
 

 

 األوىل ثانوي تأهييل

  

 

   I  /؟ بالسنة األولى بكالوریا علوم ماذا سأستفید من دراسة مادة الفیزیاء والكیمیاء  

 تطویر یمكن تلخیصھا في األولىمن منھاج الفیزیاء والكیمیاء في الجانب الخاص بالمجزوءة ) ة(إن استفادة المتعلم 

  :على) ھا(قدرتھ

 .نحفاظ والتبدد في وضعیات مختلفة من الحیاة الیومیةإلتفسیر انتقاالت الطاقة وظواھر ا -

 .علمیا أو بواسطة دراسة تحلیلیة/حل وضعیة مسألة تتعلق بانحفاظ وتبدد الطاقة في مجموعة میكانیكیة تجریبیا -

 .كھربائیة في وضعیات مختلفةتفسیر انتقاالت الطاقة وظواھر االنحفاظ  والتبدد في دارات  -

 .علمیا أو بواسطة دراسة تحلیلیة/بحصیلة طاقیة في دارات كھربائیة تجریبیا حل وضعیة مسألة تتعلق -

 .تفسیر ونمذجة جھاز أو مجموعة بصریة لتحصیل صورة ذات مواصفات محددة -

 .یائیة، وبواسطة قیاسات كیمیائیةتجریبیا بواسطة قیاسات فیز/تحدید كمیات المادة في محلول إلیكترولیتي حسابیا  -

 .تفسیر تطور مجموعة كیمیائیة خالل تحول كیمیائي -

تنفیذ بروتوكول تجریبي لتصنیع مركب عضوي، وتحدید مردود التصنیع مع مراعاة قواعد السالمة والمحافظة على  -

 .البیئة

II  /كیف سیتم تقییمي؟  

اعتمادا على التوجیھات المتعلقة بتنظیم التقویم التربوي بالسلك الثانوي التأھیلي والجانب الخاص 
  :م، یمكن التركیز على مایليوعلمن سلك البكالوریا  بالسنة األولىمنھ 

  المراقبة المستمرة باعتماد:   

   ...)عروض –بحوث  –تطبیقیة  أشغالفروض منزلیة ، ( األنشطة التقویمیة المدمجة 1-1 

   .في كل أسدس فروض كتابیة محروسة) 3(ثالثة  2-1 

 الموحدة متحاناتالا 
 
  ؟حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرةكیف سیتم  

الفيزياء والكيمياء: منهاج   



خالل كل دورة ثالث نقط للمراقبة المستمرة تمثل حصیلة للتقدیرات التي نالھا ) ة(تمنح للتلمیذ -
  الكتابیة المحروسة الثالث واألنشطة التقویمیة المدمجة؛في الفروض ) ة(التلمیذ

ونقطة    %75تتكون كل نقطة من النقط الثالث من نقطة الفرض الكتابي المحروس بنسبة  -
 ؛  %25األنشطة التقویمیة المدمجة بنسبة 

یحدد معدل المراقبة المستمرة في كل دورة بحساب المتوسط الحسابي للنقط الثالث التي نالھا  -
، ویحتسب ضمن المعدل العام للدورة أخذا بعین االعتبار معامل المادة في كل مستوى )ة(لتلمیذا

 ومسلك؛
  . یحسب المعدل السنوي للمراقبة المستمرة على أساس قسمة مجموع معدل الدورتین على اثنین -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اجالثانية: املجزوءة              ياء: م علومو : املستوى             وكيمياءف

ية   تجر

 عدد الساعات المھارات المنتظرة واألھداف األساسیة المضامین والمعارف األساسیة المجال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفیزیاء
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
 
 
 
 

I (الكھرباء  
  

انتقال الطاقة في دارة  -1
 : القدرة الكھربائیة كھربائیة

الطاقة الكھربائیة المكتسبة من طرف  -
 .مستقبل

 .القدرة الكھربائیة لالنتقال -
 –قانون جول  –مفعول جول  -

 .تطبیقات
الطاقة الكھربائیة الممنوحة  من  -

القدرة الكھربائیة  –طرف مولد 
 .لالنتقال

 :التصرف العام للدارة -
توزیع الطاقة الكھربائیة خالل مدة  -

t t 
  مردود  –على مستوى المستقبل

 –على مستوى المولد  –المستقبل 
 .مردود المولد

 المردود الكلي للدارة. 
  والمقاومات تأثیر القوة الكھرمحركة

على الطاقة الممنوحة من طرف 
 .المولد في دارة مقاومیة

 المغنطیسیة -2
 .المجال المغنطیسي -

  تأثیر مغنطیس و تأثیر كھربائي على
متجھة المجال  –إبرة ممغنطة 

 .المغنطسي المنتظم
   المجال  - تراكب مجالین مغنطیسیین

 .المغنطیسي األرضي
المجال المغنطیسي  -

المحدث من طرف تیار 
 :كھربائي

  تناسبیة قیمةB   مع شدة التیار
الكھربائي في غیاب أوساط 

 .مغنطیسیة
  المجال المغنطیسي المحدث من

 :طرف تیار مستمر مار في
  موصل مستقیمي 0
O موصل دائري  
O ملف لولبي  

 –القوى الكھرمغنطیسیة  -
 :قانون البالص

  اتجاه ومنحى وتعبیر شدة قوة
 .البالص

 مكبر : تطبیقات قانون البالص
المحرك الكھربائي  –الصوت 

  .المغذى بتیار مستمر
 

 
 

استعمال مبدأ انحفاظ الطاقة إلنجاز  -
 .حصیلة كیفیة على مستوى مستقبل

: معرفة واستغالل العالقة -
 A BW V V I t    مع
  0AB A BU V V   

ABP: معرفة العالقة - U I 
 .معرفة قانون جول وتطبیقھ -
 .قانون جولمعرفة بعض تطبیقات  -
: معرفة وتطبیق العالقتین -

 A BW V V I t    ،ABP U I معرفة
أن القدرة الكھربائیة تسمح بتقدیم سرعة 

 .انتقال الطاقة
معرفة أن الطاقة الممنوحة من طرف  -

المولد تساوي الطاقة المكتسبة من طرف 
 .المستقبالت

ومردود معرفة أن المردود المستقبل  -
 .المولد والمردود الكلي

القیام بتنبؤات كمیة عند إنجاز أو تغییر  -
/دارة انطالقا من العالقة  ReI E q 

معرفة حدود اشتغال المولدات  -
 .والمستقبالت

معرفة تحدید اتجاه ومنحى المجال  -
 .المغنطیسي بواسطة إبرة ممغنطة

معرفة ممیزات متجھة المجال  -
 .المغنطیسي

معرفة بعض أشكال األطیاف  -
 .المغنطیسیة

معرفة مركبتي المجال المغنطیسي  -
 .األرضي

 .وتطبیقھا Iو  Bمعرفة العالقة بین  -
 .معرفة وتطبیق قانون البالص -
 :معرفة مبدأ اشتغال -
 مكبر الصوت كھردینامیكي. 
 محرك كھربائي. 

  
  

تعرف أن الشيء ال یمكن رؤیتھ إال إذا  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
II  (البصریات  

 :شروط قابلیة رؤیة شيء -1
دور العین في الرؤیة المباشرة  -

 .لألشیاء
نمزذج : االنتشار المستقیمي للضوء -

 .الشعاع الضوئي
 .ابراز ظاھرتي االنعكاس واالنكسار -
والمفرقة على تأثیر العدسات المجمعة  -

 .سیر حزمة ضوئیة متوازیة
 الحصول على صورة شيء -2

الصور المحصل علیھا بواسطة  -
 :مرآة مستویة

  مشاھدة صورة شيء وتحدید
 .موضعھا

  النقطة الصورة المرافقة للنقطة
 .الشيء

 قانونا النعكاس. 
الصور المحصل علیھا  -3

 :بواسطة عدسة رقیقة مجمعة
 .مشاھدة الصور وتحدید مواضعھا -
 .ط كوسشرو -
المركز : النمذجة الھندسیة  للعدسة -

المسافة  –البؤرتان  –البصري 
 .قوة العدسة –البؤریة 

 :اإلنشاء الھندسي لصورة -
  شيء مستو متعامد مع المحور

 .البصري
 شيء نقطي موجود في االنھایة. 
عالقتا التوافق : النمذجة التحلیلیة -

 .والتكبیر للعدسة الرقیقة المجمعة
 .المكبرة -

 :األجھزة البصریةبعض  -4
: النمذجة التجریبیة لجھاز بصري

  .المنظار الفلكي
 .المجھر -
 .اإلنشاء الھندسي للصورة -
 .تطبیق عالقتي التوافق والتكبیر -
 :المقادیر الممیزة -
 القطر الظاھري 
 التكبیر العیاري 
 الدائرة العینیة. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 .عثا للضوءكان مضاءا أو با
معرفة كیفیة تكوین الصورة وتأویلھا من  -

 .طرف الدماغ
تعرف ظاھرة االنعكاس ومبدأ الرجوع  -

 .العكسي للضوء
 .تعرف ظاھرة االنكسار -
معرفة قانوني دیكارت االنكسار  -

 .واستغاللھما
 .تحدید مواضیع الصورة تجریبیا -
التحدید المبیاني لموضع بؤریتیھا  -

 .ومركزھا البصري
المبیاني لموضع صورة شيء التحدید  -

 .محصل علیھا بواسطة عدسة مجمعة
 .معرفة قوة عدسة ووحدتھا -
 .معرفة وتطبیق عالقتي التوافق والتكبیر -
 .تعریف المكبرة ودورھا -
اإلنشاء الھندسي للصورة المحصل علیھا  -

 .بواسطة مكبرة
 .تحدید مواضع الصورة تجریبیا -
لتحدید المبیاني لموضع وأبعاد صورة  -

 .لنسبة لمرآة مستویةشيء با
معرفة قانوني دیكارت لالنعكاس  -

 .واستغاللھا
 .معرفة شرطي كوص -
تمثیل عدسة رقیقة مجمعة وتحدید  -

 .مواضع بؤرتیھا ومركزھا البصري
التحدید المبیاني لموضع صورة شيء  -

 .محصل علیھا بواسطة عدسة مجمعة
 .معرفة قوة عدسة ووحدتھا -
 .معرفة طبیعة الشيء والصورة -
 .وتطبیق عالقتي التوافق والتكبیرمعرفة  -
 .تعریف المكبرة ودورھا -
اإلنشاء الھندسي للصورة المحصل علیھا  -

 .بواسطة مكبرة
معرفة أدوار العناصر المكونة للمنظار  -

 .الفلكي
القطر : معرفة المقادیر الممیزة للمجھر -

الدائرة  –التكبیر العیاري  –الظاھري 
 .العینیة

 .معرفة قوة المجھر -
 .وار العناصر المكونة للمجھرمعرفة أد -
إنجاز اإلنشاء الھندسي لسیر حزمة  -

 .ضوئیة عبر جھاز بصري
 .معرفة حدود استعمال المجھر البصري -

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  الكیمیاء

 
  

III  (الكیمیاء العضویة  
  

 :توسع الكیمیاء العضویة -1
 :الكیمیاء العضویة ومجاالتھا -
  االحاطة بمجاالت الكیمیاء

 .العضویة
 التركیب : المواد الطبیعیة

الضوئي والتركیب البیوكیمیائیة، 
 .الھیدروكربورات المستحاثیة

العنصر األساسي : الكربون -
للكیمیاء العضویة، روابط ذرة 

 .الكربون مع ذرات أخرى
بعض المحطات التاریخیة حول  -

 .لعضویةالكیمیاء ا
 ..أھمیة الكیمیاء العضویة -

 :قراءة صیغة كیمیائیة -2
 .جزیئات عضویة -
 .الھیكل الكربوني -
 تنوع السلسالت الكربونیة :

خطیة ومتفرعة وحلقیة مشبعة 
 .وغیر مشبعة

  الصیغة اإلجمالیة والصیغة
نصف المنشورة المستویة، 
 .مقاربة الكتابة الطوبولوجیة

  إبراز التماكب من خالل بعض
و  Eة البسیطة للمتماكبین األمثل

Z 
  تأثیر السلسلة الكربونیة على

درجة : خاصیات الفیزیائیة
حرارة الغلیان والكثافة 

 .والذوبائیة 
 التطبیق على التقطیر المجزأ. 
  تفریع أو إزالة الھیدروجین

انطالقا من بعض لبتطبیقات 
كیمیاء البیترول : الصناعیة

واإلضافة المتعددة لأللكینات 
 .ومشتقاتھا

المجموعات الممیزة  -3
 :التفاعلیة

: تعرف مجموعات المركبات -
أمین ومركب ھالوجین وكحول 

والدھید وسیتون وحمض 
 .كربوكسیلي

: إبراز تفاعلیة الكحوالت -
األكسدة وإزالة الماء والمرور 

( إلى المركبات الھالوجینیة 
 ).االستبدال

المرور من مجموعة ممیزة إلى  -
في بعض األمثلة : أخرى

 .المختبر وفي الصناعة

 
معرفة الجزیئات في الكیمیاء العضویة  -

 .مكونة أساسا من عنصر الھیدروجین
وصف، بواسطة القاعدتین الثنائیة  -

والثمانیة الروابط التي یمكن أن تكونھا 
 .ذرة الكربون مع الذرات المجاورة لھا

وصف بواسطة القاعدتین الثنائیة  -
والثمانیة، الروابط التي یمكن أن تكونھا 

 .ذرة الكربون مع الذرات المجاورة لھا
تعرف سلسلة كربونیة مشبعة خطیة  -

 .وغیر خطیة
 .إعطاء أسماء األلكانات واأللكینات -
تعرف وجود رةابط ثانائیة في سلسلة  -

 )األلكینات(  كربونیة
إعطاء الصیغتین اإلجمالیة ونصف  -

 .المنشورة لجزیئة بسیطة
توقع تماكبات التكوین لجزیئة انطالقا من  -

 .صغتھا اإلجمالیة
كتابة الجزء البارز لمتعدد جزیئة األصل  -

المحصل باإلضافة  2 nCH CHA 
  :انطالقا من الجزیئة األصل

2CH       CHA 
تعرف من خالل الصیغة المنشورة  -

أمین : المستویة لجزیئة، المركبات التالیة
ومركب ھالوجیني وكحول وألدھید 

وسیتون وحمض كربوكسیلي وإعطاء 
 .أسمائھا

 
 
 

تعرف خالل تفاعل كحول، ھل یتعلق  -
األمر بتفاعل األكسدة أو إزالة الماء أو 

 .االستبدال
حصلة عن معرفة مجموعة المركبات الم -

 .طریق األكسدة المعتدلة لكحول
كتابة معادلة تفاعل أكسدة كحول بواسطة  -

 .أیونات برمنغنات في وسط حمضي
استخدام في المختبر، االستخراج بمذیب  -

والتسخین باالرتداد والترشیح تحت 
الفراغ والتحلیل الكروماتوغرافي على 
طبقة رقیقة والتقطیر مع تعلیل اختیار 

 .ملةالمعدات المستع
 .تعریف مردود التفاعل -
  .تحدید قیمة مردود التصنیع -

  
  
 

 


