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ت الدًمقزاطيت الشعبيت   الجمهىرٍت الجشائٍز

وسارة التربيت الىطىيت 

ت العامت للخعليم  املدًٍز

ت الخعليم الثاهىي العام والخكىىلىجي  مدًٍز
 

 

ت  الخدرجاث الطىٍى

ائيت  مادة العلىم الفيًز

 

 

 2020ضبخمبر 

  

 



2021-2020 للتعلمات السنوية التدرجات                                                                                         وزارة التربية الوطنية    

 

ت الدًمقزاطيت الشعبيت   الجمهىرٍت الجشائٍز

وسارة التربيت الىطىيت 

ت العامت للخعليم  املدًٍز

ت الخعليم الثاهىي العام والخكىىلىجي  مدًٍز

 
 

ت  الخدرجاث الطىٍى

ائيت  مادة العلىم الفيًز

بيت  الطىت الثالثت ثاهىي علىم ججٍز

 

 2020ضبخمبر 
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مقدمة 

الخعلميت و جىميت كفاءاث املخعلمين، ًزجبط هذا الخخطيط بعامل الىقذ /ٌشكل الخخطيط لخىفيذ املىاهج الخعليميت عامال مؤثزا في جحقيق أهداف العمليت الخعليميت 

 .الذي ًجب أن ًىظز إليه كمىرد مً املىارد املخاحت التي ًيبغي اضدثمارها بالشكل ألامثل

ت  ( 19كىفيد)َضعيا مً وسارة التربيت الىطىيت لضمان جىفيذ املىاهج الخعليميت في ظل الظزوف الاضخثىائيت و ، 2021 ــ 2020 للمىضم الدراس ياجحضير جضع مدًٍز

بما ًخماش ى والحجم  معدلت و مكيفت بصفت اضخثىائيت ، كأدواث عمل،الخعليم الثاهىي العام والخكىىلىجي  بين أًدي املمارضين التربىٍين الخدرجاث الطىىٍت للخعلماث

،  الشمني املخاح

جضمً الخدرجاث الطىىٍت املعدلت و املكيفت بىاء املفاهيم املهيكلت للمادة بأقل ألامثلت والخمثيالث املىصلت إلى الكفاءاث املطتهدفت و جىاول املضامين و إرضاء 

م املزحلي للكفاءة بما ًضمً إلاوسجام   الطىىٍت للخعلماث الخدرجاثجقترح وجيرة الخعلم وقدراث املخعلم واضخقالليخه ، كما مزاعاةاملىارد  مع   بين فتراث للخقٍى

 هذا الخعدًل البيداغىجي للخدرجاث  و آلياث قزاءة وفهم مبادئ و أهداف ألاضاجذة هطلب مً جميعمً هذا املىطلق، و جقىٍم القدرة على إدماجهاضيرورة الخعلماث 

 و جقدًم الخىضيح الالسممزافقت ألاضاجذة كما هطلب مً املفدشين  مً أجل وضعها حيز الخىفيذ، و الخيطيق فيما بينهم باليطبت لكل مادة وفي كل ثاهىٍتالطىىٍت 

 

 مهنجية مذكرة
حعد الخدرجاث الطىىٍت للخعلماث أداة بيداغىجيت أضاضيت جىضح كيفيت جىفيذ املىاهج الخعليميت،جضبط ضيرورة الخعلماث بما ًكفل جىصيب الكفاءاث املطتهدفت في 

ت  املخعلقت بالحد مً جفش ي فيروص كىروها  إنهاء الطىت ، جملت مً إلاجزاءاث مً بينها  ( 19-كىفيد)املىاهج الخعليميت، ولقد جزجب عً جطبيق الخدابير الاحتراٍس

ت ملىاصلت الدراضت في املطخىٍاث ألاعلى و كذا جأجيل الدخىل املدرس ي دون   2020- 2019الدراضيت  -2020 اضخكمال الخعلماث املقزرة في  الفصل الثالث و الضزوٍر

 ،  اقخضذ هذه  الظزوف حعدًال بيداغىجيا اضخثىائيا للخدرجاث الطىىٍت  اعخمدث خالله  آلياث مىهجيت وبيداغىجيت  بما ًحقق  جملت مً املبادئ و 2021

 .    ألاهداف
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 آليات التعديل  البيداغوجي 
 الجانب البيداغوجي الجانب المنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات المستهدفة، -
 أسبوعا دون احتساب 28توزيع التعلمات على  -

 أسابيع التقويم،
 ضبط التقويم المرحلي للكفاءة؛ -

وضع مخطط زمني يسمح بمتابعة مدى تنفيذ  -
 .المناهج التعليمية

 

 

 الموارد المعرفية والنشاطات- أ
 )تحديد الحد الالزم من الموارد الضروري لبناء الكفاءة  -

 ، (الموارد المهيِكلة
استغالل الحد األدنى من الوثائق، السندات و  -

 النشاطات لبناء الموارد،
 الدمج بين النشاطات في إطار حل المشكل،  -
إدراج بعض النشاطات التي تستهدف البناء ألتحصيلي  -

 ضمن التقويم،

 الممارسات البيداغوجية-ب
استغاللها ضمن مسعى لحل  )منهجية استغالل الوثائق  -

 ،(مشكل 
  منهجيةبناء بطاقات منهجية، تقدم للمتعلم، توضح -

جداول، منحنيات، )استغالل مختلف أنماط الوثائق
 ،(...نصوص، أعمدة بيانية، خرائط

مرافقة المتعلم أثناء إنجازه للمهمات  بتقديم تعليمات  -
 تيسر الحل،

 

 

 األهداف المبادئ األساسية
 المحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛   -
 المحافظة على المفاهيم المهيكلة للمادة؛ -
المحافظة على تقويم القدرة على اإلدماج لدى المتعلم من خالل وضعيات مشكلة  -

 مركبة تستهدف التقويم المرحلي للكفاءات؛
  2019/2020التعّلمات األساسية غير المنجزة خالل السنة الدراسية التكفل ب -

 تنصيب لدى المتعلم الكفاءات المسطرة في المناهج التعليمية؛ -
 تمدرس ناجع للتالميذ يسمح بإرساء التعلمات األساسية المستهدفة في المناهج التعليمية؛  -
 تزويد المتعلم باألسس العلمية الضرورية لمتابعة الدراسة في المستويات األعلى، -
 ضمن التدرجات 2019/2020التعلمات األساسية غير المنجزة في السنة الدراسية إدراج  -

 السنوية؛
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 ملمح الخخزر مً مزحلت الخعليم الثاهىي 

يخمىً الخلميز عىذ نهايت الخعليم الثاهوي العام والخىىولوجي مً الاخخياس الزاحي إلخذى ؼعب الخعليم العالي، أو مً جيويً منهي كفير املذى بهذف الاهذماج في عالم 

لل للخوحل ئلل مماٌ كشيب مً ؼعبت الخعليم الثاهوي   .الؽشغ، مىىللا مً معاسف علميت جَإ
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( أم3+ ضا6)املخابعت الشمىيت لخحىل كيميائي: 1الىحدة   

م املزحلي  الخقٍى

 للكفاءة
 املىارد املطتهدفت الطير املنهجي لخدرر الخعلماث الطىداث املدة الشمىيت

الىحداث 

 الخعلميت
 مؤشزاث الكفاءة أهداف الخعلم

 ع م 

 

جماسب في 

 املخبر

 أو مداواة

: مىدعباث كبليت  

حعشيف املإهعذ واملشحع - 

ئسحاع  -هخابت معادلت أهعذة - 

مً خالٌ وؽاواث مخخلفت يخعشف علل 

 أهواع الخدوالث 

الخدٌو العشيع-  

الخدٌو البىئ-  

الخدٌو البىئ حذا-  

أهواع 

 الخدوالث

 

 

يميز بين أهواع 

الخدوالث 

 الىيميائيت

يفىف الخدوالث 

 خعب مذتها الضمىيت

 

ف مىدىياث  يٌو

املخابعت لخدٌو 

 هيميائي

 

يعشف صمً همف 

 الخفاعغ

ف عامال  يخخاس و يٌو

خشهيا لدعشيع أو 

 ئبىاء جدٌو هيميائي

يشظم البياهاث 

فها مً خالٌ  ويٌو

سظم املماط و 

خعاب ميلل أو 

 ئظلاه ملاديش

ظا4+ع م    

 

عمغ مخبري 

 

 

باظخخذام ئخذى الىشق الثالزت 

للمخابعت يشبي بين الخلذم و الضمً 

فل   ويشظم البيان و يٌو

املعايشة : -املخابعت عً وشيم

 اللوهيت

كياط الىاكليت-   

كياط لشي غاص أو - 

حجمل 

صمً هفف الخفاعغ وظشعت 

 الخفاعغ

وشق املخابعت 

الضمىيت لخدٌو 

 هيميائي

يخلً وشق املخابعت 

 ٌ  لخدو

ف - يشظم و يٌو

املىدىياث في جدذيذ 

صمً هفف الخفاعغ 

 و ظشعت الخفاعغ

يفشق الخشير في 

البياهاث عىذ حشيير 

 عامغ خشوي

ظا2+ ظا 2 وؽاه أو  

 مداواة

 

 

 

ف بيان حشير الخلذم في خعاب  يٌو

ظشعت الخدٌو أو حعيين صمً هفف 

الخفاعغ و ملاسهتها عىذ حشيير ئخذى 

 العوامغ

 التراهيز الابخذائيت

دسحت الحشاسة-  

هميت مادة الوظيي-  

معاخت ظىذ الخالمغ-  

الخفعير املمهشي -  

العوامغ 

 الحشهيت

يذسن أن حعشيع 

الخفاعغ أو ئبىاٍؤ 

 أخذيخعلم بخشيير في 

 امللاديش

 ألاسبعت
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( أم 4+  ضا 6)الىىوٍت الخحىالث : 2الىحدة رقم   

م املزحلي للكفاءة  الخقٍى
املدة 

 الشمىيت
 املىارد املطتهدفت الطير املنهجي لخدرر الخعلماث الطىداث

الىحداث 

 الخعلميت
 مؤشزاث الكفاءة أهداف الخعلم

 

 مً 

(NZ)املىدني 

يعخيخج  

 هوع الخفىً

ظا 8 اظخعماٌ  

الخوزيم 

 واملداواة

مً خالٌ الخوزيم واملداواة 

 مخخلف عللواملىدني يخعشف 

 اليؽاواث إلاؼعاعيت

يىخب معادلت الخفىً-  

يعخيخج كاهون الخىاكق -

  الثوابذعللويخعشف 

يعخشغ كابليت كياط اليؽاه في 

 عمليت الخأسيخ

 أهواع الخفىياث

كاهووي إلاهدفاً-  

العائلت املؽعت-  

كاهون الخىاكق إلاؼعاعي-  

 وزابذ الخفىًزابذ الضمً -

 وصمً هفف العمش

اليؽاه إلاؼعاعي -  

14الخأسيخ بالىشبون -  

اليؽاه 

 إلاؼعاعي

ف املخىي  يٌو

لخدذيذ هوع 

 اليؽاه 

يىخب املعادالث -

ويدلم كاهووي 

 إلاهدفاً

 

-يميز بين اليؽاواث  
+β–αβو γ  

 

 (NZ) ف املىدنى  -  يٌو  

ف كاهون الخىاكق -  يٌو

 إلاؼعاعي

ف الخدليغ البعذي -  يٌو  

ف كياط اليؽاه في - يٌو

 الخأسيخ

ف الىلق في الىخلت  يٌو

والعالكت بين الىخلت والىاكت 

 لخعشيف واكت الشبي

ف مىدني أظخون -  يٌو

لخدذيذ أهواع الخفاعالث 

(ئوؽىاس وئهذماج)الىوويت  

 

يدعب واكت الشبي 

ويشجب ألاهويت خعب كيم 

واكت الشبي ليغ هويت 

الاظخلشاسومىل الخذسج في   

يدعب الىاكت املدشسة -

مً جفاعغ هووي و يلاسن 

مع الىاكت الىاجمت عً 

 باقي املفادس

 

ظا 4  

 

مداواة+جوزيم   

 الىلق في الىخلت 

واكت الشبي-  

واكت الشبي ليغ هويت-  

مىدني أظخون -  

الاوؽىاسجفاعغ -  

الاهذماججفاعغ -  

 كاهون الىلق الىخلي

واكت الشبي-  

الخفاعالث الىوويت-  

 

الاوؽىاس 

والاهذماج 

 الىووي

خعاب واكت 

الشبي في الخفاعالث 

الىوويت  

اهماص الحفيلت - 

 الىاكويت 

ظا2  اهخاج الىاكت - دساظت جوزيلت     

الخىبيلاث الىبيت-  

الخأسيخ -  

مىافع ومخاوش 

اليؽاه 

 الىووي
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 (أم 3+ ضا6)دراضت ظىاهز كهزبائيت : 3الىحدة رقم  

م املزحلي للكفاءة  املىارد املطتهدفت الطير املنهجي لخدرر الخعلماث الطىداث املدة الشمىيت الخقٍى
الىحداث 

 الخعلميت
 مؤشزاث الكفاءة أهداف الخعلم

ويعخشغ يشظم - 

 املىدىياث

Uc=f(t) 

Ur=f(t) 

I=f(t) 

يعين زابذ الضمً -

 

: عمغ مخبري  ظا2+ع م 

شحً وجفشيغ 

مىثفت 

 

الخعشف علل املىثفت  

سمض وجمثيغ املىثفت 

 وجفشيغ مىثفتشحً 

سبي املىثفاث 

 الخفعير املمهشي للصحً والخفشيغ

 والخمثيغ،الشمض : املىثفت

شحً وجفشيغ مىثفت 

 C حعيين  

دساظت ٌواَش 

 ههشبائيت

يخعشف علل دوس 

الذاسة املىثفت في 

 الىهشبائيت

 

 

يعشف املىثفت وامللاديش 

املميزة 

يىخب عباسة الخوجش بين 

وشف املىثفت 

 

يدذد زابذ الضمً - 

والعوامغ املإزشة فيل 

 

يدعب الىاكت - 

الىهشبائيت املخضهت 

 

يإظغ املعادالث - 

الخفاـليت  

 

يعشف الوؼيعت - 

يلذسزابذ الضمً  -  

يدعب الىاكت املخضهت - 

 L , τ,Cيليغ الثوابذ - 

 

عمغ  ع م+ظا2

جدليم :مخبري 

داسة الصحً 

 والخفشيغ

 

العوامغ املإزشة 

 في زابذ الضمً

 الخمشيبيت والخدليليتالذساظت 

للصحً والخفشيغ 

املعادلت الخفالليت  - 

Uc   :

الخدليغ –الخفشيغ – الصحً 

البعذي  

الىاكت املخضهت 

داسة الصحً والخفشيغ -

املعادلت الخفالليت 

خغ املعادلت الخفالليت -

الىاكت املخضهت في -

مىثفت 

 زابذ  الضمً-

دساظت زىائي 

RCاللىب 

يدلم داسة الصحً 

والخفشيغ ويخدىم في 

العوامغ املإزشة في صمً 

الصحً 

 الىاكت املخضهت  - 

يشظم املىدىياث 

I=f(t) 

Ub=f(t) 

عمغ  ع م+ظا2

دساظت :مخبري 

داسة جدخوي 

وؼيعت وهاكغ 

أومي 

العوامغ املإزشة 

 في زابذ الضمً

جىوس ؼذة الخياس الىهشبائي املاس في 

وؼيعت 

 عتيراجيت وػ- 

الخوجش بين وشفي وؼيعت - 

املعادلت الخفاـليت لؽذة - 

الخياسالىهشبائي  

الحغ الخدليلي - 

 الىاكت املخضهت- 

حعشيف الوؼيعت 

سمض وجمثيغ الوؼيعت 

دساظت الذاسة 

R ,(L,r) 

جىوس ؼذة الخياس هدو 

مت زابخت قي

املعادلت الخفالليت 

خغ املعادلت الخفالليت 

الىافت املخضهت في 

الوؼيعت 

دساظت زىائي 

RLاللىب 

يخعشف علل الوؼيعت 

جأزيرالوؼيعت علل - 

ؼذة الخياس الىهشبائي 

الىاكت املخضهت   - 

يذسط عمليا جىوس 

ؼذة الخياس هدو كيمت 

زابخت وهدو كيمت 

 معذومت
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( أم 4+ضا8)الخىاسن  جملت كيميائيت هحى حالت جطىر : 4الىحدة رقم   

م املزحلي للكفاءة  الخقٍى
املدة 

 الشمىيت
 مؤشزاث الكفاءة أهداف الخعلم الىحداث الخعلميت املىارد املطتهدفت الطير املنهجي لخدرر الخعلماث الطىداث

يدذد وبيعت مدلٌو -

مً خالٌ كياط 

الىمون  

يذسط جدوالث  -

جامت )مخخلفت 

   (ومدذودة

ظا 2

ظا2+  

مً خالٌ جزهير بمفاَيم  ع م

العىت الثاهيت يخىشق 

 pH الىمفهوم الـ 

 حعشيف  pH مدلٌو مائي

 وكياظل

المعيف  (ألاظاط)الحمن-

اللوي  (ألاظاط)والحمن  

  pH مدلٌو مائي

 -

وأظاط جأزير خمن 

  املاءعلل

جىوس حملت -

هيميائيت هدو خالت 

 الخواصن 

-الخدوالث خمن-

 أظاط

pH يعش ف مفهوم 

 ويليعل

 لخدذيذ pHيليغ 

وبيعت مدلٌو 

يميز بين ألاخماك 

اللويت  (ألاظغ)

والمعيفت  

يىخب معادلت الخفاعغ 

بين خمن وأظاط  

 يلاسن بين الخلذم 

النهائي وألاعٍمي ليبرص 

 الخواصن الىيميائي 

يعخعمغ زابتي - 

الحمولت  

 Kaو pkaمللاسهت 

 بعن الثىائياث

 p

H ف املىدنى  يٌو

بذاللت الحجم لخعيين 

 ٌ  جشهيز مدلو

ظا6 ع م+الخوزيم     مخخلفتوكياظل بىشق  

يخعشف علل وعبت الخفذم -

 النهائي

وزابذ يعشف هعش الخفاعغ -

  الىيميائيالخواصن 

 

 النهائي ملاسهتالخلذم-

 وألاعٍمي

وعبت الخلذم النهائي-  

مفهوم خالت الخواصن -  

هعش الخفاعغ -  

زابذ الخواصن الىيميائي-  

جأزير الحالت إلابخذائيت للجملت 

 علل خالت الخواصن 

يخعامغ مع 

 املداليغ املائيت

يعشف الخفاعغ -

 واملدذود مًالخام 

خالٌ وعبت 

 الخلذم النهائي

يعشف الففت -

 ٌ  الشالبت في مدلو

يشظم و يعخشغ 

مىدنى املعايشة في 

حعيين هفىت الخيافإ و 

 هفف الخيافإ

ظا6 ع +مداواة + الخوزيم  

 م

ئهماص  

 للمعايشة PHجماسب   متريت

 الدؽشد الزاحي للماء

PH –ٌظلم ا  

pKa وKa زابخا الحمولت 

اليواؼف امللوهت -  

املعا يشة -  

 

يدلم عمليا  

 املعايشة 
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 (م.  أ5+  ضا 10)جطىر جملت ميكاهيكيت : 5الىحدة رقم 

مؤشزاث 

الكفاءة 
أهداف الخعلم 

الىحداث 

الخعلميت 
الطىداث الطير املنهجي لخدرر الخعلماث املىارد املطتهدفت 

املدة 

الشمىيت 
م املزحلي للكفاءة  الخقٍى

يفعش - 

بواظىت 

اللاهون 

الثاوي لىيوجً 

خشهت كزائف 

وخشهت 

اليواهب 

وألاكماس 

ىىاعيت . الـا

 

يدلغ هفا جاسيخيا - 

. مخعلم بمماٌ امليياهيً

يعشف بعن املفاَيم - 

. ألاظاظيت في امليياهيً

ؼعاع املولع يخزهش - 

ـ ملاسبت 1 .وؼعاع العشعت

جاسيخيت 

مليياهيً 

هيوجً 

. عمغ غاليلي- 

ف هبلش -  ـو

لحشهت اليواهب 

اللاهون الثالث - 

لىبلش  

وؽاه جوزيلي يدىاٌو جاسيخ ميياهيً - 

هفوؿ كفيرة جبرص أعماٌ )هيوجً 

 .(وغ مً غاليلي، هبلش، هيوجً

الخىشق لبعن املفاَيم ألاظاظيت - 

املشحع واملعلم، مفهوم الىلىت )

 .(العىالتاملاديت، مفهوم مشهض 

وؽاه يخزهش فيل وغ مً ؼعاع - 

. املولع وؼعاع العشعت

 243 و 242اعخماد الففدخين - 

. مً الىخاب املذسس ي

 

 

 

بىاكت الخلميز - 

 

ظا 2

 (دسط)

ظا  2+

 

يخزهش اللاهون ألاٌو - 

. والثالث لىيوجً

. يمثغ ؼعاع الدعاسع- 

𝐹𝑒𝑥𝑡 يلاسن بين - 
         

  𝑚𝑎و

يعخيخج  اللاهون الثاوي - 

. لىيوجً

اللواهين الثالر - 

. لىيوجً

ومفهوم الدعاسع  

همورج الىلىت )

. (املاديت

هخابت هق اللاهون ألاٌو والثاوي  -

 .لىيوجً

وؽاه  خٌو مفهوم الدعاسع  -

. واظخيخاج اللاهون الثاوي لىيوجً

- 6-دساظت الوزيلت - 

هيف هشظم ؼعاع الدعاسع؟مً 

. الوزيلت املشافلت

 مً دليغ ألاعماٌ 14م . ع: أو

. املخبريت

 

ظا 2

 (دسط)

 

يشظم ؼعاع الدعاسع - 

في أولاع مخخلفت ملعاس 

. خشهت هيفيت

خواؿ الحشهت يخزهش - 

. الذائشيت املىخٍمت

خشهت اليواهب أو يفعش- 

الاكماس 

ىىاعيت بواظىت الـا

. اللاهون الثاوي لىيوجً

يىخب كواهين هبلش - 

ؼشح - 2

خشهت 

ووهب أو 

كمش 

 اـىىاعي

دساظت خشهت - 

ووهب أو كمش 

 .اـىىاعي

عشك مداواة خٌو خشهت اليواهب  -

مع ئبشاص خواـالحشهت الذائشيت 

 .املىخٍمت

 جفعير خشهت اليواهب -

ىىاعيت بلواهين هيوجً   ألاكماس أو الـا

 .كواهين هبلش -

يف جىىولوحيا الاعالم -  جٌو

. (TICE)والاجفاٌ 

 satelliteبشمميت

 

 ظا 2

 (م. ع)

يفعش بواظىت اللاهون - 

الثاوي لىيوجً خشهت 

اليواهب وألاكماس 

ىىاعيت  الـا
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يفعش - 

بواظىت 

معادلت 

جفالليت 

خشهت 

العلوه 

الؽاكولي 

لجعم ـلب 

. في الهواء

 

يعشف ؼشوه الحفٌو - 

علل خشهت حعم ـلب في 

الهواء جيون ؼاكوليت هدو 

. ألاظفغ

يعشف ويمثغ اللوى - 

املإزشة علل حعم ـلب 

. خالٌ ظلوول في الهواء

يىبم اللاهون الثاوي - 

لىيوجً علل الجعم 

. الفلب

يىخب املعادلت - 

 .الخفالليت املميزة للحشهت

يبدث عً الؽشوه - 

ٌو  ا للـو الواحب جوفيَر

للىمورج املعمى بالعلوه 

. الحش

يدغ املعادلت الخفالليت - 

املبّعىت  التي جإدي ئلي 

املعادالث الضمىيت لحشهت 

. العلوه الحش

دساظت - 3

خشهت 

العلوه 

الؽاكولي 

لجعم 

ـلب في 

الهواء 

 

الاخخيان في - 

الهواء  

دافعت - 

أسخميذط في 

. الهواء

املعادلت - 

الخفالليت 

. للحشهت

ـ خالت خاـت 

 (العلوه الحش)

همورج - 

. العلوه الحش

أزش الؽشوه - 

الابخذائيت علل 

املعادلت 

الحغ : الخفالليت

 الخدليلي

 دساظت اللوى املإزشة علل حعم  -

 . ـلب خالٌ ظلوول في الهواء

 .هخابت املعادلت الخفالليت -

ؼشوه الحفٌو : العلوه الحش-  -

. عليل ومعادلت الحشهت

ما هي وبيعت خشهت - 7-ـ الوزيلت 

حعم يعلي في الهواء؟ بمارا 

. يخعلم؟ مً الوزيلت املشافلت

 

ظا 2

 (دسط)

ظا  2+ 

يعشف مميزاث دافعت - 

اسخميذط، وكوة 

. الاخخيان مع الهواء

يمثغ بيان جىوس ظشعت - 

بذاللت  الجعم مشهض عىالت

. الضمً

يدذد العشعت الحذيت - 

. بياهيا

أو /ئهماص جماسب و

للعلوه مداواة

الؽاكولي لجعم 

ـلب في الهواء 

جدليغ جمشبت خشهت العلوه - 

 الؽاكولي في الهواء

 

 

خشهت العلوه الؽاكولي في - 

 مً الىخاب 269ـفدت . الهواء

 .املذسس ي

 ظا 2

 (م. ع)

يفعش بواظىت معادلت - 

جفالليت خشهت العلوه 

الؽاكولي لجعم ـلب 

. في الهواء
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يىخب املعادلت - 

. الخفالليت للحشهت

يفعش خشهت -

حعم ـلب 

خالع لعذة 

كوى بواظىت 

الىاكت أو 

اللاهون 

.   الثاوي لىيوجً

 

 

يعشف - 

خذود 

ميياهيً 

 .هيوجً

يفعش خشهت اللزيفت - 

الىاكت أو اللاهون  بواظىت

 .  الثاوي لىيوجً

يىخب املعادالث الضمىيت - 

. ومعادلت املعاس

جأزير وغ مً صاويت  يىاكؾ

. امليغ وظشعت اللزف

4 -

جىبيلاث  

 

خشهت كزيفت - 

خشهت اللزيفت في خلغ الجاربيت - 

املعادالث الضمىيت ومعادلت )ألاسليت 

، جأزير وغ مً صاويت امليغ املعاس

 .(وظشعت اللزف

 مً دليغ ألاعماٌ 15م . ع- 

. املخبريت

 

 ظا 2

 (م. ع)

يفعش خشهت اللزيفت  - 

الىاكت أو بواظىت 

 .  اللاهون الثاوي لىيوجً

 

يفعش خشهت حعم ـلب - 

 خالع لعذة كوى بواظىت

الىاكت أو اللاهون الثاوي 

.   لىيوجً

خشهت مشهض - 

 عىالت

 حعم ـلب 

خالع لعذة 

. كوى 

دساظت الحشهت علل املعخوي  -

ألافلي واملعخوي املائغ بواظىت 

كواهين هيوجً ومعادلت اهدفاً 

. الىاكت

ـ جمشيً جىبيلي 
 ظا 1

 (دسط)

يفعش خشهت حعم - 

ـلب خالع لعذة كوى 

بواظىت اللاهون الثاوي 

. لىيوجً أو الىاكت

خشهت اليواهب يلاسن - 

. بالحشهت في الزساث

 .يعشف خذود ميياهيىىيوجً- 

خذود - 5

ميياهيً 

 هيوجً 

الاهفخاح علل 

 العالم الىمي

كاسهت وؽاه جوزيلي يدىاولم- 

خشهت اليواهب بالحشهت في 

. (ألاوياف)الزساث 

الخىشق لخشير حجم رسة - 

 الهيذسوحين اهىالكا مً مفهوم 

أوياف خىوه رسة - 

دسوحين يالل

 (مذسس ي.ن) 266ؿ 86وزيلت - 

 (مذسس ي. ن)267ؿ  88وزيلت - 

. ن) 293 ؿ 49جمشيً - 

 (مذسس ي

جوحيهاث املنهاج : مالخٍت 

 ظا 1

 (دسط)
 

جلويم  

 

 

 

 ظا 2
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 (م. أ4+ د . ضا8)مزاقبت جطىر جملت كيميائيت : 6الىحدة رقم 
// الكفاءة 

مؤشزاث الكفاءة 
أهداف الخعلم 

الىحداث 

الخعلميت 
املدة الشمىيت الطىداث الطير املنهجي لخدرر الخعلماث املىارد املطتهدفت 

م املزحلي  الخقٍى

للكفاءة 

يخوكع حهت - 

الخىوس الخللائي 

. لجملت هيميائيت

يخزهش مفهومي - 

هعش الخفاعغ وزابذ 

. الخواصن 

يخوكع حهت جىوس - 

 .حملت هيميائيت

الخىوس -1

الخللائي لجملت 

 هيميائيت

حهت الخىوس الخللائي لجملت - 

هعش الخفاعغ همعياس : هيميائيت

. لخعيين حهت الخىوس 

وؽاه  يدىاٌو جأزير مدلٌو - 

خمن إلايثاهويً علل مدلٌو 

ئيثاهواث الفوديوم في خالت 

كياط : خالئي مخخلفت التراهيز

pH اظخيخاج  املدلٌو مً أحغ

 .الجهت الخللائيت للخىوس 

الخىوس : A1اليؽاه - 

. الخللائي لجملت هيميائيت

مً الوزيلت املشافلت 

 .130ـفدت 

 ظا 2

يخوكع حهت - 

الخىوس الخللائي 

 .لجملت هيميائيت

يىؽف عً - 

الىشبون هعىفش 

أظاس ي في 

 املشهباث

العمويت  

جمشيبيا يمشي هؽفا 

مشهب علل هيفيا 

 عموي 

الىشبون - 2

عىفش أظاس ي 

في ألاهواع 

 العمويت

. حعشيف الىيمياء العمويت

الخدليغ العىفشي الىيفي لىوع 

 .هيميائي عموي 

عً الىشبون الخمشيبي الىؽف 

 مادجين عمويخينفي 
TP1+A1 ( الوزيلت املشفلت

 (للعىت الثاهيت زاهوي 
 (م.أ) ظا 2

يعشف الىيمياء 

العمويت وبعن 

 جلىياث الىؽف

يميز بين - 

الفدوم 

الهيذسوحيييت 

كذم الفيغ وي 

املففلت لها 

 .ويعميها

يعمي فدم 

َيذسوحيني ئهىالكا 

ففلت تهالممً ـيغ

والعىسحعب 

IUPAC 

 يعشف الخماهب

 .ٌبين أـىافويميز

الفدوم - 3

الهذسوحيييت 

 

العالظغ الفدميت  *

الخماهب *الدعلعلي  الخماهب *

  والدعميت الىٍاميتاملولعي

الخمشن علل جلذيم الفيغ * 

هفف املففلت لفدوم واملففلت 

َيذسوحيييت مؽبعت وغير 

مؽبعت 

الدعميت خعب * 

ياث  IUPACجـو

A2 الوزيلت ) 1  اليؽاه

املشفلت للعىت الثاهيت 

أو أوؽىت أخشى  (زاهوي 

 مخخاسة

 

  ظا1

يىخب الفيشت 

املففلت وهفف 

ويعمي املففلت 

 املشهباث العمويت

يميز بين  - 

العائالث 

الىيميائيت 

خعب املمموعت 

يعشف ويعمي *

ث، هدوالاٌ

اث، دَيذاأبغ

اث، هيخون اٌ

العائالث - 4

ألاخشى 

مفهوم املمموعت املميزة *

يفيالخماهب *  الٌو

 حعشيف وحعميت*

 

الخمشن علل جلذيم * 

لفيشاملففلت لبعن ألاهواع في ا

عائالث مخخلفت 

الىؽف عً املمموعت * 

حذاٌو جلخيفيت جخممً 

العائلت، املمموعت )

يفيت، الدعميت،  الٌو

 (...اخخباساث الىؽف، 

 (أ م) ظا 2

يعشف وشق 

الىؽف عً 

املمموعت املميزة 

ويعمي املشهباث 
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ك اخمالاظميها ياملميزة و

ة هشبوهعيلياٌ

 وألاظتراث

 فائيميز بين الًو*

الىيميائيتبواظىت 

 املمموعت املميزة

يفيت  في بعن الٌو

ث، هدوالاٌ:العائالث

اث، هيخون اث، اٌدَيذاأعغ

ة، هشبوهعيلياٌك اخمالا

 .ألاظتراث

خعب املمموعت 

يفيت  الٌو

يعشف بعن - 

الخفاعالث التي 

ً املشوس مً 
ّ
جمى

يفت هيميائيت  ٌو

. الل أخشى 

 يعشف جفاعغ إلاماَت

، ألاهعذة (لم املاء)

امللخفذة 

املشوس مً - 5

ممموعت  

مميزة الل أخشى 

 .

إلاماَت *

ألاهعذة امللخفذة *

 

 (أو ألعان)ئماَت ألىً * 

 :جماسبجدليم *

 - ٌ  ألاهعذة امللخفذة لىدو

. أولي

 

TP2 ( جىييف

مً الوزيلت (3اليؽاه

املشفلت للعىت الثاهيت 

زاهوي أو أوؽىت أخشى 

 مخخاسة

  ظا1

يىمزج جدوالث 

ألاهعذة امللخفذة 

ويعبر عنها 

بمعادالث 

. هيميائيت

يعّير العوامغ - 

ىل مً 
ّ
التي جمى

مشاكبت جدٌو 

 .هيميائي

  يعشف خفائق-

. ألظترة جدوال

مشاكبت جدٌو - 6

: هيميائي مثاٌ

ألاظترة 

وئماَت ألاظتر 

:  ئماَت–خفائق جدٌو ألاظترة 

 (بىيء، غير جام وال خشاسي )

. خفائق جدٌو ألاظترة- 

. معادلت جفاعغ ألاظترة- 
 ظا TICE 1 اظخعماٌ - 

يعشف خفائق - 

. جدٌو ألاظترة

 
يخزهشظشعت - 

. الخفاعغ

ف مفهوم -  يٌو

الخواصن الىيميائي في 

مشاكبت جىوس حملت 

. هيميائيت

يعخعمغ مفهوم -

هعش الخفاعغ لخوكع 

حهت جىوس الجملت 

الىيميائيت أو ئصاخت 

. الخواصن الىيميائي

مشاكبت العشعت -

 .مشاكبت املشدود-

أَميت إلاظتراث في الحياة - 

. اليوميت

. مشاكبت ظشعت جفاعغ ألاظترة

. مشاكبت مشدود جدٌو ألاظترة-

أَميت إلاظتراث في الحياة - 

 الشزائيت الفىاعاث)اليوميت 

. )...والعىشيت

 

 TICE اظخعماٌ - 
 (م.أ)ظا  2

 

يعّير العوامغ - 

ىل مً 
ّ
التي جمى

مشاكبت جدٌو 

 .هيميائي
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يعشف أَميت - 

إلاظتراث في الحياة 

 اليوميت

يىخب معادلت - 

الخدٌو الحادر بين 

 ٌ . الحمن والىدو

يشظم البيان - 

nester=f(t)ويىاكؽل  .

يعّير العوامغ التي - 

ىل مً مشاكبت 
ّ
جمى

 .جدٌو هيميائي

: أو مداواة/ئهماص جمشبت و

دساظت الخدٌو الحادر للجملت 

ٌ -  إلايثاهويً خمن)  (الايثاهو

 ومىاكؽخل nester=f(t)سظم البيان - 

: جأزيرالعوامغ- 

 ابخذائي غير مدعاوي جمضي . 

 املوالث

. دسحت الحشاسة. 

 .الوظيي. 

 .(الخفبن)هضع أخذ الىواجج . 

ولوس )ألالياهويغاظخعماٌ ولوس . 

خمن إلايثاهويً بذٌ   (ألاظيغ

 .هخابت معادلتجفاعالألظترة- 
 nester=f(t)يشظم البيان - 

 .ومىاكؽخل

. جأزير العوامغ- 

 .(الخفبن)خزف أخذ الىواجج - 

ولوس )ألالياهويغ اظخعماٌ ولوس - 

. خمن إلايثاهويًبذٌ   (ألاظيغ

ألاوؽىت 

 A1وؽاه - 

 TP اليؽاه -

 A2اليؽاه - 

مً الوزيلت املشافلت 

. 137ـفدت 

. مشاكبت جدٌو هيميائي: أو

مً الىخاب املذسس ي 

. 421ـفدت 

 مً دليغ 18م . ع: أو

. ألاعماٌ املخبريت

 باظخعماٌ أو هزلً 

TICE: 

  ظا2
  ظا1 + (م. أ)

 

   ظا2 جلويم 
 :، هي والخاليهيميائيت حملت جىوس  مشاكبت: الخعذيالث التي جم ئدخالها بففت اظخثىائيت علل الخذسج الخاؿ بالوخذة العادظت

 ً(م. أ4+ د . ظا8)ليفبذ  (م. أ3+ د . ظا6): صيادة الحجم العاعي للوخذة م. 

  الدعميت الىٍاميت خعب الهذسوحيييت الفدوم، العمويت ألاهواع في أظاس ي عىفش الىشبون : 2019/2020ئدساج الخعلماث ألاظاظيت غير املىمضة في املوظم ،IUPAC ،مً املشوس، ألاخشى  العائالث 

 .، في عمود الوخذاث الخعلميت5، 4، 3، 2: ، وهي العىاـشأخشى  الل مميزة ممموعت
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 (م. أ2+ د . ضا6)املهتزةالخطىراث : 7الىحدة رقم 

الكفاءة 
/ أهداف الخعلم

مؤشزاث الكفاءة 

الىحداث 

الخعلميت 
م املزحلي للكفاءة املدة الشمىيت الطىداث الطير املنهجي لخدرر الخعلماث املىارد املطتهدفت  الخقٍى

  

الاَتزاصاث - 1

الحشة لجملت 

ميياهيىيت 

 

دساظت بعن الجمغ 

 

 

. الىواط املشن - 

. الىواط الثللي- 

. مفهوما الذوس وؼبل الذوس - 

. املعادلت الخفالليت للىواط املشن ألافلي- 

دساظت جمشيبيت  )

دليغ ألاعماٌ    - (وهٍشيت

املخبريت 

ظا  2

 (م. ع)

 

حشزيت الاَتزاصاث بخعوين 

الخخامذ 

 

الحغ مً : املعادلت الخفالليت لهضاص مشزى- 

: الؽيغ
( ) cos(2 )t

t
x X

T
  

 

. عباسة دوس الهضاص املشزى- 

ـ جمشيً جىبيلي 
 ظا 2

 

  

الاَتزاصاث - 2

الحشة لجملت 

ههشبائيت 

 

جفشيغ مىثفت في  - أ

وؼيعت  

 ( R,L,Cالذاسة  )

. املعادلت الخفالليت- 

. الحغ في خالت ئَماٌ الخخامذ- 
عمغ مخبري - 

ظا 02

 

 

حشزيت الاَتزاصاث – ب

بخعوين الخخامذ 

الحغ مً : املعادلت الخفالليت لهضاص مشزى- 

: الؽيغ

( ) cos(2 )t

t
q Q

T
  

 
عباسة دوس الهضاص املشزى - 

جمشبت أو مداواة -  

 

 ظا 02

 

  ظا 2جلويم  
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 (م. أ2+ د . ضا4)املىجت مفهىم: 8الىحدة رقم 

الكفاءة 
/ أهداف الخعلم

مؤشزاث الكفاءة 
م املزحلي للكفاءة املدة الشمىيت الطىداث الطير املنهجي لخدرر الخعلماث املىارد املطتهدفت الىحداث الخعلميت  الخقٍى

  
اهدؽاس - 1

الىشاب 

 

اهدؽاس الىشاب عشض ي .

اهدؽاس الىشاب وولي  .

 

 

.  مفهوم ظشعت الاهدؽاس- 

الفشق بين خشهت : مفهوم املوحت- 

اهدؽاس موحت و خشهت حعم 

 .ـلب

 

  دليغ ألاعماٌ املخبريت -

 

أو  اظخشالٌ ألاعماٌ املخبريت 

التي واهذ مولوع ملخلى 

جيويني 

 

ظا 02

+ 

 (م. ع)

 

 

 

 

 

  

ٌواَش التراهب، الاوعياط، -

 .الاوعشاج في ألامواج

 

 دليغ ألاعماٌ املخبريت

 

ظا 02

 
 

  
أَميت         - 2

       ألامواج 
   ظا01مً الىخاب املذسس ي  - 

  ظا 01جلويم   -   
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 (م. أ1+ د . ضا2) همذجت عدضت مقزبت –الصىرة املعطاة مً طزف عدضت 

الطىداث الطير املنهجي لخدرر الخعلماث املىارد املطتهدفت الىحداث الخعلميت أهداف الخعلم مؤشزاث الكفاءة // الكفاءة 
املدة 

الشمىيت 
م املزحلي للكفاءة  الخقٍى

يدذد جمشيبيا مميزاث - 

الفوسة املعىاة بواظىت 

. عذظت

يعخعمغ بشهامما - 

للمداواة 
يخدلم جمشيبيا 

مً كاهون 

 الخبذيغ

teC
pp


'

11
 

العذظت امللشبت .1

 مميزاث ـوسة

 بواظىتحعم 

  ملشبتعذظت

 العذظاث في ألاحهضة البفشيت* 

 حعم معىاة الىؽف عً مميزاث ـوسة* 

. بواظىت عذظت ملشبت

وزيلت ب 

 1وؽاه 

  ظا2

 (ع م)

ـوسة وموكعها اٌ ابعاد يليغ

بدعب موكع الجعم مً 

العذظت 

 الخدليم

الخمشيبي 

لعالكت الخبذيغ 

 عبر لذى مشوٍسأن معاس الموء يخشير يعشف 

عذظت 

: الخدليم الخمشيبي للعالكت
1

𝑝
+

1

𝑝 ′
= 𝐶𝑡𝑒 

عمغ مخبري 

 :سكم

 عاملفدؽيت )18

 (اللبيذاغوجي

يفعش حشير معاس الموء 

 العذظت املبعذة. 2

 مميزاث ـوسة

 بواظىتحعم 

  مبعذةعذظت

 ، اعخمادا ما يدذر في خالت عذظت مبعذةجفعير

، باظخخذام أهٍمت علل هخائج العذظت امللشبت

 .املداواة

 الاظخعاهت

بمداواة حعىي 

 اثمعاس

ألاؼعت 

يعخخذم امللعذ البفشي أو 

املداواة إلزباث كواهين 

 العذظاث

يشظم ـوسة هلىت مً 

حعم، ُمعىاة بواظىت 

 عذظت ملشبت

يعخعمغ عالكت  الخبذيغ - 

'

111

ppf
 

لعذظاث الشكيلت ٌ

يىمزج عذظت 

 ويعشف

املفىلحاث 

 .املشجبىت بها

ف عالكت ي ٌو

الخبذيغ ويدلم 

الشظم الهىذس ي 

باظخخذام 

 ؼعاعين خاـين

همزحت عذظت . 3

ملشبت 

: مميزاث عذظت

املدوس البفشي 

 (، زاهوي سئيس ي)

 املشهض البفشي 

املدشكان 

الجعمي )

 (والفوسي

جمثيغ ألاؼعت العاكىت علل عذظت والباسصة *

منها 

الشظم إلهماص لىمزحت بواظىت ألاؼعت ا*

حعم، -الفوسة املوافلت لىلىت-الهىذس ي لىلىت

مً أحغ كيم مخخلفت للبعذ املدشقي وملواكع 

. وعبت للعذظتباٌمخخلفت للجعم 

الخبذيغ َزا الىمورج، أن عالكت بهبّين َىذظيا 

 الىخائج الخمشيبيتمخوافلت مع 

 الاظخعاهت

بمداواة حعىي 

 اثمعاس

ألاؼعت 
  ظا2

يىبم كاهون الخبذيغ في 

خاالث مخخلفت 

يوفم بين كاهون الخبذيغ 

 لخدذيذ الهىذس ي وإلاوؽاء

خفائق الجعم أو الفوسة   

 جلشيب عذظت ملشبت. 4
 .الىعيرة

 

. جلشيب عذظت ملشبت

اللياط الخمشيبي لخلشيب عذظت 
 

يخعشف علل خاـيت  الخلشيب 

وخذجل يدذد و

  جلويم الىفاءة
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  ووي يخمىً املخعلم مً مخابعت مؽواٍس الذساس ي في املعخوى ألاعلل، جىمض َزٍ 2019/2020مً أحغ الخىفغ بالخعلماث ألاظاظيت في مماٌ الٍواَش الموئيت، غير املىمضة في العىت الذساظيت ،

  (م. أ1+ د . ظا2): الحجم العاعي: ملشبت عذظت همزحت – عذظت وشف مً املعىاة الفوسة: الخعلماث وفم الجذٌو املبين أعالٍ بعىوان

 


