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 الباب الثالث 

 

 التصور العام لبرامج السلك اإلعدادي
 

ولمتطلبات   ادي بمواكبته للمستجدات التربويةعديتميز منهاج مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي اإل

مستحضرا البعد القيمي  (ة)لمرتبطة بالمحيط المباشر للمتعلمفهو يتطرق إلى عدد من المفاهيم العلمية ا .المرحلة

يتفاعل مع موضوع المعرفة العلمية والتكنولوجيا ومصادرهما ( ة)المتعلمبهدف جعل  والبيئي والصحي والوقائي 

 .التربوية العامة االختيارات والتوجهاتخصيته من خالل تملكه كفايات  وإكسابه قيما تنسجم مع لبناء ش

 :اآلتيةاألجزاء تتوزع مضامين البرنامج على 

 المادة والبيئة؛ 

 الكهرباء؛ 

 ؛الميكانيك       

 الضوء والصورة. 

 

        :وتنبني المنهجية المعتمدة في معالجة هذه المضامين باألساس على

 وتعميق  العلمية بتدرج من خالل استثمارهدف إلى تقديم المعرفة والمفاهيم البناء الحلزوني للمفاهيم الذي ي

 وتؤسس للمرحلة التأهيلية؛ تهيئمكتسبات السلك االبتدائي وإدراج مفاهيم جديدة 

  شكالت  التقصي  حل الم)تنويع أشكال العمل الديداكتيكي من خالل تبني طرائق بيداغوجية متنوعة

 ...(المشروع

 استقاللية مما يتيح  المادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس إدماج تنويع مصادر المعرفة ب

 .واتخاذ القراروتشجيع المبادرة   والتربية على االختيار والتدرب على التعلم الذاتي   (ة)المتعلم

الفكر  تنميةوعلى   (ة)لى تفعيل دور المتعلمعثانوي اإلعـدادي ال والكيمياء بالتعليمالفيزياء مادة برامج  عملوت   

وتملك كفايات أساسية من   عارف سابقة  واكتساب موارد جديدة  في إطـار بناء متنام يتميز بترسيخ ملديه العلمي

محيطه ب ذات صلةتعلماته وحـل مشكالت  توظيفمن ( ة)تمكن المتعلمواعتماد بيداغوجية  عـلمي خالل إرساء نهج 

من خالل أنشطة  ل مراحل التعـلمي جف( ة)ى إشـراك المتعلمعلكما تعمل هذه البرامج  .االجتماعي واالقتصادي

جل مواجهة وضعيات فيزيائية حقيقية تؤدي إلى تنمية كفايات استراتيجية  وتواصلية  ومنهجية  أمن  وذلك  التعلم

 .را على التكيف مع محيطه االجتماعي واالقتصاديقاد  مما يجعله (ة)لدى المتعلم وثقافية وتكنولوجية

 

 والبيئة جزء المادة

يتم الفيزيائية  لمفاهيم تتعلق بحاالت المادة والتحوالت  إعدادي  بالنسبة للسنة األولى  يتطرق هذا الجزء    

لمجرد األولي حيث يستغل لالرتقاء بها إلى البناء ا  خالل المرحلة االبتدائية( ة)اؤها انطالقا مما اكتسبه المتعلمبن

  تمهيدا لتقديم الذرة والجزيئة في المستويين الفيزيائية هاتحوالتالمادة و حاالتمختلف النموذج الدقائقي لتفسير 

 .الالحقين

ئية المالزمة دراسة بعض خواصها وبعض الظواهر الفيزيايتم مقاربة مفهوم المادة من خالل   وخالل هذا الجزء

 :الطبيعي منها في محيطه( ة)المتعلممعها  لها  والتي يتعايش

 لها؛للمادة والخواص المميزة  الحاالت الثالث 

 ؛التحوالت الفيزيائية للمادة 

 التلوث وندرة الماء: للمادة والعواقب المترتبة عن ذلك استعماالت اإلنسان. 
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( مواقف مهارات ـ معارف ـ)رتقبة الماء كوسيلة للتوصل إلى التعلمات الم على اسيةالدرالوحدات جل  اعتمد في وقد

  :لعدة اعتبارات منها

وجه األرض  ندرته وتلوثه مشكل  لكل حياة علىكون الماء أهم مورد طبيعي لإلنسان  وهو مادة ضرورية ـ       

  اتوعية الناشئة بهذا المشكل وتنمية مواقف وسلوكات لديها تساهم في الحد منه  لذا أصبح من الواجب مطروح بحدة

 على القيم والمحافظة على البيئة؛ وذلك في إطار تربيتها

 ؛الماء مادة توجد بوفرة في الطبيعة على حاالت ثالثـ       

 .التحوالت الفيزيائية للماء في المختبرإعادة إمكانية ـ       

 

ئية المتعلقة ظواهر الفيزيابجرد ال  (ة)المتعلميقدم موضوع دورة الماء انطالقا من محيط وفي هذا اإلطار 

دراستها تمهيدا لورغبته لمعرفتها أكثر   وإثارة فضوله بشأنها (ة)ا معاينة أولية من طرف المتعلمومعاينته بالماء

أن يتعرف في سياق تقويم تشخيصي على مكتسبات  (ة)ويمكن للمدرس .الوحدات الدراسية الالحقةبالتفصيل خالل 

  .ه مستقبال حسب نتائج هذا التقويمجه تعليمالموضوع  ليوهذا القبلية حول ( ة)المتعلم

وتكون .   وفي جل الظواهر المصاحبة لهاالحرارة والضغط كعاملين أساسيين يؤثران في دورة الماء وتقدم درجة

تقديم أول لو  المتعلم بالعالقة القائمة بين هذه الظواهر ومفهومي درجة الحرارة والضغطأول فرصة لتحسيس 

  .وعدم انحفاظ الحجم (خالل التحوالت الفيزيائية للمادة)فاظ الكتلة خالل دورة الماء مقاربة ضمنية النح

المالحظة العلمية العمل الجماعي وعلى ( ة)تستغل دراسة الخواص الفيزيائية للحاالت الثالث للمادة لتمرين المتعلم 

إرساء لجسم  و مفهوم الكتلة الحجمية لتقديم  وقياس الكتلة  كما تستغل فقرتي قياس الحجم  .والتحليل والقياس

 السنة مستوىمن  وابتداء. والتمرن على مهارات تجريبية بسيطة  (ة)األولية للنهج التجريبي لدى المتعلمالمبادئ 

النموذج الدقائقي بإدراج مفهوم  وذلك لممارسة النمذجة بشكل موجه ودقيق (ة)ى إعدادي تتاح فرصة للمتعلماألول

كما تشكل هذه المحطة  .واالستنتاجات التي توصل إليها المتعلم طيلة هذا الجزء من البرنامج لتفسير المالحظات

استعدادا لتعميقها وتعميمها في سياق دراسة  فرصة للمتعلم لتنظيم وترتيب تعلماته السابقة كمرحلة أولى إلدماجها

  .التحوالت الفيزيائية

مذيب قوي  وطرق فصل مكونات خليط تمهيدا لتقديم  إلبراز خاصية الماء كجسم يستغل محور الخالئط 

معالجة المياه فرصة إلدماج التعلمات وتدريب المتعلم على مختلف مراحل  وحدةكما تشكل  .مفهوم الجسم الخالص

اتخاذ مواقف إيجابية اتجاه إنجاز البحث الميداني  والذي يمكن توجيهه لمالحظة ممارسات في المحيط المعيش و

  .البيئة

والتعرف على الدور الحيوي   يفتتح هذا الجزء بدراسة الغالف الجوي إعدادي  مستوى السنة الثانيةفي   

المتمثلة في  الذي يلعبه في حياة مختلف الكائنات الحية الموجودة في األرض  باإلضافة إلى تعرف خصائص الهواء

كما يستغل النموذج . عض استعماالته الخاصةالتوسع  وتحديد مكوناته وتركيبه والتعريف ببقابليته لالنضغاط و

 .للتعرف على الجزيئات والذرات الجزيئي 

التي تكون في غالب األحيان  بسيطة كاالحتراقاتيقدم مفهوم التفاعل الكيميائي من خالل أمثلة لتفاعالت كيميائية  

ميائية أخرى تقود إلى إبراز انحفاظ مصدرا للتلوث البيئي  ويعمم هذا المفهوم من خالل دراسة تجريبية لتفاعالت كي

وتنمذج بمعادلة   هذه التحوالت الكيميائية باعتماد النموذج الجزيئي وتفسر  .وانحفاظ الذرات نوعا وعددا الكتلة 

 .كيميائية تجسد قوانين التفاعل الكيميائي

على دور الكيمياء في تحضير  والوقوف  الصناعيةالمواد ويشكل هذا الجزء مناسبة للتمييز بين المواد الطبيعية و

التحوالت  على أهميةالتعرف تيح يكما  مواد غير موجودة في الطبيعة  مواد معينة مماثلة لمواد طبيعية  أو

البحث ى محيطه االقتصادي والتكنولوجي وى االنفتاح علإل (ة)قات البترول  والدفع بالمتعلمتصنيع مشت الكيميائية في

   .ي تلوث بيئته بمخلفات المواد الصناعيةلول المالئمة لتفادعن الح
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إذ يمكن  ؛في السنتين األولى والثانية (ة)امتدادا لما درسه المتعلم إعدادي ويعتبر جزء المواد في السنة الثالثة

 .وبين مواد من نفس الصنف  والتمييز بين األجسام والمواد  من مفاهيم عامة حول المواد وخواصها (ة)المتعلم

 بعض وهو ما يسمح بتعليل . مفهوم الشحنة الكهربائيةة ومكوناتها  ومن خالل التطرق لنموذج الذر ويعزز ذلك

 .الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد

 العضوية مع الفلزات والموادبالتطرق إلى تفاعالت بعض  ؛هذا الجزء تعميم مفهوم التحول الكيميائي يتناولكما  

ودراسة  من خالل تعرف طبيعة بعض المحاليل الحمضية والقاعدية   وقياسه   pHوإلى إدراج مفهوم  الهواء 

أثير األمطار ت   مثلبه الطبيعية المحيطةمن تفسير بعض الظواهر  (ة)  ليتمكن المتعلمتأثيرها على بعض الفلزات

 ي الحياة اليوميةالوقوف على خطورة بعض المواد المستعملة فيختتم هذا الجزء بو .الحمضية على بعض الفلزات

 .على الصحة والبيئة

 

 جزء الكهرباء

 

  ظة العامة إلى المالحظة العلميةالمالح ؛يتميز جزء الكهرباء بالتعليم اإلعدادي باالنتقال المباشر من      

حيث يتم تقديم   السلك االبتدائيب (ة)متعلمال يتيح الفرصة لتدعيم مكتسباتكما  .وتطبيق المنهج التجريبي

( ة)بشكل يسمح للمتعلم أجهزة القياس الكهربائيةتجريبي توظف خالله مي التيار والتوتر وفق نهج مفهو

 .باستيعاب المفاهيم بشكل ملموس

ف استعماالت الكهرباء من المحيط المباشر للمتعلمين  بمعاينة مختل في السنة األولى إعدادي يتم االنطالق

الجزء  وتوجيه  موضوع هذاتحسيس المتعلمين بأهمية لفي كل مجاالت الحياة  و الستنتاج ضرورتها

  وأخطار التيار الكهربائي تعلماتهم من خالل طرح تساؤالت حول مختلف الظواهر المرتبطة بالكهرباء

م تناولها في الوحدات الدراسية الموالية  مما يساهم في تحفيز المتعلمين على والتي سيت وكيفية الوقاية منها 

 .إلقبال عليهاا

 

هذا الجزء بالطابع التجريبي  ويمنح أول فرصة للمتعلمين للقيام بدراسة كمية تنجز خاللها قياسات ويتميز 

إلبراز تأثير مقاومة كهربائية على شدة تستغل و  باستعمال أجهزة القياسشدة التيار والتوتر والمقاومة 

  في السنة األولى نون إضافية التوتراتقاو العقد قانون ) لتحقق من قوانين فيزيائيةالتيار في دارة  وا

مراحل النهج التجريبي والذي سبق أن  وتثبيت مختلف  مما سيساهم في تمتين (ةلثفي السنة الثا قانون أومو

 .استأنس بها المتعلمون خالل دراسة جزء المادة

 

عند  خاصياته  والوقوفعرف على بالت   في السنة الثانيةالمتناوب الجيبي الكهربائي دراسة التيار تسمحو          

المتعلمين على إدماج  لمساعدة    الوظيفي لهائي المنزلي ودور عناصره األساسية والجانب التركيب الكهربا

  .جل تعلماتهم وتوظيفها  وإبراز أهميتها  وربطها بحياتهم اليومية

لدراسة استجابة موصل أومي عند ائية من جديد بتناول المقاومة الكهربالجزء في السنة الثالثة  هذا يستكمل          

كامتداد  ةالكهربائي الكهربائية والطاقة ةهما القدر بإدراج مفهومين جديدين  وتطبيق توتر مستمر بين مربطيه

وعلى  أوم قانون  لىبكيفية مبسطة ع (ة)حيث يتعرف المتعلم  للتعلمات المكتسبة بالسنتين األولى والثانية

استهالك الطاقة من  تدبير كهربائي منزلي  وحسنفي تركيب ة والطاقة الكهربائية واستهالكها يالقدرة الكهربائ

كما يمكن تكليف المتعلمين  .انسجاما مع ما تفرضه شروط المواطنة الصالحة الكهربائية طرف األجهزة

نمية لديهم مواقف من جهة  ومن جهة أخرى ت هذه الطاقة على البيئة السلبية إلنتاج تالتأثيراببحوث حول 

 .للمحافظة عليها
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 والصورة الضوءجزء 

غالبا مـا يصادف و .مثل المادة والكهرباءمثله ( ة)للمتعلم يعتبر الضوء أحد المكونات األساسية للمحيط الطبيعي

ل ء كمدخالسياق يأتي هـذا الجزذا ه يوف.  تبرز أهـمـيـة الضوء بالنسبة لهالعديد مـن الظواهـر التي ( ة)المتعلم

ى مصادر الضوء األولية والثانوية  لينتقل بعد ذلك من خالل تعرفه عل (ة)أساسي لتعميق المكتسبات القبلية للمتعلم

  .ه الضوء عـلى المادةإلى اكتشاف التأثير الذي يحدث

الحياة  يالضوء ف المتعلمين بأهمية حولنا لتحسيسالضوء من  وحدةيبتدئ بو ثانية في السنة ال هذا الجزءيدرس 

والتي ستتمحور حولها مختلف  الضوء الظواهر المتعلقة ب حول بعضطرح تساؤالت اليومية  وجلب انتباههم ل

 أن قدرةكما المتعلقة بالضوء   في الظواهرالمنبع الضوئي ومستقبله عنصران أساسيان  يعتبرو .الوحدات الدراسية

ن للتمك ةضرور ثانوية تعتبرإلى منابع أولية ومنابع  الضوئية المنابعتصنيف  وعلى  على التمييز بينهما (ة)المتعلم

 تقديم مفهوم   من وظاهرة تبددهمكن دراسة الضوء األبيض تفي نفس السياق و.ودراسة هذه الظواهر من استيعاب

 .الضوء األحادي اللون

اعتمادا عـلى  ص االستنتاجاتمن استخال (ة)ى الجانب التطبيقي الذي يمكـن المتعلمولتحقيق ما سبق  يتم التركيز عل

م األساسية المتعلقة بالضوء واأللوان وتطبيقاتها في لشيء الذي يساعده على اكتساب المفاهي  االمالحظة المباشرة

  .الحياة العملية

باالنتشار المستقيمي المعارف األولية المرتبطة المبادئ و (ة)إكساب المتعلمباألساس إلى كذلك ويهدف هذا الجزء 

  والتمييز بتقديم العدسات الرقيقة يستكملو .الظواهر الضوئية توظيفها في تفسير بعضبهدف  ه تطبيقاتضوء ولل

بتوظيف االنتشار  اعتمادا على شكلها وقدرتها على تجميع األشعة أو تفريقها  وتحديد مميزاتها صنفيها بين 

حقيقي بواسطة عدسة  صورة واضحة لشيء الحصول على مبدأإلى فهم  (ة)للوصول بالمتعلم المستقيمي للضوء

توضيح بعض ومية  كبدراسة بعض التطبيقات العملية للعدسات الرقيقة المجمعة في الحياة الي يختتمو .مجمعة

 .المكبرةالعدسة الجوانب العملية والنفعية من خالل دراسة النموذج المختزل للعين ومبدأ اشتغال 

 

 ميكانيكالجزء 

 

بإدراج معارف تمكن من بناء  للميكانيك في التعليم الثانوي اإلعدادي وذلكل مقاربة ويعتبر هذا الجزء أ

تفسير بعض   ومن المباشر بها محيطهحركة وسكون األجسام التي يزخر تجاه  (ة)لدى المتعلم تمثل عقالني سليم

 .الميكانيكية المحيطة به الظواهر

كما يمكن إدراج .   وعلى نسبية الحركةالجسم المرجعي يسمح تقديم مفهومي الحركة والسكون من الوقوف علىو

والوقوف عند األخطار   (منتظمة ـ متسارعة ـ متباطئة) مفهوم السرعة من تحديد طبيعة حركة اإلزاحة لجسم صلب

بأهميتها والحرص على ( ة)وتحسيس المتعلم  بعض قواعد السالمة الطرقية إبراز من أجلالناجمة عن السرعة 

 .تطبيقها

ته في حاالت عامة أو خاصة جوتتم نمذ قوة الوظف المفعول التحريكي والسكوني لتأثير ميكانيكي لتقديم مفهوم ي

 .توازن أجسام صلبة خاضعة لقوتين فقط تمهيدا لدراسة( الوزن)

واإلجابة عن تساؤالت ترتبط   جريب واستعمال أجهزة أخرى للقياسا الجزء يشكل فرصة للمتعلم للتذإن ه

 .(ة)يكية من المحيط المعيش للمتعلمت ميكانبوضعيا

 

 

 


