
 
 
 
 

 توزٌع محتوى مادة العلوم الفٌزٌائٌة خاص بشعبة العلوم التجرٌبٌة
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  ساعة درس20

 .م. ساعة أ20

مقاربة كٌفٌة لطاقة جملة وانحفاظها   - 1

العمل والطاقة الحركٌة  - 2

الطاقات الكامنة - 3

الطاقة الداخلٌة  - 4

الطاقة والمواطنة - 5
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ئٌ
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 ا

  ساعة درس8

 .م. ساعة أ8

مفهوم الحقل المغناطٌسً - 1

مقاربات األفعال المتبادلة الكهرومغناطٌسٌة - 2

الكهرباء و الحٌاة الٌومٌة - 3

ر 
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ظو
ال

ة 
ئٌ
ضو

 ال
 ساعة درس 08
. م. ساعة أ08

 

 العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرٌة -1

الدراسة التجرٌبٌة للصورة المعطاة من طرف عدسة مقربة - 2

العدسة الرقٌقة : نمذجة عدسة مقربة - 3

الضوء  و الحٌاة الٌومٌة -4
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ة 
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لم
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  ساعة درس16

. م. ساعة أ16

طرٌقة لتعٌٌن كمٌة المادة فً الحالة : نموذج الغاز المثالً- 1
الغازٌة 

طرٌقة جدٌدة لقٌاس كمٌة مادة فً المحالٌل : قٌاس الناقلٌة- 2
. الشاردٌة

. تحدٌد كمٌة المادة بالمعاٌرة- 3

. مدخل إلى كٌمٌاء الكاربون- 4

الحجم الساعً 
اإلجمالً 

 سا 104
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 توزٌع محتوى مادة العلوم الفٌزٌائٌة خاص بشعبتً الرٌاضٌات والتقنً رٌاضٌات
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  ساعة درس 24

 م. ساعة أ16

مقاربة كٌفٌة لطاقة جملة وانحفاظها   - 1

العمل والطاقة الحركٌة - 2

حالة الحركة الدورانٌة :(2)العمل والطاقة الحركٌة- 3

الطاقات الكامنة - 4

الطاقة الداخلٌة  - 5

الطاقة والمواطنة - 6
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  ساعة درس21

 م. ساعة أ14

مفهوم الحقل المغناطٌسً - 1

مقاربات األفعال المتبادلة الكهرومغناطٌسٌة - 2

التحرٌض الكهرومغناطٌسً - 3

  المتناوبة الكهربائٌة والتٌاراتالتوترات -4

مقاربة مبسطة للمحول - 5

 متناوب كهربائً توترتقوٌم  -6

  مستمر؟كهربائً  متناوب إلى توتركهربائً من توتر  كٌف نمرّر -7

كٌف نمٌز بٌن التٌار الكهربائً المتناوب و التٌار الكهربائً - 8

المستمر؟ 

الكهرباء و الحٌاة الٌومٌة  - 9
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 ساعة درس 15

 م. ساعة أ10

 العدسات عناصر لعدة أجهزة بصرٌة- 1

الصورة المعطاة من طرف عدسة  - 2

العدسة الرقٌقة : نمذجة عدسة مقربة - 3

الضوء و الحٌاة الٌومٌة - 4

ا 
ته

ال
حو

وت
ة 

اد
لم

 ا
  ساعة درس18

 م. ساعة أ12

طرٌقة لتعٌٌن كمٌة المادة فً الحالة الغازٌة :  نموذج الغاز المثالً–1

طرٌقة جدٌدة لقٌاس كمٌة مادة فً المحالٌل : قٌاس الناقلٌة-2
. الشاردٌة

. تحدٌد كمٌة المادة بالمعاٌرة- 2

. مدخل إلى كٌمٌاء الكربون- 3

الحجم 
الساعً 
االجمالً 

   سا130

 



حصحيحاث 
 

. ٔؼطٟ فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ رقؾ١ؾب ٌجؼل األخطبء اٌزٟ ٚسدد فٟ اٌىزبة ٚ ثؼل اٌّؼط١بد إٌبلقخ

 

 
اٌّؼط١بد إٌبلقخ  اٌزقؾ١ؼ  اٌخطأ اٌغطش  اٌقفؾخ 

رؼ٠ٛل إٌؾبهبد اٌضالصخ ِٓ  3إٌؾبه   16

 ثبٌٕؾبه١ٓ اٌّمزشؽ١ٓ 16اٌقفؾخ 

إٌؾبهبد اٌجذ٠ٍخ "فٟ وزبة األعزبر 

" ٌفمشح اٌطبلخ اٌؾشو١خ

 

  l l2 11اٌؾىً 56

وً  56

اٌقفؾخ 

 اعزجذي وً وٍّخ ٔبثل ثىٍّخ ِطبه إٌبثل 

  N=600 tr/mn N=6000 tr/mn 17اٌزّش٠ٓ 73

 M=0.1kg   2ٔؾبه 77

τ=0.05s 

 1ٔؾبه 81

 3ط

 ثذالٌخ اٌضا٠ٚخ ثذالٌخ رغ١شاد اٌضا٠ٚخ ... 

 kJ 430فمذ    14اٌزّش٠ٓ 110

 ( mn: ِؾٛس اٌضِٓ)إٌّؾٕٝ ( mm: ِؾٛس اٌضِٓ)إٌّؾٕٝ  15اٌزّش٠ٓ 110

  (mn: ِؾٛس اٌضِٓ)إٌّؾٕٝ  (s: ِؾٛس اٌضِٓ)إٌّؾٕٝ  20اٌزّش٠ٓ 111

 التي لم ترد في aإضافة قيمة   8اٌزّش٠ٓ  159
 a: النص وىي

a = CD = 2cm 

 1التمرين 173
 (سؤال أ

 

مائالعمىالحقل ِبـ  إضافة اإلقتراح التالي 
60° 

  .."شاقوليفي وضع "  .."أفقيتبقى دائما في وضع "  14التمرين 176

  = 66,7 C1 بقيمة   C1=71.4 قيمة التقريب  6التمرين  235

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

  مقاربة كيفية لطاقة جملة و إنحفاظها                        1:انىحذة 
                  

 

 :  في انىحذة انخذرج
 

 

 

انُشاط انعُاصر انًذة انحصت 

  د110 1

 

 عًهي

:  دراست انظاهرة – 1

 يفهىو انجًهت  – أ 

 انسهسهت انىظيفيت  –ب 

 انسهسهت انطاقىيت - ج

 دراست حركيباث يخخهفت 

  د50 2

َظري 

 أشكال انطاقت  – 2

  انطاقت انحركيت –أ 

 2 +1-انُشاطاث انبذيهت 

  د50 3

 َظري

 انطاقت انذاخهيت  –ب 

 

  18-17 –ص : َشاطاث 

  د110 4

عًهي 

انطاقت انكايُت  - ج

 انطاقت انكايُت انًروَيت  -

 انطاقت انكايُت انثقانيت  -

  .20 – 19 –ص : َشاطاث 

  د50 5

َظري 

 انحصيهت انطاقىيت  – 3

.  إسخطاعت انخحىيم – أ 

.  يبذأ إَحفاظ انطاقت –ب 

 .انحصيهت انطاقىيت - ج

 أيثهت و حطبيقاث 

 د 50 6

 َظري

 حم بعض انخًاريٍ   حصت حقىيًيت 

 د 110 7

 عًهي 

 24-18 –ص : َشاط   انخحىيم انحراري و انخىازٌ انحراري – 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 -  - 11– ثطبلخ ف١ٕخ سلُ – ثطبلخ ف١ٕخ سلُ 

:                                        األعزبر :                                        األعزبر 

:اٌّغـــــــزٜٛ -      :اٌّغـــــبي -  اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ػٍَٛ رغش٠ج١خ                :اٌّغـــــــزٜٛ -  ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ :اٌّغـــــبي - 

:  اٌّـــــــــــبدح   -  :اٌٛؽـــــذح - ف١ض٠بء                                      :  اٌّـــــــــــبدح   -   ِمبسثخ و١ف١خ ٌطبلخ عٍّخ ٚ أؾفبظٙب :اٌٛؽـــــذح - 

:اٌّذح اٌض١ِٕخ  -     دساعخ اٌظب٘شح :: اٌّٛمٛع- اٌّٛمٛع-  د                                      110 :اٌّذح اٌض١ِٕخ  - 

ٛع اٌؾقـخ  -      ػًّ ِخجشٞ: ٔٛع اٌؾقـخ  -ٔ 

: ِإؽشاد اٌىفبءح : ِإؽشاد اٌىفبءح 

  .٠ىؾف ػٓ ِخزٍف أؽىبي اٌطبلخ ٚ أّٔبه رؾ٠ٍٛٙب ِٓ أعً ٚمؼ١بد ِخزٍفخ ٚ ؽغت اٌغٍّخ اٌّخزبسح    -     - 

         : :األدٚاد ٚ اٌّٛاد اٌّغزؼٍّخاألدٚاد ٚ اٌّٛاد اٌّغزؼٍّخ

عغُ  – خ١و – ثىشح – ع١ش ٌٕمً اٌؾشوخ – د٠ٕبِٛ – أعالن رٛف١ً – ِقجبػ  -

ػشثخ  – ِذخشح رغش٠ج١خ – ع١ش ٌٕمً اٌؾشوخ – ِؾشن  -

 لبسٚسح غبص ِغ ِٛلذ – لذس – ػٕفخ ثخبس٠خ –  ثىشح – ع١ش ٌٕمً اٌؾشوخ – د٠ٕبِٛ - أعالن رٛف١ً – ِقجبػ  -

. أعالن رٛف١ً– ِقجبػ - د٠ٕبِٛ – ع١ش ٌٕمً اٌؾشوخ – ثىشح – ػٕفخ ٘ٛائ١خ – ِغفف اٌؾؼش 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 

 

 د 20 

 :دساعخ اٌظب٘شح

 رال١ِز 4)٠ٛصع اٌزال١ِز فٟ ِغّٛػبد فغ١شح  -

 .(ِضال

 :٠مذَ اٌٛمؼ١بد اإلؽىب١ٌخ اٌزب١ٌخ  -

 رٛ٘ظ ِقجبػ ثٛاعطخ ؽغش -1

 .رؾش٠ه ػشثخ فغ١شح ثٛاعطخ ِذخشح  -2

 .رٛ٘ظ ِقجبػ ثٛاعطخ لبسٚسح غبص -3

 .رٛ٘ظ ِقجبػ ثٛاعطخ ِغفف اٌؾؼش -4

 -٠مزشػ األعزبر ِغّٛػخ ِٓ األدٚاد 

 د٠ٕبِٛ، ع١ٛس، ثىشاد، ػٕفبد،)اٌّزٛفشح

 ثذْٚ أْ رمذَ (لذس، ِؾشوبد وٙشثبئ١خ 

 .ٌٍزال١ِز

 فىش فٟ و١ف١خ ؽً ٘زٖ اإلؽىب١ٌبد ثبخز١بس 

 .األدٚاد إٌّبعجخ

 

٠فىش اٌزال١ِز فٟ و١ف١خ ؽً اإلؽىب١ٌبد ثٛاعطخ 

. األدٚاد اٌّمزشؽخ 

 

. ٠ٕغضْٚ ِخططبد ٚ سعِٛبد ِٕبعجخ ٌىً ٚمؼ١خ 

 

سعُ اٌّخططبد اٌّّىٕخ  ِٕبلؾخ اٌّخططبد اٌّمزشؽخ ِٓ هشف اٌّغّٛػبد   د  20

 

. وزبثخ اٌّف٠َٛٙزوش ثّفَٙٛ اٌغٍّخ ٚ اٌغٍغٍخ اٌٛظ١ف١خ   د 10

 

٠طٍت ِٓ اٌّغّٛػبد ئٔغبص اٌغالعً اٌٛظ١ف١خ  د 15

. اٌّٛافمخ ٌىً رشو١ت 

. ئٔغبص اٌغالعً اٌٛظ١ف١خ 

اٌزقؾ١ؼ  إٌّبلؾخ   د 10

٠زوش ثبٌغالعً اٌطبل٠ٛخ ٚ أّٔبه اٌزؾ٠ًٛ  أؽىبي  د 10

اٌطبلخ 

 

 

٠طٍت ِٓ اٌّغّٛػبد ئٔغبص اٌغالعغً اٌطبل٠ٛخ  د 15

. اٌّٛافمخ ٌىً رشو١ت 

. ئٔغبص اٌغالعً اٌطبل٠ٛخ 

اٌزقؾ١ؼ إٌّبلؾخ   د 10

  

  

  

  



  

 -  - 22  ––ثطبلخ ف١ٕخ سلُ ثطبلخ ف١ٕخ سلُ 

:                                        األعزبر  :                                        األعزبر 

:اٌّغـــــــزٜٛ   -  :اٌّغـــــبي -  اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ػٍَٛ رغش٠ج١خ                :اٌّغـــــــزٜٛ   -   ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ:اٌّغـــــبي - 

:  اٌّـــــــــــبدح   -  :اٌٛؽـــــذح - ف١ض٠بء                                      :  اٌّـــــــــــبدح   -    ِمبسثخ و١ف١خ ٌطبلخ عٍّخ ٚ أؾفبظٙب:اٌٛؽـــــذح - 

:اٌّذح اٌض١ِٕخ   -    اٌطبلخ اٌؾشو١خ– أؽىبي اٌطبلخ :: اٌّٛمٛع- اٌّٛمٛع-  د                                         50 :اٌّذح اٌض١ِٕخ   - 

ٛع اٌؾقـخ   -    ( 1-اٌؾقخ  )  ٔظشٞ: ٔٛع اٌؾقـخ   -ٔ 

  : ِإؽشاد اٌىفبءح : ِإؽشاد اٌىفبءح 

. ٠زؼشف و١ف١ب ػٓ أؽىبي اٌطبلخ     -     - 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح  

 :  ــ انطاقت انحركيت 1 ــ4 د 10

 (ِمبسثخ و١ف١خ)ػاللخ اٌطبلخ اٌؾشو١خ ثبٌغشػخ - 
  1- ٔؾبه   -

ؽشػ اٌزغشثخ ٚ وزبثخ األعئٍخ  -

اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ  

  د 10

ِٕبلؾخ اإلعبثبد اٌّمزشؽخ  -

وزبثخ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ 

  (ِمبسثخ و١ف١خ)ػاللخ اٌطبلخ اٌؾشو١خ ثبٌىزٍخ -  د 10
 2-ٔؾبه  -

 ؽشػ اٌزغشثخ ٚ وزبثخ األعئٍخ -

 

اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ 

 ِٕبلؾخ اإلعبثبد اٌّمزشؽخ - د 10

 

وزبثخ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ 

 د 10
 اعزٕزظ ثاوّبي اٌفشغبد

 هبلخ  ِؼ٠ٍٍُّه وً عغُ ِزؾشن فٟ

 EC.: ٔشِض ٌٙب ثبٌشِضؽشو١خ

 اٌغغُ فٟ عشػخ ةاٌؾشو١خرزؼٍك اٌطبلخ 
عشػخ  اٌّؼزجش ثؾ١ش رضداد وٍّب صادد اٌّؼٍُ

 ثؾ١ش رضداد هبلزٗ وزٍزٗاٌغغُ وّب رزؼٍك ة

  . وزٍزٗ ثبصد٠بداٌؾشو١خ
 

 

وزبثخ اإلعزٕزبط ٚ ِأل اٌفشاغبد 

   

 
 
 
 
 
 

 

 
  



  

  --33  ––ثطبلخ ف١ٕخ سلُ ثطبلخ ف١ٕخ سلُ 

:                                        األعزبر  :                                        األعزبر 

:اٌّغـــــــزٜٛ   -  :اٌّغـــــبي -  اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ػٍَٛ رغش٠ج١خ                :اٌّغـــــــزٜٛ   -   ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ:اٌّغـــــبي - 

:  اٌّـــــــــــبدح   -  :اٌٛؽـــــذح - ف١ض٠بء                                      :  اٌّـــــــــــبدح   -    ِمبسثخ و١ف١خ ٌطبلخ عٍّخ ٚ أؾفبظٙب:اٌٛؽـــــذح - 

:اٌّذح اٌض١ِٕخ   -    اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ – أؽىبي اٌطبلخ :: اٌّٛمٛع- اٌّٛمٛع-  د                                         50 :اٌّذح اٌض١ِٕخ   - 

ٛع اٌؾقـخ   -     ( 2-اٌؾقخ  ) ٔظشٞ: ٔٛع اٌؾقـخ   -ٔ 

  : ِإؽشاد اٌىفبءح : ِإؽشاد اٌىفبءح 

. ٠زؼشف و١ف١ب ػٓ أؽىبي اٌطبلخ     -     - 

ما ٌقوم به التلمٌذ ما ٌقوم به األستاذ المدة  

 :   انطاقت داخهيت2 -4 د 10

 17ِٓ اٌىزبة اٌّذسعٟ ؿ  :  1  ٔؾبه 

 رمذ٠ُ ٚ ؽشػ إٌؾبه 

 كتابة النشاط و اإلجابة عن األسئلة 

كتابة اإلجابة الصحٌحة المناقشة   د 10

:  اعزٕزظ ثاوّبي اٌفشاغبد د 5

 اٌذاخ١ٍخ٠خضْ اٌؼّٛد اٌىٙشثبئٟ هبلخ ٔذػٛ٘ب اٌطبلخ 

 ٚ ٟ٘ رزؼٍك فٟ ٘زٖ ٘زا اٌّضبي Eiٚ ٔشِض ٌٙب ثبٌشِض 

 .اٌى١ّ١بئ١خثبٌؾبٌخ 

رزؾٛي اٌطبلخ ِٓ اٌؼّٛد ئٌٝ اٌّؾشن، ٔمٛي أٔٗ ؽذس 

٠زؾمك ٘زا . We ٚٔشِض ٌٗ ثبٌشِض وٙشثبئٟ رؾ٠ًٛ

 .اٌزؾ٠ًٛ ػٕذِب ٠ؼجش ر١بس داسح وٙشثبئ١خ

اإلستنتاج بمأل الفراغات  

  2-ٔؾبه  د 10

رمذ٠ُ ٚ ؽشػ إٌؾبه 

كتابة النشاط و اإلجابة عن األسئلة 

كتابة اإلجابة الصحٌحة المناقشة   د 10

:  اعزٕزظ ثاوّبي اٌفشاغبد د 5

 .اٌذاخ١ٍخػٕذِب رشرفغ دسعخ ؽشاسح اٌّبء رضداد هبلزٗ 

 ٌغض٠ئبد اٌؾشو١خ ٌٍّبء ثبٌطبلخ اٌذاخ١ٍخرزؼٍك اٌطبلخ 

. (هبلخ ؽشو١خ ١ِىشٚعىٛث١خ)اٌّبء 

 ث١ٓ اٌّمبِٚخ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّبء ٚ ؽشاسٞؽذس رؾ٠ًٛ 

. Qٔشِض ٌٙزا اٌزؾ٠ًٛ ثبٌشِض 

اإلستنتاج بمأل الفراغات 

كتابة النشاط و اإلجابة عن األسئلة  رمذ٠ُ ٚ ؽشػ إٌؾبه – 3-ٔؾبه  د 10

كتابة اإلجابة الصحٌحة المناقشة   د 10

:  اعزٕزظ ثاوّبي اٌفشاغبد د 5

 أوجش ِٓ اٌطبلخ داخ١ٍخ هبلخ 1 اوزغت اٌّبء فٟ اٌٛػبء

 ٔز١غخ رؼشمٗ 2 اٌزٟ اوزغجٙب اٌّبء فٟ اٌٛػبء اٌذاخ١ٍخ

 ِٓ ثبإلؽؼبعٔمٛي أّٔٗ ؽذس رؾ٠ًٛ ٌٍطبلخ . ٌألؽؼخ

٠ذػٝ ٘زا إٌّو ِٓ . ئٌٝ اٌّبء (أٚ اٌؾّظ)اٌّقجبػ 

     .Er ٚ ٔشِض ٌٗ ثبٌشِض ثبإلؽؼبعاٌزؾ٠ًٛ، رؾ٠ًٛ 

اإلستنتاج بمأل الفراغات 

 
ٌختار األستاذ نشاطٌن فقط : مالحظة 

 
 



 
 -  - 44  ––ثطبلخ ف١ٕخ سلُ ثطبلخ ف١ٕخ سلُ 

 
:                                        األعزبر  :                                        األعزبر 

:اٌّغـــــــزٜٛ   -  :اٌّغـــــبي -  اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ػٍَٛ رغش٠ج١خ                :اٌّغـــــــزٜٛ   -   ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ:اٌّغـــــبي - 

:  اٌّـــــــــــبدح   -  :اٌٛؽـــــذح - ف١ض٠بء                                      :  اٌّـــــــــــبدح   -    ِمبسثخ و١ف١خ ٌطبلخ عٍّخ ٚ أؾفبظٙب:اٌٛؽـــــذح - 

:اٌّذح اٌض١ِٕخ   -    اٌطبلخ اٌىبِٕخ– أؽىبي اٌطبلخ :: اٌّٛمٛع- اٌّٛمٛع-  د                                         110 :اٌّذح اٌض١ِٕخ   - 

ٛع اٌؾقـخ   -     ػًّ ِخجشٞ: ٔٛع اٌؾقـخ   -ٔ 

  : ِإؽشاد اٌىفبءح : ِإؽشاد اٌىفبءح 

٠زؼشف و١ف١ب ػٓ أؽىبي اٌطبلخ     -     - 

 
ما ٌقوم به التلمٌذ ما ٌقوم به األستاذ المدة  

:   ــ انطاقت انكايُت انًروَيت 3 ــ  4 د 5

 لشاءح إٌؾبه - 19:ؿ– ٔؾبه 

 

لشاءح إٌؾبه ٚ وزبثخ األعئٍخ  

 (ػشثخ + ٔبثل  )رمذ٠ُ اٌزغ١ٙض   د15

 

٠غشثْٛ ٚ ٠غ١جْٛ ػٓ األعئٍخ  

 إٌّبلؾخ   د10

 

٠ىزجْٛ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ  

:  اعزٕزظ ثاوّبي اٌفشاغبد د 5

 رزؼٍك هبلخفأٗ ٠خضْ   (ِغزطبال)ػٕذِب ٠ىْٛ ٔبثل  ِٕنغطب 

 (اعزطبٌزٗ) أنغبهٗثّمذاس 

١ٙب اٌطبلخ  ّّ وٍّب صاد .  Epe ٚ ٔشِض ٌٙب ثبٌشِضاٌّش١ٔٚخ اٌىبِٕخٔغ

 اٌّش١ٔٚخ اٌىبِٕخإٌبثل صادد هبلزٗ  (اعزطبٌخ)ِمذاس أنغبه 

.   اٌّخضٔخ

 

  

 اإلعزٕزبط ٚ ِأل اٌفشاغبد 

:      انطاقت انكايُت انثقانيت 4 ــ 4  د15

 19:   ؿ 1 –ٔؾبه 

 

لشاءح إٌؾبه ٚ وزبثخ األعئٍخ  

 ٚ اإلعبثخ  ػٕٙب 

إٌّبلؾخ    د10

 

 ٠ىزجْٛ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ 

لشاءح إٌؾبه ٚ وزبثخ األعئٍخ   20:  ؿ 2-ٔؾبه   د10

 ٚ اإلعبثخ  ػٕٙب

إٌّبلؾخ    د10

 

 ٠ىزجْٛ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ 

لشاءح إٌؾبه ٚ وزبثخ األعئٍخ   20:  ؿ 3-ٔؾبه  د 15

 ٚ اإلعبثخ  ػٕٙب

إٌّبلؾخ   د 10

 

 ٠ىزجْٛ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ 

:  اعزٕزظ ثاوّبي اٌفشاغبد    د5

 ِٓ عطؼ األسك، h ػٍٝ اسرفبع Mػٕذِب ٠ىْٛ عغُ رٚ وزٍخ  

١ٙب هبلخفأٗ ٠خضْ  ّّ  ثبٌىزٍخ ٟٚ٘ رزؼٍك اٌضمبٌجخ اٌىبِٕخ اٌطبلخ ٔغ

.   Epp فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ ٚ ٔشِض ٌٙب ثبٌشِض االسرفبعٚ

 

 

 



- - 55  ––ثطبلخ ف١ٕخ سلُ ثطبلخ ف١ٕخ سلُ 

  

:                                        األعزبر  :                                        األعزبر 

:اٌّغـــــــزٜٛ   -  :اٌّغـــــبي -  اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ػٍَٛ رغش٠ج١خ                :اٌّغـــــــزٜٛ   -   ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ:اٌّغـــــبي - 

:  اٌّـــــــــــبدح   -  :اٌٛؽـــــذح - ف١ض٠بء                                      :  اٌّـــــــــــبدح   -    ِمبسثخ و١ف١خ ٌطبلخ عٍّخ ٚ أؾفبظٙب:اٌٛؽـــــذح - 

:اٌّذح اٌض١ِٕخ   -    ؽً ثؼل اٌزّبس٠ٓ   :: اٌّٛمٛع- اٌّٛمٛع-  د                                         50 :اٌّذح اٌض١ِٕخ   - 

ٛع اٌؾقـخ   -    رم٠ُٛ :ٔٛع اٌؾقـخ   -ٔ 

:  ِإؽشاد اٌىفبءح :  ِإؽشاد اٌىفبءح 

  
 ٌحسن تطبٌق المعارف و المهارات التً درسها  -

ما ٌقوم به التلمٌذ ما ٌقوم به األستاذ المدة  

   

   

 

ٌختار األستاذ تمارٌن من الكتاب المدرسً أو من التمارٌن المقترحة أو تمارٌن 
أخرى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



  --0066– بطاقة فنية رقم – بطاقة فنية رقم 
:                                        األستاذ :                                        األستاذ       

:المســـــــتوى   -  :المجـــــال -  السنة الثانية عموم تجريبية                :المســـــــتوى   -  الميكانيك و الطاقة :المجـــــال - 
:  المـــــــــــادة   -  :الوحـــــدة - فيزياء                                      :  المـــــــــــادة   -   مقاربة كيفية لطاقة جممة و انحفاظيا :الوحـــــدة - 
:المدة الزمنية   -   الحصيمة الطاقوية   :: الموضوع- الموضوع-  د                                         50 :المدة الزمنية   - 
  نظري: نوع الحصـة   - نوع الحصـة   - 

:  مؤشرات الكفاءة :  مؤشرات الكفاءة 
    يكتب معادلة إنحفاظ الطاقة و ينجز حصيمة طاقوية    - يكتب معادلة إنحفاظ الطاقة و ينجز حصيمة طاقوية    - 
ما يقوم بو التمميذ ما يقوم بو األستاذ المدة  
:   ــ إستطاعة التحويل 5 د 10

 :يقدم مفيوم اإلستطاعة بطرح أسئمة مثل  -
كيف نقارن بين تحويمين طاقويين ؟ 

 

: يجيب التالميذ و يقدمون أمثمة 
 يوجد تحويل بطيئ و تحويل سريع  -
االجابة عن مثال يختاره االستاذ  -

 يكتب عالقة إستطاعة التحويل  - د 10
 و الوحدات المستعممة  -
يقدم تمرين تطبيقي   -

يكتبون العالقة و يجيبون عن التمرين  

:  ــ مبدأ إنحفاظ الطاقة 6 د 15
 نص مبدأ إنحفاظ الطاقة  -
  ( الحصيمة )تقديم نموذج  -
  يكتب معادلة إنحفاظ الطاقة -

يكتبون النص و المعادلة   -

: الحصيمة الطاقوية  – 7 د 10
 يعرف الحصيمة الطاقوية و كيفية تمثيميا  -

. يعطي مثاال عنيا 
 

 
يتعممون كيف ينجزون الحصيمة الطاقوية   -

يطمب إنجاز الحصيمة الطاقوية لمجمل : تطبيقات  د 15
  السابقة

ينجزون الحصيمة الطاقوية لكل جممة   -

 تمارين يختارىا االستاذ مع التالميذ - تقويـــــــــــــــــــــــــــــــم د 50



 --0707– بطاقة فنية رقم – بطاقة فنية رقم 
:                                        األستاذ :                                        األستاذ       

:المســـــــتوى   -  :المجـــــال -  السنة الثانية عموم تجريبية                :المســـــــتوى   -  الميكانيك و الطاقة :المجـــــال - 
:  المـــــــــــادة   -  :الوحـــــدة - فيزياء                                      :  المـــــــــــادة   -   مقاربة كيفية لطاقة جممة و انحفاظيا :الوحـــــدة - 
:المدة الزمنية   -   التحويل الحراري و التوازن الحراري   :: الموضوع- الموضوع-  د                                 110 :المدة الزمنية   - 
  عمل مخبري:نوع الحصـة   - نوع الحصـة   - 

:  مؤشرات الكفاءة :  مؤشرات الكفاءة 
  :مؤشرات الكفاءة :مؤشرات الكفاءة 

يعرف التفسير المجيري لدرجة الحرارة   -
يعرف التفسير المجيري لممركبة الحرارية لمطاقة الداخمية  -
 .يعرف التفسير المجيري لمتحويل الحراري و التوازن الحراري -

  :األدوات و المواد المستعممة :األدوات و المواد المستعممة 
مسعر حراري ، مقاومة حرارية لتسخين الماء ، محرار ، قاطعة كيربائية ، عمود كيربائي ، أسالك توصيل  -

وعاء ، كأس معدني، ماء، فرن لتسخين الماء 
ما يقوم بو التمميذ ما يقوم بو األستاذ المدة  
: المركبة الحرارية لمطاقة الداخمية- 8 د  20

:  الحرارةلدرجةالتفسير المجهري - أ
 18- ص: 1نشاط

 تسجيل المالحظات : إجراء التجربة  -
 01أسئمة النشاط اإلجابة عن  -

كتابة اإلجابة  المناقشة   د 10
كتابة اإلستنتاج بمأل الفراغات  استنتج بإكمال الفراغات  د 5

التفسير المجيري لممركبة الحرارية لمطاقة - ب د 5
  :الداخمية

 استنتاج بمأل الفراغات  

 .المشاركة في التفسير و كتابتو 

التفسير المجيري لمتحويل الحراري و التوازن - جـ د 10
  23ص-10فقرة "نشاط  :الحراري

 ما ىو الفرق بين التحويل الحراري و التوازنالحراري؟ -
استنتاج بمأل الفراغات  -

 يقترحون إجابات  -
 التحويل الحراري ىو إنتقال لكمية من الحرارة  -
التوازن الحراري ىو تساوي درجة الحرارة في كل  -

. نقاط الجممة
  (تقويم  ) 2– الحصة  د 50

 - 14 – 12: رقم : حل تمارين الكتاب المدرسي 
17 

. المشاركة في الحل 

 
 

 



 
 

العمل والطاقة الحركية حالة الحركة                        2:الوحدة 
 اإلنسحابية

                                                    
 

  : التدرج في الوحدة

 
 

انُشاط انعُاصر انًذة انحصت 

سا 2 1

 

 عًهي

عًم قىة ثابخت في حانت حركت إَسحابيت يسخقيًت - 1

انعًم انًحرك وانعًم انًقاوو - 2

 

 1انُشاط

 34ص

 2انُشاط

 35ص

 3انُشاط

 35ص

 سا1 2

 َظري

 4انُشاط عًم قىة انثقم- 3

 سا1 3

 َظري

حم حًريٍ انخقىيى 

 سا2 4

 عًهي

 انطاقت انحركيت -1

  َشاط يقخرح  -2

حجربت بجهاز انقىة 

او بريجيت انثابخت 

AVISTEP 

 سا1 5

 َظري

 حم حًريٍانخقىيى 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -01-بطاقة فنٌة رقم 
 :األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي
 (ؽبٌخ ؽشوخ ئٔغؾبث١خ  )اٌؼًّ ٚ اٌطبلخ اٌؾشو١خ : اٌٛؽذح

ػٍّٟ  : ٔٛع إٌؾبه 

  د110: ِذح اٌؾقخ 

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1
 

.  ٠ذسن ِفَٙٛ ػًّ لٛح صبثزخ فٟ ؽشوخ ئٔغؾبث١خ                 - 

. ٠ذسن ِفَٙٛ اٌؼًّ اٌّؾشن ٚاٌؼًّ اٌّمبَٚ -                 
. ٠طجك لبْٔٛ ػًّ لٛح صبثزخ فٟ ؽبٌخ ؽشوخ ِغزم١ّخ -                 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 خقبئقٙب  ٠ٚزوش ثّفَٙٛ اٌمٛح  د20

ٚرٌه ثطشػ األعئٍخ ػٍٝ اٌزال١ِز صُ ٠طشػ 
 34-  ؿ .02 ٚإٌؾبه 1ئؽىب١ٌخ إٌؾبه 

 ٠4ٛصع اٌزال١ِز فٟ ِغّٛػبد ِقغشح ة 
رال١ِز ِضال ٌٍزغش٠ت ، ٌزغغ١ً ِالؽظبرُٙ 

 .

 ٠ٕغضْٚ اٌزغشثخ ٚ ٠غغٍْٛ ِالؽظبرُٙ -

٠ٕبلؼ ِخزٍف ِالؽظبد اٌزال١ِز ، ٠قؾؼ  د20

 ِؼُٙ اٌخبهئ ٚ ٠ذػُ اٌقؾ١ؼ 

. ٠غغٍْٛ األعٛثخاٌقؾ١ؾخ ػٍٝ اٌغجٛسح 

 د20
 

٠ؼطٟ رؼش٠ف ػًّ لٛح صبثزخ فٟ ؽبٌخ 
ؽشوخ ِغزم١ّخ ٠ٚغغٍٗ ػٍٝ اٌغجٛسح ٚ 

٠إوذ ػٕذ رّض١ً اٌمٜٛ اٌّطجمخ ػٍٝ عٍّخ 

اٌغٍّخ  

. ٠غغٍْٛ ػٍٝ اٌىشاس٠ظ 

٠ؾبٌْٚٛ اإلعبثخ فٟ ِغّٛػبد ،  35-  ؿ .٠1طشػ ئؽىب١ٌخ إٌؾبهد 20
٠غغٍْٛ األعٛثخ اٌقؾ١ؾخ ػٍٝ اٌغجٛسح صُ 

. ػٍٝ اٌىشاس٠ظ 

 35- ؿ .٠2طشػ ئؽىب١ٌخ إٌؾبهد 15
 

٠ؾبٌْٚٛ اإلعبثخ فٟ ِغّٛػبد ، 
٠غغٍْٛ األعٛثخ اٌقؾ١ؾخ ػٍٝ اٌغجٛسح صُ 

. ػٍٝ اٌىشاس٠ظ 

٠ؼطٟ رؼش٠ف اٌؼًّ اٌّؾشن ٚاٌؼًّ د 15

. اٌّمبَٚ ٚ ٠غغٍٗ ػٍٝ اٌغجٛسح 

٠غغٍْٛ ثم١خ اٌذسط ػٍٝ 

.  اٌىشاس٠ظ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 -02-بطاقة فنية رقم  
: األستاذ
الميكانيك و الطاقة : المجال
 (حالة حركة إنسحابية  )العمل و الطاقة الحركية : الوحدة

" عبارةالطاقة الحركية" عممي : نوع النشاط 
 د 110: مدة الحصة 

: مؤشرات الكفاءة /. 1
.  يدرك مفيوم الطاقة الحركية في حركة إنسحابية     - 
. يجد عبارة كمية لمطاقة الحركية من خالل تجربة السقوط الحر     - 
. يحسن إستعمال وجياز اإلعالم اآللي لدراسة الحركة ببرنامج مناسب      - 

ما يقوم بو التمميذ ما يقوم بو األستاذ المدة 
يوزع الوثيقة عمى التالميذ و يشرح خطوات د 10

.  التجربة
قراءة الوثيقة من بعض التالميذ  -

يممؤون الفراغات بما ىو مناسب  : المقاربة األولية د 10
ينجزون الحصيمة الطاقوية  :  الدراسة النظريةد 10

. و يكتبون معادلة إنحفاظ الطاقة 
. يممؤون الجدول باإلستعانة بالنتائج السابقة  . M  مع Ec عالقة د 10
 Ec= f(M) رسم البيان األول د 10

 
. يرسمون البيان بإختيار سمم مناسب 

. و يكتبون النتيجة 
 :v  مع السرعة Ec عالقة  – 2د 25

يعرض الفيديو الخاص بالسقوط الحر  -
لمكرة  

 و Avistep يقومون بمعالجة الفيديو ببرنامج  -
يظيرون النتائج في جدول من البرنامج و 

. يممؤون جدول القياسات 
 = EC= g(Mv2)  Ec : رسم المنحنيات  –د 25 

f(v2) ,   Ec= f(v)  Ec= 
. رسم البيانات  -

 .عبارة الطاقة الحركية  -د 10
 

إستنتاج العبارة المناسبة لمطاقة الحركية  

 
 

 
 

 



- 03-بطاقة فنٌة رقم 
 :األعزبر
ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

 (ؽبٌخ ؽشوخ ئٔغؾبث١خ  )اٌؼًّ ٚ اٌطبلخ اٌؾشو١خ : اٌٛؽذح

 ( عًم قىة انثقم )ٔظشٞ : ٔٛع إٌؾبه 
  د50: ِذح اٌؾقخ 

 

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1
 

. ٠ّضً لٛح اٌضمً -                 

. ٠غزٕزظ ػجبسح ػًّ اٌضمً ٌغغُ ٠ٕضي ٚفك ِغزٛ ِبئً -                 
. ٠ذسن أْ ػًّ اٌضمً ِغزمً ػٓ اٌّغبس -                 

 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

   .اٌّمزشػ٠طشػ ئؽىب١ٌخ إٌؾبه   د20

" ؽبٌخ ِغزٛٞ ِبئً"

. ٠ؾبٌْٚٛ اإلعبثخ فٟ ٔفظ اٌّغّٛػبد اٌغبثمخ 

. صُ رؼشك ئؽذٜ اٌّغّٛػبد أعٛثزٙب

: إٌّبلؾخ رشرىض ػٍٝ د 20

. اٌزّض١ً اٌقؾ١ؼ ٌٍمٜٛ 
رؾذ٠ذ اٌضا٠ٚخ ث١ٓ ؽؼبع وً لٛح ٚؽؼبع 

. اإلٔزمبي 

 فٟ ػجبسح ػًّ dػذَ رٛاعذ سِض اٌّغبفخ 
. اٌمٛح 

 ٠ؾبسوْٛ فٟ اٌزقؾ١ؼ ِغ االعزبر  

 ٠ؼشف ػًّ لٛح اٌضمً د 10

اٌزأو١ذ ػٍٝ أْ ػًّ اٌضمً ِغزمً ػٓ ؽىً 

 . اٌّغبس

. ٠غغٍْٛ اٌزؼش٠ف ػٍٝ اٌىشاس٠ظ 

 ِؾبٌٚخ اٌزال١ِز رم٠ُٛد 10

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 انطاقت انكايُت انثقانيت  :                     04 –انىحذة 

 

 انخذرج في انىحذة 

 

 

 انحصت

 

 انُشاطاث عُاصر انذرش انًذة

1 

 

 

  د110

 عًهي

دراست حركت  انسقىط انحر   عبارة انطاقت انكايُت انثقانيت – 1

 .نكرة 

2 

 

 

  د50

 َظري

 انىضعيت اإلشكانيت  – 2

 "وظيفت يُسنيت"

 دراست وثيقت يقخرحت

3 

 

 

  د50

 َظري

 انخقىيى - 3

 

 حم حًاريٍ يخخارة

 د 110 4

عًهي 

 عبارة انطاقت انكايُت – 4

انًروَيت 

دراست وثيقت  

حم حًاريٍ يخخارة انخقىيى   -5د  50 5

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -01-بطاقة فنٌة رقم  
 

: األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي
 اٌطبلخ اٌىبِٕخ اٌضمب١ٌخ : اٌٛؽذح

ػٍّٟ  : ٔٛع إٌؾبه 
 د 110: ِذح اٌؾقخ 

 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1
 

  اٌطبلخ اٌىبِٕخ اٌضمب١ٌخ ٠ذسن ِفَٙٛ                 - 

 .٠غذ ػجبسح و١ّخ ٌٍطبلخ اٌىبِٕخ اٌضمب١ٌخ ِٓ دساعخ عمٛه ؽش ٌىشح                 - 
 .٠ؾغٓ ئعزؼّبي عٙبص اإلػالَ ا٢ٌٟ ٌذساعخ اٌؾشوخ ثجشٔبِظ ِٕبعت فٟ ؽبٌخ ٔؾبه آخش                 - 

 

 

 ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح

هشػ أعئٍخ رؾخ١ق١خ ؽٛي اٌطبلخ اٌىبِٕخ  د10
 اٌضمب١ٌخ 

عغُ ٠ٛعذ فٛق هبٌٚخ ً٘ ٠ٍّه : ِضً 

 هبلخ ؟  
ثّبرا رزؼٍك ٘زٖ اٌطبلخ ئْ وبٔذ  -

 ِٛعٛدح ؟

 
 :ئعبثبد ِزٛلؼخ  -

 .اٌغغُ ال ٠ٍّه أٞ هبلخ  -

  !ال اٌغغُ ٠ٍّه هبلخ وبِٕخ صمب١ٌخ  -
ٌٙب هبلخ وبِٕخ  (أسك + عغُ  )اٌغٍّخ  -

 .صمب١ٌخ رزؼٍك ثبٌىزٍخ ٚ اإلسرفبع 

هشػ إٌؾبه ٚؽشػ اٌّجذأ  - د10
 اٌزغش٠جٟ ٌٍزغشثخ 

 

رزو١ش ثبٌّىزغجبد اٌمج١ٍخ ٌؾغبة  - د15

 اٌغشػخ اٌٍؾظ١خ   

ؽغبة اٌغشػخ فٟ اٌّٛامغ اٌّٛعٛدح  -

  فٟ اٌزغغ١ً

 اوّبي االعبثخ ػٓ ثبلٟ االعئٍخ -

٠ؼطٟ رٛع١ٙبد ؽٛي و١ف١خ ِأل  - د15
 اٌغذٚي ٚسعُ اٌج١بْ  

 .٠غغٍْٛ إٌزبئظ فٟ اٌغذٚي اٌّشفك  -
 ٠شعّْٛ اٌج١بْ -

 .٠ّش ِٓ ِغّٛػخ ئٌٝ أخشٜ  -  د30

 .٠ؼطٟ ِالؽظبد ٚ رٛع١ٙبد  -

٠ٕغضْٚ اٌؼًّ اٌّخجشٞ اٌّطٍٛة فٟ  -

 .ِغّٛػبد 

٠ؾبسوْٛ ثفؼب١ٌخ فٟ اإلعبثخ ػٍٝ  - ِٕبلؾخ إٌزبئظ  د25
 اٌغجٛسح 

٠ىزجْٛ اٌؼجبسح إٌّبعجخ ٌٍطبلخ اٌىبِٕخ  -  ٠EPPطٍت ئعزٕزبط ػجبسح  - د5 

 اٌضمب١ٌخ 

 

 

 

 

 

 

 



 -02-بطاقة فنٌة رقم  
 

: األعزبر
ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

 اٌطبلخ اٌىبِٕخ اٌضمب١ٌخ : اٌٛؽذح

 (ٚظ١فخ ِٕض١ٌخ  )ٔظشٞ : ٔٛع إٌؾبه 
 د 50: ِذح اٌؾقخ 

 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1
 

  . ٠شثو ث١ٓ ػًّ لٛح ٚ اٌطبلخ اٌّغزمجٍخ أٚ اٌّمذِخ                 - 

 .٠ذسن أْ اٌطبلخ اٌىبِٕخ اٌضمب١ٌخ ٟ٘ هبلخ ِخضٔخ فٟ اٌغغُ ٚ ٠ّىٓ ئعزشعبػٙب                 - 
 

 

 ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح

٠طشػ اإلؽىب١ٌخ ِٓ خالي لشاءح  - د5

 اٌٛص١مخ 
 

 ٠ؼ١ذْٚ لشاءح اٌٛص١مخ  -

٠طٍت ِٓ اٌّغّٛػبد اإلعبثخ ػٍٝ  - د10

 – 2 – 1-األعئٍخ 
 

 ٠غغٍْٛ األعٛثخ  -

إٌّبلؾخ   د10

 

 ٠غغٍْٛ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ  -

 اإلعبثخ ػٍٝ ثم١خ األعئٍخ  - د10

 

 ٠غغٍْٛ األعٛثخ  -

 إٌّبلؾخ  -  د10

 

 رغغ١ً اإلعبثخ  -

  د5

 

 رق١ٕف اٌطبلبد وّب ٘ٛ ِطٍٛة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -3-ثطبلخ ف١ٕخ سلُ 

 
: األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

اٌطبلخ اٌىبِٕخ اٌّش١ٔٚخ : اٌٛؽذح

 دساعخ اٌٛص١مخ  )ػٍّٟ : ٔٛع إٌؾبه 

 د 110: ِذح اٌؾقخ 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 .  ٠غزٕزظ صبثذ ِشٚٔخ ٔبثل                - 

. ٠ؼجش ػٓ لٛح اٌّشٚٔخ فٟ إٌبثل                 - 

 . ٠غذ ػجبسح اٌطبلخ اٌىبِٕخ اٌّش١ٔٚخ                - 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

  (وزٍخ + ٔبثل  )٠مذَ اٌغٍّخ  -د 15

 .اٌذساعخ اٌغى١ٔٛخ  -

  ٠xؼشف اإلعزطبٌخ  -

 ٠طٍت رّض١ً اٌمٜٛ فٟ ؽبٌخ اٌزٛاصْ  -

 .٠ّضٍْٛ اٌمٜٛ ٚ ٠غزٕزغْٛ ؽشه اٌزٛاصْ -  -

 :رؾم١ك اٌزغشثخ األٌٚٝ  - ؽشػ هش٠ك اٌؼًّ اٚ اٌم١بط -د 10

 x ِٓ أعً وزً ِخزٍفخ ٠م١غْٛ اإلعزطبٌخ  -

 .اٌّٛافمخ ٌىً وزٍخ ؽغت اٌغذٚي 

د 10

 

 F = f (x): ٠طٍت سعُ اٌج١بْ  -

  x  ثذالٌخ  ٠Fىزت ػاللخ ؽذح لٛح اٌزٛرش  -

 سعُ اٌج١بْ ٚ ئ٠غبد اٌؼاللخ اٌش٠بم١خ  -

 

 ٠ؼشف صبثذ اٌّشٚٔخ ٚ ِذٌٌٛٗ اٌف١ض٠بئٟ -د 10

  . k ٚؽذح  -

  . k ؽغبة صبثذ اٌّشٚٔخ  -

ؽشػ و١ف١خ ئعشاء اٌغضء اٌضبٟٔ ِٓ  -د 15

 .اٌزغشثخ 

 .ئٔغبص اٌزغشثخ ٚ أخز اٌم١بعبد  -

اٌززو١ش ثبٌذسط ٌالعبثخ ػٓ االعئٍخ  -د 15

 اٌّطشٚؽخ 

 .اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ اٌّطشٚؽخ فٟ اٌٛص١مخ  -

 .اٌؾق١ٍخ اٌطبل٠ٛخ  -

 .ِؼبدٌخ ئٔؾفبظ اٌطبلخ  -

 WAB( P ) ِغ ػًّ اٌضمً  EPe ػاللخ  -

 .ِأل اٌغذٚي  -

EPe = g( x  ٠ٕزمً ئٌٝ سعُ اٌج١بْ   - د20
2
 . هج١ؼخ اٌج١بْ ٚ اٌؼاللخ اٌش٠بم١خ اٌّٛافمخ  -   (

اٌّمبسٔخ ِغ اٌؼاللخ اٌغبثمخ ثبٌٕغجخ ٌّؼبًِ  -

 .اٌزٕبعت 

  = a : ئعزٕزبط أْ ِؼبًِ اٌزٕبعت ٘ٛ  -

 .وزبثخ ػجبسح اٌطبلخ اٌىبِٕخ اٌّش١ٔٚخ  - د15

 .اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌٛؽذاد اٌّغزؼٍّخ  -

 .ئعشاء رطج١ك ػذدٞ  -

 

 :وزبثخ اٌؼجبسح  -

 

 

 

 
 

 

 



 
                           نموذج الغاز المثالي4:الوحدة 

 

  : في الوحدةالتدرج
 

انُشاط انعُاصر انًذة انحصت 

سا  1 1

َظري 

  مفهوم ضغط غاز و قٌاسه- 1

 أؾطخ أ١ٌٚخ  -

 د 50 2 ِخزٍفخ

 َظري

مفهوم درجة الحرارة و قٌاسها - 2

التفسٌر المجهري - 3  د30 3

 سا 2 4

 ػٍّٟ

 : نموذج الغاز المثالً - 4

باالستعانة )دراسة العوامل المؤثرة فً غاز  -

 :(ببرنامج اإلعالم اآللً

 

 ٚص١مخ اٌز١ٍّز  -

 ٠غزؼًّ ثشِغ١خ  -

- avogadro 

 د 30 5

   َظري 

 

: الحجم المولً لغاز -5

 

 ٚص١مخ اٌز١ٍّز -

ٔؾبه ال٠ّىٓ 
اعشاءٖ الٔؼذاَ 

اٌزغ١ٙض 

 اٌخبؿ

  تقوٌم الوحدة -سا 1 6

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 01-ثطبلخ ف١ٕخ سلُ 
 :األعزبر

اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب :اٌّغبي

 هش٠مخ ٌزؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح فٟ اٌؾبٌخ اٌغبص٠خ: ّٔٛرط اٌغبص اٌّضبٌٟ: اٌٛؽذح

دسط : ٔٛع إٌؾبه 

  د60: ِذح اٌؾقخ 

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1
.   ِفَٙٛ اٌنغو ٚ ل١بعٗ ٠ؾذد-  

 . اٌنغو اٌغٛٞ. ٠ؾذد اٌفشق ث١ٓ اٌنغو ٚ اٌمٛح اٌنبغطخ-  

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز  ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 : اٌّمبد٠ش ا١ٌّّضح اٌغبصاد- 1 - د 15

 :ِفَٙٛ مغو غبص ٚ ل١بعٗ- 1-1 -

 :أؾطخ ا١ٌٚخ  -

 ٠غذ ؽمٕخ ٚ ٠نغو ػٍٝ ِىجغٙب   -

٠ٕفخ ثبٌٛٔخ ٚ ٠غذ٘ب صُ ٠غّش٘ب فٟ ؽٛك ِبئٟ ٚ     -

 .٠ؾذس ف١ٙب صمجب فغ١شا

-  

 

رمذ٠ُ ِالؽظبد ػٍٝ إٌؾبه١ٓ -  -

٠ؼطٟ رؼش٠ف ٌٍمٛح اٌنبغطخ ٠ٚؾذد ِٕؾب٘ب  -  -

. ٠ىزت خقبئـ اٌمٛح اٌنبغطخ ٚ  ٠ّضٍٙب   - 

وزبثخ لبْٔٛ اٌنغو   -

 ل١بط اٌنغو - 3 -1  د15

. ٠مذَ األٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍّبِٔٛزش ٚ اٌجبسِٚزش -

٠ؾمك اٌزغشثخ اٌزٟ رغزخذَ اٌّنخخ ٌزفش٠غ  -

. إٌبلٛط 

 

٠زؼشف ػٍٝ اعٙضح ل١بط اٌنغو اٌنغو  -

. اٌغٛٞ ِضً اٌّبِٔٛزش ٚ اٌجبسِٚزش

 ٠مشأ ل١ّخ مغو ػٍٝ ِبِٔٛزش ٚ ثبسِٚزش -

رمذ٠ُ اٌّالؽظبد ٚ االعزٕزبعبد  -

   د 15

. ٠مذَ  اٌٛؽذاد اٌّخزٍفخ ٌٍنغو -

. ٠p=F/sطجك اٌؼاللخ  -

. ٠ؾٛي اٌّغبؽبد ِٓ ٚؽذح ألخشٜ -

. ٠زؼشف ػٍٝ اٌٛؽذاد اٌّخزٍفخ ٌٍنغو -

٠ؾٛي ٚؽذاد اٌنغو  -

   د15

٠ٍخـ إٌزبئظ فٟ اٌغجٛسح  -

 

 رغغ١ً اٌذسط ػٍٝ اٌىشاس٠ظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 02-ثطبلخ ف١ٕخ سلُ 
 :األعزبر
اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب :اٌّغبي

 هش٠مخ ٌزؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح فٟ اٌؾبٌخ اٌغبص٠خ: ّٔٛرط اٌغبص اٌّضبٌٟ: اٌٛؽذح

دسط : ٔٛع إٌؾبه 
  د50: ِذح اٌؾقخ 

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1
.. Kelvinٚ عٍُ Celsius ِفَٙٛ دسعخ اٌؾشاسح ٚ ل١بعٙب ثغٍُ ٠ؾذد    

 
ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ االعزبر اٌّذح 

 : ِفَٙٛ دسعخ اٌؾشاسح ٚ ل١بعٙب  -2  د 10

٠غأي ػٓ رطٛس ؽغُ اٌٙٛاء فٟ  -

. اٌذٚسق ػٕذِب رشرفغ دسعخ اٌؾشاسح

٠نغ ِبء ٍِٛٔب فٟ دٚسل١ٓ ِضٚد٠ٓ  -

. ثأٔجٛث١ٓ سل١م١ٓ

٠نغ دٚسلب فٟ اٌّبء اٌجبسد ٚ ا٢خش  -

 .فٟ اٌّبء اٌغبخٓ

٠غزٕزظ . ٠الؽع  -

٠غبي اٌزال١ِز ػٓ االعٙضح اٌّزذاٌٚخ  -  د25

ٌم١بط دسعخ اٌؾشاسح ٚٚؽذح ل١بط 

 .دسعخ اٌؾشاسح

٠مذَ ٚؽذح ل١بط دسعخ اٌؾشاسح فٟ  -

. إٌظبَ اٌذٌٟٚ

. ٠زؼشف ػٍٝ أٔٛاع اٌزشِِٛزشاد -

. ٠م١ظ دسعخ ؽشاسح -

. ٠زؼشف ػٍٝ عٍُ دسعخ اٌؾشاسح -

. ٠زؼشف ػٍٝ اٌقفش اٌّطٍك -

. ٠ّش ِٓ عٍُ ٢خش -

اِضٍخ   -  د15

 

اٌّؾبٌٚخ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 03-ثطبلخ ف١ٕخ سلُ  
 :األعزبر

اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب :اٌّغبي

 هش٠مخ ٌزؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح فٟ اٌؾبٌخ اٌغبص٠خ: ّٔٛرط اٌغبص اٌّضبٌٟ: اٌٛؽذح

دسط : ٔٛع إٌؾبه 

  دل١مخ 20+  د120: ِذح اٌؾقخ 

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1
..    اٌزفغ١ش اٌّغٙشٞ ٌٍنغو -

 :(باالستعانة ببرنامجاإلعالم اآللً)دراسة العوامل المؤثرة فً غاز  -

 Avogadro(démo seconde)برنامج محاكاة التعرف على  -

 

ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز اٌّذح 

  د20

 

 
 

 د 10

 وٌشرح لهم طرٌقة   avogadroٌقدم البرنامج  -

 .العمل به ثم ٌبدأ بالنشاط االول

 من V لغاز متوازن بحجمه Pعالقة الضغط - أ 

  .( مارٌوت –قانون بوٌل  )أجل كمٌة المادة نفسها 

  :1تطبٌــق -  

 

 ٠ىٍّْٛ ِأل اٌغذٚي -

 ٠غغٍْٛ اٌّالؽظخ -

 ٠غزٕزغْٛ ٔـ لبْٔٛ ث٠ًٛ ِبس٠ٛه -
 ؽً اٌزطج١ك -

 

  د20
 

 

  د10

 .ٌنتقل إلى النشاط الثانً -

 لغاز متوازن بدرجة حرارته Pعالقة الضغط - ب 

t (قانون شارل  ) من أجل كمٌة المادة نفسها.  

  :2تطبٌــق -  

 ٠ىٍّْٛ ِأل اٌغذٚي -
 ٠غغٍْٛ اٌّالؽظخ -

 ٠غزٕزغْٛ ٔـ لبْٔٛ غٟ ٌٛعبن -

 ؽً اٌزطج١ك -
 

  د20

 
 

  د10

. ٌنتقل إلى النشاط الثانً -

 T لغاز متوازن بدرجة حرارتهVعالقة الحجم- ج 

  .(قانون غاي لوساك  )من أجل نفس كمٌة المادة 

  :3تطبٌــق -  

 

 ٠ىٍّْٛ ِأل اٌغذٚي -

 ٠غغٍْٛ اٌّالؽظخ -
 ٠غزٕزغْٛ ٔـ لبْٔٛ ؽبسي -

ؽً اٌزطج١ك  -

   د15
فً n لغاز متوازن بكمٌة مادتهPعالقة الضغط -  د 

 .ثبوت درجة الحرارة 

 ٠ىزت اٌّالؽظخ ٚاالعزٕزبط  -

 

 

 
  د15

 
 ٌطلب منهم اٌجاد العالقة المقادٌر المتغٌرة -

P ;V ; T. n 

 خالصة -

 

. p،T،V،nا٠غبد اٌزشاثو ث١ٓ  -

 ٠ىزت لبْٔٛ اٌغبص اٌّضبٌٟ  -
 ٠زطشق اٌٝ ا١ّ٘خ اٌغبص اٌّضبٌٟ -

 

 ٌعرف الغاز المثالً -  د20

 Vmٌكتب الحجم المولً  -
٠ىزجْٛ فٟ اٌىشاط  -

٠ؾبٌْٚٛ فٟ إٌّضي  -تقوٌم الوحدة تمارٌن الكتاب المدرسً  - د 90

 



 
 الطاقة الداخلية                            4:الوحدة 

 

  : في الوحدةالتدرج
 

انُشاط انعُاصر انًذة انحصت 

  د50 1

 َظري

 :حًهيذ  -

I – اٌّشوجخ اٌؾشاس٠خ ٌٍطبلخ اٌذاخ١ٍخ : 

 

 92-ؿ : ٔؾبه - 1

  د110 2

 عًهي

 : اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠زؼٍك ثٙب اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ – 2

 . ػاللخ اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ ثزغ١ش دسعخ اٌؾشاسح –      أ 

  .(m)  ػاللخ اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ ثبٌىزٍخ –     ة 

 .ػاللخ اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ ثٕٛع اٌّبدح -      عـ 

 92ؿ : 1 –ٔؾبه    

 93ؿ : 2 –ٔؾبه     

 93ؿ : 3 –    ٔؾبه 

 

 د 50 3

 َظري

 :  Q ػجبسح اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ

 

 ؽً رّش٠ٓ رطج١مٟ

 د 50 4

 َظري

ؽً ثؼل اٌزّبس٠ٓ ؽقخ رم١ّ٠ٛخ  

 د 110 5

 عًهي 

 7-ٚص١مخ سلُ  اٌزؾمك ِٓ لبْٔٛ عٛي

 د 50 6

َظري 

 II  - ِشوجخ اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ إٌّغٛثخ ٌٍؾبٌخ اٌف١ض٠بئ١خ– 

 :اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍغٍّخ 

 :  هبلخ اٌزّبعه– 1

 فٟ ؽبٌخ رغ١ش اٌؾبٌخ اٌف١ض٠بئ١خ Qػجبسح اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ -  2

 :ٌٍّبدح 

 : اٌزفغ١ش اٌّغٙشٞ-3

 

 97: ؿ-1-ٔؾبه 

 د 50 7

َظري 

ؽً ثؼل اٌزّبس٠ٓ  ؽقخ رم١ّ٠ٛخ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

 انًركبت انحراريت نهطاقت انذاخهيت –اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ : اٌٛؽذح

 ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه 

  د50: ِذح اٌؾقخ 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 

 .اٌزؼشف ػٍٝ ا٢صبس اٌزٟ رّىٕٕب ِٓ ِؼشفخ عٍّخ ِب أٔٙب رخضْ هبلخ داخ١ٍخ   -                

. رشعّخ اٌزؾٛالد اٌطبل٠ٛخ ٚ رغ١شاد اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍغٍّخ اٌّؾذدح ثٛاعطخ ِخطو ٌٍطبلخ                - 

 .ئدساط ِفَٙٛ اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ ثقفخ و١ف١خ                - 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 :ر١ّٙذ  -  د10

 ِزٝ ٔمٛي ػٓ عٍّخ أٔٙب رخضْ هبلخ داخ١ٍخ ؟

 .ئعبثبد ِخزٍفخ ِٓ هشف اٌزال١ِز  -

 : ثؼل اإلعبثبد اٌّزٛلؼخ  -

ػٕذِب ٠زضا٠ذ ئسرفبع اٌغغُ ػٓ عطؼ األسك  

ػٕذِب رزضا٠ذ وزٍخ اٌغغُ  

. . . . .  ػٕذِب رزضا٠ذ دسعخ اٌؾشاسح

 

 : اٌّشوجخ اٌؾشاس٠خ ٌٍطبلخ اٌذاخ١ٍخ – I  د5

  92-ؿ : ٔؾبه - 1  

 

 .لشاءح ٔـ إٌؾبه  -

 .اإلعبثخ ػٓ االعئٍخ فٟ اٌّغّٛػبد  -   د15

 .وزبثخ اإلعبثبد اٌقؾ١ؾخ ِٕٙب  - ِٕبلؾخ ِخزٍف اإلعبثبد  -  د15

 

 .ِأل اٌفشاغبد ثّب ٘ٛ ِالئُ  - : اإلعزٕزبط  -  د5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

 انًركبت انحراريت نهطاقت انذاخهيت- اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ : اٌٛؽذح

ػٍّٟ  : ٔٛع إٌؾبه 

 د 110: ِذح اٌؾقخ 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 

 .اٌزؼشف ػٍٝ ا٢صبس اٌزٟ رّىٕٕب ِٓ ِؼشفخ عٍّخ ِب أٔٙب رخضْ هبلخ داخ١ٍخ -                  

. رشعّخ اٌزؾٛالد اٌطبل٠ٛخ ٚ رغ١شاد اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍغٍّخ اٌّؾذدح ثٛاعطخ ِخطو ٌٍطبلخ                - 

 .ئدساط ِفَٙٛ اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ ثقفخ و١ف١خ                - 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 : اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠زؼٍك ثٙب اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ – 2    د5

 ػاللخ اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ ثزغ١ش دسعخ –  أ 

 .اٌؾشاسح 

  92ؿ  : 1 –   ٔؾبه 

 

 لشاءح ٔـ إٌؾبه  -

 اٌم١بَ ثبٌزغشثخ ٚ رغغ١ً إٌزبئظ  - اٌّغبػذح ػٍٝ اٌزغشثخ -  د10

  د10

 

  

  1-اإلعبثخ ػٓ أعئٍخ إٌؾبه  -

 .وزبثخ اإلعبثخ  إٌّبلؾخ ٚ رغغ١ً اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ  -  د10

  .(m)  ػاللخ اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ ثبٌىزٍخ –ة   د5

 93ؿ  :2-ٔؾبه 

 

 

 لشاءح ٔـ إٌؾبه  -

 .اٌزغشثخ ٚ أخز إٌزبئظ ٚ رغغ١ً إٌزبئظ  - اٌّغبػذح ػٍٝ اٌزغشثخ -د 10

 2-اإلعبثخ ػٓ أعئٍخ إٌؾبه  -   د10

 .وزبثخ اإلعبثخ  - إٌّبلؾخ ٚ رغغ١ً اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ  -  د10

 .ػاللخ اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ ثٕٛع اٌّبدح -     عـ   د5

  93ؿ  :3 –     ٔؾبه 

 

 

لشاءح ٔـ إٌؾبه  -

. اٌزغشثخ ٚ أخز إٌزبئظ ٚ رغغ١ً إٌزبئظ  - اٌّغبػذح ػٍٝ اٌزغشثخ -  د10

 3-اإلعبثخ ػٓ أعئٍخ إٌؾبه  -   د10

 .وزبثخ اإلعبثخ  - إٌّبلؾخ ٚ رغغ١ً اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ  -  د10

٠غغٍْٛ إٌز١غخ  -إٌز١غخ إٌٙبئ١خ   - د 5

 

 

 
 
 



 (3)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

 انًركبت انحراريت نهطاقت انذاخهيت- اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ : اٌٛؽذح

  ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه 

  د50: ِذح اٌؾقخ 

 

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 

 .اٌزؼشف ػٍٝ ا٢صبس اٌزٟ رّىٕٕب ِٓ ِؼشفخ عٍّخ ِب أٔٙب رخضْ هبلخ داخ١ٍخ -     

. رشعّخ اٌزؾٛالد اٌطبل٠ٛخ ٚ رغ١شاد اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍغٍّخ اٌّؾذدح ثٛاعطخ ِخطو ٌٍطبلخ     - 

 .ئدساط ِفَٙٛ اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ ثقفخ و١ف١خ     - 

        

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 :  Q ػجبسح اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ -  د10

اٌّغبػذح ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌؼجبسح ِٓ ػجبساد  -

 .ِمزشؽخ ِضال 

 

ِٓ خالي اٌؾقخ اٌزطج١م١خ اٌغبثمخ ٠ؾبٌْٚٛ ئ٠غبد 

 .Qػجبسح اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ 

 .٠ىزجْٛ اٌؼجبسح  - ٠ىزت اٌؼجبسح اٌّالئّخ ٌٍزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ  -  د10

   د10

اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌٛؽذاد اٌذ١ٌٚخ اٌّغزخذِخ  -

 فٟ اٌؼجبسح 

 

 ٠غذْٚ اٌٛؽذح اٌذ١ٌٚخ ٌٍغؼخ اٌؾشاس٠خ اٌىز١ٍخ  -

 ٚ ػاللزٙب ِغ  C ٠ؼشف اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ  -  د10

  c اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ اٌىز١ٍخ ٌٍّبدح 

 

 

 .١ّ٠ضْٚ ث١ٓ اٌضبثز١ٓ ِٓ خالي اٌٛؽذح  -

 رطج١ك ػذدٞ  -  د10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

 انًركبت انحراريت نهطاقت انذاخهيت- اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ : اٌٛؽذح

 (ؽقخ رم١ّ٠ٛخ   )ٔظشٞ : ٔٛع إٌؾبه 

  د50: ِذح اٌؾقخ 

 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 

. ٠ؾغْٕٛ ئعزخذاَ ػجبسح اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ فٟ ؽبٌخ رغ١ش دسعخ اٌؾشاسح فٟ ؽبالد ِخزٍفخ                 - 

 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

   د5

 وزبثخ ٔـ اٌزم٠ُٛ  -

 رّبس٠ٓ ِخزبسح ِٓ اٌىزبة اٌّذسعٟ -

 

 

 وزبثخ إٌـ  -

 لشاءح اٌزم٠ُٛ  -   د5

 

   د20

 إٌّبلؾخ  -

 

 اإلعبثخ ػٓ االعئٍخ  -

 وزبثخ اإلعبثبد اٌقؾ١ؾخ  -  د20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (5)بطاقة فنية رقم 

: األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

 اٌزؾمك ِٓ لبْٔٛ عٛي- اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ : اٌٛؽذح

ػٍّٟ  : ٔٛع إٌؾبه 

 د 110: ِذح اٌؾقخ 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 .لشاءح اٌٛص١مخ  - 7- رٛص٠غ اٌٛص١مخ سلُ  -  د10

 

  رمذ٠ُ األعٙضح ٚ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ  -  د10

 .اٌم١بَ ثبٌزغشثخ ٚ رغغ١ً إٌزبئظ  - ؽشػ هش٠مخ اٌؼًّ ٚ خطٛاد اٌزغشثخ  -  د30

 .٠ّىٓ ئػبدح اٌزغشثخ ٌٍزؾمك ِٓ إٌزبئظ  -

ِغبػذح اٌزال١ِز ٌّأل اٌغذٚي ثطش٠مخ  -  د30

 .فؾ١ؾخ 

 ِأل عذٚي اٌم١بعبد  -

اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ فٟ اٌّغّٛػبد اٌّقغشح  -

. 

 

ِٕبلؾخ ِخزٍف اإلعبثبد ٚ ئخز١بس  -  د20

 اٌقؾ١ؼ ِٕٙب ٚ وزبثزٗ ػٍٝ اٌغجٛسح

 

 .وزبثخ اإلعبثبد  -

 .وزبثخ إٌز١غخ إٌٙبئ١خ  - اٌزؾمك ِٓ خالي إٌزبئظ ِٓ لبْٔٛ عٛي  -  د10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (6)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر

ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ : اٌّغبي

 : اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍغٍّخ –ِشوجخ اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ إٌّغٛثخ ٌٍؾبٌخ اٌف١ض٠بئ١خ -  II- اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ : اٌٛؽذح
  ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 50: ِذح اٌؾقخ 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 

 . اٌى١ّ١بئ١خ –٠ذسن ِفَٙٛ اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ إٌّغٛثخ ٌٍؾبٌخ اٌف١ض٠بئ١خ                 - 

 .٠فغش ِغٙش٠ب ظب٘شح هبل٠ٛخ               - 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 :  هبلخ اٌزّبعه– 1  د5

  :1 –ٔؾبه  

 

 .وزبثخ ٔـ إٌؾبه  -

 .اٌم١بَ ثبٌزغشثخ  -   د5

 

 .اإلعبثخ ػٍٝ األعئٍخ  -   د10

 وزبثخ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ  - إٌّبلؾخ  -   د5

 

  :2 –ٔؾبه   د5

 

 .اٌم١بَ ثبٌزغشثخ ٚ رغغ١ً اٌّالؽظبد  -

 .وزبثخ إٌز١غخ  -   د5

 

 فٟ ؽبٌخ رغ١ش Qػجبسح اٌزؾ٠ًٛ اٌؾشاسٞ - 2  د5

 :اٌؾبٌخ اٌف١ض٠بئ١خ ٌٍّبدح 

ِؾبٌٚخ اعزٕزبط اٌؼجبسح ِٓ خالي إٌزبئظ  -

 .اٌغبثمخ 

 

 وزبثخ اٌؼجبسح  - وزبثخ اٌؼجبسح ٚ رؼش٠ف صبثذ اٌزٕبعت  -  د5

 

  . (L) ئعزٕزبط ٚؽذح  - ( L) رؼش٠ف اٌغؼخ اٌىز١ٍخ ٌزغ١ش اٌؾبٌخ  -  د5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (7)بطاقة فنية رقم 

: األعزبر

  ا١ٌّىب١ٔه ٚ اٌطبلخ: اٌّغبي

 اٌزفغ١ش اٌّغٙشٞ - اٌطبلخ اٌذاخ١ٍخ : اٌٛؽذح

 ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه 

 د 50: ِذح اٌؾقخ 

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 

 ٠فغش ِغٙش٠ب هبلخ داخ١ٍخ ٌٍغٍّخ                 - 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

:  هبلخ اٌشاثطخ اٌى١ّ١بئ١خ –أ   د5

  .97 –ؿ : 1-ٔؾبه  -

 

 .وزبثخ ٔـ إٌؾبه  -

 .اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ  -   د15

  .إٌّبلؾخ  -  د15

  .وزبثخ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ  -  د10

اٌزفغ١ش اٌّغٙشٞ ٌطبلخ اٌشاثطخ   - اٌزفغ١ش اٌّغٙشٞ-        ة   د5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        2:الوحدة 

 

  : في الوحدةالتدرج
 

انُشاط انعُاصر انًذة انحصت 

1 

 

 
 

سا  1

َظري 

 المحالٌل المائٌة .1

 تحضٌرها- 

 بنٌتها-  

 (تسمٌة الشوارد)التفسٌر المجهري
 

 :تحضٌر محلول شاردي حٌث- 

 (الرابطة الشاردٌة)المذاب صلب شاردي  .

 المذاب سائل أو غاز مستقطب.

 
 

سا 1 2

 َظري

النقل الكهربائً للمحالٌل - 2
 الشاردٌة

 التفسٌر المجهري للنقل الكهربائً- 

  لجزء من محلول شارديGالناقلٌة - 

 
. تحقٌق تجربة تبرز هجرة الشوارد

 قٌاس ناقلٌة عدة محالٌل شاردٌة- 

 

 

 سا 2 3

 عًهي

 
 

دراسة العوامل المؤثرة على -  3 -
 ناقلٌة محلول  شاردي

 

تحقٌق تجارب تبرز العوامل المؤثرة فً - 
طبٌعة المحلول، )ناقلٌة محلول شاردي 

 التركٌز المولً، درجة الحرارة، هندسة الخلٌة

 

سا 1 4

 عًهي

  
بٌان معاٌرة خلٌة القٌاس   -  4

تحقٌق تجربة تمكن من رسم منحنى -  
 واستنتاج التركٌز المولً  ©G=fالمعاٌرة 

. للمحلول المدروس 
 

5  

 

سا 1

 َظري

 لمحلول الناقلٌة النوعٌة  - 5
شاردي 

 iλالناقلٌة النوعٌة المولٌة -  
 الشاردة

 G=kC و σ=Σλi[Xi]العالقات - 

 فً المحالٌل الشاردٌة الممدة

 
 

التمرن على استعمال العالقة - 
σ=Σλi[Xi] 

 رّبس٠ٓ اٌىزبة اٌّذسعٟ تقوٌم الوحدة -سا 1 6

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تعٌٌن كمٌة المادة عن طرٌق قٌاس الناقلٌة



 (01)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ػٓ هش٠ك ل١بط إٌبل١ٍخ: اٌٛؽذح  
  ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 50: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 اٌز١١ّض ث١ٓ اٌخالئو اٌّزغبٔغخ ٚاٌالِزغبٔغخ - 

 ٌفسر انحالل بعض األنواع الكٌمٌائٌة فً الماء -  

ٌفسر حركة الشوارد فً محلول -  
 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

  اٌّؾب١ًٌ اٌّبئ١خ  – 1  د15

 :  1 –ٔؾبه    -

 ٔمَٛ اخز ػذح ِؾب١ًٌ ِخزٍفخ : 01رغشثخ -

 

 .وزبثخ ٔـ إٌؾبه  -

  2 ٚ 1رغغ١ً اٌّالؽظخ ٚإٌز١غخ -

   د10
  : (2)ٔؾبه  -

  : ٔغجخ اٌّز٠ت اٌّزاة  :02رغشثخ  -

 ؽشػ اٌزغشثخ ٚ رمذ٠ّٙب -

 

 .اٌم١بَ ثبٌزغشثخ  -

 رغغ١ً اٌّالؽظخ ٚإٌز١غخ -

 

   د15
:  رؾن١ش ِؾٍٛي ؽبسدٞ -2

  :01 رغشثخ  -

 وزبثخ اٌزغشثخ ٚرمذ٠ّٙب -

 وزبثخ االعئٍخ ػٍٝ اٌغجٛسح -

 

 .اإلعبثخ ػٍٝ األعئٍخ  -

٠فشلْٛ ث١ٓ اٌّؾٍٛي اٌؾبسدٞ ٚاٌّؾٍٛي  -

 اٌغض٠ئٟ 

 وزبثخ اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ  -

 ٠ىزت إٌز١غخ  -

 

 إٌّبلؾخ  -   د10 

 

 

 
 
 
 
 



 (02)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ػٓ هش٠ك ل١بط إٌبل١ٍخ: اٌٛؽذح  
  ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 90: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 ٌفسر انحالل بعض األنواع الكٌمٌائٌة فً الماء-  

ٌفسر حركة الشوارد فً محلول -  
 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

ئثشاص لطج١خ اٌّبء ،ٚأ١ّ٘زٗ فٟ : 01ٔؾبه   د15

: اٌّؾب١ًٌ

٠مذَ رغشثخ أغزاة اٌّغطشح اٌٝ خ١و  -

 .سف١غ ِٓ اٌّبء

 وزبثخ اٌّالؽظخ  -

 ئػطبء رفغ١ش ٌٍزغشثخ -

 ٠غزٕزظ لطج١خ عضٞء اٌّبء  -

   د15
ئٔؾالي عضٞء غبص وٍٛس اٌٙذسٚع١ٓ  : 02ٔؾبه

. فٟ اٌّبء

 .٠مَٛ ثؾشػ اٌزغشثخ ٚا١ّ٘زٙب -

 

 .اٌم١بَ ثبٌزغشثخ اْ أِىٓ   -

 .رغغ١ً اٌّالؽظخ  -

 اعزٕزبط -

 

   د15
:  إٌمً اٌىٙشثبئٟ ٌٍّؾب١ًٌ اٌؾبسد٠خ -

٠جشص ِٓ خالٌٙب ا١ّ٘خ األٌٛاْ ا١ٌّّضح :رغشثخ - 

 .ٌجؼل اٌؾٛاسد

 

 رغغ١ً اٌّالؽظبد  -

 اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ -

 ٠ىزت إٌز١غخ  -

 

 

 اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ فٟ اٌّؾب١ًٌ اٌؾبسد٠خ -   د25

 :رغشثخ  -

 ٠مذَ اٌزغشثخ ِغ اٌؾشػ -

٠جشص ا١ّ٘خ إٌمً اٌىٙشثبئٝ فٟ اٌّؾب١ًٌ  -

 .اٌؾبسد٠خ

  ٠زطشق اٌٝ ِفَٙٛ اٌّمبِٚخ ٚإٌبل١ٍخ -

 رغغ١ً اٌّالؽظبد  -

 رفغ١ش إٌمً اٌىٙشثبئٟ فٟ  اٌّؾب١ًٌ اٌؾبسد٠خ -

 ٠ؾشػ ا١ٌخ إٌمً اٌىٙشثبئٟ فٟ اٌّؾب١ًٌ  -

 ٚاٌّؼبدْ -

اٌّؾبٌٚخ  - رم٠ُٛ  - د  15

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (03)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ػٓ هش٠ك ل١بط إٌبل١ٍخ: اٌٛؽذح  
  ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 90: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 ٌقٌس ناقلٌة محلول شاردي- 

ٌوظف مفهوم الناقلٌة لتعٌٌن كمٌة المادة فً محلول شاردي - 

 ©G=f ٌستغل منحنى المعاٌرة- 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

ِبٟ٘  اٌؼٛاًِ اٌزٟ : هشػ االؽىب١ٌخ اٌزب١ٌخ  ** 25

. رإصش فٟ ل١بط ٔبل١ٍخ ِؾٍٛي

 ٠مذَ رغشثز١ٓ  ٌٍؼبًِ اٌّإصش األٚي -

"" ٕ٘ذعخ اٌخ١ٍخ ""

 S ِٚغبؽخ عطؼ اٌخ١ٍخ Lاٌجؼذ  -

 ٠زٛلغ اعبثبد ِخزٍفخ ٌالؽىب١ٌخ اٌّطشٚؽخ  -

 رغغ١ً ِالؽظبد اٌزغشثز١ٓ  -

 ٠شعُ اٌج١بْ  -

 ٠غزٕزظ   -

   د15

: دساعخ رأص١ش اٌؼٛاًِ اٌّشرجطخ ثبٌّؾٍٛي **

 G   ػٍٝ إٌبل١ٍخӨرأص١ش دسعخ اٌؾشاسح   -  1

 01 :رغشثخ 

 ؽشػ اٌزغشثخ  -

 ٠جشص ا١ّ٘خ اٌؼبًِ اٌؾشاسٞ فٟ إٌبل١ٍخ -

 

 .اٌم١بَ ثبٌزغشثخ اْ أِىٓ   -

 .رغغ١ً اٌّالؽظخ  -

 اعزٕزبط -

 

   د15

 :ثطج١ؼخ اٌّؾٍٛي  G  رأص١ش إٌبل١ٍخ -2
 02 : رغشثخ 

 ؽشػ اٌزغشثخ  -

 ٠جشص ػاللخ إٌبل١ٍخ ثبخزالف اٌؾٛاسد -

 

 

 رغغ١ً اٌّالؽظبد  -

 اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ -

 ٠ىزت إٌز١غخ  -

 

 

 (C )دساعخ رأص١ش رغ١ش اٌزشو١ض اٌٌّٟٛ -     د20

    (G )ٌٍّؾٍٛي ػٍٝ إٌبل١ٍخ 

٠ؾمك رغشثخ ثؾ١ش ٠مَٛ ثم١بط إٌبل١ٍخ ٌؼذح - 

ِؾب١ًٌ  ِغ ل١بط رشاو١ض٘ب 

 .  ٠ؾشػ ِخطو ِؼب٠شح خ١ٍخ ل١بط إٌبل١ٍخ- 

 

 ٠مِْٛٛ ثىزبثخ إٌؾبه -

 ِأل اٌغذٚي -

 سعُ اٌج١بْ ٚاعزخشاط ِؼبدٌزٗ -

 اعزٕزبط  -

-  

  -رم٠ُٛ  - د  20

 

 

 
 



 (04)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ػٓ هش٠ك ل١بط إٌبل١ٍخ: اٌٛؽذح  
  ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 70: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 التحكم فً قوانٌن قٌاس الناقلٌة وكٌفٌة توظٌفها -

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

   د10

 :Kٚصبثذ اٌخ١ٍخ  Gاٌؼاللخ ث١ٓ إٌبل١ٍخ . 1

 ٠Gٚ Kىزت اٌؼاللخ ث١ٓ - 

٠ؾذد  ثذلخ اٌٛؽذاد اٌّغزؼٍّخ -  

 ٠زطشق اٌٝ رؼش٠ف خ١ٍخ اٌم١بط- 

 رذ٠ٚٓ اٌمبْٔٛ   -

 اعزٕزبط -

   د15
 :اٌؼاللخ ث١ٓ إٌبل١ٍخ إٌٛػ١خ ٚاٌزشو١ض. 2

 ٠ىزت اٌؼاللخ ث١ّٕٙب  -

٠ؼطٟ ِفَٙٛ إٌبل١ٍخ إٌٛػ١خ ثبٔٙب رزؼٍك  -

 ئال ثبٌغضء اٌّغّٛس ث١ٓ اٌخ١ٍزٕٓ

 .٠ؼطٟ  ِفَٙٛ إٌبل١ٍخ إٌٛػ١خ ا١ٌٌّٛخ  -

 .ئثشاص أ١ّ٘خ اٌٛؽذاد فٟ إٌظبَ اٌذٌٟٚ -

 

 رذ٠ٚٓ اٌمٛا١ٔٓ   -

 . اعزٕزبط

   د10

             ::خبف١خ عّغ إٌبل١ٍخ إٌٛػ١خ اٌؾبسد٠خ. 1.3

٠ىزت اٌؼاللخ اٌؼبِخ ٌٍٕبل١ٍخ إٌٛػ١خ ٌّؾٍٛي - 

ؽبسدٞ 

 

 

 رذ٠ٚٓ اٌؼاللخ  -

 

 

    د10

إٌبل١ٍخ إٌٛػ١خ ٌّؾٍٛي ثذالٌخ إٌبل١ٍخ  -

 :إٌٛػ١خ ا١ٌٌّٛخ اٌؾبسد٠خ

  ٌّؾٍٛي ؽبسدλٚ σٞ وزبثخ اٌؼاللخ ث١ٓ  -

 

 رذ٠ٚٓ إٌزبئظ  -

رم٠ُٛ  ٠جشص ِٓ خالٌٗ و١ف١خ وزبثخ ِؼبدٌخ  - د  25

 اٌزفىه ثؾىً ػبَ 

 Gو١ف ٠ىزت ػجبسح إٌبل١ٍخ  -

 σو١ف ٠ىزت ػجبسح إٌبل١ٍخ إٌٛػ١خ  -

و١ف ٠ىزت ػجبسح إٌبل١ٍخ إٌٛػ١خ  -

  فٟ اٌّؾٍٛي اٌؾبسدλٞا١ٌٌّٛخ

٠ىزت لبْٔٛ وٌٛشٚػ ِٓ اعً ِؾٍٛي  -

 ٠ؾزٛٞ ػٍخ ػذح ؽٛاسد

 اٌّؾبٌٚخ -

٠ىضْٚ ػٍٝ اٌٛؽذاد  -

 
 



 (05)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ػٓ هش٠ك ل١بط إٌبل١ٍخ: اٌٛؽذح  
  ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 70: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 توظٌف الناقلٌة لقٌاس كمٌة المادة فً مصل فٌزٌولوجً  -

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 Sérum)٠مذَ ٌٍزال١ِز ِقً ف١ض٠ٌٛٛعٟ   **  د15

physiologique) 

٠طٍت ُِٕٙ لشاءح ٚ رؾ١ًٍ  (1

اٌجطبلخ اٌزٟ ٠ؾٍّٙب 

. اٌّقً

 ٌىٍٛس Co اٌزأوذ ِٓ اٌزشو١ض اٌٌّٟٛ ٠طٍت (2

اٌقٛد٠َٛ فٟ اٌّقً 

 ؟ Goإٌبل١ٍخ   ػٓ هش٠ك ل١بط

  ً٘ ٘زٖ اٌطش٠مخ ِّىٕخ؟ ثّشس ئعبثزه
 

 

 ٌؼ١ٍّخ اٌزبوذ ِٓ ح٠ؾشؽْٛ  اٌطش٠مخ اٌزغش٠جٟ -

 .رشو١ض اٌّقً أطاللب ِّب رؼٍّٖٛ فٟ اٌذسط

٠زوشْٚ ؽشه اعزؼّبي ِخطو ِؼب٠شح  خ١ٍخ  -

 "رشاو١ض ِخففخ" اٌم١بط 

  ٠ٛعُٙٙ فٟ خطٛاد اٌؾً  -  د15

 ٠ىزٛثْٛ االعبثخ فٟ اٌغجٛسح - ِشالجخ اعبثزُٙ ِغ اٌزٛع١ٗ -  د15

 "اٌّقً"٠غزخٍقْٛ ٔبل١ٍخ اٌّؾٍٛي  -    د15

 أطاللب ِٓ اٌج١بْ ٠ؾذدْٚ اٌزشو١ض اٌّقً -

 ِمبسٔزٗ ِغ ِب٘ٛ ِىزٛة فٟ ٍِقمخ اٌّقً -

  ِٕبلؾخ ػبِخ  - د  15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   الظواهر الكهربائٌة                       :الوحدة

    . انىحذة فيدرج  انج   

 
الحجم الوحدات 

الساعً 
أمثلة للنشاطات المحتوى 

 
 
 

مفهوم الحقل - 
 المغناطٌسً

 

. م.سا أ2
 

تجارب تبرز خصائـص الحقل  -
. المغناطٌسً

 

 تجارب نبٌن فٌها  -
خصائص الحقل 

 المغناطٌسً

 

 . الحقل المغناطٌسً األرضً - سا  1

تجارب مختلفة  " تجارب"   الكهرومغناطٌسٌة   -. م.سا أ2

 .                                                تراكب الحقول المغناطٌسٌة - سا  1

 تقوٌم الوحدة   - 

ِمبسثخ - 2

ٌألفؼبي اٌّزجبدٌخ 

اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ 

قانون )تجارب فً الكهرومغناطٌسٌة- . م. سا أ2
 (البالص

تجارب مختلفة إلظهار قّوة 
 :البالص 

ـ تجربة السلك المعّلق 
 السّكة تجربةـ 
 

الربط الكهرومٌكانٌكً -  سا 1

المحرك " تطبٌقات قوة البالص - سا 1
" الكهربائً

 

 

 

اٌزؾش٠ل - 3

 اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ

 

 

 

 

 

تجارب فً التحرٌض - . م. سا أ2
الكهرومغناطٌسً 

ٔؾبهبد رٛص١م١خ ٚأغبص - 

ثؼل اٌزغبسة - 

ثبعزؼّبي د٠ٕبِٛ اٌذساعخ 

ٌٚؼت األهفبي اٌّؾزغٍخ 

. ثّؾشوبد

أغبص رغبسة - 

رٛم١ؾ١خ ٌجٕبء ِفَٙٛ 

اٌزذفك 

ئٔغبص رغبسة ؽٛي - 

 .اٌزؾش٠ل اٌزارٟ 

 سا 1

درس 
القوانٌن، التدفق التحرٌضً - 

 سا 1

درس 
تقوٌم  -

تجارب فً التحرٌض الذاتً  - . م. سا أ2

القوانٌن : درس-  سا 1

تطبٌقات التحرض الكهرومغناطٌسً -  سا 1

 تقوٌم   - سا 1

 



 (01)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: اٌّغبي  

 ِفَٙٛ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ:اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 90: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

٠ؼشف اٌطبثغ اٌؾؼبػٟ ٌٍؾمً اٌّغٕبه١غٟ ٚ ٠ّضٍٗ   -

 ٠مذس سرجخ ثؼل اٌؾمٛي اٌّغٕبه١غ١خ  -

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

  : رزو١ش ٚ ِؾب٘ذاد أ١ٌٚخ ؽٛي اٌّغبٔو- 1  د20

  : رؼش٠ف اٌّغٕبه١ظ- 1-1 

ئؽنبس ِغّٛػخ ِخزٍفخ ِٓ اٌّغبٔو  -

 ٚرمذ٠ّٙب ٌٍزال١ِز ٚأغبص ثؼل اٌزغبسة 

 اٌخبفخ ثبٌّغبٔو 

 ٠ؼشف اٌّغٕبه١ظ ٚأٛاػٗ -

 ٠زؼشف ػٍٝ لطجٟ اٌّغٕبه١ظ -

٠زؼشف ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼشف ػٍٝ ألطبة  -

 اٌّغٕبه١ظ ِٓ خالي اإلثشح اٌّغٕبه١غ١خ 

   د20
: اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ -2

: رؼش٠ف اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ- 2-1

٠ؼشف اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ ٠ٚزوش  -

 ِقبدسٖ

٠شوض ػٍٝ اعزؼّبي االثشح اٌّغٕبه١غ١خ  -

وٛع١ٍخ ٌٍىؾف ػٓ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ 

 

 

 

 ٠غغٍْٛ اٌذسط ػٍٝ اٌىشاط -

   د30
:     خطٛه اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ - 2-3

 ثبعزؼّبي ٚسلخ ث١نبء ٚثشادح اٌؾذ٠ذ  -

٠جشص خطٛه اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ ٌّخزٍف 

. اٌّغبٔو  

٠ٕبلؼ اٌزال١ِز ؽٛي خطٛه اٌؾمً  -

 اٌّغٕبه١غٟ ِذخًٍٙ ِٚخشعٙب

٠ٕبلؼ اٌزال١ِز ؽٛي خطٛه اٌؾمً  -

 اٌّغٕبه١غٟ فٟ لن١ت ِغٕبه١غٟ

 Uٚفٟ ِغٕبه١ظ ػٍٝ ؽىً ؽشف 

 

 

 

٠ؾذد ِذخً ِٚخشط خطٛه اٌؾمً  -

 اٌّغٕبه١غٟ ِٓ اٌمطج١ٓ

 ٠زؼشف اْ اْ خطٛه اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ  -

ِٕزظّخ ث١ٓ فىٟ ِغٕبه١ظ ػٍٝ ؽىً ؽشف 

U. 

 ٠غغٍْٛ خقبئـ اٌؾك اٌّغٕبه١غٟ  -

٠ىزت خقبئـ اٌؾمً  - 5-2 -   د20

 اٌّغٕبه١غٟ 

 

 

 
 
 
 
 



 (02)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: اٌّغبي  

 ِفَٙٛ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ:اٌٛؽذح  
 ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 60: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 
 .٠زؼشف ػٓ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ األسمٟ -
 ٠ؾذد ؽؼبع اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ إٌبرظ ػٓ رشاوت ؽم١ٍٓ أٚ أوضش   -

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د60

 

ئرا ٚمؼٕب ئثشح ِغٕبه١غ١خ ثؼ١ذا  ٠ج١ٓ أٗ  -

ػٓ أٞ رأص١ش ِغٕبه١ظ أٚ ر١بس وٙشثبئٟ ، ٔالؽع 

أْ اإلثشح رأخز ٚمؼب ِغزمشا ٚئرا لّٕب ثزؾش٠ىٙب 

 رؼٛد ئٌٝ ٚمؼٙب األفٍٟ ، 

ِغٕبه١ظ ن أٔٗ ٠ّىٓ اػزجبس األسك  ٠ج١ٓ  -

 .مخُ 

رغ١ش ؽذح اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ األسمٟ ٠ج١ٓ  -

ِٓ ثمؼخ ألخشٜ ػٍٝ وٛوت األسك ؽغت 

ِٛمؼٙب اٌغغشافٟ ٌٚىٓ ٠ّىٓ اػزجبس ؽذح اٌؾمً 

اٌّغٕبه١غٟ األسمٟ فٟ رٍه إٌّطمخ ِٕزظّب 

ثزمش٠ت ِؼمٛي ٚ٘زا ِب ٔالؽظٗ ػٕذ ٚمغ ػذد 

ِٓ اٌجٛفالد ِٛصػخ فٟ ِٕطمخ ، فزجذٚ وٍٙب 

 .ِزٛاص٠خ 

: ٠ؼشف اٌّقطٍؾبد اٌزب١ٌخ  -

اٌّشوجخ اٌؾبل١ٌٛخ  ٌؾؼبع اٌؾمً - 

   Bvاٌّغٕبه١غٟ االسمٝ  

     dصا٠ٚخ االٔؾشاف اٌّغٕبه١غٟ  **   

déclinaison  magnétique    

           iصا٠ٚخ ا١ًٌّ اٌّغٕبه١غٟ  **

inclinaison  magnétique        

ِغزٜٛ اٌضٚاي اٌّغٕبه١غٟ          **

Méridien  magnétique  

ِغزٜٛ اٌضٚاي اٌغغشافٟ                **

Méridien  géographique  

 =tg i= Bv/Bh    sin iِٓ اٌؾىً   **

Bv/B     cos i = Bh/B  

 

 رم٠ُٛ -

 

  ٘زا ٠ذي أْ اإلثشح اٌّغٕبه١غ١خ   ٠غزٕزظ اْ  -

ِٛعٛدح مّٓ ؽمً ِغٕبه١غٟ ، ٘زا اٌؾمً 

اٌّغٕبه١غٟ ٔبرظ ػٓ األسك ٠غّٝ اٌؾمً 

 .اٌّغٕبه١غٟ األسمٟ 

 ٠غزٕزظ اْ اٌجٛفٍخ اٌّٛمٛػخ فٟ ِىبْ  -

ػٍٝ عطؼ االسك رخنغ اٌٝ ِشوجز١ٓ ّ٘ب 

اٌّشوجخ االفم١خ ٌٍؾمً اٌّغٕبه١غٟ ٚ٘ٛ 

 اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ االسمٟ

 .ٚاٌّشوجخ اٌؾبل١ٌٛخ  -

 أٗ  ٌالسك٠ىزت اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ اٌىٍٟ -

ِغّٛػٟ اٌّشوجخ االفم١خ ٚاٌؾبل١ٌٛخ ٌٍؾمً 

 اٌّغٕبه١غٟ االسمٟ

 

 



 
 (03)بطاقة فنية رقم 

: األعزبر  

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: اٌّغبي  

 ِفَٙٛ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ:اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 120: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

  ئثشح ِزٛاعذح أِبَ ٔبلً ٠غزبصٖ ر١بس وٙشثبئٟ  ؟ ٠فغش أؾشاف -

 ؽٍضٟٚٔ؟ -ؽٍمٟ– أُ٘ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ ثٛاعطزٙب رؼ١ٓ ارغبٖ ؽؼبع اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ فٟ ٔبلً ِغزم١ُ ٠ؼشف  -

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 :   اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ -  5  د20

 (ر١ٌٛذ ؽمً ِغٕبه١غٟ)رغشثخ أسعزذ- 5-1

 ٠مَٛ األعزبر ثؾشػ اٌزغشثخ  -

 ٠غغً اٌّالؽظخ  -

 ٠فغش اٌّالؽظخ  -

 اعزٕزبط   -

   د20
خقبئـ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ إٌبرظ ػٓ -2 -5

 : ِشٚس ر١بس وٙشثبئٟ

 : فٟ عٍه ِغزم١ُ  -5-2-1 

 . رمذ٠ُ اٌزغشثخ  -

٠ؾشػ هشق رؾذ٠ذ عٙخ اٌؾمً  -

 اٌّغٕبه١غٟ  فٟ عٍه ِغزم١ُ 

 

 ٠غغً اٌّالؽظخ  -

٠ؾذد خقبئـ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ اٌّزٌٛذ  -

 فٟ ٔبلً ِغزم١ُ 

٠زذسة ػٍٝ اعزؼّبي هش٠مخ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ  -

ٚهش٠مخ سعً اِج١ش فٟ رؾذ٠ذ عٙخ اٌؾمً 

B 

 .٠ىزت ؽذح اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ -

  د 30

 :  في حمقة-5-2-2

 .رمذ٠ُ اٌزغشثخ  -

٠ؾشػ هشق رؾذ٠ذ عٙخ اٌؾمً  -

 اٌّغٕبه١غٟ  فٟ عٍه ؽٍمٟ

 

 ٠غغً اٌّالؽظخ  -

٠ؾذد خقبئـ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ اٌّزٌٛذ  -

 فٟ ٔبلً ِغزم١ُ 

٠زذسة ػٍٝ اعزؼّبي هش٠مخ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ  -

 ٚهش٠مخ سعً أِج١ش فٟ رؾذ٠ذ عٙخ اٌؾمً 

٠ىزت ػجبسح  ؽذح اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ فٟ  -

 ؽٍمخ

 :  الحقل المتولد في وشيعة  -2-2-5   د20
 :في الوشيعة المسطحة - أ

 عرض وشائع مسطحة  -

 

 اٌّغطؾخ ِٓ خالي ح٠زؼشف ػٍٝ اٌٛ ؽ١غ -

 أثؼبد٘ب إٌٙذع١خ 

٠ىزت ػجبسح  ؽذح اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ فٟ  -

 ٚؽ١ؼخ ِغطؾخ 

 :  الحقل المتولد في وشيعة  -3-2-5 د 20
 : في الوشيعة المسطحة الحمزونية  - ب

 .عرض وشائع مسطحة -

يطرح سؤال حول  خصائص الحقل  -
المغناطيسي في الوشيعة  

 اٌؾٍض١ٔٚخ  ِٓ ح٠زؼشف ػٍٝ اٌٛ ؽ١غ -

 خالي أثؼبد٘ب إٌٙذع١خ 

٠ىزت ػجبسح  ؽذح اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ فٟ  -

 .ٚؽ١ؼخ ؽٍض١ٔٚخ 

٠ؾذدْٚ خقبئـ اٌؾمً اٌّغٕبه١غٟ فٟ  -

ٚؽ١ؼخ  

 

 



 
 (01)بطاقة فنية رقم 

: األعزبر  

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: اٌّغبي  

 ِمبسثخ ٌالفؼبي اٌّزجبدٌخ وٙشِٚغٕبه١غ١ب:اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 120: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

  ٞ.وٙش ١ِٚىب١ٔه٠فّغش اؽزغبي عٙبص  -

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 ئصجبد ٚعٛد اٌمٛح اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ-  د30

: 01رغشثخ 

٠مَٛ ثّغبػذح اٌزال١ِز ثبٔغبص اٌزغشثخ اٌزٟ  -

 .رضجذ ٚعٛد اٌمٛح اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ

٠مَٛ ثطشػ ػذح أعئٍخ ٌٍٛفٛي اٌٝ ٚعٛد  -

اٌمٛح اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ 

 .رزؼٍك ثٙب

 

  

 

  ٠غغٍْٛ اٌّالؽظبد  -

 ٠غزٕزغْٛ ٚعٛد اٌمٛح اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ -

   د25
 .ػاللخ لٛح الثالؿ ثغٙخ اٌز١بس ٚ ؽذرٗ-1-2

 :02رغشثخ 

٠غ١ش ؽذح اٌز١بس اٌّبسح فٟ اٌذاسح اٌغبثمخ  -

و١ف رزغ١ش ؽذح اٌز١بس اٌزٞ : ٠ٚطشػ اٌغإاي

 .٠ّش فٟ اٌغٍه

 

 

 

 

 ٠غ١جْٛ ػٓ اٌغإاي  -

اعزٕزبط اٌؼاللخ ث١ٓ لٛح الثالؿ ٚؽذح  -

 اٌز١بس

   د35
 .ػاللخ لٛح الثالؿ ثغٙخ اٌؾمً ٚ ؽذرٗ-1-3

: 03رغشثخ 

 رؾم١ك رغشثخ اٌغىز١ٓ  -

. ٠طشػ أعئٍخ ؽٛي اٌزغشثخ -

 

 

٠غغٍْٛ اٌّالؽظبد  ٠ٚغ١جْٛ ػٓ ِخزٍف -  

 األعئٍخ اٌّطشٚؽخ 

 ٠غزٕزغْٛ ثّأل اٌفشاغبد -

 ٠ىجْٛ ٔـ لبْٔٛ الثالؿ  -

 ٠ىزجْٛ خقبئـ لٛح الثالؿ -

 ٠ىزت خقبئـ لٛح الثالؿ      -  د 20

 

 

 
 



 (02)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: اٌّغبي  

 ِمبسثخ ٌالفؼبي اٌّزجبدٌخ وٙشِٚغٕبه١غ١ب:اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 60: ِذح اٌؾقخ    

: ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

  ٞ.وٙش ١ِٚىب١ٔه٠فّغش اؽزغبي عٙبص  -

ي اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ ئٌٝ هبلخ ١ِىب١ٔى١خ فٟ اٌّؾّشن اٌىٙشثبئٟ  - ّٛ ٠ذسن رؾ
 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

اٌشثو اٌىٙش١ِٚىب١ٔىٟ  / II  د15

 :رطج١ك لٛح الثالؿ – 

 :اإلهبس اٌّزؾشن  -1

٠ؾشػ ا١ّ٘خ االهبس اٌّزؾشن  

. ٚدٚسٖ فٟ ػًّ اٌّؾشن

 

  

 

  ٠ٕبلؾْٛ ِخزٍف األعئٍخ ِغ األعزبر -

   د20
رؾ٠ًٛ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌٝ اٌطبلخ  -2

 .ا١ٌّىب١ٔى١خ 

ؽشػ آ١ٌخ ػًّ اٌّؾشن اٌىٙشثبئٟ ٚو١ف -  

 .٠ؾٛي اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌٝ هبلخ ١ِىب١ٔى١خ

 

 

 

ِٕبلؾخ ٚهشػ االعئٍخ فٟ ِغبي ػًّ  -

 .اٌّؾشوبد ثىً افٕبفٙب

   د20 
 ِىجش اٌقٛد  -3

٠ؾشػ ِجذأ اؽزغبي ِىجش اٌقٛد ِٓ خالي 

رغبسة ِؾبوبح أٚ ئؽنبس ِىجش اٌقٛد 

. ٚرؾغ١ٍٗ

 هشػ أعئٍخ ِخزٍفخ  -

 

 ِٕبلؾخ اٌّٛمٛع -  

 اٌىزبثخ فٟ اٌىشاط -

 رم٠ُٛ   - د  60

 

 

 
 

 



 (01)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: اٌّغبي  

 .اٌزؾش٠ل اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ:اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 60: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

. ٌفسر ظهور القوة المحركة الكهربائٌة المحرضة عن طرٌق التغٌر فً التدفق المغناطٌسً- 

. ٌفسر بقانون لنز تغٌر جهة التٌار الكهربائً المتناوب المتولد- 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

إبراز ظاهرة التحرٌض -1  د20
: الكهرومغناطٌسً

ٌنجز تجارب متنوعة إلبراز الجانب - 
الكٌفً للظاهرة وذلك باستعمال جهاز 

. غلفانً، وشٌعة ومغناطٌس

  .ٌؤكد على التمٌٌز بٌن المحرض والمتحرض- 

 

  ٠ٕبلؾْٛ ِخزٍف األعئٍخ ِغ األعزبر -

 ٠فشلْٛ ث١ٓ اٌّؾشك ٚاٌّزؾشك -

  د10
 ِفَٙٛ اٌزذفك اٌّغٕبه١غٟ - 2

٠ؼشف اٌزذفك ِٓ خالي رّض١الد ِخزٍفخ -  

. ػٍٝ اٌغجٛسح 

 .رطج١ك     -  

 

 

 ٠ىزجْٛ فٟ اٌىشاط -

  د10
    اٌمٛح اٌىٙشثبئ١خ اٌّؾشمخ- 3

 : فبسادٞلبْٔٛ - أ

ٔؾمك اٌزغبسة أطاللب ِٓ ِؾبوبد فٟ 

  .اٌؾبعٛة 

 

 ٠ىزجْٛ ٔـ لبْٔٛ فبساداٞ-  

 عٙخ اٌز١بس اٌّزؾشك -4د   10

: صلبْٔٛ ٌٓ

 ؽشػ لبْٔٛ ٌٕض ِٓ خالي ئثشاص ِضب١ٌٓ  -

 

 

 

 ٠ىزجْٛ ٔـ لبْٔٛ ٌٕض ٠ٚطجمٗ -

  رم٠ُٛ   -5د   15

 

 

 
 

 



  

 (02)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: اٌّغبي  

 .اٌزؾش٠ل اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ:اٌٛؽذح  
 ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 60: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

. ٌفسر ظهور القوة المحركة الكهربائٌة المحرضة عن طرٌق التغٌر فً التدفق المغناطٌسً- 

. ٌفسر بقانون لنز تغٌر جهة التٌار الكهربائً المتناوب المتولد- 

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

  :ٌٕض -فاسادٞػاللخ : ٌذساعخ اٌى١ّخ ا-   د10

٠زوش ثمبٟٔٛٔ فبسادٞ ٌٕٚض  - 

٠ىزت ِٓ خالال اٌمبٟٔٛٔ ػجبسح اٌمٛح اٌّؾشوخ -  

 حاٌىٙشثبئ١خ  إٌبؽئخ فٟ اٌٛ ؽ١غ

 

  ٠غغٍْٛ ػٍٝ اٌىشاط -

  د10
ػًّ اٌمٛح " ٔظش٠خ ِبوغٛاي  -

 "اٌىٙشِغٕبه١غ١خ

 ٠ىزت  لبْٔٛ ِبوغٛاي  -

 

 

 ٠ىزجْٛ فٟ اٌىشاط -

  د10

: ظب٘شح اٌزؾش٠ـ اٌزارٟ - 

 :ِفَٙٛ اٌزؾش٠ل اٌزارٟ- أ

 تصرف الو شٌعة فً جزء من الدارة :رغشثخ 

. وزبثخ اٌزغشثخ ٚاٌم١بَ ثبٔغبص٘ب اٚ ِؾبوبرٙب

٠طٍت ُِٕٙ رفغ١ش اٌّؾب٘ذاد ؽٛي  -

اؽزؼبي اٌّقجبؽ١ٓ ِٓ ؽ١ش اٌّذح 

 .اٌّغزغشلخ 

 

رغغ١ً اٌّالؽظبد -  

رفغ١ش اٌّؾب٘ذاد  - 

 اعزٕزبط- 

 :  رذفك اٌزؾش٠ل اٌزارٟ -د  10

 :وزبثخ ػجبسرٗ  -
t

i
Le



   

 

 

 ٠ىزجْٛ فٟ اٌىشاط  -

 :اٌطبلخ اٌّغٕبه١غ١خ اٌّخضٔخ فٟ اٌٛؽ١ؼخ- د  10

 :٠ىزت ػجبسرٙب 
2

)(
2

1
ILE L  

 

 

 



 (03)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشثبئ١خ: اٌّغبي  

 .اٌزؾش٠ل اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ:اٌٛؽذح  
 ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 60: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

. تفسٌر عمل المولد الكهربائً -

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

:  رطج١مبد ظب٘شح اٌزؾش٠ل اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ-   د25

 :ِجذأ اؽزغبي اٌٌّٛذ اٌىٙشثبئٟ   

٠ؾشػ ػًّ اٌٌّٛذ اٌىٙشثبئٟ ثٕبءا ػٍٝ  -

  ٌٕض–ٔظش٠خ فبساداٞ 

 ٠غزؼًّ ثزٌه ِؾشن ثغ١و ارا رٛفش رٌه  -

 

 

 إٌّبلؾخ ؽٛي اٌّٛمٛع -

   د25
 :ٌِٛذ اٌز١بس اٌّزٕبٚة - ة

 :ِٕٛة اٌذساعخ:  ِضبي-

 االعزؼبٔخ ثذ٠ٕبِٛ دساعخ ٚرفى١ىٗ  -

٠ٚطٍت ِٓ اٌزال١ِز رفغ١ش ِجذأ ػٍّٗ ػٍٝ  -

 .مٛء ِب دسعٗ

 

 

 إٌّبلؾخ  -

  د10

 حقىيى  -
 

 

 
 
 
 
 



 
 

   "تحول كٌمٌائً"تعٌٌن كمٌة المادة بواسطة  المعاٌرة            :الوحدة

    : انىحذة فيدرج  انج   

 
 
 
 
 

األنشطة المقترحة  المحتوى  الحصة  

نشاط نبٌن فٌه دور 

الكاشف الملون فً 

التعرف على 

 األحماض واألسس

: أساس -تفاعالت حمض-1
مفهوم الحمض،مفهوم األساس  *

 

 سا درس 1

 

حمض  /مفهوم الثنائٌة أساس *
 (حالة خاصة لثنائٌة الماء)أمثلة لبعض الثنائٌات 

.  أساس–ولبعض التفاعالت حمض 

 سا 1

درس 

 

TP1 

 

 

: المعاٌرة اللونٌة -2

معاٌرة المحالٌل الحمضٌة واألساسٌة  *أ
. مبدأ المعاٌرة بواسطة تغٌر اللون*ب

. مفهوم نقطة التكافؤ وتعٌٌنها 
استعمال جدول التقدم لتفاعل المعاٌرة لتعٌٌن 

 .التركٌز المجهول للمحلول المعاٌر 

 سا 2

 عملً

TP2 4- المعاٌرة عن طرٌق قٌاس الناقلٌة :

- المعاٌرة عن طرٌق قٌاس الناقلٌة فً التفاعالت حمض*أ
  .G=f(Vb)أساس وثم استغالل المنحنى 

  سا2

 عملً

تجارب مختلفة نبٌن 

فٌها كل من المؤكسد 

 .والمرجع

: تفاعالت األكسدة اإلرجاعٌة -2
مفهوم المؤكسد،مفهوم المرجع  *
مؤ  /مفهوم الثنائٌة مر*

  (حالة خاصة للمعادن)أمثلة لبعض الثنائٌات 
 (أمثلة)التفاعل األكسدة اإلرجاعٌة 

 سا 1

 درس

 

 

TP03 

: المعاٌرة اللونٌة -
معاٌرة أكسدة ارجاعٌة   *أ

. مبدأ المعاٌرة بواسطة تغٌر اللون*ب
. مفهوم نقطة التكافؤ وتعٌٌنها 

استعمال جدول التقدم لتفاعل المعاٌرة لتعٌٌن التركٌز 
 .المجهول للمحلول المعاٌر 

  سا2

 عملً

. تقوٌم الوحدة 

 

1+1  

 سا



 (01)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ثٛاعطخ اٌّؼب٠شح:اٌٛؽذح  
 ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 60: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 ٌمٌز بٌن الحمض واألساس- 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 

 

 

 

  د30

  ِفَٙٛ اٌؾّل ٚاألعبط - 

اٌززو١ش  ثزغشثخ ٔج١ٓ ف١ٙب دٚس اٌىٛاؽف - 

. اٌٍّٛٔخ ٌٍىؾف ػٓ اٌؾّل ٚاألعبط

 –٠ىزت رؼش٠ف اٌؾّل ؽغت ثشٚٔؾزذ -  

. ٌٛسٞ ِغ أِضٍخ ٌجؼل األؽّبك

 ٌٛسٞ –٠ىزت رؼش٠ف االعبط ؽغت ثشٚٔؾزذ - 

. ِغ أِضٍخ ٌجؼل األعظ

 ٠ىزت رّش٠ٓ رطج١مٟ- 

 

 01 ٠غغٍْٛ اٌّالؽظبد ٠ٚىزجْٛ إٌز١غخ  -

 ٚ 02. 

 ٠غغٍْٛ اٌذسط  -

 . ٠غ١جْٛ ػٍٝ اٌزّش٠ٓ اٌزطج١مٟ -

   د20
 :  (أعبط/ ؽّل)ِفَٙٛ اٌضٕبئ١خ  -

أطاللب ِٓ اٌزّش٠ٓ اٌزطج١مٟ اٌغبثك ٠ؼشف  -

 .أعبط/اٌضٕبئ١خ ؽّل 

 ٠جٓ اْ ٌىً ؽّل أعبعب ِشافك -

 ٠ج١ٓ أْ ٌىً أعبط ؽّل ِشافك -

٠جٓ اٌفشق ث١ٓ اٌّغبٚاح ٚاٌغ١ّٙٓ  -

  اٌّزؼبوغ١ٓ

 

 

 .أعبط/ ٠زّشْ ػٍٝ  وزبثخ  اٌضٕبئ١خ ؽّل  -

 ؽً رطج١ك  -

 أعبط ػىٛط- ٠ذسن اْ رفبػً ؽّل -

 ٌزا ٔنغ اٌّغبٚاح فٟ اٌّؼبدٌخ

   رم٠ٛــــــــــــُ - د10

 

 



 (02)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ثٛاعطخ اٌّؼب٠شح:اٌٛؽذح  
 ٔظشٞ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 60: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 أساس على أساس انتقال البروتونات من الحمض إلى األساس-ٌفسر تفاعل حمض- 
 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 

 د 10

 

 

  د10

  أعبط –رفبػً ؽّل - 

٠زوش ثبٌّؼبدٌخ إٌقف١خ ٌٍؾّل ٚاٌّؼبدٌخ - 

. إٌقفٟ ٌألعبط

٠ىزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً ث١ٓ اٌؾّل ٚألعبط -  

 ِغ آ١ٌخ أزمبي اٌجشٚرٛٔبد ث١ٓ اٌؾّل ٚاالعبط 

  

  

 ٠غ١جْٛ ػٍٝ األعئٍخ اٌزٟ ٠طشؽٙب األعزبر  -

 أعبط- ٠زّشْ ػٍٝ وزبثخ  ِؼبدٌخ ؽّل  -

 . ؽً ػٍٝ اٌزّش٠ٓ اٌزطج١مٟ - 

  د10

 

 

 

  د10

 
٠ج١ٓ اْ اٌّبء ٠ٍؼت دٚسِززثزة فٟ اٌزفبػً  -

 .ربسح أعبط ٚربسح ؽّل

 رمذ٠ُ هش٠مخ وزبثخ ِؼبدٌخ اٌزفبػً ؽّل  -

 "هش٠مٝ غبِب"أعبط "

 

 

 ٠غغً اٌذسط -

   رم٠ٛــــــــــــُ - د20  

 

 



 (03)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ثٛاعطخ اٌّؼب٠شح:اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 120: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 أعبط اػزّبدا ػٍٝ خبف١خ رغ١ش ٌْٛ وبؽف-  فُٙ ِجذأ اٌّؼب٠شح ؽّل -

  ِفَٙٛ ِذٌٛي ٔمطخ اٌزىبفإ  -

  . رشو١ضٖ ِؼٍَٛ NaOHثٛاعطخ ِؼب٠شرٗ ثّؾٍٛي HCl  ٌّؾٍٛي  (ca) ؽغبة رشو١ض ِغٙٛي  -

 .اٌزؼشف ػٍٝ ٔمطخ اٌزىبفإ اػزّبدا ػٍٝ رغ١ش اٌٍْٛ -

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 

 

  د15

 

 رال١ِز  ٠4ٛصع اٌزال١ِز فٟ ِغّٛػبد رنُ - 

٠ؾشػ ٌُٙ ٘ذف اٌزغشثخ ٚألدٚاد اٌّغزؼٍّخ -  

. ٌزٌه

 ٠ج١ٓ ٌُٙ ؽشٚه ئعشاء ػ١ٍّخ اٌّؼب٠شح - 

 

  

 ٠مشؤْٚ ٔـ اٌزغشثخ  -

 ٠فّْٙٛ ِجذأ اٌّؼب٠شح -

 

 

  د 20

 
٠مَٛ سفمخ أؽذ اٌزال١ِز ِٓ اؽذ اٌّغّٛػبد   -

ثاعشاء اٌزغشثخ ، صُ ٔىشس٘ب ِشر١ٓ اٚ صالس 

 ...ِشاد 

 

 

٠زجؼْٛ خطٛاد ئعشاء اٌزغشثخ ٠ٚغغٍْٛ  -

 ِالؽظبرُٙ

 فٟ اإلعبثخ ػٍٝ األعئٍخ ر٠غبػذ اٌزالِٟ -  د15    

 اٌّطشٚؽخ فٟ ٚص١مخ اٌز١ٍّز 

 ٠قؾؼ أخطبء اٌزال١ِز اْ ٚعذد -

 ٠غزخشط اٌضٕبئ١ز١ٓ اٌذاخٍز١ٓ فٟ اٌزفبػً -

 .٠ىزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً  -

 

 د  20

  ِشاؽً ٠03ج١ٓ أْ ػ١ٍّخ اٌّؼب٠شح رزُ فٟ  -

 اٌزىبفإ ، ػٕذ اٌزىبفإ، ة اٌزىبفإ.ق -

٠غبػذُ٘ فٟ فُٙ وً ِشؽٍخ ِٓ اٌّؼب٠شح   -

 ٠غ١جْٛ ػٍٝ ثم١خ االعئٍخ -

 

 د 20

 ٠زوشُ٘ و١ف١خ أغبص عذٚي رمذَ اٌزفبػً -

٠ؾشػ ٌُٙ ِذٌٛي ٔمطخ اٌزىبفإ ِٓ خالي  -

 .رغ١ش اٌٍْٛ ٚوزٌه ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّغٙشٞ

 

 ٠ٕغضْٚ عذٚي رمذَ اٌزفبػً  -

 ٠غزخشعْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ رمذَ اٌزفبػً ػٕذ  -

 ٠غذ –اٌزىبفإ ٌىً ِٓ اٌؾّل ٚألعبط 

 اٌؼاللخ ث١ّٕٙب

 

 

 

 د 20

  : ٠غبػذُ٘ فٟ اٌٛفٛي ئٌٝ اٌؼجبسح  -

 

 

 

وزبثخ  ٘زٖ اٌؼجبسح ِٓ اعً أعظ ٚأؽّبك  -

 ِخزٍفخ

 

 

 :٠قً اٌٝ اٌؼاللخ  ث١ٓ اٌزشاو١ض ػٕذ اٌزىبفإ -
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 (04)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ثٛاعطخ اٌّؼب٠شح:اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 120: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 أعبط اػزّبدا ػٍٝ ل١بط ٔبل١ٍخ ِؾٍٛي - فُٙ ِجذأ اٌّؼب٠شح ؽّل -

 .ٚؽغبة رشو١ض ِؾٍٛي ِغٙٛي . G=f(V) رؾذ٠ذ ٔمطخ اٌزىبفإ ػٍٝ اٌج١بْ  -

 ػٍٝ اٌج١بْ اٌزؼشف ػٍٝ ٔمطخ اٌزىبفإ اػزّبدا   -

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 

 

  د15

 

ً٘ رٛعذ : ٠طشػ ػ١ٍُٙ اإلؽىب١ٌخ اٌزب١ٌخ -  

هش٠مخ اخشٜ ٌٍّؼب٠شح رّىٕب ِٓ ِؼشفخ رشو١ض 

. ِؾٍٛي ؽّنٟ اٚ أعبعٟ ِغٙٛي

٠مزشػ األعزبر هش٠مخ اٌّؼب٠شح ػٓ هش٠ك - 

. ل١بط إٌبل١ٍخ 

  

  ٠زٛلغ ئعبثبد  -

 ٠ٕبلؼ ِغ األعزبر هش٠مخ دسعٙب عبثمب -

 

 

  د 20

 
٠مَٛ سفمخ أؽذ اٌزال١ِز ِٓ اؽذ اٌّغّٛػبد   -

ثاعشاء اٌزغشثخ ، صُ ٔىشس٘ب ِشر١ٓ اٚ صالس 

 ...ِشاد 

 

 

٠زجؼْٛ ٔفظ خطٛاد اٌزغشثخ  اٌغبثمخ  -

 ٠ٚغغٍْٛ ِالؽظبرُٙ

 فٟ اإلعبثخ ػٍٝ األعئٍخ ر٠غبػذ اٌزالِٟ -  د15    

 اٌّطشٚؽخ فٟ ٚص١مخ اٌز١ٍّز 

 ٠قؾؼ أخطبء اٌزال١ِز اْ ٚعذد -

 ٠غزخشط اٌضٕبئ١ز١ٓ اٌذاخٍز١ٓ فٟ اٌزفبػً -

 .٠ىزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً  -

 

 د  20

 ٠ىًّ ِأل اٌغذٚي  -

  ٠G=f(Vb)شعُ اٌج١بْ  -

 رؾ١ًٍ اٌج١بْ -

 

 د 100

 

٠ؾشػ ٌُٙ ِذٌٛي ٔمطخ اٌزىبفإ ِٓ خالي  -

. اٌج١بْ 

 ٠ٕغضْٚ عذٚي رمذَ اٌزفبػً  -

 ٠غزخشعْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ رمذَ اٌزفبػً ػٕذ  -

 ٠غذ –اٌزىبفإ ٌىً ِٓ اٌؾّل ٚألعبط 

 اٌؼاللخ ث١ّٕٙب

 

 

 

 د 10

  : ٠غبػذُ٘ فٟ اٌٛفٛي ئٌٝ اٌؼجبسح  -

 

 

 

 

 :٠قً اٌٝ اٌؼاللخ  ث١ٓ اٌزشاو١ض ػٕذ اٌزىبفإ -

 

 

ؽً اٌزم٠ُٛ  -  رم٠ُٛ  -  د 10
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 (05)بطاقة فنية رقم 

: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

 رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ثٛاعطخ اٌّؼب٠شح:اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

  د120: ِذح اٌؾقخ    

 :مؤشرات الكفاءة / 1  
 ١ّ٠ض ث١ٓ اٌّإوغذ ٚاٌّشعغ-          

  سعبع ػٍٝ أعبط أزمبي االٌىزشٚٔبد ِٓ اٌّشعغ ئٌٝ اٌّإوغذٚاإل٠فغش رفبػً األوغذح           -
 (مؤكسد/مرجع)ٌكتب الثنائٌة         - 

يذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــما يقوم به التمماذ ــــــــــــــما يقوم به األستالمدة 
األكســـــــــــــــدة واإلرجـــــــــــــاع /: 1 د 25

.  مفهوم المؤكسد والمرجع:1نشاط
. يقدم بطاقة التمميذ ويشرح طريقة العمل * 

تحديد المؤكسد والمرجــــــــــع : 2نشاط
 تجــــــــربة

: يشرح التجربة ويطمب منهم  تحميل التجربة * 

 يطمب منهم تسجيل مالحظات التجربة *
يفسر ما حدث بمعادالت التفاعل الحادثة لتفسير * 

ظهور المون األزرق في المحمول وظهور طبقة فضية 
. عمى قطعة النحاس

 

يطمب منهم  تحديد المؤكسد والمرجع لمتفاعل * د 15
. الحادث

  
 (مؤ/مر)مفهوم الثنائٌـــــة  /:2

 القيام بتسجيل مالحظاتهم * 

 يفسر ما حدث عن طريق المعادالت النصفية لمتفاعل* 

يبين انه يمكن المرور من المؤكسد إلى المرجع *  د 10
والعكس 

من المعادلة النصفية  (مر/مؤ)يعرف كتابة الثنائية  *
لألكسدة واإلرجاع 

 تقويــــــــــــــــــــــمد 10
يراقب محاوالتهم *

يوظف ما فهمه لحل التمرين * 

 



 (06)بطاقة فنية رقم 
: األعزبر  

 اٌّبدح ٚرؾٛالرٙب: اٌّغبي  

  األوغذح اإلسعبع –رؼ١١ٓ و١ّخ اٌّبدح ثٛاعطخ اٌّؼب٠شح :اٌٛؽذح  
 ػٍّٟ: ٔٛع إٌؾبه   

 د 120: ِذح اٌؾقخ    

 :ِإؽشاد اٌىفبءح /. 1

 .رؾذ٠ذ رشو١ض صٕبئٟ ا١ٌٛد ثٛاعطخ ِؼب٠شرٗ ثّؾٍٛي ص١ٛوجش٠زبد اٌقٛد٠َٛ ِؼٍَٛ اٌزشو١ض  -

 .اٌزؼشف ػٍٝ ٔمطخ اٌزىبفإ اػزّبدا ػٍٝ رغ١ش اٌٍْٛ  -

 .ئسعبع ػٓ هش٠ك ل١بط إٌبل١ٍخ - اٌزؼشف ػٍٝ ٔمطخ اٌزىبفإ فٟ رفبػً األوغذح -

 . ِؼٍَٛ اٌزشو١ض Na2S2O3 ثٛاعطخ ِؼ١شرٗ ثّؾٍٛي I2ؽغبة رشو١ض ِؾٍٛي  -

 

ِب ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّز ِب ٠مَٛ ثٗ األعزبر اٌّذح 

 

 

  د15

 

 رال١ِز  ٠4ٛصع اٌزال١ِز فٟ ِغّٛػبد رنُ - 

٠ؾشػ اٌزغشثخ  ٠ٚجٓ ٌُٙ أٗ ٠ّىٓ ئعشاء٘ب ثٕفظ اٌخطٛاد -  

.  أعبط–اٌغبثمخ فٟ اٌّؼب٠شح ا١ٌٍٔٛخ ؽّل 

 ٠ج١ٓ ٌُٙ ؽشٚه ئعشاء ػ١ٍّخ اٌّؼب٠شح - 

 

  

 ٠مشؤْٚ ٔـ اٌزغشثخ  -

 ٠فّْٙٛ ِجذأ اٌّؼب٠شح -

 

 

  د 20

 
٠مَٛ سفمخ أؽذ اٌزال١ِز ِٓ اؽذ اٌّغّٛػبد  ثاعشاء  -

 ...اٌزغشثخ ، صُ ٔىشس٘ب ِشر١ٓ اٚ صالس ِشاد 

 

 

٠زجؼْٛ خطٛاد ئعشاء اٌزغشثخ  -

 ٠ٚغغٍْٛ ِالؽظبرُٙ

 فٟ اإلعبثخ ػٍٝ األعئٍخ اٌّطشٚؽخ فٟ ر٠غبػذ اٌزالِٟ -  د15    

 ٚص١مخ اٌز١ٍّز 

 ٠قؾؼ أخطبء اٌزال١ِز اْ ٚعذد -

٠غزخشط اٌضٕبئ١ز١ٓ اٌذاخٍز١ٓ فٟ  -

 اٌزفبػً

٠ىزت اٌّؼبدٌخ إٌقف١خ ٌىً ِٓ  -

اٌّإوغذ ٚاٌّشعغ صُ اٌّؼبدٌخ 

 .اإلعّب١ٌخ  ٌٍزفبػً 

 

 د  20

 ِشاؽً  ثٕفظ ٠03ج١ٓ أْ ػ١ٍّخ اٌّؼب٠شح وزٌه  رزُ فٟ  -

 اٌؾشػ اٌغبثك

 اٌزىبفإ ، ػٕذ اٌزىبفإ، ة اٌزىبفإ.ق -

٠غبػذُ٘ فٟ فُٙ وً ِشؽٍخ ِٓ اٌّؼب٠شح   -

 ٠غ١جْٛ ػٍٝ ثم١خ االعئٍخ -

 

 د 20

٠ؾشػ ٌُٙ ِذٌٛي ٔمطخ اٌزىبفإ ِٓ خالي رغ١ش اٌٍْٛ ٚوزٌه  -

 .ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّغٙشٞ

 

 ٠ٕغضْٚ عذٚي رمذَ اٌزفبػً  -

 ٠غزخشعْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ رمذَ  -

  ػٕذ اٌزىبفإ ٌىً ِٓ Xeqاٌزفبػً

 ٠غذ اٌؼاللخ – اٌّإوغذ ٚاٌّشعغ

 ث١ّٕٙب

 

 

 

 د 20

  :٠غبػذُ٘ فٟ اٌٛفٛي ئٌٝ اٌؼجبسح  -
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٠غذْٚ ػجبسح رشو١ض اٌّؾٍٛي ا١ٌٛد  -

 :اٌّغٙٛي 
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