السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 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،واتخاذ مواقف وقرارات إيجابية اتجاه البيئةوالصحة.
 التعرف على الھواء وبعض مكوناته. التعرف على بعض أسباب تلوث الھواء..التعرف على المواد الطبيعية والمواد الصناعية كالبترول ومشتقاته.
 / 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

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

املجزوءة ٔ :الاو ى

السنة الدراسية 2015/2014 :

ماج ) : (Syllabusالفياء والكيمياء

املجال املضام(ن واملعارف ٔالاساسية
 (1الھواء من حولنا.
 مكونات الغالف الجوي.
 حركة الھواء في الغالف
الجوي.

اﳌـــــــــــــــــــــــﺎدة واﻟﺒﻴﺌﺔ

 (2بعض خصائص
الھواء ومكوناته.

 (3الجزيئات والذرات.
*التفسير الجزيئي للھواء.
*الجزيئات
* الذرات
*الجسم البسيط
*الجسم المركب.

املهارات املنتظرة ؤالاهداف ٔالاساسية












3

3

تعرف مفھوم النموذج الجزيئي.
تعرف مفھوم الذرة ورتبة قدر قطر الذرة.
تعرف مفھوم الجزيئة.
تفسير قابلية الھواء لالنضغاط والتوسع بإعتماد النموذج
الجزيئي.
معرفة الرموز N – O – H – C
معرفة الصيغ الكيميائية التاليةH 2O, N2 , H 2 , O2 :

6

ساعات

ساعات

ساعات

H 2O, N2 , H 2 , O2







*احتراق السجائر.
*الوقاية من أخطار
االحتراقات.





**مفھوم التفاعل الكيميائي.






**قوانين التفاعل الكيميائي.
*انحفاظ الكتلة.
*انحفاظ الذرات نوعا وعددا.
*المعادالت الكيميائية.

معرفة الطبقات الرئيسية للغالف الجوي.
تعرف الدور الوقائي للغالف الجوي خاصة طبقة
األوزون.
تعرف حركة الھواء في الغالف الجوي.
تفسير نشوء الرياح.

, CO2 , C4 H10 , CH 4 , CO2 , C4 H10 , CH 4



**اإلحتراقات.
*إحتراق الكربون.
*إحتراق البوتان

عدد الساعات

 معرفة أن الھواء النقي خليط متجانس.
 معرفة أھم مكونات الھواء ونسبھا.



 (4التفاعل الكيميائي.

املستوى  :الثانية إعدادي





من اإلسم أو العكس.
تعريف الجسم البسيط والجسم المركب.
التمييز بين الجسم البسيط والجسم المركب.
تعرف مفھوم التفاعل الكيميائي.
التمييز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.
تحديد المتفاعالت والنواتج والكشف عنھا تجريبيا.
كتابة معادلة التفاعل بإستعمال أسماء المتفعالت
والنواتج.

تعرف أخطار اإلحتراق غير الكامل.
تعرف رائز الكشف عن ثنائي أوكسيد الكربون.
تعرف بعض نواتج احتراق السجائر وعواقبھا على
صحة اإلنسان.
تعرف مفھوم التفاعل الكيميائي.
التمييز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.
تحديد المتفاعالت والنواتج والكشف عنھا تجريبيا.
كتابة معادلة التفاعل باستعمال أسماء المتفاعالت
والنواتج
تعرف قانون إنحفاظ الكتلة وقانون إنحفاظ الذرات
نوعا وعددا أثناء تحول كيميائي.
تطبيق قوانين التفاعل الكيميائي.
كتابة المعادالت الكيميائية إنطالقا من الصيغ
الكيميائية للمتفاعالت والنواتج وموازنتھا بتطبيق
قانون إنحفاظ الذرات.

ساعات
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 1.5ساعة

6

ساعات

مؤسسة العراي لل بية والتعليم
 (5المواد الطبيعية
والمواد الصناعية:
* البترول ومشتقاته.

السنة الدراسية 2015/2014 :
 التمييز بين المواد الطبيعية والمواد المصنعة.
 معرفة أن مكونات البترول مواد طبيعية.
 تعرف طريقة فصل مكونات البترول.
 معرفة بعض مشتقات البترول الطبيعية والمصنعة


 (6تلوث الھواء :
*بعض أسباب تلوث.
*كيفية الحد من تلوث الھواء.






ومجاالت استعماله.
تعرف بعض المواد المصنعة الملوثة للماء والھواء.
تعرف بعض تلوث الھواء.
معرفة تأثير التلوث على الصحة والبيئة.
تعرف بعض اإلجراءات والسلوكيات اليومية للحد
من تلوث الھواء والحفاظ على نقاوته.
الوعي بأخطار تلوث الھواء.

 3ساعات

 3ساعات

