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 مقدمـــة
 جذع مشترك -هذه الوثيقة المرافقة لمنهاج العلوم الفيزيائية للسنة األولى من التعليم الثانوي

  تقترح جملة من التوضيحات والتوجيهات المكملة للمنهاج، قصد  توفير - إنسانيةآداب وعلوم 
  .جمقروئية وفهم أفضل لهذا المنها
الشعبة يسعى لتزويد التالميذ بمعارف علمية وكذا المسعى إن منهاج العلوم الفيزيائية لهذه 

يرتكز على (العلمي المرتبط به للتوصل إلى ذات المعارف، ويعتمد على طرح موضوعاتي 
تتمحور حول ظواهر ذات طابع علمي وتكنولوجي مستمدة من الحياة ) طرح موضوعات

داف أساسية هي الكفاءات المرجوة المعيشية لإلنسان وتفاعله مع محيطه، لتكون وسيلة تحقيق أه
من تدريس العلوم، وهي تزويد المتعلمين الموجهين لهذه الشعبة بقاعدة علمية كافية مبنية على 

معارف علمية ومنهجية واتجاهات، ليجد في هذه المادة الرغبة لمزيد من التعلم والسعي إلى 
  .ةاستثمارها في المجاالت األخرى األدبية والفلسفية والثقافي

وهي . لذا جاءت المفاهيم الخاصة بالفيزياء والكيمياء مدمجة في الموضوعات المقترحة للدراسة
ليست هدفا بذاتها ولكن وسيلة للتمكن من اإلجابة على التساؤالت المطروحة والتي تثيرها هذه 

أو الموضوعات، وبالتالي قراءة أوضح وفهم سليم ليتمكن المتعلم في النهاية من بناء نماذج 
تصورات مفاهيمية مقبولة وموضوعية وقادرة على إعانته مستقبال عندما تطرح عليه قضايا 

  .تتطلب الطرح العلمي والنقاش المبني على التفكير واالستدالل العلمي
ويقترح في هذا المنهاج ثالث مجاالت معرفية مرتبطة باالهتمامات الراهنة لإلنسان في بيئته 

  .يعة وكذا انشغاالته المرتبطة بواقعه المعيشي واالجتماعيعالقته بالطب المادية أو
 هذه الموضوعات التي نظمت في شكل مجاالت تتمحور حول فكرة رئيسية وقابلة للتوسع نحو 

  .إشكاليات أخرى علمية اجتماعية وثقافية تفتح باب النقاش واسعا
 المجاالت المعرفية للمنهاج: 
 والهواء، وما ءالما: ين أساسيين لحياة اإلنسانيتناول خصائص عنصر: اإلنسان والبيئة -1

وهي مناسبة لطرح قضايا ذات صلة بهما وهي . لهما من تأثير على حياتنا وعلى البيئة
 .المشكالت البيئية كتلوث الماء والهواء الجوي

بغض النظر ) معلومات(يتناول موضوع الضوء كونه حامل لرسالة : اإلنسان واالتصال -2
تستخدم الصورة أو الخيال وألوان الطيف واألمواج الكهرومغناطيسية  .ائيةعن طبيعته الفيزي

للحصول على المعلومة المناسبة لفهم الظواهر الضوئية  يكتشف بعض المبادئ التي استخدمت 
 . في القياسات وفي االتصاالت وتبادل المعلومات

الل المصادر يتناول موضوع الطاقة وما يطرحه من قضايا استغ:  اإلنسان والطاقة -3
كما يثير مشكلة استغالل اإلنسان . الطاقوية وسالسل التحويالت ومبدأ حفظ الطاقة والمردود

 .لهذا المورد والتحديات التي تنتظره
 مقاربة المنهاج 

إن المقاربة بالكفاءات التي تتجه نحو متابعة كفاءات أساسية وتنمية القدرات أو الكفاءات 
ويات المعرفية بشكل محاور ذات مراكز اهتمام، لعل التلميذ يجد العرضية، جعلتنا ننظم المحت

مبتغاه ويتحسس الفائدة التي نريدها من هذا الطرح، كما يجد األستاذ المرونة الكافية لقراءة 
في (فهي مقاربة شبيهة بمشروعات بحث تهيكل وتدمج المعارف العلمية . وتنفيذ المنهاج

  .، ونراها كفيلة بجلب اهتمامه وتجنيد قدراته...)لوجيا،الفيزياء والكيمياء والفلك والبيو
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وفي هذا االتجاه، فضلنا الكفاءات العرضية التي تمتد إلى المواد األخرى العلمية واألدبية،   
  .بدون أن نغفل المعارف والمفاهيم الخاصة بالعلوم الفيزيائية

  :ىولذا كان تنظيم محتويات المنهاج على هذا األساس، إذ يسعى إل
 من خالل دراسة ظواهر دراسة كيفية، بدون التعرض :مفاهيم في الفيزياء والكيمياءتقديم  -

االبتعاد قدر اإلمكان عن الطرح مع  -في أشكاله البسيطةكان   إذاإال-إلى الجانب الكمي 
  .النظري أو الرياضي

يكتشف ل المسعى العلمي مع انتهاج  تعتمد على التجريب والوصف:نشاطات عمليةاقتراح  -
  بعض الحقائق العلمية ويجيب على التساؤالت التي تثيرها الظواهر الطبيعية، 

باإلضافة إلى المهارات األساسية والكفاءات   في وضعيات ذات داللة وقابلة للتحقيق،وذلك
  . ةالخاصة بالنشاطات التجريبي

  ع الشعبة وهي من أهم السندات البيداغوجية التي تتالءم م: النصوص العلمية معالجة
األدبية، ليستثمر فيها الكفاءات المكتسبة في التحليل والتركيب في سياقات جديدة تتسم 

إن النصوص التي يتوجه . وهي مناسبة لدعم هذه الكفاءات وتطويرها. بالموضوعية العلمية
إليها األستاذ هي مقطوعات من وسائط مختلفة لمجالت متخصصة أو لعلماء قدامى أو 

 النص العلمي يعالج فكرة أو موضوعا علميا أو تكنولوجيا له صلة بالمفاهيم إن. مستحدثين
العلمية المدرجة في المنهاج، لها القدرة على إدماج المعرف أو استثارة معارف جديدة 

  . وجديرة باالهتمام قد يصعب طرحها أو تقديمها بأسلوب نظري أو عملي
  المنهاج، إذ أن الطابع األدبي لهذه الشعبة وهي من النشاطات األساسية في هذا: بحوثتقديم 

وليس القصد هو البحث . يقتضي العمل بالبحوث والتمرن على إنجازها وعرضها وتقييمها
علمية المنهجية البل هي ميدان للتمكن من األدوات قدر من المعرفة مخزون أو على أكبر 

تكون مناسبة لترقية وبذلك دبية؛  التي تسعى إليها المواد األ الكفاءات األساسية أو ارساءودعم
القدرة على التحليل والتركيب وانتقاء المعلومات وفرز األهم من المهم والتحرير الكتابي 

 . الخ، كل هذا في مجال المعرفة العلمية...والتبليغ الشفوي 
  وهي فترات للتقويم التكويني والتحصيلي تهدف إلى التمكن من : نشاطات اإلدماجاقتراح

تعتمد على طرح األسئلة واقتراح نشاطات عملية أو إجراء بحث وهي . ءات المتابعةالكفا
تتم بعد نهاية كل وحدة تعليمية وتختار لها األدوات التقييمية . توثيقي يؤطرها األستاذ

 .المناسبة
 مناسبة لدعم وتشكل مثل البحوث، يمكن اقتراح مشروعات يراها األستاذ : المشروعات

وقد تكون مشروعات إنجازية أوابتكارية، تحقق فيها إنجازات ذات طابع . جةالتعلمات المبرم
وهي .  تدعم الموضوعات المدروسة وتلبي رغبات التالميذبحيث علمي أو تكنولوجي 

 . متروكة القتراح واختيار األستاذ أو طلب التالميذ
 تجد في هذه الوثيقة: محتويات الوثيقة 
 مقترح للتدرجات لكل مجال 
 ت وتوجيهات منهجية بخصوص النشاطات المقترحة في المنهاجمالحظا. 
 اقتراحات لسير بعض األنشطة، بشكل توجيهات موجزة أو مشروع مفصل. 
 اقتراح لنصوص يمكن استغاللها عند الضرورة.  
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   مجال اإلنسان والبیئة-1
   

وحدات تتضمن  .يتوقف على وجودهما ضمان الحياة على كوكبناعنصران والهـواء    الماء
ضمان لغيير طبيعتهما والوسائل الكفيلة  المتسببة في توالعواملدراسة خواصهما هذا المجال 

 ،والهواء الماءأهمية ب كما يهدف هذا المجال إلى تحسيس التالميذ .الحفاظ على نوعيتهما
      .في الطبيعة هما مكوناتتوازن الحفاظ على فيالمساهمة  وضرورة

 ت المجالالتدرج المقترح لمحتویا 

الحجم  )كل القسم(النشاطات  الوحدة
الحجم  )باألفواج(األعمال التطبيقية  الساعي

 الساعي

 دورة  ومصادر المياه
 الماء في الطبيعة

 

  +سا1
  سا1
 

 : تحول الماء من
ماء عكر إلى صاف إلى  -

  .شروب
 .ماء صاف إلى ماء نقي  -

 سا 2

  :تنوع الماء
  حلول المائي الم

    الخليط المائي    

  +سا1
  سا1

 الكشف عن وجود الماء -
  .تحضير محاليل مائية -
الكشف عن وجود بعض  -

 .الشوارد في الماء
 

  سا 2
  
 

الماء     -1
 في الطبيعة

 

  نشاط إدماجي* 
 

  +  سا1
  سا1

 و قياسه في pH مفهوم -
  محاليل مختلفة

  

  سا2
 

  سا1 وجود وتنوع الهواء
  سا1 مكونات الهواء

جارب تبين دور الهواء في ت
  االحتراق 

 سا2

 بعض خواص الهواء
  واستخداماته

تجارب تظهر بعض الخواص   سا1
االنضغاط (الفيزيائية للهواء 
  )المرونة و الوزن

  سا 2
  

 الضغط الجوي
 الضغط بداللة االرتفاع

  سا1
2  - 

الهواء من 
 حولنا

 تشاط إدماجي 

 تجارب حول الضغط الجوي سا1+سا1

  
  سا2

 النشاطات االدماجية و البحوث يخصص لها األستاذ حصصا لمعالجتها و تأطيرها. 
  
  
  
  



    جذع مشترك آداب–السنة األولى ثانوي 

126 مادة العلوم الفیزیائیة

  الماء في الطبيعة    :  1الوحدة 
  دورة الماء  في الطبيعة مصادر المياه و1- 1

 وتنوعها، مصادر المياه في الطبيعةالتلميذ طه يحدد معتمدا على مكتسباته القبلية ومحي
البحار، المحيطات، صور تظهر أماكن تواجد المياه في  لم أويف ويستحسن عرض

  الخ....سام الكائنات الحية، في أجوالبرك، الينابيع 
إن المـاء في الطبيعة يشـكل دورة مغلقة  وللوصول  إلى هذا  المفهوم نقترح  

 تطرح  إشكالية  منشأ  مياه  األمطار حيث عـرض وثيقة لدورة  الماء  في الطبيعة
 يعبر فيه عن  اضع  مخطط وي فيها التلميذ معارفه حول تحوالت المادة يوظف مثال،

  .دورة الماء في الطبيعة
  

  :العمـل المخبري
 )عكر، شروب، صاف(  يعرض عينات لمياه مختلفة -

  :يجرى عمليا تجارب
  )التركيد(اإلبانة       * 
  الترشيح         * 
 التقطير         * 

  :اء منليفهم  إمكانية  تحول  الم

  
  

  .  ويمكن استغالل النموذج الحبيبي للتمييز بين أنواع هذه المياه
  

  تـنــوع  المــاء 2- 1
  )مذيب ومذاب( يحدد  مفهوم  المحلول :الـمحلــول  المائي :1 –2 – 1
  . يعرض بطاقة تعريف الماء النقي-

  بطاقة  تعريفه              : المـاء  النقي 
  H2O   رمــزه  الكيميائي  المـاء النقي: االســم

  عديــم اللون: اللون
  ليس  له رائحـة: الرائحة 

  )يمكـن تـذوق  الماء  المقـطر(له ذوق  خاص : الذوق
  سائل في درجـة الحرارة العاديـة:  حــالـته الفيـزيائـيـة

                C°0 درجة تجمده - 
  امي  عند  الضغـط  الجوى  النظC°100 درجــة غلـيانه -
    1kg لتــر  منـه1 كتـلـة -
 . ألغلب األجساممذيب  جـيـد:  مـن ممـيـزاتـه -

  )كمثال عن المحلول(يعطي تعريفا للماء المعدني  -
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هو ماء يحتوي شوارد معدنية مختلفة، نسبها ثابتة بالنسبة لكل ماء   :الماء المعدني
  .معدني، وهو محلول مائي

  .للكشف عن وجود أجسام منحلة فيه يستغل تجربة تبخر ماء معدني -
  . ب من التالميذ إعطاء أمثلة عن محاليل مائية أخرىليط
  : الخليط المائي 2 - 2- 1 

 قـد يتلقى التلميذ صعوبة في التمييز بين المحلول المائي والخليط المائي لذا يقترح 
نقي، منحلة إعطاء مفهوم للخليط المائي على أنه ناتج عن وجود عدة مواد في الماء ال

  .وغير منحلة
  : يقدم تعريفا لكل من

  . الماء العكر-.  الماء الشروب–.  الماء الصافي–.  الماء النقي-

 هو ماء يحتوى فقط على جزيئات الماء: الماء النقي.          
 ماء خال من األجسام العالقة؛ إال انه يحتوى باإلضافة لجزيئات الماء : الماء الصافي

 تغير من خواصه الفيزيائية والكيميائية ؛كائنات مجهرية ولفة منحلةعلى جزيئات مخت
 .فهو خليط متجانس

 ماء صاف،  معالج بيولوجيا يحتوى باإلضافة على جزيـئات الماء:  الماء الشروب 
 .                                           شوارد األمالح المعدنية المنحلة

 ة لر معدنية منحيالماء وأجسام مختلفة، معدنية وغخليط من جزيئات : الماء العكر
           .، فهو خليط غير متجانسوعالقـة، غير قابل لالستهالك

مياه البرك، المياه الجوفية، مياه (أمثلة عن تواجد المياه السابقة في الطبيعة يطلب تقديم 
  ...)األودية، مياه األمطار،

                                                                      :العمل المخبري
ينجز تجارب للكشف عن وجود الماء في بعض أجسام الكائنات الحية أو بعض  -  

 ...)،قطعة خبز، ثمار(المواد  
  )ذات اللون األبيض(   ـ يحضر بلورات من كبريتات النحاس الالمائية 
ء بكبريتات النحاس الالمائية     ـ معاملـة المادة   المراد الكشف فيها عن الما

  ). المائية(ومالحظة  تغير لون  كبريتـات النحاس إلى اللون األزرق 
 هـذه النتائج بالمعاملة المـباشرة وذالك بتسخين بلورات من كبريتات  يقارن- 

  .النحاس المائية
ر تحض. شكل مجموعاتعلى  هـذا النشاط  لتحضير المحاليل المائية يفضل إجراء-

  .محاليل بإذابة مواد مختلفـة في الماء المقطر الهذه
يمكن تقريب (ـ يميز بين المحلول المائي المتجانس والمحلول المائي غير المتجانس 

  )المفهوم باستغالل  النموذج الحبيبي
 تعـرض  قارورات  مياه  معدنية  مختلفة، وتقرأ  ملصقاتها ليفهم  مـن  خاللها  -

  بل  خليطا من  شوا رد  معدنية  مختلفة  منحلة  ،  ماء نقياأن  الماء  المعدني ليس
  .في  الماء  النقي

  ) معدنى، أو شروب(ـ يكــشف  مخبريا  عن بعض  الشوارد  في  الماء  
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ماء مالح، ماء عذب، ماء خفيف، (  ـ يستعمل حاسة الذوق ليقارن بين مياه معدنية مختلفة
                                                                              )ماء غير مستساغ، ماء عسر

                       
  دماجى إللنشاط  اا .3–1
عرض وثيقة توضح  لم أوي يفضل زيارة محطة لمعالجة مياه الشرب، أو مشاهدة ف- 

  .هالمراحل المختلفة التي تمر بها معالجة هذه الميا
     - مخطط توضح المراحل المختلفة لمعالجة المياه المستعملة  أون بوثيقةاستعي 

؛ سواء تلك التي يطرحها  لالستعمال في الزراعة والصناعة صالحةاوجعلها مياه
التصفية، نزع الرمل، إزالة الزيوت، (عة االصن اإلنسان، أو تلك  الناتجة عن

 ...)ياهمالمعالجة البيولوجية، ترويق ال
  يمكن استغالل هذه المياه؟يفهاما لمياه الشرب، ك صدرااه البحر تشكل ميم - 
 .ع للبحثويقوم بزيارة محطة تحلية مياه البحر أو يطرح الموض -
 : البحوث  4 – 1

 :    يؤطر األستاذ بحوثا حول
 .مشكلة ندرة المياه ورهانات المستقبل -
 .مشكلة تلوث المياه -
يمكن الحفاظ عليها كيف .  تعالج هذه البحوث أهمية الماء كثروة وطنية-

  واستغاللها؟ وما هي الطرق الممكنة السترجاعها؟
البشرية، الصناعية، : الملوثات( كما يتم التطرق ألهم ملوثات هذه الثروة - 

 .، وما يتوجب على اإلنسان فعله للتقليل من ظاهرة التلوث)الزراعية
   :العمل  المخبرى  

شف الملونة مثل أزرق باستعمال الكوا:  حمضية وقاعدية المحاليل-
يمهد األستاذ إلى تصنيف المحاليل ، الخ...البروموتيمول، الهليانتين، الفينول فتالين،

 .المائية إلى حمضية، قاعدية و معتدلة
  
نه أعلى pH ذا المستوى بإعطاء  مفهوم ال يكتفي األستاذ في ه : pHلفهوم ام -

 العالقة الرياضية لتعريف  والتعطي.ول مالقرينة لقياس قاعدية أو حامضية مح
  .pHال
  . محاليل  مختلفة مشروبات مثالpHيقيس    : محاليل مختلفةpH قياس  -
 يضع  على  كل  ،  pHإذ  تؤخذ قطع من ورق أل  : pHلباستعمال  ورق ا) 1

  .قطعة قطرة من مشروب معين أو محلول  يراد قياس درجة حموضته
    pHل  وتحدد  قيمة  المطابق على العلبة  يقارن  تغير لون قطعة الورق باللون ا

المحلول داخل  الجهاز ، بوضع مسرى  متر pHل جهاز امستعا يمكن كما) 2
 )الخ...صابوني،عصير  الليمون، ماء (
 . ة والقاعديةيحدد نقطة االعتدال ومجالي الحامض ت-
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  الهواء  من حولنا    : 2   الوحدة 
   وجود وتنوع الهواء       1 - 2

 ص على ، شخقلمظلي في الهواء الطإلظهار وجود الهواء تعرض صور مختلفة ل
كائنات حية تعيش في وسط  ،كان ملوث مثالم قناعا في يشخص يرتد ،قمة جبل

  .ايثدحتربة زراعية محروثة ي، مائ
، وبعد هذه الصورالعنصر المشترك في  عن  تساؤالت مـن خالل هذه الصور يطرح األستاذ-

 طبيعةوأن  الجو، في في الماء ،في التربة : وجود الهواء في كل مكانإلى ننقاش يتوصلو
                                                                                                                                                                                                                         .الهواء تتغير حسب المكان

إلظهار ضرورة الهواء لتنفس الكائنات الحية بما في ذلك اإلنسان يطلب من التلميذ اقتراح  -
.                                                                                                                                     )الخ...سمكة خارج الماء، غواص تحت الماء، التنفس االصطناعي،(  أو تقديم أمثلةتجارب

  مكونات الهواء 2 – 2
واء بتوظيف نصوص علمية أو مقاالت مثل   تعطى للتالميذ نظرة تاريخية حول مكونات اله-

  .ظر الملحقان. " الفوازييه"ـالنص التاريخي ل
  .تحلل هذه النصوص و يستخرج منها الفكرة الرئيسية المتناولة

  :إن الهواء الجوي يتكون من -
   ٪ 21 غاز ثنائي األكسجين   -      
  ٪78 غاز ثنائي األزوت  -    
بخار الماء، غازات أخرى كاألرغون، النيون، الهيليوم،  الكربون، د أوكسيي غاز ثنائ-  

  ٪1الكريبتون، األزون تمثل
 كوكبنا بمنع الحرارة من ءويلعب كل من غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء دورا في حفظ دف

  . االنطالق في الفضاء الخارجي
  :العمل  المخبرى

  ) 1الوثيقة(احتراق  شمعة : النشاط  األول ـ
  ) زجاجي، فنجان ناقوس زجاجي، ماءطبق شمعة، : (دوات والوسائل المستعملةـ األ

  .ضع في وسط الطبق الزجاجيوتثبت الشمعة على قاعدة الفنجان بواسطة قليل من الشمع، وت  - أ
حجمه ماء، مع   ¾ ىيمأل الطبق الزجاجي إل  - ب

اء الشمعة فوق سطح الماء، ثم تشعل قد من بكالتأ
 .الشمعة

 تحترق لبضع دقائق، ثم يقلب تترك الشمعة -ج 
الناقوس فوقها بزاوية منحرفة لطرد بعض الهواء من 

ستوى الماء كثيرا فيه، مع م ينخفض الالناقوس، حتى 
 .ى الماء داخل الناقوس في هذه المرحلةوتحديد مست

مـع احتراق الشمعة يرتفع مستوى الماء في الناقوس ليحل محل غاز األوكسجين المستهلك،  -  د
وى تينطفئ لهب الشمعة يكون األوكسجين داخل الناقوس قد استهلك، مع ارتفـاع مسوعندما 

5الماء 
5 داخل الناقوس، مبينا أن غاز األوكسجين يشكل1

من  حجـم  الهـواء داخل  1
 .الناقوس
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  : النشاط الثاني

ن خاللها عن نواتج االحتراق ينجز تجارب أخرى الحتراق أجسام و يكشف م -
  .وانتشار الحرارة) غاز ئنائي أكسيد الكربون و بخار الماء(

، ويالحظ تشكل قطرات الماء الناتجة عن CO2يستعمل رائق الكلس للكشف عن  -
 .تكاثف البخار

 C، وتشكل كل من الفحم  م يشـار في هذا النشاط إلى االحتراق التام، وغير التا-             
 الجوي وخطورة استنشاق من آثار في تلويث الهواءوما لهذه النواتج  أول أكسيد الكربون، وغاز

   . غاز أول أكسيد الفحم
 واإلشارةنتعرض إلى األكسدة البطيئة في الهواء الجوي لبعض المعادن  -

 . مثل حالة الحديدتآكلهاإلى 
ض إن مفهوم األكسدة يقتصر هنا على التفاعل مع األكسجين وال نتعر -

  .إلى حالة المؤكسدات األخرى
  
 

  : واستخداماتهبعض خواص الهواء 3 – 2
  .يحبذ إجراء العمل المخبري قبل النشاط

  .المرونة، االنضغاط، الوزن: نتعرض إلى الخواص المميزة للهواء وهي
مثل الغوص في أعماق البحار، . نتعرض إلى  استخدامات الهواء المرتبطة بالخصائص السابقة

عجالت (وفي بعض المجاالت من االستعماالت اليومية ... الت الفضائية،وفي الرح
  ...).السيارات،

  :  العمـل  المخبـرى -
  :                                            المرونة واالنضغاط اخاصيت*

    انضغاط و تمدد الهواء : النشاط  األول
  .ا باإلصبعحجز كمية من الهواء داخل محقنة ثم تسد فتحتهت) 1
              يضغط مكبس المحقنة إلى الداخل ) 2
-                 يقـوم من جديـد بسحب المكبس ) 3
             الحالتين، وما يشعـر به على مستوى األصبع تايدون مالحظـاته في كل) 4
    . بهذه الخواصل يمكنه بالمقابل إظهار عدم تميز السوائ-

 للهـواء وزن: النشـاط  الثاني* 
خذ كرة قدم أو بالون مثال، وتوضع في ميزان في بداية التجربة ولتكن كتلة العيارات تؤ) 1

 m1المعدلة للكفة 
تضخ كمية من الهواء ) مضخة عجالت دراجـة مثال(باستعمال وسيلـة ضخ للهواء ) 2

  .داخل الكرة، ونعيد حساب الكتلة المعدلة لكفة الميزان
  m2نسجـل كتلة العيارات الجديدة ولتكن) 3
  m1  - m2 نسجل الفارق في الكتلتين) 4
   لتر من الهواء1قياس وزن : لنشـاط الثالثا -*
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   m1نزن كرة قدم مضغوطة جيدا كتلتها ) 1
نفرغ الكرة جزئيا من الهواء ضمن قارورة منكسة على حوض من الماء وذلك الستقبال ) 2
  . لتر من الهواء1
  لترمن محتواها من الهواء 1جم نعيد وزن الكرة من جديد بعد استخالص ح) 3
     .g 1,3ونجدها تقاربلتر من الهواء 1نسجل الفارق والذي يمثل كتلة ) 4

  ) g/L 1,3الكتلة الحجمية تساوي               (
  .لمقارنتها بالكتلة الحجمية للهواءلتر من غازات مختلفة 1ويمكن وزن  -
  :مفهوم الضغط الجوي 4 – 2 

   .جوي من خالل انجاز تجارب مختلفةإعطاء مفهوم للضغط ال
  تأثير الهواء بقوة ضاغطة: العمل المخبري

  )الشكل المقابل (1تجربة 
  )كأس، ماء، بطاقة ملساء: (الوسائل المستعملة

  يمأل الكأس بالماء إلى نهايته ) 1 
  يزلق فوقه وبعناية البطاقة الملساء  ) 2    
   .هكأس على عقبيضغط باليد على البطاقة، ويقلب ال) 3    
  .عند رفع اليد على البطاقة نجد أنها تبقى مكانها عند رفع الكأس) 4 

  )الشكل المقابل (2تجربة 
  )جبلة مطاطية، خيط، كرسي، خطاف: (الوسائل المستعملة

  .اربط خيطا متينا بخطاف الجبلة المطاطية ) 1
  .أكبس الجبلة المطاطية على سطح الكرسي األملس) 2

  .فع الجبلة، والتي يرتفع معها الكرسيحاول ر)3   
  )المواليالشكل : (تجربة تشوه قارورة معدنية

  )قارورة معدنية فارغة مجهزة بسدادة، ماء، موقد: (الوسائل المستعملة
  .نضع كمية من الماء داخل القارورة) 1

  .توضع القارورة فوق الموقد حتى يصل الماء إلى حالة الغليان) 2   
 للقارورة، ويمكن تسريع العملية بتبريد جدار ث القارورة، ويتابع ما يحدتسد فتحة) 3   

  . الضغط على جانبي جدار القارورة، يحدث تشوههافنتيجة الختالو. القارورة
   
  
  
  
  
  
  
  
  1 2 3 
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 تجربة تغير الضغط بداللة االرتفاع :  
عن نتائج قياس بالتعبير يستغل الجدول الموالي لتمثيل العالقة بين االرتفاع و الضغط الجوي 

قيم الضغط في نقاط ذات مستويات مختلفة االرتفاع بمنحنى، يشرح من خالله عالقة الضغط 
  .باالرتفاع

) ع(االرتفاع 
  بالمتر

)       ض(الضغط الجوي 
  باسكال 

   0  105×1.013  
  100  105×1.005  

  200          105 ×0.9758  

 300  105×0.9638  
 400  105×0.9518  

 500   105×0.9401  

 600  105×0.9284   

  
   :تلوث الهواء بحوث حول 5 – 2

 هذا العنصر الضروري للحياة وحفاظا على نوعيته، يؤطر األستاذ بحوثا في ة ألهميانظر
  : هذا المجال تتطرق إلى

  :العوامل المسببة للتلوث) أ
 ،co2غاز (: و المركباتاحتراق وقود السياراتو الغازات الناتجة عن الصناعة    * 

  ...)، أكاسيد األزوت،so2غاز
  :تأثير العوامل السابقة) ب   
  على حياة الكائنات الحية المختلفة خصوصا اإلنسان - 
  على طبقة األوزون  - 
   توازن مكونات الهواء وبالتالي تأثر المناخ   - 
  مكافحة التلوث للحفاظ  على نوعية الهواء) ج
  ايات الصناعية  إيجاد حلول للتخلص من النف -   

  تنظيم حمالت التشجير -    
   مساهمة وسائل اإلعالم في تحسيس المجتمع بضرورة الحفاظ على نوعية الهواء -     

    . المراقبة المستمرة لمحركات السيارات والعربات، مع استعمال وقود اقل ضررا* 
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 الملحق
  

  مكونات الهواء  : الخاصة بموضوع النصوص 
  

 1643 – 1679 (يقول جون   مايو( 
ال تلبث أن تنطفئ، ) ناقوس(إن سبب انطفاء شمعة مشتعلة عندما تكون حبيسة حيز" 

ليس كما هو شائع االعتقاد بسبب الدخان الناتج عن االحتراق بل هو ناتج عن 
 ."حرمانها من عنصر هوائي

 
 نـص الفوا زيه  

  .تقريرا ألكاديمية  العلوم"  الفوازيه" يقدم 1772بر     نوفم1فى
اكتشفت أن الكبريت يحترق دون أن يفقد وزنه بل على العكس يزداد وزنه نتيجة اندماجه مع "

  ،الهواء
هذه الزيادة في الوزن تأتي من كمية كبيرة من الهواء التي تثبت أثناء االحتراق وترتبط مع 

  ".  في وزن الجير المعدني يتم بنفس الطريقة واعتقد أن الزيادة...األبخرة
  . م يقرأ مذكرة احتراق  القصدير إلى أكاديمية  العلوم1974وفى  نوفمبر

 أنإن قسما  من  الهواء  الجوي  قابل  لالتحاد بالمواد  المعدنية لتكوين الجير، في حين "
: يجة  تدفعني إلى القولقسما آخر من نفس الهواء ال يقبل على اإلطالق هذا االتحاد، هذه نت

 والعمل الذي . من مائعين مختلفين جدااإن  الهـواء ليس  كائنا  بسيطـا بل مركب
أنجزته حول التكلس وإحياء جير الزئبق دفعني لهذا الرأي، وأصرح هنا أن إجمالي الغاز 

قي من هذه ليس قابال للتنفس، بل فقط القسم الذي يقبل االرتباط بالمعادن أثناء التكلس، والبا
 ". ينبعث غير قابل لالستعمال في تنفس الحيوان واشتعال األجسامعالعملية هو نو
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  مجال اإلنسان واالتصال -2
  

ضوء یتضمن ھذا المجال ثالث وحدات تھتم بالظواھر الضوئیة التي تدور حول مفھومي ال
وضوع الضوء من حیث دوره في حیاة ض في ھذا المجال إلى محیث نتعر. الھندسي و التموجي

إذ نستخدمھ للرؤیة و لالتصال و للحصول على معلومات تفیدنا في معرفة خصائص . اإلنسان
  .األجسام القریبة والبعیدة

  
 التدرج المقترح لوحدات المجال:  
  
  

 الوحدة
  النشاطات 

 األعمال التطبيقية الحجم الساعي )القسمكل (
 )باألفواج(

الحجم 
 الساعي

  
 سا1 مصادر الضوء  

  
 انتشار الضوء  
 

  سا1

  
  
 الضوء -1

  للرؤية
  
  
 

  
 تشكل الخيال- 

 الغرفة المظلمة
  سا1

   بعض مستقبالت
  سا2 الضوء

  نظرة تاريخية
لتطور مفهوم 

 الضوء
  سا2 األطياف   سا1

  األمواج
الكهرومغناطيسية

 المرئي لالمجا: 
 الالمرئيو

  سا1

 الضوء -2
 لالتصال

  سا1  إدماجينشاط   

  

  طريقة
" إيراتوستين"

لحساب محيط 
 األرض

  سا1
   الضوء – 3
 أبعاد الكونو

   سرعة الضوء
 سا1+ سا 1 األبعاد الكونيةو

 صف قطر حساب ن
  سا2 األرض

  
 يستغلها األستاذ إلثراء ) من التوقيت الرسمي(دماجية حصص النشاطات اإل

  .م المناسبيو التقالميذ أو القيام بتمارين أووتأطير بحوث الت
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  الضوء للرؤیة : 01 الوحدة

نتطرق في هذه الوحدة إلى موضوع الضوء للرؤية انطالقا من ضرورة وجود مصدر ضوئي 
  . ألن العين ال ترسل ضوءا بل هي من مستقبالت الضوء،لرؤية األجسام

ضوء، تحتوي هذه الوحدة عدة فقرات وهي مصادر الضوء، بعض مستقبالت الضوء، انتشار ال
  .ودور العدسات في تشكل الخيال

  مصادر الضوء -1.1
  :ندرس في هذه الفقرة مختلف المصادر الضوئية ونصنفها إلى قسمين رئيسين

الشمس، لهب شمعة، :  األجسام المضيئة من نفسها وهي التي تنتج الضوء الذي تصدره مثل-
  ...النجوم، مصباح التوهج،

  لتصبح تلضوء الذي تتلقاه وتنشره في جميع االتجاها األجسام المضاءة وهي التي تنثر ا-
  ...القمر، الكواكب،: مرئية مثل

يستحسن تقديم هذه المصادر للتالميذ في البداية دون تمييز وتركهم يصنفونها : مالحظة
  .باالعتماد على ما هو متداول في الحياة اليومية من استخدامات لوسائل اإلضاءة

   بعض مستقبالت الضوء-2.1
باإلضافة إلى العين توجد مستقبالت أخرى لها حساسية مميزة للضوء والكثير منها يستخدم في 

  الحياة اليومية مثال المستقبالت الكيميائية والتي لها عالقة بفيلم التصوير الفوتوغرافي
) La Pellicule(، والمقاومة الضوئية )Photo-resistance(والخاليا الكهروضوئية ،  
) Cellules photo-electriques.(  
  .ضوئي -كلور الفضة مستقبل كيميائي-ا

يحضر كلور الفضة انطالقا من : دراسة تجريبية للكشف عن حساسية كلور الفضة للضوء
ثم نضع كلور الفضة في أنبوبي اختبار أحدهما مغطى ) 1انظر الشكل ( محلول نترات الفضة 

  )2انظر الشكل ().طناعياصمصدر ضوء طبيعي أو (بورق عاتم ونعرضهما للضوء 
  
  

  
  
  
  
  
  

                                         
، بينما يحافظ بعد مدة نالحظ اسوداد كلور الفضة الموجود في األنبوب المعرض للضوء

  .كلور الفضة الموجود في األنبوب المغطى على لونه األبيض
ت التصوير والكاميرات وذلك على تستعمل هذه الخاصية في تحضير الفيلم المستخدم في آال

شكل شريط رفيع يحتوي سطحه على أمالح الفضة الحساسة للضوء والتي تثبت بواسطتها 
  .الصور الفوتوغرافية

  

  

  
 

 2الشكل   1الشكل   
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  . المستقبالت االلكترونية-ب
  تحول الضوء الملتقط إلى ) أو مكونات الكترونية(وهي عناصر: الخاليا الكهروضوئية

 .ائي للطاقة التي تصلها على شكل إشعاعات ضوئية كهرباء أي تقوم بتحويل كهرب
  وتستخدم عادة على شكل لوحات توضع فيها الخاليا على التسلسل

:  مثل،بالكهرباء ويستعمل ضوء الشمس بهذه الطريقة كمصدر لتغذية بعض التجهيزات
  ...األقمار االصطناعية، إنارة المجمعات السكنية النائية

  
  
  
  
  
  
  
  
 وهي ملتقطات للضوء تستعمل في بعض الدارات الكهربائية حيث : وئيةالمقاومات الض 

وهي تتكون من مواد تصبح ناقلة . تستغل خاصية حساسيتها للضوء لغلق وفتح هذه الدارات
للكهرباء عندما تضاء وتزداد هذه الناقلية كلما ازدادت شدة الضوء وتقل عند نقصانها إلى 

 .ب عنها الضوء تماماأن تصبح عازلة للكهرباء عندما نحج
تستخدم المقاومات الضوئية في الكثير من التركيبات الكهربائية كقواطع تفتح وتغلق الدارات 

وقراءة شفرات األسعار الموجودة ) Alarme(بوجود الضوء أو عدمه، مثل تركيبات اإلنذار
  ...)Codes barres( على علب السلع

يمكن إظهار هذه الخاصية للتالميذ   Croco.Clipباستعمال اإلعالم اآللي وبرمجية : مالحظة
  LED(1( التدريجية للمقاومة الضوئية، نالحظ اشتعال الصمام الضوئي ةإذ باإلضاء. بسهولة

  .وينطفئ عندما نحجب عنه الضوء. ويزيد لمعانه كلما زادت شدة اإلضاءة
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 Croco.Clip                              أشكال من برمجية 
  
1- Diode Electro Luminescente: LED 

  
 

 خلية كهروضوئية

  

 ضوء

 مصباح
 حاجز عاتم
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   انتشار الضوء - 3.1
نتطرق في هذه الفقرة إلى انتشار الضوء انطالقا من مصادر نقطية ومصادر غير نقطية 

ونستعمل الغرفة المظلمة إلبراز انتشار المستقيم للضوء على شكل حزم ضوئية ) ممددة(
  .كل من عدد ال متناه من األشعة الضوئيةكل حزمة تتش. متباعدة، متقاربة أو متوازية

نقترح بعض النشاطات تظهر الحزم الضوئية الصادرة عن المصادر النقطية وعن المصادر 
  :الممددة كما هو موضح في األشكال اآلتية

مصدرا نقطيا وتنبعث منه وفق خطوط مستقيمة حزمة ضوئية ) 1الشكل( يمثل كل ثقب -
  .ية متباعدةذات شكل مخروطي تدعى حزمة ضوئ

 ينبعث الضوء الصادر عن المصباح اليدوي على شكل حزم ضوئية غير متوازية ويعتبر -
  ). ا2الشكل .(في هذه الحالة مصباح التوهج مصدرا ممددا

  )ب2الشكل(وينبعث ضوء الشمس وفق خطوط مستقيمة على شكل حزم متوازية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ظالل األقالم ) مصدر غير بعيد عن الجسم ( إذا كان مصدر الضوء مصباحا
غير متوازية فيما بينها، و تتباعد انطالقا من األفالم أي أن المصدر الضوئي 

 . يعطي حزمة ضوئية متباعدة) المدد (القريب 
  ظالل ) إذن مصدر بعيد جدا عن الجسم (إذا كان المصدر الضوئي هو الشمس

 . تشر وفق خطوط مستقيمة و متوازيةاألقالم متوازية، أي أن أشعة الشمس تن
 مالحظة يطلب من التالميذ رسم الظالل في الحالتين قبل إجراء التجربة. 
  كما يمكن التطرق إلى االنتشار المستقيم لضوء الليزر، وإثراء نقاش حول أهميته

واستخداماته في الحياة اليومية في هذا العصر من عالج طبي واستعمال 
 ...صناعي،

  

 
S

  

  

  نصف كرة عاتمة

  صباحم

نصف كرة عتمة بھا فتحات 
  رفیعة

  الشمس
  مصباح یدوي

 

 ب2الشكل

 1الشكل

 أ2الشكل
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  الغرفة المظلمة     
نقترح استعمال الغرفة المظلمة كوسيلة للتطرق إلى تشكل الخيال وذلك بالتحكم في قطر 

كما ندخل دور العدسة . فتحتها وبعد الجسم عن مصدر الضوء للحصول على خيال واضح
نكتفي فقط . كوسط ضوئي شفاف يساهم في تشكل الخيال دون التطرق إلى عالقات العدسات

  .للضوء) مجمع(صر الم بدورها كعن
ولكل النشاطات نستعمل االنتشار المستقيم للضوء، بحيث كل نقطة ضوئية تنبعث من 

  ).أنظر األشكال الالحقة(المصدر الضوئي لها خيالها على الشاشة 
  

  )أسفلهانظر الشكل (إنجاز غرفة مظلمة * 
  . الشكل هيكل الغرفة المظلمة يتشكل من علبة مصبرات أو ورق مقوى أسطواني-
  .ورق شاف يمثل شاشة المشاهدة)  هيكل الغرفةفوقالذي ينزلق ( نثبت بالجزء المتحرك -
عزل ضوء المحيط الخارجي لمشاهدة ) الذي يوضع حول الشاشة( يمكّن الغطاء العاتم -

  .أوضح
  .ملم، ملم3ملم، 2ملم، 1:  تحضر أغطية بها فتحات ذات أقطار متفاوتة مثال-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 شاشة، -ير قطر الفتحة، أو المسافة مستوي الفتحةنغ

باستعمال أو بعد اللهب عن العلبة، بالزيادة أوالنقصان 
 :ونالحظ ما يلي) 1أالشكل (الغرفة المظلمة المنجزة 

  . )3، 2األشكال (خيال اللهب في كل حالة مقلوب -
يكون هذا الخيال واضحا كلما كان قطر الفتحة  -

 .صغيرا
  قربنا اللهب من فتحة الغرفة يكبر الخيال كلما -

     .شاشة-الفتحة المظلمة أو كلما زادت المسافة مستوي
  

  شاشة

  الفتحة
  غطاء عاتم

  الشاشة  الجزء المتحرك
 

  غطاء عاتم

  غطاء بھ فتحة

تحضير أغطية بها 
  فتحات أقطارها مختلفة 

 

 1الشكل 
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 دور العدسة في تشكل الخيال  

في تشكل الخيال، ) الالمة للضوء(نستغل الغرفة المظلمة المنجزة سابقا إلبراز دور العدسات
 مثل المحور البصري، ثم نعرف العدسات ونهتم أساسا ببعض خصائص العدسات المقربة

ونثري نقاشا مع التالميذ . المركز البصري، المحرق الخيالي، البعد المحرقي، والتقريب
حول استخدام العدسات في بعض األجهزة البصرية مثل النظارات، المجهر، المنظار 

  ...الفلكي، آالت التصوير، الكاميرات،
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. لين على التالميذ ويطلب منهم توقع شكل الخيال في الحالتينيقترح األستاذ هذين الشك* 
فيرسمون توقعاتهم، ثم يجربون ويرسمون ما يشاهدونه ويستنتجون دور العدسة في تشكل 

  .الخيال
 
  
  

 

  

    
 ھیكل الغرفة المظلمة

 2لشكلا 3الشكل 
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 الملـــــــحق

  
  

 إجراء وضعية إشكالية حول الحزم الضوئية. 
 
 
  :أرسم توقعـاتي -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : أجـــرب-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :رسم ما أشـــاھدا -
  
  
  
  
  
  
  

  أستنتج
  

    
  

 

 

 

 الشمس

 الشمس

 الشمس

 مصباح یدوي
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 جراء وضعیة إشكالیة حول االنتشار المستقیم للضوءإ  

  
بين . في التركيب المقابل لدينا مصباح مغذى بعمود كهربائي وموجود أمام شاشة سوداء

، 1 به ثالث فتحات ف2و  ح) ف( به فتحة وحيدة 1ح: المصباح والمشاهد يوضع حاجزان 
  . 3، ف2ف
  :ن المشاهد توجد أمام فتحة من الفتحات الثالثة، المطلوب عي

  ماذا يرى المشاهد في كل حالة؟
 1من خالل الفتحة ف  ) أ

 2من خالل الفتحة ف ) ب
 3من خالل الفتحة ف ) ج
 . اشرح كل حالة بالعبارات والمخطط المناسب-
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  الالضوء لالتص: الوحدة
  توجيهات

إلى الضوء واإلشعاعات الكهرومغناطيسية بصفة عامة، باعتبار أن في هذه الوحدة نتعرض 
 المرئي هو جزء من األمواج أو اإلشعاعات الكهرومغناطيسية، دون التطرق إلى ءالضو

). كالتداخل و االنعراج( وال إلى الظواهر المرتبطة بهذه الطبيعة ،الطبيعة الموجية للضوء
  .ونعتمد فقط على طول موجة اإلشعاع الوحيد اللون كمقدار مميز لهذا اإلشعاع

  :والمفاهيم المتناولة في هذه الوحدة تدور حول ما يلي
ة اإلشعاعات وحيدالضوء األبيض هو ضوء مركب يمكن تحليله إلى إشعاعات بسيطة هي  -

  .اللون 
 للضوء الصادر من منبع ضوئي بحالة صلبة أو سائلة أو غازية يعطي طيفا التحليل الطيفي -

وأن هذا الطيف يحمل معلومات تفيدنا لمعرفة بعض ) طيف الخطوط(متصال أو متقطعا 
ألنها تخبرنا عن " الرسالة الضوئية" خصائص هذا المنبع، هذه المعلومات تمثل ما يسمى

 .  الكيميائية الموجودة بالمنبع الضوئي وكذا عن درجة حرارة المنبعطبيعة العناصر
 في علم الفلك باعتباره أهم وسيلة اجد تطبيقاتهتا التحليل الطيفي ه التي يقدمالرسالة الضوئية -

 .للحصول على المعلومات عن بعد الخاصة بتكوين النجوم وحالتها الفيزيائية
ت تنتشر بسرعة الضوء في الخالء، و نميز منها ما هي إشعاعا: األمواج الكهرومغناطيسية -

وما هو غير مرئي كاألشعة فوق البنفسجية و ما تحت ) تتحسسه عين اإلنسان(هو مرئي 
 .الحمراء

يكتشف من خالل مطالعة نص علمي يتطرق إلى : نظرة تاريخية حول تطور مفهوم الضوء -
اهر الضوئية من النظرية  تطور مفهوم الضوء والظوفيإسهام العلماء عبر التاريخ 

وأخيرا إلى فكرة ) النظرية الموجية(إلى الطبيعة التموجية ) نظرية اإلصدار(الجسيمية 
 .الفوتون والطبيعة الثنائية للضوء

  
  

   مالحظات وتوجيهات
  حول مواضيع البحث -.21

. تقدم مواضيع بوقت كاف ليتسنى ألفواج التالميذ إجراء البحث في الموضوع وتحريره
  .كن توزيع عناصر البحوث على األفواج المصغرةيم

 :إليك بعض المقترحات والتساؤالت كمحاور للبحث
من ما قبل الميالد . من الطبيعة الحبيبة للضوء إلى الطبيعة الموجية:الضوء عبر التاريخ  -

  ....أهم المنجزات التكنولوجية التي رافقت هذا التطور.إلى العصر الحديث
 ...ابن الهيثم ومفهوم الرؤية، . ب في علم البصرياتإسهام العلماء العر -
ما هي األمواج الكهرومغناطيسية؟ وما مجاالت استعماالتها؟ األمواج تحت الحمراء وفوق  -

 ....البنفسجية؟
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الراديو، التلفزيون، الهاتف الثابت (دراسة حول استخدام األمواج الهرتزية في االتصاالت  -
 .االصطناعية االت عبر األقمار، االتص....)والنقال، الرادار،

 .المشكالت المرتبطة باالتصال المرئي و المسموع ذات الطابع التقني و األخالقي -
  :حول األطياف -2.2

 نبدأ بالظواهر المألوفة التي تسمح باكتشاف الطبيعة المركبة للضوء األبيض مثل قوس قزح -
ن األلوان المعروفة السبعة ويجب أن نميز بي). CD(و تحلل الضوء بواسطة قرص مضعوط 

التي تختلف عن اإلشعاعات ) األحمر،البرتقالي،األصفر، األخضر، األزرق، النيلي والبنفسجي(
وأن الطيف المتصل للضوء األبيض يتألف من عدد . وحيدة اللون التي يتميز بطول الموجة 

  .ال متناه من اإلشعاعات وحيدة اللون
  .عرضه في البحوث للتمييز بين بعض أمواج الراديو ال نتطرق إلى التواتر إال في -
شريحة من البالستيك منقوش ( يمكن صنع مطياف عملي مؤلف من أنبوب أسطواني و شبكة -

  )عليها عدة خطوط متوازية وموجودة بالمخبر
 للحصول على األطياف المتصلة نستخدم المنابع الضوئية العادية مثل مصباح التوهج بفتيلة -

  . أو ضوء الشمس مباشرة التنغستين
للحصول على األطياف ..) مثل مصباح الصوديوم و النيون( نستخدم مصابيح التألق -

كما يمكن إجراء تجارب يتم فيها تقريب بعض العينات من المادة التي تحتوي على . المتقطعة
ف بواسطة العنصر الكيميائي المراد الكشف عن طيفه إلى لهب موقد بنزن مثال، ثم مشاهدة الطي

  .المطياف المصنوع أو مباشرة بواسطة الشبكة
وتعطي .  يمكن استخدام بعض البرمجيات المهمة الخاصة بالدراسة الطيفية مع الحاسوب-

  .طيوف الخطوط لكل العناصر الكيميائية، وتكون مرجعا أساسيا للتعرف على هذه العناصر
الموجود بمعدن (لصوديوم  نتطرق إلى طيف االمتصاص في حالة بسيطة تخص عنصر ا-

، ويعطى عن طريق مثال )الصوديوم النقي أو أحد أمالح الصوديوم أو محلول كلور الصوديوم
  .بدون إجراء التجربة

 نركز على أن هذه األطياف هي وسائل للكشف عن العناصر الكيميائية و عن درجة حرارة -
ا الضوء؛ فبمقارنة كيفية بين ما المنبع، فالضوء يقدم معلومات حول المادة التي ينبعث منه

نشاهده و بين ما نعرفه عن هوية كل عنصر يمكن الكشف عن هذا األخير، وكذا عن درجة 
  .حرارة المنبع في حالة الطيف المتصل

 نقدم تفسيرات حول التطبيقات في علم الفلك وكيفية الحصول على المعلومات حول النجوم -
  .البعيدة

  :مغناطيسية حول األمواج الكهرو-.23
كإشعاعات وحيدة اللون اعتمادا على الدراسة الطيفية للضوء  تقدم األمواج الكهرومغناطيسية -

ونميزها بنفس المقدار أال وهو طول . المرئي لتوسعة المجال المرئي إلى المجاالت الالمرئية
  .الموجة

ل الموجة  في تقدير طوة تعطى فرصة للتدرب على التحول من وحدات الطول المستخدم-
  .والوحدة األساسية

 ال نتطرق إلى مفهوم الموجة أو إلى الطبيعة الموجية إال بالقدر الذي تثيره تساؤالت التالميذ -
  .كما ال نتطرق إلى التواتر أو العالقة بينها وبين طول الموجة. بمناسبة تقديم عروض البحث

 .   نهتم بالتطبيقات التكنولوجية في مجال االتصال خاصة-
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  الضوء وأبعاد الكون: 3الوحدة
  

سات نتطرق في هذه الوحدة إلى األبعاد والمسافات الكونية؛ إذ نريد تقديم فكرة عن بعض القيا
األولى التي تمت عبر التاريخ، وكذا المحاوالت األولى لقياس سرعة الضوء، واستخدام سرعة 

  ). الشمسية، المجرة، الكونالمجموعة(الضوء في تقدير المسافات و األبعاد على مستوى فلكي 
  

  هذه كنموذج لقياس محيط األرض، وأهمية" طريقة العالم إيراتوستين"ونقترح دراسة 
الطريقة تكمن في بساطتها، خاصة في اعتمادها على مفاهيم بسيطة في الحساب 

والهندسة، ولكن األهم من ذلك قوة االستدالل الذي اعتمد على اختبار فرضية كروية 
  .ستثمار محاوالت من سبقوهاألرض و ا

على ضوء معرفتنا الحالية، وإعادة مراحلها " إعادة هذه التجربة"إن النشاط المقترح هو 
  .للوصول إلى تحديد محيط األرض أو نصف قطر األرض

  :وعمليا يتم هذا النشاط على شكلين
 يتوصل نص علميتحليل و دراسة الطريقة التي تطرح على شكل : الشكل األول ،

  :الميذ فيه إلىالت
اختالف زاوية ميل أشعة ضوء : اكتشاف مبدأ الطريقة و الفرضية التي قامت عليها،وهو -

الشمس في مكانين بعيدين نسبيا على سطح األرض يعود الى افتراض أن الشمس بعيدة 
جدا لكي نعتبر أن الحزمة الضوئية الساقطة على سطح األرض هي حزمة متوازية وأن 

 . في ميل األشعة الضوئية في المكانيناكي نعتبر أن هناك اختالفسطح األرض كروي ل
كيف تمكن " استخراج المعطيات المتوفرة في النص و استثمارها لإلجابة على السؤال -

 " العالم إيراتوستين من تحديد محيط؟ 
 .إجراء الحسابات -
مختلفتين إعادة إنتاج الطريقة في وضعية جديدة بتغيير المعطيات مثل اختيار نقطتين  -

 .على سطح األرض وإتباع نفس الخطوات السابقة للوصول الى النتيجة
 ينجز المشروع . يتم فيه القيام بنفس العملية على مراحل " مشروع"اقتراح : الشكل الثاني

تختار .  نهايتهاإلىلمحاكاة العملية من بدايتها ) ثانويتين مثال(بالتنسيق بين مؤسستين 
وتحدد مواقعها  )ن على نفس خط الطول تقريبايون المدينتان واقعتتك(مدينتان من الجزائر

 القياسات الخاصة بتحديد ميل األشعة يعلى الخريطة وتحدد المسافة بينهما ثم تجر
 .الضوئية في هذين المكانين واكتشاف الفرق بين الميلين ثم إجراء الحسابات

ات بين المؤسستين والتنسيق في  وقت يتم تبادل المعلومإلىفي هذا المشروع الذي يحتاج 
  .ضبط العمليات وتوقيت إجرائها

  :وعليه يخطط لهذا المشروع وفق مراحل، أهمها
  .االتفاق على المشروع وتحديد األهداف والمراحل -
 .تحديد طريقة العمل وخطواته وجدولة المراحل زمنيا -
طريق وسائل يتم عن (التنسيق لالتصال من أجل تبادل المعلومات و توقيت التجارب  -

 ).االتصال مثل الهاتف والبريد االلكتروني
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 إنجاز بطاقة تقنية لسير العملية.إنجاز أدوات العمل وتجريبها -
  واقتراح الحلول تتوقع المشكال -
 تشكيل أفواج العمل وتوزيع المهام -
 العروض المرحلية والنهائية للنتائج -
يدة لكل أو بعض أجزاء  و تحسينات جدتمناقشة وتقويم المشروع واقتراح اختيارا -

 .المشروع
  

  
  "Eratosthene  وستينتإيرا "     تحديد محيط األرض بطريقة -1.3

  
هذا النشاط يهدف إلى استخدام طريقة بسيطة  لتحديد محيط األرض مستوحاة من الطريقة 

في القرن الثالث قبل الميالد من خالل رصده للظل الناتج عن " وستينتإيرا"التي اعتمدها 
 بين ا جماعيوهي طريقة بسيطة في مبدئها وتتطلب عمال.  الشمس في مكانين مختلفينضوء

مدرستين متباعدتين تستغل فيها معطيات يتم تبادلها وتوظيفها ، فهي مقاربة مشروع يشترك 
فيه التالميذ وتوظف فيها كفاءات مختلفة، ويمكن لألستاذ أن يعتمد على  المعطيات الجاهزة 

  .إشكالية يبحث فيها  التالميذ  باعتبارهاوتطرح
، تكون الحاجة إلى انجاز .في حالة اعتماد طريقة المشروع الذي يتطلب وقتا طويال نسبيا

  :مخطط العمل الذي يتحدد فيه
  خطوات العمل ورزنامة العمليات -
  التنسيق لالتصال -
  إنجاز أدوات العمل -
 تحديد اإلشكاليات و التجريب -
 حساباتاستغالل النتائج و إجراء ال -
 نبذة تاريخية: 

، هو عالم يوناني اهتم ) قبل الميالد194وعاش بين ( ،Eratosthèneإيراتوستين 
 قبل الميالد عين على رأس 240في سنة . بعلم الفلك و الرياضيات و الجغرافيا و الشعر

توفي .وهو أول من عين محيط األرض عن طريق حساب المثلثات. مكتبة اإلسكندرية
  .ةباإلسكندري

 ،km800حوالي ب" اإلسكندرية " نة بمصر تبعد عنوهي مدي" وانسأ" في     
 ضوء الشمس الذي ينفذ إلى داخل بئر، فوجد أن قاع  Eratosthèneإيراسطوستين "الحظ

 ، )solstice(البئر مضاء في وقت محدد من السنة؛ فعند الزوال من يوم االنقالب الصيفي 
 ا بحيث إذا وضعنا عمود،)مع الشاقول( األرضى سطححيث تكون أشعة الشمس عمودية عل

ولكن . في وضع شاقولي فال يكون له ظل وتكون الشمس في أعلى نقطة لها من  السماء
 إلى مدينة اإلسكندرية لم يالحظ نفس الشيء في نفس اليوم "إيراطوستين"ذهب عندما 

ميل األشعة الضوئية عن والتوقيت، بل وجد أن األشعة تكون مائلة و ليست شاقولية، حيث ت
مما أثار استغرابه، وافترض أن أشعة الشمس تكون بشكل . درجات 7الشاقول بزاوية 
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حزمة متوازية نتيجة لبعد الشمس عن األرض وأن سطح األرض ليس مسطحا أو أن 
كما أن زاوية الميل . األرض لها شكل كروي مما يفسر ميل األشعة الضوئية واختالف الظل

  )1الشكل(عي المدينتين على هذا السطح الكروي لألرض تتعلق بموق
  
  
  
  
  
  
  
  

  1الشكل
  
  

  
  

إن الزاوية التي قدرها : وبهذه المعطيات قاده تفكيره إلى تقديم االستدالل التالي
و ) أصوان (التي أضالعها تمر من النقطتين أ  تساوي الزاوية المركزية°ب
 من قيمة الزاوية 1/50لتقريب ، وأن قيمة الزاوية هي با) اإلسكندرية ( ب

 وحدة الطول  5000، وبمعرفته للمسافة بين المدينتين المساوية الى° الكاملة 
، وهي وحدة يونانية قديمة غير stadeوحدة المسافات هي ال (المستعملة آنذاك 

 القيمة التي اعتمدها هي m  215وm154مضبوطة تماما وتتراوح قيمتها بين 
mوبالتناسب الموجود بين الزاوية المركزية و القوس ). لحالية بالوحدات ا

وإذا أخذنا بعين . km46265المقابل لها توصل إلى تقدير محيط األرض بـ 
االعتبار دقة أجهزة القياس و التقدير التقريبي لوحدة المسافات، فإن 

 القيمة المعروفة اآلن(.km39690توصل إلى نتيجة أدق في حدود " إيراطوستين"
 )40074kmهي 
  للطريقةالتعليمياالستخدام -2.3

للقيام بتحديد محيط األرض، وهذا بالعمل " وستينتإيرا "إليها استغالل الفكرة التي اهتدى بإمكان
  : على 
( نقطتين تحديد )متباعدين من سطح األرض وواقعتين على نفس خط الطول) مكانين 

  .،  وحساب المسافة بين المدينتين)تقريبا(
( د التجهيز للمشاهدة التجريبية ،االتفاق على موعد إجراء التجربةإعدا) اليوم

 )والتوقيت
(  قياس طول ظل عمود موضوع بشكل شاقولي واستنتاج مقدار الميل لألشعة

 . بالنسبة للشاقول في المكانين المختلفينالضوئية
(  النتيجةإلىإجراء الحسابات والوصول  . 
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  : األمكنةاختيار -1
 في الشمال و األخرى إحداهماينتين متباعدتين تقعان على نفس خط الطول، يتم اختيار مد 

  . في الجنوب مثال 
( م و بنفس التوقيت، والتوقيت يكون عند الزوالويختار توقيت إجراء التجربة خالل نفس الي

 المدينتين ومائلة بإحدىحيث تكون أشعة الشمس عمودية على سطح األرض ) منتصف النهار
  ألخرىبالمدينة ا

يكون هو منتصف النهار بالتوقيت المحلي الذي  إن وقت الزوال الذي نعنيه قد ال: مالحظة◊ 
  . الساعة وبالتالي تؤخذ التصحيحات المالئمةإليهتشير 
 الختيار المدينتين  نستعين  بالخريطة الجغرافية والتنسيق مع رؤساء المؤسسات المعنية 
 تقاس المسافة بين المدينتين AA) مسافة المباشرة بوصل النقطتين بخط مستقيمال( 

باالستعانة بالخريطة المزودة بمقياس الرسم، أو استخدام أطلس لخريطة العالم توجد في 
 .بعض األقراص المضغوطة

  : الوسائل-2
  نختار وسيلة بسيطة لتحديد طول ظل العمود الذي يسمح لنا في النهاية بتحديد ميل

وعند  . للعمود بحيث يمكن تثبيته شاقولياا مناسبالنختار طو.األشعة  الضوئية 
نظر إلى  ا).ورقة(تعريضه ألشعة الشمس يتشكل الظل المراد على سطح أفقي 

  2لالشك:الشكل المبدئي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  قائمة األدوات المقترحة مع التكييف المالئم لإلجراء األمثل 
o وات وتهيئة المكان بما يفي بغرض بإمكان إجراء التغييرات المناسبة لألد: مالحظة

 التجريب والقياس

 الشكل
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 ن، تكو)منصب عمل الفوج(قاعدة لتثبيت األجهزة  -  الطاولة
  )يضبط االستواء األفقي باألدوات المناسبة(أفقية 

تكون معرضة لضوء الشمس بفناء المدرسة خالل  -
 قترة المالحظة و التجريب

  
  تثبيت العمود  لضبط شاقولية العمود ول-  )3الشكل(كوس مضاعف 

  واسعة بكفاية الستقبال ظل العمود  -  ورقة بيضاء
 يحدد عليها طول الظل -
  تثبت على الطاولة -

، ويكون )قلم رصاص مثال( يثبت على رأس العمود-  )4الشكل (ورق مقوى خفيف
  مثقوبا ليجتازه الضوء ويحدد نهاية رأس الظل

  لتثبيت األجزاء  قلم رصاص و شريط الصق
    

  
  
  
  
  
  
 
 
 

 الصق شریط 

 3الشكل
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 4الشكل
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  :التجريب والقياس -3
 التحضير للعمل : 

 قطع خشبية تحت ةاستخدام سوية الماء، إضاف(وضع الطاولة في وضع أفقي جيد  -
  )األرجل عند الحاجة

 توضع الورقة البيضاء على الطاولة -
ه حسب الشكل الكوس المضاعف و األجزاء المثبة ب(نضع  التجهيز المعد لالستعمال  -

يمكن . على الورقة البيضاء، بحيث نحصل على البقعة المضيئة للثقب عليها) السابق
 .تثبيت الجهاز بالورقة بالشريط الالصق

 نختار التوقيت الذي تكون فيه الشمس في أعلى نقطة لها ، مع المدرسة المشاركةقباالتفا -
ستوي الزوال المكان، ، وهو وقت مرور الشمس من م)وقت الزوال(بالنسبة لألفق 

إن هذا التوقيت ال يوافق منتصف النهار بالتوقيت (ويكون ظل الشيء أقل ما يمكن 
مثال الفرق بين خطي طول قدره درجة : المحلي ، فهو أيضا مختلف من مكان آلخر

 )دقائق 4واحدة يوافق فرقا زمنيا قدره 
 القياس 
o تحديد طول الظل: 
التي تمثل نهاية ظل  )C( عند الزوال تحدد النقطةعند اللحظة التي تكون فيها الشمس -

 )AC(العمود 
 الذي يمثل  تقاطع خطيي  + لمزيد من  الدقة يشار بالرمز: 1مالحظة

 .أقطار الشكل البيضوي للبقعة الضوئية المسقطة على الورقة
 
 للحصول على الظل عند لحظة الزوال يمكن أخذ عدة قياسات قبل و بعد : 2مالحظة

، نضع العالمة عند )خالل ساعة من الزمن مثال(ي في فترة زمنية واسعة قليال الزوال، أ
 دقائق مثال، فنحصل في النهاية على مجموعة من الظالل 10 أو5نهاية الظل كل

تتناقص إلى حد أدنى ثم تتزايد بعدها، ويكون أقصر ظل هو الموافق للحظة منتصف 
 .النهار الشمسي أو لحظة الزوال
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 .ACيحدد طول الظل  -
o  هنا هو البعد بين القاعدة  طول العمود ، Aوالقمة B   وهي معروفة مسبقا عند تركيب 

 .الجهاز
o قياس الزاوية   ) :BC،AB= (    .يمكن تحديد قيس الزاوية: 
 ثم إعادة رسم مثلث مشابه له على ورقة ABC إما بأخذ قياسات أطوال أضالع المثلث  -

 .فنقيسها بالمنقلةكون للمثلثين المتشابهين زوايا متقايسة مثنى مثنى، مليمتريه مثال، في
  ، ثم نحسب الزاوية من AC / AB =  tg   ، حيثأو أخذ  النسبة المثلية للزاوية ظل

 . جداول المثلثات أو باآللة الحاسبة عن طريق النسبة العكسية
-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

o الدرجاتتقدر األبعاد بالمليمتر والزاوية ب: مالحظة. 
 :الحسابات النهائية وتحديد نصف قطر األرض - 4

 تعين زاوية ميل األشعة الضوئية في المكانين: 
  .2 هي زاوية الميل في المكان 2، و1هي زاوية الميل في المكان    1لتكن -
 يمثل الزاوية المركزية التي  = نالحظ أن الفرق في الزاويتين من الشكل  -

  D = A1A2تحصر القوس 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

C 
حزمة ضوئية 

 متوازية

A 

B 

C 
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  تحدد  المسافة المباشرة بين المدينتين)A ( و)A : ( تستخدم الخريطة
 ، وباستخدام سلم AAالجغرافية حيث تقاس بالمسطرة المليمترية البعد

 Dلتكن هذه المسافة . يحدد البعد الحقيقي بالكيلومتر) مفتاح الخريطة(الرسم
=AA. 

  حساب محيط األرضC :360ض هو القوس الذي يوافق الزاويةإن محيط األر °
 .  يوافق الزاوية Dبينما القوس 

  :  نستنتج  محيط األرضC/360° = D/: من التناسب 
C = D.360°/ 

 
 سرعة الضوء واألبعاد الكونية -3.3

 
  تقدم سرعة الضوء من خالل قراءة نص تاريخي يطرح فيه المحاوالت

ر إلى هذه السرعة، من سرعة غير األولى لقياس هذه السرعة وكيف كان ينظ
أبحث في محاوالت كل .محدودة إلى سرعة ذات قيمة محدودة لكن كبيرة جدا

 Fizeau وفيزو Romerمن رومر 
  تعطى و تستخدم القيمة التقريبية المدورة لسرعة الضوء في

 . ، ولإلشارة تعطى القيمة األكثر دقةc=300000km/sالخالء
 وساط األخرى الشفافة بدون اإلشارة إلى قرينة نعطى قيم سرعة الضوء في األ

 .انكسار هذه األوساط
 لإلشارة فقط يعطى تعريف المتر الدولي المبني على قيمة سرعة الضوء. 

   قيمة سرعة الضوء لتعريف وحدات جديدة لقياس األبعاد و المسافات الكبيرة متستخد
  ).pa(، البارسك)UA(لفلكية، الوحدة ا)al( السنة الضوئية - :جدا في علم الفلك، وهي

 
  فیــزو" طریقة  –قیاس سرعة الضوء "Fizeau 
 

  وتطرح . یقترح لتناول قیاس سرعة الضوء التجربة التاریخیة التي قام بھا العلم فیزو
  مسألة محلولة-إما على شكل تجربة -
عدھا  أو تحلیل تجربة تقدم فیھا الطریقة التي اعتمدھا فیزو في قیاس ھذه السرعة وتطرح ب -

یقدم األستاذ المساعدة و التذكیر . األسئلة المناسبة للوصول إلى الحل على مراحل 
 بالمعلومات التي یحتاجھا التلمیذ

 لقیاس سرعة الضوء 1849بإجراء تجربة تاریخیة عام ) 1896-1819(    قام العالم فیزو
اما للضوء واألخرى باستخدام تركیب ذكي، یتألف من عجلة مسننة ومرآتین، إحداھا عاكسة تم

  .1، الشكل)من الضوء وتترك الجزء اآلخر ینفذا تعكس جزء(نصف عاكسة 
 مبدأ العمل : 

فینعكس على المرآة األولى نصف العاكسة، فتقطع   الضوءsیصدر منبع ضوئي  -
یتم ( ، ذھابا وإیابا A ,B بین نقطتین dالحزمة الضوئیة المنعكسة مسافة 
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، الحزمة المنعكسة تنفذ عبر )Aآة العاكسة عند  مرة ثانیة على المرساالنعكا
  .المرآة نصف العاكسة لتصل إلى عین المالحظ

، بحیث یعبر ا تجویف720 و ا سن720توضع العجلة المسننة التي تتألف من  -
 .1الشكل . الشعاع الضوئي تجویفھا عند الذھاب و اإلیاب

" وتمارتم" في مدینة Aالمسافة التي یقطعھا الضوء ھي بین مكانین  -
)Montmarte(و ، B سوران" ب"  فالیریان" جبل) "Mont Valerien à Suresnes .(

 .d = 8633 mالمسافة بينهما تساوي 
توصل فیزو إلى تحدید سرعة دوران العجلة المسننة التي من أجلھا یقطع  -

 في الوقت الذي تكون فیھ العجلة قد دارت بمقدار ABثم BA   الضوء المسافة 
 . وھكذا یرى المالحظ الضوء بصفة مستمرةسن واحد،

 ). دورة في الثانیةv = 12.6 tr/s) 12.6     وجد سرعة دوران ھذه للعجلة تساوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حساب السرعة:  

 المجھولة، فإن الضوء یقطع المسافة ذھابا و إیابا المسافة       c     إذا كانت سرعة الضوء ھي 
D = 2dمنیة ، خالل نفس المدة الزt التي تدور فیھا العجلة زاویة الموافقة لسن واحد .  

 و عدد الزوایا °360دورة واحدة ب  (،  = 360°/ 2×720:  ھذه الزاویة تساوي
  . = 0.25°؛ ومنھ )2×720 أو تجویفا ھو االتي تحصر سن) قطاعات زاویة(المركزیة
  ؛t = /v = 0.25°/ 12.6 ×360° = 5,51 ×10-5 s:  یساويtوالزمن 

 c = D/ t = 2d/t  ، ومنھ سرعة الضوءt خالل نفس الزمن D = 2dالضوء یقطع المسافة 
C = 2× 8633/5,51 ×10-5 = 313274304 m/s  وبالتقریب بالكیلومتر على الثانیة ،  
C = 3.13×108 km/s                                        

 .C = 3×108 km/sوھي قیمة قریبة جدا من القیمة المعروفة  
 
  

  )علوم وآداب(یمكن لألستاذ استغالل الوثائق المرافقة لمجال الضوء في الشعبتین : مالحظة
  
  
  

 1الشكل 
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 مجال اإلنسان والطاقة -4

الكھرباء، الضوء، وسائل النقل، (إن مفھوم الطاقة یظھر في مختلف مجاالت الحیاة 
  .تراتجیة للطاقة، وأصبح ھذا المصطلح متداوال بحكم األھمیة الجیوس...)التغذیة

  
 التدرج المقترح لمحتویات المجال  

الحجم  )كل القسم (النشاطات الوحدة
 الساعي

الحجم  )باألفواج (األعمال التطبیقیة
 الساعي

  سا1 مفھوم الطاقة
 سا1+سا1 مصادر الطاقة وأشكالھا

دراسة مقاالت أو 
نصوص حول األھمیة 

 االستراتجیة للطاقة

 سا2

  سا1 حدات قیاس الطاقةو

 ما ھي الطاقة؟

  سا1 نشاط إدماجي* 
   

 
  سا1 أشكال الطاقة وتحوالتھا

  سا1 مفھوم السلسلة الطاقویة
انجاز   (تولید الكھرباء

محطة مصغرة النتاج 
  )الكھرباء

  سا2

  سا1 الطاقة والمردود

السالسل 
 الطاقویة

  سا1  إدماجينشاط* 
إنجاز تركیبات مختلفة 

 .وحساب مردودھا 
  سا2

  
 حصة یخصصھا األستاذ إلثراء وتأطیر بحوث التالمیذ أو القیام بتمارین يالنشاط اإلدماج* 

  .على شكل وضعیات إشكالیة
  ما ھي الطاقة؟: 1الوحدة 

 مفھوم الطاقة - 2.1
نقترح في ھذه الوحدة وضعیات مختلفة تظھر للتلمیذ أھمیة الطاقة عبر االستخدامات 

مرورا بكل مراحل التحوالت الطاقویة ) وخاصة إنتاج الكھرباء(الیومیة الواسعة في الحیاة 
  .من المصدر إلى المستھلك

یجب التنبیھ إلى عدم الخلط بین القوة والطاقة، ألن التالمیذ یتصورون أن القوة والطاقة 
  .مقدار واحد إذ یقولون أن الجسم الذي لھ قوة لھ طاقة

  : مثالللبسزول ھذا اوعلى األستاذ طرح بعض التساؤالت لی
  . لدیك قوة تمكنك من ذلكنھل تستطیع رفع زمیلك؟ إذا كان الجواب بنعم، إذ -
ھل تسطتیع رفع زمیلك والجري بھ في الفناء؟ إذا كان الجواب بنعم، كل تلمیذ یستطیع  -

والتلمیذ الذي یجري بزمیلھ وھو یحملھ لمدة أطول . حمل زمیلھ والجري بھ یمتلك طاقة
  .رلھ طاقة أكب

  
ننطلق من وضعیات مألوفة الستخدام الطاقة في میادین مختلفة من محیط التلمیذ  -

انطالقا من مقاالت صحفیة أو ما یعرفھ عن الطاقة من مختلف  ،)القریب أو البعید(
وسائل اإلعالم، حول مصادرھا المتعددة والتي تشكل ما یسمى بالثروات الطبیعیة 

  .في العالم والمتسببة في الكثیر من الصراعات 
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والتي تشكل المحور ) الفحم، البترول والغاز(ومن أھم ھذه الثروات ما یسمى بالمحروقات 
الرئیسي لكل الصناعات في عصرنا ھذا، كما تشكل كذلك مصدرا لتلوث البیئة مما یعود 

  .بالضرر على اإلنسان والطبیعة
  مصادر الطاقة وأشكالھا -2. 1

الكیفیة التي تكون فیھا . ملة التي تكون الطاقة مخزنة فیھاللج" مصدر الطاقة" تعطى عبارة
وھنا یجب عدم الخلط بین أشكال الطاقة ". شكل الطاقة"الطاقة مخزنة في ھذه الجملة تدعى 

  :نقترح تصنیف مصادر الطاقة إلى نوعین وھما . وأنماط تحویل الطاقة
یوم، والحرارة المصادر المستخرجة من باطن األرض، مثل المحروقات، الیوران -

  .الجوفیة
 .المصادر المتجددة مثل الماء، الشمس، الریاح والمصدر النباتي -

  :         كما نكتفي بحصر أشكال الطاقة في ثالثة أشكال وھي
 .الطاقة الحركیة والتي تتعلق بالحالة الحركیة للجملة أو الجسم -
امنة الثقالیة والطاقة الكامنة الطاقة الكامنة ونذكر منھا على المستوى العیاني الطاقة الك  -

وعلى المستوى المجھري الطاقة الكامنة الداخلیة التي تتعلق بالحالة المجھریة من . المرونیة
  .كیمیائیة أو نوویة للمادة/ تغیرات فیزیائیة

 .الطاقة الداخلیة والتي تظھر أساسا بتحویل حراري -
 یمكن االستغناء عنھا في عصرنا وبما أن للكھرباء في حیاتنا مكانة خاصة واستخدامات ال

ھذا، نقترح على التالمیذ وضعیات مختلفة إلنتاج الكھرباء صناعیا أو بواسطة دینامو 
الدراجة مثال وذلك إلظھار مختلف مراحل تحول الطاقة من شكل إلى آخر ومختلف أنماط 

  .التحویل الطاقوي
ھر االستھالك المتزاید للطاقة كما نقترح على التالمیذ وضعیات أخرى الستعمال بیانات تظ

) مثل البترول والغاز(في العالم وضرورة المحافظة على المصادر الزائلة وغیر المتجددة 
... والتفكیر في استعمال مصادر بدیلة لھا مثل الشمس ،الریاح، الحرارة الجوفیة، المیاه 

  . للبیئةاوكذا استعمال مصادر أقل تلوث
  السالسل الطاقویة: 2الوحدة 

  السالسل الوظیفیة - 2.2
  .تعتبر السلسلة الوظیفیة مرحلة انتقالیة تمھد إلى التحلیل الطاقوي بكتابة السلسلة الطاقویة

فالسلسلة الوظیفیة تمثیل رمزي لتحوالت الطاقة الجاریة بین الجمل التي ھي في حالة تأثیر 
 وتقتصر األمثلة ال نستعمل في ھذه المرحلة إال التعابیر المألوفة والمتداولة. متبادل 

... َیسحب، ُیغذي، ُیضيء، ُیسّخن،: مثل " أفعال أداء" المقترحة على بعض العبارات ھي
یدور، یسقط، یخرج، یحترق، : واألفعال التي تمیز اشتغال كل جسم كفعل الحالة مثل

  والغرض من ھذا ھو التأسیس فیما بعد لألنماط األربعة للتحویل الطاقوي...یسخن، یلمع
  .كال الطاقة و أش

  .أمثلة عن بعض السالسل الوظیفیة* 
   انطالق صاروخ-ا

      
  
  
  
  

  الصاروخ  الغازات

  ینطلق  تحترق

  تدفع
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   إنتاج الكھرباء في محطة-         ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . اشتعال مصباح دراجة-             ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اشتغال مجفف الشعر-             د
   
  
  
  
  
  
  
  

  المنوب  الماء
أجھزة كھربائیة 

  ومصابیح

  تشتغل تضيء و تسخن  یدور  یسقط

  ُیغذي  ُیدِور
  الماء

  المصباح  الدینامو  الدراج+ الدراجة

  یضيء ویسخن  یدور  تتقدم

  ُیدِور
  

  یغذي

  المحرك  المأخذ

  سلك التسخین
  الھواء

  یغذي

  یغذي

  یحرك

  یسخن

  یندفع ویسخن

  یدور

 

 سد

 عنفة
 منوب المحطة

 

 یسخن

  المروحة

  تدور

 تحرك
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 بخاره+ الماء (مثال ). أو الجملة(  نفس الجسمالیمكن لفقاعتین مختلفتین أن تمثال: مالحظة (  
   .جملة توضع في نفس الفقاعة 

  . السالسل الطاقویة-2.2           
  قة في           ننتقل في ھذه الفقرة من دراسة الظاھرة في المیدان التجریبي إلى بناء نموذج الطا

  .           المیدان النظري 
نستعمل في ھذه المرحلة رموزا خاصة لألنماط األربعة للتحویل الطاقوي واألشكال الثالث للطاقة 

  :وتكون كاآلتي
  ) W(یسحب  یوافق  تحویل میكانیكي ورمزه  -
 ) We(یغذي   یوافق  تحویل كھربائي ورمزه  -
 ) Q(ُیسخن  یوافق  تحویل حراري ورمزه  -
 )Er(  یوافق  تحویل إشعاعي ورمزه یضيء -
  )Ec(یتقدم    یوافق  طاقة حركیة ورمزھا  -
 )Ei( یسخن  یوافق  طاقة داخلیة ورمزھا  -

  )Epe(وللطاقة الكامنة المرونیة ) Epp(   كما نرمز للطاقة الكامنة الثقالیة -         
، والتحویل الطاقوي یمثل )أو فقاعة (المخزنة للطاقة أو المحولة لھا بدائرة) أو الجسم(نمثل الجملة 

  .بسھم
  
  
  
  

  .كتابة السالسل الطاقویة لألمثلة السابقة:  أمثلة
  
  -ا

  
  
  
  
  
  

  -ب
  
  
  
  
  
  -ج
  
  
  

  الجسم أو الجملة
  تحویل طاقوي

  جسم آخر

  ...طاقة  ...طاقة

  الصاروخ  ازاتالغ

Ei  
  

Ec  

W  

  المنوب  الماء

Ec  Ec  

  المصابیح

  
Ei  

W  We  

  المصباح  الدینامو  الدراج+ الدراجة
We  W  

Ei  Ec  Ec  
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  .ستطاعة اال-3.2

ا بعامل الزمن حتى نبرز مختلف المراحل ونستعمل ننتقل إلى تحليل السالسل الطاقوية بربطه
 سرعة تحويل الطاقة، فال  نقول وتقدم االستطاعة على أنها. بشكل سليم تحويل وتخزين الطاقة

استطاعة الجملة على اكتساب الطاقة أو :" ستطاعة المكتسبة أو المفقودة بل تصاغ كاآلتياال
  ."استطاعة الجملة على فقدان الطاقة

ستطاعة واال) J(كمقدار فيزيائي وحدته في الجملة الدولية الجول ) E(مييز بين الطاقة وذلك للت
)P (كمقدار للتعبير عن مدى سرعة تحويل الطاقة والذي يقدر في الجملة الدولية  

 المحولة خالل وحدة )E(لجملة هي مقدار الطاقة ) P(حيث أن االستطاعة ) . W(بالواط 
  t  /P=E :وتعطى بالعالقة) t(الزمن 

   مبدأ انحفاظ الطاقة والمردود-4.2
  :نحفاظ والذي نصه كما يليدار يدعى الطاقة يخضع إلى مبدأ االنفسر بعض الظواهر بمق

بالضرورة قد تكون الطاقة ال تستحدث وال تزول، إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها، " 
  ."أخذتها من جملة أو جمل أخرى أو قدمتها لها

  .غاية اليوم لمبدأ فرضية أساسية عند الفيزيائيين غير قابل للبرهنة وغير مفند إلىويعتبر هذا ا
وعلى التالميذ  المعتمدة،يكتفي األستاذ بتعريف األنماط األربعة للتحويل واألشكال الثالث للطاقة 

  .أن يبنوا تدريجيا المعنى التطبيقي لهذا المبدأ
ومن . ونميز بين التحويل المفيد والتحويل غير المفيدلهذا نثري السلسلة الطاقوية بفكرة التفرع 

أجل احترام مبدأ انحفاظ الطاقة نأخذ في الحسبان المحيط الخارجي للجملة المعتبرة كمحول 
وينبغي أن نولي أهمية خاصة للتمييز بين مبدأ انحفاظ الطاقة والضياع . للطاقة أو كمخزن لها

  . ضياعهاللطاقة حتى ال نربط انحفاظ الطاقة بعدم
كما أن مبدأ انحفاظ الطاقة الينطبق فقط على الطاقة المفيدة ولكنه ينطبق على كل أشكال الطاقة 

  .بما فيها غير المفيدة
  يمثل التحويل غير المفيد في السلسلة الطاقوية بسهم متقطع لتمييزه عن التحويل المفيد

               
                         تحویل غیر مفید

  
  
  

  
 -د

 المروحة المحرك المأخذ

 سلك التسخین
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   مثال لسلسلة طاقویة متفرعة  -
 
 
 
 
 
 
 
  

في ھذه المرحلة نستغل السلسلة الطاقویة المتفرعة للوصول إلى مفھوم المردود الطاقوي بطرح 
  :بعض التساؤالت مثل

  ھل الضیاع في الطاقة یعني زوالھا أم تحویلھا ؟ وإلى أین؟ وإلى أي شكل تتحول؟ -
 تجھیز ما دون استعمال طاقة إضافیة؟كیف نحسن مردود  -

 بعد إثراء مناقشة حول التساؤالت السابقة، یبرز مفھوم المردود الطاقوي لتجھیز ما،                     
بنسبة الطاقة المفیدة إلى الطاقة المستھلكة ) أو جملة محولة( لمحول(r)ویعطى المردود الطاقوي 

  : ویكتب
        

  
 یمكن استعمال . نجاز بعض التركیبات البسیطة وحساب مردودھا الطاقويیطلب إ: ةمالحظ

  .أثناء حصص النشاطات العملیة  البرمجیات اإلعالم اآللي في ھذا الموضوع
  

 البحوث.  
البترول، الغاز، (يؤطر األستاذ بحوثا تتعرض إلى األهمية الجيوستراتيجية لمصادر الطاقة 

لم المعاصر وكون البعد الطاقي أصبح يتحكم في نمو في العا...) الماء، المصدر النووي،
وضرورة استبدال مصادر الطاقة الملوثة بأخرى بديلة لها . المجتمعات ويؤثر على المحيط

  ...).الشمس، الرياح، المياه الجارية، الحرارة الجوفية لألرض،(
تحضير بحوث ل)  أفراد4 أو3(ولهذا يقترح األستاذ على التالميذ، تشكيل مجموعات مصغرة 

  :حول مواضيع مختلفة تتمحور حول الطاقة، منها مثال
  .الرهانات المتعلقة بالتحكم في مصادر الطاقة وتحويالتها -
 .الطاقة والتلوث البيئي -
 .الغذاء مصدر طاقة الكائن الحي -
- .....  

                          
  
  
  
  
  

  المنوب  الدراج+ الدراجة

المحیط 

  المصباح
Er  

Q Q Q 

W We 

Ec Ec Ei 

  الطاقة المفیدة
  الطاقة المستھلكة  
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  الملحـــق
   1بعض المعطیات الطاقویة 
  
  

  من طرف إنسان متوسط العمر، كتلتھ ) مقدرة بالواط(االستطاعة المستھلكةkg70:  
 

  )w(االستطاعة   حالتھ  )w(االستطاعة   حالتھ  )w(االستطاعة   حالتھ
  532  یقود دراجة  182  اواقف  77  وھو نائم

  770  یسبح  301  یمشي  84  مستلق وغیر نائم
  1260  یجري  532  یرتجف بردا  105  اجالس

 
  
  
  
  

                                                
  معة القبة جا- لألستاذین براح عبد العزیز وبوشافع مصطفى-"مالحظات حول تدریس الطاقة في الثانوي" من وثیقة - 1

ل قیمتھا بالجو  طاقة
)j(  

قیمتھا بالجول   طاقة
)j(  

 BIG" االنفجار الكبير
BANG"  1026 

  عاصفة كبیرة
1015  

  3.1010   كیلو غرام من الفحم100  1055  إشعاع مجرتنا منذ نشأتھا

  109   747حركیة لطائرة نفاثة  1052  دوران مجرتنا

 Superانفجار نجمة كبیرة
Nova 1044  3.107  احتراق لتر واحد من البنزین  

  107  تغذیة یومیة إلنسان بالغ  1034  حام ھیدروجین المحیطاتالت

  103  حركیة لعداء سریع  1029  دوران األرض

الشمس على األرض خالل 
  0.5  كل نبضة لقلب إنسان  5.1024  عام و

  10- 3  تدویر ورقة  1022  الریاح على األرض خالل عام 

مستعملة من طرف اإلنسان 
  10- 7  قفز بعوضة  3.1020  خالل عام 

  10- 10  شرارة خلیة عصبیة للدماغ  Marées 1020المد والجزر

مستعملة في الوالیات المتحدة 
  10- 13  ممیزة لبروتون داخل النواة  8.1019  خالل عام

  10- 18  ممیزة إللكترون في الذرة  1017   میغاطن15قبلة التحام 

 كبیرة خالل ةمحطة كھر بائی
الزمة لفك رابطة في   1016  عام

 ADNال
20 -10  
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  نص حول الطاقة مقترح لتحلیل 
البترول والغاز الطبیعي والیورانیوم مصادر طاقویة سوف یزول مخزونھا الكلي في القرن  

  .ومن البدیھي أنھ یجب التفكیر من اآلن في مصادر بدیلة عنھا. الواحد العشرین، وكذا الفحم الحقا
 األرض ترتد منالتي ) حمراءتحت ال(یمتص الغالف الجوي األرضي جزءا من األشعة الحراریة 

 وغازات الغالف الجوي الماصة لھذه ، ظاھرة االحتباس الحراري مم یتسبب فيالفضاء،نحو 
  ".غازات االحتباس الحراري"األشعة تدعى 

 في ظاھرة االحتباس %50، إذ یساھم بنسبة )CO2(وأھم ھذه الغازات ھو ثنائي أكسید الفحم 
 وأصبحت ممكنة على سطح كوكبنا  ة بل بفضلھا نمت الحیاةھذه األخیرة لیست جدید. الحراري

 ألن بدون االحتباس الحراري تتجمد كل المیاه السائل وفي الماءإذ بدأت الحیاة . وأصبح لنا وجود
  . الحالیةC°15+ عوض C°18- متوسط درجة حرارة األرض السنویة تصبح تقارب

یر التوازن الحراري لألرض وتحدث والتي تغ" إشكالیة االحتباس الحراري"ما یسمى بإن 
 في المناخ، تعود إلى التزاید السریع لھذه الظاھرة بسبب اإلنتاج العالمي الكبیر لغاز اضطرابات

خالل ) الفحمیة(تشكلت المصادر المستحجرة . ثنائي أكسید الفحم الذي تفرزه المحروقات الفحمیة
  . أي بنسبة واحد من ملیون!نبضع مالیین القرون ولكننا استنفذناھا خالل بضع قرو

   
  :األسئلة

  . عنوانا للنصأعط -
 .حدد األفكار الرئیسیة التي یطرحھا النص -
   .اشرح، باختصار، الجمل التي یوجد تحتھا خط -

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 


