

ا	�� ا��������  ا�����ر� ا���ا�
� ا��

 وزارة ا��
��� ا��	���

 

�������
� ا���$�# ا�"�!�ي ا���م وا���%  


ا%& ا���$����            �$� ��'

� ا�) ا���

 

  

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  �ـ
 168:   ا��� ا��
	� ا����ي  

   �ـ
 6:  ا��� ا��
	� ا����	�  



  مــبسم اهللا الرحمان الرحي
  
  

  مقدمة
 المبـادئ   مـن ة بمادة التكنولوجيا خيار هندسة الطرائـق        ـة الخاص ـتستمد المرجعي          

الح المنظومـة التربويـة واإلطـار       ـرى الواردة في تقرير إص    ـة والتوجيهات الكب  ـاألساسي

ورة لبناء منهاج المادة في     ـة من العناصر تعطي ص    ـوتتضمن جمل . جـالمرجعي العام للمناه  

   :حيثوي من ـم الثانـالتعليمرحلة 

  . مجاالتها واألبعاد التي تتكفل بها التعريف بالمادة وتحديد غاياتها و* 

 .بالكفاءات المنهجي المتمثل في المقاربة االختيار    * 

 . رياضي من التعليم الثانوي تقنيةالسنة الثالث) هندسة الطرائق (تقديم منهاج التكنولوجيا* 

  :يأتي هذه العناصر فيما توجز أساسيا تاألساس،وعلى هذا 

Iالتعريف بالمادة  ـ :   

أثارت الثورة العلمية والتكنولوجية إهتماما جديدا في مجال بناء المنـاهج وتطويرهـا                  

خاصة من حيث العالقة بين التعليم األكاديمي و التعليم المهني وجرى تساؤل حـول كيفيـة              

ـ  ـل و النظري  لعمة العلم با  ـتغيير النظرة إلى عالق    ن  التربـويي  ممـا جعـل    ق،ـة بالتطبي

 يتطلب مراجعة أهداف التعليم ومناهجه       و هذا  هيتـ التعلم أكثر من كم    يـةكيف يركزون على 

ة ومن هـذا المنطلـق يعتبـر    ـة وأساليب تقويمي  ـوما يرتبط بها من طرق تدريس وأنشط      

ة التـي هـي     ـة التربوي ـة في المنظوم  ـوي التكنولوجي أحد األسس الرئيسي    ـالتعليم الثان 

  .ةــزة المجتمعات الحديثـركي

خيـار  ( وي لمـادة التكنولوجيـا     ـم الثان ـة من التعلي  ـة الثالث ـاج السن ـدف منه ـيه     

ـ     ـلشعب) ق  ـة الطرائ ـهندس ـ  ـة تقني رياضي إلى تمكي ـ    ـن المتعلمي ات ـن مـن التقني

سـتغالل العقالنـي    الة ثانيـة ا   ـق ومن جه  ـة الطرائ ـي هندس ة ف ـة المستعمل ـاألساسي

ة ألساتذة الكيميـاء    ـ الخبرة التربوي  االعتباربعين  يأخذ  رة كما   ـة المتوف ـل التعليمي ـللوسائ

  .ادةـذه المـس هـيقومون بتدريسن ـالذي

    



هذا المنهاج يمكن المتعلم من إكتساب مرحلة تمهيدية للمفـاهيم النظريـة والتطبيقيـة                   

تعتبر هذه المرحلة التمهيدية ضـرورية لتحقيـق         و   لطرائقاألساسية في تكنولوجيا هندسة ا    

  .اإلستيعاب المستقبلي لمبادئ عمليات تحدث عبر مختلف مراحل الطرق الصناعية

  : تتدخل هندسة الطرائق في قطاعات متعددة منها    

  . ومعالجة النفايات لحماية البيئة ـ مراقبة

  .ةائيوكيميالبترـ تكرير البترول وصناعة المنتوجات  

  .ـ صناعة األدوية 

  .ـ صناعة مواد التجميل 

  . ـ صناعة المنظفات ومواد الصيانة   

  .ـ الصناعة التحويلية الفالحية ـ الغذائية    

  .ـ معالجة المياه    

   ...ـ مخابر التحاليل والمراقبة     

II - المنهجي المتمثل في المقاربة بالكفاءات االختيار :   

 المدخل عن طريق الكفاءات في سياق اإلنتقال من منطق التعلـيم الـذي              راختياقع         ي

يركز على المادة المعرفية إلى منطق التعلم الذي يركز على المتعلم ويجعل دوره محوريـا               

  .في الفعل التربوي

  :المقاربة بالكفاءات

و تطور واسع   بل ه  )التدريس باألهداف  (إن المقاربة بالكفاءات ليست قطيعة مع الماضي             

ألن تطبيق هذه المقاربة سيؤدي حتما ، ن في السيرورة التربوية لدى الفاعليتولدت عنه انشغاالت

  .إلى تغيرات كبرى في تنظيم العمل في المدرسة و في عالقة المدرسين بالمعرفة و التعلم

  :إن مشروع إعداد المنهاج، وفق التوصيات التربوية الجديدة 

  

  
  
  
  
  
  

   ليس من أجل  ميةالتعل/التعليميةور األساسي في العملية ـعتبر المتعلم المح     ي  
  عملية يستعملها المتعلم اكتساب معارف جديدة فحسب بل من أجل اكتساب طرائق   
   .داخل المدرسة وخارجها  

 



       
مع أنها تمثل أحد  (حتويات  يتجه كليا إلى المالالتعلمية  -يميةركز اهتمام العملية التعل إن م

   بلالعقلية،ة والعمليات الذهنية ـأو المفاهيم األساسي)  ة في اإلصالحـاألساسي األوجه
   :أيضا ينبغي 

  
  
  
  
  
 فرصا لتوسيع معارفه     إن المناهج بنيت على أساس المقاربة بالكفاءات التي تمنح للمتعلم                

  .وتعميقها، و ذلك بإبراز كفاءاته في المجاالت والوضعيات المختلفة

  : علىبالكفاءاتترتكز المقاربة    

  . التعلمات األساسية و تتفادى حشو المعلومات-

  . تسمح بهيكلة المعارف التي تدمج تدريجيا-

 الغائب وال يأخذ بعين االعتبار – االبتعاد عن اإللقاء ألنه يضع المتعلم في حالة الحاضر -

  .يعرفه المتعلم من الموضوع ما

  . االنطالق من رصيد المتعلم لتصحيحه وإثرائه-

  . والعمل مباشرة معهم على التجهيزات العلميةلمتعلمين التدرج في العمل مع ا-   

  . تشجيع االستكشاف وتوزيع األدوار لتأسيس عمل منتج-

  .كل أعضاء الفوج بمساعدتهم على االعتماد على أنفسهم تشجيع المشاركة الكاملة ل-

  . تشجيع المتعلمين على تقويم أنفسهم-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكتسبة في وصف وتفسير بعض توجيه المتعلم إلى توظيف المعارف ال           
  . في التركيبات التقنية والتكنولوجيةالتي تحدثوالحوادث العلمية  رالظواه



 
 
 
 
  
  

 III المنهاج:  

  :هامةترمي بنية المنهاج إلى تغطية أربعة مجاالت 

   العضويةالكيمياء  * 

   البروتينات والليبيدات  *  

   الحراريةاالديناميك  * 

  يةالكيمياء الحرك   *

  :نا لكل مجال هدف    

 بكل مجال لخاصةحصول المتعلم على الكفاءات ا:أوال.  

 تسمح هذه المقاربة ،تحسيس المتعلم بالطريقة الصناعية عبر بيداغوجية المشروع: ثانيا 

  . مرافق للتقويم التكوينيبالمشاريع بالتقييم الدوري ال

  :الكفاءات المستهدفـة

  .ة لفهم التفاعالت بين الموادريـة و الضروـة األساسيـيكتسب المتعلم المفاهيم النظري -

ة ـيتحكم في التقنيات الرئيسية للتحليل الكيميائي و البيوكيميائي المستعملة من أجل مراقب -

  .الجودة في الصناعة

من أجل الحصول ) الشفهي و الكتابي ( ينمي روح المبادرة و البحث و قدرات االتصال  -

  . الصناعيةاجيعلى ثقافة خاصة بالتكنولو

  .ستغل التقنيات الجديدة لإلعالم و االتصال في عملية التعلمي -

  .يستعمل الحاسوب لمقارنة نتائج تجريبية مع قيم نظرية -

  .يستعمل المحاكاة ويميزها بوضوح عن النتائج التجريبية الحقيقية -

  األقراص المضغوطة وعلىالمكتبات و علىباالعتماد مكن من إجراء بحث توثيقي تي -

  ... (INTERNET) شبكة

  ...)مواد صيدالنية و بوليميرات و مواد حافظة(يحضر مركبات عضوية   -    



  

 

 

 

 الكفاءات المستهدفة

4كفاءة قاعدية             3كفاءة قاعدية               2 فاءة قاعدية ك                1كفاءة قاعدية                          

                                     الكفاءة الختامية 
 األساسية المتعلقة مفي نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي ، يكون المتعلم قادرا على التحكم في المفاهي   

.دسة الطرائق تمكنه من متابعة الدراسات العليابتكنولوجيا هن  

أمام وضعيات إشكالية   
تتعلـــق بالكيميـــاء 
العضوية يكون المتعلم   
قادرا علـى توظيـف     
خــواص الفحــوم   
الهيدروجينية لتحضير  
مشتقات ويدرك أهمية   
المركبات العـضوية   
المغنيزيومية ويوظف  
فعاليــة الوظــائف  
األكسيجينية لتحـضير   
ــضوية   ــات ع مركب

 .ى أخر

ــعيات   ــام وض أم
إشكالية تعكس مجال   
الليبيـــــدات و 
البروتينــات يكــون 
المتعلم قادرا علـى    
التعــرف علــى   

 يالتركيب الكيميـائ  
والخواص الفيزيائية  
والكيميائية لليبيدات  
و األحماض األمينية   

  . والبروتينات

تحتاج المادة عبـر    
تحوالتها المختلفـة   
إلى أن تتبادل طاقة    
  مع المحيط الخارجي

ــتعلم أن  ــى الم عل
يعرف صور هـذه    

 الطاقة و مظاهرها،
و يقدر كميتها كمـا     
ــرف  ــب أن يع يج
  أهمية هذه الطاقــة

 و مدى االسـتفادة    
منهــا فــي حياتنــا 
اليومية وهـذا مـن     
ــا   ــالل تطبيقاته خ

  .  العملية المختلفة

ــعيات   ــام وض أم
ــكالية تتعلــق   إش
بالكيمياء الحركيـة   
يكون المتعلم قـادرا    

ن على التمييـز بـي    
مختلف التفـاعالت   
ــرعتها   ــع س وتتب
ويستخرج قوانينهـا   
ــي  ــتحكم ف ــع ال م
ــاني   ــل البي التمثي
ــل  ــد العوام وتحدي

  .المؤثرة عليها

دات بييلال الكيمياء العضوية
 والبروتينات 

 الديناميكا
 الحرارية

 الكيمياء الحركية

4المجال التعلمي           3المجال التعلمي  2 التعلمي المجال                    1     المجال التعلمي                         



:التنظيم البيداغوجي   

 .العادية ساعات أسبوعيا للقسم كله و تتم في القاعات 4* 

 اآللي حسب    اإلعالم ر العادية أو في مخبر    ـف القسم وتتم في المخاب    ـ أسبوعيا لنص  ساعتان* 

  .رورةـالض

 

 التوزيع الزمني لمجاالت المنهاج

 

 

 التوزيع الزمني بالساعات

 

 الوحدات

 

 المجاالت

 الفحوم الهيدروجينية

 46 الوظائف األكسجينية

 األميــــنات

 البوليميرات 22

 

الكيمياء العضوية: المجال األول  

 

 الليبيدات

اض األمينةاألحم  
38 

 
 البروتينات

الليبيدات و البروتينات: المجال الثاني  

الديناميكا الحرارية الكيميائية: المجال الثالث الديناميكا الحرارية 30  

الكيمياء الحركية: المجال الرابع الكيمياء الحركية 32  

 

 



 

 
  
  

 
الكيميـاء العضويــة: المجـال األول  

 
 

وجينية لتحضير مشتقات يكون المتعلم قادرا على توظيف خواص الفحوم الهيدر :الكفاءة القاعدية
أخرى ويدرك أهمية المركبات العضوية المغنيزيومية و يوظف فعالية الوظائف األكسيجينية لتحضير 
.مركبات عضوية ذات أهمية صناعية  

 

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم  المفاهيـم–المحتـوى 
  الفحوم الهيدروجينية: 1الوحدة 

 تية الفحوم الهيدروجينية اآلليفا-1
   تفاعل األلكانات مع األكسيجين-1.1 

          و الهالوجينات
  خفيفة، عنيفة، :   أكسدة األلسانات-2.1 

  .باألوزون        
   هدرجة األلسانات و األلسينات-3.1 
   هلجنة األلسانات و األلسينات-4.1 
   إماهة األلسانات و األلسينات-5.1 
   الفحوم الهيدروجينية اآلروماتية-2
   أكسدة المركبات اآلروماتية التي -1.2 

         تحتوي على نواة بنزينية واحدة ذات 
        سلسلة واحدة أو عدة سالسل جانبية 

   األسيلة،   تفاعالت الهلجنة، األلكلة، -2.2 
  السلفنة على النواة البنزينية،النترجة      

   اإلنصهار القاعدي لمركب آروماتي -3.2  
   .      سلفوني

   المركبات العضوية المغنزيومية- 3 
   تحضير مركب عضوي مغنزيومي -1.3 

       مختلط انطالقا من مشتق هالوجيني
  : تفاعل المركبات المغنزيومية مع-2.3 

   األلدهيدات و السيتونات - أ    
  ثنائي أكسيد الكربون   -   ب

   كلور الحمض -ج   
  مع النتريالت-  د 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
واص الفحوم  يوظف خ-

الهيدروجينية لتحضير مشتقات 
  أخرى

  
  
  
  
  
  
 تفاعالت ألكلة،   يتعرف على-

  سلفنة ، نترجة النواة البنزينية
  
  
  
  
 يدرك أهمية المركبات -

  العضوية المغنزيومية
  
 يحدد الشروط التجريبية -

   مع R-MgXلتفاعل مركب 
مجموعة الكربونيل، مجموعة 

  . النتريل
  
  
 



  
  
  

   الوظائف األكسيجينية:2الوحدة 
   الكحوالت-1

  التكحوال نزع الماء من -1.1   
   ، PCl5 هلجنة الكحوالت بتأثير -2.1   

           SOCl2  
  األولية، الثانوية:  أكسدة الكحوالت-2.1   
   األلدهيدات و السيتونات-2

   أكسدة األلدهيدات و السيتونات-1.2   
  نات األلدهيدات و السيتوإرجاع -2.2   

  :          بواسطة
   الهيدروجين الجزيئي-        أ

   طريقة كليمنسن-        ب
   هيدريد الليتيوم و األلمنيوم-        جـ

   األحماض الكربوكسيلية و مشتقاتها-3
   إرجاع األحماض الكربوكسيلية-1.3   
   نزع المجموعة الكربوكسيلية -2.3   
     PCl5، SOCl2 تفاعالت تأثير-3.3   

   األسترة-4  
   تفاعل حمض عضوي مع كحول-1.4   
   خصائص تفاعالت األسترة-2.4   
   التصبن-3.4   
  
  األمينات: 3الوحدة  

   الخواص األساسية لألمينات-1  
   ألكلة األمونياك بمشتق هالوجيني -2  

  ) طريقة هوفمان         (
   تأثير الهيدروجين، هيدريد الليتيوم -3  

على ) وسط حمضي(وم و الحديد     واأللمني
  R-NO2 ،R-CONH2، R-CN     المركبات 
                  

  
  
 

  
  
   تحضير بروم اإليثيل -

تأثير حمض البروم على 
  الكحول اإليثيلي 

استبدال مجموعة (
الهيدروكسيل في الكحول 

  )اإلثيلي بذرة بروم
  
  
  
  
  
  
  : تحضير مادة حافظة-

  تحضير حمض البنزوويك
   الكحول البنزيليمن أكسدة

بواسطة برمنغنات البوتاسيوم 
  .في وسط قاعدي

  
  
  
  
  
   تحضير الباراسيتامول-

)   Paracétamol(  
انطالقا من بالماء حمض 

  الخل و بارا أمينوفينول 
  
 
  

  
 

  
  
 يميز بين الوظائف -

  األكسيجينية
  
  
 يوظف فعالية الوظائف -

األكسيجينية لتحضير مركبات 
  عضوية 

   
  
  
  
  
  
  : مادة حافظة يحضر-

  )حمض البنزوويك   ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
   يحضر مركبا صيدالنيا   -

)   Paracétamol(  
  
 
 يحضر مختلف األمينات  -
   NH3انطالقا من *
،   H2،AlLiH4تأثير *

Fe/H3O+على المركبات   
R-NO2 ، R-CONH2،  R-CN  

  
  
  
  
 



  
 
 

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم  المفاهيـم–المحتـوى 

  البوليميرات: 4حدة الو
   مفهوم المركبات البوليميرية-1

   تعريف المركب البوليبميري-1.1
   أنواع السالسل البوليميرية-2.1

  ) متشابكة-متفرعة-خطية    (
  تركيب بعض البوليميرات المهمة-3.1

  .   صناعيا و المونوميرات المكونة لها
   خواص البوليميرات-2
   الخواص الفيزيائية -1.2 
   الخواص الميكانيكية-2.2 
   تصنيف البوليميرات-3
   البوليميرات الطبيعية-1.3 
   البوليميرات الصناعية-2.3 
   البوليميرات الطبيعية المحورة -3.3 
   البلمرة-4
   البلمرة بالضم-1.4 

   تعريف-  أ
   بلمرة األلسانات والمركبات -  ب

  :     الفينيلية
           ،  الستيرين،  اإلتيليـن، كلور الفنيل

  خإل....،أكريلونتريل
   البلمرة بالتكاثف-2.4
   تعريف-  أ

   تكاثف المركبات -  ب
:      حمض ثنائي مع كحول ثنائي-   

  حمض تيريفتاليك/ ديول -1،2-  إيثان
  )إلخ....،ألياف نسيجية اصطناعية   ( 
  :      حمض ثنائي مع أمين ثنائي-   

  ن هكسامتيلي/     حمض األديبيك 
  إلخ.... ، )6-6نيلون (  ثنائي أمين 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   تحضير البولي ستيران-

   انطالقا من الستيران 
  
  
  
  
  6-6 تحضير نيلون -
تكاثف حمض االدبيك مع  (

  )هكساميتيلين ثنائي أمين
  
  

  :حول   بحث توثيقي
طرق تصنيع بعض المنتجات * 

القارورات : البوليميرية مثل
  قنوات البالستيكية، البالستيكية، ال

  الخ... الغراء، الطالء
التخلص من المخلفات * 

البالستكية التي تشكل خطرا على 
   التلوث البيئي

  
  
 

  
   تعرف المركبات -

     البوليميرية
  
 يتعرف على أنواع -

  السالسل البوليميرية
  
  
 يدرك أهمية الخواص -

الفيزيائية و الميكانيكية 
للبوليميرات في المنتوجات 

  لصناعية ا
  
 يصنف أنواع -

  البوليميرات
  
  
  
  
 يحضر بعض -

 البوليميرات المشهورة



  
    البروتيناتوالليبيدات دراسة : المجــال الثاني

 
   يكون المتعلم قادرا على التعرف على التركيب الكيميائي و الخواص الفيزيائية: الكفاءة القاعدية

  . واستخدامها في الميدان التطبيقياألمينية والبروتينات  لألحماضو لليبيداتالكيميائية و    
 

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم  المفاهيـم–المحتـوى 
  الليبيدات: 1الوحدة 

  مراجعة حول األحماض الدهنية -1
   تعريفها، بنيتها، خواصها        

  عريف الليبيدات ت-2
  )البسيطة و المركبة( أنواع الليبيدات -3
  : غليسيريدات الثالثيةال -4
   خواصها الكيميائية1.4  

 )التصبن، اإلماهة، الهدرجة، الهلجنة(        
   تعريف القرائن2.4  

   Is ، قرينة التصبنIa قرينة الحموضة(        
 )Ii قرينة اليود ،Ie          قرينة اإلستر 

   تعيين صيغة غليسيريد ثالثي بمعرفة3.4   
  القرائن       

  
  األحماض األمينية: 2وحدة ال
   تعريف األحماض األمينية -1
   تسمية و تصنيف األحماض األمينية-2

 األحماض األمينية الخطية  1.2
  األحماض األمينية ذات السالسل الكربونية- أ

   األحماض األمينية الهيدروكسيلية- ب
   األحماض األمينية الكبريتية-جـ 

  تقاتها  األحماض األمينية الحمضية و مش-د
   األحماض األمينية القاعدية-هـ
   األحماض األمينية الحلقية2.2

  األحماض األمينية العطرية- أ
   األحماض األمينية اإليمينية-ب
  : خواص األحماض األمينية– 3

  : الخواص الفيزيائية1.3
   النشاط الضوئي-أ 

  فوتريةم الخاصية األ-ب
 فصل األحماض األمينية بطريقة الهجرة -ج
 ( électrophorèse)هربائية الك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
قرينة الحموضة  تحديد -
Ia  
  
  Isقرينة التصبن  تحديد -
  
  
  
  
  
  
  
  
كشف عن مكونات  ال-

ألحماض مزيج من ا
نية بطريقة ياألم

  الكروماتوغرافيا الورقية
 

  

  

 

  
  
  
  
  
 Ia ،Is  Ie ،Ii  يحدد القرائن-

زيت نباتي، (  لمادة دهنية
 من ).....مارغرين، زبدة،

 ختبار النوعيةاجل أ
  
  
 يعين صيغة غليسيريد -

  ثالثي بمعرفة القرائن
         

  
يتعرف على األحماض  -

  األمينية
  
  
نية ي األحماض األميصنف -

المختلفة باالعتماد على 
  تركيب سلسلتها الجانبية 

  
  
 على األحماض يكشف -
 في مزيج بالفصل نيةيماأل

  يالكروماتوغراف
  
 



 

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم ـم المفاهي–المحتـوى 
  

  : الخواص الكيميائية الناتجة عن 2.3
  المجموعة الكربوكسيلية                                              -أ

مينية                               المجموعة األ-ب
   الخواص المشتركة بين المجموعتين-جـ

  )نية الكربوكسيلية و األمي    ( 
  جانبية ال السلسلة الخواص الناتجة عن-د
  

   البروتينات :3الوحدة 
   الببتيدات-1 

   و تصنيفها تعريف الببتيدات-أ       
   الببتيداتسميةت -     ب
   التحليل المائي للبيبتيدات-     ج

   البروتينات-2 
   تعريف البروتينات-  أ    
   للبروتينات األولي التركيب البنائي-   ب 

  : الكشف عن البروتينات-ج    
  وريتفاعل بي -          
  تفاعل كزانثوبروتييك  -          

  
 

  
  PHi تحديد قيمة الـ -

معايرة محلول : لألالنين
حمضي لألالنين بواسطة 

 عن NaOHمحلول من 
  pH-mètreطريق الـ 

  
  
 الكشف عن األحماض -
مينية العطرية في األ

  البروتينات
بط رواالكشف عن ال-

  .بطريقة بيوريالبيبتيدية 
 تقدير ألبومين البيض -

  بالطريقة اللونية
 )يوريباستعمال كاشف (
  
  
 

  
   يوظف الخواص الفيزيائية-

 و الكيميائية لألحماض 
  فصلهااألمينية ل

  
  
  
  
 يتعرف على الببتيدات و -

 بنيتها البروتينات  على
  األولية

  
 يتعرف على البروتينات -

  الببتيديةبالكشف عن الرابطة 
ا ـ يقدر البروتينات كمي-

باستغالل خواصها الفيزيائية 
  والكيميائية

  
  
  
 

 
 
  
  

 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  



  
  

  الكيميائيةالديناميكا الحراريـة: المجــال الثالث
 

تحتاج المادة عبر تحوالتها المختلفة إلى أن تتبادل طاقة مع المحيط الخارجي ، على : الكفاءة القاعديــة
، ويقدر كمياتها كما يجب أن يدرك أهمية هذه الطاقة ومدى يعرف صور هذه الطاقة ومظاهرها المتعلم أن 

  . اإلستفادة منها في حياتنا اليومية وهذا من خالل تطبيقاتها العملية المختلفة
 

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم  المفاهيـم–المحتـوى 
   الكيميائية الديناميكا الحرارية:1الوحدة 

I-تعريف الديناميكا الحرارية وهدفها   
II  -النظم في الديناميكا الحرارية  
  (Système) مفهوم النظام -1  
   األنواع المختلفة للنظام-2  

    النظام المفتوح،النظام المغلق، النظام المعزول
 التحوالت المختلفة للنظام -3 
  التحوالت التلقائية وغير التلقائية-1.3 
  )(isothermes الحرارة الثابتةتحوالت -2.3 
          (isobares) تحوالت الضغط الثابت -3.3 
   (isochores) تحوالت الحجم ثابت -4.3 
  (adiabatiques) التحوالت األديابتيكية -5.3 
توابع (المتغيرات التي تميز النظام - 4 

  )  Fonctions d’étatالحالة
III -المظهر الطاقوي للتفاعل الكيميائي  

  (Q) كمية الحرارة-1 
 التأثيرات الفيزيائية للحرارة على المادة .1.1

  )االنصهار، التبخير، التصعيد(ارتفاع الحرارة  - أ
 ) التكثيف, التجمد، التمييع(انخفاض الحرارة  - ب

    (Q = m.C.T) عبارة كمية الحرارة  -2.1
  إشارة كمية الحرارة -3.1
رة للحرارة، التفاعالت الماصة للحرارة، الناش   (

  )التفاعالت الالحرارية
  )المسعر الحراري(  قياس كمية الحرارة-4.1

  (W) العمل الميكانيكي-2
 عبارة العمل الذي يتلقاه النظام  -1.2
  العمل في حالة الجمل الغازية -2.2

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الحرارة المولية للذوبان-
  قياس الحرارة المولية* 
   KOHللذوبان     

   الحرارة المولية قياس* 
   NaOHللذوبان   
 
  الحرارة النوعية النصهار -

  الجليد
  
  : الحرارة المولية للتعديل-
تعيين الحرارة المولية * 

   HCl بـ NaOH لتعديل 
تعيين الحرارة المولية * 

  HNO3 بـ NaOH لتعديل 

  
 

  
  
  
يميز بين األنواع المختلفة  -

  للنظام
  
 يصنف التحوالت المختلفة -

 التبادالت الطاقوية مع حسب
  الوسط الخارجي

  
  
يتعرف على المتغيرات  -

  التي تميز النظام
  
  
 يبين أثر درجة الحرارة -

  على التحوالت الفيزيائية للمادة
  
   يحسب كمية الحرارة-
  
 يميز بين التفاعالت -

  الحرارية و الالحرارية
  
 يقيس كمية الحرارة -

  باستعمال المسعر الحراري
  
مل الذي يتلقاه  يحسب الع-

 النظام في الطور الغازي

  



  
  
  

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم  المفاهيـم–المحتـوى 
IV -المبدأ األول للديناميكا الحرارية   

  مبدأ حفظ الطاقة-1
  نص المبدأ األول   -2
  )U( الطاقة الداخلية لنظام -3

 تعريف الطاقة الداخلية -1.3   
   ة الداخليةعبارة الطاق - 2.3   
 H (Enthalpie) األنطالبي – 4

  تعريف األنطالبي. 1.4   
  عبارة األنطالبي . 2.4   

    حرارة التفاعل وتحوالت النظام-5 
           (QV=U)حرارة التفاعل عند حجم ثابت-1.5    
        (QP=H)حرارة التفاعل عند ضغط ثابت -2.5     
لنظام حرارة التفاعل في ا -3.5    
  (Q=0)تيكياباألدي
  لغاز مثالي Uو H العالقة بين -4.5    
  )QVو QP بين  أو(          
  (Capacité calorifique) السعة الحرارية6

  تعريف السعة الحرارية-1.6    
  (Cv) السعة الحرارية عند حجم ثابت-2.6     
  (Cp)السعة الحرارية عند ضغط ثابت -3.6   
   Cv   (Cp – Cv = nR) وCp  بينالعالقة -4.6   
V -تطبيقات المبدأ األول للديناميكا الحرارية  
   األنطالبي، الحالة المعيارية لغاز، ولجسم نقي-1

ο المعياري   
298ΔH 

  :Kirchhoff عالقة كيرشوف -2
ο حساب األنطالبي المعياري لتفاعل-3

rΔH   
  ) Hessنون قا                (

οΔH األنطالبي المعياري للتشكل -4 f 
 أنطالبي تغير الحالة  -5

ο
fusΔH، ο

vapΔH..... 
ο حساب أنطالبي التفاعل-6

rΔH من خالل طاقات   
 .    الروابط

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
حرارة تشكل  تعيين  -

MgO            ) قانون
Hess(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  بحث توثيقي
     حول دورة التبريد

  ...)الثالجة غرف التبريد،(
  
 

  
  
 يدرك أن الطاقة المتبادلة -

بين النظام و الوسط المحيط 
  محفوظة

  
  
  
  
 يدرك أن الطاقة الكلية -

لتحول كيميائي تعتمد فقط على 
دائية و الحالة تبالحالة اإل

  النهائية
  
لطاقة الخاصة  يحدد عبارة ا-

  بكل تحول
  
  
  
  
 يتعرف على السعة -

  لمادة كيميائية     الحرارية 
  
  
  
 يتعرف  على الحاالت -

  المختلفة لألنطالبي
  
  
  
يحسب أنطالبي التفاعل في  -

  صوره المختلفة
  
 



  

 
الكيمياء الحركية: المجـال الرابع  

 
 التفاعالت و تتبع سرعتها و استخراج يكون المتعلم قادرا على التمييز بين مختلف:كفاءة القاعديــة

 .قوانينها مع التحكم في التمثيل البياني
 

 مؤشـرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم  المفاهيـم–المحتـوى 
    التذكير بمختلف التعاريف-1
   التفاعالت السريعة-  
   التفاعالت البطيئة -  
  
   سرعة التفاعل-2
   تعريف سرعة التفاعل1.2  
   السرعة اللحظية– المتوسطة    السرعة 
  
   قياس سرعة التفاعل2.2  
  الطرق الكيميائية  - أ
  الطرق الفيزيائية - ب

  
   قوانين سرعة التفاعل-3
 

   دراسة رتبة التفاعل-1.3
  0 التفاعل من الرتبة -  أ  

  1 التفاعل من الرتبة -  ب
 2 التفاعل من الرتبة -  جـ

   تعيين رتبة التفاعل-2.3
  ة التكاملية للسرعة استعمال الصيغ- أ 
   استعمال الصيغة التفاضلية للسرعة- ب 

  

  
  
  دراسة و قياس سرعة تفاعل -

   مع حمض كلور Mg  المغنيزيوم 
  ):-H3O+ , Cl(  الماء 

  بتقدير حجم غاز الهيدروجين * 
  )VH2(  الناتج 

   tبداللة الزمن ] +H3O[بقياس * 
  )pH mètreبواسطة الـ  (
 
وز  دراسة انعكاس السكر-

  باستعمال جهاز قياس اإلستقطاب
)Polarimètre (  
  
  تفكك الماء   تفاعل تعيين رتبة-

  ) H2O2 ( األكسيجيني    
   
  
 بحث توثيقي حول المفاعالت *

 الكيميائية

  
  يميز بين التفاعل البطيء -

  و التفاعل السريع
  
 يتتبع سرعة التفاعل -

  باستغالل الخواص الكيميائية
س تراكيز  و الفيزيائية لقيا

المتفاعالت أو النواتج بداللة 
  .الزمن

  
 يستخرج قوانين السرعة -

بالصيغة التكاملية للتفاعالت 
   2،الرتبة1، الرتبة0من الرتبة

 

 يمثل بيانيا تغيرات  -
 tالتراكيز بداللة الزمن 
، 0للتفاعالت من الرتبة 

  باستعمال 2، الرتبة 1الرتبة 
  Excelالمجدول  

  
حسابيا ثابت  يحدد بيانيا و-

 و زمن نصف kالسرعة 
 t1/2التفاعل 

  

 يحدد رتبة التفاعل لمادة -
متفاعلة أو مادة ناتجة إنطالقا 

 من معطيات تجريبية 
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