
 ثالثة متوسط : علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           المستوى : المادة
 ساعة 01 : المادة وتحوالتها                                                                   المــدة : المجال
 وحدات تع : الحصة

 التحول الكيميائي : الموضوع
 : مؤشرات الكفاءة

 . يستعمل الجدول للتمييز بين المواد االبتدائية والمواد الناتجة من التحول الكيميائي
 الرسومات سير النشاطات المراحل

 المكتسبات
 القبلية

 الصيغ الكيميائية لالفراد / ول الكيميائي التح / التحول الفيزيائي
 النموذج الجزيئي / والعناصر

 القسم : المكان السياق
 ساعة 1 : الزمان
 برادة / NaoH / مولد / وعاء فولطا / ماء الجير / بيشر / قداحة : الوسائل
 مصباح بنزن / مسحوق الكبريت / الحديد

 د التعرف على ما يحدث بعد حدوث التحول الكيميائي بمقارنة الموا الوضعية
 . االبتدائية بالمواد الناتجة

 أشعل القداحة تحت البيشر وهو مقلوب
 اعدل البيشر وضع فيه قليال من ماء الجير

 واغلق القاطعة 01 حقق التركيب التجريبي المبين بالشكل
 امزج مسحوق الكبريت ببرادة الحديد ثم عرض المزيج للهب مصباح

 بنزن
 بعده بملء الجدول االتي في كل تحول قارن بين المواد قبل التحول و

 المواد االبتدائية المواد الناتجة

 المهام

 يحدث التحول الكيميائي بطرق وكيفيات مختلفة ، بحيث تختفي فيها المواد
 . االبتدائية لتنتج بدال منها مواد جديدة تختلف عنها كلية

 : ة بعض التحوالت الكيميائي
 تلخيص بعض التحوالت الكيميائية في الجداول االتية والتي نجد يمكن

 ) بعد التحول ( والمواد الناتجة ) قبل التحول ( فيها المواد االبتدائية
 : احتراق غاز البوتان - 1

 ) المواد االبتدائية ( قبل التحول ) المواد الناتجة ( بعد التحول
 ) CO2 ( غاز ثاني أكسيد الكربون

 ) H2O ( ماء سائل
 ) C4H10 ( البوتان غاز

 ) O2 ( غاز األكسجين

 صياغة النتائج

 هذا في حالة االحتراق التام ، أما إذا كان االحتراق غير تام فيظهر عالوة
 : والماء كال من غاز ثاني أكسيد الكربون على

 ) C ( فحم ال و ) CO ( غاز أول أكسيد الفحم

- + 

01 الشكل



 : احتراق الكبريت مع الحديد - 2
 ) المواد االبتدائية ( بل التحول ق ) المواد الناتجة ( بعد التحول

 ) S ( كبريت ) Fe S ( كبريت الحديد
 ) Fe ( حديد

 : التحليل الكهربائي للماء - 3

 ) المواد االبتدائية ( قبل التحول ) المواد الناتجة ( بعد التحول
 ) O2 ( غاز األكسجين

 ) H2 ( غاز الهيدروجين
 ) H2O ( ماء سائل

) NaOH ( محلول الصودا



 ثالثة متوسط : علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           المستوى : المادة
 ساعة 01 : المادة وتحوالتها                                                                   المــدة : المجال

 وحدات تعلمية : صة الح
 لتحول الكيميائي التفاعل الكيميائي كنموذج ل : الموضوع

 : مؤشرات الكفاءة
 . يعرف بأن التفاعل الكيميائي هو نموذج للتحول الكيميائي

 الرسومات سير النشاطات المراحل
 المكتسبات

 القبلية
 . التحول الكيميائي كظاهرة معقدة وصعوبة التعرف والتحكم في نواتجه

 القسم : المكان اق السي
 ساعة 1 : الزمان
 . كراس المحاوالت / الكتاب المدرسي : الوسائل

 . نمذجة التحول الكيميائي بالتفاعل الكيميائي الوضعية
 . عد إلى التجارب المنجزة في الدرس الماضي المهام

 . من الكتاب 16 امأل الجداول الموضحة في الصفحة
 ة معقدة ، ونظرا لصعوبة التعرف والتحكم في نواتجه ، التحول الكيميائي ظاهر صياغة النتائج

 نكتفي فقط بالتحول الكيميائي الذي تشكل نواتجه األغلبية ، أي إننا ال نأخذ بعين
 . االعتبار النواتج األخرى التي تمثل األقلية خالل التحول الكيميائي

 الكيميائي وعليه نعبر عن التحول الكيميائي بالتفاعل الكيميائي ، وكأن التحول
 للتحول نموذجا الحقيقي يحدث في االتجاه المختار ويصبح عندئذ التفاعل الكيميائي

 . الكيميائي
 : نمذجة بعض التحوالت الكيميائية *
 : البوتان في الهواء غاز احتراق - 1

 : احتراق الزنك في الهواء - 2

 : التحليل الكهربائي للماء - 3

 قبل التفاعل بعد التفاعل

CO2H2OO2N2 C4H10O2N2 األنواع الكيميائية 

CO2H2O C4H10  O2 نموذج التفاعل 
 الكيميائي

 قبل التفاعل بعد التفاعل

ZnO O2N2 ZnO2N2 األنواع الكيميائية 

ZnO ZnO2 نموذج التفاعل 
 ئي الكيميا

 قبل التفاعل بعد التفاعل

O2H2NaOH H2ONaOH األنواع الكيميائية 

O2H2 H2O نموذج التفاعل 
الكيميائي



 : مالحظات هامة
 وتشكل مواد ) المواد المتفاعلة ( اعل الكيميائي تصور يعلم بكيفية اختفاء مواد التف -

 . خالل تحول كيميائي ) المواد الناتجة ( جديدة
 . التفاعل الكيميائي ال يوافق بالضرورة حقيقة كل ما يالحظ في التحول الكيميائي -
 شير الى المواد التفاعل الكيميائي يبرز المواد الغالبة في التحول الكيميائي ، وال ي -

 . المكشوف منها وغير المكشوف : التي تمثل األقلية
 ال يبرز التفاعل الكيميائي المواد التي ال تلعب دورا في التحول الكيميائي حتى -

 . وان كانت تمثل األغلبية
 ). المتفاعالت ( تساوي كتلة المواد المتفاعلة ) النواتج ( كتلة المواد الناتجة -
 . جسام النقية وجزيئاتها غير محفوظة خالل تفاعل كيميائي األ -
 تتحطم جزيئات المتفاعالت لتتنظم ذراتها من جديد وبكيفية أخرى لتشكل جزيئات -

 . النواتج

21 - 20 تمارين مختارة من الكتاب ص التقويم



 ثالثة متوسط : المستوى م فيزيائية وتكنولوجيا علو : المادة
 ساعة 1 + 1 : المــدة المادة وتحوالتها : المجال
 وحدات تعلمية : الحصة

 معادلة التفاعل الكيميائي : الموضوع
 : مؤشرات الكفاءة

 . يعرف أن انحفاظ المادة ناتج عن انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي -
 . ب معادلة التفاعل الكيميائي يكت -

 سير النشاطات المراحل
 المكتسبات

 القبلية
 . نمذجة التحول الكيميائي بالتفاعل الكيميائي

 القسم : المكان السياق
 ساعة 1 + 1 : الزمان
 . كراس المحاوالت / نماذج الذرات / الكتاب المدرسي : الوسائل

 عادلته تحقيق انحفاظ الذرات في تفاعل كيميائي وكتابة م الوضعية
 25 / 24 من الكتاب ص 3 - 2 - 1 معالجة األنشطة المهام

 احتراق غاز البوتان لغاز االكسجين : 1 النشاط

 الذرات بين المتفاعالت عدد من خالل الجدول نالحظ ان قانون الكتلة غير محقق ، لذلك نقترح موازنة
 . و النواتج

 . بانحفاظ الذرات ) الكتلة ( في التفاعل الكيميائي يفسر انحفاظ المادة : نتيجة النشاط -
 التحليل الكهربائي للماء : 2 النشاط

 العملية غير ممكنة مهما كان عدد جزيئات الماء المستعملة إذ البد من التناسب بين عدد ذرات
 . المتفاعالت و عدد ذرات النواتج لذلك نلجأ دائما إلى عملية الموازنة

 . اظ الذرات بانحف ) الكتلة ( فسر انحفاظ المادة ن : نتيجة النشاط
 تفاعل الكبريت مع الحديد : 3 النشاط

 . التفاعل الكيميائي بين المواد يتم بنسب كتلية معينة : نتيجة النشاط -
 صياغة
 النتائج

 : انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي - 1
 . خالل التفاعل الكيميائي تبقى الكتلة محفوظة ويفسر ذلك بانحفاظ الذرات -
 . بين المواد دائما بنسب كتلية معينة يتم التفاعل الكيميائي -

 : مالحظات
 . نقول عن المتفاعالت أنها متناسبة إذا لم يتبق أي منها عند نهاية التفاعل الكيميائي -
 نقول عن أحد المتفاعلين انه بالزيادة إذا تبقى منه في نهاية التفاعل واختفى المتفاعل -

 . اآلخر كلية
 : معادلة التفاعل الكيميائي - 2

 ن حصيلة التفاعل الكيميائي بمعادلة تسمى معادلة التفاعل الكيميائي ، تكتب وفق يعبر ع
 : الخطوات التالية

 . تكتب وتقرأ معادلة التفاعل الكيميائي من اليسار إلى اليمين -
 . تكتب صيغ المتفاعالت في الطرف األيسر ، وصيغ النواتج في الطرف األيمن -
 . مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل متفاعل و ناتج ) ( يوصل بين الطرفين بسهم -

 ) aq منحل في الماء - G غازية - L سائلة – S صلبة (

 التفاعل الكيميائي المتفاعالت النواتج

 غاز ثاني أكسيد
 األنواع الكيميائية غاز البوتان غاز األكسجين الماء الكربون

CO2 H2O O2 C4H10 يائية رموز األنواع الكيم 
3O 2H 1C 2O 10H 4C رموز وعدد الذرات



 لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة خالل التفاعل الكيميائي نوازن المعادلة بضرب الصيغ في أعداد -
 ). 1 لمعامل ال يكتب ا ( تسمى المعامالت السيتوكيومترية وتكون ابسط أعداد ممكنة

 : معادلة اصطناع الماء : مثال
O2(g)     +  2 H2 (g)  2 H2O (L) 

31 / 30 تمارين مختارة من الكتاب ص التقويم



 ثالثة متوسط : مستوى علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           ال : المادة
 ساعة 01 : المادة وتحوالتها                                                                   المــدة : المجال
 وحدات تعلمية : الحصة

 بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي : الموضوع
 : مؤشرات الكفاءة

 لكيميائي يتعرف على بعض العوامل المؤثرة في التفاعل ا -
 . ...) ي االبتدائ ، السطح ، تركيب المزيج ة الحرار درجة (

 الرسومات سير النشاطات المراحل
 المكتسبات

 القبلية
 التحول والتفاعل الكيميائيين

 القسم : المكان السياق
 ساعة 1 : الزمان
 . كراس المحاوالت / الكتاب المدرسي : الوسائل

 رة في التحول الكيميائي بعض العوامل المؤث يعرف الوضعية
 الموجودة فيها معالجة أنشطة الكتاب من خالل أنجاز التجارب المهام

 درجة الحرارة : 1 العامل
 : 1 النشاط

 . كلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة التفاعل : نتيجة
 : 2 النشاط

 . إلى فحم و في األنبوب الثاني . تحول السكر في األنبوب األول إلى كراميل : المالحظة
 . تؤثر درجة الحرارة على نواتج التفاعل : النتيجة
 سطح التالمس : 2 العامل

 : ت ا المالحظ
 . القرص المسحوق يشغل مساحة أكبر من القرص المتماسك 
اختفاء مسحوق السكر قبل القرص المتماسك 

 . زيادة سطح التالمس بين المتفاعالت يجعل التفاعل يتم بسرعة : نتيجة

 االبتدائي تركيب المزيج : 3 لعامل ا
 . يؤثر في توجيه التفاعل الكيميائي ونواتجه االبتدائي تركيب المزيج
 عوامل األخرى

 التطرق لهذه العوامل مع شرح مختصر
 صياغة النتائج

 : توجد عدة عوامل تتحكم في حدوث وتوجيه التفاعل الكيميائي من أهمها
 ة الحرارة يزداد اضطراب الجزيئات بزيادة درج : عامل درجة الحرارة - 1

 مما يسبب الكثير من التصادمات فيما بينها وبالتالي الرفع من احتمال حدوث
 . التفاعل الكيميائي

 زيادة سطح التالمس بين المتفاعالت يزيد من : عامل سطح التالمس - 2
 . إمكانية حدوث التفاعل الكيميائي

 الزمن المالحظات المتفاعالت
 د 4 بطئ فوار بشكل ال قرص ال اختفى ماء بارد + قرص فوار الكأس األول
 ثا 30 دو 1 فوار بشكل سريع ال قرص ال اختفى ماء ساخن + قرص فوار الكأس الثاني

 الزمن المالحظات المتفاعالت
 د 1 سريع اء اختف ماء + مسحوق قرص فوار الكأس األول
د 4 بطئ اء اختف ماء + قرص فوار الكأس الثاني



 ر تركيب المزيج االبتدائي بزيادة أو تغي : عامل تركيب المزيج االبتدائي - 3
 نقصان أحد المتفاعالت يؤثر على التفاعل الكيميائي بتغير كمية وطبيعة

 . نواتجه
 توجد عدة عوامل أخرى تؤثر أيضا على حدوث وتوجيه : عوامل أخرى - 4

 : التفاعل الكيميائي مثل
 الزمن – التركيز – الوسيط - الضوء – الضغط -

51 / 50 رة من الكتاب ص تمارين مختا التقويم



 ثالثة متوسط : علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           المستوى : المادة
 ساعة 01 : ـدة الطاقة                                                                            المـ : المجال
 المقاربة األولية لمفهوم الطاقة : الوحدة

 السلسلة الوظيفية : لوحدة التعلمية ا
 : مؤشرات الكفاءة

 . يحدد جمل التركيبة الوظيفية -
 . يشغل التركيبة الوظيفية المنجزة -
 . يحترم قواعد انجاز المخططات -
 . يميز بين تخزين الطاقة و تحويل الطاقة -

 رسومات ال سير النشاطات المراحل
 المكتسبات

 القبلية
 القسم : المكان السياق

 ساعة 1 : الزمان
 : الوسائل

 الوضعية
 المهام

 : مفهوم السلسلة الوظيفية - 1 صياغة النتائج
 مثل ل على الفعل النهائي لتركيب ما، ي نموذج وصفي يبين مراحل الحصو

 : بإتباع الخطوات التالية
 . شكلة مجموعة جمل تكتب أسماء األجسام داخل فقاعات م -
 . يوصل بين الجملة واألخرى بسهم -
 . ترفق الجمل واألسهم بأفعال الحالة وأفعال األداء على الترتيب -
 : مفهوم الجملة - 2

 . من السلسلة الوظيفية ) أو مجموعة أجسام ( الجملة هي جسم

 إشعال مصباح ببطارية : مثال لسلسلة وظيفية

 : مالحظات
 : بطريقتين نتحصل على فعل ما

 ... تحريك عربة بدفعها / مثل إشعال مصباح ببطارية : طريقة مباشرة -
 . باستعمال مجموعة من األجسام لكل منها وظيفته : طريقة غير مباشرة -
 : تخزين وتحويل الطاقة - 3

 نقول عن جملة أنها تخزن و الطاقة مقدار فيزيائي يمكن تخزينه وتحويله،
 ها إحداث بعض التغيرات مثل ارتفاع طاقة إذا كان بإمكان ل طاقة أو تحو

 . الخ ......... درجة الحرارة، تغير الحالة الحركية

 البطارية المصباح
 تغذي

 يتوهج تتفرغ

 فعل األداء

الجملة فعل الحالة



 ثالثة متوسط : علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           المستوى : المادة
 ساعة 01 : المــدة الطاقة : المجال
 الطاقة و تحويالتها : الوحدة

 السلسلة الطاقوية : لوحدة التعلمية ا
 : مؤشرات الكفاءة

 يعبر عن الطاقة باللفظ والرمز -
 الرسومات سير النشاطات المراحل

 المكتسبات
 القبلية

 السلسلة الوظيفية

 القسم : المكان السياق
 ساعة 1 : الزمان
 الكتاب : الوسائل

 الوضعية
 المهام

 : مفهوم السلسلة الطاقوية - 1 صياغة النتائج
 ل على الفعل النهائي في مراحل الحصو بوضوح أكثر نموذج وصفي يبين

 تركيب ما، ترفق فيه الجمل واألسهم الموجودة بينها بأنماط تخزين وتحويل
 . في السلسلة الوظيفية الطاقة عوضا عن أفعال األداء وأفعال الحالة

 : تخزين وتحويل الطاقة - 2
ــاني - أ  على المسـتوى العـي

 Energie Cinètique : ( Ec ) الطــاقة الحركية - 1
 تحريك  جسم : مثــال

 Energie potentielle : ( Ep ) الطاقة الكامنة - 2
 : طاقة مخزنة داخل الجسم يتم تصنيفها إلى صنفان

 Energie potentielle de : ( Epp ) طاقة الكامنة الثقالية ال -
pesanteur جسم موجود على ارتفاع معين : مثـال 

 على سطح األرض
Epe ) الطاقة الكامنة المرونية - ) : 

Energie Potentielle èlastique 
 ) يدفع الكرة عند تركه ( نابــض مضغوط : مثـال

 هــري ب ـ  على المسـتوى المج
ـاقة الداخلية -  Energie interne ( Ei ) : الطـ

 وتتعلق بالحالة الحرارية والفيزيائية والكيميائية والنووية
 يمتلك الماء طاقة  داخلية  تمكنه من تحريك الزئبق : مثـال

 نمط تحويل الطاقة

 شكل الطاقة

 1 الجملــة 2 الجملـــة

 شكل الطاقة

 كرة نابض

 األرض

 كرة

 دفع الكرة
كرة



ــاقة - 3  : أنماط تحـويل الـط
W ) تحويل ميكانيكي - ) Transfert Mecanique 
We ) تحويل كهربائي - ) Transfert èlectrique 
 Transfert Thermique (Q ) تحويل حراري -
 Transfert Par rayonnement ( Er ) تحويل إشعاعي -

 موقد

 مـاء

محرار



 ثالثة متوسط : وتكنولوجيا                                                           المستوى علوم فيزيائية : المادة
 ساعة 01 : الطاقة                                                                            المــدة : المجال
 الطاقة وتحويالتها : الوحدة

 طاقة مبدأ انحفاظ ال : لوحدة التعلمية ا
 : مؤشرات الكفاءة

 الرسومات سير النشاطات المراحل
 المكتسبات

 القبلية
 السلسلة الطاقوية

 القسم : المكان السياق
 ساعة 1 : الزمان
 : الوسائل

 الوضعية
 المهام

 : مبدأ إنحفاظ الطــاقة - 1 صياغة النتائج
 ها فإنها الطاقة ال تستحدث وال تزول فإذا إكتسبت جملة ما طاقة أو فقدت

 . بالضرورة قد أخذتها من جملة اخرى او قدمتها لها
 : التحويل المفيد والتحويل غير المفيد للطاقة - 2
 . يمثل التحويل الطاقوي المفيد بسهم خطه مستمر : التحويل الطاقوي المفيد - أ

 يمثل التحويل الطاقوي المفيد بسهم خطه : المفيد غير التحويل الطاقوي - ب
 متقطع

 اشتعال مصباح ببطارية : مثال

 : الحصيلة الطاقوية لجملة - 3
 نموذج يستعمل لتعبير عن تغير طاقة جملة بين فترتين زمنيتين مختلفتين

 1 ملة ج  2 ملة ج
 تحويل طاقوي المفيد

 1 ملة ج  2 ملة ج
 مفيد غير تحويل طاقوي

 المصباح البطارية
we 

Ei  Ei 

 المحيط

Q  Q 

Ei1 

Ei2 

 للطاقة االبتدائية القيمة

 للطاقة النهائية القيمة

 طبيعة الطاقة المتغيرة

) صان نق ( كيفية تغير الطاقة



 مثال
الحصيلة الطاقوية



 ثالثة متوسط : المستوى علوم فيزيائية وتكنولوجيا : المادة
 ساعة 01 : الطاقة                                                                            المــدة : المجال
 االستطاعة : الوحدة

 استطاعة تحويل الطاقة : لوحدة التعلمية ا
 : مؤشرات الكفاءة

 الرسومات سير النشاطات المراحل
 المكتسبات

 القبلية
 السلسلة الطاقوية

 القسم : المكان السياق
 ساعة 1 : الزمان
 : الوسائل

 الوضعية
 المهام

صياغة النتائج



 لثة متوسط ثا : علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           المستوى : المادة
 ساعة 01 : الظواهر الكهربائية                                                                المــدة : المجال
 التيار الكهربائي المستمر : الوحدة

 أي نموذج للتيار الكهربائي؟ : لوحدة التعلمية ا
 : مؤشرات الكفاءة

 ائية يختار نموذجا لتفسير أو توقع بعض الظواهر الكهرب
 سير النشاطات المراحل

 المكتسبات
 القبلية

 الدوراني للتيار الكهربائي ج النموذ

 القسم : المكان السياق
 ساعة 1 : الزمان
 أسالك توصيل / مصباحين كهربائيين / قاطعة / مولد / متوسط 3 كتاب س / متوسط 1 كتاب س : الوسائل

 الدوراني للتيار الكهربائي ج يطور النموذ الوضعية
 97 / 96 نشطة الكتاب ص معالجة أ المهام

 التيار الكهربائي هو الحركة اإلجمالية للدقائق المادية في : تعريف التيار الكهربائي - 1 صياغة النتائج
 . دارة كهربائية

 : نموذج التيار الكهربائي - 2

 : من خالل هذه النماذج نستنتج أن
 . الدقائق المادية تمأل كامل الدارة الكهربائية -
 . يلعب المولد دور المضخة فهو المسؤول عن تحريك الدقائق المادية -
 . تنتقل الدقائق المادية وفق حركة منظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب خارج المولد -
 : الجهة االصطالحية للتيار الكهربائي - 3

 ينتقل التيار الكهربائي في الدارات الكهربائية من
 السالب قطبها الموجب الى قطبها

 ) في جهة معاكسة لجهة انتقال الدقائق المادية (

 مولد كهربائي

 مصباح كهربائي

 مضخة

 عنفة

- + 

 المحطة

 حاجز

 نموذج القطار نموذج التيار المائي النموذج الدوراني للتيار

- + 
 التيار

 الدقائق المادية

 التيار التيار



 ثالثة متوسط : علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           المستوى : المادة
 ساعة 01 : المــدة الظواهر الكهربائية : المجال
 التيار الكهربائي المستمر : الوحدة

 المستمر لتيار الكهربائي ا : لوحدة التعلمية ا
 : مؤشرات الكفاءة

 ). Є ( القوة المحركة الكهربائية ). R ( المقاومة ). I ( يقيس شدة التيار -
 ). R ( و ) Є ( يربط شدة التيار الكهربائي بالعاملين -
 ). R ( و ) I ( ، ) Є ( يعرف رتبة المقادير -
 . حكم في استخدام أجزاء ومضاعفات الوحدات المستعملة يت -

 سير النشاطات المراحل
 المكتسبات

 القبلية
 أي نموذج للتيار الكهربائي؟

 القسم : المكان السياق
 ساعة 1 : الزمان
 أسالك توصيل / مصباح كهربائي / قاطعة / مولد / سط متو 3 كتاب س / متوسط 1 كتاب س : الوسائل

 ). R ( و ) I ( ، ) Є ( ادير المق يتعرف على الوضعية
 . ثم أغلق القاطعة 1.5v مولد / أسالك توصيل / قاطعة / ركب دارة كهربائية تتكون من مصباح - المهام

 . القاطعة وأغلق 4.5v استبدل المولد بآخر -
 ما ترجع ذلك ؟ إلى ماذا تالحظ فيما يخص توهج المصباح؟

 : شدة التيار الكهربائي - 1 صياغة النتائج
 شدة التيار الكهربائي تعبر عن غزارة الدقائق : ار الكهربائي المستمر مفهوم شدة التي - أ

 . I ، يرمز لها بالرمز المادية التي تعبر دارة كهربائية
 ورمزه ر تقاس شدة التيار الكهربائي باألمبير مت : قياس شدة التيار الكهربائي جهاز - ب

 . النظامي          ، أو بجهاز متعدد القياسات
 : في الدارات الكهربائية دائما على التسلسل كما يبين الشكل التالي ر ت يوصل األمبيرم

 : مالحظة
 التدريجة التي يستقر عندها مؤشر األمبيرمتر عند استعماله تمثل ما يعرف بالقراءة ،

 : ولحساب شدة التيار الكهربائي الموافقة لها نطبق العالقة

 ) A ( الدولية لشدة التيار الكهربائي هي األمبير الوحدة : قياس شدة التيار الكهربائي وحدة - ج
 : ة الكهربائي المقاومة - 2
 ، ) R ( المقاومة الكهربائية ثنائي قطب غير مميز القطبين ، يرمز لها بالرمز : تعريفها - أ

 : وتمثل في الدارات الكهربائية بالشكل                أو بالشكل
 ) Ω ( ألم ا تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة - : قياسها - ب
 أو جهاز متعدد باألومتر ة تقاس المقاومة الكهربائية دون توصيلها بدارة كهربائي -

 . القياسات
 : مالحظة

 . تتعلق مقاومة سلك معدني بنوع مادة صنعه ، وبأبعاد شكله الهندسي

A 

- + 

A 

المعيار × القراءة

 السلم

Ω



 القوة المحركة الكهربائية ميزة أساسية لكل مولد يرمز لها : ة الكهربائي القوة المحركة - 3
 ) ε ( الرمز ب
 ) V ( تقاس خارج الدارة الكهربائية بالفولطمتر أو جهاز متعدد القياسات،وحدتها الفولط -
 : العالقة بين شدة التيار، المقاومة الكهربائية و القوة المحركة الكهربائية - 4

 ، في الدارة الكهربائية بتغير القوة المحركة الكهربائية للمولد تتغير شدة التيار الكهربائي
 : ،ونعبر عن ذلك بالعالقة ...) التسلسل ، التفرع ( وبتغير مقاومة الدارة ، وبنوعية الربط

 105 / 104 تمارين من الكتاب ص التقويم

ε 
R



 ثة متوسط ثال : علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           المستوى : المادة
 ساعة 01 : الظواهر الكهربائية                                                                المــدة : المجال
 الطاقة الكهربائية : الوحدة

 الطاقة في دارة كهربائية : لوحدة التعلمية ا
 : مؤشرات الكفاءة

 . القياسات يقيس التوتر الكهربائي باستخدام جهازي الفولطمتر و متعدد -
 . P,u يعرف رتبة المقدارين -

 سير النشاطات المراحل -
 المكتسبات

 القبلية
 استطاعة تحويل الطاقة / الطاقة

 القسم : المكان السياق
 ساعة 2 : الزمان
 جهاز متعدد / مبيرمتر أ / معدلة / مجموعة مصابيح مختلفة الدالالت / قاطعة / توصيل أسالك / مولد : الوسائل
 . القياسات

 P,U ، I ف العالقة بين المقادير يعر الوضعية
 : المشكلة المهام

 ؟ ) المنزلية مثال ( ما هي أهم المعايير التي تعتمد عليها في شرائك لألجهزة الكهربائية -
 . من أجل الوصول الى تعريف االستطاعة الكهربائية 2 و 1 مناقشة النشاطين -
 شدة التيار ( على االستطاعة الكهربائية لمعرفة العوامل المؤثرة 5 و 3٬4 انجاز تجربة تجمع بين النشاط -

 ). الكهربائي والتوتر الكهربائي
 : الكهربائية ة ستطاع اال - I صياغة النتائج

 هي مقدار الطاقة الكهربائية المحولة خالل وحدة الزمن ، : الكهربائية ة ستطاع ال تعريف ا - 1
 . P يرمز لها بالرمز . الطاقة الكهربائية هذه وهي تعبر عن سرعة تحويل

 : ـ ب ستطاعة الكهربائية لجهاز كهربائي اال تتعلق : العوامل المؤثرة فيها - 2
 . قيمة التوتر الكهربائي بين طرفيه - *
 . المار فيه عند اشتغاله شدة التيار الكهربائي - *
 ستطاعة الكهربائية بالواطمتر       ، ووحدتها في الجملة الدولية هي اال تقاس : قياسها - 3

 . ) W ( الواط
II - كهربائي ال التوتر : 
 التوتر الكهربائي بين نقطتين من دارة كهربائية هو النسبة بين : مفهوم التوتر الكهربائي - 1

 : ، أي ان U استطاعة تحويل الطاقة وشدة التيار الكهربائي المار فيها ، يرمز له بالرمز

 ه هي يقاس التوتر الكهربائي بالفولطمتر      ، ووحدة قياس : قياس التوتر الكهربائي - 2
 ). V ( الفولط

 115 ص 19 ت / 114 ص 13 ت التقويم
 في البيت
 115 / 114 ص الكتاب في بقية تمارين ة المحاول

W 

U  P 
I 

V



 ثالثة متوسط : علوم فيزيائية وتكنولوجيا                                                           المستوى : المادة
 ساعة 01 : المــدة الظواهر الكهربائية : المجال
 الربط على التسلسل والربط على التفرع في دارة كهربائية : الوحدة

 تساوي وجمع الشدات والتوترات : لوحدة التعلمية ا
 : مؤشرات الكفاءة

 . يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة -
 . يوظف قوانين الشدات والتوترات -

 ر النشاطات سي المراحل -
 المكتسبات

 القبلية
 حساب االستطاعة الكهربائية - قياس التوتر الكهربائي - قياس شدة التيار الكهربائي

 القسم : المكان السياق
 ساعة 2 : الزمان
 جهاز / فولطمتر / أمبيرمتر / معدلة / أو مقاومات مجموعة مصابيح / قاطعة / أسالك توصيل / مولد : الوسائل

 . متعدد القياسات
 تج قوانين الشدات والتوترات في الربط على التسلسل وفي الربط على التفرع ، ويستنتج مبدأ يستن الوضعية

 انحفاظ الطاقة
 . حقق دارة كهربائية عناصرها موصولة على التسلسل المهام

 قس شدة التيار في نقاط مختلفة منها ، وقس التوترات المطبقة بين أطراف عناصرها
 الستطاعة الكلية للدارة ، واستطاعة كل عنصر سجل النتائج في جدول ثم احسب ا

 ماذا تالحظ ؟؟ ماذا تستنتج؟
 كرر نفس التجربة بالنسبة لدارة كهربائية عناصرها موصولة على التفرع

 : الربط على التسلسل - 1 صياغة النتائج
 نوصل مصابيح كهربائية على التسلسل في دارة كهربائية كما يبينه الشكل التالي، : التجربة

 في عدة نقاط منها ، والتوتر الكهربائي بين طرفي كل عنصر ,I,I1,I2 نقيس شدة التيار ثم
U,U1,U2 ونسجل النتائج في الجدول 

 : نالحظ أن : المالحظة
I=I1 =I2 
U = U1 + U2 
U×I =(U1×I1)+ (U2×I2) 

 : االستنتاج
 : في دارة كهربائية عناصرها موصولة على التسلسل

 In I = I1 =I2 ..…= : ع نقاط الدارة تكون شدة التيار ثابتة في جمي -
 التوتر الكلي للدارة هو مجموع التوترات المطبقة بين أطراف العناصر الموصولة على -

 Un .... ... U = U1 + U2 + : التسلسل
 ) (U×I اآلخذات = ) (U×I المولد : الطاقة الكهربائية محفوظة -
n : عدد العناصر في الدارة 

- + 

A  A2 

A1 

V1  V2 

V 

I2 × U2 I1 × U1 I × U U2 U1 U I2 I1 I



 : الربط على التفرع - 2 8
 نوصل مصابيح كهربائية على التفرع في دارة كهربائية كما يبينه الشكل التالي، ثم : التجربة

 على الترتيب ، ي رة ، المصباح األول والمصباح الثان المار في الدا ,I,I1,I2 نقيس شدة التيار
 بين طرفي الدارة ، المصباح األول والمصباح U,U1,U2 و نقيس التوترات الكهربائية

 : الثاني على الترتيب ونسجل النتائج في الجدول التالي

 : نالحظ أن : المالحظة
I=I1 +I2 
U = U1 = U2 
U×I =(U1×I1)+ (U2×I2) 

 : االستنتاج
 : بائية عناصرها موصولة على التفرع يكون في دارة كهر

 : الكلي المار الدارة هي مجموع الشدات المارة عبر جميع فروعها شدة التيار -
+….+ In I = I1 +I2 

 : أطراف جميع العناصر المربوطة على التفرع ثابت بين طرفيها وبين ي التوتر الكهربائ -
= Un ....... = U = U1= U2 

 ) (U×I اآلخذات = ) (U×I المولد : الطاقة الكهربائية محفوظة -
n : عدد العناصر في الدارة 

 133 / 132 ة من الكتاب ص تمارين مختار التقويم

I2 × U2 I1 × U1 I × U U2 U1 U I2 I1 I 

V 

- + 

A2 

A1 

V1 

V2 

A


