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 :
-

معرفة أھمية الكھرباء في الحياة اليومية.

-

إبراز بعض الجوانب المتعلقة بإنتاج الكھرباء ومجاالت استعمالھا.

-

معرفة عناصر الدارة الكھربائية البسيطة ورموزھا.

-

معرفة نوعي تركيب كھربائي وفائدة التركيب على التوازي.

-

معرفة منابع التيار الكھربائي.

-

استعمال أجھزة قياس شدة التيار والتوتر.

-

معرفة واستعمال إضافية المؤثرات.

-

معرفة كيفية البحث عن األعطاب الكھربائية.

-

معرفة بعض أخطار التيار الكھربائي واالحتياطات الواجب اتخاذھا.

-

معرفة أھمية الضوء في الحياة اليومية.

-

معرفة بعض المنابع الضوئية والتمييز بينھا.

-

معرفة ظاھرة تبدد الضوء األبيض وتركيبه.

 / 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%

املجزوءة  :الثانية ماج ) : (Syllabusالفياء والكيمياء
المجال

المضامين والمعارف األساسية
 (1الكھرباء من حولنا

 (2الدارة الكھربائية
البسيطة:
عناصر الدارة وتمثيلھا
ﺛنائي القطب
الموصالت والعوازل

الكھرباء

 (3أنواع التراكيب:
على التوالي
على التوازي
 (4التيار الكھربائي المستمر:
خاصيات التيار
الكھربائي المستمر
استعمال أجھزة القياس
 (5تأثير المقاومة الكھربائية على شدة
التيار الكھربائي
رمز ووحدة المقاومةاستعمال جھاز األومتر لقياسالمقاومة
تأﺛير قيمة المقاومة على شدة التيارفي دارة كھربائية
الرمز العالمي لترقيم المقاومة معرفة قانون العقد واستعماله؛ معرفة قانون إضافية التوتراتواستعماله؛

املستوى ٔ :الاو(ى إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية
*معرفة أھمية الكھرباء في الحياة اليومية؛
*معرفة عناصر الدارة الكھربائية البسيطة؛
* تمثيل دارة كھربائية باستعمال الرموز االصطالحية
لعناصرھا؛
*إنجاز دارة كھربائية بسيطة اعتمادا على تبيانتھا
والعكس؛
*تعريف ﺛنائي القطب؛
* تعريف الموصل والعازل الكھربائيين؛
* التمييز بين المواد الموصلة كھربائيا والمواد العازلة
كھربائيا؛
*معرفة نوعي تركيب كھربائي؛
* إنجاز تركيب على التوالي وتركيب على التوازي
لمصباحين انطالقا من تبيانة الدارة والعكس؛
*معرفة فائدة التركيب على التوازي؛
*معرفة منابع التيار الكھربائي المستمر؛
* معرفة خاصيات التيار الكھربائي المستمر؛
* استعمال أجھزة القياس لقياس كل من شدة التيار
والتوتر؛
*معرفة وحدة شدة التيار الكھربائي ووحدة التوتر في
النظام العالمي للوحدات؛
*تعرف الموصل األومي كثنائي قطب تميزه مقاومتة
الكھربائية؛
* معرفة رمز ووحدة المقاومة الكھربائية؛
* تحديد قيمة المقاومة الكھربائية باستعمال جھاز
األومتر؛
*معرفة تأﺛير قيمة المقاومة الكھربائية على شدة
التيار؛
*تحديد قيمة المقاومة الكھربائية باستعمال الرمز
العالمي للترقيم؛

 (6قانون العقد – قانون
إضافية التوترات

معرفة قانون العقد واستعماله؛
معرفة قانون إضافية التوترات
واستعماله؛

 (7الوقاية من أخطار
التيار الكھربائي:
البحث عن العطب الدارة القصيرة
دور الصھيرة

*معرفة كيفية البحث عن األعطاب الكھربائية
البسيطة؛
* معرفة الدارة القصيرة وبعض أخطارھا؛
* معرفة الدور الوقائي للصھيرة؛
* معرفة بعض أخطار التيار الكھربائي واالحتياطات
الواجب إتباعھا لتجنبھا؛
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