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 معايير منهج العلوم

 مستوى تأسيسي
 

 ملخص أداء التالمذة في نهاية الصف الحادي عشر  

 البحث العلمي

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

يعمل . التجريبية، يعّين مواضع الضعف فيها ويطّور إستراتيجيات واقعية لتحسينها
يدرك التطور التاريخي لألفكار الرئيسية من خالل . بطريقة تفي بالمعاييراألخالقية

نشوء وتحّول النماذج العلمية المتنافسة ويعرف أن العلم يمكن أن يوّلد إختالف وجدال 
يسّجل ويعالج بيانات خام بطريقة مناسبة ويستخلص . ارآة فيهيستطيع التالمذة المش

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

 .  غير المنظورةالتعليمات بدقة مع تمكّنه من التكّيف مع الظروف

 علم األحياء 

وعالقة هذا الترآيب ‘ ميتوآوندريا’يصف التلميذ ترآيب العضيات السيتوبالزمية 
يفهم آليات اإلنتشار والنفاذ األسموزي والنقل النشط . بالعمليات الكيميائية للتنفس

نوزين يعرف أن أدي. وينّسب هذه العمليات الى النموذج الفسيفسائي المائع لغشاء الخلية
 هو مصدر الطاقة الفوري في العمليات الخليوية وينّسب ذلك ATPثالثي الفوسفات 

يصف بشكل عام خطوات التفاعل في التحلل السكري ودورة آربس . الى التنفس
يشرح لماذا تحتاج الحيوانات المتعددة الخاليا الى . ومراحل الفسفرة المؤآسدة للتنفس
والغذاء والفضالت، ويصف ترآيب ووظيفة الجهاز جهاز نقل لغازات التنفس والماء 

يصف سمات نظام تبادل الغازات وينسب هذه السمات الى . الدوري في اإلنسان
أي حجم الهواء الذي يدخل الى (يفّرق بين حجم التمدد واإلنقباض . وظائف هذا النظام

ين نبض يدرك العالقة ب. وسعة الرئتين القصوى) الرئتين ويخرج منهما عند التنفس
يفهم الصلة بين التدخين وتأثيره على . القلب والتمارين الرياضية وأهمية ضغط الدم

يعرف طبيعة . نظام تبادل الغازات وجهاز دوران الدم بما فيه القلب وأوعية الدم
اإللتهاب الشعبي، والربو وسرطان الرئة وآيف تؤثر هذه األمراض على فعالية تبادل 

يصف اإلنقسام غير المباشر . كروموزومات المتماثلةيعرف طبيعة ال. الغازات
(mitosis) واإلنقسام اإلختزالي meiosis ويدرك ترتيبات الكروموزومات في 

يفهم آيف أن اإلنقسام غير المباشر يمّكن من إنتقال . المراحل المختلفة إلنقسام الخاليا
اإلختزالي يعمل عدد ثابت من الكروموزومات من خلية الى أخرى، بينما اإلنقسام 
يعرف الفرق بين . آآلية لتمكين إنتقال عدد ثابت من الكروموزومات من جيل الى آخر
يدرك أن . DNAالجينات واألليالت وأنهما عبارة عن قطاعات من الحمض النووي 

.  تؤدي الى إختالفات بين األفراد من نفس النوعDNAالتغيرات في تتابع قواعد 
 وأن ذلك قد يؤدي الى DNA أنها تسبب تغير في جزيء يعرف أسباب الطفرة ويفهم

يعرف أن أنواع الكائنات الحية . تخفيض فاعلية األنزيمات أو الى وقف مفعولها آليًا
يعرف عن تدرج التصنيف والسمات الرئيسية للممالك . تتجمع ضمن مجموعات

نات الحية يمكن أن يفهم أن التفاعالت بين الكائ. والفروع الرئيسية للحيوانات والنباتات
يفهم أن النظم البيئية هي نظم ديناميكية وعرضة . تسبب تغّيرات في حجم المجتمعات

يعرف السمات الرئيسية . للتغّير، وأن نشاطات اإلنسان لها تأثيرها على البيئة
يعرف آيف يمكن زرع مستعمرات من الكائنات . للفيروسات والبكتيريا والفطريات

 . خالياالحية المجهرية وال

الصف الحادي 
 عشر
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 الكيمياء
 يعرف التلميذ العمليات المستخدمة لصناعة األمونيا وحامض النيتريك وحامض 

يعرف مصدر الخصائص الفلزية وأن . الكبريتيك، وآيمياء صناعة الحجر الجيري
. الفلزات تختلف بنشاطها بطريقة لها صلة مباشرة بموقع الفلزات في الجدول الدوري

يعرف أن . خصائص النافعة للفلزات في صناعة السبائكيعرف آيف يمكن إستخدام ال
التفاعالت تكون مصحوبة بتغيرات في الطاقة، وأن التغيرات الماصة للحرارة تتعلق 

. بكسر الروابط الكيميائية، بينما التغيرات الطاردة للحرارة تتعلق بتكوين الروابط
يعرف أن تفاعالت . يطيعرف ويستخدم مفاهيم المحتوى الحراري للتفاعل وطاقة التنش

 -األآسدة واإلختزال متعلقة بكسب أو فقدان اإللكترونات، ويفّسر تفاعالت األآسدة 
يعرف أن الفلزات اإلنتقالية هي مفاعالت أآسدة . اإلختزال بداللة تغّير رقم التأآسد

يكون لدى التلميذ إدراك . وإختزال هامة ألنها تنطوي على حاالت أآسدة متعددة
 العامة لأللكانات واأللكينات واأللكانات الهالوجينية والكحول واأللدهيدات للكيمياء

والكيتونات واألحماض الكربوآسيلية واإلسترات وآلوريدات األسيل واألمينات 
يعرف أن المصادر الرئيسية للمرآبات . والنيتريالت واألميدات واألحماض األمينية
 . يدرك أهمية األلكانات آوقود. يةالعضوية هي الوقود األحفورية والمواد الح

 الفيزياء

. يسرد التلميذ قوانين نيوتن للحرآة ويستخدمها لحل مسائل عن الحرآة في البعدين
يمّيز بين الكتلة والوزن، ويعرف أن آمية الحرآة محفوظة أثناء التصادمات ويطّبق 

آز الثقل لصفيحة يعّين مر. هذه المعرفة على التصادمات واإلنفجارات في البعد الواحد
يعّرف ويقيس درجة . رقيقة ويطّبق قاعدة عزم القوة على مسائل من الحياة الواقعية

يعرف أن الحرارة . الحرارة ويعرف آيف تنتقل الطاقة الحرارية من مكان الى آخر
. تنتقل بالحمل الحراري واإلشعاع والتوصيل، ويستطيع سرد أمثلة على آل منها

تمتع بموصلية أفضل من غيرها، وأن تيارات الحمل يعرف أن بعض المواد ت
هي أساس أنماط األحوال الجوية، وأن بعض األسطح تشع وتمتص ) الحراري(

يستخدم مفهوم السعة الحرارية النوعية والحرارة . الحرارة بدرجة أفضل من غيرها
بخطوط يعرف أن الضوء ينتشر . الكامنة النوعية لحساب الحرارة المنتقلة الى األجسام

. مستقيمة وآيف ينعكس وينكسر؛ يكون على إطالع ببعض تطبيقات هذه الخصائص
يفهم تشتت الضوء ويدرك بعض تأثيراته الطبيعية، ويعرف آيف تستقبل العين الضوء 

يعرف التلميذ أن التيار الكهربائي هو عبارة عن مجرى جسيمات مشحونة . وترآزه
يستخدم المكثفات في دوائر . كهربائي وفرق الجهدآهربيًا ويحل مسائل متعلقة بالتيار ال

مقاومات آهربائية متغيرة بتغير درجة (آهربائية فعلية ويستخدم المقاوم الحراري 
والترانزستورات والمقاومة الضوئية بمثابة ) دايود(والوصالت الثنائية ) الحرارة

تيح أحادية يعرف آيف أن المفا. مجزئات جهد لتشغيل البوابات في دوائر المنطق
وثنائية وضع اإلستقرار والمفاتيح المترددة أوتوماتيكيًا يمكن أن تستخدم في دوائر 

 . الذاآرة

 للصف الحادي عشر  ألهداف التقييماألوزان النسبية   
 :هناك ثالثة أهداف عمومية للتقييم بالنسبة لمنهج العلوم، وهي

 المعرفة والفهم؛ •

 وتقييم المعلومات؛تطبيق المعرفة والفهم؛ تحليل  •

 .مهارات وإجراءات البحث العلمي •

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

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

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

دول التالي األوزان النسبية ألهداف التقييم التي ستطّبق على آل فرع من فروع یبين الج
 :المحتوى للصف الحادي عشر، مستوى تأسيسي

مهارات وإجراءات 
 البحث العلمي

التطبيق والتحليل 
  المعرفة والفهم والتقييم

 األوزان النسبية 55%–45 35%–25 25%–20
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 وممعايير منهج العل

 مستوى تأسيسي
 

 البحث العلمي 

د نهاية الصف الحادي عشر، يعّين التلميذ ويطّور مسألة أبحاث مرآزة بوضوح عن
يضبط المتغيرات ويعمل آعضو في فريق ويستخدم . ويضع تنبؤات متعلقة بها
يقّيم التصاميم التجريبية، يعّين مواضع الضعف فيها ويطّور . األجهزة والمواد المناسبة

يدرك التطور . قة تفي بالمعاييراألخالقيةيعمل بطري. إستراتيجيات واقعية لتحسينها
التاريخي لألفكار الرئيسية من خالل نشوء وتحّول النماذج العلمية المتنافسة ويعرف 

يسّجل ويعالج . أن العلم يمكن أن يوّلد إختالف وجدال يستطيع التالمذة المشارآة فيه
خذ في عين بيانات خام بطريقة مناسبة ويستخلص منها إستنتاجات صائبة، مع األ

يتداول األجهزة بكفاءة مع توجيه . اإلعتبار هوامش الخطأ والعوامل غير المؤآدة
ينـفـّذ التعليمات بدقة مع تمكّنه من التكّيف مع . اإلهتمام الالزم إلعتبارات السالمة

 . الظروف غير المنظورة

 :على التلميذ أن

 يستخدم أساليب اإلستقصاء العلمي 1 
 . مسألة بحثية مرآزة بوضوحیحدد ویطّور  1-1 

 .أجِر بحثًا لتحدید ما إذا آان هناك صلة بين نبض القلب وحجم الجسم عند اإلنسان

 .قارن محتوى القطران ألصناف مختلفة من السجائر

إستقِص لتحدید ما إذا آان هناك صلة بين عدد الكروموزومات في الكائنات الحية 
 . هوبعض الخصائص مثل حجم الجسم أو حساسيت

 .حدد النسبة المئویة لبيكربونات الصودیوم في عينة من مسحوق التخمير

 .إستقِص تأثير ترآيزات مختلفة لثاني أآسيد الكبریت على نمو النباتات

صمم إختبارًا آي تبّين أن الوقت الذي یستغرقه سقوط جسم ما من علو معين ال یتعلق 
 . الهواءبكتلة الجسم وذلك تحت ظروف ُتهمل فيها مقاومة 

 . صمم إختبارًا لقياس القدرة الناتجة لعضلة تحت ظروف مختلفة

 . قارن خصائص العزل الحراري لمواد وترآيبات أسقف مختلفة

 . بّين أن األشعة تحت الحمراء تنعكس وتنكسر بنفس الطریقة آالضوء الطبيعي

 . یضع تخمينات تتعلق مباشرة بمسألة بحثية 1-2 

 .ن سعة الرئتين وحجم الجسمقم بتخمين العالقة بي

 . قّدر ما إذا آانت الحرارة تنعكس وتنكسر بنفس الطریقة آالضوء الطبيعي

 .قّدر ناتج دائرة منطق معينة

الصف الحادي 
 عشر 

 المعايير الرئيسة
أرقام المعايير الرئيسية ضمن 

 .2-1مربعات مظللة، مثًال 
 

 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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 .یحدد المتغّيرات ویضبطها 1-3 

إستقِص تأثير التمارین الریاضية على معدالت نبض القلب ألشخاص بأجسام مختلفة 
 . األحجام

 .مختلفة لثاني أآسيد الكبریت على نمو النباتإستقِص تأثير ترآيزات 

 . صمم إختبارات لقياس قدرة عضلة تحت ظروف مختلفة

 .یعمل مع فریق من زمالئه بطریقة بنائة ومتكيفة في مجال اإلستقصاء العلمي 1-4 

 . آّون فرقًا من التالمذة إلجراء دراسة ميدانية عن النباتات المنتشرة على شاطئ البحر

 .ذة الصف ضمن فریق إلجراء مقارنة لقدرة عضالت مختلفةإجمع تالم

یقّيم التصاميم اإلختباریة العملية ویحدد مواطن الضعف ویطّور إستراتيجيات واقعية  1-5 
 . للتحسين

 .إختر طریقة لتحدید تأثير اإلنسان على بيئة طبيعية معينة

 . قم بتطویر طریقة آفؤة لصناعة صابون باألساليب التقليدیة

 . ّمم طریقة فعالة إلجراء مقارنة سویة بين خصائص العزل الحراري لمواد مختلفةص

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

ي التدخين وحّضر البيانات في إطار إجِر مقابلة مع عدد من األشخص حول عاداتهم ف
 .مقالة ُتنشر في إحدى الصحف

 .إحصل من اإلنترنت على معلومات حول إستعمال األسمدة على مر الزمن

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

قية یتبعها األفراد عند القيام بعمل بيولوجي قم بتطویر مجموعة إرشادات أدبية وأخال
 .ميداني

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

إرجع الى بعض التقاریر إلجراء مقارنة بين مستویات سرطان الرئة في قطر وفي 
 . البلدان المجاورة لها

 . مر الزمنإحصل من اإلنترنت على معلومات حول إستعمال األسمدة على

 . طالع بعض المواد والمنشورات المتعلقة بإنفجار المفاعل النووي في شرنوبيل

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

 .إبحث في المصادر لكي تتعرف آيف توصلنا الى فهمنا الحالي للجهاز الدوري الدموي

 . فهمنا للطفراتأدرس تطور 

أدرس عن المساعي التي ُبذلت عبر الزمن إلیجاد سماد نيتروجيني إصطناعي في 
 .قطاع الزراعة

 . إبحث في تطور فهمنا لظاهرة اإلشعاع النووي

 .أدرس تطور فهمنا لطبيعة اإللكترون
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یعرف أن العدید من المواضيع العلمية تؤدي الى نشوء إختالفات وتناقضات، مسببة  2-2 
الجدال بين العلماء وأیضًا بين أفراد عامة الناس، ویستطيع التلميذ اإلشتراك في مثل 

 . هذه المناقشات بطریقة منتظمة وذآية

 . أجِر بحثًا عن التفسيرات المختلفة للزیادة في حاالت مرض الربو وناقش هذه الظاهرة

نشاق الدخان بشكل غير قّدم براهين تتعلق بالتأثيرات المحتملة للتدخين السلبي، أي إست
 .مباشر من تدخين الغير

 .ناقش إستخدام الوقود القابل للتجدید مقابل الوقود األحفوري

 .ناقش ميزات أو سيئات زیادة إستخدامنا للطاقة النوویة

یعرف أن العلماء یعملون من خالل بناء نماذج مفاهيمية التي یمكن إختبارها عن طریق  2-3 
 . ك أهمية الجدل القائم حول نماذج متضاربةالتجربة العملية ویدر

 . إبحث عن السبب الذي جعل العلماء یسمون دورة آربس بهذا اإلسم

 . أدرس تطور النماذج المتنافسة للترآيب الذري والروابط الكيميائية

إبحث في تطور فهمنا لطبيعة اإللكترون، من طبيعة موجية الى طبيعة جسيمية الى 
 . جسيم–جةمو: طبيعة إزدواجية

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

حّضر خرائط ومخططات لبيان الفرق بين حجم هواء التنفس وسعة الرئتين، وما إذا 
 .آان ذلك یختلف بإختالف حجم الصدر

 .إستخدم طریقة اإلستقراء التخطيطي لبيان درجة الصفر المطلق

 .ستعمل التصویر الفوتوغرافي بأضواء آاشفة متعاقبة لبيان عجلة جسم متساقطإ

 . یعالج البيانات الخام بأنسب الوسائل 3-2 

 . إستخدم مخططات بيانية لتوضيح التغيرات في نبض القلب على مر الوقت

إستخلص إستنتاجات حول عمر النصف لنظائر إشعاعية بإستخدام أسلوب تخطيطي 
 .بياني

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

تعرف أهمية القراءات المتعددة إلنحالل المواد اإلشعاعية من أجل التوصل الى وسط 
 .إحصائي

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

 .ا تهدف الى تنبيه صغار السن الى المخاطر الصحية للتدخينأآتب مقالة لمجلة م

 .إستخدم نماذج لتبيان التراآيب الجزیئية للمرآبات العضویة

 .إستعمل خرائط تعاقبية لبيان عمليات صناعية وتسلسلها
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 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

إستخدم مقياس تنفس لقياس سعة الرئتين والحجم الفعلي للهواء الداخل الى الرئتين 
 . والخارج منهما أثناء التنفس

 . إستخدم راسم ذبذبات لدراسة التيار المتردد وفرق الجهد المستحث

 .  بمواد إشعاعية بطریقة سليمة وآمنةنفذ عمًال

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

 علم األحياء

عند نهاية الصف الحادي عشر يصف التلميذ ترآيب العضيات السيتوبالزمية 
نتشار يفهم آليات اإل. وعالقة هذا الترآيب بالعمليات الكيميائية للتنفس‘ ميتوآوندريا’

والنفاذ األسموزي والنقل النشط وينّسب هذه العمليات الى النموذج الفسيفسائي المائع 
 هو مصدر الطاقة الفوري ATPيعرف أن أدينوزين ثالثي الفوسفات . لغشاء الخلية

يصف بشكل عام خطوات التفاعل في . في العمليات الخليوية وينّسب ذلك الى التنفس
يشرح لماذا تحتاج . س ومراحل الفسفرة المؤآسدة للتنفسالتحلل السكري ودورة آرب

الحيوانات المتعددة الخاليا الى جهاز نقل لغازات التنفس والماء والغذاء والفضالت، 
يصف سمات نظام تبادل . ويصف ترآيب ووظيفة الجهاز الدوري في اإلنسان
لتمدد واإلنقباض يفّرق بين حجم ا. الغازات وينسب هذه السمات الى وظائف هذا النظام

وسعة الرئتين ) أي حجم الهواء الذي يدخل الى الرئتين ويخرج منهما عند التنفس(
يفهم . يدرك العالقة بين نبض القلب والتمارين الرياضية وأهمية ضغط الدم. القصوى

الصلة بين التدخين وتأثيره على نظام تبادل الغازات وجهاز دوران الدم بما فيه القلب 
يعرف طبيعة اإللتهاب الشعبي، والربو وسرطان الرئة وآيف تؤثر هذه . موأوعية الد

يصف . يعرف طبيعة الكروموزومات المتماثلة. األمراض على فعالية تبادل الغازات
 ويدرك ترتيبات meiosis واإلنقسام اإلختزالي (mitosis)اإلنقسام غير المباشر 

يفهم آيف أن اإلنقسام غير . ياالكروموزومات في المراحل المختلفة إلنقسام الخال
المباشر يمّكن من إنتقال عدد ثابت من الكروموزومات من خلية الى أخرى، بينما 

اإلنقسام اإلختزالي يعمل آآلية لتمكين إنتقال عدد ثابت من الكروموزومات من جيل 
يعرف الفرق بين الجينات واألليالت وأنهما عبارة عن قطاعات من الحمض . الى آخر

 تؤدي الى إختالفات بين DNAيدرك أن التغيرات في تتابع قواعد . DNAووي الن
 DNAيعرف أسباب الطفرة ويفهم أنها تسبب تغير في جزيء . األفراد من نفس النوع

يعرف أن . وأن ذلك قد يؤدي الى تخفيض فاعلية األنزيمات أو الى وقف مفعولها آليًا
 يعرف عن تدرج التصنيف والسمات .أنواع الكائنات الحية تتجمع ضمن مجموعات

يفهم أن التفاعالت بين . الرئيسية للممالك والفروع الرئيسية للحيوانات والنباتات
يفهم أن النظم البيئية هي . الكائنات الحية يمكن أن تسبب تغّيرات في حجم المجتمعات

يعرف . نظم ديناميكية وعرضة للتغّير، وأن نشاطات اإلنسان لها تأثيرها على البيئة
يعرف آيف يمكن زرع . السمات الرئيسية للفيروسات والبكتيريا والفطريات
 .مستعمرات من الكائنات الحية المجهرية والخاليا
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 :على التلميذ أن

 يربط بين الترآيبات البيولوجية ووظائفها 5 
 . نفسیصف ترآيب الميتوآوندریا وینّسب هذا الترآيب الى التفاعالت البيوآيميائية للت 5-1 

 .تفحص صور لترآيبات خالیا مأخوذة بالمجهر اإللكتروني

 .إصنع نموذجًا للميتوآوندریا

یشرح ترآيب وعمل النموذج الفسيفسائي المائع لغشاء الخلية بالنسبة لخصائص الدهون  5-2 
 . الفوسفاتية وآليات اإلنتشار والنفاذ األسموزي والنقل النشط 

 . ا الترآيب الخليويتفّحص نماذج صوریة وطبيعية لهذ

لتمثيل عملية النفاذ األسموزي للماء ) منفذة من جهة واحدة(‘ فيسكين’إستعمل أنابيب 
 . عبر غشاء شبه منّفذ

 يعلم المراحل البيوآيميائية للتنفس الهوائي  6 
 آالوسيلة األساسية لتكوین الطاقة في جميع ATPیصف دور أدینوزین ثالثي الفوسفات  6-1 

 . الحية وینّسب هذه البينة الى عملية التنفسالكائنات 

أي إنحالل الجلوآوز (یصف خطوات التفاعل في المراحل الثالث للتنفس الهوائي  6-2 
  .ATPبما فيها دور األآسجين ودور) ودورة آربس والفسفرة المؤآِسدة

 . طة تعلق على الحائط لبيان التفاعالت التي تحصل في التنفس الهوائيإصنع خری

راجع المصادر في المكتبة واإلنترنت للحصول على معلومات حول العمل الذي قام به 
 . العالم هانس آربس

يتعرف جهاز الدم عند اإلنسان آمثال لجهاز نقل في الحيوانات المتعددة  7 
 . الخاليا

تاج الحيوانات آبيرة الحجم الى أنظمة نقل لغازات التنفس والماء والغذاء یشرح لماذا تح 7-1 
 . والفضالت بداللة نسبة المساحة السطحية لهذه الحيوانات الى حجمها

 .أنشئ مكعبات بأحجام مختلفة ثم أحسب نسب مساحتها السطحية الى حجمها

 في أحجام مختلفة من راقب الوقت الذي تحتاج إليه قطرة مادة ملونة لكي تنتشر آليًا
 .الماء

ینّسب خصائص القلب الى وظائفه في ضخ . یصف الترآيب الخارجي والداخلي للقلب 7-2 
 . الدم حول الجسم والمحافظة على الفصل بين الدم المؤآسج والدم الخالي من األآسجين

 . قم بتشریح قلب أو تفحص نموذج للقلب

 .طالع معلومات عن الصمامات اإلصطناعية للقلب

 .شاهد فيدیو عن عمل القلب وناقش ما رأیته

یعرف آيف ُیحَفز نبض القلب وآيف یتم المحافظة على إستمراریته، ویصف دورة  7-3 
 .القلب

 .بِقس نبض القل

 . تفحص مخططات لنبض القلب

 .إستعمل اإلنترنت ومصادر المكتبة لإلطالع على طریقة عمل جهاز تنظيم نبض القلب

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستخدام اإلنترنت لجمع 

 . المعلومات

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 .م عرض فيديوتشمل إستخدا

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
تشمل إستخدام اإلنترنت لجمع 

 . المعلومات
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یعرف أن جهاز الدم عند اإلنسان هو عبارة عن نظام مزدوج ومغلق ویعرف أسماء  7-4 
 . ومواقع ووظائف أوعية الدم الرئيسية

 . تفحص خرائط عن جهاز الدم عند اإلنسان
إلعب لعبة ببطاقات تطابق فيها بطاقات أسماء أوعية الدم مع بطاقات األعضاء 

 . المرتبطة بها
إستعمل مصادر المكتبة واإلنترنت لتحري اإلدعاءات بشأن أول من قّدم وصفًا لجهاز 

 . الدم عند اإلنسان

ن األوردة والشرایين والشعيرات الدمویة بداللة سماآة جدرانها وصماماتها، یمّيز بي 7-5 
 . وینّسب ترآيبها الى وظائفها

 .إستعمل المجهر لمشاهدة ورسم قطاعات عرضية لألوردة والشرایين والشعيرات الدمویة

 .یعرف أن آرات الدم الحمراء تحمل األآسجين 7-6 

 . مراءإستعمل مجهر لمشاهدة ورسم آرات دم ح
 .حدد عدد آرات الدم الحمراء في أحجام مختلفة من الدم

 .أعرض شریط فيدیو لمراقبة التغيرات في لون الدم المؤآسج والدم غير المؤآسج

 يدرك أهمية جهاز تبادل غازات فعال 8 
وترآيباتها المتعلقة بتبادل الغازات، وآذلك یشرح ترآيب ووظيفة الرئتين لإلنسان  8-1 

 . منظومة العضالت والهيكل العظمي التي تمّكن عملية التنفس

 . إحصل على رئتين من الجزار وتفحصهما
 .تفحص نموذج للهيكل العلوي في جسم اإلنسان والرئتين

 . حّضر نموذجًا بسيطًا للصدر والرئتين لتبين آيف تنتفخ الرئتين وتتقلص

 .  یمّيز بين الحجم التمددي للرئتين وسعتهما الحيویة 8-2 

 . ِقس حجم تمدد الرئتين وسعتهما
 .ِقس حجم الهواء الذي یتم مبادلته في ساعة واحدة من الوقت

یصف تأثير القطران والمواد السرطانية الموجودة في دخان التبغ على جهاز تبادل  8-3 
 .الغازات وجهاز القلب وأوعية الدم

 .ل آلة تدخين لتبيان محتوى القطران في السجائرإستعم

یصف عوارض اإللتهاب الشعبي المزمن، والربو وسرطان الرئة وآيف تؤثر هذه  8-4 
 .األمراض على فعالية تبادل الغازات

 . إجمع وأعرض صورًا ورسومات بيانية عن رئتين صحيحتين وأخرتين مصابتين
 .ر وفي بلدان أخرىإستقِص مدى تفشي مرض سرطان الرئة في قط

 يفهم أهمية ضغط الدم والنبض آمؤشرين للصحة  9 
 . یفّسر ضغط الدم والعوامل التي تؤثر عليه 9-1 

 .ممرضة أو من طبيب إطالعك على آيفية قياس وتسجيل ضغط الدم/أطلب من ممرض

بصحة یفّسر النبض وتأثير التمارین الریاضية على سرعة نبض األفراد الذین یتمتعتون  9-2 
 . جيدة وهؤالء الذین صحتهم ليست على ما یرام

ِقس سرعة النبض عندما یكون الشخص ساآنًا والوقت الذي یحتاج إليه للرجوع الى 
 .نبضه العادي بعد تمرین ریاضي

 ئل تكنولوجيا الكومبيوتروسا
تشمل إستخدام اإلنترنت لجمع 

 .المعلومات

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 .تشمل إستخدام عرض فيديو
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 يفهم اإلنقسام المتساوي غير المباشر للخاليا واإلنقسام اإلختزالي  10 
 .ت متماثلة لدى الكائنات الحيةیشرح أهمية وجود مجموعة آروموزوما 10-1 

إستعمل رسومات بيانية أو صور فوتوغرافية لكروموزومات من أجل مطابقة األزواج 
 .المتماثلة للكروموزومات

 ویشرح mitosisیدرك ویصف سلوك الكروموزومات أثناء اإلنقسام غير المباشر  10-2 
من الكروموزومات من خلية آيف أن هذا النوع من اإلنقسام یمّكن من إنتقال عدد ثابت 

 . الى أخرى

 .شاهد شریط فيدیو عن اإلنقسام المتساوي للخالیا
قم بترتيب صور فوتوغرافية تبّين المراحل المتدرجة إلنقسام الخالیا المتساوي غير 

 . المباشر

 ویشرح آيف meiosisناء اإلنقسام المتساوي یدرك ویصف سلوك الكروموزومات أث 10-3 
أن هذا النوع من اإلنقسام یمّكن من إنتقال عدد ثابت من الكروموزومات من جيل الى 

 .آخر

 .شاهد شریط فيدیو عن اإلنقسام المتساوي غير المباشر للخالیا
 . تبّين المراحل المتدرجة إلنقسام الخالیا المتساويقم بترتيب صور فوتوغرافية

 يفهم دور الجينات في الوراثة  11 
 یشّكل جينا واحدًا، وأن تتابعات القواعد DNAیعرف أن تتابع واحد لقواعد الحمض  11-1 

الوظيفية المختلفة في ذلك الموضع هي التي تشّكل أليالت ذلك الجين؛ یعرف أن 
 ألفراد من نفس النوع تؤدي الى فوارق DNAت قواعد الحمض اإلختالفات في تتابعا
 . بين أفراد نفس النوع

 . مع تتابعات قواعدهDNAأنشئ نموذجًا بسيطًا للجزيء 

 DNAیعرف بعض أسباب الطفرة، وأن الطفرة هي نتيجة تغيير تتابع قواعد الحمض  11-2 
ذي یمكن أن یؤدي بدوره الذي یمكن أن یؤدي الى تغييرات في ترآيب البروتينات، وال

 . الى تخفيض عمل األنزیمات أو توقيفه آليًا

، إستعمل خریطة لشفر القواعد DNAلدیك سلسلة من الشفر الثالثية لقواعد الحمض 
الخاصة باألحماض األمينية وعّين أیًا من الشفر األساسية المعطاة تمثل األحماض 

 . األمينية وأي منها ال معنى له

يتم تصنيف الكائنات الحية ويعرف السمات األساسية يفهم آيف  12 
 للمجموعات الرئيسية 

 ویعرف أن األنواع یمكن تبویبها ضمن مجموعات تشترك النوع،یفهم معنى مصطلح  12-1 
في نفس السمات، وأن تصنيفات المملكة، الشعبة، الفصيل، الرتبة ، الجنس والنوع 

 .تشكل تصنيفًا تدریجيًا تصاعدیًا

 . لوحات جداریة لتصنيف الكائنات الحيةإستعمل

مملكة البدائيات، مملكة الفطریات، مملكة : یعرف السمات المميزة للممالك الخمسة 12-2 
 .البروتستا، مملكة النباتات، المملكة الحيوانية

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

 . طة جداریة لبيان وتوضيح الممالك الخمسحّضر خری

الرئيسية للحيوانات والنباتات، آي ) الفروع(یستخدم معرفته للسمات الرئيسية للشعب  12-3 
 . یتعرف على عضو نموذجي في آل منها

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 . تشمل إستخدام عرض فيديو

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 . تشمل إستخدام عرض فيديو
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 .إستعمل عينات ونماذج وصور فوتوغرافية لتصنيف الكائنات الحية
 .باتات محلية تابعة لشعب معينةحّضر سجًال من صور فوتوغرافية لحيوانات ون

 يفهم العالقات البيئية والعالقات الديناميكية بين المجتمعات المختلفة 13 
یشرح بعض األمثلة عن العالقة بين المفترس والفریسة والتأثيرات المحتملة على حجم  13-1 

 . مجتمع آل من المفترس والفریسة

 .عات حيوانات مفترسة وحيوانات فریسةقم بتحليل وتفسير منحنيات تبّين تعداد مجتم
إستعمل تشبيه آومبيوتري إلستقصاء آيف أن التغيرات في تعداد الحيوانات المفترسة 

 .اد المفترسةتؤثر على تعداد الحيوانات الفریسة وبذلك تأثيرها على تعداد مجتمع األفر

یسرد أمثلة عن المنافسة للغذاء وفسحة العيش بين أفراد نفس المجتمع وبين المجتمع  13-2 
 . واآلخر وتأثير ذلك على توزیع وحجم مجتمعات الكائنات الحية

 محيطها ضد أفراد شاهد شریط فيدیو لإلطالع على آيف تقوم الحيونات بالدفاع عن
 . آخرین من نفس النوع

مثل الحشائش الضارة (قم بتحليل بيانات مسجلة عن الزیادة في تعداد أنواع النباتات 
 ).مثل تاج الشوك(والحيوانات المتعدیة ) المائية

یشرح آيف أن المرض یحد من حجم مجتمعات الكائنات الحية وأهمية العوامل المقيدة  13-3 
 . داد النهائي لمجتمع مافي تحدید التع

تفحص حاالت معينة عن بيانات تعداد سكان مجتمع ما، وناقش األسباب المحتملة 
للتغّيرات في حجم المجتمعات،ثم قارن تفسيراتك مع تفسيرات العلماء الذین قاموا 

 . بإستقصاء هذه المجتمعات

يئية في نظام بيئي متكامل یشرح آيف أن إختالف الكائنات الحية وأعدادها والعوامل الب 13-4 
 .تشّكل عالقة دیناميكية عرضة لإلضطراب

 .قم بتحليل وتفسير منحنيات تبّين تعداد مجتمعات حيوانات مفترسة وحيوانات فریسة
تغيرات في تعداد الحيوانات المفترسة إستعمل تشبيه آومبيوتري إلستقصاء آيف أن ال

 .تؤثر على تعداد الحيوانات الفریسة وبذلك تأثيرها على تعداد مجتمع األفراد المفترسة

یفّسر أمثلة عن تأثير اإلنسان على مجموعة بيئات مختلفة في المدى القصير والمدى  13-5 
 .الطویل

فة من السنة وحدد تأثير تفحص صورًا لمجموعة من البيئات مأخوذة في أوقات مختل
 .نشاطات اإلنسان عليها

 يفهم شكل الكائنات الحية المجهرية وزرعها  14 
 .  یعرف السمات األساسية المميزة للفيروسات وأنواع البكتيریا والفطریات الجرثومية 14-1 

 .تفّحص شرائح ميكروسكوبية أو صور فوتوغرافية ألنواع مختلفة من البكتيریا
فوتوغرافية مأخوذة بواسطة الميكروسكوب اإللكتروني لدراسة ترآيب إستخدم صور 

 . الفيروسات

یعرف األساليب المستعملة في زرع وتنمية الكائنات الحية المجهریة والخالیا المبطنة  14-2 
 . في المختبر وفي الصناعة

 .نت للتعرف على آيفية زرع الكائنات الحية المجهریة بكميات آبيرةإستعمل اإلنتر
 .إستزرع مستعمرات لكائنات مجهریة على مادة اآلجار في أطباق بتري

 

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستعمال تشبيه آومبيوتري 
 .إلستقصاء عالقة ديناميكية

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 .إستعمال عرض فيديو

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستعمال تشبيه آومبيوتري 
 .إلستقصاء عالقة ديناميكية

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستخدام اإلنترنت لجمع 

 .المعلومات
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 الكيمياء

عند نهاية الصف الحادي عشر يعرف التلميذ العمليات المستخدمة لصناعة األمونيا 
يعرف مصدر . حجر الجيريوحامض النيتريك وحامض الكبريتيك، وآيمياء صناعة ال

الخصائص الفلزية وأن الفلزات تختلف بنشاطها بطريقة لها صلة مباشرة بموقع 
يعرف آيف يمكن إستخدام الخصائص النافعة للفلزات . الفلزات في الجدول الدوري

يعرف أن التفاعالت تكون مصحوبة بتغيرات في الطاقة، وأن . في صناعة السبائك
رة تتعلق بكسر الروابط الكيميائية، بينما التغيرات الطاردة التغيرات الماصة للحرا

يعرف ويستخدم مفاهيم المحتوى الحراري للتفاعل . للحرارة تتعلق بتكوين الروابط
يعرف أن تفاعالت األآسدة واإلختزال متعلقة بكسب أو فقدان . وطاقة التنشيط

يعرف أن . غّير رقم التأآسد اإلختزال بداللة ت-اإللكترونات، ويفّسر تفاعالت األآسدة 
الفلزات اإلنتقالية هي مفاعالت أآسدة وإختزال هامة ألنها تنطوي على حاالت أآسدة 

يكون لدى التلميذ إدراك للكيمياء العامة لأللكانات واأللكينات واأللكانات . متعددة
 الهالوجينية والكحول واأللدهيدات والكيتونات واألحماض الكربوآسيلية واإلسترات

يعرف أن . وآلوريدات األسيل واألمينات والنيتريالت واألميدات واألحماض األمينية
يدرك . المصادر الرئيسية للمرآبات العضوية هي الوقود األحفورية والمواد الحية

 .أهمية األلكانات آوقود

 :على التلميذ أن

يدرك المبادئ الكامنة وراء بعض العمليات الصناعية التي نستخدمها  15 
 للحصول على مواد آيميائية نقية

المستخدمة في صناعة األمونيا من غاز ‘ هابر,یعرف التفاصيل األساسية لطریقة  15-1 
 . النيتروجين

 .  ادرس تاریخ تطور طریقة هابر لصنع األمونيا بإستخدام صور من اإلنترنت

یعرف التفاصيل األساسية ألآسدة األمونيا لتحویلها الى حامض النيتریك على صعيد  15-2 
 . تجاري آما یعرف اإلستخدامات التجاریة الرئيسية لحمض النيتریك

وما یلحقها من أآسدة ‘ هابر’ریقة أرسم خریطة تعاقبية تبّين التفاعالت األساسية لط
 . أوضح هذه العملية بصور مأخوذة من اإلنترنت. األمونيا لتحویلها الى حامض النيتریك

یدرك األهمية الصناعية لألمونيا ولمرآبات النيتروجين المستمدة من األمونيا وحامض  15-3 
 . النيتریك

وذة من اإلنترنت أو من قم بإعداد تمثيل تخطيطي، مع اإلستعانة بإحصاءات مأخ
مصادر أخرى، عن نمو اإلنتاج واإلستخدام العالمي لألسمدة النيتروجينية منذ إختراع 

 . طریقة هابر

أسرد ملخصًا، بإستخدام خریطة تعاقبية، لإلستعماالت الصناعية لألمونيا وحامض 
 .النيتریك

كبریت، وأن لذلك تأثيرات یعلم أن حقل الغاز الطبيعي في دولة قطر هو أیضًا مصدر لل 15-4 
 .على العمليات المختارة في إستغالل هذا الغاز

إحصل على إحصاءات حول محتوى الكبریت في غاز قطر في سياق زیارة صناعية 
 . وإستعلم عما یحصل بالكبریت المستخرج من حقل الغاز

بریتيك، یعرف التفاصيل األساسية لطریقة التالمس المستخدمة في صناعة حامض الك 15-5 
 . ویدرك األهمية الصناعية لحامض الكبریتيك

 .في المختبر) في الحالة الصلبة(بّين إنتاج ثالث أآسيد الكبریت 

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستخدام اإلنترنت لإلطالع على 

 .المعلومات

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستخدام اإلنترنت لإلطالع على 

 .المعلومات
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قم بإعداد خریطة تسلسل مصورة تبّين إنتاج وإستخدام حامض الكبریتيك، بإستخدام 
 .ات وصور تخطيطية مأخوذة من اإلنترت أو من مصادر أخرىمعلوم

یعرف أن الحجر الجيري هو مصدر للعدید من الكيماویات الزراعية والصناعية  15-6 
 ).جير غير مطفأ(الهامة، ویصف تحویل الحجر الجيري الى جير حي 

  .حّضر محلول مائي جيري وإختبره. قم بتحضير جير مطفأ وغير مطفأ في المختبر

بّين اإلستعماالت العدیدة للحجر الجيري ومشتقاته بواسطة خریطة تعاقبية أو من خالل 
 .عرض آومبيوتري

یصف صناعة اإلسمنت ویعرف أن التغييرات التي تحدث على مستوى الجزیئات أثناء  15-7 
 .الخرسانة هي التي تضفي على الخرسانة متانتها وقوة تحملها) نضاجإ(تصلب 

قم بتحضير مجموعة منوعة من بلوآات خرسانة مستخدمًا قوالب متماثلة وبإستخدام 
حضر إجراءات إستقصاء تختبر بواسطتها . خلطات مختلفة وظروف تصلب مختلفة

 .   شابه ذلكبلوآات الخرسانة من حيث مقاومتها لجهد الشد وصالدتها وما

يعرف الخصائص الهامة للفلزات وآيف يمكن تعديل هذه الخصائص من  16 
 خالل تشكيل السبائك

یعرف أنه یمكن ترتيب الفلزات حسب تدرج نشاطها وفقا لتفاعلها مع عوامل مثل   16-1 
الهواء والماء واألحماض، وأن هذا الترتيب یتعلق بموضع الفلزات في الجدول 

 .الدوري

ر بعض األعمال المختارة التي أجریتها على تفاعالت الفلزات وسلسلة النشاط في إستذآ
مثًال الثبات الحراري  للكربونات (إستقِص خصائص إضافية . صفوف سابقة

إعتمادًا على موضعه في ) مثل النيكيل(خّمن خصائص فلٍز أقل شيوعًا ). والنيترات
 . السلسلة ثم أجِر إستقصاءات إلختبار تخمينك

 . أسرد أسبابًا لقلة نشاط  األلومينيوم غير المتوقعة، نظرًا لموقعه في سلسلة النشاط

یسرد عددًا من السبائك، بما فيها األشكال المألوفة للفوالذ وإستخداماتها، ویقارن  16-2 
 .خصائصها مع خصائص الفلزات التي صنعت منها هذه السبائك

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

یشرح بداللة نظریة الجسيمات السبب الذي یجعل السبائك في معظم األحيان أآثر  16-3 
النقي الذي یكّون العنصر الرئيسي في ترآيبة ) المعدن (صالبة وصالدة من الفلز

 . السبيكة

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

 . خصائصه الفيزیائية

 يفهم تغّيرات الطاقة في التفاعالت الكيميائية  17 
یعرف أن التفاعالت الكيميائية تكون عادة مصحوبًة بتغييرات في الطاقة، وعمومًا على  17-1 

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

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

مثل التفاعل بين آربونات البوتاسيوم أو بيكربونات البوتاسيوم (التي ینتج عنها غازات 
 . عالت مناسبة آأمثلة على التفاعالت الماصة للحرارةهي تفا) وحمض الهيدروآلوریك

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستخدام اإلنترنت لإلطالع على 

 .المعلومات

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 HTMLتشمل إستعمال نظام 

 . لتنزيل صور من اإلنترنت

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
نترنت آمصدر إستخدام اإل
 .للمعلومات

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستخدام تطبيقات آومبيوترية 

 .لشرح المفاهيم
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ینشئ مخططات بيانية لتغّيرات الطاقة بحيث تبّين التغّيرات في المحتوى الحراري  17-2 
 . وطاقة التنشيط في التفاعل

بّين أمثلة متشابهة تكون فيها الحرارة الناتجة عن التفاعل آافية لتأمين إستمراریة 
وأمثلة أخرى عندما ال تكون الحرارة الناتجة عن ) حتراق المغنيسيوممثًال في إ(التفاعل 

 ). مثًال في أآسدة النحاس(التفاعل آافية لتأمين إستمراریته 

یعرف أن العامل الحفاز یمكن أن یغّير شكل المخطط البياني للطاقة حيث تنخفض فيه  17-3 
 .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

 مع إشارة خاصة الى عمليات H∆اسي للمحتوى الحراري  یستخدم مفهوم التغّير القي 17-4 
اإلحتراق وتكّون المواد والذوبان والتعادل، ویحسب التغّيرات في المحتوى الحراري 

 . من نتائج إختبارات عملية

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

 تمثل الحرارة الناتجة عن (mcp∆T) حيث H = (mcp∆T)/n∆العالقة إستعمل 
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 
 . إلحتراقلتفاعالت هذا ا) لكل مول(الحراري المولي 

یدرك أن آسر الروابط یتعلق بالتغّيرات الماصة للحرارة بينما تكوین الروابط یتعلق  17-5 
 . بالتغيرات الطاردة للحرارة

  اإلختزال-يفهم تفاعالت األآسدة  18 
یفّسر تفاعالت األآسدة واإلختزال بداللة آسب أو فقدان األآسجين وبداللة إنتقال  18-1 

 . اإللكترونات

 اإلختزال المألوفة، مع تحدید المواد المتفاعلة - بإستقصاء عدد من تفاعالت األآسدة قم
 . بّين إنتقال اإللكترونات لكل تفاعل على حدة. ونواتج التفاعل

 . یفّسر تفاعالت األآسدة واإلختزال بداللة التغّير في رقم التأآسد 18-2 

 لبيان التغّيرات الحاصلة في رقم 1-18تابع إستقصاء التفاعالت المذآورة في المعيار 
 .التأآسد

یعرف أن رقم التأآسد المتغّير هو سمة هامة في آيمياء الفلزات اإلنتقالية ویفّسر هذه  18-3 
 . الظاهرة بداللة الترآيب اإللكتروني لهذه العناصر

، مثل أمالح الحدید( إختزال تشمل مرآبات لفلزات إنتقالية -قم بإجراء تفاعالت أآسدة 
 . إستنبط التغّيرات في رقم التأآسد من معادالت هذه التفاعالت). ومنغنات البوتاسيوم

یقيس جهود الخالیا وینسبه الى الموضع النسبي للفلزات في سلسلة النشاط، ویشرح  18-4 
أي تفاعالت األنود (التغيرات الكيميائية في بطاریة بداللة تفاعالت نصف الخلية 

 ). الخليةوتفاعالت الكاثود في

) إلكترودات(ِقس القوة الدافعة الكهربية لخالیا آهربائية مصنوعة من أنصاف خالیا 
 .الجهد الكهربائي في أنصاف الخالیا) تدّرج(منوعة وإستنتج منها ترتيب 

 .أآتب معادالت أیونية لتفاعالت نصفي الخلية

 إعتبارات السالمة
د مناولة يجب أخذ الحيطة عن
الهيدروجين وأآسيد 

 . الهيدروجين
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ترود الهيدروجين القياسي یعّرف الجهد الكهربائي القياسي لإللكترودات بالنسبة إللك 18-5 
ویصف األساليب المستخدمة لقياس جهد اإللكترود القياسي لفلزات أو ال فلزات 

یحسب جهد الخلية القياسية عن طریق . متالمسة مع أیوناتها الموجودة في محلول مائي
 . جمع جهد إلكترودین قياسيين

 .بّين عمل إلكترود هيدروجين قياسي

الخلية للخالیا الكهربائية الشائعة اإلستعمال، مثل البطاریات یعرف تفاعالت نصف  18-6 
 .الجافة والمرآم الكهربائي

 . إصنع نموذج لمرآم وإختبره

 .  األآسجين-یصف وظيفة خلية وقود مع إشارة خاصة الى خلية الهيدروجين  18-7 

إحصل على معلومات حول الوضع الحالي لألبحاث الجاریة بخصوص خالیا الوقود 
 . طبيقاتها وناقش مستقبل هذا النوع من الخالیاوت

یكون التلميذ على بينة من الحاجة الى إعادة تدویر البطاریات الحدیثة القابلة إلعادة  18-8 
الشحن، مثل تلك المستخدمة في أجهزة الكومبيوتر والهواتف الجوالة، بسبب المعادن 

 ). زئبق والكادميوممثل ال(الثقيلة والسامة المستخدمة فيها ) الفلزات(

 . أنشئ مرآزًا في المدرسة لجمع البطاریات المستعملة

 . بصفتها مول من إلكترونات)  آولوم500 96(یعرف ویستخدم مفهوم وحدة الفارادي  18-9 

 .حدد مقدار الفارادي عن طریق التحليل الكهربائي لبروميد الرصاص المنصهر

ثناء التحليل الكهربائي وآتلة وحجم المادة أحسب آمية الشحنة الكهربائية التي تمر أ
مع إضافة (المحررة أثناء التحليل الكهربائي في تفاعالت مثل التحليل الكهربائي للماء 
ومحلول ) آمية صغيرة من حامض الكبریتيك المخفف لتعزیز التوصيل الكهربي للماء

 . آبریتات النحاس عند إلكترودات النحاس

 ية األساسية للمرآبات األليفاتيةيفهم الكيمياء العضو 19 
یعرف ویفّسر ویستخدم نظام تسمية فئات المرآبات التالية وصيغتها الجزیئية  19-1 

 :والترآيبية

 األلكانات واأللكينات؛ •

 األلكانات الهالوجينية؛ •

 الكحول؛ •

 األلدهيدات والكيتونات؛ •

 األحماض الكربوآسيلية، األسترات وآلوریدات األسيل؛ •

 .األمينات والنتریالت واألميدات واألحماض األمينية •

یصف آيمياء األلكانات من ناحية إحتراقها ومن ناحية إستبدال الكلور والبروم فيها،  19-2 
 (electrophiles)ومًا إزاء المواد اإللكتروفيلية ومن ناحية عدم نشاطها عم

 .(nucleophiles)والنيوآليوفيلية 

 .قارن خصائص اإلحتراق لمجموعة منوعة من األلكانات السائلة والغازیة

أي الجاذبة  (electrophilesبّين أن األلكانات ال تتفاعل مع المواد اإللكتروفيلية 
 .4-19المدرجة في المعيار ) لإللكترونات

یعرف أن األلكانات تستعمل بشكل رئيسي آوقود وأن حجم الجزيء هو الذي یحدد نوع  19-3 
 . الوقود وآيفية إستخدامه

 إعتبارات السالمة
إن إختبارات آيمياء األلكانات 

ولذلك يجب .فيها خطر الحريق
 .أخذ الحيطة عند القيام بها
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جدول الفئات المختلفة للوقود مع إستعماالتها الرئيسية، والمدى التقریبي لدرجات 
 . غليانها ومكوناتها الرئيسية

 .  لأللكاناتأذآر إتجاهات التغّير في الخصائص الفيزیائية

 . ناقش إستعمال الوقود القابلة للتجدید مقابل الوقود اإلحفوري

 .یصف آيمياء األلكينات بمثابة آيمياء الروابط الثنائية، والمتمثل في اإلضافة والبلمرة 19-4 

بّين إضافة الهيدروجين والبخار وهاليدات الهيدروجين والهالوجينات، واألآسدة 
 2.1- مثل إثينين(diol) المخففة لتكوین مرآبات الدیول VIIت بواسطة أیونات المنغنا

 .دیول آتفاعل إلختبار الروابط الثنائية في األلكينات

بّين أن جميع تفاعالت األلكينات تتبع نفس النمط من اإلضافة ) للمستوى المتقدم(
 . اإللكتروفيلية

 .نات واأللكيناتالترآيبي والهندسي في األلكا) التناظر(یبّين التشاآل  19-5 

للتناظر الهندسي ) ثالثية األبعاد إذا أمكن(أرسم رسومات بيانية أو حّضر نماذج 
 .والترآيبي 

 لأللكانات واأللكينات stereochemistryیصف آيمياء التشاآل الجزیئي الفراغي  19-6 
 . والجزیئات المتعلقة بها

 . إستخدم نماذج جزیئية لبيان األشكال الجزیئية

یعرف أن البترول والغاز الطبيعي هما مصدران للمرآبات العضویة ویشرح عمليات  19-7 
 .والتكریر بطریقة المبادلة بين الغاز والسائل) التكریر الهّدام بالحفز(التكسير المحفز 

 . قم بتطویر مخطط تسلسلي لعملية التكریر بالمبادلة بين الغاز والسائل في قطر

 .لمرآبات العضویة مكونة من مواد نباتية ومواد حيوانيةیعرف أن العدید من ا 19-8 

مثال صناعة اإلیثانول من السكر، وإستخدام المواد النباتية آمواد (أسرد بعض األمثلة 
 ).خام لصناعة األدویة

یصف آيمياء األلكانات الهالوجينية بداللة تفاعالت اإلستبدال وإزالة هاليد الهيدروجين  19-9 
 .لتكوین األلكين

التحلل المائي؛ تكوین النيتریالت؛ ): بروميد اإلثيل(إستقِص تفاعالت البروموإیثان
 .تكوین األمينات األولية عن طریق التفاعل مع األمونيا

بّين أن هذه التفاعالت تقع ضمن الفئات العامة لتفاعالت اإلستبدال ) للمستوى المتقدم(
 .والحذف النيوآليوفيلية

 . دامات الهامة لأللكانات الهالوجينيةیعرف بعض اإلستخ 19-10

ناقش أهمية األلكانات الهالوجينية بصفتها مرآبات وسيطة متفاعلة في صناعة مرآبات 
 .أآثر تعقيدًا

مثًال في التنظيف الجاف (أذآر بعض اإلستخدامات الخاصة لأللكانات الهالوجينية 
 أیضًا بعض القضایا أذآر). للمالبس وفي المبردات وإستخدام الكلوروفورم آمخدر

البيئية الناشئة عن إستخدام بعض األلكانات الهالوجينية بالرجوع الى معایير الصف 
 .العاشر المتعلقة بطبقة األوزون

یصف آيمياء الكحول آما هي ممثلة في اإلیثانول بما فيها خواص اإلحتراق وتفاعالت  19-11
تها للتحول الى مرآبات الكربونيل وتفاعلها مع الصودیوم وأآسد) اإلستبدال(اإلحالل 

 . وأحماض الكربونيل وإزالة الماء منها وتكوین اإلسترات وإنتاجها التجاري

. ناقش األهمية التجاریة للكحول وإنتاجها من البترول ومن السكریات بفعل الخميرة
 .قارن إقتصادیات هذین األسلوبين وقابلية إستمراریتهما
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الصودیوم ومع ثاني آرومات الصودیوم ومع حامض إستقِص تفاعل اإلیثانول مع 
 . اإلیثانویك

 . من اإلیثانول) بروميد اإلثيل(قم بتحضير البروموإیثان 

یصنف الكحول بمثابة آحول أولية وثانویة وثالثية ویصف تكوین األلدهيدات  19-12
 . ّمضوالكيتونات عن طریق أآسدة الكحول المقابلة لها بواسطة ثنائي الكرومات المح

 . أذآر نمط التغيرات في الخصائص الفيزیائية للكحول األحادیة والثنائية والثالثية

قم بتحضير ألدیهایدات وآيتونات نموذجية عن طریق أآسدة الكحول المرادفة بواسطة 
 .ثنائي آرومات محمض مع تقطير الناتج وتحدید خواصه

 . في األلدهيدات والكيتوناتیصف آيمياء مجموعة الكربونيل، آما هي ممثلة  19-13

مّيز بين األلدهيدات والكيتونات بناء على تفاعالت مع عوامل مؤآسدة مثل آاشف 
 . الذي یستخدم للتميز بين األلدهيدات والكيتونات (Tollens’ reagent)‘تولينز’

لرابطة الكربونيل nucleophilic  )المانحة لإللكترونات(بّين التفاعالت النيكليوفيلية 
 ).التفاعل مع آبریتيت الصودیوم الهيدروجيني: مثال(

بّين تفاعل مجموعات األلكيل مع الهالوجينات من خالل تفاعالت مثل تفاعل 
 ). ثالثي یود الميثان(األیودوفورم 

 ثنائي نيتروفينيل -4، 2مثل التفاعل مع (بّين تفاعالت التكاثف مع مجموعة الكربونيل 
 ).الهيدرازین

 . وین األحماض الكربوآسيلية وتفاعالتها لتكوین إسترات وأمالحیصف تك 19-14

 .عن طریق أآسدة اإلیثانول) األسيتيك(حّضر حامض اإلیثنانویك 

حّضر ملح الصودیوم لحامض األسيتيك عن طریق معادلة الحمض مع هيدروآسيد 
 . الصودیوم

من خالل ) يكاألسيت(بّين آيف یمكن تكوین حامض اإلیثانویك ) للمستوى المتقدم(
 . التحلل المائي لمرآب اإلیثانيتریل في وسط حمضي ومن خالل أآسدة اإلیثانول

 . حّضر إیثانوات اإلیثيل عن طریق التفاعل بين حامض اإلیثانویك واإلیثانول

یصف الترآيب النموذجي لألسترات ویعرف أنه یمكن تحللها في الماء الى آحول  19-15
 .وحمض

 . اإلیثيل في الماءقم بتحليل إیثانوات

 . یعرف اإلستعماالت التجاریة الرئيسية لإلسترات في صناعة العطور والمواد المنكهة 19-16
 

 الفيزياء

عند نهاية الصف الحادي عشر يسرد التلميذ قوانين نيوتن للحرآة ويستخدمها لحل 
حرآة يمّيز بين الكتلة والوزن، ويعرف أن آمية ال. مسائل عن الحرآة في البعدين

محفوظة أثناء التصادمات ويطّبق هذه المعرفة على التصادمات واإلنفجارات في البعد 
يعّين مرآز الثقل لصفيحة رقيقة ويطّبق قاعدة عزم القوة على مسائل من . الواحد

يعّرف ويقيس درجة الحرارة ويعرف آيف تنتقل الطاقة الحرارية من . الحياة الواقعية
لحرارة تنتقل بالحمل الحراري واإلشعاع والتوصيل، يعرف أن ا. مكان الى آخر

يعرف أن بعض المواد تتمتع بموصلية أفضل من . ويستطيع سرد أمثلة على آل منها
هي أساس أنماط األحوال الجوية، وأن بعض ) الحراري(غيرها، وأن تيارات الحمل 
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يستخدم مفهوم السعة . األسطح تشع وتمتص الحرارة بدرجة أفضل من غيرها
. الحرارية النوعية والحرارة الكامنة النوعية لحساب الحرارة المنتقلة الى األجسام

يعرف أن الضوء ينتشر بخطوط مستقيمة وآيف ينعكس وينكسر؛ يكون على إطالع 
يفهم تشتت الضوء ويدرك بعض تأثيراته الطبيعية، . ببعض تطبيقات هذه الخصائص

رف التلميذ أن التيار الكهربائي هو يع. ويعرف آيف تستقبل العين الضوء وترآزه
عبارة عن مجرى جسيمات مشحونة آهربيًا ويحل مسائل متعلقة بالتيار الكهربائي 

يستخدم المكثفات في دوائر آهربائية فعلية ويستخدم المقاوم الحراري . وفرق الجهد
) دايود(والوصالت الثنائية ) مقاومات آهربائية متغيرة بتغير درجة الحرارة(
ترانزستورات والمقاومة الضوئية بمثابة مجزئات جهد لتشغيل البوابات في دوائر وال

يعرف آيف أن المفاتيح أحادية وثنائية وضع اإلستقرار والمفاتيح المترددة . المنطق
 . أوتوماتيكيًا يمكن أن تستخدم في دوائر الذاآرة

 : على التلميذ أن

 يفهم العالقات بين القوى والحرآة 20 
 .یسرد قوانين نيوتن الخاصة بالحرآة ویطبقها على وضعيات حقيقية من الحياة اليومية 20-1 

أوضح قوانين نيوتن الخاصة بالحرآة من خالل وضعيات واقعية، علمًا بأن القانونين 
األول والثاني لنيوتن یمكن توضيحهما من خالل أمثلة مثل تسارع وتباطؤ سيارة، ومن 

آة السير وحرآة آرة أثناء مباراة آرة قدم أو مباراة خالل تصادمات سيارات في حر
أما قانون نيوتن الثالث فيمكن توضيحه من خالل أمثلة مثل جسم معلق ساآن . تنس

 . یسقط عند قطع حبله

یعرف أن آمية الحرآة الخطية هي حاصل ضرب الكتلة والسرعة المتجهة، وأن معدل   20-2 
 .F = maیفهم ویستخدم العالقة .  المسببة لهتغّير آمية الحرآة لجسم یساوي القوة

ِقس بإستخدام دقاق زمني عجلة عربة یتم سحبها بقوة ثابتة فوق سطح بحيث ُتهمل 
ِقس عجلة جسم یسقط حرًا . غّير آتلة العربة والقوة المستخدمة. مقاومة اإلحتكاك
 . بطریقة مماثلة

 .یميز بين الكتلة القصوریة والكتلة التثاقلية 20-3 

مثل سحب ورقة من تحت جسم ما، (أوضح القصور الذاتي بإستخدام تجارب بسيطة 
 ). مثل قطعة نقود آبيرة، دون تحریك الجسم

ناقش التميز بين الكتلة التثاقلية والكتلة القصوریة وأنهما بمثابة مفهومين یؤدیان الى 
 . نفس القيمة

أوجد .  السرعة عن اإلتجاهيةإستقِص القوة المطلوبة إلیقاف آتل مختلفة متحرآة بنفس
قياس القوة المطلوبة ) ب(وزنه على ميزان في المنزل و) أ(آتلة شخص من خالل 

إلیقافه عن الحرآة أثناء دورانه فوق آرسي دوار، بالمقارنة مع القوة المطلوبة إلیقاف 
 .آتلة تتحرك بنفس السرعة الزاویة

 . یمّيز بين الكتلة والوزن 20-4 

 .ميزان حساس وميزان ذو آفة لقياس الكتلة في مجاالت جاذبية مختلفةناقش إستخدام 

آمية الحرآة ویطبقه على التصادمات المرنة وغير المرنة ) حفظ(یعرف مبدأ بقاء  20-5 
 .وعلى اإلنفجارات التي تشمل جسمين في بعد واحد

إستخدم أجهزة الدقاق الزمني أو أجهزة مشابهة إلستقصاء التصادمات المرنة 
 . واإلنفجارات بين عربتين متدحرجتين بنفس الكتلة
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یعرف أن وزن جسم ما یمكن إعتباره وآأنه یؤثر عند نقطة مفردة والتي ُتعرف بمرآز  20-6 
 . الثقل

 .أوجد مرآز الثقل لصفيحة ذات شكل غير منتظم

 .ناقش تأثير مرآز ثقل السيارة على قابلية إلتصاقها بالطریق أثناء سيرها

ف ویطّبق عزم القوة وعزم اإلزدواج ویطّبق قاعدة محصلة العزوم على نظام یص 20-7 
 .موجود في حالة إتزان

مثل تدویر صامولة (خذ قياسات مناسبة لحساب عزم اإلزدواج في وضعيات حقيقية 
 ). سداسية الجوانب بواسطة مفتاح ربط

 .عضالت جسم اإلنسانیسرد ویفّسر تطبيقات مبدأ عزم القوة على نظم هندسية وعلى  20-8 

، وذلك بإستخدام شرائط )الرافعتين(إصنع نموذج لذراع إنسان یبّين آليتي العتلتين 
 . مطاطة آعضالت

 .خذ قياسات مناسبة وأحسب القوة المؤثرة من عضلة ذراع حينما ترفع آتلة معروفة

 لرجلك عند وقوفك على‘ أخيل’خذ قياسات مناسبة وأحسب القوة المؤثرة على وتر 
 . آعب قدمك

 يفهم الفيزياء الحرارية 21 
یعرف آيف تعمل . یعّرف درجة الحرارة ویشرح آيف یتم تدرج ميزان الحرارة 21-1 

 .موازین الحرارة المختلفة ویسرد ميزاتها وسيئاتها

 .عایر الكحول في ميزان حرارة زجاجي

 الرقمي، وميزان مثل الميزان اإللكتروني(قارن إستعمال أنواع موازین حرارة مختلفة 
لقياس تغيرات درجة ) الحرارة الكحولي ، والميزان المؤلف من مزدوج حراري

 . الحرارة في الماء أثناء تسخينها

یدرك أن الطاقة الحراریة تنتقل من منطقة ذات درجة حرارة أعلى الى منطقة ذات  21-2 
 حالة إتزان درجة حرارة أقل وأن المناطق المتساویة في درجة حرارتها تكون في

 . حراري

یعرف أن الحرارة تنتقل بالحمل وبالتوصيل واإلشعاع، ویشرح اإلنتقال بالحمل  21-3 
 . والتوصيل بداللة حرآة الجزیئات

 وتوسع 17إستذآر النشاطات التي سبق إجرائها في الصف الثامن تحت المعيار رقم 
 . بها لتوضيح مفهوم إنتقال الحرارة

رات الحمل في الهواء وفي الماء ویفهم آيف یمكن أن تؤثر هذه یعرف أسباب تيا 21-4 
 . التيارات على المناخ واألحوال الجویة

 . البوتاسيوم البلوريVIIبّين تيارات الحمل في الماء بإستخدام قطعة من منغنات 

أرسم مخطط بياني لنظام مياه منزلية یبّين آيف أنه یعتمد على تيار الحمل الحراري 
 . بطریقة صحيحةلكي یعمل 

 . إصنع نموذج لنظام مياه منزلي وبّين تيارات الحمل بواسطة قلم ملون

الحظ تأثيرات . أدرس تأثير البحر على المناخ، على الصعيدین العالمي والمحلي
التغيرات الصغيرة ظاهریًا في درجة حرارة مياه البحر، مثل تلك التي تسبب أحداث 

 .‘إلنينيو’ أعاصير مناخية مثل

  7-21أنظر المعيار 
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یعرف أن الحرارة یمكن أن تشع عبر الفراغ وأن حرارة الشمس تصل الى األرض  21-5 
 . بهذه الطریقة

إستخدم زوج سطحين عاآسين ذات شكل قطع متكافئ مع مصدر حرارة موجود عند 
بؤرة أحد السطحين ورأس عود ثقاب موجود عند بؤرة السطح الثاني لبيان آيف أن 

 . الحراري یمكن أن ینعكس مثل الضوءاإلشعاع 

یعّرف مفهوم السعة الحراریة النوعية والحرارة النوعية الكامنة ویفسرهما بداللة  21-6 
یقدم تفسيرًا لوجود إختالف نسبي بين هاتين الكميتين . نظریة الحرآة الجزیئية

 . وإلختالفهما بإختالف المواد

 . أرسم منحنيات تبّين تبرید السوائل أثناء تجمدها وفّسر شكل هذه المنحنيات

 . حدد السعة الحراریة النوعية لألجسام الصلبة والسوائل بواسطة أساليب مختلفة

 .حدد الحرارة الكامنة لإلنصهار والتصعيد للجليد والماء

یدرك سبب القيمة الكبيرة الغير إعتيادیة للحرارة النوعية الكامنة للماء، وأهمية هذه  21-7 
 .الظاهرة بالنسبة لتنظيم حرارة الجسم وبالنسبة لتأثير البحار والمحيطات على المناخ

 . رة النوعية الكامنة لسوائل مختلفةقارن السعة الحرایة النوعية والحرا

قّدر الحرارة التي یمكن تخزینها في الطبقة العلویة للمحيط الهادي على عمق متر واحد 
 . وذلك لكل إرتفاع درجة واحدة في حرارته

 يتعرف على الضوء والبصريات  22 
ح یعرف أن الضوء یسير بخطوط مستقيمة وأنه ینعكس على أسطح مستویة، ویشر 22-1 

 . 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

سة الوصفية یشرح الهند. یعرف أن الضوء ینكسر عند مروره من وسط الى آخر 22-2 
إلنكسار األشعة، یحسب معامل اإلنكسار لوسط ما ویفّسره بداللة التغّير الحاصل في 

 . سرعة الضوء

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

ویدرك مفهوم الُبعد . ت مجّمعة وعدسات مفِرقةیبّين آيف تتكون الصور بواسطة عدسا 22-3 
 . یفّسر تطبيقات شائعة لهاتين الظاهرتين. البؤري

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

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

أرسم مخططات بيانية إعتمادًا على تجارب عملية لتحدید موقع ) للمستوى المتقدم(
الصور المكّونة بواسطة عدسات مجمعة وعدسات مفرقة، لتؤدي الى تعریف 

 .‘التكبير الخطي’و‘ و الُبعد البؤري‘ البؤرة’، ‘المحور الرئيسي’المصطلحات 

 . تهایعرف عن المرایا الكریة ویشرح بعض إستعماال 22-4 

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

 إعتبارات السالمة
تخدم إن الجامد نفتلين المس

تقليديًا لرسم المنحنيات البيانية 
لتبريد السوائل من أجل تجميدها 

يسبب مرض السرطان ولذا 
 .ينبغي إستخدام بديل له
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 . یشرح ما هو اإلنعكاس الداخلي الكلي وتطبيقاته في األلياف البصریة 22-5 

 . إستقِص اإلنعكاس الداخلي الكلي في قالب من الزجاج

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

 . قم ببيان وتطویر مفهوم الزاویة الحرجة) للمستوى المتقدم(

 . یبّين تشتت الضوء ویشرحه 22-6 

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

بّين أن تشتت الضوء یمكن أن یكون مشكلة في األدوات واألجهزة ) لمستوى المتقدمل(
البصریة مثل الكاميرا أو المنظار وإشرح آيف یتم التخلص من هذه المشكلة بإستخدام 

 ). أآروماتية(عدسات مرآبة غير لونية 

 ولون السماء یشرح بداللة اإلنكسار والتشتت ظواهر طبيعية مثل قوس المطر والسراب 22-7 
 . ولون الشمس عند الغروب والفرق بين العمق الحقيقي والعمق 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

 .ن الضوء وترّآزه وآيف یمكن تصحيح قصر وطول النظریعرف آيف تستقبل العي 22-8 

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

 )الكهرباء المتحرآة(يفهم المبادئ األساسية للتيارات الكهربائية  23 
جسيمات مشحونة آهربائيًا ویعّرف الشحنة یعرف أن التيار الكهربائي هو معدل سریان  23-1 

 .  Q = Itالكهربائية ووحدة الكولوم، ویحل مسائل بإستخدام العالقة

بّين أن التيار الكهربائي هو سریان جسيمات ذات شحنة آهربائية وذلك بإستخدام مولد 
یّمد شحنات آهربائية عبر جلفانوميتر ومنه الى صفيحتين بينهما آرة ‘ فاندیجراف’
 . لقة وموصلة للكهرباءمع

   VI= P و  Q/W= Vیحل مسائل بإستخدام العالقات . یعّرف فرق الجهد والفولت 23-2 
 . P = I2R و

 .ِقس وقارن إستهالك القدرة الكهربائية لمجموعة من األدوات الكهربائية المختلفة

القدرة ِقس إستهالك القدرة الكهربائية لمحرك آهربائي حينما یرفع ثقل وقارنه مع 
 . الميكانيكية الناتجة

 A/lρ = R و  IR= Vیعّرف المقاومة الكهربائية ویحل مسائل بإستخدام العالقتين  23-3 
 .لعدد من المقاومات الكهربائية الموصلة على التوالي وعلى التوازي

 .إستقِص العالقة بين التيار والجهد لموصالت أومية وموصالت غير أومية

اومة الكهربائية على الحرارة وعلى الضوء في المقاومات إستقِص إعتماد المق
والمقاومات ) مقاومات تنخفض مقاومتها مع إرتفاع درجة الحرارة. (الحراریة
 .الضوئية

 .إستخدم مقاومات آهربائية مختلفة آمجزئات للجهد الكهربائي
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مة الداخلية للخالیا یمّيز بين القوة المحرآة الكهربائية وفرق الجهد ویدرك مفهوم المقاو 23-4 
 .الكهربائية 

أحسب المقاومة الكهربائية لخلية موجودة في دائرة آهربائية عن طریق قياس شدة 
التيار في الدائرة وفرق الجهد عبر مقاومة آهربائية خارجية متغيرة مع تغير هذه 

 .المقاومة

 .  الحرآةإشرح لماذا ینخفض نور األضواء األمامية للسيارة عند تشغيل موتور بدء

 يستخدم أدوات إلكترونية في دوائر تحكم عملية 24 
 .یفهم ترآيب المكثفات الكهربائية وإستعماالتها في الدوائر الكهربائية 24-1 

قم بتفریغ مكثفات آهربائية من خالل ميكروأميتر ووصلة ثنائية ضوئية وموتور 
 .صغير

 دائرة تحتوي على وصلة ثنائية بّين التقویم الموجي الكامل لتيار آهربائي بإستخدام
 .وراسم ذبذبات وبّين تأثير التنعيم للمكثف

 . قم بتصميم وصنع دوائر تأخير آهربائية

یشرح اإلختالف في المقاومة الكهربائية التي تبينها أدوات من نوع مقياس فرق الجهد،  24-2 
تور؛ ویستعمل هذه والوصلة الثنائية والمقاومة الضوئية، والمقاوم الحراري، والترانزس

 . المقاومات بمثابة مجزئات للجهد في دوائر عملية

مثل مفتاح (أنشئ دوائر آهربائية عملية بإستخدام أنواع مختلفة من المقاومات والمفاتيح 
بمثابة مجزئات جهد للتحكم بترانزستور یتحكم بدوره بناقالت طاقة أخرى عبر ) ‘رید’

 . مرحل آهربائي

 البوابات المنطقية العملية ویحدد جداول الصواب لهذه البوابات، منفردة یستخدم دوائر 24-3 
 . ومجتمعة

 . إستعمل بوابات منطق في دوائر تحكم إلكترونية عملية

مثل دائرة تتحكم بالضوء الداخلي في السيارة، (قم بتصميم وبناء دوائر تحكم عملية 
 . من الدخالءودائرة لغلق ستار بطریقة أوتوماتيكية، ودائرة تحذیر 

یفهم ویستخدم أحادیة وثنائية ووضع اإلستقرار والمفاتيح المترددة أوتوماتيكيًا ویعرف  24-4 
 . آيف یمكنها تكوین دوائر ذاآرة

 .رّآب مجموعات مفاتيح لعد أحداث متتالية

أدوات : مثًال(إستعمل أدوات بدوائر إلكترونية متكاملة بسيطة ) للمستوى المتقدم(
 . في دوائر تحكم) ضخمات التشغيلالتوقيت وم

 
 


