
 هاسم املساق ورمز  (102)كيم   1الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 1الكيمياء  الطبعة املعتمدة م2012-الثانية 

 نوع املساق مشترك الفصل الدراس ي 1،2

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات فتراض يال املختبر أنشطة  عدد الحصص املوضوعات الفصل

 مقدمة في الكيمياء

    1 التهيئة

  اطالع حر  - قصة مادتين  1-1

موضوع الكتلة والوزن    1 الكيمياء واملادة 2-1

والجدول  11-11 صفحة

 اطالع حر 11 صفحة

 عملية والسالمة في املختبر: التقنيات امل1تجربة 

1 

فذذذي  2، 2تحذذذال التترنتذذذا   

 كراسة التتارب العملية

 

توضيح مفهوم العناصر  3 العناصر واملركبات3-1

 واملركبات

  اطالع حر

   23 النسب املتضاعفة ص

: التحليل الكهربائي 1تجربة  - : التحليل الكهربائي للماء1تجربة 

 للماء

في درس  تترنة عرض فقط

 املركبات

   1 التقويم

 تركيب الارة

   1 تطور نظريات تركيب املادة 1-2

   2 الذرة مكونات 2-2

   3 كيف تختلف الذرات؟ 3-2

 اطالع حر  1 األنوية غير املستقرة والنشاط اإلشعاعي 1-2

   1 التقويم

 امتحا  منتصف الفصل الدراس ي

 التفاعالت الكيميائية

توضيح مفهوم املعادالت  3 التفاعالت واملعادالت 1-3

 الكيميائية املتزنة

توضيح حركة الذرات أثناء 

 عالت الكيميائيةالتفا

 

   2 تصنيف التفاعالت الكيميائية 2-3

 مطلونة  3 التفاعالت في املحاليل املائية 3-3

 121-121 الجداول ص

الرنط  - 78صاطالع حر:  

مع علم األحياء مع الشكل 

11-2 

 : تفاعالت اإلحالل البسيط 1تجربة 

 حالل املزدوج:  تفاعالت اإل  1تجربة 

 العملية كراسة التجارب  1

حصة واحدة عوضا عن 

 حصتي 

   1 التقويم

 املول 

    2 قياس املادة 1-1

توضيح املول و  تعريف 2 الكتلة واملول  2-1

 حساب عدد املوالت

  

    1 التقويم

    20 املجموع



 الفصل ونهايتهالتجارب العملية الواردة في كتاب الطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف مالحظة: 

 

 

 هاسم املساق ورمز  (211)كيم   2الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب 2الكيمياء  مدةالطبعة املعت م2014-الثانية 

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 2

 الفئة املستهدفة األول والثاني متموعة الرياضيات والعلوم/البديال طلبة 

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 املالحظات فتراض يال املختبر أنشطة  عدد الحصص املوضوعات الفصل

اإللكترونات في 

 الارة

   1 التهيئة

   3 والذرة الكم نظرية 1-1

   3 لكترونياإل التوزيع1-2

   1 التقويم

الجدول الدوري 

والتدرج في 

خواص 

 العناصر

 

   1 الحديث الدوري الجدول  تطور   2-1

   2 العناصر تصنيف  2-2

  توضيح مفهوم النشاط الكيميائي 1  العناصر خواص تدرج  2-3

 املثالية رالعناص  1 الكيمياء مختبر

 العملية التجارب كراسة  1 : تدرج خواص العناصر في الجدول الدوري2تجربة 

   1 التقويم

املركبات األيونية 

 والفلزات

 تحضير مركب أيوني 3 الروابط األيونية واملركبات األيونية 1-3

 توصيل املركبات األيونية

 

   2 وأسماؤها األيونية املركبات صيغ 2-3

 العملية التجارب كراسة : خواص املركبات األيونية 3تجربة  1 : خواص املركبات األيونية 3 تجربة

 اختبار منتصف الفصل الدراس ي

   2 الفلزات وخواص الفلزية الروابط  3-3

 أيوني مركب تحضير  1 الكيمياء مختبر

   1 التقويم

الروابط 

 التساهمية

 تنفيذ تجربة املختبر الصغيريتضمن   1 الرابطة التساهمية 1-1

   2 تسمية الجزيئات 2-1

   1 التراكيب الجزيئية 3-1

   3 أشكال الجزيئات 1-1

 العملية التجارب كراسة  1 : املركبات التساهمية1تجربة 

   1 الكهروسالبية والقطبية 1-1

 نمذجة األشكال الجزيئية  1 مختبر الكيمياء

   2 التقويم

 الحساب

 الكيميائي واملول 

   3 موالت املركبات 1-1

 يتضمن تنفيذ تجربة املختبر الصغير توضيح مفهوم الصيغة األولية 3 الصيغ األولية والصيغ الجزيئية 2-1

 يتضمن تنفيذ تجربة املختبر الصغير توضيح تأثير التفاعالت على الكتلة 3 حسابات املعادالت الكيميائية 3-1

   2 التقويم

   00 املجموع

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهالتجارب العملية الواردة في كتاب الطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف مالحظة: 

 

 هاسم املساق ورمز  (214)كيم  2 الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب 2الكيمياء  الطبعة املعتمدة 2014-الثانية 

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة طلبة متموعة العلوم والرياضيات /البديل الول 

 لزمني:املحتوى والتوزيع ا

 مالحظات فتراض يال املختبر أنشطة  عدد الحصص  املوضوعات الفصل

التتاذب بي  

الجزيئات وقواني  

 الغازات

  1 التهيئة
 

توضيح مفاهيم الغازات، قياس الضغط، درجة  3 الغازات 1-1

  الحرارة، الحجم، الكثافة

  3 قوى التجاذب 2-1
 

 اطالع حر 20املختبر الصغير صفحة  ن الغاز املثاليتوضيح قانو  3 قانون الغاز املثالي 3-1

  اطالع حر 20مختبر الكيمياء صفحة   - مختبر الكيمياء

  2 التقويم
 

 املحاليل

  3 تركيز املحاليل  1-2
 

 تجربة: استقصاء العوامل املؤثرة في الذوبانية 2 العوامل املؤثرة في الذوبان 2-2

 

توضيح مفاهيم قياس درجة التجمد ودرجة الغليان  1 يلالخواص الجامعة للمحال 3-2

 لبعض املحاليل

 التجربة العملية: االنخفاض في درجة التجمد

 الغليانالتجربة العملية: االرتفاع في درجة 

 اطالع حر 04املختبر الصغير صفحة 

استقصاء العوامل املؤثرة  اطالع حر  1 مختبر الكيمياء

 في الاونانية

 كراسة التجارب العملية   1 النخفاض في درجة التجمد: ا1تجربة 

  2 التقويم
 

الطاقة والتغيرات 

 الكيميائية

 تجربة: التفاعالت الطاردة والتفاعالت املاصة للحرارة 3 املعادالت الكيميائية الحرارية 1-3

 التجارب العملية كراسة حرارة التفاعل وحرارة املحلول  1 : حرارة التفاعل وحرارة املحلول 2تجربة  

 قياس السعرات الحرارية    :اطالع حر  1 مختبر الكيمياء 

 امتحا  منتصف الفصل الدراس ي

  3 حساب التغير في املحتوى الحراري  2-3

تحال وتعوض بمختبر الكيمياء   - : احتراق مادة الشمع3تجربة  

 12صفحة 

   1 التقويم

سرعة التفاعالت 

 الكيميائية

 

  التجربة العملية: سرعة التفاعل 3 نموذج لسرعة التفاعالت الكيميائية 1-1

 اطالع حر 110املختبر الصغير صفحة  العوامل املؤثرة في سرعة التفاعل 3 العوامل املؤثرة في سرعة التفاعل 2-1

 كراسة التجارب العملية   1 :  سرعة التفاعل1تجربة 

   1 يقوانين سرعة التفاعل الكيميائ 3-1

 اطالع حر 118مختبر الكيمياء صفحة   - مختبر الكيمياء 

   2 التقويم

 التزا  الكيميائي

   2 حالة االتزان الديناميكي 1-1

 العملية التجارب كراسة  1 : االتزان1تجربة 

غير في التجربة العملية: التفاعالت االنعكاسية والت 3 العوامل املؤثرة في االتزان الكيميائي 2-1

 موضع االتزان

 144صفحة  تترنة املختبر الصغير 

 اطالع حر

 اطالع حر : تجربة: ثابت حاصل الذوبانية 1 استعمال ثوابت االتزان 3-1

 147ثابت حاصل الاونانية ص 

 154تأثير األيو  املشترك ص

 ثابت حاصل الاونانية: اطالع حر  1 مختبر الكيمياء

   2 التقويم 

   00 املجموع



 الفصل ونهايتهالتجارب العملية الواردة في كتاب الطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف مالحظة: 

 

 

 هاسم املساق ورمز  (210)كيم  2 الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 2الكيمياء  الطبعة املعتمدة 2014-الثانية 

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة طلبة متموعة العلوم والرياضيات /البديل الثاني

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات املختبر الفتراض يأنشطة  عدد الحصص  وضوعاتامل الفصل

الطاقة 

والتغيرات 

 الكيميائية

   1 التهيئة

تجربة: التفاعالت الطاردة والتفاعالت  2 املعادالت الكيميائية الحرارية 1-3

 املاصة للحرارة

التجربة العملية: حرارة التفاعل وحرارة  1 : حرارة التفاعل وحرارة املحلول 2تجربة  

 كراسة التجارب العملية املحلول 

  3 حساب التغير في املحتوى الحراري  2-3

تحال وتعوض بمختبر الكيمياء   - : احتراق مادة الشمع3تجربة  

 12صفحة 

  1 التقويم 

 

سرعة 

التفاعالت 

 الكيميائية

 

  التجربة العملية: سرعة التفاعل 2 نموذج لسرعة التفاعالت الكيميائية 1-1

 اطالع حر 110املختبر الصغير صفحة  العوامل املؤثرة في سرعة التفاعل 3 العوامل املؤثرة في سرعة التفاعل 2-1

 كراسة التجارب العملية   1 :  سرعة التفاعل1تجربة 

 امتحا  منتصف الفصل الدراس ي

   3 قوانين سرعة التفاعل الكيميائي 3-1

 مختبر الكيمياء :  اطالع حر   - مختبر الكيمياء 

  118صفحة 

   1 التقويم

التزا  

 الكيميائي

   2 حالة االتزان الديناميكي 1-1

التجربة العملية: التفاعالت  3 العوامل املؤثرة في االتزان الكيميائي 2-1

 االنعكاسية والتغير في موضع االتزان

 144حة صف تترنة املختبر الصغير 

 اطالع حر

 كراسة التجارب العملية    1 : االتزان1تجربة 

 اطالع حر : تجربة: ثابت حاصل الذوبانية 3 استعمال ثوابت االتزان 3-1

 147ثابت حاصل الاونانية ص 

 154تأثير األيو  املشترك ص

 ثابت حاصل الاونانية: اطالع حر  1 مختبر الكيمياء

   2 التقويم 

   20 املجموع

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهالتجارب العملية الواردة في كتاب الطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف مالحظة: 

 

 

 هاسم املساق ورمز  (215)كيم  4 الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب 4الكيمياء  الطبعة املعتمدة م 2015- الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 5

 الفئة املستهدفة طلبة متموعة العلوم والرياضيات /البديل الول 

 الزمني:املحتوى والتوزيع 

 مالحظات املختبر الفتراض يأنشطة  عدد الحصص  املوضوعات الفصل

حماض األ 

 والقواعد

  1 التهيئة
 

 تفاعل حمض وقاعدة لويس 2 مقدمة في األحماض والقواعد 1-1
 

 .يتضمن تنفيذ تجربة املختبر الصغير - تجربة: مقارنة بين قوى األحماض 3 قوة األحماض والقواعد 1-2

سبة التأين وكيفية حسابها يتم شرح ن -

 لألحماض والقواعد.

  3 أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني 1-3
 

 .املعايرة منحنياتيتم شرح مختلف  - معايرة حمض بقاعدة والعكس 1 تفاعالت التعادل 1-4

حماض والقواعد وتفاعالت : األ 1تجربة 

 التعادل

1  
 كراسة التجارب العملية

د النسبة املئوية لحمض : تحدي2تجربة 

 في الخل يكاإليثانو 

1  
 كراسة التجارب العملية 

  1 التقويم
 

 الهيدروكرنونات

 اطالع حر( 13-11)تكرير الهيدروكربونات ص  2 مقدمة إلى الهيدروكربونات 1-2

  1 األلكانات 2-2
 

  3 األلكينات واأللكاينات 3-2
 

   3 متشكالت الهيدروكربونات 2-4

 كراسة التجارب العملية  1 : التشكل3جربة ت

 اختبار منتصف الفصل الدراس ي

   3 الهيدروكربونات األروماتية 2-5

  1 التقويم
 

مشتقات املركبات 

الهيدروكرنونية 

 وتفاعالتها

  3 هاليدات األلكيل وهاليدات األريل 1-3

  1 الكحوالت  واإليثرات، واألمينات 2-3 

 يتضمن تنفيذ تجربة املختبر الصغير  3 الكربونيلمركبات  3-3 

   1 تفاعالت أخرى للمركبات العضوية 1-3

   2 البوليمرات 3-5

 خواص الكحوالت  1 مختبر الكيمياء 

   1 التقويم

املركبات 

 العضوية الحيوية

"وظائف البروتينات املتعددة:  اطالع حر -  2 البروتينات 1-1

  (111-111)صفحة

   2 الكربوهيدرات 2-1

 كراسة التجارب العملية  1 : خواص الكربوهيدرات1تجربة 

 اطالع حر  2 الليبيدات 3-1

  111الليبدات الفوسفورية صفحة  

  111الشموع صفحة 

  111الستيرويدات صفحة

 كراسة التجارب العملية  1 : الدهون املشبعة وغير املشبعة8تجربة 

   1 التقويم

   00 املجموع



 الفصل ونهايتهالتجارب العملية الواردة في كتاب الطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف مالحظة: 

 

 

 اسم املساق ورمزه (218)كيم  4 الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 4الكيمياء  الطبعة املعتمدة م 2015- الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 5

 الفئة املستهدفة طلبة متموعة العلوم والرياضيات /البديل الثاني

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات املختبر الفتراض يأنشطة  عدد الحصص  املوضوعات الفصل

الحماض 

 والقواعد

   1 التهيئة

  تجربة: تفاعل حمض وقاعدة لويس 2 مقدمة في األحماض والقواعد 1-1

يتضمن تنفيذ تجربة   - تجربة: مقارنة بين قوى األحماض 2 قوة األحماض والقواعد 1-2

 .املختبر الصغير

تأين يتم شرح نسبة ال -

 وكيفية حسابها لألحماض والقواعد.

أيونات الهيدروجين والرقم  1-3

 الهيدروجيني

3  
 

 منحنياتيتم شرح مختلف  - توضيح معايرة حمض بقاعدة والعكس 3 تفاعالت التعادل 1-4

 .املعايرة

حماض والقواعد وتفاعالت : األ 1تجربة 

 التعادل

1  
 كراسة التجارب العملية

   1 التقويم

 امتحا  منتصف الفصل الدراس ي

 الهيدروكرنونات

( 13-11تكرير الهيدروكربونات صفحة)  2 مقدمة إلى الهيدروكربونات 1-2

 اطالع حر

   2 األلكانات 2-2

   2 األلكينات واأللكاينات 3-2

   2 متشكالت الهيدروكربونات 1-2

 كراسة التجارب العملية  1 : التشكل3تجربة 

   1 التقويم

مشتقات املركبات 

الهيدروكرنونية 

 وتفاعالتها

و هاليدات هاليدات األلكيل  1-3

 األريل

1  

 هاليدات األريل غير مطلوبة

   2 الكحوالت واإليثرات، واألمينات 2-3

 يتضمن تنفيذ تجربة املختبر الصغير  2 مركبات الكربونيل 3-3

 خواص الكحوالت  1 مختبر الكيمياء 

    1 التقويم

   20 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهالتجارب العملية الواردة في كتاب الطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف مالحظة: 

 

 

 اسم املساق ورمزه (217)كيم  5 الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 5الكيمياء  الطبعة املعتمدة م 2015- الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 0

 الفئة املستهدفة طلبة متموعة العلوم والرياضيات /البديل الول 

 ى والتوزيع الزمني:املحتو 

 مالحظات املختبر الفتراض يأنشطة  عدد الحصص  املوضوعات الفصل

تفاعالت 

الكسدة 

 والختزال

   1 التهيئة

 نشاط استهاللي: األكسدة واالختزال 2 األكسدة واالختزال 1-1

 تجربة: الكشف عن حدوث التفاعل
 يتضمن تنفيذ تجربة املختبر الصغير

لزات إلى فقد : ميل الف1تجربة 

 اإللكترونات

1  
 كراسة التجارب العملية

   3 وزن معادالت األكسدة واالختزال2-1

 كراسة التتارب العملية: اطالع حر  1 : حساب أعداد التأكسد2تجربة 

 التعرف على شاحنة قديمة  1 مختبر الكيمياء

   1 التقويم

الكيمياء 

 الكهرنائية

  تجربة: قياس جهد الخلية الجلفانية 3 الخاليا الجلفانية 1-2

 قياس جهد الخلية الجلفانية :اطالع حر  1 مختبر الكيمياء

  Nicadالبطاريات: القلوية والفضة و    2 البطاريات 2-2

 اطالع الحر

 :تترنة املختبر الصغير اطالع حر 

  موضوع التآكل ل يدخل ضمن محتوى

 امتحا  منتصف الفصل الدراس ي

 صف الفصل الدراس يامتحا  منت

 تجربة: التحليل الكهربائي 2 التحليل الكهربائي3-2

توضيييييييييييييح مفهييييييييييييوم وتطبييييييييييييي  للتحليييييييييييييل 

 الكهربائي: تنقية النحاس

  05ص-04ص إنتاج األملنيوم: -

 اطالع الحر

 

 كراسة التجارب العملية  1 : الطالء الكهربائي3تجربة 

   1 التقويم

الكيمياء 

 النووية

   2 لنووياإلشعاع ا 1-3

 يتضمن تنفيذ تجربة املختبر الصغير  3 التحلل اإلشعاعي 2-3

 كراسة التتارب العملية اطالع حر:  1 : التأريخ بالنظير املشع1تجربة 

 اطالع حر   3 التفاعالت النووية 3-3

  102 ص - 100املفاعالت النووية ص -

 100ص  – 104عشعاع صاستخدامات اإل -

 

  107مختبر الكيمياء صفحة :اطالع حر   -  مختبر الكيمياء

    1 التقويم

   20 املجموع

 

 

 

 


