املستوى الدرا  :الثالثة إعدادي

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
 / Iماذا سأستفيد من دراسة منھاج الفيزياء والكيمياء بالثالثة إعدادي ؟
يسعى منھاج الفيزياء والكيمياء بالسلك اإلعدادي إلى تمكينك من:
 اإللمام بالمبادئ األولية للعلوم الفيزيائية والطبيعية والبيئية. امتالك واستعمال مجموعة من المعارف والطرائق والتقنيات الخاصة بالفيزياء والكيمياء ربط ظواھر الحياة اليومية بمفاھيم ونظريات الفيزياء والكيمياء تصور ﺧطة عمل للحل التجريبي لمشكل. إنجاز تركيب تجريبي انطالقا من عناصر معروفة. تمييز مختلف أجزاء تركيب تجريبي وتحديد وظيفة كل جزء.تبرير تطبيق إجراء تجريبي محدد. توقع المخاطر الممكنة لوضعية تجريبية واستعمال وسائل ﺧاصة بالسالمة. تحليل مكونات المشكل العلمي ،والبحث عن المعلومات الضرورية واﺧتيار أدوات وتقنيات مناسبة لحلھا . -الوعي بأھمية العلوم والتكنولوجيات وانعكاسات تطبيقھا ،وأثرھا على القيم والبيئة والصحة والمحيط.

 /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
-

فرضين) (2كتابيين محروسين في كل أسدس بنسبة 75%.
األنشطة الصفية والمنزلية بنسبة .25%

 (2حساب معدل المراقبة المستمرة )(m

)معدل الفروض الكتابية  + ( 3 Xمعدل األنشطة الصفية = m
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املجزوءة ٔ :الاو ى
المجال

ماج  :الفياء والكيمياء

المضامين والمعارف األساسية

املستوى  :الثالثة إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية

عدد
الساعات

 التمييز بين األجسام والمواد المكونة لھا• بعض خواص المواد:
 تعOرف تنOوع المOواد وتصOنيفھا إلOى مOواد فلزيOة ومOوادزجاجيOOة ومOOواد بالسOOتيكية ،وتمييزھOOا اعتمOOادا علOOى  4.30س
 .1أمثلة لبعض المواد
ﺧواصھا.
المستعملة في حياتنا اليومية - .معرفة ﺧواص بعض المواد مثل الحديد والنحاس ومتعدد
اإلثيلين.
 تعOرف أھميOة اﺧتيOار المOواد المسOتعملة فOي التلفيOفوالتعليب.

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء :
اﳌﻮاد

 .2المواد والكھرباء.

• الخواص الكيميائية لبعض
المواد :
 .1تفاعالت بعض المواد مع
الھواء.

تعرف مكونات الذرة  Zمعرفة مدلول العدد الذري معرفة الحياد الكھربائي للذرة تعريف األيون وتصنيفه إلى أيون أحادي الذرة وأيون9س
متعدد الذرات.
 تحديد وكتابة صيغة أيون انطالقا من العدد الذري  Zومنعدد اإللكترونات المكتسبة أو المفقودة من طرف الذرة.

معرفة بعض ﺧاصيات الصدأ وكيفية الحد منه. وصف أكسدة الحديد في الھواء الرطب،وأكسدة األلومينيوم في الھواء؛
 معرفة العوامل المساعدة على تأكسدالحديد؛ تفسير اﺧتالف أكسدة األلومينيوم عن أكسدة الحديد فيالھواء ؛
 معرفة أسماء و صيغ األكاسيد التالية:Al2O3 ; CuO ; ZnO ;Fe2O3؛Fe3O4
 كتابة المعادالت الكيميائية ألكسدة :)(Zn ; Cu ; Al ; Feالفلزات التالية مع أوكسيجين
الھواء؛
 تعرف نواتج احتراق بعض المواد العضوية فيأوكسيجين الھواء؛
 تعرف الذرات الداﺧلة في تكون المادةالعضوية انطالقا من نواتج احتراقھا.
 تعرف أﺧطار احتراق المواد العضويةوأثرھا على الصحة والبيئة.
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 .2تفاعالت بعض المواد مع
المحاليل.

 تعرف مدلول pH تحديد  pHبعض المحاليل المائية باستخدامجھاز  pH-mètreوورق . pH
 تصنيف المحاليل المائية إلى حمضية،pHوقاعدية ،ومحايدة اعتمادا على قيم
 تعرف أﺧطار المحاليل الحمضية ،والمحاليلالقاعدية من ﺧالل اللصيقات ،وتطبيق االحتياطات الوقائية
أثناء استعمالھا؛
تعرف عملية تخفيف محلول حمضيpHومحلول قاعدي وأثرھا على قٌيمة المحلول.
 تعرف تأثير محلول حمض الكلوريدريكعلى الفلزات :الحديد ،والنحاس ،والزنك،
واأللومينيوم ،وكتابة المعادالت الحصيلة
للتفاعالت.
معرفة من بين الفلزات ) (Al/Cu/Zn/Feالتي يؤثرعليھا محلول حمض الكبريتيك )دون كتابة المعادالت(.
 استعمال روائز الكشف لتحديد نواتج التفاعلحمض فلز؛
 تعرف تأثير محلول ھيدروكسيد الصوديومعلى الفلزات :الحديد ،والنحاس ،والزنك،
واأللومينيوم)دون كتابة المعادالت(.
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 تعرف تأثير محلول حمض الكلوريدريك، .3خطورة بعض المواد
المستعملة في الحياة اليومية
على الصحة والبيئة.

 معرفة ﺧطورة نفايات المواد غير القابلة للتحلل؛ تعرف بعض طرق تدبير النفايات و تقنيات). (recyclage
 الوعي بأھمية المساھمة في المحافظة على البيئةوالصحة.
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