السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺠﺬع اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
 / Iماذا سأستفيد من دراسة مادة الفيزياء والكيمياء ؟
يمكن تدريس مادة الفيزياء والكيمياء في سلك الثانوي التأھيلي التلميذ)ة( من تصور خطة عمل  /إستراتيجية
للحل التجريبي لمشكل ما  :كاستعمال أجھزة غير معروفة  /جديدة انطالقا من قراءة جذاذتھا التقنية .وانجاز تركيب
تجريبي قريب من اإلجراء المقترح مع تمييز مختلف أجزاء تركيب تجريبي وتحديد وظيفة كل جزء.
كما يمكن تدريس المادة المتعلم )ة( من تحديد المراحل األساسية للمقاربة العلمية التجريبية للمشكل ،وتوقع المخاطر
الممكنة لوضعية تجريبية واستعمال وسائل خاصة للوقاية .كما يمكنه من ربط ظواھر الحياة اليومية بمفاھيم
ونظريات الفيزياء والكيمياء واستعمالھا في حاالت خاصة وتطبيق مفاھيم معروفة في وضعيات جديدة.

 / IIكيف سيتم تقييمي؟
اعتمادا على التوجيھات المتعلقة بتنظيم التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأھيلي والجانب
الخاص منه بالجدع المشترك علمي ،يمكن التركيز على مايلي:
 المراقبة المستمرة باعتماد :األساليب المعتمدة في المراقبة المستمرة والتي تشمل كال من:
 1-1األنشطة التقويمية المدمجة.
 2-1الفروض الكتابية المحروسة.
 3-1عدد الفروض المحروس إضافة إلى األنشطة التقويمية المدمجة )فروض منزلية  ،أشغال
تطبيقية – بحوث – عروض (...الواجد انجازھا في كل أسدس ،ثالثة فروض ) (03على األقل.
 كيف سيتم حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة؟
يتم حساب المعدل العام للمراقبة المستمرة للمادة في كل أسدس باعتماد نسبة
المحروسة ونسبة  25%لألنشطة التقويمية المدمجة.
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للفروض الكتابية
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ٔالاسدس ٔ :الاول

ماج ) : (Syllabusالفياء والكيمياء
المضامين والمعارف األساسية


التجاذب الكوني.



أمثلة لتأثيرات ميكانيكية.



الحركة.



ميدأ القصور.



توازن جسم صلب خاضع لعدد من
القوى – قوتين وثالث قوى غير
متوازية.



توازن جسم صلب قابل للدوران حول
محور ثابت.

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية


معرفة سلم المسافات لقياس األبعاد بين األجسام
والدقائق في الكون.



معرفة قانون نيوتن للتجاذب الكوني واستغالل العالقة
المترجمة له.


معرفة وزن الجسم والعالقة p = m . g
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تصنيف القوى إلى قوى داخلية وقوى خارجية.
تصنيف قوى التماس إلى قوى موزعة وقوى مموضعة.
معرفة القوة الضاغطة ومميزاتھا.



مفھوم الضغط ووحدته واستعمال العالقة F
S
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استعمال العالقة
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عدد
الساعات
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مفھوم المعلم )معلم الفضاء ومعلم الزمن(.
تعيين مسار نقطة من متحرك بالنسبة المعلم المحدد.
حساب السرعة.

 7.5ساعات

مفھوم المعلم ) معلم الفضاء و معلم الزمن (
تعيين مسار نقطة من متحرك بالنسبة لمعلم محدد.
حساب السرعة المتوسطة و التحويل من

km.h −1

الفي ــزي ــاء

−1

 m.sو العكس
الى
 استعمال العالقة التقريبية لحساب السرعة اللحظية.
 استثمار تسجيالت لحساب السرعة اللحظية.
 استعمال المعادلة الزمنية لتحديد المسافة أو السرعة أوالمدة الزمنية في وضعيات مختلفة .
 تمثيل متجھة السرعة اللحظية عند لحظة معينة. التعبير عن الحركة المستقيمية المنتظمة بمعادلة زمنية فيوضعيات مختلفة .
 تمثيل متتجھات السرعة اللحظية في حالة الحركة
الدائرية المنتظمة.
 نص مبدا القصور . تعريف الجسم شبه المعزول و الجسم المعزول ميكانيكيا . استغالل تسجيل لتحديد مركز القصور ومعرفة موضعهبالنسبة لبعض االجسام
المتجانسة ذات اشكال ھندسية بسيطة .
 معرفة العالقة المتجھية المرجحية و تطبيقھا . تحديد مركز القصور لمجموعة أجسام صلبة.
-

معرفة و تطبيق العالقة :

F = k .∆l

= K .∆l

-

عزم مزدوجة اللي:

-

وحدة ثانية

M = −C.θ
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 Tأو

 تعريف دافعة ارخميدس و تحديد مميزاتھا . معرفة و تطبيق شرطي التوازن . تعبير معامل االحتكاك . معرفة وحدة صالبة النابض.تطبيق العالقة F = ℓ . v . g F = ℓ . v . g
 استعمال الخط المضلعي وطريقة التحليلية عند دراسة
توازن جسم صلب.
مفھوم العزم  ,حسابه  ,وحدته .
معرفة نص مبرھنة العزوم و تطبيقه .
عزم مزدوجة قوتين.
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المجال

المضامين
والمعارف األساسية
* األنواع الكيميائي.

* استخراج وفصل
األنواع الكيميائية.

السنة الدراسية 2015/2016 :
المھارات المنتظرة واألھداف األساسية
 معرفة بعض األنواع الكيميائية تأتي من الطبيعة وأخرى من التصنيع.
 تعرف تقنيتي االستخراج  :بالمذيب و التقطير المائي . االطالع على قواعد السالمة و احترامھا خالل المناوالت . تعرف و استعمال األدوات المخبرية . باعتماد جدول المعطيات :* تنبؤ بالحالة الفيزيائية لنوع كيميائي .
* اختبار المذيب المالئم النجاز االستخراج .
 انجاز تحليل كروماتوغرافي على طبقة رقيقة .* التنبؤ بالسائل الطافي في حالة سائلين ال يمتزجان.

عدد
الساعات
 1.5ساعة

 6ساعات

 تطبيق شروط و تعليمات تخص السالمة و حماية البيئة أثناء إنجازالتصنيع .
 -اقتراح طيقة تجريبية لمقارنة نوعين كيميائيين .

الك ـيــميـ ــاء

* تصنيع األنواع
الكيميائية.

* نموذج الذرة

* ھندسة بعض
الجزيئات

 تفسير و مناقشة و تقديم نتائج تحليل مقارناتي .A
 تعرف مكونات ااذرة و استعمال الرمز Z X القدرة على البحث واالنتقاء. استخراج األفكار والمعلومات الرئيسية من وثيقة علمية. معرفة ان الذرة محايدة كھربائيا . معرفة ان كتلة الذرة ممركزة أساسا في نواتھا . معرفة ان العدد الذري يميز العنصر الكيميائي . تفسير تحوالت كيميائية متتالية فيما يخص انحفاظ العنصر . مفھوم العنصر الكيميائي . كتابة البنية االلكترونية لذرة . تحديد الكترونات الطبقة الخارجية لذرة. تمييز الكترونات الطبقة الخارجية عن الكترونات الطبقة الداخلية فيالطبيعة.
 تعرف القاعدتين الثنائية و الثمانية من أجل إظھار شحنات اإليوناتاألحادية الذرة .
 -تمثيل لويس لبعض الجزيئات البسيطة :

CO 2 ,C 2 H 4 , N 2 ,O 2 ,C 2 H 6 , H 2O , NH 3 ,CH 4 , HCl ,Cl 2 , H 2

4.5
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 6ساعات

 تمثيل صيغ منشورة و نصف منشورة موافقة للقاعدتين الثنائية و الثمانيةلبعض الجزيئات البسيطة C 2 H 7 N ,C 2 H 6O ,C 4 H 10 :

* الترتيب الدوري
للعناصر الكيميائية

 معرفة ھندسة جزيئات  H 2O , NH 3 ,CH 4 :اعتمادا على التنافراإللكتروني لألزواج الرابطة و األزواج غير الرابطة .
 القدرة على تمثيل جزيئة في الفضاء . تعرف المعايير الحالية للترتيب الدوري . تحديد شحنات ايونات احادية الذرة و عددد الروابط التي يمكن أن تعطيھابعض العناصر الكيميائية .
 تحديد موضع عنصر في الترتيب الدوري . معرفة خصائص و اسماء بعض المجموعات الكيميائية . -كتابة الصيغ االجمالية و الصيغ -المنشورة باستعمال الترتيب الدوري .
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