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 برنامج السنة الثالثة من التعلیم المتوسط. 4-3

 الكفاءة الشاملة
مرتبطة بتوظیف الموارد المعرفیة والمنهجیة المتعلقة بالطاقة والتحوالت الكیمیائیة والكهرباء في النظام المستمر والضوء في الرؤیة یحل مشكالت من المحیط القریب والبعید، 

 باأللوان، معتمدا على المنهج التجریبي ومستعینا بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال
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 بانتمائه الوطني وینمي إحساسه بقضایاه، ویمیل الى استخدام لغاته الوطنیة.یعتز  | الهویة الجزائریة والضمیر الوطني

 المواطنة
یتحلى بروح المسؤولیة اتجاه البیئة والطبیعة، ویلتزم بالقواعد االجتماعیة: العدالة، التضامن، احترام اآلخرین واحترام الحق في  |

 الحیاة.

 ویستفید منه ویعزز القیم الوطنیة والعالمیة، وُیقبل على استخدام تكنولوجیات العصر.یّطلع على التراث العالمي  | التفتح على العالم
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 الطابع الفكري
 یمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فیالحظ ویستكشف ویستدل منطقیا، كما یسعى الى  توسیع ثقافته العلمیة وتكوینه الذاتي. |
 و حل مشكالت. ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ |

 الطابع المنهجي
ینظم عمله بدقة وٕاتقان، مستعمال طرق العمل الفعالة في التخطیط وجمع المعلومات وٕاعداد االستراتیجیات المالئمة لحل  |

 المشكالت العلمیة و تسییر المشاریع وتقدیم النتائج.

 الطابع التواصلي

باستخدام الرموز والمخططات والبیانات، ویكّیف استراتیجیات االتصال وفق یستعمل أشكال مختلفة للتعبیر، منها اللغة العلمیة  |
 متطلبات الوضعیة.

 یعبر بكیفیة سلیمة ویبرر بأدلة منطقیة |

 الطابع الشخصي واالجتماعي
والصحة، ومثمنا یبدي سلوكا عقالنیا في تعامله مع الغیر ومع بیئته االجتماعیة والطبیعیة والتكنولوجیة،  محترما قواعد األمن  |

 قیمة العمل ومحترما الملكیة الفكریة.
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الكفاءات  المیادین

 الختامیة

مرّكبات 

 الكفاءة

 الزمن معاییر ومؤشرات التقویم أنماط من الوضعیات التعلمیة الموارد المعرفیة

 

 

 

المادة 

 وتحوالتها

 
یحل مشكالت 

من الحیاة 

الیومیة ذات 

صلة بالمادة 

وتحوالتها 

نموذج موظفا 

التفاعل 

الكیمیائي 

المعبر عنه 

بمعادلة 

 كیمیائیة

 

 

یوظف التفاعل 

الكیمیائي 

كنموذج للتحّول 

الكیمیائي لتفسیر 

بعض التحوالت 

 الكیمیائیة التي

تحدث في 

 محیطه

 

 

 

 

 

یختار  العوامل 

المؤثرة المناسبة 

لتوجیه التحول 

التفاعل الكیمیائي  -1

 كنموذج للتحول الكیمیائي

النوع  -الفرد الكیمیائي -

 الكیمیائي 

 الجملة الكیمیائیة -
 :التحول الكیمیائي §

مكونات الجملة الكیمیائیة  -

 في بدایة التحول وفي نهایته

نمذجة تحول كیمیائي بتفاعل  §

 كیمیائي: 

 المتفاعالت  -

 النواتج -

التفاعل كنموذج للتحول  -

 كیمیائي

إجراء تجارب لتحوالت كیمیائیة  -

الجملة  وصف مكوناتو   بسیطة

التحول وعند نهایته،  قبل الكیمیائیة 

مستخدما جدوال یوضح التغیر 

 الحاصل لمكونات الجملة الكیمیائیة

 ومستخدما مفهوم النوع الكیمیائي 

باستغالل الجدول السابق یتم  -

التحول بتفاعل كیمیائي تتحدد نمذجة 

فیه األنواع الكیمیائیة المتفاعلة وتلك 

 الناتجة عن التفاعل

 

 

 : یتعرف على التحول الكیمیائي1مع

یمیز بین طبیعة األنواع الكیمیائیة  -

 عند بدایة التحول وعند نهایته 

یكشف عن بعض نواتج التحول  -

اختبار (مثال: نواتج  الكیمیائي بتجارب

 االحتراق، نواتج التحلیل الكهربائي للماء)

: ینمذج التحول الكیمیائي بتفاعل 2مع

 كیمیائي

یعرف أن التفاعل الكیمیائي نموذج  -

 للتحول الكیمیائي.

یستعمل جدوال للتعبیر عن التحول  -

 الكیمیائي  في النمذجة  مستخدما صیغ

 األنواع الكیمیائي.

 التفاعل الكیمیائي بمعادلة  : یعبر عن3مع

یربط بین  انحفاظ الذرات في التفاعل  -

 انحفاظ الكتلةو  الكیمیائي 

یطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل   -

 سا 17

 معادلة التفاعل الكیمیائي. -2

 معادلة التفاعل الكیمیائي -

انحفاظ الذرات في التفاعل  -

 الكیمیائي.

بالرجوع الى األمثلة السابقة  -

للتحوالت الكیمیائیة التي تمت 

بتفاعالت كیمیائیة یتم  نمذجتها

التعبیر عن هذا التفاعل بمعادلة 
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 الكیمیائي

 

 

 

 

یحترم 

االحتیاطات 

األمنیة عند 

 التعامل مع

المواد الكیمیائیة 

محافظا على 

 بیئته

قواعد كتابة معادلة التفاعل  -

 الكیمیائي

انحفاظ عدد  یتحقق فیها  كیمیائیة 

 الذرات وانواعها 

عادالت تدریبات حول كتابة م -

 بعض التفاعالت الكیمیائیة

v وضعیة تعلم االدماج 

كیمیائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة  

 معادلة التفاعل الكیمیائي 

یربط بین تطور حالة المواد :  4مع

االبتدائیة في التحول الكیمیائي وبعض 

 العوامل المؤثرة فیه  

یتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على  -

 مدة التحول الكیمیائي

یختار العامل المناسب للتحكم في  مدة  -

تحول كیمیائي : درجة الحرارة، تركیب 

االبتدائیة و سطح التالمس بین  الجملة

 تالمتفاعال

 : یحترم قواعد األمن المخبري5مع

یعرف قواعد األمن األساسیة عند  -

 استخدام زجاجیات المخبر والمواد الكیمیائیة

یحترم التعلیمات المقدمة له بخصوص  -

إجراءات الوقایة والحذر عند التعامل مع 

 التجارب المخبریة في الكیمیاء لنفسه ولغیره

یستخدم برشد كمیات المادة في العمل  -

 خبري وفي حیاته الیومیةالم

في   بعض العوامل المؤثرة -3

 التحّول الكیمیائي.

 درجة الحرارة  تأثیر -

 سطح التالمس. تأثیر -

كمیات مكونات الجملة  تأثیر -

 الكیمیائیة (المتفاعالت). 

تقدیم أمثلة لتحوالت كیمیائیة    -

تطرح فیها مشكلة اختالف مدة 

التحول أو امكانیة حدوثه أو في 

توجیهه ثم القیام بتجارب الختبار 

سطح   بعض العوامل (درجة الحرارة،

التالمس وكمیات مكونات  الجملة 

 االبتدائیة).

 من التجربة إلى نمذجة التحول :  وضعیة تجریبیة لتحول كیمیائي یطلب منه  إعداد تقریر  مخبري :وضعیة إدماج التعلمات ³
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 المیادین
الكفاءات 

 الختامیة

مرّكبات 

 الكفاءة
 الزمن معاییر ومؤشرات التقویم أنماط من الوضعیات التعلمیة الموارد المعرفیة

 الطاقة

 

یحل مشكالت 

من الحیاة 

الیومیة 

موظفا  نموذج  

الطاقة 

وتحویالتها 

ومبدأ انحفاظ 

في  الطاقة 

 جانبه الكیفي.

 

یستخدم نموذجي 

"السلسلة" 

الوظیفیة " 

و"السلسلة 

الطاقویة"  ومبدأ 

انحفاظ الطاقة 

تحویل   لنمذجة

الطاقة في أداة 

تكنولوجیة 

باعتبارها تركیبة 

 وظیفیة

 

 

 

 

یفسر طاقویا 

اشتغال تركیبة 

 السلسلة الوظیفیة: -1

التركیبة الوظیفیة: عناصر  -

 السلسلة

 أفعال األداء -أفعال الحالة -

 نموذج السلسلة الوظیفیة -

 

انطالقا من معاینة أداة  -

تكنولوجیة بسیطة، وٕانجاز تركیب 

وظیفي عملي لها، یتم وصف كیفیة 

باستعمال التشغیل ومبدأ عملها

 ومنه  الیومي (العادي)التعبیر 

االصطالح على أفعال األداء 

 وأفعال الحالة

مخّطط كنموذج لتشغیل   رسم -

مثل "السلسلة یالتركیبة الوظیفیة، و 

 الوظیفیة" لها.

 : یتصور تركیبة وظیفیة ویشغلها1مع

 یعّبر عن تشغیل التركیبة باللغة العادیة -

 یكشف عن خلل في تشغیل تركیبة ما  -

تشغیل تركیبة وظیفیة یفسر  : 2مع

 بواسطة سلسلة وظیفیة

یتصور تركیبة تؤدي وظیفة معینة  -

 ویمثل السلسلة الوظیفیة لها

 یحترم قواعد إنجاز السلسلة الوظیفیة.  -

یعبر عن تشغیل تركیبة وظیفیة   -

 باستخدام أفعال األداء وأفعال الحالة 

یحّدد  عناصر التركیبة  الوظیفیة  -

 تشغیلها بسلسة وظیفیة  وینمذج

 

 

 سا17

 السلسلة الطاقویة: -2

w نموذج الطاقة: 

 أنماط تخزین الطاقة: ·

 تستخدم تركیبة وظیفیة  منمذجة  -

 -بسلسلة وظیفیة (نقل الحركة

...)  -تشغیل مصباح كهربائي

: یمیز بین تخزین الطاقة وتحویل 1مع

 الطاقة

یحدد أنماط التخزین (اشكال الطاقة)  -

 على المستویین العیاني والمجهري
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 وظیفیة

 

 

 

 

 

 

یوظف مبدأ 

انحفاظ الطاقة  

في تفسیر 

التحویالت 

الطاقویة عند 

تشغیل أداة 

 تكنولوجیة

 

 

 

 

یقدر مقدار 

االستهالك في 

الطاقة ألداة 

 في المستوى العیاني: §

 Ecالطاقة الحركیة  -

 Epe(المرونیة  Ep الطاقة الكامنة:

 )Eppوالثقالیة 

 المستوى المجهري : في §

 Ei  الطاقة الداخلیة -

 أنماط تحویل الطاقة : ·

بین جملة   التحویالت الطاقویة -

 مختارة وجمل أخرى:

 Wالتحویل المیكانیكي: -

 Weالتحویل الكهربائي:  -

 Qالتحویل الحراري: -

 Er:التحویل باإلشعاع -

w  السلسلة الطاقویةنموذج 

الطاقة  اعتماد مفاهیم  أشكالب

المستوى المجهري  المخزنة (على

والمستوى العیاني)، واألنماط األربعة 

نمذجة  لتحویل الطاقة قصد

"نموذج  التحویالت الطاقویة ب

 " السلسة الطاقویة

 التدرب في وضعیات جدیدة -

على تمثیل السالسل الطاقویة 

انطالقا من تشغیل أدوات 

تكنولوجیة، مع إبراز أشكال الطاقة 

 المخزنة وأنماط تحویلها

v ة تعلم االدماجوضعی 

یعّبر عن أنماط تخزین الطاقة حرفیا  -

 وبالرموز.

یعبر عن أنماط تحویل الطاقة حرفیا   -

 وبالرموز.

: یفسر اشتغال تركیبة ما  2مع  - 

 السلسلة الطاقویةباستعمال 

 یحترم قواعد  تمثیل سلسلة طاقویة. -

یترجم سلسلة طاقویة الى تركیبة  -

 وظیفیة 

  مبدأ انحفاظ الطاقة: -3

مفهوم التحویل المفید للطاقة  -

 والتحویل غیر المفید للطاقة

 نص مبدأ انحفاظ الطاقة   -

 العالقة الرمزیة للمبدأ: -

 

 الحصیلة الطاقویة:-

تحلیل وضعیة تشغیل تركیبة  -

مصباح)   وظیفیة (عمود كهربائي+

 من أجل تختار فیها جملة مادیة

تحدید التحویالت الطاقویة الحادثة 

بینها وبین الجمل األخرى، 

وتصنیفها الى تحویالت طاقویة 

مفیدة  وغیر مفیدة بالنسبة لوظیفة 

 : یعرف مبدأ انحفاظ الطاقة1مع

 ظ الطاقة یكتب مبدأ انحفا  -

یعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة  -

 یتم فیها تحویل الطاقة

یعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة باستخدام  -

 العالقة الرمزیة 

 : ینجز الحصیلة الطاقویة لجملة.2مع

finale initiale reçu cédéeE E E E= + -
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تكنولوجیة أو 

منشأة كهربائیة 

أجل منزلیة من 

ترشید استهالك 

 الطاقة

 

نموذج الحصیلة الطاقویة  -

 )الفقاعات واألعمدة(

: وحدة الطاقة في الجملة الدولیة   -

 Joule(J)الجول 

 التركیبة 

باستخدام الجملة السابقة یتم  -

تحدید الطاقة المخزنة االبتدائیة 

والنهائیة بین لحظتین وكذلك تحدید 

ین التحویالت الطاقویة بینها وب

الجمل األخرى والتعبیر عن مبدأ 

 انحفاظ الطاقة 

تطبیق مبدأ انحفاظ الطاقة تركیبات  -

 أخرى

بالعودة إلى الجملة المختارة  -

سابقا نعبر عن التغیر في أشكال 

الطاقة المخزنة بنموذج " الحصیلة 

 .الطاقویة " ( العمود داخل الفقاعة)

یمیز بین  التحویل المفید وغیر المفید  -

 للطاقة.

یتعّرف على التحویل غیر المفید في  -

 الطاقة.

حفاظ الطاقة مستخدما یعبر عن ان -

 مقداري التحول المفید والتحول غیر المفید

یوظف نموذج الحصیلة الطاقویة  في   -

 .تحویل طاقوي لتركیبة وظیفیة

 استطاعة تحویل الطاقة -4

مفهوم استطاعة التحویل  -

 الطاقوي : سرعة التحویل

 العالقة بین الطاقة  -

 

 التحویل: واستطاعة -

)E: (یمثل التحویل الطاقوي 

(تسخین  راء مقارنة بین جملتینجإ -

غرفة، رفع حمولة،...)  یحدث فیهما 

بسرعتي تحویل التحویل الطاقوي لكن 

مختلفتین، إلبراز مفهوم استطاعة 

 التحویل والتعبیر عنها بعالقة

مفهوم استطاعة  استخدام -

التحویل  التحویل في تقدیر

 یستخدم وحدات الطاقة: 1مع

 یعرف رتبة مقدار بعض الطاقات. -

المحولة ب"الجول"  یعبر عن الطاقة  -

 و"الواط ساعي"

: یمیز بین الطاقة واستطاعة تحویل 2مع

 الطاقة 

یقدر الطاقة  المحولة في جهاز لمدة  -

/P E t=
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 W -( الواط االستطاعة: وحدة

Watt  ( 

 وحدة أخرى للطاقة:  -

 Watt-heure ساعي -الواط

(Wh) 

(أو نمط آخر)  الكهربائي للطاقة

لمدة معینة من التشغیل،  في 

مصباح أو جهاز كهرو منزلي من 

 الدالالت الممیزة للجهاز قراءة

دراسة وضعیة االستهالك   -

المنزلي للطاقة من خالل قراءة 

تحلیلیة ل"فاتورة االستهالك " الدوریة 

 وتحدید معدل االستهالك الطاقوي

 الیومي

 زمنیة معینة 

یعرف رتبة مقدار بعض  استطاعات   -

 الكهرو منزلیة التحویل في بعض األجهزة

یقرأ فاتورة الغاز والكهرباء ویحسب   -

 االستهالك الیومي للطاقة

یتخذ السلوك الرشید في استهالك   -

 .بالمنزلالطاقة 

 تحلیل أداة تكنولوجیة لالستخدامات الیومیة  وتمثیل السلسلة الطاقویة لها عند التشغیل موظفا مبدأ انحفاظ الطاقةوضعیة إدماج التعلمات:  ³
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 الزمن معاییر ومؤشرات التقویم أنماط من الوضعیات التعلمیة الموارد المعرفیة مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامیة المیادین

 

 

 

الظواهر 

 الكهربائیة

 

 

یحل مشكالت من 

الحیاة الیومیة 

موظفا المفاهیم 

الكهربائیة المتعلقة 

بتشغیل الدارة 

الكهربائیة في نظام 

التیار المستمر 

محترما الشروط 

 األمنیة

 

 

 

 
 

 

یعرف الظواهر  -

الكهربائیة المسیرة 

لنظام التشغیل 

في الدارة 

الكهربائیة في 

حالة التیار 

 المستمر   

 

وظف ی -

المفاهیم والقوانین 

الخاصة  بالدارة 

في نظام التیار 

المستمر 

 ةز أجهواستخدام 

القیاس الكهربائي 

المباشر ومعرفة 

رتبة بعض 

 مقادیرها  

 نموذج للتیار الكهربائي  -1

النموذج الدوراني للتیار  -

في  دقائق كهربائیة الكهربائي: حركة

دارة مغلقة (عدم تراكم الدقائق 

 الكهربائیة)

 مفهوم التیار الكهربائي المستمر -

 جهة التیار الكهربائي: -

 هة االصطالحیة الج

تشغیل دارة كهربائیة بسیطة  -

النموذج إدراج التوصل الى  و 

(نموذج  الدوراني للتیار الكهربائي

حركة العربات في سكة مغلقة أو 

 تركیبة دورة الماء) 

تحقیق دارة كهربائیة تحتوي  -

على مولد وعنصر كهربائي (مثل 

الصمام كهروضوئي أو محرك أو 

بالتأكد من إبرة مغناطیسیة) یسمح 

 جهة التیار الكهربائي

 

: یفسر مرور التیار 1مع

 الكهربائي في دارة 

یماثل بین حركة العربات في  -

 السكة المغلقة  والتیار الكهربائي

یماثل بین التیار المائي والتیار   -

 الكهربائي

یوظف نموذج الدوراني للتیار  -

للكهربائي في تفسیر  تشغیل دارة 

 كهربائیة

 

 سا 17

 المستمرالتیار الكهربائي  -2

مفهوم شدة التیار الكهربائي  -

 المستمر

 - قیاس شدة التیار الكهربائي

 .متر–األمبیر

 الكهربائي: وحدة شدة التیار -

 .(A)األمبیر 

قانون الشدات  في الدارة على  -

تشغیل دارات كهربائیة بسیطة       

( مجموعة مولدات مع مجموعة 

 مصابیح) إلبراز ما یلي:

أّن التیار الكهربائي الماّر في جزء  -

 من دارة یتمّیز بشدة.

أّن االختالف (عدم التماثل) في  -

الحالة الكهربائیة بین نقطتین من 

دارة كهربائیة یعّبر عن التوتر 

: یعرف المقادیر الممیزة للدارة 1مع

 الكهربائیة

یتحكم في تطبیق التوتر في دارة  -

كهربائیة (المالئمة بین داللة 

 العمود وداللة المصباح)

یتحكم في تغییر شدة التیار  -

 الكهربائي

یعرف رتبة بعض المقادیر  -



والتكنولوجیا في مرحلة التعلیم المتوسطمشروع منهاج العلوم الفیزیائیة   

 

2015مارس  -اللجنة الوطنیة للمناهج 88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یحقق تركیبات 

 كهربائیة في

التیار المستمر 

محترما شروط 

التشغیل النظامي 

واحتیاطات األمن 

 الكهربائي

 التسلسل وعلى التفرع

مفهوم التوتر الكهربائي  -

المستمر بین نقطتین من دارة 

كهربائیة (بین طرفي عنصر من 

  -دارة كهربائیة)

قیاس  قیمة التوتر الكهربائي  -

 متر)-(الفولط

وحدة قیاس التوتر الكهربائي : 

 )Vالفولط: (

قانون التوترات  في الدارة على  -

 التسلسل وعلى التفرع. 

مفهوم القوة المحركة الكهربائیة  -

e لمولد 

 مفهوم المقاومة الكهربائیة -

 قانون أوم للناقل األومي: -
U=RI 

 -قیاس مقاومة الناقل األومي -

 )Wاألوم  ( وحدة القیاس:

تأثیر مقاومة الدارة على شدة    -

التیار الكهربائي المار فیها (حالة 

مولد مع النواقل األومیة على 

 ن هاتین النقطتین. الكهربائي بی

 تهدف إلى: ةل مخبریأعما -

. قیاس كل من شدة التیار والتوتر 

الكهربائیین باستخدام جهازي 

 متر. –متر  والفولط -األمبیر

. التحقق من قانوني الشدات 

 والتوترات  

قیاس التوتر الكهربائي بین  -

طرفي مولد معزول (في دارة 

وٕادراج مفهوم  كهربائیة مفتوحة)

 المحركة الكهربائیة للمولد.القوة 

عن العالقة بین التوتر  البحث -

الكهربائي المطبق بین طرفي ناقل 

كهربائي  وشدة التیار الذي یجتازه  

 من أجل الوصول الى:

w المقاومة "كخاصیة لناقل كهربائي" 

w  قانون "اوم" في حالة ناقل أومي 

التدرب على قیاس "مقاومة"  -

ناقل بطریقة مباشرة (شفرات 

األومتر) أو غیر مباشرة  -األلوان 

 (قانون أوم)

 الممیزة للدارة الكهربائیة

: یقیس  كال من التوتر وشدة 2مع

 التیار 

متر في -یستخدم جهاز األمبیر  -

تعیین شدة التیار الكهربائي 

 وتعیین جهة التیار في الدارة

متر في -یستخدم جهاز الفولط -

قیاس التوتر بین طرفي جزء من 

 دارة كهربائیة

یقیس التوتر الكهربائي بین  -

طرفي المولد في الدارة المفتوحة 

 والمغلقة

 ستخدم جهاز "متعدد القیاسات"  -

لتعیین كل من التوتر  وشدة  -

 التیار والمقاومة الكهربائیة

: یعرف قانوني الشدات 3مع

 والتوترات في الدارة الكهربائیة

یعبر عن تساوي الشدات في  -

 حالة الربط على التسلسل

یعبر عن تساوي التوترات في  -

 حالة الربط على التفرع
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 التسلسل)

 I = e/Rt العالقة: 

عن انحفاظ الطاقة  یعبر -

باستخدام قانوني الشدات والتوترات 

 في كل حالة

: یتحقق تجریبیا من قانوني 2مع

 الشدات والتوترات

یحقق بروتوكوال تجریبیا  -

(التركیب والقیاس) للتأكد من قانوني 

الشدات والتوترات في حالة الربط 

 على التسلسل وعلى التفرع.

 یقیس مقاومة عنصر مقاوم -3مع

یقیس مقاومة عنصر مقاوم  -

متر) -طریقة مباشرة (األومب

 وباستخدام "شفرات األلوان"

یوظف قانون أوم في    -

 تعیین المقاومة 

یوظف قانون أوم في  -

حساب كل من مقاومة العنصر 

المقاوم أو التوتر بین طرفیه أو 

 شدة التیار الذي تجتازه

: یحترم قواعد األمن 4مع -

 الكهربائي
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یعرف القواعد الواجب  -

التعامل مع مصادر احترامها عند 

 التغذیة الكهربائیة وتشغیل الدارات

یحترم التعلیمات الخاصة   -

 بالعمل على الدارات الكهربائیة

 

 التحویل الطاقوي الكهربائي3

التحویل الكهربائي من المولد إلى  -

 عناصر الدارة الكهربائیة

استطاعة التحویل الطاقوي   -

 P=U.I:  الكهربائي 

  الطاقوي الكهربائي:التحویل  -

E=U.I.t 
انحفاظ الطاقة أثناء التحویل من  -

 الموّلد إلى عناصر الدارة الكهربائیة:
E=E1+E2+E3+… 
P=P1+P2+P3+…. 

تجریبي یتم فیه مالحظة  نشاط -

شدة إضاءة مصباح كهربائي 

وعالقة ذلك بكل من التوتر 

المطبق بین طرفیه وشدة التیار 

الذي تجتازه إلدخال مفهوم 

استطاعة التحویل الكهربائي ثم 

التعبیر عن الطاقة المحولة خالل 

 مدة معینة.

من انحفاظ استطاعة  التأكد -

التحویل الكهربائي ومنه انحفاظ 

ویل الطاقوي الكهربائي في التح

دارة كهربائیة تتكّون من عدة 

على  عناصر على التسلسل أو

 التفرع

: یعبر عن التحویل الطاقوي 1مع

 في الدارة الكهربائیة

یحدد مصدر الطاقة الذي یشغل  -

 الدارة

یتعرف على نمط تحویل الطاقة  -

 في عناصر الدارة الكهربائیة

الطاقة المحولة في : یقدر 2مع

 دارة كهربائیة

یحسب الطاقة المحولة في جزء  -

 عنصر من دارة كهربائي

یقدر استطاعة التحویل لجهاز  -

 كهربائي  في التشغیل النظامي لها

یعرف رتبة بعض مقادیر  -

استطاعة التحویل لبعض األجهزة 
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v الكهربائیة وضعیة تعلم االدماج 

یعرف القواعد الواجب  -

احترامها عند التعامل مع مصار 

 لتغذیة الكهربائیة وتشغیل الداراتا

یحترم التعلیمات الخاصة   -

 بالعمل على الدارات الكهربائیة 

 یتأكد تجریبیا من استطاعة التحویل الكهربائي  في مصباح ویقارن ذلك مع دالالته :إدماج التعلماتوضعیة  ³
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 المیادین
الكفاءات 

 الختامیة
 الزمن معاییر ومؤشرات التقویم أنماط من الوضعیات التعلمیة الموارد المعرفیة الكفاءة  مرّكبات

 

 

 

 

الظواهر 

 الضوئیة

 

 

 

یحل مشكالت 

من الحیاة 

الیومیة متعلقة 

برؤیة األجسام 

باأللوان موظفا 

التركیب  نموذجي

 الجمعي

 .الطرحيو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یستعمل نموذج  -

التركیب الجمعي 

لتوقع وتفسیر 

اللون المتحصل 

علیه على شاشة 

 بیضاء.

 

 

 

 طیف الضوء األبیض -1

 تحلیل الضوء األبیض -

 ألوان الطیف المرئي  -

 تركیب الضوء األبیض  -

 

 

 

مالحظة ظواهر طبیعیة (قوس قزح)  -

من مصدر   وأخرى تتم في المخبر

أصل هذه للضوء األبیض للتساؤل حول 

(باستخدام والقیام بتحلیله األلوان  

لمعرفة  الموشور أو قرص مضغوط)

 الطیف المستمر للضوء األبیض

إنجاز تجارب یتم فیها تركیب عدة ألوان  -

للحصول على ضوء مركب (تركیب 

 في قرص نیوتن) الضوء األبیض

: یحلل ویركب الضوء 1مع

 األبیض

یعرف أن الضوء  -

األبیض یتركب من عدد 

 یر محدود من األلوانغ

تحلیل یقوم عملیا  ب -

 وتركیب الضوء األبیض

: یوظف نموذج 2مع

 التركیب الجمعي  

ینمذج الضوء األبیض   -

 RVBباأللوان األساسیة 

یعرف قواعد تركیب   -

األلوان األساسیة 

والحصول على األلوان 

 الثانویة

یفسر تشكل اللون على   -

الشاشة باستخدام مبدأ 

 لأللوان التركیب الجمعي

 سا 13

 نموذج التركیب الجمعي   -2

 نموذج التركیب الجمعي: ·

 : RVBاألساسیةاأللوان  -

)Bleu-Vert -( Rouge  

 CMJاأللوان الثانویة: -

 -Cyanالسماوي(

 -Magentaاألرجواني

 )Jauneاألصفر

 التركیب الجمعي  -

مشاهدات تجریبیة تستخدم فیها منابع  -

للضوء األبیض ونمذجة طیفه المتصل 

واستخدام هذه  RVBباأللوان األساسیة : 

األزرق) من -األخضر-المركبات (األحمر

أجل الحصول على الضوء األبیض عن 

 طریق  التركیب الجمعي 

استخدام التركیب الجمعي لأللوان  -

األساسیة قصد الحصول على األلوان 

 -األرجواني -(السماوي CMJالثانویة : 
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یستعمل   -

نموذج التركیب 

الطرحي  لتوقع 
وتفسیر اللون 
الذيُ یرى به 

 جسم.  

 األصفر)   

نموذج التركیب الجمعي  في تطبیق  -
وضعیات لتولید األلوان على شاشة 

 بیضاء

: یوظف نموذج 3مع

 التركیب الطرحي

یعرف قواعد تشكیل   -
 RVBاأللوان  األساسیة  
 CMJ من األلوان الثانویة

یفسر بمبدأ التركیب   -
الطرحي  رؤیة اللون من 

مرشحات لونیة أساسیة أو 
 ثانویة

 
: یفسر رؤیة جسم 4مع

 بلون معین

یوظف نموذج التركیب  -

الطرحي لتحدید اللون 

 به الجسمالذي یرى 

یتنبأ باللون الذي  -

تتحسسه العین من معرفة 

الضوء الساقط والضوء 

 الممتص

یعرف أن رؤیة نقطة  -

من جسم تكون بلون 

 نموذج التركیب الطرحي-3

 رؤیة األجسام باأللوان  -

 ترشیح األلوان. -

 نموذج التركیب الطرحي.   -

إجراء تجارب یتم فیها ترشیح الضوء  

األبیض ومعاینة الضوء البارز من 

المرشح للتعرف على ظاهرة امتصاص 

األلوان بواسطة المادة المرشحة، قصد 

 بناء نموذج التركیب الطرحي 

v وضعیة تعلم االدماج 

 رؤیة جسم بلون معین -4

رؤیة جسم بلون الضوء  -

 النافذ الى العین: 

 الضوء الساقط (الوارد)  -

 الضوء الممتص  -

الضوء النافذ (اللون الذي   -

 تتحسسه العین)

طرح مشكلة رؤیة األجسام باأللوان   -

المختلفة  مضاءة  بضوء األبیض ثم 

بإحدى مركبات  (مضاءة   بضوء ملون

، وتفسیر ذلك بتوظیف )الضوء األساسیة

التركیب الطرحي والتوصل إلى نموذج 

وعالقة ذلك  ،فهم رؤیة الجسم بلون معین

بتركیبة الضوء الساقط والضوء الممتص 

 .والضوء النافذ للعین
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 الضوء النافذ للعین.

v  وضعیة تتطلب التنبؤ  باللون الذي یكون علیة جسم عندما یسلط علیه أضواء لونیة مختلفة إدماج التعلماتوضعیة  : 

 

 :التكنولوجیة المقترحةقائمة المشاریع  ¨

 ة متوسطثالثال السنة 

 وظیفة المشروع التكنولوجي عنوان المشروع التكنولوجي الرقم

 وكیفیة  المحافظة  علیهالغالف الجوي التعرف على ملوثات  تلوث الغالف الجوي 1

 كیفیة تمییز العین لأللوان العین واأللوان 2

 


