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المفاهيم والنتاجات الحرجة
لمبحث

الكيمياء
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الكيمياء
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 100 دقيقة

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

التاسع

وأنواعـه المحلول  المحلـول،  مفهـوم  يتعـرف   -
المذيـب. حالـة  حسـب 

- يميز بين المذاب والمذيب 
- يصنـف أنـواع المحاليـل حسـب حالـة المذيب 

الفيزيائية.
- يسـتنتج الفـرق بيـن المحلـول المشـبع وغيـر 

لمشبع ا

15 دقيقة

- يسـتقصي نشـاط الفلـزات مـن خـال التركيز
سلسـلة النشـاط الكيميائـي.

سلسـلة  فـي  عمليًّـا  الفلـزات  بعـض  يرتـب   -
حسـب نشـاطها الكيميائـي فـي تفاعاتهـا مع 
االكسـجين والمـاء وحمـض الهيدروكلوريك 

المخفـف.
- يسـتقصي الظـروف المسـببة لحـدوث الصـدأ 

الفلزات. وتـآكل 

45 دقيقة

- يسـتقصي نشـاط الفلـزات مـن خـال نشاط الفلزات
سلسـلة النشـاط الكيميائـي.

سلسـلة  فـي  عمليًّـا  الفلـزات  بعـض  يرتـب   -
حسـب نشـاطها الكيميائـي فـي تفاعاتهـا مع 
االكسـجين والمـاء وحمـض الهيدروكلوريك 

المخفـف.
- يسـتقصي الظـروف المسـببة لحـدوث الصـدأ 

الفلزات. وتـآكل 

40 دقيقة



3

المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الكيمياء
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 210 دقيقة

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

العاشر

الطيف 
الكهرومغناطيسي

- يتعـرف مفهـوم كل مـن الطيـف المتصل، 
والـذري، الطيـف المرئـي وغيـر المرئي، 
الخطـي،  االنبعـاث  المثارة،طيـف  الـذرة 
الخطي،مسـتوى  االمتصـاص  وطيـف 

والفوتـون. الطاقـة، 

- يتعرف أهم فرضيات نظرية بور.
- يميز بين الطيف المتصل والطيف المنفصل.

الممتصـة  أو  المنبعثـة  الطاقـة  كميـة  يحسـب   -
عنـد انتقـال االلكتـرون بيـن مسـتويين فـي ذرة 

الهيدروجيـن.

45 دقيقة

النموذج 
الميكانيكي 
الموجي للذرة

أعـداد  الفلـك،  مـن:  مفهـوم كل  يتعـرف   -
المعادلـة  لباولـي،  االسـتبعاد  مبـدأ  الكـم، 

الموجيـة.
- يسـتدل علـى الصفـات المميـزة للعناصـر 

مـن خـال أعـداد الكـم األربعة.

للـذرة  الموجـي  الميكانيكـي  النمـوذج  يصـف   -
صحيـح. بشـكل 

مسـتويات  فـي  االلكترونـات  أعـداد  يحسـب   -
صحيـح. بشـكل  المختلفـة  الطاقـة 

45 دقيقة

التوزيع 
االلكتروني

افبـاو،  مبـدأ  مـن:  كل  مفهـوم  يتعـرف   -
قاعـدة هونـد، العناصـر الممثلـة، العناصر 

التأيـن. االنتقاليـة، 

- يكتـب توزيًعـا إلكترونيًّا لمجموعة من العناصر 
الكـم  أرقـام  مسـتخدًما  الـدوري  الجـدول  فـي 
بشـكل صحيـح وموظفًـا مبدأ باولي لاسـتبعاد، 
وقاعـدة هونـد، ومبـدأ أوفباو للبنـاء التصاعدي 

بشـكل صحيح.

30 دقيقة

الخصائص 
الدورية 
للعناصر

الدوريـة  الخصائـص  بعـض  يتعـرف   -
الـذري،  القطـر  للعناصـر، مثـل: نصـف 
التأيـن،  طاقـة  األيونـي،  القطـر  نصـف 
والسـالبية الكهربائية، وااللفـة االلكترونية.

- يتنبـأ بدوريـة خصائـص العناصر )مثل: نصف 
القطر الـذري، طاقة التأين، الميل اإللكتروني، 
السـالبية الكهربائيـة) فـي الـدورة والمجموعـة 

فـي الجـدول الدوري بشـكل صحيح.

30 دقيقة

الروابط 
الكيميائية

- يتعـرف أنواع الروابط الكيميائية، مثل: 
الروابـط األيونيـة، الروابـط التسـاهمية، 

الرابطـة الفلزية.

األيونيـة،  الروابـط:  تتكـون  كيـف  يوضـح   -
صحيـح. بشـكل  والفلزيـة  والتسـاهمية، 

20 دقيقة

- يتعـرف الخصائص الفيزيائية للمركبات الصيغ الكيميائية
التسـاهمية،  والمركبـات  األيونيـة 

وللفلـزات.

المركبـات  لبعـض  الكيميائيـة  الصيغـة  يكتـب   -
ويسـميها  التكافـؤ  متعـددة  واأليونيـة  الجزيئيـة 

صحيـح. بشـكل 
الفيزيائيـة  الخصائـص  اعتمـاد  سـبب  ـر  يفسِّ  -
للمـواد ) الذائبية، ودرجتـي الغليان، واالنصهار، 
والصابـة، والموصليـة الكهربائيـة( علـى نـوع 

الروابـط بيـن ذراتهـا بشـكل صحيـح.

40 دقيقة
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الكيمياء
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 160 دقيقة

الزمن المؤشراتالنتاجاتالفرعالمفهومالصف

الحادي 
عشر

النموذج 
الميكانيكي 

الموجي

بـور العلمي نظريـة  فرضيـات  أهـم  يتعـرف   -
للـذرة.

- يتعرف مفهوم الطيف الكهرومغناطيسي، 
الكيف المتصل والطيف الذري.

- يتعرف أهم فرضيات نظرية بور.
- يميـز بيـن الطيـف المتصـل والطيـف 

المنفصـل.
أو  المنبعثـة  الطاقـة  كميـة  يحسـب   -
الممتصـة عنـد انتقـال االلكتـرون بين 

الهيدروجيـن  ذرة  فـي  مسـتويين 

 30
دقيقة

التوزيع 
االلكتروني

- يتعـرف مفهـوم كل من: قاعـدة هوند، العلمي
العناصـر الممثلة، العناصـر االنتقالية.

- يتوصـل إلـى قواعـد ومبـادئ التوزيع 
اإللكتروني 

لمجموعـة  إلكترونيًّـا  توزيًعـا  يكتـب   -
مـن العناصـر فـي الجـدول الـدوري 
مسـتخدًما أرقـام الكـم بشـكل صحيـح 
لاسـتبعاد،  باولـي  مبـدأ  وموظفًـا 

صحيـح. بشـكل  هونـد  وقاعـدة 

 25
دقيقة

الخصائص 
الدورية 
للعناصر

- يوضـح دوريـة التغير فـي خصائص العلمي
بعـض العناصر في الجـدول الدوري، 
األيونـات،  وحجـوم  الـذري،  الحجـم 

طاقـة التأين، الكهرسـلبية

العناصـر  خصائـص  بدوريـة  تنبـأ   -
)مثـل: نصـف القطـر الـذري، طاقـة 
التأيـن، الميـل اإللكترونـي، السـالبية 
الكهربائيـة( فـي الـدورة والمجموعـة 
الـدوري بشـكل صحيـح. فـي الجـدول 

 30
دقيقة

قوى 
التجاذب 
والتهجين

- يتعـرف قـوى التجاذب بيـن الجزيئات، العلمي
وقطبيـة الجزيئات.

- يتعـرف مفهـوم التهجين ونظرية الربط 
التسـاهمي، ونظرية تنافر االلكترونات 

سـيغما  القـوي  التداخـل  يميزبيـن   -
بـاي الضعيـف  والتداخـل 

- يسـتقصي العاقـة بيـن شـكل الجزيء 
ونـوع التهجين.

 25
دقيقة

قوانين 
الغازات

لهـا العلمي تخضـع  التـي  القوانيـن  يتعـرف   -
الغـازات، مثـل: بويل، شـارل، القانون 
أفوغـادرو،  قانـون  للغـازات،  الجامـع 

ونظريـة الحركـة الجزيئيـة.

- يفسـر االختـاف في خصائـص المادة 
بين حاالتهـا الثاث.

قوانيـن  باسـتخدام  حسـابات  يجـري   -
الغـازات.

 30
دقيقة

الحالة 
السائلة

- يتعـرف مفاهيم تتعلق بالحالة السـائلة: العلمي
الغليـان،  درجـة  البخـاري،  الضغـط 

طاقـة التبخـر الموليـة.

فـي  تؤثـر  التـي  العوامـل  يسـتقصي   -
والصلبـة. السـائلة  المـادة  خصائـص 

 20
دقيقة


