
 2004هيئة التعليم  )مستوى متقدم(الصف العاشر   |  معايير العلوم لدولة قطر    |259

 معايير منهج العلوم

 مستوى متقدم
 

 ملخص أداء التالمذة في نهاية الصف العاشر  

 البحث العلمي

يضبط . يعّين التلميذ ويطّور مسألة بحثية مرآزة بوضوح ويضع تنبؤات متعلقة بها
يقّيم التصاميم . المتغيرات ويعمل آعضو في فريق ويستخدم األجهزة والمواد المناسبة

يعمل . يبية، يعّين مواضع الضعف فيها ويطّور إستراتيجيات واقعية لتحسينهاالتجر
يعلم التلميذ آيف يقوم العلماء بنشر أفكارهم، ويدرك . بطريقة تفي بالمعاييراألخالقية

التطور التاريخي لألفكار الرئيسية ويوازن بين الفرص المتاحة في العلوم مقابل 
 ويعالج بيانات خام بطريقة مناسبة ويستخلص منها يسّجل. المخاطر التي تهدد البيئة

. إستنتاجات صائبة، مع األخذ في عين اإلعتبار هوامش الخطأ والعوامل غير المؤآدة
ينّفذ التعليمات . يتداول األجهزة بكفاءة مع توجيه اإلهتمام الالزم إلعتبارات السالمة

 . بدقة مع تمكّنه من التكّيف مع الظروف غير المنظورة

 لم األحياء ع

يعرف التلميذ تكوين والترآيب الجزيئي للجلوآوز واألحماض األمينية والجليسيرول 
واألحماض الدهنية والجليسيريدات الثالثية والفسفوليبيدات والكلوروفيل 

يعرف أن السكريات األحادية واألحماض األمينية هي مرآبات أحادية . والهيموجلوبين
يشرح . هيدرات وبروتينات أخرى على التواليلكربو) غير مبلمرة(الترآيب 

يفهم العالقة بين ترآيب الجزيئيات . الترآيبات األحادية والثنائية والثالثية للبروتينات
يتعرف على نتائج إختبارات البروتيين والسكر . البيولوجية ووظائفها وخصائصها

. وني الكهربيوالنشاء، ويعرف الغرض من التحليل الكروماتوغرافي والتحليل األي
 والخليات حقيقية النواة (prokaryote)ترآيب الخليات البدائية النواة 

(eukaryote) .يعرف آيف أن . يعرف األجزاء المختلفة للخلية ووظائفها
الميكروسكوب اإللكتروني وجهاز الطرد المرآزي ساعدا على دراسة الترآيب 

بروتينات وأنها مواد حافزة وسيطة يتذآر أن األنزيمات هي . المجهري الدقيق للخاليا
يشرح عمل األنزيمات آتفاعل معّقد بين األنزيمات والمواد . في التفاعالت البيولوجية

يعلم أن األنزيمات تخّفض طاقة التنشيط الالزمة للتفاعل وأن آلية عملها . المتفاعلة
فاز يفّسر يمّيز بين العمل األنزيمي بشكليه الحفاز وغير الح. تعتمد على ترآيبها

تأثيرات التغّير في درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني وترآيز المواد المتفاعلة 
(substrate)على فعل األنزيمات وينّسب هذه التغييرات الى ترآيب األنزيمات .

يشرح لماذا الحيوانات المتعددة الخاليا تحتاج الى نظام نقل لغازات التنفس وللماء 
يصّنف . ح ترآيب ووظيفة الجهاز الدوري في اإلنسانوالغذاء والنفايات ويشر

المستوطنة والوبائية  األمراض واإلعتالالت الى أنواع مختلفة ويمّيز بين األمراض
يعرف مكونات ومتطلبات الغذاء المتوازن والطاقة لألنماط المعيشية . والوبائية الشاملة

سوء التغذية والى الهزال يعرف لماذا الغذاء غير المناسب قد يؤدي الى . المختلفة
يحدد العالقة بين التغذية الرديئة وأمراض . وفقدان الشهية للطعام والسمنة المفرطة

 وآيف DNAيعرف الترآيب الحلزوني المزدوج لحامض . القلب ومرض السكري
 في بناء tRNA و mRNA و DNAيعرف دور الـ . يستنسخ نفسه بنفسه

.  تتحكم بوظيفة البروتيينDNAاعد حمض الـ يعرف آيف أن تتابع قو. البروتينات
يعرف ترآيب ووظيفة .  تكّون الشيفرة الجينية الموروثةDNAيعرف أن تتابع قواعد 

يعرف أن الخاليا . DNAالكروموزومات وأن الكروموزومات تحمل الحامض 
 من الكروموزومات وأن األمشاج تحوي عدد فردي 2nالجسمية تحوي العدد الثنائي 

 الصف العاشر
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nيعرف أن التكاثر الجنسي هو آلية لنقل المواد الجينية من جيل . كروموزومات من ال
الى آخر، يعرف لماذا تختلف األمشاج الذآرية في حجمها وعددها وحرآتها عن 

يعّين أسباب التباين ضمن المجتمعات ويمّيز بين التباين المتواصل . المشيج األنثوي
يعرف . ت الحية تتجمع ضمن مجموعاتيعرف أن أنواع الكائنا. والتباين المنفصل

. عن تدرج التصنيف والسمات الرئيسية للممالك والفروع الرئيسية للحيوانات والنباتات
ينّسب هرم تدرج سالسل الغذاء . يعرف آيف تنتقل الطاقة عبر نظام بيئي معّين

ين يعرف أدوار الكائنات الحية المجهرية في تأم. والطاقة الى سالسل وشبكات الغذاء
يعرف أن . دورة الغذاء وآيف تؤدي وظيفتها في دورة الكربون ودورة النيتروجين
البكتيريا (الكائنات الحية المجهرية التي تثّبت النيتروجين في ُعقد جذور النباتات 

 . ترتبط بعالقة متبادلة مع النبات العائل) العقدية

 الكيمياء

بائية في الذرات واأليونات حتى  يعرف التلميذ عن توزيع الكتلة والشحنات الكهر
، يبّين آيف أن التوزيع اإللكتروني يفّسر أنماط ترتيب العناصر في 56العنصر 

يفهم الرابطة . الجدول الدوري ويتعامل مع الكميات مثل العدد البروتوني والعدد الكتلي
. ااأليونية والتساهمية والفلزية، ويشرح خصائص المرآبات بداللة أنواع إرتباطاته

يشرح الخصائص اإلجمالية . يكتب معادالت جزيئية وأيونية موزونة لتفاعالت بسيطة
يعرف ). الميكروي(للحاالت المختلفة للمادة بداللة ترآيبها المجهري ) الماآروية(

عددًا من العمليات المستخدمة في صناعة مواد مفيدة من موادها الخام، بما فيها 
إستخراج (يعرف أن الصناعات اإلستخراجية . افعةالقلويات والكلور والفلزات الن

يمكن أن يسبب تلفًا في البيئة ويعرف عددًا من الطرائق التي ) المعادن من خاماتها
يتعرف التلميذ على الدورية . يمكن إستخدامها لتخفيض هذا التلف الى أدنى حد ممكن

جموعات في خصائص العناصر ومرآباتها، مع الترآيز بشكل خاص على عناصر م
I, II, VII, VIIIيعرف مصدر خصائص المعادن .  وأولى السلسالت اإلنتقالية

. ويعرف آيف أن إختالف نشاط الفلزات يتعلق مباشرة بموضعها في الجدول الدوري
يمّيز بين األحماض والقلويات القوية والضعيفة، ويقوم بمعادلة األحماض والقلويات 

مالح ويعرف آيف أن قاعدية األآاسيد تتغّير بواسطة المعايرة، يستطيع تحضير األ
يعرف خصائص المكونات الرئيسية للهواء . عبر الدورة الثالثة من الجدول الدوري

ويفهم آيف يتم تدوير الكربون والنيتروجين والماء في الطبيعة وآيف أن العديد من 
 يعرف .النشاطات التي يقوم بها اإلنسان تتعارض مع هذه الدورات وتؤثر عليها

يدرك أهمية عدم تلويث مجاري المياه . ملوثات الجو الرئيسية وعدد من تأثيراتها
يفهم العمليات التي . ويعرف العمليات التي يتم بواسطتها إنتاج المياه الصالحة للشرب

يمكن أن تسبب تضاؤًال وإستنفاذًا لألآسجين والحياة في مجاري المياه، بما فيها مياه 
يعرف التلميذ العوامل .  الصرف الصحي الغنية بالمواد العضويةالبحر، بسبب مياه

التي يمكن أن تؤثر على معدل التفاعل ويفسرها بداللة نموذج الجزيئات ويدرك مفهوم 
يفهم المخطط البياني لمسار الطاقة في تفاعل ما ويعرف آيف . اإلتزان الديناميكي

 .تؤثر العوامل الحفازة الوسيطة على التفاعالت

 فيزياءال

 األساسية والمشتقة، ويستخدم SIيكون التلميذ على معرفة بوحدات النظام الدولي 
يتعامل مع عوامل عدم الدقة وعدم اليقين عند . الرموز المناسبة السابقة لوحدات القياس

. أخذ القياسات ويعرف آيف يعالجها، ويمّيز بين الكميات المتجهة والكميات العددية
حة والسرعة اإلتجاهية والعجلة ويمثلها برسومات بيانية لحل يدرك مفاهيم اإلزا

يعرف أن القوة يمكن أن تحدث تغييرًا في . المسائل المتعلقة باألجسام المتحرآة
السرعة اإلتجاهية لألجسام أو في شكلها، يحلل القوى المتعددة المؤثرة على جسم ما 

وني يشرح مشاهدات مثل ويمّيز بين قوى اإلحتكاك الحرآي وقوى اإلحتكاك السك
حرآة (التمدد والتجمد واإلنصهار والغليان والتبخر والتبلور والحرآة البراونية 

يكون لديه . وضغط السائل بداللة القوى المتبادلة بين الجسيمات) الجزيئات العشوائية
يفهم معنى الكثافة والطفو والضغط في األجسام . معرفة بشذوذ تمدد الماء وأهميته

وعلم ) الهيدروليك( والسوائل، ويطّبق هذه المعرفة على علم حرآة السوائل الصلبة
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يعرف ويقيس درجة الحرارة ويعلم لماذا وآيف تنتقل الطاقة الحرارية . ضغط الغازات
يعرف التلميذ أن الطاقة تنتقل على شكل نبضات وموجات ويفهم . من مكان الى آخر

يعرف أن الصوت هو . اس وآيفية التحكم بهاالخصائص المعيارية للموجات القابلة للقي
شكل موجي يحتاج الى وسط لإلنتقال، ويقيس سرعة الصوت في الهواء ويعرف آيف 

يعرف أن الضوء ينتشر في خطوط مستقيمة ويعرف آيف . تستشعر األذن الصوت
يفهم تشتت الضوء . يعي بعضًا من تطبيقات هذه الخصائص. ينعكس الضوء وينكسر

يوّلد . لتأثيرات الطبيعية له ويعرف آيف تستقبل العين الضوء وترآزهويدرك بعض ا
التلميذ شحنة آهرباء ساآنة في العوازل، ويعرف قوانين التجاذب اإللكتروستاتيكي 

يعرف آيف يستخدم إلكتروسكوب إلستقصاء الشحنات الكهربائية ). الكهربائي الساآن(
يستكشف المجاالت الكهربائية . بائيويعرف توزيع الشحنة الكهربائية في موّصل آهر
يعرف أن المغناطيس له قطب . ويعرف أن بإستطاعتها التأثير بقوة على موّصل

شمالي وقطب جنوبي وأنه يوّلد مجاًال مغناطيسيًا حوله، والذي يمّكن تخطيط شكله، 
وأن هذا المجال يؤثر بقوة على مغناطيسات أخرى وعلى أسالك يمر فيها تيار 

يعرف التلميذ أن التيار الكهربائي هو عبارة عن جريان جزيئات مشحونة . آهربائي
آهربائيًا ويحل مسائل متعلقة بالشحنات الكهربائية والتيار الكهربائي وفرق الجهد 

 .     والمقاومة الكهربائية 

 األوزان النسبية ألهداف التقييم للصف العاشر   
 :لمنهج العلوم، وهيهناك ثالثة أهداف عمومية للتقييم بالنسبة 

 المعرفة والفهم؛ •

 تطبيق المعرفة والفهم؛ تحليل وتقييم المعلومات؛ •

 .مهارات وإجراءات البحث العلمي •

ثالثة : ، مبوبة ضمن أربعة فروع)مستوى تأسيسي(إن معایير العلوم للصف العاشر 
البحث  وفرع مهارات – علم األحياء، الكيمياء والفيزیاء –فروع للمحتوى، وهي 

العلمي، الذي یؤّمن تنمية المهارات العلمية، الفكریة منها والعملية، عبر جميع الفروع 
ولذا ینبغي أن یكّون فرع تعليم مهارات البحث العلمي جزءًا متكامًال من تعليم . األخرى

 . فروع المحتوى

 –، یخصص لكل من فروع المحتوى الثالثة )مستوى تأسيسي(وبالنسبة للصف العاشر 
 .  نفس الوزن النسبي–علم األحياء، الكيمياء والفيزیاء 

یبين الجدول التالي األوزان النسبية ألهداف التقييم التي ستطّبق على آل فرع من فروع 
 :المحتوى للصف العاشر، مستوى متقدم

مهارات وإجراءات 
 البحث العلمي

التطبيق والتحليل 
  المعرفة واإلدراك  والتقييم

 األوزان النسبية 55%–45 35%–25 25%–20
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 معايير منهج العلوم

 مستوى متقدم
 

 البحث العلمي 

في نهاية الصف العاشر يعّين التلميذ ويطّور مسألة بحثية مرآزة بوضوح ويضع 
يضبط المتغيرات ويعمل آعضو في فريق ويستخدم األجهزة . تنبؤات متعلقة بها
م التجريبية، يعّين مواضع الضعف فيها ويطّور يقّيم التصامي. والمواد المناسبة

يعلم التلميذ آيف . يعمل بطريقة تفي بالمعاييراألخالقية. إستراتيجيات واقعية لتحسينها
يقوم العلماء بنشر أفكارهم، ويدرك التطور التاريخي لألفكار الرئيسية ويوازن بين 

يسّجل ويعالج بيانات خام . الفرص المتاحة في العلوم مقابل المخاطر التي تهدد البيئة
بطريقة مناسبة ويستخلص منها إستنتاجات صائبة، مع األخذ في عين اإلعتبار هوامش 

يتداول األجهزة بكفاءة مع توجيه اإلهتمام الالزم . الخطأ والعوامل غير المؤآدة
ينّفذ التعليمات بدقة مع تمكّنه من التكّيف مع الظروف غير . إلعتبارات السالمة

 . ورةالمنظ

 :على التلميذ أن

 خدم أساليب اإلستقصاء العلمييست 1 
 . یحدد ویطّور مسألة بحثية مرآزة بوضوح 1-1 

 . على معدل تأثير األنزیماتpHقم بإستقصاء تأثير الرقم الهيدروجيني 

 . قم بإستقصاء اإلختالف بين طول اإلنسان وحجم ومقاس قدميه واإلرتباط بينهما

 .قم بإستقصاء ترّسب الجزیئات من الجو

 . الناتجة عن قوة الجاذبيةحّدد العجلة

 .األلومينيوم مع صالدة بعض سبائكه) درجة صالبة(حدد طریقة لمقارنة صالدة 

 . یضع تخمينات تتعلق مباشرة بمسألة بحثية 1-2 

 . قم بتخمين ترآيب الجزیئيات البيولوجية إعتمادًا على خصائصها

 . ة النشاطقم بتخمين خصائص إحدى الفلزات إعتمادًا على موضعه في سلسل

 .قم بتخمين الخصائص المميزة لعنصر ما بناء على موضعه في الجدول الدوري

 .یحدد المتغّيرات ویضبطها 1-3 

 .حّدد تأثير درجة الحرارة على عمل األنزیمات

 .حّدد العوامل التي تؤثر على معدالت التفاعل

 .تقصاء العلميیعمل مع فریق من زمالئه بطریقة بناءة ومتكيفة في مجال اإلس 1-4 

 .حّدد إتجاهات التغّير في اإلحصاءات الوطنية المتعلقة باإلعتالالت الطبية

 الصف العاشر 

 المعايير الرئيسة
أرقام المعايير الرئيسية مكتوبة 

 .2-1في مربعات مظللة، مثال 
 

 أمثلة تمارين التعليم
إن الغرض من أمثلة تمارين 

التعّلم النشط المبينة بخط مائل 
هو فقط للتوضيح، وهي ال تمثل 

النطاق الكامل للتمارين التي 
 .يمكن التدرب عليها
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یقّيم التصاميم اإلختباریة العملية ویحدد مواطن الضعف ویطّور إستراتيجيات واقعية  1-5 
 . للتحسين

 .قم بتصميم وتقييم إختبار عملي لتحدید مكّونات المواد الغذائية

 . الهيدروجيني ودرجة الحرارة على عمل األنزیماتقارن تأثير الرقم 

حاول التقليل من فقدان الحرارة المهدورة عند قياس مقدار الكسب الحراري أو الفقدان 
 . الحراري في تفاعل ما

 .قم بتقييم مدى الدقة عند إجراء القياسات الفيزیائية

 .حاول تحسين دقة قياس العجلة الناتجة عن قوة الجاذبية

من شریحة مكونة من معدنين مختلفين ) منّظم حراري(موذج لثرموستات إصنع ن
 .وإختبره

 . إصنع موتور آهربائي وإختبره

 یعمل بطریقة تلتزم بالمعایير األخالقية واألدبية فيما یتعلق بإعترافه بالمصادر التي  1-6 
 . إستمد منها البيانات وفيما یتعلق بصدق وأصالة نتائجه

ر من المكتبات ومن اإلنترنت لتحضير دراسات معيّنة، أذآر دائمًا عند إستخدام مصاد
 .إسم المؤلف األصلي

یعمل بطریقة ملتزمة بالمعایير األخالقية فيما یتعلق بالرفق بالكائنات الحية واإلعتناء  1-7 
 . بالبيئة

 .حاول تقليل الضرر المتأتي على البيئة من جراء رحالتك الميدانية الى أدنى حد ممكن

 .یعّين ویستخدم معلومات ثانویة بنظرة من التفحص والنقد 1-8 

إستعمل مصادر منظمة الصحة العالمية لتحدید مدى إنتشار أمراض مختلفة في أنحاء 
 . العالم

أدرس التغّيرات في ترآيز ثاني أآسيد الكربون في الجو ومتوسط درجة حرارة سطح 
 . األرض على مدى فترة من الزمن

  يعمل العلماءيعرف آيف 2 
 . یكون على علم بالتطور التاریخي لألفكار العلمية الرئيسية 2-1 

 . أجِر بحثًا عن التطّور الذي مّرت به معرفتنا عبر الزمن للكائنات الحية المجهریة

وّزع األدوار على أصدقائك لتمثيل مسرحية تبّين تغير إدراآنا لألمراض على مر 
 . الزمن

 یبّين التغيرات التي طرأت على األساليب المستخدمة حّضر مخططًا متسلسًال
 . إلستخراج المعادن من خاماتها، وذلك منذ العصور القدیمة الى یومنا الحالي

بّين آيف أن اإلختبارات والتجارب العملية التي أجراها العالم مندليف على تصنيف 
 .العناصر تفسرت فيما بعد من خالل الترآيب اإللكتروني للعناصر

یعرف آيف یقوم العلماء بنشر وتوصيل أفكارهم والنتائج التي توصلوا إليها من أجل  2-2 
 . تشجيع النقاش ومتابعة التطویر

البحث الذي آتبه العالم : مثًال(أنقل من اإلنترنت أوراق علمية رئيسية وأدرسها 
مرورها جزیئات ألفا عند ) إنحراف(الفيزیائي راذرفورد وغيره من العلماء عن تشتت 

DNAعبر رقيقة معدنية وأوراق العالمين واطسون وآریك حول بنية الحامض النووي 
.( 
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 . أعقد ندوة في الصف لمشارآة ومناقشة نتائج مستمدة من إختبارات وتجارب عملية

إبحث في األخبار المنشورة في الصحف وفي محطات اإلذاعة عن تقاریر تتعلق بالتقدم 
 . في العلوم

 العلم یمكن أن یأتي بفوائد عظيمة لإلنسانية ولكنه قد یسبب أیضًا أخطارًا یعرف أن 2-3 
 .جسيمة على البيئة

 . ناقش دورة الكربون بالنسبة لتوّلد ثاني أآسيد الكربون من العمليات الصناعية

 من هذه المعایير وتأثيرها 17ناقش فوائد بعض العمليات الصناعية المشمولة في الفقرة 
 .وعلى األخص تلك الصناعات الموجودة في دولة قطرعلى البيئة، 

ناقش المخاطر التي تهدد البيئة من جراء التخلص من الغازات المهدورة في الجو، آما 
 .  من هذه المعایير21ورد ذآره في الفقرة 

 يعالج المعلومات ويوصلها 3 
 .یسّجل البيانات الخام بطریقة مناسبة تسمح بتفسيرها 3-1 

 . ومخططات تبّين نتائج إختبارات إجریت على مواد غذائيةحّضر خرائط

 .حّضر جداول لنتائج إختبارات مقارنة تتم عبر دورات الجدول الدوري ومجموعاته

بّين الفرق بين عدد من الموصالت األومية والغير أومية بواسطة مخططات بيانية 
 .I واآلخر للتيار Vواحد للجهد : مرسومة على نفس اإلحداثيين

 .یعالج البيانات الخام بالوسائل األآثر مالئمة 3-2 

 .لعدٍد من التالمذة من مختلف األعمار) الشبر(أحسب متوسط ومدى قياسات آف اليد 

 .  بّين بمخططات بيانية تغّير الرقم الهيدروجيني أثناء عملية التعادل

 . والعجلة) المتجهة(عالج بيانات بواسطة رسم بياني عن السرعة 

 . یستخلص إستنتاجات صائبة مع األخذ في عين اإلعتبار هوامش الخطأ وعدم اليقين 3-3 

، حدد أیًا من هذه العينات یطابق DNAأعتمادًا على عّينات إختباریة للحامض النووي 
 .الشكل المعطى لهذا الحمض

 . قم بترتيب الفلزات حسب درجة نشاطها، وذلك إعتمادًا على نتائج عملية

 . مجموعة من األساليب المناسبة لتوصيل معلومات علمية الى الغيریستخدم  3-4 

 . DNAقم بإعداد لوحات جداریة لتوضيح 

 .حّضر تقریر وثائقي عن دورة النيتروجين إلذاعته من محطة الرادیو

إنتقال : مثال(إستعمل وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر لتكوین عروض لعمليات دیناميكية 
 ).فاعل آيميائياإللكترونات أثناء ت

مثل الماس والغرافيت (حّضر نماذج تبّين ترآيبات جزیئية معقدة ثالثية األبعاد 
 ). والفوليرین

 .إستعمل مخططات تبّين ملخصًا لتسلسل عمليات صناعية وبيولوجية

 يستعمل األجهزة ويجري القياسات 4 
ة إلجراء إستقصاء یختار ویستعمل بطریقة صحيحة وآفؤة األجهزة والمواد المناسب 4-1 

 . معين، مع األخذ في عين اإلعتبار سالمته الشخصية وسالمة اآلخرین

 . إستعمل مجهرًا مناسبًا وبتكبير مالئم لدراسة الخالیا وترآيباتها
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لفصل دقائق ذات (إستعمل جهاز تحليل آروموتوغرافي وجهاز إستشراد آهربائي 
 ).كهربائيشحنة آهربائية بعضها عن بعض بتأثير التيار ال

 . لدراسة الموجات الصوتية) أوسيلوسكوب(إستعمل راسم الذبذبات  

 . إستعمل أجهزة بصریة بطریقة آمنة

 . ینّفذ التعليمات بدقة مع تمكنه من التكّيف مع ظروف غير متوقعة 4-2 
 

 علم األحياء

عند نهاية الصف العاشر يعرف التلميذ تكوين والترآيب الجزيئي للجلوآوز 
اض األمينية والجليسيرول واألحماض الدهنية والجليسيريدات الثالثية واألحم

يعرف أن السكريات األحادية واألحماض . والفسفوليبيدات والكلوروفيل والهيموجلوبين
لكربوهيدرات وبروتينات أخرى ) غير مبلمرة(األمينية هي مرآبات أحادية الترآيب 

يفهم العالقة بين . نائية والثالثية للبروتيناتيشرح الترآيبات األحادية والث. على التوالي
يتعرف على نتائج إختبارات . ترآيب الجزيئيات البيولوجية ووظائفها وخصائصها

البروتيين والسكر والنشاء، ويعرف الغرض من التحليل الكروماتوغرافي والتحليل 
ت حقيقية  والخليا(prokaryote)ترآيب الخليات البدائية النواة . األيوني الكهربي

يعرف آيف أن . يعرف األجزاء المختلفة للخلية ووظائفها. (eukaryote)النواة 
الميكروسكوب اإللكتروني وجهاز الطرد المرآزي ساعدا على دراسة الترآيب 

يتذآر أن األنزيمات هي بروتينات وأنها مواد حافزة وسيطة . المجهري الدقيق للخاليا
مل األنزيمات آتفاعل معّقد بين األنزيمات والمواد يشرح ع. في التفاعالت البيولوجية

يعلم أن األنزيمات تخّفض طاقة التنشيط الالزمة للتفاعل وأن آلية عملها . المتفاعلة
يمّيز بين العمل األنزيمي بشكليه الحفاز وغير الحفاز يفّسر . تعتمد على ترآيبها

رآيز المواد المتفاعلة تأثيرات التغّير في درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني وت
(substrate)على فعل األنزيمات وينّسب هذه التغييرات الى ترآيب األنزيمات .

يشرح لماذا الحيوانات المتعددة الخاليا تحتاج الى نظام نقل لغازات التنفس وللماء 
يصّنف . والغذاء والنفايات ويشرح ترآيب ووظيفة الجهاز الدوري في اإلنسان

المستوطنة والوبائية  الت الى أنواع مختلفة ويمّيز بين األمراضاألمراض واإلعتال
يعرف مكونات ومتطلبات الغذاء المتوازن والطاقة لألنماط المعيشية . والوبائية الشاملة

يعرف لماذا الغذاء غير المناسب قد يؤدي الى سوء التغذية والى الهزال . المختلفة
حدد العالقة بين التغذية الرديئة وأمراض ي. وفقدان الشهية للطعام والسمنة المفرطة

 وآيف DNAيعرف الترآيب الحلزوني المزدوج لحامض . القلب ومرض السكري
 في بناء tRNA و mRNA و DNAيعرف دور الـ . يستنسخ نفسه بنفسه

.  تتحكم بوظيفة البروتيينDNAيعرف آيف أن تتابع قواعد حمض الـ . البروتينات
يعرف ترآيب ووظيفة .  تكّون الشيفرة الجينية الموروثةDNAيعرف أن تتابع قواعد 

يعرف أن الخاليا . DNAالكروموزومات وأن الكروموزومات تحمل الحامض 
 من الكروموزومات وأن األمشاج تحوي عدد فردي 2nالجسمية تحوي العدد الثنائي 

nمن جيل يعرف أن التكاثر الجنسي هو آلية لنقل المواد الجينية .  من الكروموزومات
الى آخر، يعرف لماذا تختلف األمشاج الذآرية في حجمها وعددها وحرآتها عن 

يعّين أسباب التباين ضمن المجتمعات ويمّيز بين التباين المتواصل . المشيج األنثوي
يعرف . يعرف أن أنواع الكائنات الحية تتجمع ضمن مجموعات. والتباين المنفصل

. ة للممالك والفروع الرئيسية للحيوانات والنباتاتعن تدرج التصنيف والسمات الرئيسي
ينّسب هرم تدرج سالسل الغذاء . يعرف آيف تنتقل الطاقة عبر نظام بيئي معّين

يعرف أدوار الكائنات الحية المجهرية في تأمين . والطاقة الى سالسل وشبكات الغذاء
يعرف أن . يندورة الغذاء وآيف تؤدي وظيفتها في دورة الكربون ودورة النيتروج

البكتيريا (الكائنات الحية المجهرية التي تثّبت النيتروجين في ُعقد جذور النباتات 
 . ترتبط بعالقة متبادلة مع النبات العائل) العقدية
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 :على التلميذ أن

 يصف التكوين والترآيب الجزيئي لعدد من الجزيئيات البيولوجية الهامة 5 
ي للجلوآوز واألحماض األمينية والجليسيرول یصف التكوین والترآيب الجزیئ 5-1 

واألحماض الدهنية والجليسيریدات الثالثية والفوسفوليبيدات والكلوروفيل 
 .والهيموجلوبين

 .تفحص نماذج لجزیئيات باألبعاد الثالثة

 . إصنع نماذج لجزیئيات بسيطة

غير (الجزیئيات یدرك أن السكریات األحادیة واألحماض األمينية هي مرآبات مستقلة  5-2 
والبروتينات ) مثل النشاء والسيلولوز(لمرآبات أخرى من الكربوهيدرات، ) متبلمرة

 . ، على التوالي)مثل األنزیمات(

 . نّفذ إختبارات آيميائية بحثًا عن وجود آربوهيدرات

 . أفصل أحماض أمينية بواسطة التحليل الكروموتوغرافي

 . لثالثي للبروتيناتیصف الترآيب األولي والثانوي وا 5-3 

 .تفحص نماذج لجزیئيات باألبعاد الثالثة

ينّسب خصائص عدد من الجزيئيات الهامة من الناحية البيولوجية الى  6 
 حجمها وبنيتها

یعرف أن الجزیئيات الصغيرة قابلة للذوبان واإلنتقال وأن معظمها یعمل في الوظائف  6-1 
وفي ) مثًال النشاء( لها عادة وظائف للتخزین األیضية، بينما الجزیئيات الكبيرة یكون

 ).DNAمثل الـ (ووظائف معلوماتية ) مثل السيلولوز(الترآيب 

 .حّدد قابلية ذوبان مرآبات ذات جزیئيات آبيرة وجزیئيات صغيرة

 . نفـّذ إختبارات لمطابقة الجزیئيات مع وظائفها بالنسبة ألحجامها النسبية

 .ن والسكریات والنشاء من إختباراتهایتعرف على وجود البروتي 6-2 

 .نفذ إختبارات قياسية للبروتينات والسكریات والنشاء

 .تعّرف على مرّآب غير معروف إما آبروتين أو سكر أو نشاء

یعرف أن الجزیئيات البيولوجية یمكن فصلها وتحدید هویتها بواسطة الفرز  6-3 
 .(electrophoresis)الكروماتوغرافي والتحليل األیوني الكهربي 

الكروماتوغرافي والتحليل األیوني الكهربي لفصل ) اإلمتزاز(إستعمل طریقة الفرز 
 .مخاليط من المرآبات

حدد الجزیئيات البيولوجية من بيانات ناتجة عن والتحليل األیوني الكهربي والتحليل 
 الكروماتوغرافي

 يتعرف على سمات الترآيب الدقيق للخاليا ويعرف وظائفها 7 
 .)eukaryotic( والخالیا حقيقية النواة )prokaryotic(یمّيز بين الخالیا البدائية النواة  7-1 

 .إفحص خالیا بواسطة المجهر

 .عاین وتفحص صور فوتوغرافية لخالیا مأخوذة تحت المجهر



 2004هيئة التعليم  )مستوى متقدم(الصف العاشر   |  معايير العلوم لدولة قطر    |267

 والبالستيدات الخضراء mitochondriaیتعرف على وظيفة النواة والميتوآوندریا  7-2 
 endoplasmic reticulumوالشبكة اإلندوبالزمية) كلوروفيلحبيبات ال(

 . ووظائفهاribosomesوالرایبوزومات 

إستعمل بطاقات معلومات لمطابقة صور مأخوذة بواسطة المجهر اإللكتروني لترآيب 
 .الخالیا مع وظائفها

 . تفحص صور فوتوغرافية مأخوذة بواسطة المجهر لترآيب خالیا وأآتب وصفًا لها
 . نماذجًا قياسية لعضيات بعض الخالیاحّضر

وجهاز الطرد المرآزي في ) الميكروسكوب(یعرف آيف ساهم المجهر اإللكتروني  7-3 
 .معرفتنا للترآيب الدقيق للخالیا

 . قم بزیارة ألحد المختبرات حيث یوجد مجهر إلكتروني وجهاز طرد مرآزي
 . إستعمل اإلنترنت لتتعرف على آيفية عمل المجهر اإللكتروني

 . أنشئ نموذجًا لبيان الفرق بين التكبير بمجهر ضوئي والتكبير بمجهر إلكتروني

 يشرح عمل األنزيمات 8 
یعرف أن األنزیمات هي بروتينات آرویة والتي تعمل آحوافز بيولوجية وسيطة؛  8-1 

عمل هذه األنزیمات عن طریق المتفاعالت في موقع نشط حيث تقوم یشرح آيف ت
 . األنزیمات بتخفيض طاقة التنشيط المطلوبة للتفاعل

 . أنشئ نماذج طبيعية لبيان آلية عمل األنزیمات

 یفّسر آيف أن ترآيبة األنزیم یجعله متخصصًا للعمل على مادة متفاعلة معينة  8-2 

وّزع . بسيطة ثنائية البعد لألنزیمات والمواد المتفاعلةإستعمل بطاقات لتكوین نماذج 
 . بطاقات على عدد من التالمذة؛ وإجعلهم یطابقون األنزیمات مع طبقاتها التحتية

 . یمّيز بين مثبطات األنزیمات، التنافسي منها والالتنافسي 8-3 

 . أنشئ تمثيل تخطيطي بياني تبّين خاصية تثبيط عمل األنزیمات

ویشرح آيف أن التغّيرات في درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني وترآيز المواد یصف  8-4 
 . المتفاعلة یؤثر على معدل عمل األنزیمات

 مع فوق أآسيدات الهيدروجين تحت (catalase)إستقِص معدل تفاعل العامل الحفاز
هذا درجات حرارة مختلفة وارسم مخططًا بيانيًا یبّين آمية األآسجين المنبعثة عن 

 . التفاعل

يعرف عن جهاز الدم لدى اإلنسان آمثال لنظام نقل في حيوان متعدد  9 
 الخاليا

یشرح لماذا تحتاج الحيوانات الكبيرة الى أنظمة نقل لغازات التنفس والماء والغذاء  9-1 
 .والنفایات بداللة النسبة بين مساحتها السطحية وحجمها

 . سبة بين مساحتها السطحية حجمهاأنشئ مكعبات بأحجام مختلفة واحسب الن
 . احسب الوقت الذي یستغرقه إنتشار مادة ملونة بالكامل في أحجام مختلفة من الماء

یحدد العالقة بين سمات القلب ووظائفه في . یصف الترآيب الخارجي والداخلي للقلب 9-2 
 .ضخ الدم حول الجسم والفصل بين الدم المؤآسج والدم غير المؤآسج

 .قم بتشریح قلب أو تفحص نموذج إصطناعي لقلب
 .إستعلم عن الصمامات اإلصطناعية للقلب

 .شاهد فيدیو عن عمل القلب وناقشه

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 لجمع تشمل إستخدام اإلنترنت

 . المعلومات

 تكنولوجيا الكومبيوتروسائل 
تشمل إستخدام عرض فيديو 

 .لإلستطالع
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 .یعرف آيف یتم حفز والمحافظة على نبضات القلب، ویصف دورة القلب 9-3 

 .ِقس النبض

 .طات لنبض القلبقم بدراسة مخط

 .إستعمل المكتبة واإلنترنت لتتعرف آيف یعمل جهاز منظم ضربات القلب اإلصطناعي

یعرف أن جهاز الدم عند اإلنسان هو نظام مزدوج مغلق ویعرف أسماء ومواضع  9-4 
  .ووظائف أوعية الدم الرئيسية

 .قم بدراسة خرائط لجهاز الدم عند اإلنسان

 . إشترك بلعبة بطاقات تتطلب مطابقة أسماء أوعية الدم مع األعضاء المرتبطة بها

ّدم إستعمل المكتبة واإلنترنت إلآتشاف من هم العلماء الذین أدعوا بأنهم أول من ق
 . وصفًا لجهاز الدم لدى اإلنسان

یمّيز بين الشرایين واألوردة والشعيرات الدمویة بداللة سماآة جدرانها وصماماتها،  9-5 
 . وینّسب ترآيبها الى وظائفها

إستعمل مجهر لمراقبة ورسم قطاعات عرضية عبر الشرایين واألوردة والشعيرات 
 .الدمویة

 . تحمل أآسجينیعرف أن آرات الدم الحمراء 9-6 

 .إستعمل ميكروسكوب لمشاهدة ورسم آرات دم حمراء

 .إستعمل شریط فيدیو لمالحظة التغّيرات في لون الدم المؤآسج والدم غير المؤآسج

 الل يعرف عن بعض النواحي المتعلقة بصحة اإلنسان والمرض واإلعت 10 
یصّنف األمراض أو اإلعتالالت آأمراض أو إعتالالت فيزیائية أو عقلية أو إجتماعية  10-1 

 .أو معدیة أو غير معدیة أو عصبية موروثة أو غير موروثة

 . حّضر عرضًا على حائط غرفة الصف لعرض أنواع األمراض واإلعتالالت

 .ئي الشاملیمّيز بين المرض المستوطن والمرض الوبائي والوبا 10-2 

ومن ثّم . یختار آل تلميذ بلدًا ما ليمضي فيه عطلة أو رحلة دراسية أو رحلة عمل
یستخدم المكتبة واإلنترنت ليستكشف أیًا هي األمراض المستوطنة في ذلك البلد، وما إذا 

 .ؤخرًا ألي وباء من أوبئة األمراضآان هذا البلد قد تعرض م

یعرف مكونات الغذاء المتوازن وما هي متطلبات الغذاء والطاقة لألنماط المعيشية  10-3 
 .المختلفة

حّضر جداول تبّين فيها الطعام الذي یناسب مجموعات من األفراد حسب أعمارهم 
 . وعملهم

 الهزال وفقدان الشهية أو السمنة یعرف لماذا الغذاء غير المناسب قد یؤدي الى حالة 10-4 
 .المفرطة أو أمراض القلب التاجية أو مرض السكري

. قّسم الصف الى فرق واطلب من آل فریق أن یتصل بإحدى مؤسسات الصحة في قطر
ینبغي على الصف أن یعمل سویًا إلیجاد إتجاه التغّير في اإلحصائيات الوطنية عن 

 المفرطة ومرض القلب التاجي ومرض مرض الهزال وفقدان الشهية و السمنة
 .السكري، وليعرفوا ما هي اإلجراءات التي تتخذها هذه المؤسسات لمعالجة الوضع

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستخدام اإلنترنت لجمع 

 . المعلومات

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستخدام اإلنترنت لجمع 

 . المعلومات

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستعمال عرض فيديو 

 .لتوضيح ذلك 

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستخدام اإلنترنت لجمع 

 . المعلومات
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 DNAيعرف أهمية الحمض النووي  11 
، ویدرك أهمية تزاوج DNAیصف الترآيب الحلزوني المزدوج واإلستنساخ الذاتي لـ  11-1 

 . قواعد هذا الجزيء

 . DNAلجزيء أنشئ نموذجًا بسيطًا ل

أو اإلنترنت للحصول على معلومات تتعلق بالعمل الذي قام به /إستعمل المكتبة و
 .DNAالعلماء واطسون وآریك وفرانكلين بخصوص ترآيب الجزيء 

 في بناء البروتينات، AtRN و mRNA و DNAیصف دور األحماض النوویة الـ  11-2 
 . تتحكم بترآيب البروتينات ووظائفهاDNAویفهم آيف أن تتابع القواعد في الجزيء 

قم بتمثيل مسرحية یشترك فيها تالمذة من الصف لتبيان ترآيب بروتيين إعتمادًا على 
 .DNAتتابع معّين لقواعد الحمض 

) الشيفرة الجينية(يفرة الوراثية  هو الذي یشّكل الشDNAیعرف أن تتابع القواعد في  11-3 
 .وأن هذه الشيفرة تنتقل من جيل الى جيل

 .DNAنفـّذ تمثيلية في الصف لمساعدة التالمذة على تذّآر آيفية تشكيل أزواج 

 يعرف دور التكاثر الجنسي ودور الكروموزومات في الوراثة الجينية  12 
 وأن جميع DNAالحمض یصف الكروموزوم ویعرف أن الكروموزومات تحمل  12-1 

 من الكروموزومات وأن األمشاج تحوي 2nالخالیا الجسمية تحوي مجموعات ثنائية 
 . من الكروموزومات(n)مجموعات فردیة 

 . إستعمل مجهرًا لمشاهدة ورسم الكروموزومات

 . تفحص صورًا فوتوغرافية ورسومات لكروموزومات تابعة لكائنات حية مختلفة

 . ومات لكروموزومات تابعة لخالیا جسمية وخالیا جنسيةقارن بين صور أو روس

 . إصنع نماذج لكروموزومات

من جيل الى آخر، ) الجينية(یعرف أن التكاثر الجنسي یسمح بإمرار المواد الوراثية  12-2 
 . ویعرف لماذا تختلف الخالیا الجنسية في حجمها وعددها وحرآتها

ة تحوي خالیا منویة وخالیا بيضة إستعمل مجهر لمقارنة شرائح زجاجية محضر
 .اإلنثى

 يعرف عن التباين في المجتمعات 13 
یعّين أسباب التباین والتغّير ضمن المجتمعات ویمّيز بين التباین المتواصل والتباین  13-1 

 . المتقطع

إجمع بيانات حول اإلختالفات المتواصلة والمنفصلة وأعرضهاعلى تالمذة الصف 
 .بشكل تخطيطي

وأرسم مخططًا بيانيًا لإلختالفات ) مثًال للطيور(إستخدم قاعدة بيانات إحصائية 
 .المتواصلة والمنفصلة في مجتمعها

 نبتات آل واحدة في وعاء 10إزرع . قم بإنبات بذور مأخوذة من نفس المجموعة
ألوعية التي زرعتها تحت ظروف مختلفة ثم قس نمو النبتات على مر ضع ا. منفرد
 . حدد أي من اإلختالفات وراثي وأي منها مسبب بظروف البيئة. الوقت

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستخدام اإلنترنت لجمع 

 . المعلومات

  تكنولوجيا الكومبيوتروسائل
تشمل إستخدام قاعدة بيانات 

 . إلستخراج البيانات
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يفهم آيف تصّنف الكائنات الحية ويعرف السمات الرئيسية للمجموعات  14 
 الرئيسية منها

بویبها ضمن مجموعات تشترك ویعرف أن األنواع یمكن ت‘ النوع’یفهم معنى مصطلح  14-1 
في نفس السمات، وأن تصنيفات المملكة، الشعبة، الفصيل، الرتبة ، الجنس والنوع 

 . تشكل تصنيفًا تدریجيًا تصاعدیًا

 .إستعمل خریطة حائط لتصنيف الكائنات الحية

مملكة البدائيات، مملكة الفطریات، مملكة : یعرف السمات المميزة للمالك الخمسة 14-2 
 .روتستا، مملكة النباتات، المملكة الحيوانيةالب

إستعمل عينات ونماذج وصور فوتوغرافية لبيان أمثلة عن الكائنات الحية من الممالك 
 .الخمس

 . حّضر خریطة جداریة لبيان وتوضيح الممالك الخمس

ي الرئيسية للحيوانات والنباتات، آ) الفروع(یستخدم معرفته للسمات الرئيسية للشعب  14-3 
 . یتعرف على عضو نموذجي في آل منها

 .إستعمل عينات ونماذج وصور فوتوغرافية لتصنيف الكائنات الحية
 .حّضر سجًال من صور فوتوغرافية لحيوانات ونباتات محلية تابعة لشعب معينة

 يعرف آيف تنتقل الطاقة عبر نظام بيئي معّين 15 
 . قة الى سالسل وشبكات الغذاءینّسب أهرام تدرج السالسل الغذائية والطا 15-1 

أنشئ رسومات هرمية تبّين أعداد الكائنات وآتلتها اإلجمالية في نوع معّين ضمن 
 .السالسل الغذائية والشبكات الغذائية

 . یرسم مخططات إلنسياب الطاقة تبّين آيف تتدفق الطاقة عبر نظام بيئي معّين 15-2 

ا إلنشاء مخططات تبّين إنسيباب الطاقة إحصل على بيانات حول دفق الطاقة وإستعمله
 .لمنظومات بيئية مختلفة

 يعرف أهمية الكائنات الحية المجهرية في تدوير المواد 16 
یعرف أن الكائنات الحية المجهریة تعمل آعوامل تحليل وأنها تساعد على تدویر وإعادة  16-1 

 . تدویر المواد العضویة

ر عضویة مختلفة محفوظة تحت ظروف إستقِص معدل إنحالل مواد عضویة وغي
 . مختلفة

یعرف أدوار الكائنات الحية المجهریة في المراحل المختلفة لدورة الكربون ودورة  16-2 
 . النيتروجين

ضع بضعة قطرات . أمزج عينات من أتربة مختلفة مع الماء وحرآها لكي تمتزج جيدًا
من هذه السوائل على طبقة من آجار هالمي مغذي في أوعية وأترآها لكي تنمو 

ومدى راقب وأعداد مستعمرات البكتيریا والفطریات في األتربة المختلفة . وتستنبت
 . تنوعها

 .أرسم خرائط جداریة لدورة الكربون ودورة النيتروجين

یعلم أن البكتيریا المثبتة للنيتروجين تربطها عالقة متبادلة مع النباتات البقولية التي  16-3 
 . تكّون البكتيریا فيها عقد في جذورها

 . راقب وأرسم جذور النباتات البقولية والُعقد الموجودة فيها
 . مجهر لفحص قطاع عرضي لُعقد جذور نباتات بقوليةإستعمل 

 

 1-22راجع معيار األداء 

 إعتبارات السالمة
يجب أن تكون طبقات األغار 

مخنومة ويجب أن ُتحفظ لتتخمر 
تحت درجة حرارة ال تزيد عن 

30º وآذلك يجب إتالفها بعد ،
 .اإلنتهاء من درسها
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 الكيمياء

في نهاية الصف العاشر يعرف التلميذ عن توزيع الكتلة والشحنات الكهربائية في 
، يبّين آيف أن التوزيع اإللكتروني يفّسر أنماط 56الذرات واأليونات حتى العنصر 

مثل العدد البروتوني والعدد ترتيب العناصر في الجدول الدوري ويتعامل مع الكميات 
يفهم الرابطة األيونية والتساهمية والفلزية، ويشرح خصائص المرآبات بداللة . الكتلي

يشرح . يكتب معادالت جزيئية وأيونية موزونة لتفاعالت بسيطة. أنواع إرتباطاتها
 للحاالت المختلفة للمادة بداللة ترآيبها المجهري) الماآروية(الخصائص اإلجمالية 

يعرف عددًا من العمليات المستخدمة في صناعة مواد مفيدة من موادها ). الميكروي(
يعرف أن الصناعات اإلستخراجية . الخام، بما فيها القلويات والكلور والفلزات النافعة

يمكن أن يسبب تلفًا في البيئة ويعرف عددًا من ) إستخراج المعادن من خاماتها(
يتعرف التلميذ .  لتخفيض هذا التلف الى أدنى حد ممكنالطرائق التي يمكن إستخدامها

على الدورية في خصائص العناصر ومرآباتها، مع الترآيز بشكل خاص على 
يعرف مصدر .  وأولى السلسالت اإلنتقاليةI, II, VII, VIIIعناصر مجموعات 

خصائص المعادن ويعرف آيف أن إختالف نشاط الفلزات يتعلق مباشرة بموضعها في 
يمّيز بين األحماض والقلويات القوية والضعيفة، ويقوم بمعادلة . دول الدوريالج

األحماض والقلويات بواسطة المعايرة، يستطيع تحضير األمالح ويعرف آيف أن 
يعرف خصائص . قاعدية األآاسيد تتغّير عبر الدورة الثالثة من الجدول الدوري

الكربون والنيتروجين والماء في المكونات الرئيسية للهواء ويفهم آيف يتم تدوير 
الطبيعة وآيف أن العديد من النشاطات التي يقوم بها اإلنسان تتعارض مع هذه 

يدرك أهمية . يعرف ملوثات الجو الرئيسية وعدد من تأثيراتها. الدورات وتؤثر عليها
عدم تلويث مجاري المياه ويعرف العمليات التي يتم بواسطتها إنتاج المياه الصالحة 

يفهم العمليات التي يمكن أن تسبب تضاؤًال وإستنفاذًا لألآسجين والحياة في . لشربل
مجاري المياه، بما فيها مياه البحر، بسبب مياه الصرف الصحي الغنية بالمواد 

يعرف التلميذ العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدل التفاعل ويفسرها . العضوية
يفهم المخطط البياني لمسار . اإلتزان الديناميكيبداللة نموذج الجزيئات ويدرك مفهوم 

 .الطاقة في تفاعل ما ويعرف آيف تؤثر العوامل الحفازة الوسيطة على التفاعالت 

 :على التلميذ أن

يفهم ترآيب الذرات والجزيئيات وآيف أن ترآيبها هذا هو الذي يحدد  17 
 خصائصها الفيزيائية والكيميائية

والشحنة الكهربائية ضمن ذرة ویستنتج منها عدد البروتونات یصف توزیع الكتلة  17-1 
والنيوترونات واإللكترونات الموجودة في الذرات وفي األیونات، عندما ُیعطى عدد 

 . البروتونات والنيكليونات

ادرس وإشرح إختبار راذرفورد الذي قام فيه بصدم رقيقة دقيقة من الذهب بحزمة من 
مذة تفسير نتائج هذا اإلختبار وآأنهم علماء عملوا في ذلك أطلب من التال. دقائق ألفا

 . العصر من الزمن

 ، وهو عنصر 56یستدل الترآيب الذري لذرة أو أیون عنصر ما حتى العنصر  17-2 
 . الباریوم، وبّين آيف أن الترآيب اإللكتروني یفّسر أنماط العناصر في الجدول الدوري

یمكنك . عنصرًا) 56أو أول  (20حّضر عرضًا یبّين الترآيب الذري الكامل ألول 
تحضير هذا العرض بمثابة تمرین على إستخدام وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر بنظام 

HTMLمع بيان ترآيب وصورة عينة من العنصر آوصلة تنتقل إليها ، . 

حّضر مخطط إنسيابي تدرجي یبّين تطور النظریة الذریة من العصور القدیمة الى 
 . العالم شرودینجر

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 . HTML إستعمال نظام تشمل

تشمل تنزيل صور من 
 . اإلنترنت
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، والكتلة ‘الكتلة الذریة النسبية ’، ‘الكتلة النظائریة النسبية’یعّرف مصطلحات مثل  17-3 
، ویتمكن من حساب الكتلة الجزیئية 12 -بناء على مقياس الكربون ‘ النسبية للجزيء

 . سبية لمرّآب ما، عندما یكون على علم بصيغته ولدیه جدول للكتل الذریة النسبيةالن

 . أحسب الكتل الجزیئية النسبية لمرآبات مختلفة بإستخدام جداول الكتل الذریة

یعرف أن تحليل الطيف الكتلي یمكن أن یوفر معلومات عن الكتل النظائریة النسبية  17-4 
 . والكثرة النسبية للنظائر

یعرف أنه باإلمكان تمييز النظائر من خالل األعداد المختلفة للنيوترونات الموجودة فيها  17-5 
 . ویشرح لماذا الكتلة الذریة النسبية للعدید من العناصر غير مكونة من أعداد صحيحة

- والكلور35-مثل الكلور(حّضر عرضًا یبّين ترآيب عدد من النظائر المعروفة جيدًا 
37.( 

 .كثرة النسبية الموجودة لنظائر الكلور إعتمادًا على آتلها الذریة المعروفةأحسب ال

إصنع نماذجًا ألنویة نظائر مختلفة لنفس العنصر بإستعمال آریات من البوليستيرین مع 
 . دبابيس مشكوآة فيها

 .والرابطة التساهمية) إرتباط التكافؤ الكهربائي(یصف الرابطة األیونية  17-6 

لبيان الترابط في عدد من ) رسومات من نقاط وخطوط(‘ لویس’ال إستعمل أشك
الرابطة األیونية في آلورید الصودیوم وأآسيد المغنيسيوم : مثًال(المرآبات المختلفة 

وآلورید الكالسيوم؛ والرابطة التساهمية في الهيدروجين واألآسجين والماء، وفي 
 ).نآلورید الهيدروجين وثاني أآسيد الكربون والميثا

 .صّمم وحّضر عرضًا بإستخدام إلكترونات تكافؤ متحرآة لبيان الترابطٍ 

باور ’بإستخدام برنامج من نوع (حّضر عرضًا حرآيًا بواسطة وسائل الكومبيوتر 
 . وابطلبيان إرتحال اإللكترونات أثناء تكّون الر) ‘بوینت

یفّسرالرابطة الفلزیة، بداللة شبكة من األیونات الموجبة المحاطة بسحابة من  17-7 
اإللكترونات المتحرآة ویفّسر الخصائص الفيزیائية للفلزات والسبائك بداللة هذا 

 . اإلرتباط

یعرف أن بعض المرآبات التساهمية الترابط، مثل عنصر الكربون ومرآب أآسيد  17-8 
 . ، تكّون تراآيب جزیئية ضخمة)IV(السيليكون 

 . إصنع نماذجًا تبّين ترآيب الماس والغرافيت والفوليرین والسيليكا

 ).إختالف الشكل وتماثل الترآيب الكيميائي(یفهم معنى التآصل  17-9 

مثل الكربون والكبریت ( في عدد من العناصر الشائعة (allotropy)إدرس التآصل 
 .  المختلفة للعناصر المتآصلة وقارن خصائصها الفيزیائية؛ أرسم األشكال)والقصدیر

 . بّين أن الغرافيت یوصل الكهرباء وفّسر ذلك بداللة ترآيبه الجزیئي

تفّحص نماذج ثالثية األبعاد أو نماذج دوارة لترآيب الغرافيت والماس والفوليرین، 
 . وأنسب هذه التراآيب الى خصائص العناصر المتآصلة

 .لميلحّضر آبریت بلوري على شكل المعّين وعلى شكل أحادي ا

إدرس الفرق في الخصائص الفيزیائية والنشاط الكيميائي بين الفوسفور المتآصل، 
 . األحمر منه واألبيض

یشرح الخصائص الفيزیائية المختلفة لمرآبات تساهمية وأیونية بداللة روابطها  17-10
ویستطيع إستدالل نوع اإلرتباط من المعلومات حول الخصائص الفيزیائية لهذه 

 . تالمرآبا

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستخدام برامج غرافيكية 

 .ديناميكية

 المةإعتبارات الس
بجب إستعمال ميثيل بنزين 

وليس ثاني آبريتيد الكربون 
ألنه يسبب السرطان وقابل (

بصفة المحلول الذي ) لإلشتعال
تبلور منه الكبريت ذات بلورات 

 . على شكل معين
ال ُيسمح مناولة الفوسفور 

 .األبيض إال من قبل معّلم مؤهل
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بّين بإستخدام نماذج أو جهاز عرض ضوئي ظواهر من نوع أنشطار البلورات وحرآة 
جزیئيات الغاز والتراآيب الضخمة للجزیئيات وإشرح آيف أن هذه المعطيات الجزیئية 

 . تفّسر الخصائص العامة للمواد

 . ل الكهرباءیشرح لماذا المرآبات األیونية المنصهرة ومحاليل المرآبات األیونية توص 17-11

قم بتحليل آهربائي لعدد من المحاليل المختلفة لكي تبّين أن المحاليل المائية لمرآبات 
 بّين التحليل الكهربائي لمادة صلبة أیونية. أیونية هي فقط التي توّصل الكهرباء جيدًا

 ).مثل بروميد الرصاص(ذات درجة إنصهار منخفضة 

 .بّين حرآة األیونات اللونية أثناء عملية التحليل الكهربائي

یكتب معادالت تحتوي على الرموز التي تدل على حالة المادة لتفاعالت بسيطة، بما  17-12
 فيها معادالت أیونية لتفاعالت تحصل في محلول مائي، عندما یعرف صَيغ المواد

 . المتفاعلة ونواتجها

حّضر عرضًا یبّين آيف تتحرك جميع الذرات أثناء تفاعل آيميائي، بحيث ُتظهر 
 . بوضوح الحاجة الى موازنة المعادلة

ير الخصائص الرئيسية لحاالت المادة الثالث یستخدم نظریة الحرآة الجزیئية لتفس 17-13
 : والتغّيرات فيما بينها، وعلى األخص

 اإلفتراضات األساسية لنظریة الحرآة الجزیئية في تطبيقها على غاز مثالي؛ •

 :الحالة السائلة بما فيها اإلنصهار والتبخر والضغط البخاري •

 .الترآيب الشبكي لمادة بلوریة صلبة •

 زیئات أثناء تغيرات الحالة بإستخدام نماذج وبرامج خاصةبّين سلوك الج
 (Java applets) . تعویم : مثًال(بّين الخصائص العامة للقوى البينية في الجزیئات

لدقائق ) البراونية(شفرة حالقة على الماء، شطر بلورات آوارتز، الحرآة العشوائية 
 ).الدخان

 الذي تشابه خصائصه المواد الصلبة بينما ناقش اإلستثناءات لهذا النموذج مثل الزجاج
 . ترآيبته هي ترآيبة سائل

یشرح المتانة، ودرجة اإلنصهار العالية وخصائص العزل الكهربائي للخزفيات بداللة  17-14
 . ترآيبها الجزیئي الضخم ویربط هذه الخصائص مع إستعماالتها

في بطانات األفران، : مثًال(دّون في جدول بعض اإلستخدامات الهامة للخزفيات 
 ). والبالط الواقي من الحرارة للمكوك الفضائي، والعازالت الكهربائية

، یعرف األهمية التجاریة والصناعية للمواد المرآبة التي تجمع بين خصائص مكوناتها 17-15
 . ویعطي أمثلة على ذلك

) مع إستعمال برامج عرض آومبيوتریة إذا أمكن األمر(حّضر عرضًا لصور 
مع تبيان آيفية اإلنتفاع من خصائص مكونات ) المؤتلفة(إلستعماالت المواد المرآبة 

بات المؤتلفة التي تنطوي فقط على إنشاءات مختلفة ال تشمل فقط المرآ. هذه المرآبات
مثل (من المواد الصلبة، ولكن أیضًا تلك التي تشمل مواد موجودة في أطوار مختلفة 

 ). المواد العازلة التي تحتوي على غازات محتجزة

يفهم المبادئ وراء بعض العمليات الصناعية التي نستخدمها للحصول  18 
 على مواد آيميائية نقية

یعرف آيف أن أساليب التنقية، مثل الترشيح والتبخير والتقطير والتقطير التجزیئي   18-1 
 .والفصل الكروموتوغرافي، تستخدم للحصول على مرآبات نقية من مخاليط

 إعتبارات السالمة
إن البرومين هو غاز سام 

ويجب إستعمال خزانة بقبة 
 . لتصريف الدخان

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل رسم نماذج للذرات 

المتفاعلة وتحريكها حسب النمط 
 . المطلوب

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل تقصي بعض المعلومات 

ول إستعماالت الخزفيات من ح
 . اإلنترنت

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستعمال برامج لعرض 

 .المواد
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بها في صفوف سابقة وطابقها مع أساليب أجِر مراجعة ألساليب التنقية العملية التي قمنا 
 . التنقية المستعملة في الصناعة الكيماویة في قطر

یعلم خصائص وإستعماالت الغازات الرئيسية التي یتكون منها الهواء؛ یصف ویفهم  18-2 
 .عملية التقطير التجزیئي للهواء المسّيل إلنتاج غازات نقية

 .التقطير التجزیئي للهواءقم بإعداد خریطة تعاقبية تبّين مراحل 

یعرف آيف یمكن الحصول على أنواع مختلفة من الوقود وغيرها من المرآبات المفيدة  18-3 
 . من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي

قم بإعداد خریطة تعاقبية تبّين المرآبات التي نحصل عليها بالتقطير التجزیئي في 
 .ة لكل جزء من هذه األجزاءمصفاة لتكریر النفط واإلستعماالت الرئيسي

والخصائص الفيزیائية وخصائص ) البترول الخام(بّين التقطير التجزیئي للنفط الخام 
 . اإلحتراق لكل جزء من أجزاء التقطير

طّلع على الطریقة التي یتم فيها إنتاج قم بزیارة لمصنع تسييل الغاز الطبيعي في قطر وا
 . وقود سائل منه

یمّيز بين . یعلم ماذا نعني بمصطلح العسر في الماء وآيف یتكّون هذا العسر طبيعيًا 18-4 
 . العسر المؤقت والعسر الدائم

مّيز بين الماء . إختبر عينات من الماء مع صابون للغسيل لتحدید درجة العسر في الماء
من ناحية (صّنف مياه شبكة المياه في مدینة الدوحة . لمؤقت والعسر الدائمذي العسر ا

 )العسر

إبحث عن األسباب التي تجعلنا نعالج المياه المقطرة من معامل تحلية مياه البحر في 
 . قطر لزیادة عسرها

لتي إشرح العمليات الصناعية التي تستخدم التحليل اإللكتروليتي، بما فيها التفاعالت ا 18-5 
 :تحدث عند اإللكترودات، مثل

 لمحلول ملح في الماء بإستخدام خلية ذات غشاء؛) اإللكتروليتي(التحليل الكهربائي  •

ألومينات (إستخراج األلومينيوم من أآسيد األلومينيوم المنصهر في الكریوالیت •
 ؛)الصودیوم الفلوریة

 .تنقية النحاس بالتحليل الكهربائي •

قم بإعداد خرائط تعاقبية تبّين آل عملية من العمليات المذآورة أعاله مع توضيحها 
قم بزیارة الى مصنع إنتاج األلومينيوم في . بصور فوتوغرافية مأخوذة من اإلنترنت

 . لراس لّفان عندما یكون قيد التشغي

یعرف األهمية الصناعية للهالوجينات ومرآباتها، مثل إستعمالها في صناعة منتجات  18-6 
التبييض والبي في سي والهيدروآربونات الهالوجينية وآمذیبات ومواد تبرید ومبيدات 

 .حشریة، ویعي األخطار البيئية الرئيسية المتعلقة بإستعماالتها

ي قطر وادرس العمليات المستخدمة لتخفيف أسرد اإلستعماالت الصناعية للكلور ف
 .وطأتها على البيئة الى أدنى حد ممكن

یصف إستخراج الفوالذ من الحدید الخام ومن حدید الخردة المعاد تدویره، في فرن  18-7 
 . القوس الكهربائي مع ذآر التفاعالت الكيميائية األساسية في هذه العملية

لعمليات في فرن القوس الكهربائي، مع ذآر حّضر خریطة تعاقبية تبّين تسلسل ا
إسرد ). الحجر الكلسي(األسباب التي تجعل من الضروري إضافة الحجر الجيري 

 . التفاعالت التي تحصل في الفرن

 .في قطر) حدید الصلب(قم بزیارة لمصانع الفوالذ 

 زيارات للمنشآت الصناعية
تشمل دراسة األساليب 

 .الصناعية للتنقية

 إعتبارات السالمة
ينبغي اإلحتفاظ . خطر الحريق

 .بطفاية شّغالة بمتناول اليد

ولوجيا إستخدام وسائل تكن
 الكومبيوتر

إستعمل اإلنترنت آمصدر 
للمعلومات عن العمليات 

 .الصناعية
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ر مخططًا یبّين التغّيرات التي طرأت على أساليب إستخراج الحدید من خامه منذ حّض
 .العصور القدیمة حتى یومنا هذا

یصف مع ذآر التفاعالت الكيميائية الرئيسية، إستخراج حدید الزهر من خام الحدید في  18-8 
 .فرن الصهر وتحویله الالحق الى فوالذ في الفرن األآسيجيني القاعدي

 .  التفاعالت الكيميائية التي تحدث في مواضع مختلفة في فرن الصهرإذآر

 . یصف إنتاج النحاس مطفأ اللمعان من خاماته 18-9 

إستعمل . حّضر خریطة تعاقبية تبّين إنتاج النحاس مطفأ اللمعان من خام الكبریتيد
ستعمال للتقليل من تلوث معادالت لتوضيح هذه العملية وأوصف اآلليات الشائعة اإل

 . الجو

یعي أن عمليات إستخراج وتنقية المعادن من خاماتها على نطاق واسع تسبب في معظم  18-10
األحيان ضررًا للبيئة، وأنه ینبغي موزانة هذا الضرر مقابل الفوائد الناتجة عن هذه 

تج عن هذه العلميات؛ یسرد بعض الخطوات المعتمدة للتقليل من التلف البيئي النا
 . العمليات

حّضر جدوًال یبين التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة والمتأتية من صناعة معينة أو 
مصنع معّين في قطر، وإستطلع عن اإلجراءات التي تتخذها الشرآة المعنية للحد من 

 . هذه التأثيرات الضارة

مثل المعادن ومنتجات البالستيك المنتجات، ) إعادة تصنيع(یدرك أهمية إعادة تدویر  18-11
 . وأهمية تصميم المنتجات بطریقة تسّهل إعادة تدویرها

 . ‘أصدقاء البيئة’قم بإعداد عمليات إلعادة تدویر المواد في المدرسة مستعينًا بمنظمة 

 يتعّرف على السمة الدورية في خصائص العناصر 19 
 . ترآيب اإللكتروني للعناصریربط التصنيف الدوري للعالم مندلييف الى ال 19-1 

إدرس العمل الذي قام به مندلييف في صيغته األصلية، مع ذآر آيف إستطاع هذا العالم 
 . التنبؤ بدقة خصائص العناصر التي لم تكن مكتشفة بعد، مثل الجيرمانيوم

وعدد اإللكترونات ) في الجدول الدوري(بّين في جدول العالقة بين رقم المجموعة 
في الغالف الخارجي وآيف أن أوجه التشابه الموجودة في خصائص الفلزات الموجودة 

 . في عدد إلكترونات الغالف الخارجي) إنتظام(اإلنتقالية یمكن ربطها مع ثبات 

یعلل نوعيًا التغّيرات الدوریة الحاصلة في نصف القطر الذري ونصف القطر األیوني  19-2 
اصر ویبّين آيف أن هذه الخصائص لها سمة ودرجة اإلنصهار والتوصيل الكهربي للعن

 . دوریة

أرسم مخططات بيانية تبّين تغّير نصف القطر الذري ونصف القطر األیوني ودرجة 
 . اإلنصهار والتوصيل الكهربي مع تغّير عدد البروتونات

ناقش آيف أن هذه الخصائص المتغيرة ُیحتمل تنسيبها الى عدد البروتونات والترآيب 
 . اإللكتروني

صودیوم الى (یصف إتجاهات التغّير في التفاعالت، إذا ُوجدت، لعناصر الدورة الثالثة  19-3 
مع الماء واألآسجين والكلور، وتفاعالت األآاسيد والكلوریدات الناتجة من ) أرجون

 . هذه التفاعالت مع الماء

 .إستقِص خصائص أآاسيد وهيدروآسيدات وهيدریدات عناصر الدورة الثالثة

یصف إتجاهات التغّير في الخصائص الفيزیائية والكيميائية للعناصر، ومرآباتها  91-4 
 ویعلل هذه التغّيرات بداللة ترآيبها I, II, VII, VIIIالبسيطة، ضمن المجموعات 

 . اإللكتروني

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستعمل مصادر معلومات 

 . ثانوية من اإلنترنت

 5-18أنظر المعيار 
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طّور بواسطة . إستقِص خصائص العناصر في هذه المجموعات ومرآباتها الشائعة
 . كن األمر، متسلسلة اإلحالل لهذه العناصرإختبارات عملية، إذا أم

 I, II, VII, VIIIیعرف اإلستخدامات الشائعة للعناصر والمرآبات في المجموعات  19-5 
 . وینسب هذه اإلستخدامات لخصائصها

 . ض اإلستعماالت الشائعة لعناصر هذه المجموعات ومرآباتهاحّضر عرضًا یبّين بع

یتنبأ بالخصائص المميزة لعنصر في مجموعة معينة بإستخدام معرفته بدوریة  19-6 
 .خصائص العناصر

قم بتخمين خصائص بعض العناصر مثل الروبيدیوم والباریوم والسيلينيوم واألستاتين 
 .  الفعليةوالزینون ثم قارن تخميناتك مع خصائصها

تتمتع ) من التيتانيوم حتى النحاس(یعرف أن عناصر السلسلة اإلنتقالية األولى  19-7 
 .بخصائص فيزیائية وآيميائية متشابهة ویربط ذلك مع تراآيبها اإللكترونية

مثل الحدید (إستقِص الخصائص الكيميائية والفيزیائية النموذجية للعناصر الشائعة عامة 
 ).مثل أآاسيدها وأمالحها الشائعة(وبعض مرآباتها ) والنيكيل والنحاس

يعرف الخصائص العامة للفلزات وآيف يمكن تعديل هذه الخصائص  20 
 بتشكيل سبائك

یعرف أن الفلزات یمكن ترتيبها بحسب نشاطها وذلك حسب تفاعلها مع عوامل مثل  20-1 
 .الجدول الدوريالهواء والماء واألحماض، وأن هذا الترتيب یتعلق بموضعها في 

إستذآر بعض األعمال المختارة التي أجریتها على تفاعالت الفلزات ومتسلسلة النشاط 
مثل الثبات الحراري للكربونات (إستقِص اآلن خصائص إضافية . في صفوف سابقة

إعتمادًا على موقعها ) مثل النيكيل(قم بتخمين خصائص معادن أقل شيوعًا ). والنيترات
 .اط ونفذ إستقصاءات للتحقق من تخميناتكفي متسلسلة النش

 .. حدد أسباب عدم النشاط غير المتوقع لأللومينيوم، نظرًا لموقعه في متسلسلة النشاط

یسرد عددًا من السبائك، بما فيها األشكال الشائعة للفوالذ، وإستخداماتها، ثم قارن  20-2 
 . خصائصها مع خصائص المعادن التي ُصنعت منها

جدِول خصائص وإستعماالت بعض السبائك الشائعة مع اإلستعانة بمعلومات مأخوذة 
 . الحظ بشكل خاص أهمية سبائك األلومينيوم. من اإلنترنت

یشرح بداللة نظریة الجسيمات، لماذا تكون السبائك في معظم األحيان أآثر صالبة  20-3 
 . كثير من العناصر النقية التي تتكون منها بشكل أساسيب

من ) Java في برنامج appletsتطبيقات(أنقل وأدرس تطبيقات نموذجية معينة 
عدن ما یمكن أن تؤثر على اإلنترنت تبين آيف أن وجود ذرات غریبة في شبكة م

 . خصائصها الفيزیائية

 يفهم الخصائص المميزة لألحماض والقواعد 21 
 . یفهم الخصائص المميزة لألحماض والقواعد في محلول مائي 21-1 

 :إستعمل مجموعة منوعة من األحماض والقواعد من أجل
 ؛)الكواشف(بيان تأثيرات محاليل حمضية وقلویة مختلفة على األدلة  •
 بيان تفاعالت نموذجية لألحماض مع الفلزات والكربونات والقواعد؛ •
بين حمض الكبریتيك وآربونات ) غير المتوقع(بيان وشرح التفاعل الشاذ  •

 .الكالسيوم

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستعمل اإلنترنت إلستكشاف 

اإلستعماالت الرئيسية 
 . للمرآبات

 لوجيا الكومبيوتروسائل تكنو
إستعمل اإلنترنت آمصدر 

 .للمعلومات

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر 
إستخدام تطبيقات نموذجية 

معينة من اإلنترنت لتوضيح 
 . مفهوم معين
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یشرح من الناحية النوعية الفوارق بين سلوك األحماض القویة والضعيفة والقلویات  21-2 
لها اإللكتروليتي مع ربط ذلك مع مقياس الرقم القویة والضعيفة بداللة مدى إنحال

 . الهيدروجيني

 pH لعدد من األحماض والقواعد الشائعة بإستخدام ورق pHإختبر الرقم الهيدروجيني 
  .pHومقياس 

أثناء تفاعل التعادل، ) األس الهيدروجيني(یشرح التغّيرات في الرقم الهيدروجيني  21-3 
 .ویبرر إختياره للدليل

ِقس التغيرات في الرقم الهيدروجيني أثناء معادلة حمض مع قاعد وحدد نقطة النهایة 
بالنسبة لقيمة الرقم الهيدروجيني عند نهایة التعادل ) عّلل إختيارك للدليل. بمخطط بياني

  ).نقطة النهایة(

 .یحّضر أمالحًا من أحماض وقواعد بواسطة طرائق مختلفة 21-4 

+ قاعدة غير قابلة للذوبان، حمض+ قم بتحضير أمالح بإستخدام طرائق مثل حمض
 . آربونات، وبواسطة الترسيب والتعادل مع إستخدام دليل

مستقرًا، مع  للمحاليل المنظمة pHیعرف اآللية التي بواسطتها یبقى الرقم الهيدروجيني  21-5 
 .إعطاء أمثلة على ذلك وذآر ترآيب هذه المحاليل

أدرس التأثير على الرقم الهيدروجيني عند إضافة آميات صغيرة من حمض الى بعض 
، )مثل حامض األسيتيك مع محلول أسيتات ، وأمونيا مع محلول أمونيوم(المحاليل 

 . بإستخدام الماء آمقارن

 ). مثل الدم(جودة في الطبيعة أذآر بعض المحاليل المنظمة المو

حمضية األآاسيد عبر مجموعات الجدول الدوري وأن بعض /یعرف آيف تتغّير قاعدیة 21-6 
 . األآاسيد تظهر خصائص حمضية وقاعدیة في نفس الوقت

إستقِص فعل األحماض والقلویات على أآاسيد العناصر صودیوم حتى الكلور في 
 .الجدول الدوري

والتي تقول أن (لألحماض والقواعد ‘  الوري-برونستيد ’دم نظریة یفهم ویستخ 21-7 
 ) التفاعالت بين األحماض والقواعد هي مجرد تحویل بروتون من مادة الى أخرى

مثل التفاعل بين آلورید الهيدروجين ‘  الوري-برونستيد ’نفـّذ عمليات تعادل 
 . واألمونيا

حالة توازن في عدد من المحاليل أسرد أزواج األحماض والقواعد المترافقة في 
 .الشائعة

 يعرف عن آيمياء بيئتنا 22 
یفهم آيف یتم تدویر الكربون والنيتروجين في الطبيعة ویدرك أن العدید من النشاطات  22-1 

 . التي یقوم بها اإلنسان تتعارض مع هذه العمليات

 .يتروجينأرسم مخططات بيانية لدروة الكربون ودورة الن

یعلم أن نشاطات اإلنسان تنطوي في العدید من األحيان على صرف غازات ضارة في  22-2 
). مثل البالوعات الحراریة(الجو وأنه یوجد عمليات طبيعية تتخلص من هذه الغازات 

یتعلق بالمعدالت النسبية التي تحتاج إليها العمليات الطبيعية ‘ مدة البقاء’یدرك أن مفهوم 
 . من المواد الغير مرغوبة في الجوللتخلص 

لبعض ‘ فترات البقاء’و‘ البالوعات الحراریة الرئيسية’إستقِص ما الذي نعرفه عن 
 ). مثل ثاني أآسيد الكربون(الملوثات الرئيسية 

 تكنولوجيا الكومبيوتروسائل 
تعقب الرقم الهيدروجيني أثناء 
 . المعايرة بطريقة أوتوماتيكية

 2-16راجع المعيار 

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستعمال اإلنترنت لمطالعة 

 .معلومات حديثة العهد
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ول أآسيد الكربون وثاني أآسيد الكبریت وأآاسيد یعرف أن دقائق الكربون وأ 22-3 
النيتروجين قد تنبعث في الجو نتيجة إحتراق الوقود الهيدروآربوني ویعرف الضرر 

 . الذي یمكن أن تسببه هذه اإلنبعاثات على البيئة

 . أجِر إستقصاءات بسيطة حول ترآيز المواد المذآورة الموجودة في الجو

 شكل من أشكال األآسجين والذي یتكون عند تعریض األآسجين یعرف أن األوزون هو 22-4 
 . لتفریغ آهربي أو إلشعاع عالي الطاقة، آما یحدث في الطبقات العليا من الجو

إستقِص وناقش الرائحة التي تنبعث عن آالت النسخ الفوتوغرافي، مع مالحظة األسباب 
 .هویةالتي تدعو الى إستخدام هذه اآلالت فقط في غرف مزودة بت

یعرف أن الملوثات المنبعثة من عوادم السيارات یمكن أن یكون لها عواقب مثل المطر  22-5 
الحمضي وتكّون عدد من المرآبات الضارة في الطبقات السفلى من الجو بسبب 

التفاعالت الضوئية الكيميائية في الشقوق الطليقة لعدد من المرآبات الخطرة مثل 
 .واألوزوننيترات بيروآسي أالسيتيل 

أدرس تكّون الملوثات الثانویة في الضباب الضوئي الكيميائي وأهمية األحوال الجویة 
في مدینة ) مثل األوزون(إحصل على قياسات لملوثات ثانویة رئيسية . في هذه العملية

 . الدوحة وإستقِص تغيرها مع تغّير المواسم

وزون في طبقة الجو العليا یعرف السمات الرئيسية لترآيب الجو ویصف دور األ 22-6 
في تخفيض شدة اإلشعاع فوق البنفسجي الضار الذي یصل الى سطح ) ستراتوسفير(

األرض؛ یصف العملية التي تسبب ضررًا لطبقة األوزون هذه من جراء ذرات المواد 
 بدون CFCالهالوجينية الحرة والتي تنتج عن إستخدام غازات الكلورفلور الكربون 

 .إنضباط

؛ وما ‘إجٍر بحثًا عن العلم الذي توصلنا بواسطته الى إآتشاف الثقب في طبقة األوزون
اسي بشكل أس‘ هي طبقة األوزون، وآيف تتكون وما هي أهميتها؛ ولماذا یتكون الثقب

في النصف الجنوبي من الكرة األرضية خالل موسم الربيع، وماذا یسببها، وما هي 
 . عواقبها وما هي اإلتفاقيات الدولية التي توصلت إليها الدول لمعالجة هذه المشكلة

یعرف لماذا تراُآم بعض الغازات، مثل ميثان وثاني أآسيد الكربون، في الجو یؤدي  22-7 
 .الجو باإلحتباس الحراري وبسببها الى تغيرات في المناختدریجيًا الى تسخين 

أجِر دراسة للتغيرات التي تحدث على مر الزمن في ترآيز ثاني أآسيد الكربون في 
 . الجو وعن التغيرات في متوسط درجة حرارة سطح األرض

 مثًال من ظاهرة تفتت آتل الجليد العائمة،(أسرد وقّوم األدلة المتعلقة بتحمية الجو 
وفقدان الثلوج والجليد من قمة جبل آليمانجارو، والتغيرات في متوسط درجة الحرارة 

 ). في أوروبا

یقدم وصفًا عامًا للتطورات والعلميات التي استحدثت من أجل تخفيض المصادر  22-8 
 . الرئيسية لتلوث الجو

أدرس . أدرس اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل إتفاقية مونتریال وبروتوآول آيوتو
مثل محرآات السيارات التي ینتج عنها (العمليات التي تم تطویرها لتخفيض تلوث الجو 

عوادم ذات محتوى قليل من أول وثاني أآسيد الكربون والمحوالت المحفزة التي تحّول 
د الكربون الى ثاني أآسيد الكربون في محرآات السيارات، وآذلك إزالة أول أآسي

) CFCالكبریت من غازات المداخن، وتطویر غازات بدیلة لغاز الـ سي إف سي 
 . وحّضر عرضًا لهذه العمليات بواسطة برامج آومبيوتریة إذا أمكن األمر

 .یدرك الوظائف الرئيسية للمحيطات في تنظيم المناخ 22-9 

رن السعة الحراریة النوعية والحرارة النوعية الكامنة للماء مع غيره من السوائل قا
 . وآمصادر طاقة للجو‘ بالوعات طاقة’لبيان فعالية المحيطات آـ 

  تكنولوجيا الكومبيوتروسائل
تشمل الحصول على بيانات 
حول طبقة األوزون وإتفاقية 
مونتريال في هذا الشأن من 

 .اإلنترنت

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
ينبغي إستعمال برامج 
لبحث آومبيوترية لمساعدة ا

 .والدراسة
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مثل التيار األطلنطي الشمالي (أدرس تأثيرات التيارات الرئيسية في المحيطات 
 . ت هذه المحيطاتعلى مناخ قارا) وتيار بنغویال‘ جایر’المعروف بإسم 

یصف دورة المياه ویعي أهمية الحفاظ على المياه الجوفية ومجاري المياه والبحار خالية  22-10
 . من التلوث

بما فيها مياه الصرف الصحي آمصدر (ناقش ميزات وسلبيات رمي النفایات في البحر 
 .)للمواد العضویة المغذیة والمشاآل المتعلقة بإنسكاب النفط في البحار

یشرح تحضير المياه الصالحة للشرب من المياه غير النقية عن طریق فصل المواد  22-11
 .الصلبة وتنقيتها بواسطة الكلور

أدرس عملية تنقية مياه . إصنع وإختبر منشأة نموذجية لمعالجة مياه الصرف الصحي
 . الصرف الصحي في المحطات الرئيسية الموجودة في قطر لمعالجة مياه المجاري

إجمع معلومات عن المواد التي ُتضاف الى الماء في مدینة الدوحة واألسباب التي 
 . تستدعي إستخدامها

یفّسر الحاجة الى األسمدة الكيميائية التي تحتوي على النيتروجين والفوسفات ویصف  22-12
 .آيف أن إستعمالها غير المنضبط قد یؤدي الى تلّوث المياه الباطنية ومياه األنهر

یصف عملية معاضدة تكّون المواد العضویة المغذیة في المياه الراآدة  22-13
(eutrophication)وتأثيرها على مصادر المياه  . 

. حيط المدرسةإستقِص زیادة ترآيز المواد العضویة في برآة إصطناعية موجودة في م
 . إشمل قياسات لدرجة الحرارة وشدة الضوء وترآيز األآسجين فيها

یدرك المشاآل المتعلقة بالتخلص من الحرارة المهدورة في المجمعات الصناعية  22-14
 . الكبيرة

أدرس اآلليات المتسخدمة للتخلص من الحرارة المهدورة في أحد المجمعات الصناعية 
 . في قطر

 مبادئ األساسية للكيمياء الحرآية واإلتزانيفهم ال 23 
یعرف أن معدالت التفاعل تختلف إختالفًا آبيرًا ویستطيع تقدیم وعرض بيانات مأخوذة  23-1 

 . من تجارب عن معدالت التفاعل وتحليلها بواسطة مخططات بيانية

ت التفاعل، یعرف ویقيس تأثير ترآيز المواد ودرجة الحرارة وحجم الدقائق على معدال 23-2 
 . ویفسر هذا التأثير بداللة نموذج حرآة الدقائق

بّين آيف أن معدل التفاعل بين آربونات الكالسيوم وحامض الهيدروآلوریك یختلف مع 
 . إختالف ترآيز المواد والحرارة وحجم الجزیئات

بوجود عامل حفاز من (بّين تأثير عامل حفاز في تفاعالت مثل إحتراق الهيدروجين 
 ).بوجود عامل حفاز ثاني أآسيد المنغنيز(وإنحالل فوق أآسيد الهيدروجين ) البالتين

یفّسر أن آلية التفاعل ستكون مختلفة بوجود حافز وسيط آما وتنخفض في نفس الوقت  23-3 
 .قة التنشيط المطلوبة، وأن معدل التفاعل سيتسارع بوجود مثل هذا العامل الحفازطا

أنشئ منحنيات بيانية لطاقة بعض التفاعالت والتي ُتستخدم لدراسة تأثير العوامل 
 .الحفازة

طریق والحفز الذي یتم عن ) حفز غير متجانس( یمّيز بين العامل الحفاز السطحي  23-4 
 .ویعطي أمثلة هامة عن آال الحالتين). حفز متجانس(مرآبات وسيطة 

یمكن أن تتمحور أمثلة على العامل الحفاز السطحي على إستخدام الفلزات اإلنتقالية 
ومرآباتها في العمليات الصناعية وفي المحوالت المحفزة المستخدمة في نظام عادم 

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستعمال جهاز إلكتروني 

 .ألخذ القياسات وتسجيلها 

 إحتياطات السالمة
ينبغي أخذ اإلحتياطات الالزمة 

عند إستعمال الهيدروجين 
ق أآسيد ومحلول فو
 . الهيدروجين

 2-24راجع معيار األداء 
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مرآبات وسيطة فيمكن أن یرّآز على فعل أما الحفز الذي یعمل من خالل . السيارات
 . األنزیمات مع أمثلة مأخوذة من معایير علم األحياء

یعرف أن العدید من التفاعالت تحدث عبر خطوات متعددة وأن واحدة فقط من هذه  23-5 
 .الخطوات تحدد معدل التفاعل

 ل من نوع ناقش اإلحتمال المنخفض جدًا إلصطدام ثالثي اإلتجاه آآلية ممكنة لتفاع

2H2 + O2 → 2H2Oوإقترح بدائل تنطوي على مسلسالت تصادم ثنائية اإلتجاه ، . 

یفّسر تفاعل ثنائي الجزيء بداللة إصطدام الدقائق ویدرك أن إمكانية حدوث تفاعل ما  23-6 
 . تعتمد على ترآيز الجزیئات وعلى طاقة الدقائق

المتطلبات ) یستحسن إستخدام تطبيقات آومبيوتریة لهذا الغرض(ناقش وأوضح 
الضروریة لتفاعل ما بداللة نظریة الدقائق، وضرورة اإلصطدام بين الدقائق المتفاعلة 

رتيب وضرورة أن یكون هذا اإلصطدام على درجة من الطاقة تكفي إلحداث إعادة ت
 . الذرات

یفهم ماذا نعني بالتفاعل المنعكس واإلتزان الدیناميكي بداللة معدل التفاعل الطردي  23-7 
 . والعكسي

الذي (بّين التفاعل المنعكس بين آبریتات النحاس الالمائي أو آلورید الكوبالت المميأ 
 . والماء) الورق) (یحتوي في ترآيبه على جزیئات ماء

بّين إختزال أآسيد الحدید بواسطة غاز الهيدروجين والتفاعل العكسي له، وإحتراق 
ماذا یمكن أن یحدث لمزیج من برادة ) آتمرین فكري(إعتبر. الحدید بوجود البخار

 . ان الدیناميكيالحدید عند تسخينها داخل وعاء مغلق لكي تتوّصل الى مفهوم اإلتز

 يفهم تغّيرات الطاقة في التفاعالت الكيميائية  24 
یعرف أن التفاعالت الكيميائية تكون عادة مصحوبًة بتغييرات في الطاقة، وعمومًا على  24-1 

شكل طاقة حراریة، وأن تغّيرات الطاقة هذه یمكن أن تكون إما طاردة للحرارة أو 
 .ماصة لها

ستجد أن تفاعالت . دة للحرارة والتفاعالت الماصة للحرارةإستقِص التفاعالت الطار
التعادل هي تفاعالت مناسبة آأمثلة على التفاعالت الطاردة للحرارة بينما التفاعالت 

مثل التفاعل بين آربونات البوتاسيوم أو بيكربونات البوتاسيوم (التي ینتج عنها غازات 
 . لة على التفاعالت الماصة للحرارةهي تفاعالت مناسبة آأمث) وحمض الهيدروآلوریك

أنشئ مخططات بيانية لتغّيرات الطاقة بحيث تبّين التغّيرات في المحتوى الحراري  24-2 
 .وطاقة التنشيط

بّين أمثلة متشابهة حيث تكون الحرارة الناتجة عن التفاعل آافية لتأمين إستمراریة 
ا ال تكون الحرارة الناتجة عن وأمثلة عندم) مثًال في إحتراق المغنيسيوم(التفاعل 

 ). مثًال في أآسدة النحاس(التفاعل آافية لتأمين اإلستمراریة 

یعرف أن العامل الحفاز یمكن أن یغّير شكل المنحنى البياني للطاقة حيث تنخفض فيه  24-3 
 .عتبة طاقة التنشيط

بّين وناقش المخطط البياني لطاقة تفاعل ما، مثل إحتراق غاز الهيدروجين مع وبدون 
البالتين بمثابة عامل حفاز، أو إنحالل فوق أآسيد الهيدروجين بوجود ثاني أآسيد 

 . المنغنيز أو الغبار آعامل حفاز

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
‘ جافا’تشمل إستخدام برامج 

لتبيان إصطدام الجزيئات 
 . وتفاعالتها

 إعتبارات السالمة
آال اإلختبارين خطر ويجب أن 

 .ال ينفـّذه التالمذة

  و2-24راجع المعيارين 
 24-4 

 إعتبارات السالمة
اولة يجب أخذ الحيطة عند من

الهيدروجين وأآسيد 
 . الهيدروجين
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 مع إشارة خاصة الى ∆Hياسي للمحتوى الحراري یشرح ویستخدم مفهوم التغّير الق 24-4 
عمليات اإلحتراق وتكّون المواد والذوبان والتعادل، ویحسب التغّيرات في المحتوى 

 . الحراري القياسي من نتائج إختبارات عملية

مثًال في (ِقس بواسطة إختبار عملي بعض التغّيرات القياسية للمحتوى الحراري 
 ).عمليات اإلحتراق والتعادل

 تمثل الحرارة الناتجة عن (mcp∆T) حيث H = (mcp∆T)/n∆إستعمل العالقة 
التفاعالت والتي یتم إمتصاصها بوسط مناسب، مثل الماء، ذي سعة حراریة نوعية 

  . cpقدرها 

قارن الطاقة الحراریة المنبعثة عن حرق أنواع مختلفة من الوقود؛ إحسب المحتوى 
 . عالت هذا اإلحتراقلتفا) لكل مول(الحراري المولي 

یدرك أن آسر الروابط یتعلق بالتغّيرات الماصة للحرارة بينما تكوین الروابط یتعلق  24-5 
 . بالتغيرات الطاردة للحرارة

 

 الفيزياء

 األساسية SIعند نهاية الصف العاشر يكون التلميذ على معرفة بوحدات النظام الدولي 
يتعامل مع عوامل عدم . سابقة لوحدات القياسوالمشتقة، ويستخدم الرموز المناسبة ال

الدقة وعدم اليقين عند أخذ القياسات ويعرف آيف يعالجها، ويمّيز بين الكميات 
يدرك مفاهيم اإلزاحة والسرعة اإلتجاهية والعجلة ويمثلها . المتجهة والكميات العددية

 القوة يمكن أن يعرف أن. برسومات بيانية لحل المسائل المتعلقة باألجسام المتحرآة
تحدث تغييرًا في السرعة اإلتجاهية لألجسام أو في شكلها، يحلل القوى المتعددة 

المؤثرة على جسم ما ويمّيز بين قوى اإلحتكاك الحرآي وقوى اإلحتكاك السكوني 
يشرح مشاهدات مثل التمدد والتجمد واإلنصهار والغليان والتبخر والتبلور والحرآة 

وضغط السائل بداللة القوى المتبادلة بين ) زيئات العشوائيةحرآة الج(البراونية 
يفهم معنى الكثافة والطفو . يكون لديه معرفة بشذوذ تمدد الماء وأهميته. الجسيمات

والضغط في األجسام الصلبة والسوائل، ويطّبق هذه المعرفة على علم حرآة السوائل 
لحرارة ويعلم لماذا وآيف يعرف ويقيس درجة ا. وعلم ضغط الغازات) الهيدروليك(

يعرف التلميذ أن الطاقة تنتقل على شكل . تنتقل الطاقة الحرارية من مكان الى آخر
نبضات وموجات ويفهم الخصائص المعيارية للموجات القابلة للقياس وآيفية التحكم 

يعرف أن الصوت هو شكل موجي يحتاج الى وسط لإلنتقال، ويقيس سرعة . بها
يعرف أن الضوء ينتشر في . ويعرف آيف تستشعر األذن الصوتالصوت في الهواء 

يعي بعضًا من تطبيقات هذه . خطوط مستقيمة ويعرف آيف ينعكس الضوء وينكسر
يفهم تشتت الضوء ويدرك بعض التأثيرات الطبيعية له ويعرف آيف . الخصائص

ل، ويعرف يوّلد التلميذ شحنة آهرباء ساآنة في العواز. تستقبل العين الضوء وترآزه
يعرف آيف يستخدم ). الكهربائي الساآن(قوانين التجاذب اإللكتروستاتيكي 

إلكتروسكوب إلستقصاء الشحنات الكهربائية ويعرف توزيع الشحنة الكهربائية في 
يستكشف المجاالت الكهربائية ويعرف أن بإستطاعتها التأثير بقوة . موّصل آهربائي

طب شمالي وقطب جنوبي وأنه يوّلد مجاًال يعرف أن المغناطيس له ق. على موّصل
مغناطيسيًا حوله، والذي يمّكن تخطيط شكله، وأن هذا المجال يؤثر بقوة على 

يعرف التلميذ أن التيار . مغناطيسات أخرى وعلى أسالك يمر فيها تيار آهربائي
الكهربائي هو عبارة عن جريان جزيئات مشحونة آهربائيًا ويحل مسائل متعلقة 

 .  ات الكهربائية والتيار الكهربائي وفرق الجهد والمقاومة الكهربائية بالشحن
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 : على التلميذ أن

يقيس ويعالج الكميات الفيزيائية ويتعامل مع هوامش الخطأ والشك  25 
 الكامنة في نتائج اإلختبارات العملية

ویستخدم  األساسية والمشتقة SIیكون التلميذ على إطالع بوحدات النظام الدولي  25-1 
الرموز المناسبة البادئة لوحدات القياس ویتعامل مع مدى ومقدار الكميات المقاسة 

 . ویعبر عن الكميات بطریقة صحيحة وبالشكل القياسي وبصيغة وحدات النظام الدولي

قم بإعداد جدول ألشياء مختلفة الحجم، من البروتون الى مجرة درب التبانة، وبّين 
حّول القياسات من  . SIأحجامها بإستخدام وحدات القياس المناسبة في النظام الدولي 

 . وحدة الى أخرى مع التعبير عن النتيجة بالشكل القياسي

 یتحقق منهما في العمليات واإلجراءات یمّيز بين صحة القياسات ودقتها، ویعرف آيف 25-2 
 . الفيزیائية

إستعمل مقياس ميكرومتر اللولبي لقياس الطول وساعة توقيت إلكترونية  لقياس 
آرر القياسات وأحسب . الفترات الزمنية الوقت بدقة وبحدود مجال الخطأ المعّين

 .متوسطها لتحقيق الدقة المطلوبة

 .  المبسطة التي یعتمد عليها في حل المسائلیستخدم ویفهم معنى الفرضيات 25-3 

ألفت النظر، في األوقات المناسبة، الى مصادر الخطأ التي ُتهمل في حل المسائل، مثل 
تأثير مقاومة الهواء على حرآة قذیفة ما، وفقدان الحرارة في الفيزیاء الحراریة 

   . والمقاومة الداخلية للبطاریات في الكهرباء

 الكميات المتجهة والكميات العددیة، ویتعامل معها بالطریقة المناسبة ویفّسر یمّيز بين 25-4 
 .معناها

 :إستخدم أمثلة في هذا الصف وفي الصفوف الالحقة لبيان
 جمع وطرح متجهات؛ •
 تمثيل المتجهات بواسطة أسهم؛ •
 .تحليل المتجهات الى مرآبات عمودیة وجمعها بطریقة المرآبات •

 )علم الحرآة(يكا والكيناماتيكا يفهم الميكان 26 
یدرك مفاهيم اإلزاحة والسرعة المتجهة والعجلة، ویمثلها بيانيًا ویفّسر المخططات  26-1 

 . البيانية التي تمّثل هذه المفاهيم

نفذ حسابات للسرعة المتجهة وللعجلة بإستخدام أجهزة مثل المضمار الهوائي مع ساعة 
 .  زمنيتوقيت أو عربات متدحرجة مع دقاق

یستنبط من تعریفات السرعة المتجهة والعجلة معادالت تمثل الحرآة منتظمة العجلة في  26-2 
 . خط مستقيم، ویستخدم هذه المعادالت لحل مسائل تتعلق بحرآة األجسام بعجلة منتظمة 

أجِر دراسة نوعية وآمية لحرآة أجسام ساقطة في مجال الجاذبية المنتظم، في الهواء أو 
ِقس عجلة حامل آریات بفعل الجاذبية بواسطة جهاز توقيت إلكتروني . في الماء

أدرس حرآة جسم یتحرك بفعل الجاذبية بإستعمال تصویر فوتوغرافي . وبوابات مناسبة
 . مال جهاز الضوء الوماضإلكتروني رقمي بإستع

إستعمل معادالت الحرآة لحل مسائل تتعلق بحرآة األجسام بعجلة منتظمة  في بعد 
 ).مثًال، حرآة المقذوفات(واحد وفي بعدین 

 الرياضيات
على التالمذة أن يكونوا على 

معرفة بوحدات القياس 
واإلختصارات المستعملة في 

 .SIالنظام الدولي 

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستعمال تصوير 

فوتوغرافي إلكتروني بإستعمال 
 .ف تكرارًاالضوء الكاش
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یعرف أن القوة التي تؤثر على جسم ما قد تسبب تشّوه الجسم أو تغّير في سرعته  26-3 
 .المتجهة

 . وفيما وراء هذا الحدأدرس إستطالة نابض حتى حد مرونته

یحدد القوى المؤثرة على جسم ما ومحصالتها، ویحلل القوى الى مرآباتها ویستخدم  26-4 
 . مثلث المتجهات لتمثيل قوى في وضع اإلتزان

نفذ حسابات . المؤثرة على جسم معلق بواسطة خيطين) بما فيه إتجاهها(أدرس القوى 
 . إنتقالي بينما تخضع لتأثير عدد من القوىعلى أجسام حقيقية موجودة في وضع إتزان 

یظهر معرفة نوعية لقوى اإلحتكاك ولقوى اللزوجة، بما فيها مقاومة الهواء والماء،  26-5 
 ). الدیناميكي(ویمّيز بين اإلحتكاك السكوني واإلحتكاك الحرآي 

قس قوة اإلحتكاك السكوني والحرآي المطلوبة لتحریك أجسام مختلفة عبر أسطح 
 . نوعةمت

یحدد العوامل المؤثرة على اإلحتكاك ویستخدم مفهوم معامل اإلحتكاك السكوني ومفهوم  26-6 
 .معامل اإلحتكاك الحرآي

 . عّين معامل اإلحتكاك السكوني لسطحين متالمسين عن طریق قياس زاویة اإلحتكاك

 يفهم طبيعة المادة 27 
بة والسوائل والغازات، وینّسب الفرق یصف نموذج الحرآة الجزیئية في المواد الصل 27-1 

في تراآيب وآثافات المواد الصلبة والسوائل والغازات الى ترتيب جزیئاتها والمسافات 
 . البينية وحرآتها

 .بّين بإستخدام نماذج التغّيرات التي تطرأ عن تسخين جسم صلب تدریجيًا
 . جزیئاتمّثل هذا التغّير بطریقة دراماتيكية بإستخدام تالمذة الصف آ

یستخدم نموذج الحرآة الجزیئية لتفسير ضغط الموائع، والتجّمد واإلنصهار والغليان،  27-2 
 ). حرآة الجزیئات العشوائية(والتبّخر والتبلور والحرآة البراونية 

 . أدرس الحرآة البراونية بإستخدام خلية دخان

أشطر حجر . تات النحاسقم بتنمية بلورات من آرومات األلومينيوم الكبریتية أو آبری
 ).حجر فلوري(آوارتس أو فلورید الكالسيوم البلوري 

 . إشرح عددًا من المشاهدات الشائعة بداللة نموذج الجزیئات

. یستخدم نموذج الحرآة للجزیئات لتفسير التمدد الحراري لألجسام الصلبة والسوائل 27-3 
 نجد الحلول العملية لها، آما یسرد بعض المشكالت التي قد تحدثها هذه الظاهرة وآيف

 . یسرد أیضًا طرائقًا نستفيد فيها من هذه الظاهرة

 .أجِر دراسة نوعية لتمدد عدد مختلف من القضبان الصلبة

بإستخدام مزدوج حراري شریحة ) ثرموستات(إصنع وإختبر نموذجًا لمنّظم حراري 
 . مكونة من معدنين مختلفين

 .د لحل مسائل عددیة متعلقة بالتمدد الحراريیستخدم مفهوم معامل التمد 27-4 

یفّسر آيف أن شذوذ تمدد الماء یؤدي الى تكّون الجليد على سطح الماء وليس في القاع،  27-5 
 .ویدرك أهمية هذه الظاهرة بالنسبة لبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة

 . بّين آيف أن المياه المتجمدة یمكن أن تكسر وعاء مغلق بإحكام

لبيان أن السوائل تتجمد في قاع ) مثل حمض األسيتيك(أدرس تجمد سوائل أخرى 
 .األوعية أوًال
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 .یعرف ویستخدم مفهوم الكثافة 27-6 

 .قس آثافة سائل والجسم الصلب المنتظم وغير منتظم الشكل

یفهم ویستخدم مصطلح الضغط بالنسبة الضغط المطّبق من جسم صلب وضغط  27-7 
  .p = ρghتنبط ویستخدم العالقة الموائع، ثم یس

إلستقصاء آيف یتزاید الضغط مع ) مانومتر(إستعمل مقياس ضغط سوائل وغازات 
إزدیاد العمق في الماء وآيف أن مثل هذا الضغط في السوائل مستقل عن اإلتجاه، أي 

 . أنه متساوي في جميع اإلتجاهات

وليكي للقوة ویعرف بعض تطبيقاته یشرح بداللة النموذج الجزیئي اإلنتقال الهيدر 27-8 
 .ویفسرها آميًا

 .إصنع نموذجًا لنظام مكابح أو لرافعة هيدروليكية بإستخدام أبر حقن مختلفة المقاسات

یفهم لماذا بعض األجسام تطفو على سطح الماء بينما أجسام أخرى تغوص، وینّسب قوة  27-9 
 .لمزاحالدفع المؤثرة على جسم عائم الى آمية وزن السائل ا

بّين أن وزن الماء المزاح بواسطة جسم صلب ذي شكل غير منتظم عائم في الماء 
 . یكون مساویًا لفقدان الوزن في هذا الجسم

يفهم خصائص الموجات ويعرف أن الصوت هو شكل من أشكال  28 
 الموجات

یمّيز بين موجات نبضية وموجات متحرآة، ویعطي أمثلة عن هذین النوعين من  28-1 
 . لموجات ویفهم معنى جبهة الموجةا

إستقِص حرآة جبهة الموجة الدائریة . أدرس أمثلة بسيطة للنبضات وموجات مرتحلة
 . والمستویة في حوض الموجات

 . یعرف أن الموجات تنقل الطاقة ویمّيز بين الموجات المستعرضة والموجات الطولية 28-2 

جات صدمية تسبب تحّرك أشياء أعِط أمثلة لموجات طولية ومستعرضة مائية ومو
 . بعيدة

‘ سلينكي’بّين الموجات النبضيةالمستعرضة والطولية بإستخدام زمبرك طویل أو دمية 
 . المتحرآة بنمط متذبذب

قمة، قاع، تضاغط، اإلنكسار، اإلزاحة وسعة :  یعرف ویستخدم المصطلحات 28-3 
موجي وسرعتها، وینفذ الموجات، فرق الطور، الزمن الدوري، التردد، والطول ال

 . الحسابات بإستخدام العالقات بين سرعة الموجات وترددها وطولها الموجي

 . موجات الماء وطولها وأحسب سرعتها) ذبذبة(أجِر قياسات لترددات 

یعرف أن الصوت هو عبارة عن إهتزاز طولي ینتقل عبر وسط مادي وأنه یتكّون بفعل   28-4 
 . و إهتزاز عمود هواءجسم مهتز مثل إهتزاز وتر أ

 . بّين آيف أن نغمة الوتر المهتز والعمود الهوائي تعتمد على طوله

یعرف أن سرعة الصوت تعتمد على الوسط الذي ینتقل فيه الصوت، وأن الصوت  28-5 
یسير بسرعة وبفعالية أآبر عبر الوسط الذي تكون فيه الجزیئات متقاربة من بعضها 

 . البعض

 .ي الهواء بإستخدام ظاهرة الصدىحدد سرعة الصوت ف

 .قارن نوعيًا إنتقال الصوت عبر الهواء وعبر وسط صلب

 . إستخدم راسم الذبذبات لقياس سرعة الصوت في قضيب معدني) للمستوى المتقدم(
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یصف الطریقة التي تستشعر فيها األذن الصوت ویعرف الحدود التقریبية لمدى السمع  28-6 
 .عند اإلنسان

 .د السمع لتالمذة الصف بإستخدام موّلد ذبذبات صوتية ومكّبر صوتإختبر حدو

یمّيز بين الموجات الموقوفة والموجات المنتقلة عن طریق توليد الصوت بواسطة آلة  28-7 
یعرف آيف یتم توليد النغمات التوافقية وآيف أن تردد وصوت النغمات . موسيقية

 . التوافقية یتعلق بالنغمة األساسية

لعالقة بين النغمة األساسية والنغمات التوافقية بإستخدام آلة فيوال أو وتر قيثارة أو بّين ا
 . طول من أنبوب مغلق في آلة موسيقية هوائية

لنغمات التوافقية بإستخدام سلك بّين ا. ِقس تردد موجة موقوفة بواسطة ستروبوسكوب
ویهتز بواسطة ) ستروبوسكوب(أو حبل مضاء بواسطة جهاز ضوء الزنن الوماض 

 .مولد ذبذبات

، ویعرف معنى عقدة الموجة وبطنها، )منتقلة(یمّيز بين موجة موقوفة وموجة متحرآة  28-8 
ودة واألعمدة ویوّضح ظاهرة الرنين مع اإلشارة بشكل خاص الى إهتزاز األوتار المشد

 . الهوائية

 . بّين رنين عمود هواء بإستخدام عمود متغّير الطول وشوآة رنانة

جهاز الضوء (أدرس عقد الموجات وبطونها في وتر مهتز بإستخدام ستروبوسكوب 
   .وفي عمود الهواء بإستخدام أنبوبة آونت) الوماض

 يتعرف على الضوء والبصريات  29 
ر بخطوط مستقيمة وأنه ینعكس على أسطح مستویة، ویشرح یعرف أن الضوء یسي 29-1 

 . یفّسر تطبيقات شائعة لهذه الظاهرة. آيف تتكّون الصور في المرایا المستویة

 . بّين إنعكاس الضوء وتكّون الصور بإستخدام أدوات عادیة وأجهزة بصریة

 . إدرس مسار الضوء من خالل أجهزة معينة مثل البریسكوب

یشرح الهندسة الوصفية . الضوء ینكسر عند مروره من وسط الى آخریعرف أن  29-2 
إلنكسار األشعة، یحسب معامل اإلنكسار لوسط ما ویفّسره بداللة التغّير بسرعة 

 . الضوء

بّين إنكسار الضوء بإستخدام أدوات بصریة عادیة وأحسب معامل اإلنكسار لعدد من 
 . األوساط المختلفة بطریقة إختباریة عملية

ویدرك مفهوم البعد . بّين آيف تتكون الصور بواسطة عدسات مجّمعة وعدسات مفرقة 29-3 
 . یفّسر تطبيقات شائعة لهاتين الظاهرتين. البؤري

أدرس تكّون الصور بواسطة عدسات مجّمعة وعدسات مفرقة وحدد البؤرة والبعد 
 . البؤري لعدسة مجّمعة

كبير، آاميرا، تليسكوب عدسة ت: أدرس مسار الضوء عبر أدوات من نوع
 . وميكروسكوب

أنشئ رسوم تخطيطية إعتمادًا على تجارب عملية لتحدید موقع الصور المتكونة 
المحور ’بواسطة عدسات مجمعة وعدسات مفرقة، لتصل الى تعریف المصطلحات 

 .‘التكبير الخطي’و‘ البعد البؤري’و ‘ البؤرة’،‘الرئيسي

 . رح بعض إستعماالتهایعرف عن المرایا الكریة ویش 29-4 

أدرس إستعمال المرایا في تطبيقات مثل األضواء األمامية للسيارات والتلسكوبات 
 . العاآسة

 إعتبارات السالمة
يشّكل جهاز الستروبوسكوب 
خطرًا على األشخاص الذين 
 .يعانون من مرض الصرع
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 . یشرح ما هو اإلنعكاس الداخلي الكلي وتطبيقاته في األلياف البصریة 29-5 

 . إستقِص اإلنعكاس الداخلي الكلي في قالب من الزجاج

 وناقش تطبيقاته في مجاالت آاإلتصاالت والطب بّين إنتقال الضوء عبر ليف بصري
 . والهندسة على سبيل المثال

 . قم ببيان وتطویر مفهوم الزاویة الحرجة

 . بّين تشتت الضوء وإشرحه 29-6 

مصنوع من مرآة ‘ موشور مائي’بإستخدام ضوء الشمس و(بّين تكّون الطيف الضوئي 
 ).مغمورة بوضع منحرف في وعاء من الماء

 تشتت الضوء یمكن أن یكون مشكلة في األدوات واألجهزة البصریة مثل بّين أن
الكاميرا أو المنظار وإشرح آيف یتم التخلص من هذه المشكلة بإستخدام عدسات مرآبة 

 ). أآروماتية(غير لونية 

یشرح بداللة اإلنكسار والتشتت ظواهر طبيعية مثل أقواس القزح أو قوس المطر  29-7 
سماء ولون الشمس عند الغروب والفرق بين العمق الحقيقي والعمق والسراب ولون ال
 . الظاهري للماء

 . وبّين تأثيرات أخرى شائعة إلنكسار الضوء‘المختفية/الظاهرة’نفـّذ إختبار قطعة النقود 

 . بّين مسار الضوء الذي یسبب ظواهر طبيعية مثل السراب وقوس المطر

 . وترّآزه وآيف یمكن تصحيح قصر وطول النظریعرف آيف تستقبل العين الضوء  29-8 

حّدد النقطة القریبة والنقطة البعيدة للعين المجردة وهاتين النقطتين لنفس العين بعد 
 .إرتداء نظارات

يفهم المبادئ األساسية للكهرباء الساآنة والمغناطيسية  30 
 والكهرومغناطيسية

وازل بداللة اإللكترونات المتحرآة أو یمّيز بين المّوصالت وأشباه الموصالت والع 30-1 
األیونات المتحرآة؛ ویعرف آيف یمكن التأثير على خصائص شبه الموصالت بوجود 

 . من الشوائب) دقيقة(آمّيات صغيرة 

 .بّين حرآة أیونات لونية في مجال آهربائي

 . عّرف الموصلية الكهربائية وقارن موصلية الموصالت وأشباه الموصالت والعوازل

اقش التغييرات في موصلية أشباه الموصالت التي أدخلت فيهاجزیئات شوائب معينة ن
 .pnp وnpnوبّين آيف یمكن إستغالل هذه الظاهرة بواسطة الوصالت الثالثية 

یعرف أن اإلحتكاك یمكن أن یوّلد نوعين من الشحنة الكهربائية في عازل وأن الشحنات  30-2 
 . افرالمختلفة تتجاذب والمتشابهة تتن

إستذآر نشاطات قمت بها في صفوف سابقة تبّين آيفية توليد شحنات في قضبان وما 
 . حّدد نوع الشحنة الكهربائية في جسم ما. هي خصائصها

إلستقصاء الشحنات ) مقياس الشحنة الكهربائية الساآنة(إستعمل إلكتروسكوب 
 . الكهربائية

ب آهربائيا بواسطة التأثير أوضح المبادئ التي یعتمد عليها شحن اإللكترسكو
 . الكهربائي

مثل هيكل فارادي (لبيان خصائص مّوصل مشحون آهربائيا ‘ جراف’إستعمل موّلد 
 ). الشبكي أو نقطة تفریغ آهربائي
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یصف المجال الكهربائي آمثال لمجال قوى ویعرف أن شدة المجال الكهربائي یمكن  30-3 
موجبة وأنه من الممكن تمثيل مجال آهربائي تعریفها آقوة مؤثرة على وحدة الشحنات ال

 .بواسطة خطوط المجال الكهربي

مع توليد مثل هذا المجال (قطبين عاليي الجهد عاین أنماط مجال آهربائي ساآن بين 
في زیت خردل ) ‘بيتسو’بطریقة آمنة وبإستعمال والعة غاز آهربائي تعمل بحجر 

 . یحتوي على حبيبات من السميد أو بذور صغيرة

یعرف أن المغناطيس له . یصنع مغناطيس من مواد مغناطيسية بواسطة طرق مختلفة 30-4 
أن القطبين المختلفان یتجاذبان بينما القطبان المتماثالن قطب شمالي وقطب جنوبي و

 . یتنافران

 . إستذآر نشاطات قمت بها في صفوف سابقة تبّين صنع المغناطيس وخصائصه

یصف المجال المغناطيسي آمثال لمجال قوة ویعرف أنه من الممكن تمثيل مجال  30-5 
 .مغناطيسي بواسطة خطوط المجال

 . طيسية لعدد منّوع من المغانط بإستخدام بوصلة تخطيطأرسم المجاالت المغنا

أرسم المجال المغناطيسي الناشئ عن مغناطيسين یتحاذى فيهما القطبين لبيان نقطة 
 . التعادل

أرسم المجال المغناطيسي حول مغناطيس موضوع في موقع معّين ثابت من مجال 
 . األرض وبّين نقاط التعادل

 . لمغناطيسية بداللة العزم المغناطيسي لإللكترونات المفردةیشرح خصائص المواد ا 30-6 

یعرف الفيض المغناطيسي الناتج عن سلك یمر فيه تيار آهربائي، وعن ملف دائري  30-7 
وعن ملف لولبي ویعرف آيف أن قلب الحدید یمكن أن یؤثر على المجال المغناطيسي 

 . المتولد في الملف اللولبي

مثل مادة القلب الحدیدي والتيار الكهربائي (لفة على الملف اللولبي بّين تأثير معایير مخت
 ). وعدد لفات الملف

إستذآر اإلستعماالت الرئيسية للمغناطيس الكهربائي وإصنع نماذج ألدوات 
 ). مثل جرس الباب ومرحل(آهرومغناطيسية بسيطة 

ى شكل ملف على شكل سلك وعل(یعرف أن المجال المغناطيسي المحيط بموّصل  30-8 
یمر فيه تيار یمكن أن یتأثر بمجال مغناطيسي ثابت ُوضع الموّصل فيه، بحيث ) لولبي

 . یتولد عنه قوة یمكن آشفها وقياسها وإستغاللها

 . بّين حرآة سلك معّلق في مجال مغناطيسي عند إمرار تيار آهربائي فيه

 .إلستقصاء شدة وإتجاه مجال مغناطيسي‘ هول’إستعمل مجس من نوع 

ِقس القوة المؤثرة على سلك موجود في مجال مغناطيسي بإستخدام ميزان حساس ذو 
 . آّفة علویة

 . إصنع وإختبر موتور بسيط بتيار مستمر وإشرح عمله

یبّين آيف أن دراسة القوة المتبادلة بين سلكين یمر فيهما تيار آهربائي، یؤدي الى  30-9 
  .‘تعریف وحدة التيار الكهربائي األمبير

 إعتبارات السالمة
إنتبه من . فولتيات عالية

ال يجوز . الفولتيات العالية
للطالب إستخدام موّلد آهربائي 

يعمل من مأخذ عالي الجهد 
موصل الى شبكة الكهرباء 

 . العمومية
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 يفهم مبادئ الكهرباء المتحرآة  31 
یعرف أن التيار الكهربائي هو معدل جریان جزیئات مشحونة آهربائيا، ویعرف  31-1 

  .Q = Itویحل المسائل بإستخدام العالقة ‘ الكولوم ’الشحنة الكهربائية ووحدة 

خدام موّلد بّين أن التيار الكهربائي هو عبارة عن جریان جزیئات مشحونة آهربائيًا بإست
الذي یمد شحنة آهربائية عبر جلفانوميتر حساس الى لوحين بينما علقت ‘ جراف’

 .بينهما آرة موصلة للكهرباء

 و Q/W = V: یحل مسائل بإستخدام العالقات التالية. یعّرف فرق الجهد والفولت 31-2 
P = VI و P = I2R.  

 . ة الكهربائية المختلفةِقس وقارن إستهالك الطاقة الكهربائية لعدد من األجهز

ِقس إستهالك الطاقة الكهربائية لمحرك آهربائي یرفع حمًال وقارنه مع الطاقة 
 . الميكانيكية الناتجة من المحرك

 لعدة A/lρ = R و IR = Vیعّرف المقاومة الكهربائية ویحل مسائل بإستخدام العالقتين  31-3 
 . مقاومات موصلة على التوالي وعلى التوازي

 . تقِص العالقة بين شدة التيار وفرق الجهد لموصالت أومية وغير أوميةإس

إستقِص عالقة المقاومة الكهربائية بالحرارة والضوء في المقاومات الحراریة 
 .والضوئية

 . إستعمل مقاومات مختلفة آمجزئات للجهد الكهربائي

وم المقاومة الكهربائية یمّيز بين القوة المحرآة الكهربائية وفرق الجهد ویدرك مفه 31-4 
 . الداخلية في البطاریات

أحسب المقاومة الداخلية لبطاریة موجودة في دائرة آهربائية عن طریق قياس شدة 
 .التيار في دائرة وفرق الجهد عبر مقاومة خارجية متغيرة مع تغّير المقاومة

وتور بدء إشرح لماذا تنخفض شدة إنارة األضواء األمامية للسيارة عندما یشّغل م
 . الحرآة

 
 


