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 وتقدير شكر
ّالمقامّأنّ ّ،ومبادرتهمّ،تقد مّبجزيلّالشكرّوالعرفانّإلىَّمنّأتشر فّبملحوظاتهمّالمهم ةأإن هّيطيبّليّفيّهذا

 :سيرورةتلكّالبمهني ةُّمتناهيةّعلىّّاإلشرافرةّالُمصادقةّعلىّالكتابّمنّالوزارة،ّّودعمّسيرّول

، الوسط في العلوم مفت ش ذياب حسام كتورالدّ  ّدوريتّطايطلباوموالدّ  العربي  ّوالدّ ّكتورة ّالكيمياء، كتورةّمفت شة
ّالتعليمي ةّفيّالعلوم،ّفيّمركزّتخطيط ّالمواد  وتطويرها،ّوالسيِّدّيوسفّّالمناهجّالتعليمي ةّراكيفيتّدانايُّمركِّزة

ّ.ي  بما في ذلك المصادقة على الكتب التعليمي ة في الوسط العرب ،التعليمي ة والكتب التدريسي ة المواد   طرودي،ّمفتِّش
هّبال والمعلِّمينّّ:ّالمعلِّمةّكيتيّمرجي ة،والت قدير، إلى كل  َمْن شارَك بقراءة المواد  وإبداء المالحظات كرشّ وأتوج 

يادّحن ا،ّّو  .عبداهللّخاليلةناصيفّجبران،ّوا 
ّللكتاب.،ّوعلىّالمهني ةّوُحسنّالت عاُونّخاللّالت دقيقّالعلالبن اءة المالحظاترّرائدُّشرُّشّعلىّكتّوالدّ وأشُكر   مي 

الح  ميل عايد علي الص  ، وحسن الت عاُون، والز  وشكري العميق لزميلي العزيز منير سالمة على الت دقيق الل غوي 

 على ُمساهمته في تصميم الغالف.

فيوليتّصادر،ّّوناريمانّحكيم،ّ: وهم الكتابّوأرسلواّمالحظاتهم جر بوا نال ذي للمعل ماتّوالمعل مين خاص ّ شكر
ّّفريهانّو ّأسعد، ّداّوأبو ّفيرا ّجولييتّالذقاني، ّ لينةّوود، ّّودع اس، ّّوحنانّكردوش، ّحن ا،ّّوناصيفّجبران، ياد ا 
ّّو ّالسرايا، ّأبو ّوُالفتّونيفين  في مساهمتهمّو الُمثمر، تعاونهم على وتالميذهم أشكرهم. مصالحة كيتيّخوري،

 .للكتاب النهائيّ  صميمالتّ 
هّبكلّمشاعرّاالأّ،وأخيًرا َّمنّشاركنيّمسيرتيّبخروجّهذاّالكتابّبصورتهّالنّ متنانّإلىّتوج  هائي ة،ّأسألّاهللّكل 

ّالتالميذ.ّأنّ  ّينفعّبهّكل 
ّ
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ضوئي ة أو أو لكتروني ة، إة طريقة أو وسيلة أو استيعاب بأي   ال يجوز نقل أو تصوير أو خزن بمخزن معلومات

 جزء من الماد ة. خرى، أي  ميكانيكي ة أو أ  



 حتويات الكتابم  
 1 مبنى وترابط وصفات مواد  

2ّّفيّعلمّالكيمياءّةُمصطلحاتّأساسيّ 
3ّّوالغليانّنصهاراالّاتّحرارةدرج

4ّّعنصر
5ُّّمركَّب

5ّّماد ةّنقي ة
6ّّمخلوطال

6ّّكتلةقانونّحفظّال
7ّّالكيميائي ينلغةّ

8ّّصياغةّوموازنةّتفاعالتّكيميائي ة
9ّّتفاعالتّاإلحتراق

11ّّمبنىّالذ ر ةّ
12ّّالنظائرّأوّاإليزوتوبات

13ّّاألشع ةّالراديوأكتيفي ةّوأنواعها
15ّّالط اقةتوزيعّاإللكتروناتّفيّمستوياتّ

16ّّ (Coulomb) مقانونّكولّو
16ّّطاقةّالتأيُّن

18ّّالذ ر يّ نصفّالقطرّ
19ّّللعناصرّالجدولّالدوريّ 

21ّّالسالبي ةّالكهربائي ة
ّلذر اتُّمنفردة 22ّّصيغةّتمثيلّإلكتروني 

23ّّموادّ ّتراُبطّوصفاتّوّمبنى
25ّّطاقةّالرابط

27ّّصَيغّتمثيلّإلكتروني ةّلجزيئاتّبسيطةمراحلّكتابةّ
29ُّّمعطاة،ّهيّلُمرك بّأمّأليون؟ّصيغةّبنائي ةّكانتُّنحد دّإذاكيفّ

30ّّأشكالّتمثيلُّمختلفةّللجزيئات
32ّّاإليزوميراتّالبنائي ة

33ّّالعضوي ة الُمرك بات
38ّّةّللجزيئاتاألشكالّالهندسيّ 
39ّّتقاُطبّالُجزيئات
42ّّمجموعةّهائلةّمنّالجزيئاتّ-الُمرك باتّالُجزيئي ة

42ّّ(الروابطّالهيدروجيني ةّو ُقوىّفاندرّفالسأوّقوىّالتجاُذبّبينّالجزيئي ةّ)التأثيراتّالُمتبادلةّبينّالجزيئاتّ
45ّّالُجزيئي ةّالُمرك باتصفاتّ
45ّّ(Tb)ّوالغليانّ(Tm)ّاالنصهارحرارةّدرجةّ

46ّّة(يّ )حسبّاألهمّ ّشد ةّقوىّفاندرفالسّفيرّؤثِّتحديدّالعواملّال تيّتُّ
ّعلىّدرجاتّحرارةّ ّاالنصهارتأثيرّعددّالمراكزّلتكوينّالروابطّالهيدروجيني ةّوقو ةّالرابطّالهيدروجيني 

ّوالغليانّللمرك باتّالجزيئي ة
ّ

47ّ



YَّوXّّّلماد تينُّمعطيتي نعلىّاألّ(Tb)ّالغليانحرارةّدرجةّّ/أووّّ(Tm)ّاالنصهارحرارةّدرجةّتحديدّ
ّوكيفي ةّالتعليل

50ّ

55ّّتراكمي ةّلمواد ّجزيئي ة ،ّأوّحالةإنصهار،ّغليان اتدرجإجابةّعنّسؤال،ّيتطلَّبّتعليلّ لقالب،اقتراحّ
57ّّالذائبي ة

63ّ االيصالّالكهربائيّ 
ي ةّ:المبانيّالضخمة ي ة،األيوني ةّوالفلز  64ّّالمواد ّالذ ر 

(ّ-المواد ّالذ ر ي ة ّ)الكوفالنتي  65ّّنموذجّالنسيجّالذ ر ي 
66ّّااليصالّالكهربائيّ ّوالذائبي ةّبالماءّّالمواد ّذاتّالنسيجّالذ ر ي :صفاتّ

67ّّالجرافينّواألنابيبّالنانوّكربوني ةّ-إثراء
69ّّنموذجّالنسيجّاأليونيّ ّ-الُمرك باتّاأليوني ة

70ّّااليصالّالكهربائيّ ّوالذائبي ةّبالماءّّ،الحالةّالتراكم ي ةّ:صفاتّالمواد ّاأليوني ة
ي ةّعناصرال 74ّّنموذجّالنسيجّالفلز يّ ّ-الفلز 

74ّّّااليصالّالكهربائيّ ّوالذائبي ةّبالماءّّ،الحالةّالتراكم ي ةّ:صفاتّالفلز ات
76ّّالسبيكة
77ّّعّلموضوعةّمبنىّوترابطّوصفاتّموادّ :ّتلخيصّموسّ 14جدول
78ّّصّموضوعةّمبنىّوترابطّوصفاتّموادّ :ُّملخّ 15جدول

79ّّبالكيمياءُمستوياتّالفهمّ
81ّّأمثلةّلوصفّمستوياتّالفهمّفيّالكيمياءّلمواد ُّمختلفة:16ّجدولّ

 مبنى وتراب ط وصفات مواد   -أسئلة تدريبي ة
84ّّوالجدولّالدوريّ ّنطاقةّالتأيُّّ،ّّة(ّمبنىّالذرّ 1ورقةّعملّ)ّمراجعة

 86ّ(ّّأسئلةّشاملة2ورقةّعملّ)
 95ّ(ّطاقةّالرابط1ورقةّعملّ)ّمبنى وترابط
 96ّالغليانّحرارةّبينّالُجزيئي ةّودرجاتالتجاُذبُّقوىّ(2ّورقةّعملّ)
 97ّالغليانّحرارةّودرجاتّ(ّالرابطّالهيدروجينيّ 3ورقةّعملّ)
 102ّاالنصهارالغليانّّوّحرارةّودرجاتّةةّوتأثيرهاّعلىّالذائبيّ الجزيئيّ  بينّقوىّالتجاُذبّ(4ّورقةّعملّ)
 103ّةباتّالجزيئيّ غليانّالمركّ ّحرارةّ(ّدرجات5ورقةّعملّ)
 104ّ(ّالذائبي ة6ورقةّعملّ)
 105ّ اتّوالسبائك(ّصفاتّالفلزّ 7ورقةّعملّ)
 107ّ(ّأسئلةّشاملة8ورقةّعملّ)

 116ّ)عملّبمجموعات(ّ(ّّأسئلةّشاملة2ورقةّعملّ)ّ-إجابات
(ّ(ّصفاتّالفلز اتّوالسبائك7ورقةّعملّ)ّ-إجابات  117ّ)تدريبّفرداني 
 118ّ)عملّبمجموعات(ّ(ّأسئلةّشاملة8ورقةّعملّ)ّ-إجابات

ّّ
 123ّستوكيومتريا والحسابات الكيميائي ة

 124ّالمولّوالحساباتّالكيميائي ة
128ّّالمولّوالكتلةّالموالري ة

ّللغاز 132ّّالمولّوالحجمّالموالري 
130ّّّالمولّوعددّالُجسيمات
133ّ المولّوالتركيزّالموالريّ 

140ّّالمحاليلتخفيفّ
144ّّوالحالةّالغازي ةّفرضي ةّأفوجادرو



147ّّةحساباتّالفائضّفيّالتفاعالتّالكيميائيّ ّ-إثراء
150ّّّالجزيئي ة والصيغة اإلمبيري ة حسابّالصيغةّ-إثراء

 ستوكيومتريا والحسابات الكيميائي ة -أسئلة تدريبي ة
152ّّالمولّوالكتلةّالموالري ة (1ورقةّعملّ)

 153ّالمولّوعددّالُجسيمات (2عملّ)ورقةّ
 154ّالمولّوالحجمّالموالريّ  (3ورقةّعملّ)
 154ّالمولّوالتركيزّالموالريّ  (4ورقةّعملّ)
 156ّفرضي ةّأفوجادروّوالحالةّالغازي ة (5ورقةّعملّ)
 158ّّتحويلّالوحداتّوحساباتّكيميائي ة (6ورقةّعملّ)
 160ّالحساباتّالكيميائي ةّفيّالمحاليلّّ(7ورقةّعملّ)
 162ّأسئلةّشاملةّ (8ورقةّعملّ)

168ّ الحلول
168ّ )عملّبمجموعات(ّسيمات(ّالمولّوعددّالج2ُّورقةّعملّ)ّ-إجابات
(ّ(ّالحساباتّالكيميائي ةّفيّالمحاليل7ورقةّعملّ)ّ-إجابات 171ّ )تدريبّفرداني 
172ّّ)عملّبمجموعات(ّ(ّأسئلةّشاملة8ورقةّعملّ)ّ-إجابات

ّّ
176ّ االخِتزالاألكسدة و 
177ّّتعريفات

177ّّدرجاتّاألكسدةالقوانينّاليجادّ
181ّّباإلعتمادّعلىّالصيغةّالبنائي ةّجزيئي ة،مرك باتّالالفيّّدرجاتّاألكسدةتحديدّ

186ّّدرجاتّاألكسدةساعدةّبمُُّّمعطىّتعيينّنوعّتفاعل
190ّّدرجاتّاألكسدةبمساعدةّّاالخِتزالُموازنةّتفاعالتّاألكسدةّّو

194ّّاالخِتزالحسابّعددّموالتّاإللكتروناتّالُمنتقلةّفيّتفاعلّاألكسدةّّو
197ّّاالخِتزالؤّبنواتجّتفاعلّاألكسدةّّوالتنبّ 

ّللفلز ات ّآخرتفاعُّّ-السطرّاإللكتروكيميائي  ّوفلز  200ّّلّأكسدةّواختزالّبينّأيونّفلز 
204ّّّفيهارّوالعواملّال تيُّتؤثِّظاهرةّالتآُكلّ

205ّّمواد ُّمخَتِزلةّقوي ةّ-ُمضاد اتّاألكسدة
207ّّتحديدّنوعّالعملي ةّأكسدةّأوّاختزالّفيّتفاعالتّالمواد ّالعضوي ةّ-إثراء
208ّّدرجاتّاألكسدةطريقةّّ-االخِتزالتفصيلّطريقةّإضافي ةّلموازنةّتفاعالتّاألكسدةّّوّ-إثراء
213ّّعددّموالتّاإللكترونات،ّدونّكتابةّأنصافّتفاعالتحسابّّ-إثراء
215ّّفيّعائلةّالهالوجيناتّاالخِتزالاألكسدةّّوّ-إثراء

ّاالخِتزالاألكسدة و  -أسئلة تدريبي ة
218ّّّدرجاتّاألكسدة(1ّورقةّعملّ)
 219ِّزلختَّؤكِسدّوالمُّ(ّتفاعالتّأكسدةّواختزالّوتحديدّالم2ُّورقةّعملّ)
 222ِّزلةّختَّؤكِسدةّومُِّزلةّفقطّومُّختَّؤكِسدةّفقط،ّمُّمُّّموادّ (3ّورقةّعملّ)

 223ّ(ّستوكيومترياّوأكسدةّواختزال4ورقةّعملّ)
 228ّ(ّالسطرّاإللكتروكيميائيّ 5ورقةّعملّ)
 232ّ(ّظاهرةّالتآكلّوُمضاد اتّاألكسدة6ورقةّعملّ)

233ّ بمجموعات(ستوكيومترياّوأكسدةّواختزالّ)عملّ(4ّورقةّعملّ)ّ-إجابات
(ّ(ّظاهرةّالتآكلّوُمضاد اتّاألكسدة6ورقةّعملّ)ّ-إجابات 235ّ )تدريبّفرداني 

ّّ



 236 الحوامض والقواعد
237ّّتعريفّالحامضّوالقاعدةّحسبّبرونستدّوالوري

238ّّتفاعلّحامضّمعّقاعدة
ّلحامضّالكبريتيك،ّ ّلمحلولّمائي  H2SO4(aq)ّ240ّوصفّميكروسكوبي 

ّلهيدروكسيدّالصوديوم،ّ ّلمحلولّمائي  NaOH(aq)ّ240ّوصفّميكروسكوبي 
241ّّالكواشف

pHّ242ّمّالّـل ّسُّ
244ّّوموازنتهاّاكتابتهّتلميذالعلىّضُّيفرَّّال تيّ،التفاعالت
244ّّدونّالحاجةّلكتابتهاّ،معرفتهاّتلميذال تيّعلىّالّ،التفاعالت
ّّ-تعاُدلتفاعلّال 246ّّومحلولّقاعديّ تفاعلّبينّمحلولّحامضي 
253ّّأمّلمّيتغي ر؟ّ،،ّانخفضpH:ّهلّارتفعّالـّاأسئلةّتطلبّتحديدًّّكيفي ةّحلّ 

ّالحوامض والقواعد -أسئلة تدريبي ة
262ّّالتعرُّفّعلىّالحوامضّوالقواعدّ (1ورقةّعملّ)
 263ّّوموازنتهاّكتابتهاّتلميذالعلىّضّصياغةّتفاعالتُّيفرَّ (2ورقةّعملّ)
 264ّّتعاُدلتفاعلّال (3ورقةّعملّ)
 pHّ265الكواشفّوتحديًداّالّـ (4ورقةّعملّ)
 269ّستوكيومترياّوحوامضّقواعد (5ورقةّعملّ)

(pHّ(ّالكواشفّوتحديًداّالـ4ّورقةّعملّ)ّ-إجابات 276ّ )تدريبّفرداني 
278ّ )عملّبمجموعات(ّوحوامضّقواعدستوكيومترياّ(5ّورقةّعملّ)ّ-إجابات

ّّ
282ّ الغذاءكيمياء 

283ّّةةّاألساسيّ المجموعاتّالغذائيّ 
283ّّالفيتامينات

284ّّاألمالحّالمعدني ة
285ّّالقيمةّالحراري ةّللغذاء

286ّّّالل ب يدات
287ّّةلحوامضّالُدهنيّ ل ُمختلفةِصَيغّتمثيلّ
288ّّمنّنوعّسيسّوترانسّةحوامضُّدهنيّ 

289ُّّمشبعةالُمشبعةّوغيرّالةُّدهنيّ الحوامضّال
290ّّةالُدهنيّ  للحوامض أوّالكتابةّالُمختصرةّختصرمُّال تسجيلال

292ّّالهيدروجينّللرابطّالثنائيّ ّضمّ تفاعلّة:ّجَّرَّدّ تفاعلّالهَّ
293ّّالجليسيريدّالثالثيّ ّواستحضاررةّتفاعلّاألستَّ

و/أوّغليانّّإنصهارّعلىّدرجةّحرارةّ)سيس/ترانس(ّةيزوميرياّالهندسيّ تأثيرّدرجةّاإلشباعّونوعّاإل
ّلحوامضّالدهني ةّوالجليسيريداتّالثالثي ةا

297ّ

302ّّالكوليستيرول
ّكيمياء الغذاء -أسئلة تدريبي ة

303ّّ(ّصيغةّبنائي ة،ّصيغةّجزيئي ةّوتسجيلُّمختصر1ورقةّعملّ)
 304ّ(ّصفاتّالُدهني اتّوالزيوت2ورقةّعملّ)
 308ّّةثالثيّ ال(ّالجليسيريدات3ّورقةّعملّ)

310ّ )عملّبمجموعات(ّةثالثيّ ال(ّالجليسيريدات3ّورقةّعملّ)ّ-إجابات
ّّ



 312 الكيميائي ة ووتيرة التفاعل الط اقة
313ّّالط اقةُمصطلحاتّأساسي ةّفيّموضوعّ

 318ّالداخلي ة،ّالتغيُّرّفيّإنثالبياّالتفاعلّالط اقةالتغيُّرّفيّ
 HOّّ320ّالتفاعلّرّفيّإنثالبياحسابّالتغيُُّّطرقّ

321ّّ (Hess)قانونِّهسحسابّالتغيُّرّفيّإنثالبياّالتفاعل،ّباإلعتمادّعلىّ
ّعندّّةحالفيّتغيُّرّالّعندرّاإلنثالبياّتغيُّّحسابّ 324ّّ،ّالغليانّأوّالتسامياالنصهارالماد ةّأي 
327ّّأوّانثالبياّالروابطّابطّوالّرّطاقةبُمساعدةُّمعي ن،ّلتفاعلّّنثالبيااإلّرتغيُّّحسابّ

331ّّوتيرةّالتفاعل
334ّّ؟ونفسّسطحّالتالمسّبنفسّدرجةّالحرارةّ،ُمختلفةّوتيرةلماذاّللت فاعالتّالُمختلفةّ

335ّّوتيرةّالتفاعلّفيرةّالعواملّالمؤثِّ
335ّّنموذجّتصاُدمّالُجسيمات

336ّّإضافةّعاملّمحفِّز
337ّّالتراكيزّاإلبتدائي ةّللمواد ّالمتفاعلة

338ّّدرجةّالحرارة
338ّّمساحةّسطحّالتالمسّبينّالمواد ّالمتفاعلة

339ّّالتفاعلّانثالبياّوّللتفاعلّالمباشرّوالعكسيّ ّت نشيطالعالقةّبينّطاقةّال
340ّّ(H)ّالط اقة،ّوالتمييزّبينهاّوبينّ(Q)مفهومّكم ي ةّالحرارةّّ-إثراء

ّووتيرة التفاعل الط اقة -أسئلة تدريبي ة
342ّّأساسي ة(ّمصطلحات1ّورقةّعملّ)
 344ّ(ّحسابّاإلنثالبياّباإلعتمادّعلىّقانونِّهس2ورقةّعملّ)
 346ّ(ّحسابّاإلنثالبياّباإلعتمادّعلىّطاقاتّالرابط3ورقةّعملّ)
 348ّالماد ةّعندّالتغيُّرّفيّحالةنثالبياّاإلتغيُّرّّ(4ورقةّعملّ)
 349ّ(ّوتيرةّالتفاعل5ورقةّعملّ)

(ّمصطلحاتّأساسي ة(1ّورقةّعملّ)ّ-إجابات 353ّ )تدريبّفرداني 
355ّ )عملّبمجموعات(ّالماد ةّعندّالتغيُّرّفيّحالةنثالبياّاإل(ّتغيُّر4ّورقةّعملّ)ّ-إجابات

ّّ
 تحليل ِقَطع ِمن مقاالت علمي ة

356ّّالكيمياءّفيّخدمةّاالنسان
358ّّهلّالُدهني اتّمفيدةّأمُّمضر ة؟
360ّّالبطاطاّالمقلي ةّنعمةّأمّنقمة؟

362ّّالوقودّالفضائيّ 
364ّّاألرسينّالشر ير

366ّّالتخلُّصِّمنّثانيُّأكسيدّالكربونّفيّالفضاء
368ّّكيمياءّالفودكا

ّّ
370ّ مهارات البحث العلمي  وتجارب البحث الم تقد مة

371ُّّمختبرفيّالمهاراتّبحثُّمتقد مةّ

373ُّّمصطلحاتّتتعل قّفيّسي رورةّالبحثّالعلميّ 
376ّّختبرالمُّ ريرتق

377ّّةّالُمختبردوسيّ 
377ّّمعلوماتّحولّاالمتحانّالشفويّ 



378ّّوتغذيةُّمرتد ةّأسئلةّتفكيرّإنعكاسيّ 
378ّّأسئلةّتتعل قّبالمعرفةّالعلمي ة

379ّّطّلهاالتجربةّال تيُّخطِّّتُخص ّقّبمهارات،ّأسئلةّتتعلّ 

381ّّمهاراتّالبحثّالعلميّ 
383ّّجي د؟ال َبحثال سؤال ُيميِّزّال ذي ما

385ُّّجزئيّ 2ّالةّفيّحب ةّأسبيرين،ّتجربةّبُمستوىّالماد ةّالفعّ ّكتلةتحديدّ
387ُّّجزئيّ 2ّالرغوةّالمجنونة،ّتجربةّبُمستوىّ

389ُّّجزئيّ 2ّ،ّتجربةّبُمستوىّمعجونّأسنانّالفيل
391ُّّجزئيّ 2ّّأفعىّفرعون

393ُّّكل يّ 2ّتجربةّبُمستوىّّّ،الحليبفيّحتفالّاأللوانّإ
395ُّّكل يّ 2ّتجربةّبُمستوىّّالبركان

ةّالُممي ئة 398ُّّكل يّ 2ّ،ّتجربةّبُمستوىّتفاُعلّالنحاسّمعّأيوناتّالفض 
400ُّّكل يّ 2ّتجربةّبُمستوىّّلماذاّيتغي رّلونّالتف احّعندّتقطيعه؟

403ُّّكل يّ 2ّبُمستوىّتجربةّ للحرارةّلتفاعلُّمشعّ ّ،تتبُّعّتغيُّرّدرجةّالحرارة
405ُّّكل يّ 2ّتجربةّبُمستوىّّ،NaOH(aq)معّّHCl(aq)عملي ةّمعايرةّ

407ّّتجربةّأساسي ة() I ِمئ شارّلتقييمّتجربةّبُمستوى
409ّّمة(ُمتقدّ ّ/ُجزئي ةبحثّتجربةّ)  II ِمئ شارّلتقييمّتجربةّبُمستوى

(IIّ بُمستوىّتجربة) لتقييمّتجربةّتشخيصّالمواد ّالبيتي ةِّّمئ شار 412ُّّجزئي 
414ّّللتقييمّالشخصيّ ِّمئ شار
ّلوحدةّالمختبرِّمئ شار 415ّ لتقييمّأداءّالتلميذّفيّاالمتحانّالشفوي 

 416 ت عطى بامتحان البجروت ال تيالمالحق 
ّحد  سواء.األسئلة والتعليمات في هذا الكتاب مكتوبة بصيغة الم ذك ر وهي موج هة للتلميذات والتالميذ على    

ّفيماّيليّأرقامّنماذجّالبجروتّالُمختلفة:ّّّ

ّ

 

ل كيفي ة احتساب عالمة التلميذ بحسب المنهاج الجديد.  الرسم التخطيطي  التالي ي فصِّ

 وحدات 5

   037580رقم النموذج العام 

70   % 
 

15  % 

 037388 نموذج

55 % 

 037381 نموذج

30  % 

 037283  نموذج



 
ّيظهر نسبةُّمعلِّمّالموضوعّمنّإحتسابُّمجملّالعالمةّ)العالمةّالواقية(ّّأنّ ّ،منّالتمعُّنّفيّالرسمّالتخطيطي 

 %.51%=10ّ%+20%+4.5%+16.5  هي:

  من م جمل العالمة النهائي ة في التخصُّص %55 ي شكِّل ال ذيبجروت و مبنى امتحان الـ
)  )م حتلن حت ى تاريخ إصدار الكتاب الحالي 

9ّّدرجة(،ّسؤال2.5x8ّ=20ّّدةّالخياراتّ)تعدِّّم8ُّّ-1األسئلةّّدرجة(. 40ل )القسم األو   تحليلّمقالّعلمي 
ّدرجة(.20ّّّ)

جّاألسئلةّموضوعينّأوّثالثةّأسئلةّمنّخمسةّأسئلةُّمقترحة.ّقدّتدمِّّتلميذيختارّالّدرجة(. 60القسم الثاني )
ّأكثر.

, مبادئ عوِمر:ّ)سؤالّد ل()أوّجَّّيتطل بّمهارةّبناءّحجاجّ،سَيِردّفيّاالمتحانّسؤال2017ّبتداًءّمنّبجروتّا

علىّعالمةّكاملةّفيّمثلّهذهّّتلميذمعي نة.ّلكيّيحصلّالةّكتابةّحجاجّبقضيّ ّتلميذ(.ّعلىّالوتناُسب مشاركة

نات:ّ)أ(ّتحديدّ)تحديدّّ.األسئلة (ّ)ب(ّإسنادالتحديدّإلىّضدّ ّوعّأالرأيّمَّعليهّالتطرُّقّفيّإجابتهّإلىّثالثةُّمكوِّ

بجملةَّّوّ)ج(ّتلخيصّالرأيّ،المعلوماتّالواردةّفيّالقطعةعلىّوكذلكّّ،يعتمدّعلىّمنهاجّالتعليمّتعليلّعلميّ 

ّقصيرة.ّ

 عالمة التلميذ حسب المنهاج الجديد احتساب

 تقييم داخلي  

30% 

 ُمختبر

10% 

100%   

تقييم معلِّم 
 الموضوع

نسبة معلِّم 
 الموضوع

10% 

 تقييم بديل

20% 

100% 

تقييم معلِّم 
 الموضوع

نسبة معلِّم 
 الموضوع

20% 

 تقييم خارجي  

70% 

 ُمختبر

15% 

70% 

  االمتحانعالمة 
 الشفوي  

نسبة الُممتِحن 
 الخارجي  

10.5% 

30%   

 عالمة واقية

نسبة معلِّم 
 الموضوع

4.5% 

 بجروت إمتحان

55% 

70% 

 االمتحانعالمة 

 االمتحاننسبة 

38.5% 

30% 

 عالمة واقية

نسبة معلِّم 
 الموضوع

16.5% 


