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وكذلك بدائل م قترحة لتقييم أداء  رة للتقييم الداخلي  قر  الم   ل الكتاب الموضوعاتيشم

 . فيما يلي الموضوعات حسب تسلسلها: التالميذ

 الس ك ري ات (1

 ְְ اإلتزان الكيميائي (2

 اإلنتروبيا (3

 (م ستوى أساسي  )م ختبر البحث  (4

 بدائل لتقييم أداء التالميذ (5

 

ص فاإلمكانيات عديدة. لموضوعة موضوعة التخص  ل لكتاب ال يشممالحظة: ا
 ة الكتب.  النانوكيمياء ا ِعد  كتاب خاص ي مكن طلبه كبقي  

 

 
 
 

 0547704262ي طلب من م عد ة الكتاب فقط على الرقم:
 حتويات الكتابم  
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 الموادّ ُملّخص 
 1 الس ك ري ات

 38 اإلت زان الكيميائي  

 109 اإلنتروبيا

 130 (م ستوى أساسي  )م ختبر البحث 

 170 بدائل لتقييم أداء التالميذ

 أسئلة تدريبي ة

 الس ك ري ات

 23  .ات اال حاديةكري  الس   (1ورقة عمل )
 26  .ةات الثنائي  كري  الس   (2ورقة عمل )
 29  .دةات الم تعد  ري  الس ك (3ورقة عمل )

 33 الحلول

 اإلت زان الكيميائي  

 70 .زانعن حالة اإلتزان وحساب ثابت اإلت   التعبير البياني   (1)ورقة عمل 

 75 .تشويشات ومبدأ الشتالييه )أ( (2)ورقة عمل 

 81 .تشويشات ومبدأ الشتالييه )ب(( 3)ورقة عمل 

 84 .الشتالييه )ج(تشويشات ومبدأ ( 4)ورقة عمل 
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 89 .تشويشات ومبدأ الشتالييه )د(( 5)ورقة عمل 

 96 الحلول

 اإلنتروبيا

 121 .للت فاعلsوحساب مقدار م عطى ( تحديد إشارة اإلنتروبيا لتفاعل 1)ورقة عمل 

 122 .( أسئلة عام ة2)ورقة عمل 

 126 الحلول
 

 فيما يلي أرقام نماذج البجروت الم ختلفة:

 

 

 وحدات 5

   037580رقم النموذج العام 

70  % 

 037380 نموذج

15  % 

 037388 نموذج

55 % 

 037381 نموذج

30  % 

 037283  نموذج


