السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻷوﱃ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
 / Iماذا سأستفيد من دراسة مادة الفيزياء والكيمياء؟
إن منھاج مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي اإلعدادي يتميز بكونه يواكب المستجدات ومتطلبات
المرحلة ،فھو يتطرق إلى عدد من المفاھيم العلمية المرتبطة بالمحيط المباشر للمتعلم)ة( كالمادة والبيئة
والكھرباء والضوء.(..وھذا ما يمكنه )ھا( من :
 التفاعل مع موضوع المعرفة العلمية والتكنولوجيا،لبناء شخصيته من خالل تملكه كفاياتواكتسابه مھارات.
 الوعي بأھمية اختيار المواد في الحياة اليومية،واتخاد مواقف وقرارات إيجابية اتجاه البيئةوالصحة.
 التعرف على دورة الماء ومراحل معالجة المياه ومصادر تلوثھا. التعرف على الحاالت الثالث للمادة وتحوالتھا الفيزيائية مع تفسيرھا. / IIكيف سيتم تقييمي؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
* ثالثة ) (03فروض كتابية محروسة في كل أسدس.
* أنشطة مدمجة )أسئلة شفھية،بحوث،عروض تمارين منزلية(....
 :(2ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻌدل اﻝدوري ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة .

ﻴﺘم ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد :
 ﻨﻘطﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤدﻤﺠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ .%25
 ﻨﻘطﺔ اﻝﻔروض اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤروﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ .%75
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املجزوءة ٔ :الاو ى
المجال

ماج ) : (Syllabusالفياء والكيمياء

المضامين والمعارف األساسية
 ( 1الماء :
*دورة الماء
*استعماالت الماء ﻣن خالل
ﻣشاھدات

المادة والبيئة
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 (2الحاالت الثالث للمادة :
*الخواص الفيزيائية لكل ﺣالة
* الحجم
* الكتلة
* ﻣفھوم الكتلة الحجمية
* ﻣفھوم الضغط وﻣفھوم الضغط
الجوي
*النموذج الدقائقي للمادة
* تفسير الحاالت الفيزيائية للمادة

املستوى ٔ :الاو ى إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية
*ﻣعرفة المصادر الطبيعية للماء؛
*ﻣعرفة أھمية الماء ﺑالنسبة
للكائنات الحية؛
*ﻣعرفة الحاالت الفيزيائية الثالث
للماء؛
* تحديد ﻣجاالت استعمال الماء
واقتراح ﺑعض اإلجراءات العملية
)ﻣواقف وسلوكات يوﻣية (لترشيد
استعماله؛
*ﻣعرفة الخواص المميزة للحاالت
الفيزيائية للمادة؛
* التمييز ﺑين الحاالت الفيزيائية للمادة.
*ﻣعرفة ﻣفھوم الحجم ووﺣدتيه العالمية
والعملية؛
* قياس ﺣجم جسم تجريبيا ﺑاستعمال
أدوات ﻣخبرية ﻣدرجة وسوائل
وﺑاستعمال وﺣدات ﻣناسبة؛
* ﻣعرفة الوﺣدة العالمية للكتلة.
*تحديد كتلة جسم تجريبيا وﺑوﺣدات
ﻣناسبة؛
* ﻣعرفة ﻣدلول الكتلة الحجمية ووﺣدتھا
واستغالل العالقة المعبرة عنھا؛
* تحديد الكتلة الحجمية لمادة تجريبيا
وﺣساﺑيا؛
* ﻣعرفة ﻣفھوم ﺿغط غاز وﻣفھوم
الضغط الجوي؛
ﻣعرفة الوﺣدة العالمية للضغط
واستعمال وﺣدات الضغط المتداولة؛
*ﻣعرفة أجھزة قياس الضغط واستعمالھا
لقياس ﺿغط غاز أو الضغط الجوي؛
* ﻣعرفة أن الغاز قاﺑل لالنضغاط
والتوسع؛
* تفسير ظواھر ناتجة عن الضغط
الجوي؛
* ﻣعرفة النموذج الدقائقي للمادة؛
* تفسير الخواص المميزة لكل ﺣالة
فيزيائية ﺑاعتماد النموذج الدقائقي؛

عدد الساعات

 3ساعات

 12ساعة
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 (3التحوالت الفيزيائية
للمادة :
* الحرارة ودرجة الحرارة
* التحوالت الفيزيائية للمادة
*انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الحجم
*تفسير التحوالت الفيزيائية للمادة
ﺑاعتماد النموذج الدقائقي

 (4الخالئط :
* تعريف الخليط
*أنواع الخالئط
* الذوﺑان
* فصل ﻣكونات الخليط
*الجسم الخالص وﻣميزاته

 (5ﻣعالجة المياه :
* سلوكات يوﻣية تساھم في تلوث
المياه
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*التمييز ﺑين درجة الحرارة والحرارة؛
*تعيين درجة ﺣرارة جسم ﺑاستعمال
ﻣحرار؛
* ﻣعرفة الوﺣدة سيلسيوس لدرجة الحرارة؛
* ﻣعرفة المصطلح المقاﺑل لكل تحول
فيزيائي للمادة) االنصھار والتجمد والتكاثف
والتبخر(؛
* ﻣعرفة انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ
الحجم أثناء تحول فيزيائي للمادة؛
* تفسير تغير الحالة الفيزيائية للمادة
ﺑاعتماد النموذج الدقائقي؛
*تعريف الخليط؛
*ﻣعرفة الخليط المتجانس والخليط غير
المتجانس؛
* تصنيف الخالئط إلى ﻣتجانسة وغير
ﻣتجانسة؛
* ﻣعرفة الذوﺑان؛
*التمييز ﺑين المذيب والمذاب في ﻣحلول؛
* ﻣعرفة ﺑعض تقنيات فصل ﻣكونات
خليط :التصفيق والترشيح والتقطير؛
* التمييز ﺑين الجسم الخالص والخليط؛
*ﻣعرفة ﻣميزات الجسم الخالص
*ﻣعرفة ﻣصادر تلوث الماء؛
* ﻣعرفة ﻣراﺣل ﻣعالجة المياه المستعملة؛
* اقتراح إجراءات عملية لمحارﺑة
تلوث المياه؛

6ساعات

 7.30ساعات

 3ساعات

