     


الطاقة

 20ساعة درس
 20ساعة أ.م.

الظواھر
الكھربائي
ة

 8ساعة درس
 8ساعة أ.م.

الظواھر
الضوئية

 08ساعة درس
 08ساعة أ.م.

المادة وتحوالتھا

 16ساعة درس
 16ساعة أ.م.

الحجم الساعي االجمالي

 




 

 -1مقاربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظھا
 -2العمل والطاقة الحركية
 -3الطاقات الكامنة
 -4الطاقة الداخلية
 -5الطاقة والمواطنة
 -1مفھوم الحقل المغناطيسي
 -2مقاربات األفعال المتبادلة الكھرومغناطيسية
 -3الكھرباء و الحياة اليومية
-1العدسات عناصر لعدة أجھزة بصرية
 -2الدراسة التجريبية للصورة المعطاة من طرف عدسة مقربة
 -3نمذجة عدسة مقربة  :العدسة الرقيقة
-4الضوء و الحياة اليومية
 -1نموذج الغاز المثالي
-2قياس الناقلية :طريقة جديدة لقياس كمية مادة في المحاليل
الشاردية.
 -3تحديد كمية المادة بالمعايرة.
 -4مدخل إلى كيمياء الكاربون.
 104سا
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 يكشف عن مختلف أشكال التحليل الطاقوي لبعض التجھيزاتالطاقة وأنماط تحويلھا من البسيطة من الحياة اليومية؛
أجل وضعيات مختلفة
التعرف والتمييز بين مختلف أشكال
وحسب الجملة المختارة.
الطاقة و بين أنماط تحويلھا.
اختيار الجملة و التعبير عن انحفاظ
 ينجز كيفيا حصيلةطاقوية ويعبر عنھا بالكتابة الطاقة بالكتابة الرمزية.
الرمزية.
يكتب ،في أمثلة مختلفة - ،نشاطات توثيقية حول تاريخ مفھوم
المعادلة المعبرة عن انحفاظ الطاقة.
الطاقة.
استعمال برامج المحاكات.
يفسر مجھريا ظاھرةطاقوية

 
 مفھوم الجملة.األشكال الثالثة للطاقة المخزنة في Epوالكامن Ecجملة :الحركي
Ei .والداخلي
 األنماط األربعة للتحويل :ميكانيكي ،حراري  ،Weكھربائي )Wmعمل(
) Q ،أي كمية الحرارة المحولة(
Er.باإلشعاع
استطاعة تحويل- .
 مبدأ انحفاظ الطاقة.العبارة الرمزية لالنحفاظ.
 التفسير المجھري لـ:درجة الحرارة.
المركبة الحرارية للطاقة الداخلية.
التحويل الحراري والتوازن
الحراري.
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 يع ّبر ويحسب عمل قوةثابتة والطاقة الحركية
لجسم صلب في حركة
انسحابية.
 يستعمل مبدأ انحفاظالطاقة لتحديد سرعة جسم
صلب في حركة انسحابية.

   
تأثير قوة على سرعة جسم في حركةانسحابية مستقيمة .تأثير قيمة القوة
واتجاھھا.

 
 عبارة عمل قوة ثابتة :حالةحركة انسحابية.
r

) (

W AB F = F .AB. cos α

 وحدة العمل:الجول دراسة تغير سرعة متحرك ،خاضع لقوة العمل المحرك ،العمل المقاوم.ثابتة ،بداللة عمل ھذه القوة وكتلة المتحرك- ،الطاقة الحركية لجسم صلب
 Ec = 1 mV 2بغرض الوصول إلى العالقة في حالة الحركة االنسحابية:
2

أو التحقق منھا.

1
mV 2
2

= Ec
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يعبر ويحسب الطاقة الكامنةلجسم صلب في تأثير متبادل مع
األرض و/أو نابض.
 يستعمل مبدأ انحفاظ الطاقةلتحديد ارتفاع جسم صلب و/أو
تشوه نابض.

 

 دراسة حركة قذيفة في حالة إھمالاالحتكاكات مع الھواء.
دراسة حركة جسم صلب مجرور منطرف نابض معاير مسبقا.

 الطاقة الكامنة الثقالية لجسمفي تأثير متبادل مع األرض:
E pp = mgz
 الطاقة الكامنة المرونية1
2

 E pe = kx 2لنابض حلزوني
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 يوظف حصيلةطاقوية كمية.

قياسات حرارية :طريقة المزج)تحديد السعة الحرارية الكتلية(
تفسير اإلحساسات المدركة بلمسأجسام من مواد مختلفة)معادن،
الخشب ،البولستران ،الصوف.(...

 يعرف بأن طاقةرابطة أكبر تقريبا
عشرة أضعاف من
طاقة التماسك.

تحديد القدرة الحراريةلمحروق.التحقق من قانون جول)ع
م(
 قياس تغير درجة الحرارة المرافقةلتحوالت كيميائية ناشرة أو ماصة
للطاقة.
 -قياس سعة كتلية لتغير الحالة

للطاقة الداخلية - Eth .المركبة الحرارية
)  - ∆Eth = m..c(T f − Tiالعالقة
السعة الحرارية ،السعة الحرارية الكتلية
)أو الحرارة الكتلية(.
 فعل جول.مركبة الطاقة الداخلية المنسوبة إلى الحالة
الفيزيائية -الكيميائية لجملة لجملة
التحوالت الناشرة والماصة للحرارة
 طاقة رابطة كيميائية)بين الجزيئات( طاقة التماسك)داخل الجزيئات( :السعةالكتلية لتغير الحالة)أو حرارة تغير الحالة(.
التفسير المجھري لتغير الحالة الحرارية
المرافقة لتحول فيزيائي و/أو كيميائي.
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 يربط المعارف المكتسبةحول الطاقة مع االستعمال
المسؤول للطاقة في
المجتمع

   
 إنجاز )من طرفالتالميذ(عروض وعروض
وبحوث وملفات حول المواضيع
المختلفة

 
 الطاقات المتجددة ،مكانتھا وحدودھا. االحتباس الحراري وتأثيراته علىالبيئة.
االستعمال الوجيه للموارد الطاقوية.تأثيره على البيئة.

:
ترتكز كل االستدالالت الموافقة لھذا المجال على نص مبدأ انحفاظ الطاقة والمعطى منذ البداية.
لقد قدم في السنة الثالثة متوسط ،ولمدة  14ساعات ،تعليم كيفي حول الطاقة؛ ولھذا يجب أن يكون التعليم
المقدم في ھذا المستوى)السنة الثانية ثانوي( متناسقا مع ما سبق.
تتيح الوحدة األولى فرصة الرجوع والتعميق الكيفي ألھم المفاھيم المدروسة سابقا.
من باب اإلعالم نقدم فيما يلي ،أھم التوجيھات حول ما درس في السنة الثالثة متوسط ،وھي صالحة أيضا
في برنامج السنة الثانية ثانوي.
إنھا مقاربة مفاھيمية وشبه كمية للطاقة وانحفاظھا وأنماط تخزينھا وتحويلھا بدون التعرض إلى أي صيغة
كمية.
يبنى مفھوم الطاقة وانحفاظھا بصفة تدريجية عبر دراسة السالسل الطاقوية المنجزة بصفة مرتبطة مع
تركيبات واقعية يمكن فھمھا من طرف التالميذ ،ومن ھنا يمكن لمبدأ االنحفاظ أن يكون له معنى.
لقد حددت أنماط تخزين الطاقة بثالثة بصفة إرادية:
نمطان على المستوى العياني)الطاقة الحركية والطاقة الكامنة( ونمط على المستوى المجھري)الطاقة
الداخلية( .إن عبارة الطاقة الميكانيكية ،بمعنى مجموع الطاقتين الحركية والكامنة ،لن تستعمل مستقبال ولو
في التعليم الثانوي في إطار البرامج الجديدة.
تعوض العبارات :تحويل ميكانيكي،تحويل كھربائي ،تحويل حراري ،تحويل باإلشعاع العبارات السابقة لـ
العمل ،الطاقة الكھربائية ،الحرارة ،واإلشعاع.
يحدث تحويل حراري بين جملتين إذا كانت ھاتين الجملتان متالمستين وتحت درجتين مختلفتين من الحرارة.
يحدث التحويل الحراري دائما من الجملة السخنة إلى الجملة الباردة ،عندما يتوقف التحويل تصبح الجملتان
في نفس الدرجة من الحرارة :ھما في توازن حراري.
تقدم الطاقة الداخلية على أنھا مرتبطة بالحالة المجھرية للجملة)تركيبھا وحركيتھا( .يؤكد األستاذ دون أي
تعمق بأن ھذه الطاقة تتغير كلما الحظنا تغيرا في درجة الحرارة للجملة و/أو كلما الحظنا تغيرا في الحالة
الفيزيائية )صلبة ،سائلة ،غازية( ،أو الكيميائية) تغير في الجزيئات( أو النووية )تغير في األنوية الذرية(.
مفھوما النقل والحمل خارجان عن البرنامج.
سيقدم مبدأ انحفاظ الطاقة كما يلي : :الطاقة ال تستحدث وال تزول ،إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتھا ،فإن
ھذه الطاقة تكون بالضرورة قد أخذتھا من جملة )أو جمل( أخرى أو قدمتھا لھا.
سنستعمل عددا محدودا من التركيبات لتقديم مفاھيم السالسل الوظيفية والسالسل الطاقوية والحصيلة
الطاقوية مع السھر على معالجة تركيبات أخرى في التمارين.
من الضروري أن يكون لدى التالميذ تصور واقعي للتركيبات المدروسة .ونسھر على توفير التجھيز في
القسم ،وفي غيابه نقدم وسائل توضيحية) من صور ،وثائق ،أشرطة ،أقراص مضغوطة ،بطاقات(....
كل العالقات الرياضية الموافقة للطاقات المخزنة أو المحولة خارجة عن البرنامج .ونكتفي في كل مرة بذكر
العوامل المؤثرة وحسب الحالة ،في أي اتجاه .فمثال الطاقة الكامنة المرونية لنابض متعلقة بحالة االنضغاط
أو االستطالة وتزيد في الحالتين مع ازدياد االنضغاط أو االستطالة .الطاقة الداخلية تتعلق بالحالة الفيزيائية،
الكيميائية والنووية ،وتتغير في نفس اتجاه درجة الحرارة ما دامت الحالة الفيزيائية والكيميائية والنووية ال
تتغير ،ولكن إذا تغير إحدى ھذه الحاالت)أو البعض منھا( ال يمكن استنتاج أي شيء حول الحصيلة الطاقوية.
تقدم االستطاعة على أنھا سرعة التحويل للطاقة.ومن ھذه الزاوية ھي مقابلة للسرعة في الميكانيك أو
الغزارة في الري .ومن ھنا لن نتكلم على "استطاعة مقدمة أو مكتسبة" ولكن االستطاعة التي استقبلت أو
قدمت بھا ھذه الطاقة.
تكتب الحوصلة بالتعبير الرمزي التالي:
 -1نمثل رمزيا جملة برسم فقاعة نسجل بداخلھا اسم الجملة.
 -2بين حالتين  1و ، 2تمثل أشكال الطاقة المحوصلة )أي التي يمكن لھا أن تتغير(،بأعمدة )واحد لكل
شكل من الطاقة( ،موضوعة داخل الفقاعات ومملوؤة جزئيا.

طبيعة الطاقة المتغيرة
)ھنا طاقة حركية(
سھم يشير إلى جھة تغير
الطاقة المخزنة
)ھنا زيادة(

Ec2

القيمة النھائية
للطاقة

Ec1

القيمة االبتدائية
للطاقة

مالحظة :غياب عمود في فقاعة يعني عدم تغير الطاقة المخزنة .
في ھذه الحالة  ،يحول الجسم الطاقة التي يتلقاھا ويقدمھا بصفة
كاملة .
نمثل تحويال للطاقة بخط مستمر يربط بين الجملتين المعنيتين .يوضح نمط التحويل أسفل الخط الذي يوجه
وفق جھة التحويل ،ونميز ھكذا الطاقات المقدمة من الطاقات المستقبلة.
يمثل التحويل المفيد بخط متواصل ويمثل التحويل غير المفيد بخط متقطع حسب الرسم التالي:

التحويل
الطاقوي

التحويل
الطاقوي غير
يمثل الشكل المقابل قذف كرة نحو األسفل
( في حالة لكرة الطائرة)smash
تزداد الطاقة الحركية للكرة بينما الطاقة
الكامنة تتناقص في حين تستقبل الكرة
من يد الالعب Wm .تحويال ميكانيكيا

Epp

Ec2

Wm

الالعب

1

Epp

Ec1

في السنة الثانية ثانوي ندرب التالميذ على
اختيار جملة ونكتب تحت الرسم معادلة
الكرة+
انحفاظ الطاقة على الشكل التالي:
األرض
مجموع طاقات الجملة  +الطاقة المستقبلة
 مجموع الطاقات المقدمة = مجموع الطاقات النھائية للجملة.في ھذه المعادلة ،تعتبر الطاقات المحاولة بقيمھا الحسابية .فيما يخص الثقالة ،يمكن:
 إما إدخال الطاقة الكامنة الثقالية في الحصيلة الطاقوية؛ وحينئذ يجب إدماج األرض في الجملةالمدروسة .
 عدم إدخال األرض في الجملة وبالتالي عدم اللجوء إلى مفھوم الطاقة الكامنة ،وإجراء االستداللقوةالثقالة.
بعمل

ففي مثال الكرة الطائرة المقذوفة ،إذا اخترنا كجملة األرض +الكرة ،تكتب الحصيلة الطاقوية كما يلي:
Ec1+Ep1+Wm = Ec2 + Ep2
في حالة اختيار كجملة الكرة وحدھا،
سنكتب)الرسم(:

Ec2

Wm1

Ec1 +Wm1 - Wm2 = Ec2

الالعب

إن نظرية الطاقة الحركية ،ذات
التطبيقات المحدودة إلى مجال الميكانيك،
الكرة
والتي تأخذ بعين االعتبار أعمال القوى
الخارجية والقوى الداخلية ،والتي
)النظرية( ال يمكن أن نبرھن عليھا ھنا ،ھي خارجة عن البرنامج.
الصالحة من أجل )∆Ec=Σ(Wmسننجز كل االستدالالت بواسطة مبدأ انحفاظ الطاقة ولنالحظ بأن العالقة
جملة متماسكة ،والمستنتجة من مبدأ االنحفاظ ،ما ھي إال حالة خاصة لنظرية الطاقة الحركية.
بصفة عامة ،مفھوم الحرارة مرتبط بالطاقة الحركية المجھرية الناتجة عن الحركة غير المنتظمة للدقائق
المكونة للجملة .ولكن يتطلب تعليم الطاقة بأن نميز بين التحويل الحرارة وتخزينھا ،ومن أجل ذلك ،في ھذا
المجال ،يجب أن نميز بين المفھومين:
 ∆Eth.والتي ال يمكن أن نقيس إال تغيرھا  - Ethالمركبة الحرارية للطاقة الداخلية والتي نرمز لھا بـ:
 - Q.التحويل الحراري )أو كمية الحرارة المحولة( التي يرمز لھا بـ:
Er.كما يجب أن نميز بين التحويل الحراري والتحويل باإلشعاع
(We=U I tالعالقة الخاصة بالتحويل الكھربائي)
( W=Pt .و P=UIيمكن أن تستنتج من العالقتين المدروستين في المتوسط )
تمثل الوحدة الخامسة وضعية إدماجية تجند فيھا كل المعارف والموارد ،الكيفية والكمية ،المكتسبة وذلك من
أجل حل بعض المشكالت التي تعترض المواطن في حياته اليومية مؤدية ھكذا إلى اختيارات عقالنية
الستعمال الطاقة ،والمحافظة على البيئة . ...درجت ھذه الوحدة ضمن أدوات تقويم مجال الطاقة.
Ec1

Wm2

األرض
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 يعرف الطابع الشعاعيللحقل
المغناطيسي و يمثله.
 يقدر رتبة قيم بعضالحقول المغناطيسية
 يوظف المغناطيسية فيالحياة اليومية.
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إنجاز تجارب تبين تراكب الحقولالمغناطيسية.
 قياس قيمة حقل مغناطيسي )باستعمالتسالمتر و/أو بوصلة(
 نشاطات توثيقية حول الحقل المغناطيسياألرضي وتأثيراته.
 نشاطات توثيقية حول تطبيقاتالمغناطيسية في الحياة اليومية )أقراص
لينة ،بطاقات بنكية ،توجه بعض
الحيوانات.(...

 -
 المبدأ التراكبي للحقولالمغناطيسية.
 شعاع الحقل المغناطيسي. التماثل مغناطيس-وشيعة قياس قيمة الحقل(T.المغناطيسي .التسال )
 قيم بعض الحقولالمغناطيسية
 الحقل المغناطيسي األرضيوتطبيقاته.
 -تطبيقات المغناطيسية.

 ( "2"/,30 (7 8) "2"/,3&(- +56 $%& :2
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إنجاز تجارب متنوعة تبرز األفعال المتبادلةالكھرومغناطيسية.
 يفسر اشتغال جھاز -استعمال قانون البالص لقياس قيمة حقلمغناطيس.
كھروميكانيكي.
الدراسة التجريبية لمكبر الصوت )الجانبالكھرومغناطيسي(
 -تحديد المردود الطاقوي لمحرك كھربائي.
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 قانون البالص. -الربط الكھروميكانيكي.
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 يوظف الكھرومغناطيسية في نشاطات توثيقية تبرز مكانةالكھرومغناطيسية في الحياة اليومية
الحياة اليومية

 
 تطبيقات الكھرومغناطيسية فيالحياة اليومية

:
انطالقا من الدراسات الكيفية المحققة في الكھرومغناطيسية في السنتين  2و 3من التعليم المتوسط ،
نبدأ بإبراز الطابع الشعاعي للحقول المغناطيسية وذلك بتحقيق تجريبي لمبدأ تراكب الحقول
المغناطيسية)مستعملين مغانط ثم وشائع يجتازھا تيار كھربائي مستمر(.
نتوسع في المظھر الكمي بالرجوع لبعض األمثلة كالمحرك و المنوب لنصل إلى تقنين مفاھيم تتعلق بالحقل
المغناطيسي ،التدفق المغناطيسي ) تأثير قطر وعدد الحلقات ،شدة الحقل المغناطيسي ،الزاوية بين الحقل
المغناطيسي والناظم للسطح( القوة المحركة الكھربائية التحريضية ،القوة الكھرومغناطيسية المحرضة
وقانون لنز الذي يفسر تغير جھة التيار الكھربائي المتناوب المتولد.
( في السنة  RLC, RLننتھز الفرصة لتعميق مفھوم ذاتية وشيعة التي تفيدنا في دراسة الدارات الكھربائية )
3 AS .
منوب ،محرك كھربائي،مك ّبر
محولّ ،
الدراسة التي تتناول تجھيزات متنوعة مستعملة في الحياة اليومية) ّ
الصوت( تنجز في حصة األعمال المخبرية حيث يقوم التالميذ بف ّكھا وتركيبھا ومالحظة األفعال
الكھرومغناطيسية وليس على شكل تجارب أثناء الدرس.
نتناول في وضعية إدماجية ،تطبيقات الكھرومغناطيسية في الحياة اليومية )األجھزة الكھرومغناطيسية،
أجھزة الكشف في المجال الطبي ،توجيه بعض الحيوانات بالحقل المغناطيسي األرضي ،مخاطر الكھرباء على
اإلنسان.(...
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 ير ّكب جھازا بعد تفكيكه. يستغل المعلومات الموجودة فيوثيقة.

 -
 المكبرة ،المنظار الفلكي،المجھر،
آلة التصوير...
 -العدسة المبعدة.

 مالحظة وتفكيك بعض األجھزةالبصرية.
 -دراسات توثيقية
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 يحدد تجريبيا مميزاتالصورة المعطاة بواسطة
عدسة.
 يستعمل الخط الشبكي(إلنجاز تصويبات)Réticule
للبحث عن الصورة المعطاة
من طرف عدسة.
 -يستعمل برنامجا للمحاكاة

   

 -

 العدسة المقربة: الدراسة التجريبية:* البحث عن وضع الصورةالموافقة لجسم عن * تحديد موضع ومميزات
الصورة حسب الجسم
طريق التصويبات وباستعمال الخط الشبكي
وموقعه.
( )Réticule
* الكشف عن مميزات الصورة
)معتدلة ،مقلوبة ،أكبر أو أصغر من الجسم(
حسب وضعية الجسم بالنسبة للعدسة.
1
= C te
'p

1
p

 * +التحقيق التجريبي للعالقة:

 -العدسة المبعدة

 تحديد موضع ومميزات الصورة حسبالجسم وموقعه بالمحاكاة.
تحديد مسيرالضوء الذي يعبرعدسة.
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 يرسم نقطة-صورةالموافقة لنقطة-جسم
 يستعمل عالقة التبديلالموافقة لنموذج العدسات
الرقيقة.

   

 -

الرسم الھندسي لنقطة-الصورة الموافقة
لنقطة-جسم ،من أجل قيم مختلفة للبعد
المحرقي ولمواقع مختلفة للجسم نسبة
للعدسة.
مقارنة النتائج المتحصل عليھا مع
المالحظات التجريبية المحققة في

 المحور البصري والمركزالبصري والمحرقان الجسمي
والصوري.
 شرط الوضوح  :كل نقطة-جسمتوافقھا نقطة-صورة واحدة
ووحيدة.
 الرسم الھندسي لنقطة-صورةالموافقة لنقطة-جسم وذلك
باستعمال شعاعين خاصين.
 تصديق النموذج. -الكسيرة .

1 1 1
= +
f
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إيجاد عالقة التبديل:

 نب ّين ھندسيا في ھذا النموذج ،أنالعالقة متوافقة مع تلك التي وجدت
تجريبيا.
 تقريب عدسة مقربة. -القياس التجريبي لتقريب عدسة
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 يميز بين التكبير والتضخيم يفسر الصور المتحصل عليھاباألدوات البصرية.

   
 مالحظة وقياس تضخيم مكبرة. دراسة توثيقية استعمال برمجيات تعالج عيوبالبصر

 -
 المكبرة :مفھوم التضخيم. األدوات البصرية والرؤية:* الرؤية بالمنظار الفلكي
* الرؤية بالمجھر
* الرؤية بالتلسكوب
 -الرؤية وعيوب البصر

:
نواصل في ھذا الجزء ،دراسة ما شرع فيه في السنة الرابعة متوسط ،حول مفھوم الصورة ،خالل التطرق
لالنعكاس.
الوحدة رقم 1فرصة ألن يكتشف أن ھناك نوعين من العدسات )المقربة والمبعدة(.
لقد بني مفھوم الصورة حينئذ على أنھا خدعة بصرية )الدماغ متعود على االنتشار المستقيم للضوء :وفي
الحالة التي ال يكون فيھا االنتشار مستقيماُ ،تموقع كل نقطة-جسم خطأ في نقطة تسمى نقطة-صورة( .ينجز
العمل ھنا بنفس الفكرة وبنفس الطرق.
إلنجاز دراسات الكشف والبحث عن مواقع الصور مع تفضيل وضعيات مالحظة أجسام مضاءة ومبددة.
وبالتالي ستنجز األعمال المخبرية في ضوء النھار وليس في الظالم.
كما أن ھذا المجال فرصة لتوظيف المحاكاة باستعمال بعض البرمجيات في الضوء واستغاللھا بشكل خاص
في حالة العدسات المبعدة.
لدراسة الصورة المعطاة من طرف عدسة ،نتابع دائما نفس المسعى :نبدأ في البحث عن موقعھا بوضع خط
( على ورق شفاف في مستوي الصورة ،ثم نتساءل على المسار المتبع حقيقة من طرف Réticuleشبكي )
الضوء .ننمذج بعدئذ ھذه الظواھر برسم األشعة الضوئية .نستعمل من أجل ذلك ،نموذج “العدسات الرقيقة”.
نبرر عندئذ القواعد المستعملة ونؤسس العالقات الموافقة)عالقات التبديل(.
نبين فيما بعد بأن ھذه النمذجة توظف في دراسة وتوضيح تشغيل بعض األجھزة البصرية.
تعد الوحدة الرابعة كإدماج لمحتوى المجال والتطرق إلى الرؤية بأجھزة بصرية محددة.وتكون فرصة إلثارة
النقاش مع التالميذ حول عيوب البصر وتصحيحھا.
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سر ،على المستوى
 يف ّالمجھري ،معنى كل من
درجة الحرارة والضغط

  
إنجاز تجارب تبين تأثير درجةالحرارة والضغط على حجم غاز ثم
التحقق من قانون الغاز المثالي
PV=nRT

 يوظف قانون الغاز المثالي .لحساب كمية المادة خاصة
 يعرف قيم كل من درجةالحرارة والحجم المولي و
الضغط في الشرطين
النظاميين



 ! -
 المقادير المستعملة في الغازات 1)درجة الحرارة ،الضغط ،الحجم(
وكمية المادة في األنواع الكيميائية
الغازية
 -2التفسير المجھري لدرجة حرارة
وضغط غاز.
 - 3نموذج الغاز المثالي
قانون الغاز المثالي العالقة

 استعمال برمجية محاكاة لفھمالمعنى المجھري لدرجة الحرارة
والضغط والتحقق من العالقة
قانون الغاز المثاليPV=nRT.
 تحقيق تجربة لتعيين الحجم الموليPV=nRT
)(P,Tللغاز في الشرطين
 -4الحجم المولي .
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 يميز بين الرابطة التكافئيةوالشاردية
 يفسر انحالل بعضاألنواع الكيميائية في الماء
 يفسر حركة الشوارد فيمحلول

 تحضير محلول شاردي حيث:المذاب صلب شاردي )الرابطة .
الشاردية(
المذاب سائل أو غاز مستقطب.
 تحقيق تجربة تبرز ھجرة الشوارد. قياس ناقلية عدة محاليل شاردية تحقيق تجارب تبرز العواملالمؤثرة في ناقلية محلول شاردي
)طبيعة المحلول ،التركيز المولي،
درجة الحرارة ،ھندسة الخلية()ع م(
 تحقيق تجربة تمكن من رسمواستنتاج )G=f(cمنحنى المعايرة
التركيز المولي للمحلول المدروس
)ع م(
 -التمرن على استعمال العالقة

)G=f(c

]T=Σλi[Xi

 يقيس ناقلية محلولشاردي
 يوظف مفھوم الناقليةلتعيين كمية المادة في
محلول شاردي
 -يستغل منحنى المعايرة

 -
 .1المحاليل المائية
 تحضيرھا بنيتھاالتفسير المجھري)تسمية الشوارد(
 -2النقل الكھربائي للمحاليل الشاردية
 التفسير المجھري للنقل الكھربائيلجزء من محلول شاردي -Gالناقلية
 دراسة العوامل المؤثرة على ناقليةمحلول شاردي
لمحلول شارديσالناقلية النوعية
 λالشاردة -iالناقلية النوعية المولية
في  G=kCو ]-T=Σλi[Xiالعالقات
المحاليل الشاردية الممدة
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 .1التفاعل بين المحاليل الحمضية
 تحقيق تجربة تبرز المرور من يميز بين الحمضواألساسية
الحمض إلى األساس )والعكس في
واألساس
 مفھوما الحمض واألساس حسب يعين نقطة التكافؤ ثمالكواشف الملونة مثال(
برونشتد
ويوظفھا لتعيين كمية المادة
خالل المعايرة
 مفھوم الثنائية أساس/حمض التمرن على كتابة معادالت بعض)حالة خاصة لثنائيتي الماء(
الثنائيات
أمثلة لبعض الثنائيات
 يفسر تفاعل حمض-أساس  -تحقيق معايرة حمض كلور الماءعلى أساس انتقال
بواسطة محلول الصود باستعمال كاشف  -المعايرة اللونية
 المعايرة عن طريق قياس الناقليةالبروتونات من الحمض إلى ملون )ع م(
األساس
 مفھوم نقطة التكافؤ تحقيق نفس التجربة ،متابعة ناقلية)G= f(VBالمحلول ،رسم المنحنى
 يميز بين المؤكسدتعيين نقطة التكافؤ واستنتاج التركيز
والمرجع
 -2تفاعل األكسدة اإلرجاعية
المولي للمحلول المعاير
 يوظف الجدول الدوري تحقيق تجارب مختارة تبرز مفھومي  -مفھوما المؤكسد والمرجعلتحديد وضع العناصر
 مفھوم الثنائية مر/مؤالمؤكسد والمرجع )استعمال شوارد
المؤكسدة والمرجعة
 أمثلة لبعض الثنائيات )حالةملونة(
خاصة للمعادن(
 يتوقع حدوث تفاعل أكسدة  -التمرن على كتابة معادالت بعضإرجاعية
الثنائيات مع مقارنة القوة اإلرجاعية
للمعادن
 يوظف نقطة التكافؤ لتعيين  -تحقيق معايرة محلول كبريتات الحديدكمية المادة خالل تفاعل
الثنائي بواسطة محلول برمنغنات
 المعايرة اللونيةاألكسدة اإلرجاعية
البوتاسيوم
 تحقيق معايرة محلول بواسطة محلولالمعايرة عن طريق الناقلية
ثبوكبريتات الصوديوم ،متابعة ناقلية
 يفسر تفاعل األكسدة)G=f(Vالمحلول ثم رسم البيان
اإلرجاعية على أساس انتقال تعيين نقطة التكافؤ في التجربتين
االلكترونات من المرجع إلى واستنتاج التركيز المولي للمحلول
المؤكسد
المعاير
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 يكشف عن الكربون كعنصرأساسي في المواد العضوية
إلى جانب عناصر
()H.O.N….
 يميز بين الفحومالھيدروجينية المشبعة و غير
المشبعة مع تقديم الصيغ
المفصلة لھا و تسميتھا .
 يميز بين العائالتالكيميائية حسب المجموعة
المميزة مع تقديم الصيغ
المفصلة لھا وتسميتھا.
 يعرف بعض التفاعالتالتي تم ّكن المرور من
مجموعة مميزة الى أخرى.
 يكتسب بعض طرق البحث. يتعرف عن كيفية استغالللتحضير :
زيوت المحركات. المواد البالستكية المختلفة. العطور المختلفة.-المحافظة على المحيط

 ""- S *. & : 4ء = ;+
   
 تحقيق تجارب تمكن الكشف عنالكربون في عدة مواد من الحياة
اليومية) التحليل الحراري للسكر،
للزيت  ،للورق  .للقطن (.....أو
التفاعل مع حمض الكبريت المركز()ع
م(
* التمرن على تقديم الصيغ المفصلة
)نصف المفصلة( لعدة فحوم
ھيدروجينية مشبعة و غير مشبعة مع
IUPACالتسمية حسب توصيات
* الكشف عن المجموعة المميزة في
بعض العائالت  .أمين  .ألسان  .كحول
 ،ألدھيد  .كيتون  .حمض كربوكسيلي
)ع م (.
* التمرن على تقديم الصيغ المفصلة
لبعض األنواع في عائالت مختلفة .
*تحقيق تجارب :
اماھة األلسان. أكسدة الكحول. نزع الماء من الكحول . المرور من الكحول إلى المشتقالھالوجيني
* بحث من طرف التلميذ يقدم في القسم
يقوم .
للمناقشة و ّ

 -
 -1الكربون عنصر أساسي في
األنواع العضوية:
 -2الفحوم الھدروجينية
 السالسل الفحمية المختلفة التماكب التسلسلي  .التماكبالوضعي .التسمية.
-3العائالت األخرى
 مفھوم المجموعة المميزة . التماكب الوظيفي  .التسمية المرور من مجموعة مميزة الىأخرى .
 -4صناعة المواد المشتقة من
البترول )أھميتھا و أثارھا على
المحيط(

:T" +Q
 لقد تعلم التلميذ في السنة األولى كيف يعين كمية المادة لنوع كيميائي انطالقا من قياس كتلة أو حجم وكذالك كيف يقدم حصيلة المادة خالل تحول كيميائي باستعمال جدول التقدم؛ في برنامج السنة الثانية:
 سيتعرف عل نموذج الغاز المثالي و على قانونه لكي يع ّبر عن كمية المادة في األنواع الكيميائية الغازية.نتناول نموذج الغاز المثالي بواسطة محاكاة تم ّكننا من الوصول إلى القانون بصفة مدمجة دون التعرض إلى
قوانين غاي لوساك وماريوت وشارل وتسمح المحاكاة بالوصول مباشرة إلى قانون الغاز المثالي وذلك بعد
التباحث مع التالميذ عن العوامل الفيزيائية )الحجم ودرجة الحرارة والضغط ( التي تتغير في عينة من نوع
(PV= nRT.كيميائي غازي حتى نصل إلى العالقة التي تربط بين ھذه العوامل وھي) :
 كما سيتعرف على طريقة فيزيائية بسيطة غير تخريبية للمادة تمك ّنه من قياس ناقلية محلول شاردي و منميتريةpH .ثم استغالل منحنى المعايرة في المحاليل الممدة لتعيين كمية المادة مقارنة مع صعوبة المعايرة
كما يمكن له استعمال ھذه الطريقة لمتابعة تفاعل حمض -أساس أو تفاعل أكسدة ارجاعية إلى جانب
المعايرة اللونية.
و سيتعرف في مدخل الكيمياء العضوية على أھمية الكربون في األنواع الكيميائية العضوية ،على الفحوم
الھيدروجينية المختلفة و على بعض األنواع الكيميائية العضوية األكسيجينية مع كيفية المرور من مجموعة
مميزة إلى أخرى  .في األخير و من خالل بحث يقوم به يتعرف على أھمية المشتقات البترولية الناتجة عن
تفاعالت متنوعة مع كيفية المحافظة على المحيط.
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 أمثلة عن دوران أجسام حول محور يعبر ويحسب عزم قوةثابت) دوران الباب(... ،
بالنسبة لمحور دوران
 عزم عطالة بعض األجسام الصلبة يعرف عزم عطالة جسمالمتجانسة ذات األشكال الھندسية
المعروفة مثل :حلقة ،قرص،بكرة،
 يوظف نظرية ھويغنز يعرف أن التوازن في حالة اسطوانة ،قضيب منتظم  ،كرة ...،يفسر بعزم القوة ال  -توازن مسطرة متجانسة طويلة
الدوران ّ
بالنسبة لمحور ثابت مار من إحدى
بالقوة نفسھا
نقاطھا.
 يحدد الشروط العامةلتوازن جملة ميكانيكية
 -توازن بكرة.

 عزم قوة بالنسبة لمحور . عزم مزدوجة. عزم عطالة جسم صلب بالنسبةلمحور.
 توازن جسم صلب قابل للدورانحول محور ثابت.
 عبارة عمل عزم ثابتWM = M × α

 الطاقة الحركية لجسم صلب في1
2

 Ec = Jω 2حركة دورانية:

مالحظة :تضاف في وحدة الطاقات الكامنة فقرة حول الطاقة الكامنة المرونية الفتلية)حالة سلك فتل(.
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 يعبر ويحسب الطاقة الكامنة - -دراسة حركة نواس فتل ذي سلكفتل معاير مسبقا.
لقضيب في تأثير متبادل مع
سلك فتل

 
 الطاقة الكامنة المرونية لنواس فتل1
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 يفسر ظھور القوةالمحركة الكھربائية
المحرضة عن طريق
التغير في التدفق
المغناطيسي.
 يفسر بقانون لنز تغيرجھة التيار الكھربائي
المتناوب المتولد
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نشاطات توثيقية وانجاز بعضالتجارب باستعمال دينامو الدراجة
ولعب األطفال المشتغلة بمحركات.
 انجاز تجارب توضيحية لبناءمفھوم التدفق.
إنجاز تجارب حول التحريض الذاتي
.

 يفسر مبدأ المنوب. -يقيس ذاتية وشيعة

 
ظاھرة التحريض:تأثير قيمة الحقل ،سطحالدارة و اتجاھه بالنسبة للحقل المغناطيسي.
 التدفق المغناطيسي.∆Φ
∆t

=  - eالقوة الكھربائية المحركة التحريضية

 قانون لنزتوليد قوة كھربائية محركة تحريضيةالمنوب
 مبدأّ
 التحريض الذاتي: الدراسة التجريبية لظاھرة التحريض الذاتي Φ = Liالتدفق الذاتي:
 الذاتية -التفسير الطاقوي للتحريض الذاتي

مالحظة :تأتي ھذه الوحدة مباشرة بعد الوحدة الثانية الواردة في برنامج شعبة العلوم التجريبية ،على أن تؤخر
الوحدة الرابعة ) الكھرباء والحياة اليومية( إلى نھاية المجال لتمثل تتويجا له.
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 يفسر كيفيا تخفيض)أو رفع( توتر متناوب من
طرف محول.
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التفسير المبسط بتغير الحقلالمغناطيسي الناتج عن التيار األولي.

إنجاز محول بسيط بلف تلفيفين حول نواةحديدية.
 U 2و  - U1قياس القيمتين المنتجتين
 تأثير عدد الحلقات :المحول المخفضللتوترين.
والمحول الرافع للتوتر الكھربائي.
N1
 مقارنة النسبة بينھما مع النسبةN2

لعددي اللفات في التلفيفين.
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* مالحظة توتركھربائي متناوب جيبي بواسطة
 يحدد بيانيا قيمتيراسم االھتزاز المھبطي.
الدور والتوتر
* قياس الدور والقيمة األعظمية للتوتر.
األعظمي لتوتر جيبي.
* مقارنة إضاءة مصباح التوھج المغذى بتوتر
 يعرف بأن القيمة المنتجة كھربائي متناوب ثم مستمر في الحالة التيلتوتر جيبي أصغر من
تكون فيھا قيمة التوتر المستمر مساوية للقيمة
قيمته االعظمية
االعظمية للتوتر المتناوب.
* قياس قيمة منتجة.
U = U0 / 2
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سر اآلثار الناتجة في
 يف ّتركيب مقوم أحادي النوبة
ثم ثنائي النوبة.



 الدور. القيم األعظمية. الفعل الحراري للتيار الكھربائيالمتناوب:
 .القيمة المنتجة لشدة
التيارالكھربائي.
 .القيمة المنتجة للتوتر
الكھربائي.
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 تقويم أحادي النوبة بواسطة الصمام* إنجاز ودراسة تركيبات كھربائية
الثنائي ومقاومة.
مق ّومة - .تقويم ثنائي النوبة.
جسر الصمامات الثنائية.
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سر بواسطة حركات
 يف ّالشﱡحن الكھربائية ،اآلثار
المالحظة أثناء شحن
وتفريغ مكثفة بحسب قيم
)(C) ، (R
 -يفسر تمليس توتر مقوم.

  

 -

* إنجاز تجارب لتركيبات كھربائية:
 .شحن وتفريغ مكثفة.
 .التمليس.

 المكثفة:تكوينھا ،مفھوم سعة المكثفة شحن مكثفة )التفسير المجھري( تفريغ مكثفة في مقاومة تأثير) (Rو) (Cعلى مدة التفريغ )التفسيرالمجھري(
 -تطبيق :تمليس توتركھربائي مق ّوم.
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 يميز بين آثار التيارالكھربائي المستمر و آثار
التيار الكھربائي المتناوب.
 يميز بين الممانعةوالمقاومة

  
* إنجاز نفس التجارب باستعمال مرة تيار
كھربائي مستمر و مرة أخرى تيار كھربائي
متناوب:

 .تحاليل كھربائية
 .Rدارة كھربائية مقاومة
* طرحھا على شكل وضعية إشكالية تجريبية

 -

 قانون فارداي قانون أوم بين طرفي ناقل أوميمقاومته R
 مفھوم الممانعة:.قياس مقاومة وشيعة
)وحدة الممانعة ھي االوم(

:
للتمرن على استعمال راسم االھتزاز المھبطي لمالحظة ظواھر دائمة
تتاح للتالميذ ،في ھذا المجال ،فرص عديدة
ّ
مقومة ومملّسة( وظواھر انتقالية )تفريغ المكثفات في مقاومات( والتعرض لبعض التطبيقات
)توترات متناوبة ّ
الكھربائية منھا الدارات المقومة.
كل تعبير رياضي جيبي للتوتر وشدة التيار خارج عن البرنامج ،نكتفي بالكشف عليھما بالمالحظة على راسم
االھتزاز المھبطي.
ال تنجز دراسة كمية للمكثفة ونكتفي بتوضيح ظاھرتي الشحن والتفريغ عن طريق التفسير المجھري .المراد من
خالل ھذا البناء الكيفي لمفھوم السعة تفسير مختلف المنحنيات المتحصل عليھا أثناء التفريغات ث ّم تمليس
المقوم.
التوتر
ّ
ال نريد من خالل الوحدة األخيرة التمييز مجھريا بين التيارين ألن ذلك صعب في ھذا المستوى ) يمكن تأجيل
ھذا التفسير إلى السنة الثالثة ثانوي( ولكن التمييز عيانيا من خالل آثار التيارين كيفيا وكميا يتم دوما بدون
استعمال القيم اللحظية للتوتر وشدة التيار؛ للوصول بالتلميذ إلى معرفة أن المقاومة والممانعة كالھما يمثل
النسبة بين التوتر الكھربائي وشدة التيار الكھربائي ،وأن المممانعة أكبر أو تساوي المقاومة.
 .ألسباب أمنية ،لن ندرس مباشرة  -يوظف قانون الغاز المثالي لحساب كمية المادة خاصة
 يعرف قيم كل من درجة الحرارة والحجم المولي و الضغط في الشرطين النظاميينالتوتر  220فولط للقطاع)كھرباء المنازل(

