المـملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة الدار البيضاء الكبرى

منسقية مادة الفيزياء و الكيمياء

موارد مادة الفيزياء والكيمياء
بالتعليم الثانوي اإلعدادي
يستهذف برنامج مادة انفيزياء وانكيمياء
بانتعهيم انثانىي اإلعذادي تنميت ثقافت
عهميت أساسيت في متناول انجميع ورنك
عن طريق تنميت كفاياث متذاخهت ومرتبطت
بأبعاد متكامهت نهفيزياء وانكيمياء :انجىانب
انتطبيقيت وانمنهجيت وانجىانب اننظريت
وانمفاهيميت وانتاريخيت وانجىانب انمتعهقت
بانتىاصم باستعمال تعبير عهمي مالئم

مستوى السنة األولى من السلك
الثانوي اإلعدادي

السنة األولى من التعليم الثانوي إعدادي
.1الكفـاية في الكيمياء
فَٓ ٙبٚخ انسُخ األٔنٗ يٍ انتعهٛى انخبَٕ٘ اإلعذاد٘ٚ ،كٌٕ انًتعهى قبدسا عهٗ
انجحج عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ راد طبثع كًٛٛبئ ،ٙيشتجطخ ثبنتحٕالد
انفٛضٚبئٛخ ٔ انخالئظ ،يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ يجتًعّ
ٔثٛئتّٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

مرحلتا الكفـاية
فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ األٔنٗ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج
انًشحهخ
األٔنٗ

عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثبنًبء ٔانحبالد انخالث نهًبدح
يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ يجتًعّ ٔثٛئتّٔ ،انتٕاطم
ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.
فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ األٔنٗ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج

انًشحهخ
انخبَٛخ

عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثبنحبالد انخالث نهًبدح
ٔانتحٕالد انفٛضٚبئٛخ نهًبدح ٔانخالئظ ٔيعبنجخ انًٛبِ يع استخًبس تعهًبتّ
ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ يجتًعّ ٔثٛئتّٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهًٙ
يالئى.

الئحة الموارد

أسبثٛــــــــع
إسسـبء
انًـٕاسد

-

انًجبل
انًضًَٕٙ

األسجــٕع ➃
األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥

األسجــٕع ⑥
األسجــٕع ⑦
األسجــٕع ⑧
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انًبدح ٔتحٕالتٓب انفٛضٚبئٛخ

األسجــٕع ➂

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ
 -1انًبء

األسجــٕع ➀

األسجــٕع ➁
األسجــٕع ➂

السنة األولى إعدادي

-

المرحلة األولى

-

الكيمياء

-

األسدوس األو

انًٕاسد (انًعبسف؛انًٓبساد ؛انًٕاقف)

 ٓؼشكخ أُظبدس اُطج٤ؼ٤خ ُِٔبء؛ دٝسح أُبء ؛ ٓؼشكخ اُؾبالد اُل٤ض٣بئ٤خ اُضالس ُِٔبء؛ اعزؼٔبالد أُبء ٖٓ خالٍ رؼشف ٓشاؽَ دٝسح أُبء ك ٢اُطج٤ؼخ؛ٓشبٛذاد ؛
 رؾذ٣ذ ٓغبالد اعزؼٔبٍ أُ٤بٙ؛ اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤اُؾبالد اُل٤ض٣بئ٤خ اُضالس ُِٔبدح؛ اُخٞاص اُل٤ض٣بئ٤خ ٌَُ رلغ٤ش اُخٞاص أُٔ٤ضح ٌَُ ؽبُخ ك٤ض٣بئ٤خ ثبػزٔبد اُ٘ٔٞرط اُذهبئو٢ؽبُخ؛
ُِٔبدح؛
ٓ -ل ّٜٞاُؾغْ؛

 ٓؼشكخ ٓل ّٜٞاُؾغْ ٝ ٝؽذر ٚاُؼبُٔ٤خ ٝاُؼِٔ٤خ؛ تقٕٚـــى تكٕ1 ُٙٚ

 -2انحبالد
انخالث نهًبدح

 ٓل ّٜٞاٌُزِخ ؛ ٓل ّٜٞاٌُزِخ اُؾغٔ٤خ؛ اُضـظ ؛ -اُضـظ اُغ١ٞ؛

 ٓؼشكخ ٓل ّٜٞاٌُزِخ ٝ ٝؽذرٜب اُؼبُٔ٤خ ٝاُؼِٔ٤خ؛ ٓؼشكخ ٓذُٝٝ ٍٞؽذح اٌُزِخ اُؾغٔ٤خ ٝاعزـالٍ اُؼالهخ أُؼجشح ػٜ٘ب؛ رؾذ٣ذ اٌُزِخ اُؾغٔ٤خ ُٔبدح؛ رؼشف ٓل ّٜٞضـظ ؿبص ٓٝل ّٜٞاُضـظ اُغ١ٞ؛ ٓؼشكخ أعٜضح ه٤بط اُضـظ ٝاعزؼٔبُٜب ُو٤بط ضـظ ؿبص أ ٝاُضـظاُغ١ٞ؛
 ٓؼشكخ إٔ اُـبص هبثَ ُالٗضـبط ٝاُزٞعغ؛ تقٕٚـــى تكٕ2 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

انًذح
انضيُٛخ

2h
1 h30
min
1 h30
min
1h
1 h 30
min
1 h30
min
2h
1h
2h
2h

الئحة الموارد
أسبثٛــــــــع
إسسـبء
انًـٕاسد

-

السنة األولى إعدادي

انًجبل
انًضًَٕٙ

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ

األسجــٕع ➀
-3
انتحٕالد
انفٛضٚبئٛخ
نهًبدح

األسجــٕع ➁

األسجــٕع ➂
األسجــٕع ➃
األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥
األسجــٕع ⑥
األسجــٕع ⑦
األسجــٕع ⑧
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انًبدح ٔتحٕالتٓب انفٛضٚبئٛخ

األسجــٕع ➂

-

 اُؾشاسح  ٝدسعخ اُؾشاسح؛ اُزؾٞالد اُل٤ض٣بئ٤خ ُِٔبدح:اٗؾلبظ اٌُزِخ ٝػذّ اٗؾلبظ اُؾغْ
 رلغ٤ش اُزؾٞالد اُل٤ض٣بئ٤خ ُِٔبدحثبػزٔبد اُ٘ٔٞرط اُذهبئو٢؛
 رؼش٣ق اُخِ٤ظ؛ أٗٞاع اُخالئظ؛ -اُزٝثبٕ؛

المرحلة الثانية

-

الكيمياء

-

األسدوس األو

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)
 رؼ ٖ٤٤دسعخ ؽشاسح عغْ ثبعزؼٔبٍ ٓؾشاس؛ ٓؼشكخ أُظطِؼ أُوبثَ ٌَُ رؾ ٍٞك٤ض٣بئُِٔ ٢بدح (االٗظٜبسٝاُزغٔذ ٝاُزٌبصق ٝاُزجخش)؛

انًذح
انضيُٛخ
2h
2h

 ٓؼشكخ اٗؾلبظ اٌُزِخ ٝػذّ اٗؾلبظ اُؾغْ أص٘بء رؾ ٍٞك٤ض٣بئ٢ُِٔبدح؛
 رظ٘٤ق اُخالئظ إُٓ ٠زغبٗغخ ٝؿ٤ش ٓزغبٗغخ؛ٓ -ؼشكخ اُزٝثبٕ ٓغ اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤أُز٣ت ٝأُزاة كٓ ٢ؾٍِٞ؛

 تقٕٚـــى تكٕ3 ُٙٚ
 -4انخالئظ
 اُزؼشف ػِ ٠ثؼض رو٘٤بد كظَ ٌٓٗٞبد خِ٤ظ :اُزظل٤ن كظَ ٌٓٗٞبد خِ٤ظ ؛ٝاُزشش٤ؼ ٝاُزوط٤ش،
 اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤اُغغْ اُخبُض ٝاُخِ٤ظ ؛ اُغغْ اُخبُض ٤ٔٓ ٝضارٚ؛ ٓؼشكخ ٓٔ٤ضاد اُغغْ اُخبُض؛ ٓؼشكخ ٓظبدس رِٞس أُبء؛ عًِٞبد ٤ٓٞ٣خ رغب ْٛك ٢رِٞس-5
 ٓؼشكخ ٓشاؽَ ٓؼبُغخ أُ٤ب ٙأُغزؼِٔخ؛يعبنجخ أُ٤بٙ؛
 اهزشاػ إعشاءاد ػِٔ٤خ ُٔؾبسثخ رِٞس أُ٤بٙانًٛبِ
 تقٕٚـــى تكٕ4 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

1h
1h
1 h 30
min
1 h 30
min
2h
1h
2h
2h

السنة األولى من التعليم الثانوي إعدادي
 .2الكفـاية في الفيزياء
فَٓ ٙبٚخ انسُخ األٔنٗ يٍ انتعهٛى انخبَٕ٘ اإلعذاد٘ٚ ،كٌٕ انًتعهى قبدسا عهٗ
انجحج عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ راد طبثع فٛضٚبئ ، ٙيشتجطخ ثبنتٛبس
انكٓشثبئ ٙانًستًش ،يع استخًبس تعهًبتّ ٔ ،جعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ يجتًعّ
ٔثٛئتّٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

مرحلتا الكفـاية
فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ األٔنٗ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج عٍ
إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثخبطٛبد انتٛبس انكٓشثبئ ٙانًستًش

انًشحهخ
األٔنٗ ٔثبنتشكٛت عهٗ انتٕانٔ ٙانتشكٛت عهٗ انتٕاص٘ يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب فٙ
خذيتّ ٔخذيخ اٜخشٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهًٙ

يالئى.

فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ األٔنٗ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج عٍ
انًشحهخ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثبنًقبٔيخ انكٓشثبئٛخ ٔقبٌَٕ انعقذ
انخبَٛخ ٔقبٌَٕ إضبفٛخ انتٕتشاد ٔانٕقبٚخ يٍ أخطبس انتٛبس انكٓشثبئ ٙيع استخًبس
تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ اٜخشٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهًٙ
يالئى.

الئحة الموارد
أسبثٛــــع
إسسبء
انًــٕاسد

-

السنة األولى إعدادي

انًجبل
انًضًَٕٙ

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ
 -1انكٓشثبء يٍ
حٕنُب

األسجــٕع ➀
األسجــٕع ➁

األسجــٕع ③
األسجــٕع ➃

األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥
األسجــٕع ⑥
األسجــٕع ⑦
األسجــٕع ⑧
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 -2انذاسح
انكٓشثبئٛخ
انجسٛطخ
انكٓشثبء

األسجــٕع ③

-

المرحلة األولى

 -3إَٔاع
انتشاكٛت

 -4انتٛبس
انكٓشثبئٙ
انًستًش

 ٓؾطبد إٗزبط اٌُٜشثبء؛ اعزؼٔبالد اٌُٜشثبء؛ ػ٘بطش اُذاسح ٝرٔضِٜ٤ب؛ ٓل ّٜٞص٘بئ ٢اُوطت؛ -أُٞطالد ٝاُؼٞاصٍ؛

 ػِ ٠اُزٞاُ٢؛ ػِ ٠اُزٞاص١؛ خبط٤بد اُز٤بس اٌُٜشثبئ٢أُغزٔش؛
 -اعزؼٔبٍ أعٜضح اُو٤بط؛

-

الفيزياء

-

األسدوس الثاني

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)

ٓؼشكخ أ٤ٔٛخ اٌُٜشثبء ك ٢اُؾ٤بح اُ٤ٓٞ٤خ
 ٓؼشكخ ػ٘بطش اُذاسح اٌُٜشثبئ٤خ اُجغ٤طخ  ٝسٓٞصٛباالططالؽ٤خ ؛
 إٗغبص داسح ًٜشثبئ٤خ ثغ٤طخ اػزٔبدا ػِ ٠رج٤بٗزٜب  ٝاُؼٌظ رؼشف ٓل ّٜٞص٘بئ ٢اُوطت ؛ رؼشف أُٞطَ  ٝاُؼبصٍ اٌُٜشثبئ ٢؛ تقٕٚـــى تكٕ1 ُٙٚ
 اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤اُزشً٤ت ػِ ٠اُزٞاُٝ ٢اُزشً٤ت ػِ٠اُزٞاص١؛
 إٗغبص رج٤بٗخ رشً٤ت ػِ ٠اُزٞاُٝ ٢رج٤بٗخ رشً٤ت ػِ٠اُزٞاص.١
 ٓؼشكخ خبط٤بد اُز٤بس اٌُٜشثبئ ٢أُغزٔش؛ ٓؼشكخ ٝؽذر ٢شذح اُز٤بس ٝاُزٞرش ك ٢اُ٘ظبّ اُؼبُٔ٢ُِٞؽذاد؛
 رٞظ٤ق ً٤ل٤خ اعزؼٔبٍ أعٜضح اُو٤بط(األٓج٤شٓزشٝاُلُٞطٔزش)
تقٕٚـــى تكٕ2 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

انًذح انضيُٛخ
1h

3h

1h
3h

3h

1h
2h
2h

الئحة الموارد
أسبثٛــــــــع
إسســـبء
انًــٕاسد

انًجبل
انًضًَٕٙ

األسجــٕع ➀
األسجــٕع ➁
األسجــٕع ③

األسجــٕع ➃
األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥
األسجــٕع ⑥
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انكٓشثبء

األسجــٕع ③

السنة األولى إعدادي

-

-

المرحلة الثانية

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)

 سٓض ٝٝؽذح أُوبٓٝخ؛ اعزؼٔبٍ عٜبص األٓٝزش ُو٤بط -5تأحٛش انًقبٔيخ
أُوبٓٝخ؛
انكٓشثبئٛخ عهٗ
 رأص٤ش هٔ٤خ أُوبٓٝخ ػِ ٠شذحشذح انتٛبس
اُز٤بس اٌُٜشثبئ ٢ك ٢داسح؛
 اُشٓض اُؼبُُٔ ٢زشهْ٤أُوبٓٝخ؛
 هبٗ ٕٞاُؼوذ؛ -6قبٌَٕ انعقذ –
قبٌَٕ إضبفٛخ
انتٕتشاد
 هبٗ ٕٞإضبك٤خ اُزٞرشاد؛ -7انٕقبٚخ يٍ
أخطبس انتٛبس
انكٓشثبئٙ

 اُجؾش ػٖ ػطت؛ اُذاسح اُوظ٤شح؛ -دٝس اُظ٤ٜشح؛

الفيزياء

-

األسدوس الثاني

 رؼشف أُٞطَ األً ٢ٓٝض٘بئ ٢اُوطت ٝرأص٤ش ٙك ٢داسحًٜشثبئ٤خ؛
 رؾذ٣ذ هٔ٤خ أُوبٓٝخ ؛ ٓؼشكخ ٝؽذح أُوبٓٝخ ك ٢اُ٘ظبّ اُؼبُُِٔٞ ٢ؽذاد؛ ٓؼشكخ ٝرٞظ٤ق هبٗ ٕٞاُؼوذ تقٕٚـــى تكٕ3 ُٙٚ
 ٓؼشكخ ٝرٞظ٤ق هبٗ ٕٞإضبك٤خ اُزٞرشاد ٓؼشكخ ً٤ل٤خ اُجؾذ ػٖ اإلػطبة اٌُٜشثبئ٤خ؛ ٓؼشكخ اُذاسح اُوظ٤شح  ٝثؼض إخطبسٛب  ٝاُذٝس اُٞهبئ٢ُِظ٤ٜشح؛
 ٓؼشكخ ثؼض أخطبس اُز٤بس اٌُٜشثبئ ٝ ٢االؽز٤بطبداُٞاعت ارجبػٜب ُزغ٘جٜب
 تقٕٚـــى تكٕ4 ُٙٚ

انًذح
انضيُٛخ

3h

2h
1h
2h

3h

1h

األسجــٕع ⑦

 تعهى اإلديبد

2h

األسجــٕع ⑧

 تقٕٚى اإلديبد

2h

مستوى السنة الثانية من السلك
الثانوي اإلعدادي

السنة الثانية من التعليم الثانوي إعدادي
.1الكفـاية في الكيمياء
فَٓ ٙبٚخ انسُخ انخبَٛخ يٍ انتعهٛى انخبَٕ٘ اإلعذاد٘ٚ ،كٌٕ انًتعهى قبدسا عهٗ انجحج
عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ راد طبثع كًٛٛبئ ،ٙيشتجطخ ثبنتفبعم
انكًٛٛبئ ،ٙيع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ يجتًعّ ٔثٛئتّ،
ٔانتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

مرحلتا الكفـاية
فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ انخبَٛخ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج
انًشحهخ
األٔنٗ

عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثبنٕٓاء ٔخظبئظّ ٔانجضٚئبد
ٔانزساد ٔاالحتشاقبد يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ اٜخش،
ٔانتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ انخبَٛخ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج
انًشحهخ
انخبَٛخ

عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثبنتفبعم انكًٛٛبئٔ ٙقٕاَُّٛ
ٔانًٕاد انطجٛعٛخ ٔانظُبعٛخ ٔثتهٕث انٕٓاء يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب فٙ
خذيتّ ٔخذيخ اٜخشٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

الئحة الموارد
أسبثٛـع
إسسـبء
انًــٕاسد

-

انًجبل
انًضًَٕٙ

 -2ثعض
خظبئض انٕٓاء
ٔ يكَٕبتّ

األسجــٕع ➁
األسجــٕع ➂

األسجــٕع
األسجــٕع
األسجــٕع
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⑥
⑦
⑧

انًبدح

األسجــٕع ➃
األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ
 -1انٕٓاء يٍ
حٕنُب

األسجــٕع ➀

األسجــٕع ➂

السنة الثانية إعدادي

-

المرحلة األولى

 -3انجضٚئبد
ٔانزساد

-

الكيمياء

-

األسدوس األو

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)

انًذح
انضيُٛخ

 ٓؼشكخ اُطجوبد اُشئ٤غ٤خ ُِـالف اُغ١ٞ؛ ٌٓٗٞبد اُـالف رؼشف اُذٝس اُٞهبئُِ ٢ـالف اُغ ١ٞخبطخ طجوخ األٝص ٕٝاُز٣ ٢غتاُغ١ٞ؛
اُؾلبظ ػِٜ٤ب؛
 ؽشًخ اُٜٞاء ك ٢اُـالف رؼشف ؽشًخ اُٜٞاء ك ٢اُـالف اُغ١ٞ؛اُغ١ٞ؛
 -رلغ٤ش ٗشٞء اُش٣بػ؛

2h

 خظبئض اُٜٞاء؛ٌٗٞٓ -بد اُٜٞاء ؛

1h

 اُغض٣ئبد ؛ اُزساد ؛ اُزلغ٤ش اُغض٣ئُِٜٞ ٢اء؛ اُغغْ اُجغ٤ظ  ٝاُغغْاُ ُٔشًت؛

 ٓؼشكخ أٌٗٞٓ ْٛبد اُٜٞاء ِٗٝغجٜب؛ رؼشف ٓل ّٜٞاُزسح ٝسرجخ هذس هطش اُزسح ٓ ٝؼشكخ اُشٓٞص اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ؛ رؼشف ٓل ّٜٞاُغض٣ئخ؛ ً ٝزبثخ ط٤ـٜب اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ؛ تقٕٚـــى تكٕ1 ُٙٚ
 رلغ٤ش هبثِ٤خ اُٜٞاء ُالٗضـبط ٝاُزٞعغ ثبػزٔبد اُ٘ٔٞرط اُغض٣ئ٢؛ -رؼش٣ق اُغغْ اُجغ٤ظ ٝاُغغْ اُ ُٔ َش ًَّت ٝاُزٔ٤٤ض ثٜٔ٘٤ب؛

 رؼشف إٔ االؽزشام رؾ٤ٔ٤ً ٍٞبئ٢؛ اؽزشام اٌُشثٝ ٕٞاُؾذ٣ذ رؼشف ٗٞارظ اؽزشام ًَ ٖٓ اٌُشثٝ ٕٞاُؾذ٣ذ ٝاُجٞربٕ ك ٢ص٘بئ٢ٝاُجٞربٕ
 -4انتفبعم
األًٝغغٖ٤؛
اؽزشام اُغغبئش؛انكًٛٛبئٙ
 اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤االؽزشام اٌُبَٓ ٝاالؽزشام ؿ٤ش اٌُبَٓ؛ -4.1االحتشاقبد  -اُٞهب٣خ ٖٓ أخطبس
 رؼشف أخطبس االؽزشام ؿ٤ش اٌُبَٓ؛االؽزشاهبد؛
 رؼشف ثؼض ٗٞارظ اؽزشام اُغغبئش ٝػٞاهجٜب ػِ ٠طؾخ اإلٗغبٕ؛ تقٕٚـــى تكٕ2 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

2h
1h
1h

4h

1h
2h
2h

-

الئحة الموارد

انًجبل
أسبثٛع
إسسبء انًٕاسد انًضًَٕٙ

 -4.3قٕاٍَٛ
انتفبعم
انكًٛٛبئٙ

األسجــٕع ➂

انًبدح

األسجــٕع

⑥

األسجــٕع

⑦

األسجــٕع

⑧
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انًضبيٛـــــــــــــــــٍ
 -4.2يفٕٓو
انتفبعم
انكًٛٛبئٙ

األسجـٕع ➀
األسجــٕع ➁
األسجــٕع ➂

األسجــٕع ➃
األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥

السنة الثانية إعدادي

-

المرحلة الثانية

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)

 ٓل ّٜٞاُزلبػَ اٌُ٤ٔ٤بئ٢؛ ٓؼبدُخ اُزلبػَ ؛ اٗؾلبظ اٌُزِخ ؛ اٗؾلبظ اُزساد ٗٞػبٝػذدا؛

-

الكيمياء

-

األسدوس األو
انًذح
انضيُٛخ

 رؼشف ٓل ّٜٞاُزلبػَ اٌُ٤ٔ٤بئ٢؛ اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤اُزؾ ٍٞاُل٤ض٣بئٝ ٢اُزؾ ٍٞاٌُ٤ٔ٤بئ٢؛ً -زبثخ ٓؼبدُخ اُزلبػَ ثبعزؼٔبٍ أعٔبء أُزلبػالد ٝاُ٘ٞارظ؛

1h

 رؼشف هبٗ ٕٞاٗؾلبظ اٌُزِخ ٝهبٗ ٕٞاٗؾلبظ اُزساد ٗٞػب ٝػذدا أص٘بءرؾ٤ٔ٤ً ٍٞبئ٢؛

4h

 تقٕٚـــى تكٕ3 ُٙٚ
 ًزبثخ أُؼبدالد اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ اٗطالهب ٖٓ اُظ٤ؾ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ُِزلبػالد ًزبثخ أُؼبدُخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خٝاُ٘ٞارظ ٞٓٝاصٗزٜب ثزطج٤ن هبٗ ٕٞاٗؾلبظ اُزساد؛
ٞٓٝاصٗزٜب؛
 اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤أُٞاد أُظ٘ؼخ  ٝأُٞاد اُطج٤ؼ٤خ -5انًٕاد
 ٓؼشكخ إٔ ٌٓٗٞبد اُجزشٞٓ ٍٝاد طج٤ؼ٤خانطجٛعٛخ
 ٓؼشكخ طش٣وخ كظَ ٌٓٗٞبد اُجزشٍٝ اُجزشٓٝ ٍٝشزوبرٚ؛ٔانًٕاد
 ٓؼشكخ ثؼض ٓشزوبد اُجزش ٍٝاُطج٤ؼ٤خ ٝأُظ٘ؼخ ٓٝغبالدانظُبعٛخ
اعزؼٔبالرٜب
 رؼشف ثؼض أعجبة رِٞس اُٜٞاء؛ ثؼض أعجبة رِٞس اُٜٞاء؛ ٓ -ؼشكخ رأص٤ش اُزِٞس ػِ ٠اُظؾخ ٝاُج٤ئخ؛ رؼشف ثؼض اإلعشاءاد ٝاُغِ٤ًٞبد اُ٤ٓٞ٤خ ُِؾذ ٖٓ رِٞس اُٜٞاء ً٤ل٤خ اُؾذ ٖٓ رِٞسٝاُؾلبظ ػِٗ ٠وبٝرٚ؛
 -6تهٕث انٕٓاء اُٜٞاء؛
 اُٞػ ٢ثأخطبس رِٞس اُٜٞاء؛ تقٕٚـــى تكٕ4 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

1h
1h

2h

2h

1h
2h
2h

السنة الثانية من التعليم الثانوي إعدادي
.2الكفـاية في الفيزياء
فَٓ ٙبٚخ انسُخ انخبَٛخ يٍ انتعهٛى انخبَٕ٘ اإلعذاد٘ٚ ،كٌٕ انًتعهى قبدسا عهٗ انجحج
عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ راد طبثع فٛضٚبئ ،ٙيشتجطخ ثبَتشبس انضٕء
ٔانعذسبد ٔ /أٔ ثبنتٛبس انكٓشثبئ ٙانًُضن ،ٙيع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ
ٔخذيخ يجتًعّ ٔثٛئتّٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

مرحلتا الكفـاية
فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ انخبَٛخ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج
انًشحهخ
األٔنٗ

عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثبنضٕء ٔتجذدِ ٔثبالَتشبس
انًستق ًٙٛنهضٕء ٔتطجٛقبتّ يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ
اٜخشٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ انخبَٛخ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج
انًشحهخ
انخبَٛخ

عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثبَتشبس انضٕء ٔتجذدِ
ٔثبنعذسبد انشقٛقخ ٔتطجٛقبتٓب ف ٙدساسخ ثعض األجٓضح انجظشٚخ ٔ /أٔ ثبنتٛبس
انكٓشثبئ ٙانًتُبٔة انجٛجٔ ٙانتٛبس انكٓشثبئ ٙانًُضن ٙيع استخًبس تعهًبتّ
ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ اٜخشٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

الئحة الموارد

-

انًجبل
أسبثٛــــــــع
إسســـبء انًــٕاسد انًضًَٕٙ
األسجــٕع ➀
األسجــٕع ➁
األسجــٕع ➂
األسجــٕع ➂
انضٕء
األسجــٕع ➃
األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥

األسجــٕع

⑥

السنة الثانية إعدادي

-

المرحلة األولى

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ

-

الفيزياء

-

األسدوس الثاني

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)

 اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤أُ٘بثغ اُضٞئ٤خ األ٤ُٝخ ٝأُ٘بثغ اُضٞئ٤خ-1انضٕء يٍ
 أ٤ٔٛخ اُضٞء ك ٢اُؾ٤بح اُ٤ٓٞ٤خ؛اُضبٗ٣ٞخ؛
حٕنُب
 -2يُبثع انضٕء  -أُ٘بثغ اُضٞئ٤خاأل٤ُٝخ ٝاُضبٗ٣ٞخ؛ ٓ -ؼشكخ ثؼض ٓغزوجالد اُضٞء؛
 ٓغزوجالد اُضٞء؛ٔيستقجالتّ
 ٓؼشكخ ظبٛشح رجذد اُضٞء؛ رجذد اُضٞء األث٤ض  ٝرشً٤جٚ؛ ٓؼشكخ اُضٞء أؽبد ١إُِٞ؛ -3انضٕء ٔاألنٕاٌ  -اُضٞء أؽبد ١إُِٞ؛
– تجذد انضٕء
 تقٕٚـــى تكٕ1 ُٙٚ
 رظ٘٤ق ٓخزِق أٝعبط اٗزشبس اُضٞء؛ ٓل ّٜٞاٗزشبس اُضٞء؛ ٓؼشكخ ٝرطج٤ن ٓجذأ االٗزشبس أُغزوُِ ٢ٔ٤ضٞء كٝ ٢عظ أٝعبط االٗزشبس؛ ٓجذأ االٗزشبس أُغزوُِ ٢ٔ٤ضٞء؛ شلبف ٓٝزغبٗظ ٝك ٢اُلشاؽ؛ -4اَتشبس انضٕء
 ٓؼشكخ ٓ٘ؾ ٠اٗزشبس اُضٞء؛ اُؾضٓخ اُضٞئ٤خ ٝرٔضِٜ٤ب؛ اُزٔ٤٤ض ثٓ ٖ٤خزِق اُؾُضّ اُضٞئ٤خ؛ عشػخ اٗزشبس اُضٞء؛ اعزؼٔبٍ ٗٔٞرط اُشؼبع اُضٞئُ ٢زٔض َ٤اُؾُضّ اُضٞئ٤خ؛ ٓؼشكخ عشػخ اٗزشبس اُضٞء؛ ٓؼشكخ ٓجذأ اُؼِجخ أُظِٔخ؛ اُؼِجخ أُظِٔخ ؛ -5تطجٛقبد
 إٗشبء اُظٞسح اُ ُٔؾظََّ ػِٜ٤ب ثٞاعطخ ػِجخ ٓظِٔخ؛االَتشبس انًستق - ًٙٛاُظالٍ؛
 ٓؼشكخ أٗٞاع اُظِّالٍ ٝرلغ٤شٛب؛ اٌُغٞف ٝاُخغٞف؛نهضٕء
 رٔض َ٤أٗٞاع اُظِّالٍ ثبػزٔبد ٗٔٞرط اُشؼبع اُضٞئ٢؛ رلغ٤ش ظبٛشر ٢اٌُغٞف ٝاُخغٞف؛ تقٕٚـــى تكٕ2 ُٙٚ

انًذح
انضيُٛخ
1h
2h
2h
1h

3h

2h

1h

األسجــٕع

⑦

 تعهى اإلديبد

2h

األسجــٕع

⑧

 تقٕٚى اإلديبد

2h
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الئحة الموارد
أسبثٛع
إسسـبء
انًــٕاسد

انًجبل
انًضًَٕٙ

األسجــٕع ➀
األسجــٕع ➁

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ

 -6انعذسبد
انشقٛقخ
انضٕء

األسجــٕع ➂

-

السنة الثانية إعدادي

 -7تطجٛقبد:
دساسخ ثعض
األجٓضح انجظشٚخ

األسجــٕع
األسجــٕع
األسجــٕع
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⑥
⑦
⑧

انكٓشثبء

األسجــٕع ➂
األسجــٕع ➃
األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥

-

المرحلة الثانية

-

الفيزياء

-

األسدوس الثاني

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)

 رظ٘٤ق اُؼذعبد؛ ٓٔ٤ضاد اُؼذعخ اُشه٤وخأُغٔؼخ؛
 اُظٞسح أُؾظَ ػِٜ٤بثٞاعطخ ػذعخ سه٤وخ ٓغٔؼخ؛

 أٌُجشح؛ -اُؼٖ٤؛

 ساعْ اُززثزة؛ -1انتٛبس
 خبط٤بد اُز٤بس اٌُٜشثبئ٢انكٓشثبئٙ
انًتُبٔة انجٛج ٙأُز٘بٝة اُغ٤ج٢؛
 عِي اُطٞس،اُغِي أُؾب٣ذ،أُأخز األسض٢؛
 -2انتشكٛت
 اُزشً٤ت أُ٘ضُ ٢األؽبد١انكٓشثبئ ٙانًُضنٙ
اُطٞس
 -اُلبطَ  ،اُغالٓخ؛

 اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤ػذعخ سه٤وخ ٓغ ِّٔؼخ ٝػذعخ سه٤وخ ُٓلشِّهخ؛ ٓؼشكخ ٓٔ٤ضاد ٝهٞح ػذعخ سه٤وخ ٓغٔؼخ؛ ٓؼشكخ ٝؽذح أُغبكخ اُجؤس٣خ ُؼذعخ ٝٝ ،ؽذح هٞح ػذعخ؛ رؾذ٣ذ أُغبكخ اُجؤس٣خ ُؼذعخ سه٤وخ ٓغٔؼخ؛ اإلٗشبء اُٜ٘ذعُ ٢ظٞسح ش٢ء ٓض٢ء ثٞاعطخ ػذعخ سه٤وخ ُٓغ ِّٔؼخ ؛ رؾذ٣ذ ٓٔ٤ضاد اُظٞسح اُ ُٔؾظََّ ػِٜ٤ب ثٞاعطخ ػذعخ سه٤وخ ٓغٔؼخ ؛ تقٕٚـــى تكٕ3 ُٙٚ
 رؼشف ٓجذأ أٌُجِّشح؛ إٗغبص اإلٗشبء اُٜ٘ذعُِ ٢ظٞسح أُؾظَ ػِٜ٤ب ثٞاعطخ ٌٓجشح؛ رؾذ٣ذ ٓٔ٤ضاد اُظٞسح أُؾظَ ػِٜ٤ب ثٞاعطخ ٌٓجشح؛ ٓؼشكخ اُ٘ٔٞرط أُجغظ ُِؼٖ٤؛ظ ُش اُجظش ٝط ٍٞاُجظش) ٤ًٝل٤خ رظؾ٤ؾٜب؛
 رؼشف ػٞ٤ة اإلثظبس ( هِ َ اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤رٞرش ٓغزٔش  ٝرٞرش ٓز٘بٝة ع٤ج٢؛ ٓؼشكخ ٓٔ٤ضاد اُزٞرش أُز٘بٝة اُغ٤ج ٢اُؤ٤خ اُوظ – ٟٞاُؤ٤خ اُلؼبُخ؛ ٓؼشكخ إ ًَ رٞرش ٓز٘بٝة ع٤ج٣ ٢ؼط ٢ر٤بس ٓز٘بٝة ع٤ج ٢؛ رؼشف أعالى اُزشً٤ت األؽبد ١اُطٞس؛ رؼشف ٓجذأ اعزؼٔبٍ ٓلي اُجشاؿ ٢ر ٝأُظجبػ اٌُبشق؛ٓ -ؼشكخ ٗٞع اُزشً٤ت اٌُٜشثبئ ٢أُ٘ضُ ٝ ٢أ ْٛػ٘بطش ٝ ٙدٝس ًَ ٜٓ٘ب؛

 تقٕٚـــى تكٕ4 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

انًذح
انضيُٛخ

4h

1h

2h

2h

2h

1h
2h
2h

مستوى السنة الثالثة من السلك
الثانوي اإلعدادي

السنة الثالثة من التعليم الثانوي إعدادي
.1الكفـاية في الكيمياء
فَٓ ٙبٚخ انسُخ انخبنخخ يٍ انتعهٛى انخبَٕ٘ اإلعذاد٘ٚ ،كٌٕ انًتعهى قبدسا عهٗ انجحج
عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ راد طبثع كًٛٛبئ ٙيشتجطخ ثبنخٕاص
انكًٛٛبئٛخ نهًٕاد  ،يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ يجتًعّ ٔثٛئتّ،
ٔانتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

مرحلتا الكفـاية
فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ انخبنخخ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج
انًشحهخ
األٔنٗ

عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثجعض خٕاص انًٕاد
ٔتفبعالد ثعض انًٕاد يع انٕٓاء يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ
ٔخذيخ اٜخشٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ انخبنخخ إعذاد٘ قبدسا عهٗ انجحج
انًشحهخ
انخبَٛخ

عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثتفبعالد ثعض انًٕاد يع
انًحبنٛم ٔخطٕسح ثعض انًٕاد انًستعًهخ ف ٙانحٛبح انٕٛيٛخ عهٗ انظحخ ٔ
انجٛئخ يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ اٜخشٔ ،انتٕاطم
ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

الئحة الموارد

أسبثٛــع
إسسبء انًٕاسد

األسجــٕع ➁
األسجــٕع ➂

األسجــٕع

⑥

األسجــٕع

⑦

األسجــٕع

⑧
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األسجــٕع ➂
األسجــٕع ➃
األسجــٕع ⑤
األسجــٕع ⑥

انًجبل
انًضًَٕٙ

ثعض خٕاص انًٕاد

األسجــٕع ➀

-

السنة الثالثة إعدادي

-

المرحلة األولى

-

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ
 -1أيتهّ نجعض  -اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤األعغبّ
ٝأُٞاد ؛
انًٕاد
انًستعًهخ ف - ٙر٘ٞع أُٞاد ؛
حٛبتُب انٕٛيٛخ
 ٌٓٗٞبد اُزسح (:اُ٘ٞاح-االٌُزشٗٝبد) ؛
 -2انًٕاد
ٔانكٓشثبء
 األٗٞ٣بد؛ أًغذح اُؾذ٣ذ ك ٢اُٜٞاءاُشطت؛
 أًغذح األُٔ٘ ّٞ٤ك٢اُٜٞاء؛
 -1انتفبعالد  -رلبػالد ثؼض أُٞاد
ثعض انًٕاد يع اُؼض٣ٞخ ٓغ األًٝغ٤غٖ٤
انٕٓاء
اُٜٞاء؛

الكيمياء

-

األسدوس األو

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)
 اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤األعغبّ  ٝأُٞاد أٌُٗٞخ ُٜب ؛ رؼشف أُٞاد كِض٣خ صعبع٤خ ٞٓ ٝاد ثالعز٤ٌ٤خ اػزٔبدا ػِ ٠خٞاطٜب ؛ ٓؼشكخ خٞاص ثؼض أُٞاد ٓضَ اُؾذ٣ذ  ٝاُ٘ؾبط ٓ ٝزؼذد اإلصٖ٤ِ٤؛ اُٞػ ٢ثأ٤ٔٛخ ٓٞاد اُزؼِ٤ت  ٝاُزِل٤ق أُ٘بعجخ ؛ ٓؼشكخ ٌٓٗٞبد اُزسح (اُ٘ٞاح  ٝاالٌُزشٗٝبد)؛ ٓؼشكخ ٓذُ ٍٞاُؼذد اُزس Z ١؛ ٓ -ؼشكخ اُؾ٤بد اٌُٜشثبئُِ ٢زسح؛ تقٕٚـــى تكٕ1 ُٙٚ

 رؼش٣ق األٝ ٕٞ٣رظ٘٤ل ٚإُ ٠أ ٕٞ٣أؽبد ١اُزسح  ٝأٓ ٕٞ٣زؼذد اُزساد؛ ًزبثخ ط٤ـخ أ ٕٞ٣ثٔؼشكخ ػذد االٌُزشٗٝبد أُلوٞدح أ ٝأٌُزغجخ ٖٓ طشف اُزسح ٓؼشكخ اُؼٞآَ أُغبػذح ػِ ٠رأًغذ اُؾذ٣ذ ك ٢اُٜٞاء؛ ٓؼشكخ ثؼض خٞاص اُظذإ ٤ًٝل٤خ اُؾذ ٓ٘ ٚ؛ رلغ٤ش اخزالف أًغذح اُألُ ّٞ٤٘ٓٞػٖ أًغذح اُؾذ٣ذ ك ٢اُٜٞاء؛ ٓؼشكخ ٗٞع اُلِض اٗطالهب ٖٓ ُ ٕٞاُِٜت أُظبؽت الؽزشام ٓغؾٞه ٚك ٢اُٜٞاء؛ ٓؼشكخ أعٔبء ٗٞارظ اؽزشام اُلِضاد Al ;Cu ;Zn ;Feك ٢ص٘بئ ٢األًٝغ٤غٖ٤ ًزبثخ أُؼبدُخ ألًغذح اُلِضاد اُزبُ٤خ Al ;Cu ;Zn ;Feك ٢ص٘بئ ٢األًٝغ٤غٖ٤؛ رؼشف ٗٞارظ اؽزشام ثؼض أُٞاد اُؼض٣ٞخ ك ٢ص٘بئ ٢األًٝغ٤غٓ( ٖ٤ضَ اُٞسمٓٝزؼذد اإلص)ٖ٤ِ٤؛
 رؾذ٣ذ اُزساد اُذاخِخ ك ٢رٌ ٖ٣ٞأُبدح اُؼض٣ٞخ اٗطالهب ٖٓ اُ٘ٞارظ؛ ٓؼشكخ أخطبس اؽزشام أُٞاد اُؼض٣ٞخ  ٝأصشٛب ػِ ٠اُظؾخ  ٝاُج٤ئخ؛ تقٕٚـــى تكٕ2 ُٙٚ

 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

انًذح
انضيُٛخ
2h

2h
1h
2h
4h

1h
2h
2h

الئحة الموارد

-

انًجبل
أسبثٛـع
إسسبء انًٕاسد انًضًَٕٙ

السنة الثالثة إعدادي

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ
ٓ -لpH ّٜٞ؛

األسجــٕع ➀

األسجــٕع ➁

األسجــٕع ➂
األسجــٕع ➃

األسجــٕع
األسجــٕع ⑥
⑤

األسجــٕع
األسجــٕع ⑦
األسجــٕع ⑧
⑥
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األسجــٕع ➂

-

 -2تفبعالد
ثعض انًٕاد
يع انًحبنٛم
انًبئٛخ
(انحًضٛخ
ٔانقبعذٚخ)

 -3خطٕسح
ثعض انًٕاد
انًستعًهخ فٙ
انحٛبح عهٗ
انظحخ ٔ انجٛئخ

 االؽز٤بط اُٞهبئ٤خاُالصٓخ ػ٘ذ اعزؼٔبٍ
ثؼض أُؾبَُ٤
اُؾٔض٤خ  ٝاُوبػذ٣خ ؛
 رلبػالد ثؼضأُٞاد ٓغ أُؾبَُ٤
اُؾٔض٤خ ٝاُوبػذ٣خ؛
 سٝائض اٌُشق ػٖثؼض األٗٞ٣بد؛
 طشم رذث٤شاُ٘لب٣بد؛

المرحلة الثانية

-

الكيمياء

-

األسدوس األو

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)
 ٓؼشكخ ٓذُpH ٍٞ؛اعزؼٔبٍ عٜبصٓ -pHزش ٝٝسم ُ pHو٤بط ٓpHؾِٓ ٍٞبئ ٢؛ رظ٘٤ق أُؾبُ َ٤أُبئ٤خ إُ ٠ؽٔض٤خ  ٝهبػذ٣خ ٓ ٝؾب٣ذح ؽغت هpH ْ٤ ٓؼشكخ ثؼض أخطبس اُؾٔض٤خ  ٝاُوبػذ٣خ ٖٓ خالٍ ثؼض اُِظ٤وبد ٝرطج٤ن االؽز٤بطبد اُٞهبئ٤خ اُالصٓخ ػ٘ذ اعزؼٔبُٜب؛
 رؼشف ػِٔ٤خ اُزخل٤ق ًَ ٖٓ ٓؾِ ٍٞؽٔض ٝ ٢هبػذ ٝ ١أصشٛب ػِ٠هٔ٤خpH؛
 تقٕٚـــى تكٕ3 ُٙٚ
 رؼشف رأص٤ش ؽٔض اٌُِٞس٣ذس٣ي ػِ ٠اُلِضاد :اُؾذ٣ذ  ٝاُ٘ؾبط ٝاُضٗي  ٝاألُٓ ّٞ٤٘ٓٞغ ًزبثخ ٓؼبدالد اُؾظِ٤خ اُجغطخ ُٜذ ٙاُزلبػالد
 رؼشف رأص٤ش ٤ٛذسًٝغ٤ذ اُظٞد ّٞ٣ػِ ٠اُلِضاد :اُؾذ٣ذ  ٝاُ٘ؾبط ٝاُضٗي  ٝاألُ(ّٞ٤٘ٓٞدً ٕٝزبثخ أُؼبدالد)؛
2+
2+
 ٓؼشكخ ثؼض سٝائض اٌُشق ػٖ األٗٞ٣بد اُزبُ٤خ Fe - Zn : Al3+- Cu 2+ - Fe3+- Cl؛
 ٓؼشكخ خطٞسح ٗلب٣بد أُٞاد ؿ٤ش اُوبثِخ ُِزؾَِ ك ٢اُطج٤ؼخ؛ ٓؼشكخ ثؼض طشم رذث٤ش اُ٘لب٣بد  ٝثؼض طشم اعزشدادٛب( إػبدحاُزظ٘٤غ)؛
 اُٞػ ٢ثأ٤ٔٛخ أُغبٔٛخ ك ٢أُؾبكظخ ػِ ٠اُج٤ئخ  ٝاُظؾخ؛ تقٕٚـــى تكٕ4 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

انًذح
انضيُٛخ
2h

2h
1h
3h

1h

2h

1h
2h
2h

السنة الثالثة من التعليم الثانوي إعدادي
.2الكفـاية في الفيزياء
فَٓ ٙبٚخ انسُخ انخبنخخ يٍ انتعهٛى انخبَٕ٘ اإلعذاد٘ٚ ،كٌٕ انًتعهى قبدسا عهٗ انجحج
عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ راد طبثع فٛضٚبئ ٙيشتجطخ ثبنحشكخ ٔانسكٌٕ
ٔ/أٔ ثبنطبقخ انكٓشثبئٛخ ،يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ يجتًعّ
ٔثٛئتّٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهً ٙيالئى.

مرحلتا الكفـاية
فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ انخبنخخ إعذاد٘ قبدسا عهٗ :انجحج
عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثبنحشكخ ٔانسكٌٕ ٔانتأحٛشاد

انًشحهخ
األٔنٗ انًٛكبَٛكٛخ ٔانقٕٖ يع استخًبس تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ اٜخش،
ٔانتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهًٙ

يالئى.

فَٓ ٙبٚخ ْزِ انًشحهخٚ ،كٌٕ يتعهى انسُخ انخبنخخ إعذاد٘ قبدسا عهٗ :انجحج
عٍ إجبثبد أٔ حهٕل نٕضعٛخ ـ يشكهخ يشتجطخ ثتٕاصٌ جسى خبضع نقٕتٍٛ

انًشحهخ
انخبَٛخ ٔانٕصٌ ٔانكتهخ ٔ/أٔقبٌَٕ أٔو ٔانقذسح ٔانطبقخ انكٓشثبئٛت ٍٛيع استخًبس
تعهًبتّ ٔجعهٓب ف ٙخذيتّ ٔخذيخ اٜخشٔ ،انتٕاطم ثبستعًبل تعجٛش عهًٙ
يالئى.

الئحة الموارد
أسبثٛــع
إسسـبء
انًـٕاسد

-

السنة الثالثة إعدادي

انًجبل
انًضًَٕٙ

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ

األسجــٕع ➀
 -1انحشكخ
ٔانسكٌٕ

األسجــٕع ➁

األسجــٕع ➂
األسجــٕع ➃

األسجــٕع
األسجــٕع ⑥
⑤

األسجــٕع
األسجــٕع ⑦
األسجــٕع ⑧
⑥
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انًٛكبَٛك

األسجــٕع ➂

-

المرحلة األولى

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)

 ٝطق اُؾشًخ – أُشعغ -أُغبس؛
 ؽشًخ اُذٝسإ؛ ؽشًخ اإلصاؽخ؛اُغشػخ أُزٞعطخ ؛اُؾشًخ أُ٘زظٔخ؛ اُؾشًخ أُزغبسػخ– اُؾشًخأُزجبطئخ؛
 أخطبس اُغشػخ-اُغالٓخاُطشه٤خ؛

 اُزأص٤شاد أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ- 2انتأحٛشاث
ٓٝلؼُٜٞب ؛
انًٛكبَٛكٛخ –
 رأص٤شاد اُزٔبط؛انقٕٖ
 رأص٤شاد ػٖ ثؼذ؛ ٓٔ٤ضاد اُوٞح ؛ ه٤بط شذح اُوٞح ؛ -3يفٕٓو انقٕح
 -رٔض َ٤اُوٞح؛

-

الفيزياء

-

األسدوس الثاني

 رؾذ٣ذ ؽبُخ اُؾشًخ  ٝؽبُخ اُغٌ ٕٞثبُ٘غجخ ُغغْ ٓشعغ (ٗغج٤خاُؾشًخ)؛
 ٓل ّٜٞأُغبس؛ ٓؼشكخ ٗٞػ ٢ؽشًخ عغْ (اإلصاؽخ اُذٝسإ)  ٝاُزٔ٤٤ض ثٜٔ٘٤ب؛ ٓؼشكخ رؼج٤ش اُغشػخ أُزٞعطخ  ٝؽغبة هٔ٤زٜب ثبُٞؽذرkm /hٖ٤m/sٝ؛
 رؾذ٣ذ طج٤ؼخ ؽشًخ عغْ (ٓ٘زظٔخ ٓ ،زغبسػخٓ ،زجبطئخ)؛ ٓؼشكخ ثؼض اُؼٞآَ أُؤصشح ػِٓ ٠غبكخ اُزٞهق(ػ٘ذ اُلشِٓخ)؛ اُٞػ ٢ثبألخطبس اُ٘بعٔخ ػٖ اإلكشاط ك ٢اُغشػخ؛ ٓؼشكخ ثؼض هٞاػذ اُغالٓخ اُطشه٤خ  ٝرطج٤وٜب؛ تقٕٚـــى تكٕ1 ُٙٚ
 رٔ٤٤ض ٓخزِق ٓلبػ َ٤اُوٟٞ؛اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤ط٘ل ٢اُزأص٤شاد أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ (ه ٟٞاُزٔبط  ٝاُو ٟٞػٖثؼذ)؛

 ٓؼشكخ  ٝرؾذ٣ذ ٓٔ٤ضاد اُوٞح؛ ٓؼشكخ ٝؽذح شذح هٞح ك ٢اُ٘ظبّ اُؼبُٔ٢؛ رٔض َ٤اُوٞح ثغ ْٜثبػزٔبد عِْ ٓ٘بعت؛ تقٕٚـــى تكٕ2 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

انًذح
انضيُٛخ

2h
2h

1h

1h
2h
3h

1h
2h
2h

الئحة الموارد
أسبثٛـع
إسسبء
انًٕاسد

-

انًجبل
انًضًَٕٙ

انًضبيٛـــــــــــــــــٍ
 -4تٕاصٌ جسى طهت  -ششطب اُزٞاصٕ؛
انخبضع نقٕتٍٛ

األسجــٕع ➀
انًٛكبَٛك

األسجــٕع ➁

السنة الثالثة إعدادي

-

المرحلة الثانية

 ٓٔ٤ضاد ٝصٕ عغْ؛ -5انٕصٌ ٔ انكتهخ  -اُؼالهخ ث ٖ٤اُٞصٕ  ٝاٌُزِخ؛

األسجــٕع ➂
األسجــٕع ➂

األسجــٕع⑤
األسجــٕع⑥

األسجــٕع⑥
األسجــٕع⑦
األسجــٕع⑧
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انكٓشثبء

األسجــٕع ➃

 -1انًقبٔيخ
انكٓشثبئٛخ  -قبٌَٕ  -هبٗ ٕٞأّٝ؛
أٔو
 ٓل ّٜٞاُوذسح اٌُٜشثبئ٤خ؛ -2انقذسح انكٓشثبئٛخ  -اُوذسح اٌُٜشثبئ٤خ أُغزٌِٜخ ٖٓ طشف
عٜبص اُزغخٖ٤؛

-

الفيزياء

-

األسدوس الثاني

انًٕاسد (انًعبسف؛ انًٓبساد ؛انًٕاقف)
 ٓؼشكخ ششط ٢اُزٞاصٕ؛ رطج٤ن ششط ٢اُزٞاصٕ ُزؾذ٣ذ ثؼض ٓٔ٤ضاد ثؼض اُوٟٞ؛ رؾذ٣ذ ٓٔ٤ضاد ٝصٕ عغْ ؛ اُزٔ٤٤ض ثً ٖ٤زِخ عغْ ٝ ٝصٗ ٚ؛ ٓؼشكخ  ٝاعزـالٍ اُؼالهخ ث ٖ٤اُٞصٕ  ٝاٌُزِخ ؛ ٓؼشكخ إٔ شذح ٓغبٍ اُضوبُخ رزـ٤ش ٓغ رـ٤٤ش أٌُبٕ ؛ ٓؼشكخ إٔ اُغغْ ٣زٔ٤ض ثٌزِز ٝ ٚال ٣زٔ٤ض ثشذح ٝصٗ ٚ؛ تقٕٚـــى تكٕ3 ُٙٚ

انًذح
انضيُٛخ
2h

2h

1h
1h

 ٓؼشكخ هبٗ ٕٞأٝ ّٝرطج٤وٚ؛ رؼشف اُوذسح اٌُٜشثبئ٤خ ٝٝؽذرٜ٤ب اُؼبُٔ٤خ  ٝاُؼِٔ٤خ؛ ٓؼشكخ  ٝاعزـالٍ اُؼالهخ P=UxI؛ ٓؼشكخ أُٔ٤ضاد اإلعٔ٤خ ُغٜبص ًٜشثبئ٢؛ -رؾذ٣ذ اُوذسح اٌُٜشثبئ٤خ أُغزٌِٜخ ٖٓ طشف عٜبص رغخٖ٤؛

 ٓل ّٜٞاُطبهخ اٌُٜشثبئ٤خ ؛ اُطبهخ اٌُٜشثبئ٤خ أُغزٌِٜخ ٖٓ طشف ٓ -ؼشكخ ٓل ّٜٞاُطبهخ اٌُٜشثبئ٤خ ٝٝؽذرٜ٤ب اُؼبُٔ٤خ  ٝاُؼِٔ٤خ؛ ٓؼشكخ  ٝاعزـالٍ اُؼالهخ E=Pxt؛ -3انطبقخ انكٓشثبئٛخ عٜبص اُزغخٖ٤؛
 اُطبهخ اٌُٜشثبئ٤خ أُغزٌِٜخ ك ٢رشً٤ت  -رؾذ٣ذ اُطبهخ اٌُٜشثبئ٤خ أُغزٌِٜخ ك ٢اُزشً٤ت أُ٘ضُ٢؛ًٜشثبئ٘ٓ ٢ضُ - ٢اُؼذاد اٌُٜشثبئ٢؛
 تقٕٚـــى تكٕ4 ُٙٚ
 تعهى اإلديبد
 تقٕٚى اإلديبد

2h

3h

1h
2h
2h
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