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 برنامج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط. 2-2

 الكفاءة الشاملة

ركة ونقلها ) والتحوالت المادیة (التحوالت یحل مشكالت من المحیط القریب والبعید، مرتبطة  باستخدامات  بتوظیف الموارد المعرفیة والمنهجیة المتعلقة بالظواهر المیكانیكیة (الح

 معتمدا على المنهج التجریبي ومستعینا بتكنولوجیات االعالم واالتصالالكیمیائیة) والكهرومغناطیسیة، 

ف
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 یعتز بانتمائه الوطني وینمي إحساسه بقضایاه، ویمیل الى استخدام لغاته الوطنیة. | الهویة الجزائریة والضمیر الوطني

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

 الحیاة.

 التفتح على العالم
 یّطلع على التراث العالمي ویستفید منه ویعزز القیم الوطنیة والعالمیة، وُیقبل على استخدام تكنولوجیات العصر. |

یة
ض
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ت
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ا

 

 طابع فكري

 والفكر النقدي، فیالحظ ویستكشف ویستدل منطقیا، كما یسعى الى  توسیع ثقافته العلمیة وتكوینه الذاتي.یمارس الفضول العلمي  |
 ینمذج وضعیات للتفسیر والتنبؤ و حل مشكالت. |

 طابع منهجي

لحل المشكالت ینظم عمله بدقة وٕاتقان، مستعمال طرق العمل الفعالة في التخطیط وجمع المعلومات وٕاعداد االستراتیجیات المالئمة  |
 العلمیة و تسییر المشاریع وتقدیم النتائج.

 طابع تواصلي

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

 یعبر بكیفیة سلیمة ویبرر بأدلة منطقیة |

 واجتماعيطابع شخصي 

یبدي سلوكا عقالنیا في تعامله مع الغیر ومع بیئته االجتماعیة والطبیعیة والتكنولوجیة،  محترما قواعد األمن والصحة، ومثمنا قیمة  |
 العمل ومحترما الملكیة الفكریة.
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 الزمن معاییر ومؤشرات التقویم أنماط من الوضعیات التعلمیة الموارد المعرفیة مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامیة المیدان

 

 

 

 

 

 

 

المادة 

 وتحوالتها

      
 

 

 

یحل مشكالت من 

محیطه متعلقة 

بالتحوالت 

مستعمال  الكیمیائیة

التفاعل الكیمیائي 

كنموذج للتحول 

 الكیمیائي

 

 

 

 

یتعرف على 

التحوالت المادیة 

التي تحدث في 

محیطه،  ویمیز 

تحول فیزیائي  بین

كیمیائي معتمدا  و

على خصائص 

 كل منهما 

 

 

 

 

ینمذج التحول 

الكیمیائي باستخدام 

نموذج الجزیئات 

التحول الفیزیائي  -1

 والتحول الكیمیائي

التحول الفیزیائي  -

 والتحول الكیمیائي

 التحول الفیزیائي ممیزات  -

 الكیمیائي ممیزات التحول -

ینجز تجارب لتحوالت فیزیائیة 

وأخرى كیمیائیة إلبراز 

الممیزات الخاصة بكل تحول 

  بینهما  قصد التمییز

  

 

 

تحول مادي  یتعرف على:  1مع

تحوال  من محیطه إن كان 

 فیزیائیا أو كیمیائیا

یعرف أن التحول الفیزیائي ال  -

 طبیعة الجسمیغیر من 

یعرف أن التحول الكیمیائي  -

 یؤدي إلى تشكل أجسام جدیدة

یعرف ممیزات كل من   -

التحول الفیزیائي والتحول 

 الكیمیائي

 

 سا 20

 انحفاظ الكتلة  -2

انحفاظ الكتلة خالل  -

التحول الفیزیائي 

 والتحول الكیمیائي 

 

 

ینجز تجارب یتحقق من  

انحفاظ الكتلة خالل  منخاللها 

التحول الفیزیائي والتحول 

 الكیمیائي.

 

 

یتحقق من انحفاظ الكتلة  : 1مع

 في التحول الفیزیائي

یعرف أن الكتلة محفوظة خالل  -

 التحول الفیزیائي

یقترح بروتوكوال تجریبیا یتحقق  -

من خالله من انحفاظ الكتلة في 
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والذرات والرموز 
 الكیمیائیة

  
  
 
 
یوظف مبدأ  -

انحفاظ الذرات في  

تمثیل التحول 

 الكیمیائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

v التحول الفیزیائي وضعیة تعلم االدماج 

یتحقق من انحفاظ الكتلة  :2مع

 في التحول الكیمیائي

یعرف أن الكتلة محفوظة  -

 خالل التحول الكیمیائي

یقترح بروتوكوال تجریبیا یتحقق  -

من خالله من انحفاظ الكتلة في 

 التحول الكیمیائي

تفسیر التحول  -3

الكیمیائي بالنموذج 

 المجهري.

 الذرة -مفهوم الجزيء -

تمثیل الجزيء بالنموذج  -

 المتراص.

انحفاظ نوع الذرات وعدم  -

انحفاظ نوع الجزیئات في 

 التحول الكیمیائي.

وضعیة یتم فیها إنجاز تجارب  -

لتحوالت كیمیائیة بسیطة ومحاولة 

تقدیم تفسیر لها على المستوى 

ي ومنه إدراج مفهوم المجهر 

النموذج  وتوظیف الجزيء والذرة

 .الجزیئي

تستخدم إجراء نشاطات یدویة  -

(استخدام النماذج الجزیئیةفیها 

لتمثیل بعض  العجینة أو كریات) 

عدم انحفاظ  الجزیئات وٕابراز

انحفاظ نوع الذرات في الجزیئات و 

 التحول الكیمیائي 

 یمیز بین الجزيء والذرة :1مع

الجزيء یتكون من  یعرف أن -

 ذرات

 یعّرف كال من الجزيء والذرة -

 یستخدم النموذج الجزیئي :2مع

 المجسدة  النماذج یستعمل  - 

 لتمثیل الجزیئات للذرات

یستخدم النموذج الجزیئي في  -

 التعبیر عن انحفاظ الذرات

. 
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 الرموز الكیمیائیة  -4

 الرموز الكیمیائیة لبعض -

 الذرات. أنواع 

الصیغة الكیمیائیة لبعض  -

 الجزیئات.

التعبیر عن التحول  -

 الكیمیائي بالرموز الكیمیائیة

 

 

 

 

 

 

مواصلة وضعیة النمذجة  -

السابقة (باستخدام النماذج 

الجزیئیة) والتعبیر عن الجزیئات 

والذرات بترمیز كیمیائي 

 اصطالحي

توظیف الرموز الكیمیائیة   -

للذرات والجزیئات للتعبیر عن 

 التحول الكیمیائي 

 

v وضعیة تعلم االدماج 

: یعرف رموز بعض الذرات 1مع

 والجزیئات

 المألوفةیسمي بعض الذرات  -

 یرمز لبعض الذرات -

یستنتج تركیب الجزيء من  -

 الصیغة الكیمیائیة

 : یوظف الرموز الكیمیائیة2مع

صیغة جزيء بمعرفة یكتب  -

 أنواع وعدد الذرات المكونة له

األجسام قبل جزیئات یعبر عن  -

 التحول وبعده بالرموز الكیمیائیة 

 وتقدیم تفسیر لهما موظفا االصطالحات الكیمیائیة والتمییز بینهماتحول كیمیائي مرفوق بتحول فیزیائي لوضعیة تجریبیة  :التعلمات دماجإ وضعیة
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 المیدان
الكفاءات 

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

الظواهر 

 المیكانیكیة

 

     
 
 
 

یحل 
مشكالت من 

الحیاة 

الیومیة 

متعلقة 

بحركة 

األجسام 

وكیفیة نقل 

 الحركة.

 

 

 

 

 

 

 

یعرف أن ممیزات 

حركة جسم 

(الحركة، السكون، 

المسار) متعلقة 

 بالمرجع المختار

 

 

 

 

 

 الحركة والسكون -1

 السكونو  الحركة -

 .والسكون نسبیة الحركة  -

 المرجع -

لجسم من  التساؤل  عن الحالة الحركیة -

محیطه ومشكلة تعیین هذه الحالة الحركیة 

والوصول الى   (الحركة أو السكون)

 ضرورة ربطها بمرجع معین اختیاري

 والسكونتطبیقات حول نسبیة الحركة  -

 في وضعیات مألوفة

:  یستخدم المرجع في تعیین 1مع -

 حالة الحركة أو السكون

یختار مرجعا مناسبا لتحدید حالة  -

 أو السكون  لجسم معینالحركة 

یصف حالة الحركة أو السكون   -

لجسم بالنسبة لمرجع ) الحالة الحركیة (

 معطى

 سا 26

 حركة نقطة مادیة  -2

 المسار-

أنواع المسارات: المسار 

المسار المنحني   –المستقیم

 ).المسار الدائري(

معاینة  حركة نقطة  من جسم ورسم  -

بالنسبة الى مسارها في عدة وضعیات  

مرجع لیصل الى معرفة أنواع المسارات 

 والتمییز بینها

مقارنة مسارات النقطة وضعیة یتم فیها  -

للتوصل الى  نفسها بالنسبة لمراجع مختلفة

 بالمرجع تاالمسار عالقة هذه 

 : یمیز بین أنواع المسارات1مع-

 یعرف أنواع المسارات -

یرسم مسار نقطة من جسم صلب  في  -

حركة: مستقیمة ، منحنیة، دائریة حالة 

 (كحالة خاصة من المسار المنحني)

بط بین شكل مسار حركة : یر2مع 
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یوظف مفهوم  - 
المسار والسرعة 

لوصف بعض 

الحركات من 

 الحیاة الیومیة

 

 

 

 

 

یوظف طرق  -

نقل الحركة 

لیستفید منها في 

 الحیاة الیومیة.

حركة نقاط من جسم  -3

 صلب 

الحركة خصائص  -

(المستقیمة  االنسحابیة

  والدائریة)

خصائص الحركة  -

 الدورانیة.

 الدائریة خصائص الحركة  -

استغالل وثیقة لتصویر متعاقب لحركة  -

مجموعة نقاط من الجسم نفسه  وٕابراز 

 االختالف في مساراتها  بالنسبة لمرجع.

رسم مسارات نقاط من جسم في حالة ی -

حركة انسحابیة  وحركة ودورانیة ومقارنة 

بین الحركة  للتمییز  هذه المسارات 

   الدورانیةاالنسحابیة  والحركة 

v وضعیة تعلم االدماج 

 نقطة والمرجع

 ینسب مسار نقطة الى المرجع المالئم -

یرسم شكل المسار لنقطة من جسم  -

 متحرك بالنسبة لمرجع معطى

یمیز بین الحركة  االنسحابیة :  3مع   

 والحركة الدورانیة

یتعرف على الحركة االنسحابیة  -

 المستقیمة 

یتعرف على الحركة الدائریة لنقطة   -

 من جسم

 لجسم الدورانیةیتعرف على الحركة  -

ئریة والحركة یمیز بین الحركة الدا  -

 الدورانیة

یعطي أمثلة عن الحركة الدائریة  -

 دورانیة وأمثلة عن ال
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 سرعة المتحرك -4

السرعة  -مفهوم السرعة 

 المتوسطة 

 السرعةقیاس وحدة 

 سرعة نقطة مادیة 

السرعة الثابتة (الحركة  

 المنتظمة)

 والسرعة المتغیرة: 

o السرعة المتزایدة 

 (الحركة المتسارعة) 

o  السرعة

المتناقصة (الحركة 

 المتباطئة)

مقارنة حركة أجسام من حیث المسافات  -

المقطوعة خالل فترات زمنیة متماثلة  

 للوصول الى مفهوم السرعة

 تحلیل وثیقة  تمثل وضعیة یتم فیها -

لمتحرك لتحدید الحاالت مخطط السرعة 

 التالیة:

 السرعة الثابتة §

 السرعة المتزایدة  §

 السرعة المتناقصة  §

 : یوظف مفهوم السرعة1مع 

یقارن بین حركتي جسمین من حیث  -

 السرعة

یعبر عن مقدار السرعة بوحدات  -

 مختلفة

یعرف رتب مقدار سرعات بعض  -

 المتحركات

المنتظمة : یمیز بین الحركة 2مع 

 والمتغیرة استنادا إلى مخطط السرعة.

یتعّرف على الحركات:  المنتظمة،  -

 المتسارعة، المتباطئة,

 یحلل مخطط السرعة لحركة انسحابیة  -

 نقل الحركة -5

عناصر نقل الحركة: 

العنصر القائد والعنصر 

 المقتاد

 طرق نقل الحركة: 

نقل الحركة  §

 باالحتكاك.

نقل الحركة   §

طرح مشكلة نقل الحركة من مصدر  -

محرك(قائد) الى مستقبل لها (مقتاد) 

لالستفادة منها واقتراح طریقة من بین 

الطرق المختلفة لنقل الحركات الدورانیة 

 (حالة المحاور المتوازیة)

ریقة من مزایا ومساوئ كل طمناقشة  -

  طرق النقل من خالل أمثلة

: یمیز بین مختلف وسائل نقل 1 مع

 الحركة 

 یعرف وسائل نقل الحركة. -

 یعرف عناصر نقل الحركة ووظائفها -

 یعرف مزایا ومساوئ كل نقل  -

  یوظف أنواع نقل الحركات :2مع

 یشرح طریقة نقل حركة في تركیبة ما. -

ة لنقل الحركة مناسبیختار طریقة  -
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 بالتعشیق.

 نقل الحركة بالسیور.  §

 نقل الحركة بالسلسلة.  §

 مزایا ومساوئ نقل الحركة. 

 لتشغیل تركیبة ما 

v  :معاینة وتحلیل أداة تكنولوجیة یتم فیها نقل الحركة لمعرفة مبدأ تشغیلهاوضعیة إدماج التعلمات 
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 الموارد المعرفیة مرّكبات الكفاءة الكفاءات الختامیة المیدان
أنماط من الوضعیات 

 التعلمیة
 الزمن معاییر ومؤشرات التقویم

الظواهر 

الكهربائیة 

 والمغناطیسیة

 
 
 

یحل مشكالت من 

محیطه المتعلقة 

بالظواهر 

 الكهرومغناطیسیة 

في التطبیقات  -

التكنولوجیة 

الحیاة  من

 .الیومیة

 

 

 

 

 

 

یعرف  -

خصائص 

مغناطیس وآثار 

الحقل 

المغناطیسي 

 المتولد عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 المغانط -1

قطبا المغناطیس: القطب  -

 الشمالي والقطب الجنوبي  

التجاذب و التنافر بین  -

 قطبي مغناطیسین

 أشكال المغانط -

 

تجارب یكتشف من   -

خاللها الخاصیة 

 المغناطیسیة لبعض المواد 

التساؤل حول عدم  -

التماثل بین طرفي 

المغناطیس وتحقیق تجارب 

تسمح له  بالتمییز بین 

قطبي المغناطیس وتبریر 

 تسمیتهما.

تحقیق تجارب تبرز  - 

بین  األفعال المتبادلة 

 المغانط (التجاذب والتنافر)

 واد المغناطیسیة: یكشف عن الم1مع

 المغناطیسیة وغیریمیز بین المواد  -

 المغناطیسیة

یتعرف على المواد المغناطیسیة   -

 بتجارب بسیطة

 : یمیز بین قطبي مغناطیس2مع

یتعرف على  قطبي المغناطیس  - 

 ویسمیهما.

 یحدد تجریبیا قطبي مغناطیس -

یعین جهة الشمال باستخدام  -

 مغناطیس

 التمغنط : یمیز بین طرق3مع -

یتعرف على طریقة من طرق تمغنط  -

 الحدید

یستخدم طریقة من طرق التمغنط  -

 لصنع إبرة مغناطیسیة

 

 

 سا 18

 الحدیدتمغنط  -2

لتمغنط اطرق التمغنط:  -

 التمغنط بالتالمس -باالحتكاك

المغناطیس أنواع المغانط:  - 

 المغناطیس المؤقت -الدائم

تحقیق تجارب تبین  -

إمكانیة صنع مغناطیس  

من الحدید بطرق مختلفة 

والحصول على مغانط 

 دائمة ومؤقتة
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یمیز بین المغناطیس الدائم : 4مع 

 والمؤقت

یربط بین طبیعة المغناطیس (دائم،  -

 مؤقت) وطبیعة المادة

یستخدم طریقة   لیحافظ على مغنطة  -

  المغناطیس

الحقل المغناطیسي -3

 المتولد عن مغناطیس

 الحقل المغناطیسي مفهوم -

 خطوط الحقل المغناطیسي -

 (طیف الحقل المغناطیسي)

الحقل المغناطیسي  -

 األرضي

 

 

وضعیة یتم فیها  -

استكشاف الفضاء المحیط 

بمغناطیس للوصول الى 

 مفهوم الحقل المغناطیسي 

تحقیق تجارب بمغانط  -

مختلفة األشكال لتجسید 

طیف الحقل المغناطیسي 

 لكل منها

وضعیة تجریبیة یتحقق  -

فیها من وجود الحقل 

 المغناطیسي األرضي 

 

یكشف عن خصائص مغناطیسیة : 1مع

 للفضاء المحیط بالمغناطیس

یستخدم مغناطیس للكشف عن تواجد   -

 حقل مغناطیسي

یرسم  طیف الحقل  المغناطیسي   -

 المتولد عن بعض المغانط 

یربط بین البوصلة كأداة تستخدم  _

للتوجه في الفضاء والحقل المغناطیسي 

 ياألرض
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یوظف  - -
المفاهیم المتعلقة 

بآثار الحقل 

المغناطیسي 

عمل  أدومب

 المحرك

لتطبیقات افي   -

 منالتكنولوجیة 

 .الحیاة الیومیة

 

 

الحقل المغناطیسي  -4

 والتیار الكهربائي

الحقل المغناطیسي المتولد  -

عن تیار كهربائي مستمر 

 (سلك مستقیم ، وشیعة )

فعل حقل مغناطیسي على  -

تیار كهربائي مستمر ( قوة 

 )"البالص"

 المحرك الكهربائي.مبدأ  -

 

تجربة  تظهر الحقل  -

المغناطیسي وجود الحقل 

المتولد عن جزء من سلك 

ناقل یجتازه تیار كهربائي 

 .(تجربة "أرستد")

تجارب تبرز الخصائص  -

المغناطیسیة لوشیعة 

 یجتازها تیار كهربائي. 

تحقیق تجارب یالحظ   -

فیها فعل مغناطیس  على 

ناقل یجتازه تیار كهربائي 

لیكتشف منها  كیفیة تولید 

 الحركة

  تطبیقات قوة "البالص": -

 .مبدأ عمل المحرك

یعرف الفعل المغناطیسي للتیار  :1مع

 الكهربائي

یستدل عن األثر المغناطیسي  لتیار  -

كهربائي في ناقل باستخدام إبرة 

 .مغناطیسیة

یوظف ظاهرة تولید الحقل   -

المغناطیسي بتیار كهربائي لصنع 

 .مغناطیس كهربائي

یوظف مبدأ عمل المحرك : 2مع

 الكهربائي

تیار   یربط بین حركة ناقل یجتازه -

 حقل مغناطیسي  ومغمور فيكهربائي 

وأوضاع  حركة الناقلیربط بین جهة  -

 .المغناطیس قطبي

وجهة  حركة الناقلیربط بین جهة  -

 الكهربائي.مرور التیار 

یشرح مبدأ عمل محرك كهربائي  -

موظفا أثر الحقل المغناطیسي على تیار 

 .كهربائي 

v  دراسة تحلیلیة لمبدأ عمل محرك كهربائي: إدماج التعلماتوضعیة  
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  قائمة المشاریع التكنولوجیة المقترحة ¨

 السنة الثانیة متوسط: 

 وظیفة المشروع التكنولوجي عنوان المشروع التكنولوجي الرقم

 استغالل الماء المسخن بالطاقة الشمسیة تسخین الماء بالطاقة الشمسیة 1

 نقل الحركة في الدراجة كیف تنقل الحركة 2

 تركیب محرك كهربائي وتشغیله المحرك الكهربائي 3


