل 

رسم املماس 

وحساب ميله أو 

 إسقاط مقادير

  سا 4 ع م +

 

 عمل مخبري 

  

 

إحدى الطرق الثالثة  باستخدام

ن للمتابعة يربط بين التقدم والزم

  ويوظفه ويرسم البيان 

 طريق:املتابعة عن 

 املعايرة اللونية -

الناقلية قياس -  

 غاز أو حجمه ضغطقياس  -

ة زمن نصف التفاعل وسرع

 التفاعل

ة طرق املتابع

ل الزمنية لتحو 

 كيميائي

عة يتقن طرق املتاب

 لتحول 

ويوظف يرسم  -

ديد في تح املنحنيات

ل زمن نصف التفاع

 وسرعة التفاعل
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يفرق التغير في 

ير البيانات عند تغي

 عامل حركي

سا2+  ع م نشاط أو  

 محاكاة

 

 

 

 يوظف بيان تغير التقدم في حساب

سرعة التحول أو تعيين زمن نصف 

 ىتغيير إحد ومقارنتها عندالتفاعل 

 العوامل

 االبتدائيةالتراكيز  -

درجة الحرارة-  

كمية مادة الوسيط-  

مساحة سطح التالمس-  

 التفسير املجهري 

العوامل 

 الحركية

يدرك أن تسريع 

 التفاعل أو إبطاؤه

 أحدي يتعلق بتغيير ف

األربعة املقادير  

 أ. م( 5سا +  10: تطور جملة ميكانيكية )2الوحدة رقم 

مؤشرات 

 الكفاءة
 أهداف التعلم

الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يفسر  -

بواسطة 

القانون الثاني 

لنيوتن حركة 

قذائف 

وحركة 

الكواكب 

واألقمار 

 االصطناعية.

يحلل نصا تاريخيا متعلق  -

 بمجال امليكانيك.

يعرف بعض املفاهيم  -

 األساسية في امليكانيك.

شعاع املوضع يتذكر  -

 وشعاع السرعة.

ـ مقاربة 1

تاريخية 

مليكانيك 

 نيوتن

 عمل غاليلي. -

وصف كبلر  -

 لحركة الكواكب

القانون الثالث  -

 لكبلر 

نشاط توثيقي يتناول تاريخ  -

ميكانيك نيوتن )نصوص قصيرة 

تبرز أعمال كل من غاليلي، كبلر، 

 نيوتن(.

التطرق لبعض املفاهيم األساسية  -

)املرجع واملعلم، مفهوم النقطة 

 .العطالة(املادية، مفهوم مركز 

نشاط يتذكر فيه كل من شعاع  -

 املوضع وشعاع السرعة.

من  243و  242اعتماد الصفحتين  -

 الكتاب املدرس ي.

 

 

 

 

  سا 4
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األول  ينيتذكر القانون - 

 والثالث لنيوتن.

 يمثل شعاع التسارع. -

𝐹𝑒𝑥𝑡∑يقارن بين  -
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

  𝑚𝑎و

الثاني  يستنتج القانون  -

 لنيوتن.

القوانين  -

 الثالث لنيوتن.

 ومفهوم التسارع 

)نموذج النقطة 

 املادية(.

كتابة نص القانون األول والثاني  -

 لنيوتن

مفهوم التسارع  نشاط حول  -

 واستنتاج القانون الثاني لنيوتن.

 -6-دراسة الوثيقة  -

من    كيف نرسم شعاع التسارع؟

 الوثيقة املرافقة.

 من دليل األعمال املخبرية. 14أو: ع. م 

 

 سا2

يرسم شعاع التسارع  -

في أوضاع مختلفة 

 ملسار حركة كيفية.

خواص الحركة يتذكر  -

 املنتظمة.الدائرية 

حركة الكواكب أو يفسر  -

االقمار 

بواسطة االصطناعية

 القانون الثاني لنيوتن.

 يكتب قوانين كبلر -

 شرح-2

حركة 

كوكب أو 

قمر 

 اصطناعي

دراسة حركة  -

كوكب أو قمر 

 اصطناعي.

عرض محاكاة حول حركة  -

الكواكب مع إبراز خواص 

 الحركة الدائرية املنتظمة.

 تفسير حركة الكواكب -

االصطناعية بقوانين األقمار  أو

 نيوتن 

 قوانين كبلر. -

توظيف تكنولوجيا االعالم واالتصال  -

(TICE). 

 satellite  برمجية

 

 ع. م

يفسر بواسطة  -

القانون الثاني لنيوتن 

حركة الكواكب 

 واألقمار االصطناعية
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يفسر  -

بواسطة 

معادلة 

تفاضلية 

حركة 

السقوط 

الشاقولي 

لجسم صلب 

 في الهواء.

 

يعرف شروط الحصول  -

على حركة جسم صلب في 

نحو  شاقولية)الهواء 

 .(األسفل

يعرف ويمثل القوى  -

املؤثرة على جسم صلب 

 خالل سقوطه في الهواء.

يطبق القانون الثاني  -

لنيوتن على الجسم 

 الصلب.

يكتب املعادلة التفاضلية  -

 املميزة للحركة.

يبحث عن الشروط  -

الواجب توفيرها للوصول 

للنموذج املسمى بالسقوط 

 .الحر

يحل املعادلة التفاضلية  -

 إلىتؤدي  املبّسطة التي

املعادالت الزمنية لحركة 

 .السقوط الحر

 دراسة-3

حركة 

السقوط 

الشاقولي 

لجسم 

صلب في 

 الهواء

 

االحتكاك في  -

 الهواء 

دافعة  -

أرخميدس في 

 الهواء.

املعادلة  -

التفاضلية 

 للحركة.

 ـ حالة خاصة

)السقوط  

 الحر(

نموذج  -

 السقوط الحر.

أثر الشروط  -

االبتدائية على 

املعادلة 

التفاضلية: 

 الحل التحليلي

دراسة القوى املؤثرة على جسم   -

 صلب خالل سقوطه في الهواء. 

 كتابة املعادلة التفاضلية. -

السقوط الحر: شروط  - -

 الحصول عليه ومعادلة الحركة.

حركة جسم ما هي طبيعة  -7-ـ الوثيقة 

يسقط في الهواء؟ بماذا يتعلق؟ من 

 الوثيقة املرافقة.

 

 سا4

يعرف مميزات دافعة  -

ارخميدس، وقوة 

 االحتكاك مع الهواء.

يمثل بيان تطور سرعة  -

 الجسم مركز عطالة

 بداللة الزمن.

إنجاز تجارب 

 محاكاةو/أو 

للسقوط 

تحليل تجربة حركة السقوط  -

 الشاقولي في الهواء

 

حركة السقوط الشاقولي في الهواء.  -

 من الكتاب املدرس ي. 269صفحة 
 ع م

يفسر بواسطة  -

معادلة تفاضلية حركة 

السقوط الشاقولي 
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يحدد السرعة الحدية  -

 بيانيا.

يكتب املعادلة التفاضلية  -

 للحركة.

الشاقولي لجسم 

 صلب في الهواء

 لجسم صلب في الهواء. 

يفسر حركة -

جسم صلب 

خاضع لعدة 

قوى بواسطة 

الطاقة أو 

القانون الثاني 

 لنيوتن.  

 

 

يعرف حدود  -

ميكانيك 

 نيوتن.

يفسر حركة القذيفة  -

الطاقة أو القانون بواسطة 

 الثاني لنيوتن.  

يكتب املعادالت الزمنية  -

 ومعادلة املسار.

تأثير كل من زاوية  يناقش

 .امليل وسرعة القذف
  قاتتطبي-4

 

 حركة قذيفة -

حركة القذيفة في حقل  -

الجاذبية األرضية )املعادالت 

، تأثير الزمنية ومعادلة املسار

كل من زاوية امليل وسرعة 

 القذف(.

 من دليل األعمال املخبرية. 15ع. م  -

 
 ع م

القذيفة يفسر حركة  -

الطاقة أو  بواسطة

 القانون الثاني لنيوتن.  

 

يفسر حركة جسم صلب  -

خاضع لعدة قوى بواسطة 

الطاقة أو القانون الثاني 

 لنيوتن.  

حركة مركز  -

 عطالة

جسم صلب  

خاضع لعدة 

 قوى.

دراسة الحركة على املستوي  -

األفقي واملستوي املائل 

بواسطة قوانين نيوتن ومعادلة 

 انحفاظ الطاقة.

 سا 2 ـ تمرين تطبيقي

يفسر حركة جسم  -

لعدة صلب خاضع 

قوى بواسطة القانون 

الثاني لنيوتن أو 

 الطاقة.

حركة الكواكب يقارن  -

 بالحركة في الذرات.

 يعرف حدود ميكانيك -

 نيوتن.

 حدود-5

ميكانيك 

 نيوتن 

االنفتاح على 

 العالم الكمي

مقارنة  نشاط توثيقي يتناول  -

حركة الكواكب بالحركة في 

 الذرات )األطياف(.

التطرق لتغير حجم ذرة  -

 الهيدروجين انطالقا من مفهوم 

 أطياف الخطوط لذرة الهيدروجين -

  266من الكتاب املقرر: ص  86وثيقة    -

 267من الكتاب املقرر  ص   88وثيقة  -

 تمرين من الكتاب املقرر:

 293ص  -49رقم  

 توجيهات املنهاجانظر مالحظة : 

  سا 2

  سا2 تقويم 
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 أم ( 3سا+  8: ةراسة ظواهر كهربائية )3 الوحدة رقم

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

املدة 

 الزمنية
 املوارة املستهدفة السير املنهجي لتدرج التعلمات السندات

الوحدات 

 التعلمية
 مؤشرات الكفاءة أهداف التعلم

ويستغل يرسم  -

  املنحنيات

Uc=f(t) 

Ur=f(t) 

I=f(t) 

 يعين ثابت الزمن-

 

مخبري:  عمل سا2ع م +

شحن وتفريغ 

 مكثفة

 

 التعرف على املكثفة 

 رمز وتمثيل املكثفة

 وتفريغ مكثفةشحن 

 ربط املكثفات

 التفسير املجهري للشحن والتفريغ

شحن  والتمثيل،املكثفة: الرمز 

 وتفريغ مكثفة

  Cتعيين   

دراسة 

ظواهر 

 كهربائية

يتعرف على دور املكثفة 

   الدارة الكهربائيةفي 

 

 

املكثفة يعرف 

 واملقادير املميزة

يكتب عبارة التوتر 

 بين طرف املكثفة

يحدد ثابت الزمن  -

والعوامل املؤثرة 

 فيه

يحسب الطاقة  -

 الكهربائية املخزنة

يؤسس املعادالت  -

  التفاضلية

 يعرف الوشيعة -

 ثابت الزمن  يقدر  -

يحسب الطاقة  -

 املخزنة

 , Lيقيس الثوابت  -

τ,C 

مخبري: عمل  سا+ع م3

تحقيق دارة 

الشحن 

 والتفريغ

 

العوامل املؤثرة 

 في ثابت الزمن

للشحن  التجريبية والتحليليةالدراسة 

 والتفريغ

 املعادلة التفاضلية  -

Uc  : 

 التحليل البعدي –التفريغ  –الشحن 

 الطاقة املخزنة

 دارة الشحن والتفريغ-

 املعادلة التفاضلية

 حل املعادلة التفاضلية-

 ملخزنة في مكثفةالطاقة ا-

 ثابت الزمن-

دراسة ثنائي 

RCالقطب  

   

يحقق دارة الشحن 

والتفريغ ويتحكم في 

العوامل املؤثرة في زمن 

 الشحن

 الطاقة املخزنة   -

 يرسم املنحنيات

I=f(t) 

=f(t)bU 

عمل مخبري:  سا+ع م3

دراسة دارة 

تحتوي وشيعة 

 وناقل أومي

العوامل املؤثرة 

 في ثابت الزمن

شدة التيار الكهربائي املار في تطور 

 وشيعة

 عةيذاتية وش -

 التوتر بين طرفي وشيعة -

 لشدة التيار التفاضليةاملعادلة  -

 الكهربائي 

 الحل التحليلي -

 الطاقة املخزنة -

 تعريف الوشيعة

 رمز وتمثيل الوشيعة

 دراسة الدارة

R ,(L,r) 

 مة ثابتةقيتطور شدة التيار نحو 

 املعادلة التفاضلية

 حل املعادلة التفاضلية

 املخزنة في الوشيعة الطاقة

دراسة ثنائي 

RLالقطب  

 يتعرف على الوشيعة

الوشيعة على شدة  تأثير -

 التيار الكهربائي

 الطاقة املخزنة   -

يدرس عمليا تطور شدة 

التيار نحو قيمة ثابتة 

 ونحو قيمة معدومة
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أم ( 4سا+ 8)التوازن جملة كيميائية نحو حالة  : تطور 4الوحدة رقم   

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

املدة 

 الزمنية
 السندات

رج السير املنهجي لتد

 التعلمات
 مؤشرات الكفاءة أهداف التعلم الوحدات التعلمية املوارة املستهدفة

يحدد طبيعة محلول -

  pHمن خالل قياس 

 

 

 

يدرس تحوالت  -

مختلفة )تامة 

 ومحدودة(  

سا2+ ع م تذكير  من خالل ع م 

 :بمفاهيم السنة الثانية

 pHـ يتطرق الى مفهوم ال

 مختلفة وقياسه بطرق 

محلول مائي   pH  تعريف 

 وقياسه

الحمض)األساس( الضعيف -

 والحمض)األساس( القوي 

محلول مائي  pH  

تأثير حمض  -

 املاء وأساس على

تطور جملة -

ة كيميائية نحو حال

 التوازن 

-التحوالت حمض-

 أساس

pH   يعر ف مفهوم

 ويقيسه

لتحديد  pHيقيس 

 طبيعة محلول 

يميز بين األحماض 

)األسس( القوية 

 والضعيفة 

يكتب معادلة التفاعل 

 بين حمض وأساس 

يقارن بين التقدم  

برز النهائي واألعظمي لي

 التوازن الكيميائي 

يستعمل ثابتي  -

 الحموضة 

 aK و  apkملقارنة   

 بعض الثنائيات

  

pH يوظف املنحنى 

ن الحجم لتعييبداللة 

 تركيز محلول 

يتعرف على نسبة - التوثيق +ع م سا4ع م + 

 التفدم النهائي

 يعرف كسر التفاعل-

 وثابت التوازن 

 الكيميائي

 

النهائي  التقدم مقارنة-

 واألعظمي

نسبة التقدم النهائي-  

مفهوم حالة التوازن -  

كسر التفاعل -  

ثابت التوازن الكيميائي-  

لجملة اإلبتدائية لتأثير الحالة 

 على حالة التوازن 

يتعامل مع 

ةاملحاليل املائي  

يعرف التفاعل -

 واملحدود منالتام 

خالل نسبة 

 التقدم النهائي

يعرف الصفة -

ل الغالبة في محلو   

نى يرسم و يستغل منح

طة قن املعايرة في تعيين

ف نص نقطةالتكافؤ و 

 التكافؤ

ع م + 2

سا2  

  التوثيق + محاكاة +ع م

   إنجاز تجارب 

 للمعايرة pHمترية

 التشرد الذاتي للماء

 pH –ـسلم ال  

pKa  وKa ثابتا الحموضة 

الكواشف امللونة -  

املعا يرة -  

 

يحقق عمليا  

 املعايرة 
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 ( أم 4+  سا 6النووية ): التحوالت 5الوحدة رقم 

فاءةالتقويم املرحلي للك  
املدة 

 الزمنية
لماتالتع السير املنهجي لتدرج السندات  املوارة املستهدفة 

الوحدات 

 التعلمية
 مؤشرات الكفاءة أهداف التعلم

 

 

 (NZ)يستنتج من املنحنى 

سا +  6 نوع التفكك

 ع م

استعمال 

التوثيق 

 واملحاكاة

من خالل التوثيق واملحاكاة 

 مختلف علىواملنحني يتعرف 

 النشاطات اإلشعاعية

يكتب معادلة التفكك-  

يستنتج قانون التناقص -

الثوابت علىويتعرف   

ط في يستغل قابلية قياس النشا

 عملية التأريخ

 أنواع التفككات

اإلنحفاظ اقانون-  

العائلة املشعة-  

قانون التناقص اإلشعاعي-  

 ككوثابت التفثابت الزمن -

 وزمن نصف العمر

النشاط اإلشعاعي -  

41بالكربون التأريخ -  

النشاط 

 اإلشعاعي

يوظف املخطط 

  لتحديد نوع النشاط

يكتب املعادالت -

ويحقق قانوني 

 اإلنحفاظ

 

-يميز بين النشاطات  

  γو α β– β+  

 

 (NZ) يوظف املنحنى   -  

يوظف قانون التناقص  -

 اإلشعاعي

يوظف التحليل البعدي  -  

يوظف قياس النشاط في -

 التأريخ

يوظف النقص في الكتلة  -

والطاقة والعالقة بين الكتلة 

 لتعريف طاقة الربط

يوظف منحني أستون  -

لتحديد أنواع التفاعالت 

وإندماج( )إنشطار  النووية  

 

يحسب طاقة الربط 

م ويرتب األنوية حسب قي

طاقة الربط لكل نوية 

قراراالستومنه التدرج في   

يحسب الطاقة املحررة -

ويقارن من تفاعل نووي 

الطاقة الناتجة عن  مع

 باقي املصادر

 

سا  4  

 

اةتوثيق +محاك   

 النقص في الكتلة 

طاقة الربط-  

طاقة الربط لكل نوية-  

منحني أستون -  

االنشطارتفاعل -  

االندماجتفاعل -  

 قانون النقص الكتلي

طاقة الربط-  

التفاعالت النووية-  

 

االنشطار 

واالندماج 

 النووي

حساب طاقة الربط 

 في التفاعالت النووية 

انجاز الحصيلة  -

 الطاقوية 

سا2  انتاج الطاقة - دراسة توثيقة     

تطبيقات الطبيةال-  

التأريخ -  

منافع ومخاطر 

 النشاط النووي
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اقبة تطور جملة كيميائية 6الوحدة رقم   أ.م( 3سا +  8): مر

الكفاءة // 

مؤشرات 

 الكفاءة

 أهداف التعلم
الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارة املستهدفة

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

يتوقع جهة  -

التطور 

التلقائي لجملة 

 كيميائية.

يتذكر مفهومي  -

كسر التفاعل وثابت 

 التوازن.

يتوقع جهة تطور  -

 جملة كيميائية.

التطور -1

التلقائي 

لجملة 

 كيميائية

جهة التطور التلقائي لجملة  -

كيميائية: كسر التفاعل 

 لتعيين جهة التطور.كمعيار 

نشاط  يتناول تأثير محلول حمض  -

اإليثانويك على محلول إيثانوات 

الصوديوم في حالة خالئط مختلفة 

املحلول من أجل  pHالتراكيز: قياس 

 استنتاج الجهة التلقائية للتطور.

: التطور 1Aالنشاط  -

التلقائي لجملة كيميائية. 

من الوثيقة املرافقة 

 .130صفحة 

 ع م

 

 

يتوقع جهة  -

التطور التلقائي 

 لجملة كيميائية.

يسّير  -

العوامل التي 

نه من 
ّ
تمك

مراقبة تحول 

 كيميائي.

يعرف ويسمي  -

الكحوالت واألحماض 

 العضوية

يعّرف اإلسترات  -

 ويسميها.

 يعرف خصائص -

 األسترة. تحول 

مراقبة  -2

تحول كيميائي 

 مثال: األسترة

 و إماهة األستر

 تعريف وتسمية -

 

 بالكحوالت واألحماضالتذكير  -

 العضوية.

 اإلسترات. تعريف -

 خصائص تحول األسترة. -

 معادلة تفاعل األسترة. -

 :TICE استعمال  -
 سا4

 

يعّرف اإلسترات  -

 ويسميها.

يعرف خصائص  -

 تحول األسترة.

 

 سرعة يتذكر -

 التفاعل.

يوظف مفهوم  -

التوازن الكيميائي في 

مراقبة تطور جملة 

 كيميائية.

 مراقبة السرعة-

 مراقبة املردود.-

أهمية اإلسترات في الحياة  -

 اليومية.

 مراقبة سرعة تفاعل األسترة. -

 األسترة.مراقبة مردود تحول -

أهمية اإلسترات في الحياة اليومية  -

 .)الغذائية والعطرية... )الصناعات

 

 :TICE استعمال  -
 سا 2

 

يسّير العوامل  -

نه من 
ّ
التي تمك

مراقبة تحول 

 كيميائي.
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يستعمل مفهوم -

كسر التفاعل لتوقع 

جهة تطور الجملة 

الكيميائية أو إزاحة 

 .التوازن الكيميائي

يعرف أهمية  -

اإلسترات في الحياة 

 اليومية

يكتب معادلة  -

التحول الحادث بين 

 الحمض والكحول.

يرسم البيان  -

=f(t)estern .ويناقشه 

التي يسّير العوامل  -

نه من مراقبة 
ّ
تمك

 تحول كيميائي.

 إنجاز تجربة و/أو محاكاة:

 دراسة التحول الحادث للجملة

 االيثانول( -اإليثانويك  )حمض

 f(testern=(رسم البيان  -

 ومناقشته

 العوامل: تأثير -

ابتدائي غير متساوي  ج. مزي

 املوالت

 . درجة الحرارة.

 . الوسيط.

 . نزع أحد النواتج )التصبن(.

األلكانويل)كلور . استعمال كلور 

حمض ( بدل  األسيل

 اإليثانويك

 .األسترة تفاعل كتابة معادلة -
 ومناقشته. f(t)estern=يرسم البيان  -

 تأثير العوامل. -

 حذف أحد النواتج )التصبن(. -

األلكانويل)كلور استعمال كلور  -

 حمض اإليثانويك.( بدل  األسيل

 األنشطة

 1Aنشاط  -

 TPالنشاط  -

 2Aالنشاط  -

من الوثيقة املرافقة 

 .137صفحة 

 أو: مراقبة تحول كيميائي.

من الكتاب املدرس ي 

 .421صفحة 

من دليل  18م  أو: ع.

 األعمال املخبرية.

 :TICE باستعمال أو كذلك 

 ع. م

 سا2+
 

  سا 2 تقويم 



 التدرجات السنوية
 

  

 وزارة التربية الوطنية      12

 

 أ.م( 2سا +  6) املهتزة: التطورات 7الوحدة رقم 

 الكفاءة
 أهداف التعلم/

 مؤشرات الكفاءة

الوحدات 

 التعلمية
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة

املدة 

 الزمنية

رحلي التقويم امل

 للكفاءة

  

 االهتزازات-1

الحرة لجملة 

 ميكانيكية

 

 دراسة بعض الجمل

 

 

 النواس املرن. -

 النواس الثقلي. -

 مفهوما الدور وشبه الدور. -

 التفاضلية للنواس املرن األفقي.املعادلة  -

ونظرية( تجريبية  )دراسة

 األعمال املخبرية دليل-
 ع. م

 

تغذية االهتزازات بتعويض 

 التخامد

 

املعادلة التفاضلية لهزاز مغذى: الحل من الشكل:  -

( ) cos(2 )t

t
x X

T
  

 
 عبارة دور الهزاز املغذى. -

 ـ تمرين تطبيقي
 سا 2

 

  

 االهتزازات-2

الحرة لجملة 

 كهربائية

 

تفريغ مكثفة في  -أ

 وشيعة 

 ( R,L,C) الدارة 

 املعادلة التفاضلية. -

 الحل في حالة إهمال التخامد. -
 عمل مخبري  -

 ع م 

 

 

تغذية االهتزازات  –ب

 بتعويض التخامد

 املعادلة التفاضلية لهزاز مغذى: الحل من الشكل: -

( ) cos(2 )t

t
q Q

T
  

 
 عبارة دور الهزاز املغذى -

 تجربة أو محاكاة  -

 

 سا 2 

 

  سا 2 تقويم 
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 أ.م( 2سا +  4) املوجة مفهوم: 8الوحدة رقم 

 الكفاءة
 أهداف التعلم/

 مؤشرات الكفاءة
 السندات السير املنهجي لتدرج التعلمات املوارد املستهدفة الوحدات التعلمية

املدة 

 الزمنية

التقويم املرحلي 

 للكفاءة

  
انتشار  -1

 اضطراب

 اضطراب عرض ي ر. انتشا

 اضطراب طولي  ر. انتشا

 

 مفهوم سرعة االنتشار.  -

مفهوم املوجة: الفرق بين حركة  -

جسم  وحركة انتشار موجة 

 صلب.

 دليل األعمال املخبرية 

 

األعمال املخبرية  أو استغالل

التي كانت موضوع ملتقى 

 تكويني

 سا02

+ 

 ع. م

 

 

 

  
ظواهر التراكب، االنعكاس، -

 االنعراج في األمواج.

 دليل األعمال املخبرية

 
  ع م

  سا 01 من الكتاب املدرس ي  ألمواجا أهمية -  2  

  سا 01 تقويم    

 


