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  االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك اإلعدادي

  -2010- اإلطار المرجعي الختبار مادة الفيزياء كيمياء

 

 :تحديد المجال. 1

مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي ا�عـدادي إلى عدد من المفاھيم العلمية المرتبطة برنامج يتطرق   
يتفاعل مع  هبھدف جعلوذلك  والوقائي، ،والصحي ،والبيئي ،مستحضرا البعد القيمي )ة(متعلمبالمحيط المباشر لل

من إدماج  تمكنه أساسية موضوع المعرفة العلمية والتكنولوجيا ومصادرھما لبناء شخصيته من خ5ل تملكه كفايات
ه قيما تنسجم مع ا;ختيارات  وإكساب في محيطه ا;جتماعي وا;قتصادي، ةمندمج ةمشكل ـ وضعياتل وح، تعلماته

  .والتوجھات التربوية العامة

بقدر وافر من  هتزويدو ،)ة(المتعلمإلى تفعيل دور بالسلك ا�عدادي الفيزياء والكيمياء يھدف تدريس مادة و
من خ5ل  والتواصلوالتحليل وا;ستد;ل  والتجريب تنمية قدرته على الم5حظةو وإلى تطوير مھاراته،المعارف، 

مواجھة  جعله في، ومن بناء المفاھيم العلمية هالطرائق والتقنيات التي تمّكنالموارد وب ا;ھتمام بشكل مندمج 
 وتواصلية ستراتيجيةوا وثقافية وتكنولوجية تؤدي إلى تنمية كفايات منھجية مستقاة من المحيط المعيشوضعيات 

  .جتماعي وا;قتصاديقادرا على التكيف مع محيطه ا;مما يجعله  ،لديه

 جزءيسعى تدريس التعليم الثانوي ا�عدادي، ب مادة الفيزياء والكيمياء إضافة إلى الكفايات الخاصة بو      
 ): ة(إلى تنمية الكفاية التالية لدى المتعلم بالسنة الثالثة إعدادي" المواد"

توظيف واستثمار الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية لبعض المواد والمحاليل المائية لDجابة عن تساؤ;ت  "
المستعملة في الحياة اليومية، واتخاذ مواقف إيجابية بشأنھا  دتتعلق بالمواد وتفاعليتھا ، والوعي بأھمية اختيار الموا

 "تجاه البيئة والصحة 

والوقوف على مدى تمكن  بھذا السلك إلى ا�حاطة بمجموعة من ھذه العناصر، ويھدف التقويم ا�شھادي
ومركزة حول المجال  ،منھا من خ5ل وضعيات اختبارية مألوفة أو جديدة مرتبطة بالتعلمات اIساس) ة(مترشحال

أن يكون  ويتعين في ھذا الصدد .المدرس بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي ا�عدادي" المواد"المضمونى 
  :قادرا على )ة(مترشحال

 استرداد واستغ5ل معارفه ؛ •
توظيف مھارات الم5حظة  والتفسير والتطبيق والتمييز والتحليل وا;ستد;ل والتواصل في سياق  •

 وضعيات اختبارية؛
  ا�د;ء بحكم نقدي؛ •
 .تجاه إشكال معيناتخاذ موقف  •

  
  
  
  :تنظيم المجال. 2
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  :وأغلفتھا الزمنيةالوحدات الدراسية . 1111.2222

ة إعدادي المجال المضموني الثالث للسنةيضم برنامج مادة الفيزياء والكيمياء الخاص بالدورة الثانية     
  :وھو مجال مضموني رئيسي يشمل مجالين فرعيين ھما ،"المواد"

 بعض خواص المواد؛ •

  .الخواص الكيميائية لبعض المواد •
  :المكونة للمجالين الفرعيين السابقينويقدم الجدول التالي الوحدات الدراسية 

الغ ف   )المحتوى( الوحدات الدراسية  المجال الفرعي  المجال الرئيسي

  الزمني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 المواد

  )س 29(

  
 

بعض خواص  �
   المواد

  :أمثلة لبعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية .1

  التمييز بين اIجسام والمواد  •
  تنوع المواد •

  س 3

  :والكھرباء المواد .2
  ) النواة ـ ا�لكترونات(مكونات الذرة  •
  اIيونات  •
  الماء الخالص موصل كھربائي •

  س 4

  
  
  
  
  
 

 الخواص الكيميائية �

  لبعض المواد 

  :تفاع ت بعض المواد مع الھواء .1
  أكسدة الحديد في الھواء الرطب  •
  التذكير باحتراق الفلزات  •
  نيوم في الھواء يأكسدة اIلوم •
  ھذه التفاع5ت معاد;ت •
تفاع5ت بعض المواد العضوية مع ثنائي  •

   أوكسيجين الھواء

  س 10

  :تفاع ت بعض المواد مع المحاليل .2
   pHمفھوم  •
ا;حتياطات الوقائية أثناء استعمال  •

  المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية
تفاع5ت كيميائية لبعض المواد مع  •

  القاعديةالمحاليل الحمضية والمحاليل 
   روائز الكشف عن بعض اIيونات •

  س 8

خطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على  .3

  الصحة والبيئة
  س 4

  
  :جدول المضامين. 2.2

التقويم، و;ئحة اIھداف ب المجالين الفرعيين للمضامين المستھدفة و المجال الرئيسي يقدم جدول المضامين
من طرف  التمكن منه مجال مضموني فرعي، والتي تعتبر الحد اIدنى الذي يجباIساسية الخاصة بكل 

الغ5ف على كما يحدد الجدول نسبة اIھمية لكل مجال مضموني فرعي با;عتماد . بھدف تقويمه فيه) ة(المترشح
  .الزمني المخصص �نجازه

  جدول المضامين
ة نسب ا3ھداف ا3ساسية المجال المجال 
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 ا3ھمية الفرعي الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 المواد

  
  
  

بعض 
خواص 
 المواد

  التمييز بين اIجسام والمواد المكونة لھا؛ •
؛ تعرف تنوع المواد وتصنيفھا إلى مواد فلزية ومواد زجاجية ومواد ب5ستيكية •

  وتمييزھا اعتمادا على خواصھا؛
  ؛ (P.E)معرفة خواص بعض المواد مثل الحديد والنحاس ومتعدد ا�ثيلين •
  ؛التلفيف والتعليبالمستعملة في مواد الأھمية اختيار تعرف  •

  معرفة مكونات الذرة؛ •
  ؛Zمعرفة مدلول العدد الذري  •
  ؛معرفة الحياد الكھربائي للذرة •
  ؛تعريف اIيون وتصنيفه إلى أيون أحادي الذرة وأيون متعدد الذرات •
وعدد ا�لكترونات المكتسبة أو  Zتحديد وكتابة صيغة أيون انط5قا من العدد الذري  •

   ؛من طرف الذرة المفقودة
 .تعرف أن الماء الخالص موصل رديء للتيار الكھربائي •

  
  
  
 

  
24% 

  
 

  
  
  
 

 

 

الخواص 
الكيميائية 
لبعض 
 المواد

  ؛معرفة بعض خاصيات الصدأ وكيفية الحد منه •
  وصف أكسدة الحديد في الھواء الرطب، وأكسدة اIلومينيوم في الھواء؛ •
  معرفة العوامل المساعدة على تأكسد الحديد؛ •
  ؛في الھواء تفسير اخت5ف أكسدة اIلومينيوم عن أكسدة الحديد •
    ؛Fe3O4و   Fe2O3و  ZnO و  CuO و   Al2O3 :معرفة أسماء وصيغ اIكاسيد التالية •
 تعرف نوع الفلز انط5قا من لون اللھب الناتج عن احتراق مسحوقه في الھواء؛ •

في أوكسيجين (Zn ; Cu ; Al ; Fe) : كتابة المعاد;ت الكيميائية Iكسدة الفلزات التالية •
  الھواء؛

  تعرف نواتج احتراق بعض المواد العضوية في أوكسيجين الھواء؛ •
  ؛تعرف الذرات الداخلة في تكون المادة العضوية انط5قا من نواتج احتراقھا •
 ؛على الصحة والبيئةا وأثرھأخطار احتراق المواد العضوية  تعرف •

  ؛)pHورق  ـمتر  pHجھاز (بعض المحاليل المائية  pH تعرف وسائل قياس •
  ؛pHتصنيف المحاليل المائية إلى حمضية، وقاعدية، ومحايدة اعتمادا على قيم  •
 اللصيقاتقراءة  تعرف أخطار المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية من خ5ل  •

(pictogrammes)  وا;حتياطات الوقائية أثناء استعمالھا؛ ،  
  ؛المحلول pHتعرف عملية تخفيف محلول حمضي ومحلول قاعدي وأثرھا على قٌيمة  •
تعرف تأثير محلول حمض الكلوريدريك على فلزات الحديد والنحاس والزنك  •

  ؛التي تحدث واIلومينيوم، وكتابة المعاد;ت الحصيلة للتفاع5ت
  لتحديد نواتج التفاعل حمض ـ فلز؛ الكشفروائز  تعرف •
الحديد والنحاس والزنك  تعرف تأثير محلول ھيدروكسيد الصوديوم على فلزات •

  واIلومينيوم؛
تعرف تأثير محلول حمض الكلوريدريك، ومحلول ھيدروكسيد الصوديوم، على بعض  •

  والنيلون؛  المواد الب5ستيكية والزجاج: المواد غير الفلزية 
Cu  :كشف عن اIيونات التاليةتعرف روائز ال •

Znو +2
Al و  +2

Fe و  +3
Feو  +2

Clو  +3
-
   ،

 وكتابة معاد;ت الترسيب الموافقة؛

  معرفة خطورة نفايات المواد غير القابلة للتحلل؛ •
  .(recyclage) دتعرف بعض طرق تدبير النفايات وتقنيات ا;ستردا •

76% 

  

  :  المستويات المھارية. 3.2
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ا�عدادي، وانط5قا من اIھداف  ياء بالتعليم الثانويأھداف تدريس مادة الفيزياء والكيمتوخيا لتحقيق 
سيركز ث5ثة مستويات   إلى المستويات المھاريةتصنيف التعلمية اIساسية المصاغة في جدول المضامين؛ تم 

  : وھي ا�شھاديعليھا التقويم 
 ؛ا6سترداد وا6ستغ ل �
 ؛التطبيق �
 .حل وضعية ـ مشكلة �
  

  :وتعرف ھذه المستويات كما يلي
 :ا6سترداد وا6ستغ ل •

المصطلحات ـ ( المعارف العلمية استرجاع وتوظيف على )ة(المترشحبا;سترداد وا;ستغ5ل؛ قدرة يقصد 
في  )...الرموز ـ الوحدات ـ رتب القدر ـ التعاريف ـ القوانين ـ المبادئ ـ النماذج ـ الصيغ ـ الع5قات

  . اختباريةوضعيات 

  :التطبيق •

المعارف (توظيف عناصر  المنھج العلمي من خ5ل استغ5ل موارده  على) ة(المترشح يقصد بالتطبيق؛ قدرة
  . في سياق وضعيات اختبارية مألوفة...) العلمية والمھارات التجريبية والنظرية والمواقف

   :ل وضعية ـ مشكلةح •
وباعتماد أسناد مقترحة   ،على التعبئة المندمجة للموارد المكتسبة )ة(المترشح حل وضعية ـ مشكلة؛ قدرةبيقصد 

 .وضعية اختبارية مركبةبھمة تتعلق �نجاز مَ ...) وثائقـ معطيات (

  :جدول المستويات المھارية ومكوناتھا ونسب أھميتھا. 4.2

نسبة   مكوناتھا  المستويات المھارية
  ا3ھمية

ا6سترداد  
  وا6ستغ ل

 ؛...)نماذج ـ قوانين ـمبادئ  ـمفاھيم ( المعارفاسترداد  •

 المعارف؛ وظيفوت استعمال •

   .التوظيف السليم ل5صط5حات والرموز والوحدات •

40%  

  التطبيق

  

 من ظواھر المبادئ والقوانين والنماذج لتفسير المفاھيم و توظيف •

  المحيط المعيش؛

 ؛عينتجريبي، أو تبرير تطبيق إجراء تجريبي م بروتوكولاقتراح  •

 خاصة بالس5مة؛وسائل  قتراحتوقع المخاطر الممكنة لوضعية تجريبية وا •

 ؛عمليةاستنتاجات  تقديمأو نتائج علمية ووصف وتحليل معطيات  •

 مألوف، وتحليل مكوناته، واقتراح حلول مناسبة له؛ مشكل علمي تحديد •

 ؛ة عليهالبرھن وبناء استد;ل منطقي أ •

 إبداء رأي أو ا�د;ء بحكم نقدي؛ •

 تنظيم مراحل الحل؛ •

  .المبيانات والجداولاستغ5ل اIدوات الرياضية و •

40%  

مقترحة بشكل مندمج  لحل وضعية ـ مشكلة  مركبة  تعبئة موارد مكتسبة •  حل وضعية ـ مشكلة
  .عبر معطيات أو وثائق

20% 

   :التخصيص جدول. 5.2
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المستويات كذا ، والمجالين الفرعيين ونسبتي أھميتيھما، ويالمجال المضموني الرئيس تخصيصيقدم جدول ال
  .المھارية معبر عنه بنسبة مئويةالمستويات المھارية ونسب أھميتھا، والتقاطع بين المجا;ت المضامينية و

  يالمجال المضمون                   
  ونسبة أھميته                   

  المھاريالمستوى 
  ونسبة أھميته 

    المواد
  الخواص الكيميائية لبعض المواد  بعض خواص المواد  المجموع

24%  76%  
  ا6سترداد وا6ستغ ل

9,6% 30,4%  40% 
40%  

  التطبيق
9,6% 30,4%  40% 

40% 

  حل وضعية ـ مشكلة
20%  20% 

20%  
  

   :بنية موضوع ا6متحان. 3

يجرى ا;متحان الكتابي الجھوي الموحد لمادة الفيزياء والكيمياء في نھاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي 

  .ا�عدادي، وفي مقرر الدورة الثانية من السنة الدراسية

  :جدول توزيع النقط المخصصة  للمجا6ت المضامينية والمستويات المھارية .1.3
  

  :، وتوزع ھذه النقط حسب معطيات الجدول التالي)20(ينقط موضوع ا;متحان على عشرين 

  المجال المضموني             
  ونسبة أھميته               
  

  المستوى المھاري
  ونسبة أھميته 

    المواد
عدد النقط المسندة 
  لكل مستوى مھاري

  

الخواص الكيميائية   بعض خواص المواد
  لبعض المواد

24%  76%  
  ا6سترداد وا6ستغ ل

 نقط 6 نقط 2
 نقط 8

40%  
  التطبيق

 نقط 6 نقط 2
 نقط 8

40% 

 نقط 4  نقط 4  حل وضعية ـ مشكلة

20%  
  

  

  

  :بنية موضوع ا6متحان الجھوي الموحد . 2.3
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) 3(الموحد لمادة الفيزياء والكيمياء من ث5ثة  موضوع ا;متحان الجھوي يتكون :محتوى الموضوع •

تمارين،على أن يتطرق التمرين الثالث لوضعية اختبارية مركبة تسمح بتقويم مدى قدرة المترشح على 

 .مشكلة- حل وضعية

 .ساعة واحدة: المدة الزمنية ل?نجاز •

 .آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة ـ أدوات الكتابة والرسم ):ة(مترشحالمعينات المسموح بھا لل •

  :أساليب التقويم •

  أساليب التقويم  المستويات المھارية

  ا6سترداد وا6ستغ ل

  

أسئلة ا;ختيار من متعدد ـ أسئلة : المھارات باعتمادأسئلة لتقويم المعارف و •
 ؛...ا�جابات القصيرةصحيح أو خطأ ـ أسئلة التكميل ـ أسئلة المطابقة ـ أسئلة 

  . بسيطة ;ختبار واستثمار التعلمات أسئلة •
 المستويات المھاريةجدول مكونات تمرين توليفي يقوم حول استثمار بعض   •

   .على استغ5ل مكتسباته) ة(ويعتمد فيه المترشح   
  التطبيق

  حل

  وضعية ـ مشكلة 
   .الرئيسيمجال الوضعية اختبارية مركبة يتطلب حلھا تعبئة موارد   •

 

ويجب أن تضم التمرين والنقطة الممنوحة له، وأرقام اIسئلة، وعناصر ا�جابة لكل  :شبكة التصحيح •
ويمكن . سؤال، والنقطة المخصصة لكل جواب، وخانة تشير إلى مرجع السؤال في ا�طار المرجعي

 :اعتماد النموذج التالي
  

  مرجع السؤال في اDطار المرجعي  سلم التنقيط  عناصر اDجابة  رقم السؤال  التمرين

          

          

          

  

  

 


