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 :الدلـیـل
 

یأتي ھذا الدلیل لیساھم في توجیھ منجزي مواضیع االمتحانات حتى ال تتم بشكل عشوائي غیر مدروس   
صیل، كان لزاما أن یتم بالموضوعیة العلمیة في تقویم التح أساسیاولكون موضوع االختبار عامال ھادف.  وال 

 كوینیة.ال نحید عن أھداف المنھاج من العملیة الت والتربویة حتى
وطرق االختبار  وكیفیات وضوابط بناء وتوضح أھدافومن أجل ذلك تضمن ھذا الدلیل محاور تربویة توجھ   

طریقة أمثل  إلىل في األخیر مادة التكنولوجیا (ھندسة الطرائق)، لنص یات، مع ربط ذلك كلھ بخصوصتقویمھا
مستوى -موضوعي بشكل-أنھ أن یقومفي انجاز موضوع امتحان شھادة البكالوریا، و الذي من ش وادق 

 التحصیل لدى المترشحین.
 

 مفھوم التقویم:
 

 .اجھعوجاالشيء أي عدلھ وأزال  قوم ːلغة-أ
انطالقا من أھداف  ما قیمي) عمل(إصدار حكم  من تقییم في تعریفھ العام ھو اإلجراء الذي یمكن ːاصطالحا-ب

 قرار بیداغوجي. تعلیمیة قصد اتخاذ
جمع معلومات تتسم بالصدق والثبات والفعالیة، وتحلیل درجة مالءمتھا لمجموعة معاییر خاصة  تعریف دوكتیل :

 باألھداف المسطرة مسبقا من أجل اتخاذ القرار
 قیمة.التقویم سیرورة نسقیة إلصدار حكم بشأن تعریف ویلبر ھریس: 

 

 أنواع التقویم:
 

 التقویم التحصیلي التقویم التكویني التقویم التشخیصي

 یكون حیث القبلي ویسمى
 التعلم بدایة قبل

 ːووظیفتھ
 استعداد مستوى تحدید 

 للتعلم المتعلمین
  الفردیة الفروق تحدید 

 .بینھم الموجودة
 النقائص عن الكشف 

 .والصعوبات
 المشكالت عن الكشف 

 المعوقة الدراسیة
 لمعالجة الحلول تصور 

 .النقائص
اختبارات المكتسبات 

 القبلیة،
 أو عالمة تقدیر لمنح سلی

 المشروع إعداد في یفید بل
 .البیداغوجي

یعتبر أھم أنواع التقویم حیث 
 ːیسعى إلى 

 المتعلمین مواكبة مدى 
 أسئلة،ː التعلم لعملیة

 .الخ...تطبیقات
 الصعوبات عن الكشف. 
 المسار تصحیح. 
 الفعل عناصر في التحكم 

 .التعلیمي
 من حدث ما مقدار معرفة 

 جوانب في سلوكي رتغی
 والوجدان المعرفة

 .والمھارة
 

 والختامي لدیھ التجمیعي ویسمى
 ːاجتماعیة وظیفة
 خصوصیات أن من یتأكد 

 نظام لشروط تستجیب التلمیذ
 على یشھد إشھادي( التكوین

 ).المتعلم بلغھ الذي المستوى
 األھداف بین الفارق یقیس 

  المحققة واألھداف المسطرة
 متعلم بأداء متعلم أداء قارنی 

 .آخر
 السلیم، التوجیھ على یساعد 

 تنبئي فھو
 التحصیلیة االختبارات أدواتھ. 
  التربوي الفعل نھایة. 
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من  ، )تحصیليال، التشخیصي، التكویني( النوع فإن التصورات تختلف من حیث إذا كان معنى التقویم متفقا علیھ
 ظیفتھ ....الخو ن حیث(قبل، أثناء وبعد) وم حیث زمن التقویم

 

 )غایتھ، نتائجھوظیفتھ، موضوعھ، ھدفھ  حیث (زمنھمقارنة بین أنواع التقویم من 
 

 نتائجھ غایتھ ھدفھ موضوعھ وظیفتھ زمنھ نوع التقویم

 التشخیصي
في بدایة التعلم 
(درس، وحدة، 

 مجال ..)
معرفة منھجیة  مكتسبات قبلیة توجیھیة

 التدریس
معرفة وضعیة 

 االنطالق

التوجھ 
صوب ما 

 یجب إتباعھ

خالل عملیة  التكویني
 تعدیلیة التعلم

اخطاء شائعة    -
  ثغرات-
 موارد -
درجة نمو  -

 الكفاءة

سد الثغرات  -
النقص  تجاوز-

الحاصل 
 بالمعالجة

رصد مكامن 
الضعف والقوة 

سیرورة في 
 التعلمیة العملیة

رسم معالم 
الخطة 

 العالجیة

 في نھایة التعلم التحصیلي

إشھادیة في 
فصل أو نھایة 

 أو نھایةالسنة 
 سلك التعلیم

الكفاءات إرساء 
 الالزمة

اتخاذ القرار 
،منح  انتقال(

 شھادة)

 إداریة 
 (التصنیف
 )والترتیب

الدلیل 
 والحجة

 

 (المزایا ،المھام ، األدوات) مقارنة بین أنواع التقویم من حیث
 

 لتحصیليالتقویم أ التقویم التكویني التقویم التشخیصي 

 المزایا
 التحقق من المكتسبات  -
معرفة ما یمكن  -

 استثماره من مكتسبات

مواكبة العملیة التعلیمیة  -
 التعلمیة 

معرفة مدى تطور األداء  -
 لدى كل متعلم

 

 معرفة الملمح العام للمتعلم -
یسمح بتقییم عدة جوانب من  -

 المكتسبات

 المھام

تقدیر السمات الفردیة  -
 ملكل متعل

ستراتیجیة اوضع  -
 التعلم

ضبط الصعوبات من  -
 خالل اإلنجاز

تسمح بتعدیل األنشطة  -
 لتذلیل الصعوبات

رسم معالم الخطة  -
 العالجیة

یسمح بالحكم على مدى  -
 تحقق أھداف المنھاج

یسمح بالحكم على مكتسبات  -
بتحقق الكفاءة واإلقرارالمتعلم 

 أو عدم إنماءھا

 یة بسیطةوضعیة إدماج - األدوات
 أسئلة -

 المراقبة المستمرة -
 وضعیة إدماجیة -
 أنشطة (تمارین تطبیقیة) -

 المراقبة المستمرة -
االمتحانات الموحدة  -

 وضعیة إدماجیة)والرسمیة (
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 ː(التقییم) والتقویم المراقبة، القیاسبین مقارنة 

 الــتــقـویـــم الـقــیاس (التقییم) الـمـراقــبــــة
ص التناسب أو الفرق بین فح -

 إنتاجات التالمیذ
في وضعیة معینة بالنسبة إلى 

علیھ نموذج مرجعي متفق 
 الخ.) ، نموذج، طریقة...(قاعدة

فحص مستمر یعقبھ القیاس  -
 ثم العالج.

تقدیر كمي لسمة معینة أي  -
 إعطاء عالمة.

وصفا  وصف للسلوك -
 كمیا(االختبارات التحصیلیة).

تثمینھ وفق وتقدیر المنتوج و
 الھدف المحدد.

صدار حكم على قیمة إ -
 والبحث عن نقاط العالمة

الضعف وتصحیحھا في عملیة 
التعلم وصالحیة األسالیب 

 المستعملة.
وصف للسلوك وصفا نوعیا  -

وأعم من القیاس  وھو أشمل
   (التقییم).

 معاییر ومؤشرات التقویم: 
لمیة بحیث تكون شاملة لمختلف مكتسبات المتعلمین على یتم بناء واختیار وضعیات تقویم الوحدة التع

 النحو التالي :
 تنتمي إلى مجموعة عائلة الوضعیات التي تحدد الكفاءة . ة*یتم تقویم الكفاءة باقتراح وضعیة إدماجی

 نتاجھ، من خالل قراءات متعددة ووجھات نظر نسمیھا المعاییر.إ*ینظر األستاذ أو المتعلم إلى ما تم 
(المالءمة تتصف بالتجرد والعمومیة والمعاییر المعتمدة ھي  ،ھي صفات المنتوج المنتظر :ییرالمعا

 االنسجام والدقة ) الصوابیة وو
 العنصر الالزم مالحظتـھ في كــل  إنتـاج ھو:مؤشر ال

 ھو السلوك اإلیجابي الذي ینجزه التلمیذ، ویكون عالمة دالة على حدوث فعل التعلم ضمن وضعیة ما
: مواظبة التلمیذ على دروسھ مؤشر لنجاحھ، ولكن أثناء التقویم ینبغي اللجوء إلى أكثر من مؤشر  المث

 لیكون الحكم صادقا .وفیما یلي جدول المعاییر والمؤشرات :
 المؤشرات (وصف مفصل للمعاییر) المعاییر

 (المالءمة) الوجاھة– 1
 (المالئمة مع الوضعیة)  

 فھم التعلیمات -
 ة لإلجابةوضع خط -

 
االمعاییر الدنی  

 

 الصوابیة  (الصدق ) -2
 (استعمال سلیم ألدوات المادة)

 التفاعل مع السند -
 االستعمال السلیم للسند المعطى -

  االنسجام (التناسق) -3
 (انسجام اإلجابة وفائدة المنتوج)

 التسلسل المنطقي -
 التحلیل  -
 االستخالص -

 اإلتقان (الدقة) -4
 تیبالتر -
 الخط -
 اللغة ... -النظافة -

 
االعلی المعاییر  
 تقدیم نصائح وإرشادات... - اإلبداع -5 
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ینبغي مراعاة استقاللیة المؤشرات عن بعضھا البعض، وإعطاء األھمیة الخاصة للمؤشرات األساسیة  :مالحظة

 في تقویم األداء بالنسبة للكفاءة .
للمعاییر العلیا  4/1 تنقیط للمعاییر القاعدیة واألساسیة ، بینما نخصص العالمةفي سلم ال 4/3 نحتسب العالمة  :ھام

 . كاإلتقان واإلبداع
 

 : بناء االختبار
إن بناء اختبار ما لیس باألمر العشوائي بل یخضع لقواعد منھجیة و اعتبارات موضوعیة تسمح لنا  

 بتحدید مختلف الكفاءات و قیاس مختلف األھداف األساسیة، 
 في ثالثة مستویات : -بشكل عام  -یمكن تصنیف تلك الكفاءات  و

 
 : كفاءات من المستوى األول -1
و  فلرموز و المصطلحات و التعاریا لمعارف الخاصة بالمادة مـن معرفة استخدام ختلف او تتضمن م 

 تنتاج عالقة معینة.من اس المتعلم و مختلف المھارات التي تمكن و المفردات اللغویة القوانین و العالقات 
 
 : كفاءات من المستوى الثاني -2
للتوصل الى  لمتعلم و تتضمن مختلف المعارف و المھارات التي ال تخص المادة فقط، و التي یستعملھا ا 

 ضیةمال العملیات و األدوات الریاة السلیمة، و استعالمعارف المطلوبة، كاستعمال و توظیف اللغة العربی
 و غیرھا للتوصل الى المعارف الكیمیائیة مثال. البرمجیاتاآللة الحـاسبة العلمیة، و  و الفیزیائیة، و 

 

 : كفاءات من المستوى الثالث -3
النظریة و ضبط النتائج و ھذا النوع من  إلىو ھي التي تتضمن تطبیق المنھج العلمي للوصول  

 إصدار أحكام. التحلیل و سیر و التفالكفاءات یتطلب درایة أوسع و أعمق و أدق بالمادة تمكن من 
اة ھذه ق من بلوغ األھداف من خالل مراعو التمییز بین كفاءاتھم و التحق متعلمین و علیھ یمكن تقویم ال
حدھا األعلى و ھو المستوى الثالث كما یمكن تدریج  إلىو ھو المستوى األول  األدنىالكفاءات من حدھا 

 جات.عدة در إلىالكفاءة في المستوى الواحد 
 : تحدید أھداف االمتحان

 محددة المرجعیة ال المتطابقة معكفاءات التقویم أساسا على  االمتحان كزتیر 
 یجب أن تراعى المقاییس التالیة: ، كمافي المنھاج، و طبیعة االمتحان الرسمي 

 نوعیة المعارف و المھارات. - 
 شمولیة قیاس المھارات المحددة في المنھاج. - 
 رار األسئلة التي تقیس نفس المھارة.تجنب تك - 
 الصعب) إلىترتیب أسئلة االمتحان حسب التدرج (من السھل  - 
 احتواء التمرین الواحد على أكثر من محور. - 
 نموذجیة مرفقة بسلم تنقیط موضوعي دقیق وواضح. إجابةوضع  - 
 

 :  تحدید المحتوى المراد تقویمھ
 و السھر على : راد تقویمھا عن طریق االمتحانمن الضروري تحدید الموضوعات الم   

 االحترام الصارم للمنھاج. - 
 إعطاء المعلومات الالزمة لحل السؤال. - 
 أن تكون األسئلة في متناول المترشح المتوسط. - 
 الدقة الصارمة في األسئلة، و تفادي األخطاء مھما كان نوعھا. - 
 التفخیخ.التضلیل و ب مع تفادي أسلوب الوضوح في التعبیر اللغوي و في المطال - 

 الصطالحات الدولیة.ا احترامفاتھا عند اللزوم والدقة في استعمال المصطلحات مع ذكر مراد -
 الدولیة. مقاییسالثوابت وفق الفي استعمال الوحدات القیاسیة، و الدقة العملیة -        

  .قة للواقعطرح األسئلة غیر المطاب تجنب - 
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 مقاییس التقویم في صیاغة األسئلة. مراعاة - 
 ) الحل، و التنظیم، و الكتابة... لقراءة و التفكیر، و( ا الوقت الكافي لالمتحاناألخذ بعین االعتبار  -

 المنھاج كما یمكن أن  یمكن أن یشمل الموضوع تمارین مستقلة یتناول كل منھا مجال معین من - 
  ن مجال بما في ذلك األنشطة (األعمال التطبیقیة)أكثر میشمل التمرین الواحد على       

 .أكبر نسبة ممكنة من المنھاجالموضوع على  یشتمل - 
 صفات االختبار الجید:

 حتى یكون االختبار جیدا یجب توفر بعض الصفات األساسیة المتمثلة في:     

مھما  ھناك فروقات * الموضوعیة: أن تكون عالمة المتعلم مستقلة عن شخصیة المصحح حیث ال تكون
 تعدد المصححون.

متعلمین وفي * الثبات: أن یعطي االختبار نفس النتائج أو قریبة من بعضھا إذا أعید االختبار على نفس ال
 نفس الظروف.

كفاءة * الصدق (المصداقیة): أن یقیس االختبار ما یجب قیاسھ أي التوافق بین مضمون التقویم وال
 المستھدفة في المنھاج.

تكون أسئلتھ ذات  تمییز: أن یكشف االختبار عن الفروق الفردیة بین الممتحنین، فاالختبار الجید ھو الذي*ال
 مستویات متنوعة بین السھولة والصعوبة والموجھ إلى التلمیذ المتوسط المستوى.

عاییر للتطبیق االختبار وتصحیحھ.* التقنین: ویعني وضع شروط وم  
 

 وجیا (ھندسة الطرائق)طبیعة اختبار مادة التكنول

 في امتحان البكالوریا                

 ة تفني ریاضيشعب ھندسة الطرائق)مادة التكنولوجیا (
 
منھاج السنة الثالثة ثانوي، على أن تقیم التمارین  مجاالتیتضمن االختبار ثالثة تمارین تشمل  

ك المتعلقة بنشاطات التعلم (األعمال المقترحة مستویات الكفاءات المستھدفة في المنھاج، بما فیھا تل
 في تمرین واحد. مجالیكون كل تمرین على مجال من المجاالت األربعة، كما یمكن دمج أكثر من التطبیقیة).

 نقاط 08:التمرین األول
 ) أسئلة على األكثر08من ثمان ( یتكون                 

 نقاط 06:ثانيالتمرین ال
 ) أسئلة على األكثر06ت (من س یتكون                 

 نقاط 06:ثالثالتمرین ال
 ) أسئلة على األكثر06من ست ( یتكون                 

 
 

 
 منھاج السنة الثالثة
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 المجـال األول: الكیمیـاء العضویــة
 

 

یكون المتعلم قادرا على توظیف خواص الفحوم الھیدروجینیة لتحضیر الكفاءة القاعدیة: 
ویدرك أھمیة المركبات العضویة المغنیزیومیة ویوظف فعالیة الوظائف مشتقات أخرى 

 األكسیجینیة لتحضیر مركبات عضویة ذات أھمیة صناعیة.
 

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم المفاھیـم –المحتـوى 

 : الفحوم الھیدروجینیة1الوحدة 
 الفحوم الھیدروجینیة اآللیفاتیة -1
 ع األكسیجینتفاعل األلكانات م -1.1 

 و الھالوجینات        
 أكسدة األلسانات: خفیفة، عنیفة،   -2.1 

 باألوزون.        
 ھدرجة األلسانات و األلسینات -3.1 
 ھلجنة األلسانات و األلسینات -4.1 
 إماھة األلسانات و األلسینات -5.1 

 الفحوم الھیدروجینیة اآلروماتیة -2
 یة التي أكسدة المركبات اآلرومات -1.2 

 تحتوي على نواة بنزینیة واحدة ذات        
 سلسلة واحدة أو عدة سالسل جانبیة       

 تفاعالت الھلجنة، األلكلة، األسیلة،    -2.2 
 النترجة، السلفنة على النواة البنزینیة      

 اإلنصھار القاعدي لمركب آروماتي  -3.2  
 سلفوني.       

 غنزیومیةالمركبات العضویة الم - 3 
 تحضیر مركب عضوي مغنزیومي  -1.3 

 مختلط انطالقا من مشتق ھالوجیني     
 تفاعل المركبات المغنزیومیة مع: -2.3 

 األلدھیدات و السیتونات  -أ     
 ثنائي أكسید الكربون   -ب   
 كلور الحمض  -ج   
 مع النتریالت -د   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
یوظف خواص الفحوم  -

ضیر مشتقات الھیدروجینیة لتح
 أخرى

 
 
 
 
 
 
تفاعالت ألكلة،   یتعرف على -

 سلفنة ، نترجة النواة البنزینیة
 
 
 
 
یدرك أھمیة المركبات  -

 العضویة المغنزیومیة
 
یحدد الشروط التجریبیة  -

 مع  R-MgXلتفاعل مركب 
مجموعة الكربونیل، مجموعة 

 النتریل. 
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 : الوظائف األكسیجینیة2الوحدة 
 الكحوالت -1
 نزع الماء من الكحوالت -1.1   
  ، 5PClھلجنة الكحوالت بتأثیر  -2.1   

           2SOCl 
 أكسدة الكحوالت: األولیة، الثانویة -2.1   
 األلدھیدات و السیتونات -2
 أكسدة األلدھیدات و السیتونات -1.2   
 إرجاع األلدھیدات و السیتونات -2.2   

 بواسطة:          
 الھیدروجین الجزیئي -أ        
 طریقة كلیمنسن -ب        
 ھیدرید اللیتیوم و األلمنیوم -جـ        

 األحماض الكربوكسیلیة و مشتقاتھا -3
 إرجاع األحماض الكربوكسیلیة -1.3   
 نزع المجموعة الكربوكسیلیة  -2.3   
    5PCl، 2SOClتفاعالت تأثیر -3.3   
 األسترة -4  

 عضوي مع كحولتفاعل حمض  -1.4   
 خصائص تفاعالت األسترة -2.4   
 التصبن -3.4   

 

 : األمینات3الوحدة  
 الخواص األساسیة لألمینات -1  
 ألكلة األمونیاك بمشتق ھالوجیني  -2  

 (طریقة ھوفمان)          
 تأثیر الھیدروجین، ھیدرید اللیتیوم  -3  

 واأللمنیوم و الحدید (وسط حمضي) على     
  2NO-R ،2CONH-R،CN-Rالمركبات      

                 
 
 
 

 
 
 تحضیر بروم اإلیثیل  -

تأثیر حمض البروم على 
 الكحول اإلیثیلي 

(استبدال مجموعة 
الھیدروكسیل في الكحول 

 اإلثیلي بذرة بروم)
 
 
 
 
 
 
 تحضیر مادة حافظة: -

 تحضیر حمض البنزوویك
 من أكسدة الكحول البنزیلي

البوتاسیوم بواسطة برمنغنات 
 في وسط قاعدي.

 
 
 
 
 
 تحضیر الباراسیتامول -

   )Paracétamol( 
انطالقا من بالماء حمض 

 الخل و بارا أمینوفینول 
 
 
 

 
 

 
 
یمیز بین الوظائف  -

 األكسیجینیة
 
 
یوظف فعالیة الوظائف  -

األكسیجینیة لتحضیر مركبات 
 عضویة 

  
 
 
 
 
 
 یحضر مادة حافظة: -
 ( حمض البنزوویك )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 یحضر مركبا صیدالنیا    -

   )Paracétamol( 
 
 
یحضر مختلف األمینات   -

  3NH*انطالقا من 
 2H،  4AlLiH ،+O3Fe/H*تأثیر 

 على المركبات
2NO-R  ،2CONH-R ،CN-R  
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 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم المفاھیـم –المحتـوى 

 : البولیمیرات4الوحدة 
 بات البولیمیریةمفھوم المرك -1

 تعریف المركب البولیبمیري -1.1
 أنواع السالسل البولیمیریة -2.1
 متشابكة) -متفرعة-(خطیة    

 تركیب بعض البولیمیرات المھمة-3.1
 صناعیا و المونومیرات المكونة لھا.   
 خواص البولیمیرات -2
 الخواص الفیزیائیة  -1.2 
 الخواص المیكانیكیة -2.2 

 ولیمیراتتصنیف الب -3
 البولیمیرات الطبیعیة -1.3 
 البولیمیرات الصناعیة -2.3 
 البولیمیرات الطبیعیة المحورة  -3.3 

 البلمرة -4
 البلمرة بالضم -1.4 
 تعریف -أ  
 بلمرة األلسانات والمركبات  -ب  

 الفینیلیة:     
 اإلتیلیـن، كلور الفنیل، الستیرین ،             

 أكریلونتریل،....إلخ
 البلمرة بالتكاثف -2.4

 تعریف -أ  
 تكاثف المركبات  -ب  
 حمض ثنائي مع كحول ثنائي:      -   
 دیول / حمض تیریفتالیك-1،2-إیثان  
 ( ألیاف نسیجیة اصطناعیة ،....إلخ)  
 حمض ثنائي مع أمین ثنائي:      -   
 حمض األدیبیك / ھكسامتیلین     

 .إلخ) ،... 6-6ثنائي أمین ( نیلون  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحضیر البولي ستیران -
 انطالقا من الستیران  
 
 
 
 
 6-6تحضیر نیلون  -
(تكاثف حمض االدبیك مع  

 ھكسامیتیلین ثنائي أمین)
 

 : حول  بحث توثیقي
* طرق تصنیع بعض المنتجات 

البولیمیریة مثل: القارورات 
 البالستیكیة، القنوات البالستیكیة، 

 ء...الخالغراء، الطال 
* التخلص من المخلفات البالستكیة 
 التي تشكل خطرا على التلوث البیئي

 
 تعرف المركبات  -

 البولیمیریة   
 
یتعرف على أنواع  -

 السالسل البولیمیریة
 
 
یدرك أھمیة الخواص  -

الفیزیائیة و المیكانیكیة 
للبولیمیرات في المنتوجات 

 الصناعیة 
 
 یصنف أنواع البولیمیرات -
 
 
 
 
یحضر بعض البولیمیرات  -

 المشھورة
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 المجــال الثاني: دراسة اللیبیدات والبروتینات 
 

یك��ون الم��تعلم ق��ادرا عل��ى التع��رف عل��ى التركی��ب الكیمی��ائي و  الكف��اءة القاعدی��ة:
والكیمیائی�����ة للیبی�����دات ولألحم�����اض األمینی�����ة والبروتین�����ات  الخ����واص الفیزیائی�����ة

 . واستخدامھا في المیدان التطبیقي
 

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم المفاھیـم –المحتـوى 

 : اللیبیدات1الوحدة 
 مراجعة حول األحماض الدھنیة -1

  تعریفھا، بنیتھا، خواصھا        
 تعریف اللیبیدات -2
 (البسیطة و المركبة)أنواع اللیبیدات  -3
 الغلیسیریدات الثالثیة:  -4
 خواصھا الكیمیائیة 1.4  

 (التصبن، اإلماھة، الھدرجة، الھلجنة)        
 تعریف القرائن 2.4  

  sI، قرینة التصبن aI(قرینة الحموضة         
 )iI، قرینة الیود eIقرینة اإلستر           

 تعیین صیغة غلیسیرید ثالثي بمعرفة القرائن 3.4   
 : األحماض األمینیة2الوحدة 

 تعریف األحماض األمینیة  -1
 تسمیة و تصنیف األحماض األمینیة -2

 األحماض األمینیة الخطیة  1.2
 األحماض األمینیة ذات السالسل الكربونیة-أ 
 األحماض األمینیة الھیدروكسیلیة -ب 

 األحماض األمینیة الكبریتیة -جـ 
 األحماض األمینیة الحمضیة و مشتقاتھا  -د

 األحماض األمینیة القاعدیة -ھـ
 نیة الحلقیةاألحماض األمی 2.2

 األحماض األمینیة العطریة-أ 
 األحماض األمینیة اإلیمینیة -ب
 خواص األحماض األمینیة: – 3

 الخواص الفیزیائیة: 1.3
 النشاط الضوئي -أ 

 فوتریةمالخاصیة األ -ب
فصل األحماض األمینیة بطریقة الھجرة الكھربائیة  -ج

(électrophorèse ) 

 
 
 
 
 
 
 
قرینة تحدید  -

 aIالحموضة 
 
قرینة التصبن تحدید  -
sI 
 
 
 
 
 
 
 
 
كشف عن مكونات ال -

ألحماض مزیج من ا
نیة بطریقة یاألم

الكروماتوغرافیا 
 الورقیة

 

 

 

 

 
 
 
، aI ،sI  eI یحدد القرائن -
iI زیت نباتي،   لمادة دھنیة)

مارغرین، زبدة،.....) من 
 أجل اختبار النوعیة

 
یعین صیغة غلیسیرید  

 ثالثي بمعرفة القرائن
         

 
یتعرف على األحماض  -

 األمینیة
 
 
نیة یاألحماض األم یصنف -

المختلفة باالعتماد على 
 تركیب سلسلتھا الجانبیة 

 
 
على األحماض  یكشف -

 في مزیج بالفصل نیةیماأل
 يالكروماتوغراف
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 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم المفاھیـم –المحتـوى 

 
 ناتجة عن: الخواص الكیمیائیة ال 2.3

 المجموعة الكربوكسیلیة                                                -أ
 مینیة                              المجموعة األ -ب
 الخواص المشتركة بین المجموعتین -جـ

 ( الكربوكسیلیة و األمینیة )    
 جانبیةال السلسلة الخواص الناتجة عن -د
 

 تیناتالبرو : 3الوحدة 
 الببتیدات -1 

 تعریف الببتیدات و تصنیفھا -أ       
 تسمیة الببتیدات -ب     
 التحلیل المائي للبیبتیدات -ج     

 البروتینات -2 
 تعریف البروتینات -أ      
 التركیب البنائي األولي للبروتینات -ب    
 الكشف عن البروتینات: -ج    

 تفاعل بیوري -          
  تفاعل كزانثوبروتییك -          

 
 

 
 PHiتحدید قیمة الـ  -

لألالنین: معایرة محلول 
حمضي لألالنین بواسطة 

عن  NaOHمحلول من 
 pH-mètreطریق الـ 

 
 
الكشف عن األحماض  -

مینیة العطریة في األ
 البروتینات

الكشف عن الروابط -
 .البیبتیدیة بطریقة بیوري

تقدیر ألبومین البیض  -
 لونیةبالطریقة ال

 یوري)ب(استعمال كاشف 
 
 
 

 
 یوظف الخواص الفیزیائیة -
و الكیمیائیة لألحماض  

 فصلھااألمینیة ل
 
 
 
 
یتعرف على الببتیدات و  -

 بنیتھا األولیة البروتینات  على
 
یتعرف على البروتینات  -

 بالكشف عن الرابطة الببتیدیة
ا ـیقدر البروتینات كمی -

باستغالل خواصھا الفیزیائیة 
 والكیمیائیة
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 الكیمیائیة المجــال الثالث: الدینامیكا الحراریـة

 

: تحتاج المادة عبر تحوالتھا المختلفة إلى أن تتبادل طاقة مع المحیط الكفاءة القاعدیــة
، ویقدر كمیاتھا كما یجب أن الخارجي ، على المتعلم أن یعرف صور ھذه الطاقة ومظاھرھا 

 ھذه الطاقة ومدى اإلستفادة منھا في حیاتنا الیومیة وھذا من خالل تطبیقاتھا العملیة المختلفة.  یدرك أھمیة
 

 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم المفاھیـم –المحتـوى 

 الدینامیكا الحراریة :1الوحدة 
 الكیمیائیة

I- تعریف الدینامیكا الحراریة وھدفھا 
II - یةالنظم في الدینامیكا الحرار 
  (Système)مفھوم النظام  -1  
 األنواع المختلفة للنظام -2  

 النظام المفتوح،النظام المغلق، النظام المعزول   
 التحوالت المختلفة للنظام -3 
 التحوالت التلقائیة وغیر التلقائیة -1.3 
 )(isothermesتحوالت الحرارة الثابتة -2.3 
         (isobares)تحوالت الضغط الثابت  -3.3 
  (isochores)تحوالت الحجم ثابت  -4.3 
 (adiabatiques)التحوالت األدیابتیكیة  -5.3 
المتغیرات التي تمیز النظام (توابع - 4 

 )  Fonctions d’étatالحالة
III - المظھر الطاقوي للتفاعل الكیمیائي 

  (Q)كمیة الحرارة -1 
 ةالتأثیرات الفیزیائیة للحرارة على الماد .1.1

 ارتفاع الحرارة (االنصھار، التبخیر، التصعید) -أ 
 انخفاض الحرارة (التجمد، التمییع, التكثیف)  -ب 

   (Q = m.C.∆T) عبارة كمیة الحرارة  -2.1
 إشارة كمیة الحرارة -3.1

(التفاعالت الماصة للحرارة، الناشرة للحرارة،    
 التفاعالت الالحراریة)

 مسعر الحراري)(ال قیاس كمیة الحرارة -4.1
 (W)العمل المیكانیكي -2

 عبارة العمل الذي یتلقاه النظام  -1.2
 العمل في حالة الجمل الغازیة -2.2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الحرارة المولیة للذوبان: -

 * قیاس الحرارة المولیة
  KOHللذوبان     

 * قیاس الحرارة المولیة 
  NaOHللذوبان   
 
ر الحرارة النوعیة النصھا  -

 الجلید
 
 الحرارة المولیة للتعدیل: -

* تعیین الحرارة المولیة 
  HClبـ  NaOH لتعدیل 

* تعیین الحرارة المولیة 
 3HNOبـ   NaOHلتعدیل 

 

 
 
 
یمیز بین األنواع المختلفة  -

 للنظام
 
یصنف التحوالت المختلفة  -

حسب التبادالت الطاقویة مع 
 الوسط الخارجي

 
 
التي یتعرف على المتغیرات  -

 تمیز النظام
 
 
یبین أثر درجة الحرارة على  -

 التحوالت الفیزیائیة للمادة
 
 یحسب كمیة الحرارة -
 
یمیز بین التفاعالت الحراریة  -

 و الالحراریة
 
یقیس كمیة الحرارة باستعمال  -

 المسعر الحراري
 
یحسب العمل الذي یتلقاه  -

 النظام في الطور الغازي
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 مؤشرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم المفاھیـم –المحتـوى 
IV - المبدأ األول للدینامیكا الحراریة 

 مبدأ حفظ الطاقة -1
 نص المبدأ األول    -2
 )U∆(الطاقة الداخلیة لنظام  -3
 تعریف الطاقة الداخلیة -1.3   
 عبارة الطاقة الداخلیة  - 2.3   
 H (Enthalpie)األنطالبي  – 4
 تعریف األنطالبي. 1.4   
 عبارة األنطالبي . 2.4   

 حرارة التفاعل وتحوالت النظام  -5 
           U)∆=V(Q حرارة التفاعل عند حجم ثابت-1.5    
         H)∆=P(Qحرارة التفاعل عند ضغط ثابت -2.5     
 (Q=0)حرارة التفاعل في النظام األدیباتیكي -3.5    
 لغاز مثالي U∆و H∆  العالقة بین -4.5    

 )VQو  PQبین  أو(          
 (Capacité calorifique)السعة الحراریة 6

 تعریف السعة الحراریة -1.6    
 (Cv)السعة الحراریة عند حجم ثابت -2.6     
 (Cp)السعة الحراریة عند ضغط ثابت -3.6   
  Cv   (Cp – Cv = nR)و Cpالعالقة بین  -4.6   
V - كا الحراریةتطبیقات المبدأ األول للدینامی 
 الحالة المعیاریة لغاز، ولجسم نقي، األنطالبي -1

οالمعیاري    
298ΔH 

 :Kirchhoffعالقة كیرشوف  -2
οحساب األنطالبي المعیاري لتفاعل -3

rΔH  
 ) Hess(قانون                 

οΔHاألنطالبي المعیاري للتشكل  -4 f 
 أنطالبي تغیر الحالة  -5

ο
fusΔH،ο

vapΔH ..... 
οحساب أنطالبي التفاعل -6

rΔH  من خالل طاقات 
 الروابط.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MgOتعیین حرارة تشكل   -

 )Hess(قانون         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بحث توثیقي
  دحول دورة التبری  

 الثالجة...) (غرف التبرید،
 
 

 
 
یدرك أن الطاقة المتبادلة بین  -

النظام و الوسط المحیط 
 محفوظة

 
 
 
 
یدرك أن الطاقة الكلیة لتحول  -

كیمیائي تعتمد فقط على الحالة 
 اإلبتدائیة و الحالة النھائیة

 
یحدد عبارة الطاقة الخاصة  -

 بكل تحول
 
 
 
 
یتعرف على السعة الحراریة    -
 مادة كیمیائیة   ل
 
 
 
یتعرف  على الحاالت  -

 المختلفة لألنطالبي
 
 
 
یحسب أنطالبي التفاعل في  -

 صوره المختلفة
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 المجـال الرابع: الكیمیاء الحركیة

 
یكون المتعلم قادرا على التمییز بین مختلف التفاعالت و تتبع  كفاءة القاعدیــة:ال

 كم في التمثیل البیاني.سرعتھا و استخراج قوانینھا مع التح
 

 مؤشـرات الكفـاءة نشاطـات التعلـم المفاھیـم –المحتـوى 
  التذكیر بمختلف التعاریف -1
 التفاعالت السریعة -  
 التفاعالت البطیئة  -  
 
 سرعة التفاعل -2
 تعریف سرعة التفاعل 1.2  

 السرعة اللحظیة –السرعة المتوسطة     
 
 قیاس سرعة التفاعل 2.2  

 الطرق الكیمیائیة -أ
 الطرق الفیزیائیة  -ب

 
 قوانین سرعة التفاعل -3
 

 رتبة التفاعل دراسة-1.3
 0من الرتبة  التفاعل-أ    
 1من الرتبة  التفاعل-ب  
 2من الرتبة  التفاعل-جـ  

 رتبة التفاعل تعیین-2.3
 الصیغة التكاملیة للسرعة استعمال-أ  
 لسرعةالصیغة التفاضلیة ل استعمال-ب  
 

 
 
 دراسة و قیاس سرعة تفاعل  -
 مع حمض كلور  Mgالمغنیزیوم   
 ):Cl +O3H ,-الماء (  

 * بتقدیر حجم غاز الھیدروجین 
 )2VHالناتج (  

  t] بداللة الزمن O3H+* بقیاس [
 )pH mètre(بواسطة الـ  
 
دراسة انعكاس السكروز باستعمال  -

 االستقطابجھاز قیاس 
)Polarimètre ( 
 
 تعیین رتبة تفاعل تفكك الماء  -

 ) 2O2Hاألكسیجیني (    
  
 
بحث توثیقي حول المفاعالت  *

 الكیمیائیة

 
 یمیز بین التفاعل البطيء  -

 و التفاعل السریع
 
یتتبع سرعة التفاعل  -

 باستغالل الخواص الكیمیائیة
و الفیزیائیة لقیاس تراكیز  

المتفاعالت أو النواتج بداللة 
 الزمن.

 
خرج قوانین السرعة یست -

بالصیغة التكاملیة للتفاعالت 
  2،الرتبة1، الرتبة0من الرتبة

 

 تغیرات التراكیزیمثل بیانیا  -
للتفاعالت من  tبداللة الزمن 

  2، الرتبة 1، الرتبة 0الرتبة 
 Excelباستعمال المجدول  

 
یحدد بیانیا وحسابیا ثابت  -

و زمن نصف  kالسرعة 
 1/2tالتفاعل 

 

رتبة التفاعل لمادة یحدد  -
متفاعلة أو مادة ناتجة إنطالقا 

 من معطیات تجریبیة 
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 سبة الحجم الساعي لمجاالت المنھاججدول تحدید ن
 

 النسبة المئویة الحجم الساعي الوحدة المجال

 الكیمیاء العضویة

 الفحوم الھیدروجینیة

  %39.28 ساعة 66
 الوظائف األكسیجینیة

 األمینات
 لیمیراتالبو

 بحث توثیقي

 الكیمیاء الحیویة

 األحماض األمینیة

 البروتینات % 19.64 ساعة 33
 األنزیمات

 بحث توثیقي

 بحث توثیقي % 19.64 ساعة 33 الدینامیكا الحراریة الدینامیكا الحراریة

 بحث توثیقي % 21.42 ساعة 36 الكیمیاء الحركیة الكیمیاء الحركیة
 % 100 ساعة 168 

 الخالصة
 

 بناء الموضوع )1
  منھاج السنة الثالثة ثانوي، على أن تقیم التمارین  مجاالتیتضمن االختبار ثالثة تمارین تشمل

 .المقترحة مستویات الكفاءات المستھدفة في المنھاج
 حد التمارین.یمكن أن یكون أحد التمارین على األنشطة التطبیقیة أو جزءا من األنشطة في أ 
  كما یمكن دمج أكثر من مجال في تمرین واحداألربعة، یكون كل تمرین على مجال من المجاالت  

 نقاط 08:التمرین األول
 ) أسئلة على األكثر08من ثمان ( یتكون                 

 نقاط 06:ثانيالتمرین ال
 ) أسئلة على األكثر06من ست ( یتكون                 

 نقاط 06:ثالثال التمرین
 ) أسئلة على األكثر06من ست ( یتكون                 

 وسـلم التنـقیـطح ـحیالتصـ )2
 :التصحیح النموذجي البد أن یستجیب للممیزات التالیة -أ)
 المقررة. وشمولیة األجوبة* دقة  
 * ترتیبھا حسب الصعوبة. 
 بعین االعتبار أجوبة أخرى محتملة. األخذ*  

 : لـم التنـقیطســ -ب) 
 التصحیح النموذجـي. یجب أن تراعى عند إلىیضاف  إجباريھو مكمل  
 التالیة:التصحیح، في توزیع النقاط، المقاییس  
 المقاسة.كفاءة * نوع ال 
 * درجة صعوبة السؤال. 
 لحل السؤال. * الخطوات الالزمة 
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