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 البكالوريا لنيل شهادةالوطني المتحان الموحد ا

 -0202 -الكيمياء مادة الفيزياء والمرجعي لاإلطار

 األرض ومسلك العلوم الزراعية  مسلك علوم الحياة و: شعبة العلوم التجريبية

 التكنولوجيات الميكانيكية  مسلك العلوم و: التكنولوجيات شعبة العلوم و

 التكنولوجيات الكهربائية و  ومسلك العلوم

 

-Iتقديم    

في إطار السعي إلى تطووير وتودقيأ ودوات التقوويم وتكييفهوا موض مقتاويات المولكرات الولاريوة المنظموة لموادة الفيزيواء 

 وداة منهجية في صيغة وطر مرجعية  ةوالكيمياء ، عملت الولارة على بلور

-IIاألهداف  

 :اإلجراء المنهجي في  اتتحدد األهداف من هل 

  توحيد الرؤية بوين متتلوف المتودخلين المعنيوين بوالوض االمتحوان الموحود حوو  موا يجوف ون يسوتهدف  االمتحوان

 بمادة الفيزياء والكيمياء؛بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي التاص 

  السووعي إلووى الرفووض موون صووعحية مواالوويض االمتحانووات اإلشووهادية عبوور الرفووض موون تغطيتهووا للمنهووا  الدراسووي

 الرسمي وتمثيلها ل  ، وذلك في اتجاه التصريف الفعلي لمبدو تكافؤ الفرص؛

 وسووات تعاقوودن بووين جميووض  توحيوود المرجعيووات بالنسووبة لكوول المتوودخلين والمعنيووين لجعوول االمتحووان يقوووم علووى

 األطراف المعنية ، مدرسين ومتعلمين ولجن إعداد الموااليض؛

 توفير سند لتقويم موااليض االمتحانات اإلشهادية؛ 

  توووفير موجهووات لبنوواء فووروض المراقبووة المسووتمرة واسووتثمار نتائجهووا فووي إرسوواء اتليووات القمينووة باوومان تحكووم

 .لكفايات األساسية المرتبطة ب المتعلمين في ماامين المنها  الدراسي وا

-IIIبنية اإلطار المرجعي 

يستند والض اإلطوار المرجعوي علوى التحديود الودقيأ واإلجرائوي لمعوالم التحصويل الدراسوي النمووذجي للمتعلموين لموادة   

 :الفيزياء والكيمياء عند نهاية السنة الثانية من سلك البكالوريا وذلك من خع  

  والمحتويات الدراسية المقررة في السنة الثانية من سلك البكالوريا لمادة الفيزياء والكيميواء موض البط الماامين

 حصر درجة األهمية النسبية لكل مجا  ماموني داخل المنها  الرسمي للمادة الدراسية؛

  األهميوة لكول مسوتوى تعريف الكفايات والمهارات المسطرة لهلا المستوى التعليمي تعريفا إجرائيا موض تحديود درجوة

 مهارن داخل المنها  الدراسي؛

 3شروط اإلنجال  حصر 
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 -IVوظيفية اإلطار المرجعي 

يوظف اإلطار المرجعي في بنواء مواالويض االختبوارات المتعلقوة بموادة الفيزيواء والكيميواء وذلوك باالسوتناد إلوى المعوايير 

 :التالية 

  اإلطار المرجعي لكل مجا  ماموني ولكل مسوتوى مهوارن فوي  ون تعتمد درجة األهمية المحددة في: التمثيلية

 بناء موالوع االختبار وذلك لامان تمثيلية هلا األخير للمنها  الرسمي؛

  ون يتم التحقأ من مطابقة الوالعيات االختبارية على ثعث مستويات : المطابقة: 

 الكفايات والمهارات؛ -

 الماامين؛ -

 3اإلنجالشروط  -

-V المحتويات 

 :اإلطار المرجعي العناصر التالية يتضمن 

 ؛المستهدفة من التقويم( المعارف والمهارات) الئحة الموارد   - 0 

 ؛جدول المجاالت المضامينية ونسب أهميتها  - 0 

 ؛جدول المستويات المهارية ومكوناتها ونسب أهميتها  - 3 

 ؛جدول التخصيص  - 4 

 : مالحق  

 ؛الكيمياء مقرر مادة الفيزياء و 

 ؛الئحة األشغال التطبيقية 

 الكفايات المستهدفة. 

 المستهدفة من التقويم( المعارف ـ المهارات)الئحة الموارد . 0

 

 الفيزياء :األولالمجال الرئيسي 

 
 الموجات: المجال الفرعي األول                              

 
  
 المتوالية الميكانيكيةالموجات . 0

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3تعريف الموجة الميكانيكية وسرعة انتشارها -

 3تعريف الموجة الطولية والموجة المستعرالة -

ومعرفة الععقة بين استطالة نقطة من وسط االنتشار  ،تعريف الموجة المتوالية وحادية البعد -

t(y)t(y(واستطالة المنبض   SM 3 

 3والمسافة وسرعة االنتشاراستغع  الععقة بين التأخر الزمني  -
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 :استغع  وثائأ تجريبية ومعطيات لتحديد -

                  مسافة؛ 

                  التأخر الزمني ؛ 

                  3سرعة االنتشار 

 3اقتراح تبيانة تركيف تجريبي لقيات التأخر الزمني وو سرعة االنتشار عند انتشار موجة_ 
 المتوالية الدورية الميكانيكيةالموجات . 0

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3تعرف موجة متوالية دورية ودورها -

 3تعريف الموجة المتوالية الجيبية والدور والتردد وطو  الموجة -

 λ= v.T 3الععقة  استغع معرفة و -

 3طو  الموجة وصغر بقليل من عرض الشأ: معرفة شروط حدوث ظاهرة الحيود -

 3موجة محيدةمعرفة خاصية  -

 3تعريف وسط مبدد -

 3استغع  وثائأ تجريبية للتعرف على ظاهرة الحيود وإبرال خاصيات الموجة المحيدة -

الصوتية  تركيف تجريبي يمكن من إبرال ظاهرة حيود الموجات الميكانيكية اقتراح تبيانة -

 3وفوق الصوتية
 انتشار موجة ضوئية .3

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3الطبيعة الموجية للاوء من خع  ظاهرة الحيودمعرفة  -

 3استثمار وثيقة وو شكل للحيود في حالة موجة الوئية -

 λ=c/ν     3الععقة  استغع معرفة و -

 3تعريف الاوء األحادن اللون والاوء متعدد األلوان -

 3معرفة حدود وطوا  الموجات في الفراغ للطيف المرئي واأللوان المطابقة لها -

 3تردد إشعاع وحادن اللون ال يتغير عند انتقال  من وسط شفاف إلى آخرمعرفة ون  -

 3معرفة ون األوساط الشفافة مبددة للاوء بدرجات متتلفة -

 n=c/v3معرفة الععقة  -

 3تحديد معامل وسط شفاف بالنسبة لتردد معين -

 3اقتراح تبيانة تركيف تجريبي يسمح بإبرال ظاهرة الحيود في حالة الموجات الاوئية -

 λ3و θ، ومعرفة وحدة وداللة  θ=λ/aمعرفة واستغع  الععقة  -

 θ=λ/a 3للتحقأ من الععقة  استغع  قياسات تجريبية -
 

 التحوالت النويية: المجال الفرعي الثاني                          
 

 التناقص اإلشعاعي . 0
 (مهارات –معارف )الموارد 

XAمعرفة مدلو  الرمز  -

Z 3وإعطاء تركيف النواة التي يمثلها 

 3تعرف نظائر عنصر كيميائي -

التعرف على مجاالت استقرار وعدم استقرار النوى من خع  المتطط   - Z,N3 
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 3تعريف نواة مشعة -

 3االنحفاظ قانوني ستغع معرفة وا -

و تعريف التفتتات النووية  -
 

 3 نبعاث واال و

 3انوني االنحفاظمعادالت النووية بتطبيأ قالكتابة  -

 3التعرف على طرال التفتت النوون انطعقا من معادلة نووية -

 3استغع  قانون التناقص اإلشعاعي واستثمار المنحنى اللن يوافق  معرفة و -

 3يمثل تفتتا واحدا في الثانية   Bq1معرفة ون  -

 t ½3و  تعريف ثابتة الزمن  -

 t ½3 و  و استغع  الععقات بين  -

   3و استعما  معادلة األبعاد لتحديد وحدة  -

 3تحديد العنصر المشض المناسف لتأريخ حدث معين -
 الكتلة والطاقة -النوى  .0

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3تعريف وحساب النقص الكتلي وطاقة الربط -

 3تعريف وحساب طاقة الربط بالنسبة لنوية -

 3استغع  منحنى وسطون لتحديد النوى األكثر استقرارا -

 3طاقة وحساب طاقة الكتلة- معرفة ععقة التكافؤ كتلة  -

  3االنحفاظ انونيالنووية بتطبيأ قكتابة معادالت التحوالت  -

 3تعرف نوع التفاعل النوون انطعقا من المعادلة النووية -

طاقات الكتلة ـ طاقات الربط ـ متطط : لتفاعل نوون باستعما  Eإنجال الحصيلة الطاقية  -

 3الطاقة

EE  :من طرف تفاعل نوون( الناتجة)حساب الطاقة المحررة  - libirée 3 

 .معرفة بعض تطبيقات وبعض وخطار النشاط اإلشعاعي  -
 

 الكهرباء: المجال الفرعي الثالث 

 

 RCثنائي القطب   .0
 (مهارات –معارف )الموارد 

  و uR تمثيل التوترين -
c

u  3تحديد شحنتي لبوسي مكثفوفي االصطعح مستقبل 

معرفة الععقة   -
dt

dq
i  3 بالنسبة لمكثف في االصطعح مستقبل 

u.Cqاستغع  الععقة  معرفة و - 3      

  F3معرفة مدلو  سعة مكثف ووحدتها   -

 3 تحديد سعة مكثف مبيانيا وحسابيا -

كل  معرفة سعة المكثف المكافئ للتركيف على التوالي والتركيف على التوالن والفائدة من  -

 3تركيف

تحديد تغيرات التوتر   -
c

u (االستجابة) مربطي مكثف عند خاوع ثنائي القطف بين RC تبة لر

  3و استنتا  تغيرات شدة التيار المارة في الدارة
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 3خاالعا لرتبة توتر RCف حلها عندما يكون ثنائي القطوالتحقأ من  إثبات المعادلة التفااللية  -

 3دالة لمنية متصلةمعرفة ون التوتر بين مربطي المكثف   -

 3معرفة واستغع  تعبير ثابتة الزمن  -

 3استعما  معادلة األبعاد  -

 :استغع  وثائأ تجريبية لـ  -

                                تعرف التوترات المعحظة؛ 

                                 إبرال تأثيرR وC على عمليتي الشحن والتفريغ؛ 

                               3تعيين ثابتة الزمن 

 3لرتبة توتر RCلدراسة استجابة ثنائي القطف  اقتراح تبيانة تركيف تجريبي  -

 3راسم التلبلب لمعاينة توتراتمعرفة كيفية ربط   -

 RC3استجابة ثنائي القطف ووسض رتبة التوتر على  Cو  Rتحديد تأثير   -

 3معرفة واستغع  تعبير الطاقة الكهربائية المتزونة في مكثف -
 

 RLثنائي القطب  .0
 (مهارات –معارف )الموارد 

dtdi.Li.ruمعرفة واستغع  تعبير التوتر  -   3للوشيعة في االصطعح مستقبلبالنسبة   

 3ووحداتها  uالتوتر معرفة مدلو  المقادير الواردة في تعبير  -

 3   تحديد معامل التحريض لوشيعة انطعقا من نتائج تجريبية  -

 3خاالعا لرتبة توتر RLحلها عندما يكون ثنائي القطف التحقأ من إثبات المعادلة التفااللية و -

لرتبة توتر واستنتا    RLعند خاوع ثنائي القطف( االستجابة) iتغيرات شدة التيار  تحديد  -

 3 تغيرات التوتر بين مربطي وشيعة

معرفة 3 متصلةدالة لمنية وون شدت   ،التيار الكهربائيتؤخر إقامة وانعدام معرفة ون الوشيعة   -

 3تعبير ثابتة الزمنواستغع  

 3استعما  معادلة األبعاد  -

 :  وثائأ تجريبية لـاستغع  -

              تعرف التوترات المعحظة؛ 

              إبرال تأثيرR وL  على استجابة ثنائي القطفRL؛ 

              3تعيين ثابتة الزمن 

 3لرتبة توتر RLلدراسة استجابة ثنائي القطف  اقتراح تبيانة تركيف تجريبي -

 3لمعاينة توتراتمعرفة كيفية ربط راسم التلبلب  -

 RL 3استجابة ثنائي القطف على  ووسض رتبة التوتر Lو  Rتأثير تحديد  -

 3معرفة واستغع  تعبير الطاقة الكهربائية المتزونة في وشيعة -
 

 متواليةال RLCدارة ال .3
 (مهارات –معارف )الموارد 

 3الدورية وشب  الدورية والعدورية للتلبلب الثعثة معرفة األنظمة -

تعرف وتمثيل منحنيات تغيرات التوتر بين مربطي المكثف بداللة الزمن بالنسبة لألنظمة الثعثة  -

  3استغعل  و

 3في حالة التمود المهمل q(t) إثبات المعادلة التفااللية للتوتر بين مربطي المكثف وو الشحنة  -
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 3المار في الدارة i(t)ار ، واستنتا  واستغع  تعبير شدة التيq(t)معرفة واستغع  تعبير الشحنة   -

 تعبير الدور التاص استغع   ومعرفة   -

 3من منظور طاقي تلبلبتفسير األنظمة الثعثة لل -

 3في حالة التمود q(t) إثبات المعادلة التفااللية للتوتر بين مربطي المكثف وو الشحنة -

 3معرفة دور جهال الصيانة المتجلي في تعويض الطاقة المبددة بمفعو  جو  في الدارة  -

  RLCفي حالة دارة  q(t) إثبات المعادلة التفااللية للتوتر بين مربطي المكثف وو الشحنة -

 uG(t) = k.i(t)3مصانة باستعما  مولد يعطي توترا يتناسف اطرادا مض شدة التيار 

 :ة لـاستغع  وثائأ تجريبي  -

 تعرف التوترات المعحظة؛ 

 تعرف ونظمة التمود؛ 

  إبرال تأثيرR  وL  وC  على ظاهرة التلبلبات؛ 

 3التاص تحديد قيمة شب  الدور والدور 

 3متوالية RLCاقتراح تبيانة تركيف تجريبي لدراسة التلبلبات الحرة في دارة   -

 3معرفة كيفية ربط راسم التلبلب لمعاينة توترات  -
 

 الميكانيك: المجال الفرعي الرابع                

 

 قوانين نيوتن .0
 (مهارات –معارف )الموارد 

 3معرفة تعبيرن كل من متجهة السرعة اللحظية ومتجهة التسارع -

 3معرفة وحدة التسارع -

 3معرفة إحداثيات متجهة التسارع في معلم ديكارتي وفي وسات فريني -

V.aاستغع  الجداء -


 (3متباطئة ـ متسارعة) لتحديد نوع الحركة  

 3معرفة المرجض الغاليلي -

معرفة القانون الثاني لنيوتن  -
t

V
.mF G

ex








و   
Gex

a.mF


  ، 3ومجا  صعحيت 

 3تعرف دور الكتلة في قصور مجموعة -

GVلمتجهية الحركيةتطبيأ القانون الثاني لنيوتن لتحديد المقادير ا -


Gaو  


 3واستغعلها 

    3معرفة واستغع  القانون الثالث لنيوتن -

 3استعما  معادلة األبعاد -

 
 تطبيقات .0

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3تعريف السقوط الروسي الحر -

التفااللية لحركة مركز قصور جسم صلف في تطبيأ القانون الثاني لنيوتن إلثبات المعادلة   -

 3سقوط حر، وإيجاد حلها

 3الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام ومعادالتها الزمنية واستغع  مميزات معرفة  -

)استغع  متطط السرعة   - )Gv f t3 
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 3اختيار المرجض المناسف للدراسة  -

على تطبيأ القانون الثاني لنيوتن إلثبات المعادلة التفااللية لحركة مركز قصور جسم صلف   -

 .مستوى وفقي وو مائل وتحديد المقادير التحريكية والحركية المميزة للحركة
 :استثمار وثيقة تمثل مسار حركة مركز قصور قليفة في مجا  الثقالة المنتظم  -

 
                    ؛(مستوية)الحركة لتحديد نوع 

                   لتمثيل متجهتي السرعة والتسارع؛ 

                  3لتعيين الشروط البدئية 

 :تطبيأ القانون الثاني لنيوتن على قليفة -

                     إلثبات المعادالت التفااللية للحركة؛ 

                     الستنتا  المعادالت الزمنية للحركة واستغعلها؛ 

                     إليجاد معادلة المسار، وقمة المسار والمدى. 
  المجموعات المتذبذبة .3

 (مهارات –معارف )الموارد 
 معرفة الحركة التلبلبية  -

 3تعرف التلبلبات الحرة -

 3تعرف خمود التلبلبات ومتتلف وصناف  وونظمت  -

 (3نظام شب  دورن)ون الدور التاص يقارب شب  الدور في حالة التمود الاعيف  معرفة -

 3معرفة مميزات قوة االرتداد المطبقة من طرف نابض على جسم صلف في حركة -

 x = f(t) 3استغع  متطط المسافات  -

( جسم صلف ـ نابض)تطبيأ القانون الثاني لنيوتن إلثبات المعادلة التفااللية لحركة اللمتلبلب  -

 3في والض وفقي

 3الزمنية للحركةالمعادلة  وكتابة  تحديد طبيعة حركة الجسم الصلف -

معرفة مدلو  المقادير الفيزيائية الواردة في تعبير المعادلة الزمنية للنوات المرن وتحديدها  -

 3انطعقا من الشروط البدئية

 3)صلف ـ نابضجسم (: تعبير الدور التاص والتردد التاص للمتلبلب استغع معرفة و -

  x=f(t)انطعقا من وشكا  متططات المسافات ( الصلف والمائض) تحديد صنفي التمود  -

 3تعرف المثير والرنان وظاهرة الرنين الميكانيكي وشروط حدوثها -

 3تعرف تأثير التمود على ونظمة الرنين -

 
 المظاهر الطاقية .4

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3مطبقة من طرف نابضتحديد شغل قوة خارجية  -

 3استغع  تعبير طاقة الوالض المرنة معرفة و -

 3ععقة شغل قوة مطبقة من طرف نابض بتغير طاقة الوالض المرنةواستغع  معرفة  -

  3(جسم صلف ـ نابض)تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة واستغع  معرفة  -

 (3جسم صلف ـ نابض)استغع  انحفاظ وعدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية للمجموعة  -

 3استغع  متططات الطاقة -
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 الكيمياء: المجال الرئيسي الثاني 

 التحوالت السريعة والتحوالت البطيئة لمجموعة كيميائية :المجال الفرعي األول 
 التحوالت السريعة والتحوالت البطيئة. 1

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3ـ اختزا  وتعرف المزدوجتين المتدخلتين كتابة معادلة التفاعل المنمل  لتحو  األكسدة -

 3على سرعة التفاعل انطعقا من نتائج تجريبية تحديد تأثير العوامل الحركية -

 التتبع الزمني للتحول؛ سرعة التفاعل. 0
 (مهارات –معارف )الموارد 

   3التجريبيةتعليل متتلف العمليات المنجزة خع  تتبض التطور الزمني لمجموعة؛ واستثمار النتائج  -

 3 معلمة التكافؤ خع  معايرة واستغعل  -

 3استغع  منحنيات تطور كمية المادة لنوع كيميائي وو تركيزه وو تقدم التفاعل وو الغط غال -

  3إنشاء الجدو  الوصفي لتقدم التفاعل واستغعل  -

      3معرفة تأثير التركيز ودرجة الحرارة على سرعة التفاعل -

 3سرعة التفاعل بواسطة إحدى منحنيات التطور تفسير، كيفيا، تغير -

 3تحديد قيمة السرعة الحجمية للتفاعل مبيانيا -

تعريف لمن نصف التفاعل  -
2

1t3 

 3تحديد لمن نصف التفاعل مبيانيا وو باستثمار نتائج تجريبية -
 

 

  لمجموعة كيميائيةالتحوالت غير الكلية  :المجال الفرعي الثاني                     

 التحوالت الكيميائية التي تحدث في المنحيين. 3
 

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3تعريف الحمض والقاعدة حسف برونشتد -

 3كتابة المعادلة المنملجة للتحو  حمض ـ قاعدة وتعرف المزدوجتين المتدخلتين في التفاعل -

 3 محلو  مائي pHتحديد قيمة  -

محلو  هلا  pHحساب التقدم النهائي لتفاعل حمض مض الماء انطعقا من معرفة تركيز و -

 3ومقارنت  مض التقدم األقصى الحمض،

 .تعريف نسبة التقدم النهائي لتفاعل وتحديدها انطعقا من معطيات تجريبية -
 حالة توازن مجموعة كيميائية. 4

 (مهارات –معارف )الموارد 
لجزء من محلو  والتراكيز المولية الفعلية لأليونات المتواجدة  Gالععقة بين المواصلة  غع است -

 3في هلا المحلو 

معرفة ون كميات المادة ال تتطور عند تحقأ حالة توالن المجموعة وون هله الحالة تكون  -

  3ديناميكية
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 3انطعقا من معادلة التفاعل واستغعل  rQإعطاء التعبير الحرفي لتار  التفاعل -

معرفة ون  -
éqrQ تسمى  خار  التفاعل لمجموعة في حالة توالن  يأخل قيمة ال تتعلأ بالتراكيز

 3الموافقة لمعادلة التفاعل Kثابتة التوالن

 3لتحو  معين تتعلأ بثابتة التوالن وبالحالة البدئية للمجموعةمعرفة ون نسبة التقدم النهائي  -
 قاعدة في محلول مائي ـ التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض. 5

 (مهارات –معارف )الموارد 
هو ثابتة التوالن المقرونة بتفاعل التحلل البروتوني اللاتي  eKاء األيوني للماء دمعرفة ون الج -

 3للماء

eeمعرفة  - KpK  log  3 

 3المحلو  pHانطعقا من قيمة( حماي وو قاعدن وو محايد)تحديد، طبيعة محلو  مائي  -

 HO3وو OH3محلو  مائي انطعقا من التركيز المولي لأليونات  pHتحديد، قيمة  -

 3الموافقة لمعادلة تفاعل حمض مض الماء واستغعل  AKكتابة تعبير ثابتة الحماية  -

AAمعرفة  - KpK  log  

عل حمض ـ قاعدة بواسطة ثابتتي الحماية للمزدوجتين تحديد ثابتة التوالن المقرونة بالتفا -

 3المتواجدتين معا

 3حمض/المزدوجة قاعدة ApKالمحلو  المائي و pHتعيين النوع المهيمن، انطعقا من معرفة  -

 3متططات هيمنة وتوليض األنواع الحماية والقاعدية في محلو استغع   -

 3 واستغعل  حمض ـ قاعدة التكافؤ خع  معايرةمعلمة  -

 3تعليل اختيار الكاشف الملون المعئم لمعلمة التكافؤ -
 

 منحى تطور مجموعة كيميائية :المجال الفرعي الثالث                 

 

 التطور التلقائي لمجموعة كيميائية. 6

 (مهارات –معارف )الموارد 
 3لمجموعة كيميائية في حالة معينة rQحساب قيمة خار  التفاعل  -

 3تحديد منحى تطور مجموعة كيميائية -
 التحوالت التلقائية في األعمدة وتحصيل الطاقة. 7

 (مهارات –معارف )الموارد 
 (3التبيانة االصطعحية ـ التبيانة)تمثيل عمود  -

 3الكهربائية وثناء اشتغا  عمود باعتماد معيار التقدم التلقائي ةتحديد منحى انتقا  حمعت الشحن -

méfو ،منحى مرور التيار الكهربائي :تفسير اشتغا  عمود بالتوفر على المعلومات التالية - ..، 

 3الشحنة الكهربائية عتوحركة حم ،وقطبية اإللكترودين ،لكترودينإلوالتفاععت عند ا

 3التفاعل الحاصل عند كل إلكترود والمعادلة الحصيلة وثناء اشتغا  العمودكتابة معادلة  -

إيجاد الععقة بين كمية المادة لألنواع الكيميائية المتكونة وو المستهلكة وشدة التيار ومدة اشتغا   -

 3العمود
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 الكيميائيةكيفية التحكم في تطور المجموعات : المجال الفرعي الرابع               
 

 تفاعالت األسترة والحلمأة.  8
 (مهارات –معارف )الموارد 

 و RCO2 و OHو COOH :معرفة المجموعات المميزة - COOCO  في نوع

 3كيميائي

 3كتابة معادالت تفاععت األسترة والحلمأة -

الحمض الكربوكسيلي والكحو  الموافقتين انطعقا من الصيغة نصف المنشورة  إيجاد صيغتي -

 3لإلستر

  3تسمية اإلسترات المتامنة لتمس ذرات كربون على األكثر -

 3(محدود وبطيء) معرفة مميزتي كل من تفاعل األسترة وتفاعل الحلمأة  -

 3مجموعةمعرفة ون الحفال يزيد في سرعة التفاعل دون ون يغير حالة توالن ال -

يزيح حالة توالن المجموعة في  ،معرفة ون وجود وحد المتفاععت بوفرة وو إلالة وحد النواتج -

 3المنحى المباشر

 3تحديد تركيف التليط عند لحظة معينة -
 
 التحكم في تطور المجموعات الكيميائية بتغيير متفاعل أو بالحفز. 9

 (مهارات –معارف )الموارد 
التقطير المجزو، والتستين باالرتداد، : تعليل اختيار المعدات التجريبية واستتدامها في المتتبر -

 3الترشيح تحت الفراغوالتبلور، و

 3 تعرف قواعد السعمة -

 3اقتراح بروتوكو  تجريبي وتعليل مراحل  -

 3كتابة معادلة تفاعل وندريد حمض مض كحو ، ومعادلة الحلمأة القاعدية إلستر -

 (. تفاعل سريض وكلي)مميزتي تفاعل وندريد حمض مض كحو   معرفة -

 3حساب مردود تحو  كيميائي -

 3تعرف الجزء الهيدروفيلي  والجزء الهيدروفوبي أليون كربوكسيعت ذن سلسلة طويلة -

 3معرفة الدور التسريعي واالنتقائي للحفال -
 

 جدول المجاالت المضامينية ونسب أهميتها.  0

 

 األهمية نسبة                       المجال الفرعي المجال الرئيسي

 

 الفيزياء

 14 الموجات % 

 8 التحوالت النووية % 

 19   الكهرباء % 

 26 الميكانيك % 
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 جدول المستويات المهارية ومكوناتها ونسب أهميتها. 3
  

 نسبة األهمية مكوناته المستوى المهاري
 

 استعمال الموارد

 (والمهاراتالمعارف)

الففف  الرمفففو  ال االصفففط  ا  :  توظيففف  -
الو ففتا  ال رتففق الـففتر ال التعففاري  ال 
الـفوانين ال المافاتـ ال النمفاـ  ال الصفي  ال 

 ... الع قا 

 تفسير ظاهرة  وص  و -

توقفففط تطفففور ظفففاهرة وي ياعيفففة ومجمو فففة  -
 كيمياعية

60%      

 

 تطبيق

 حل تجريبي

  

 اقتراح بروتوكو  تجريبي  -

 اقتراح تبيانة تركيف تجريبي  -

تمييز متتلف وجزاء تركيف تجريبي   -

 3وتحديد وظيفة كل جزء

تحليلها و استغع  النتائج التجريبية  -

 واستنتا  التعصات

تمييز متتلف وجزاء تركيف تجريبي   -

 3وتحديد وظيفة كل جزء

توقض المتاطر الممكنة لوالعية تجريبية   -

 3واستعما  الوسائل التاصة بالسعمة

15% 

 
 

 

 مشكل  حل

 تعبئة الموارد الارورية   -

 تنظيم مراحل الحل  -

المبيانات  استغع  األدوات الرياالية و  -

 3والجداو 

 بناء استدال  منطقي وو البرهنة علي ؛  -

وصف وتحليل معطيات وو نتائج علمية   -

 وتقديم استنتاجات عملية

 إبداء رون وو اإلدالء بحكم نقدن؛ -

25% 

 

 جدول التخصيص. 4

 

 

 الكيمياء

  التحوالت السريعة والتحوالت

 البطيئة لمجموعة كيميائية

7 % 

  التحوالت غير الكلية لمجموعة

 كيميائية

11 % 

  7 مجموعة كيميائيةمنحى تطور % 

  كيفية التحكم في تطور

 المجموعات الكيميائية

8 % 
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ن 
جاال

الم
يان

ئيس
الر

 

           المستويات           
 المهارية
 المجاالت         

 

 المضامينية      

 استعمال الموارد

المعارف )
 (والمهارات

 تطبيق      

 حل تجريبي

 

   

 

 حل مشكل   

 

 

 المجموع

زياء
الفي

 

 % 8,4 الموجات    

10 % 

3, 5 % 14 % 

 % 8 % 2 % 4,8 التحوالت النووية   

 % 19 % 4,75 % 11,4 الكهرباء    

 % 26 % 6,5 % 15,6 الميكانيك    

ياء
كيم

ال
 

التحوالت السريعة 
والتحوالت البطيئة  
 لمجموعة كيميائية

4,2 % 

5 % 

1,75 % 7 % 

التحوالت غير الكلية 
 لمجموعة كيميائية

6,6 % 

 
2,75 % 11 % 

منحى تطور مجموعة 
 كيميائية 

4,2 % 1,75 % 7 % 

كيفية التحكم في 
تطور المجموعات 

 الكيميائية

 

 

4,8 % 

 

 

2 % 

 

 

 

8 % 

 % 100 %25 %15 %60 المجموع

 

 مقرر مادة الفيزياء والكيمياء: 0ملحق
 

 الفيزياء: المجال الرئيسي األول 

  

 تقديم األسئلة التي تطرح على الفيزيائي
 بعض ونشطة الفيزيائي وودوار الفيزياء في المجتمض -

 بعض األسئلة التي تواج  الفيزيائي خع  ونشطت  المهنية -

 الموجات :المجال الفرعي األول

   :المتوالية الموجات الميكانيكية .0
 تعريف الموجة الميكانيكية وسرعة انتشارها. 030

            الموجات الطولية والمستعرضة وخواصها .0.0
 .مفهوم التأخر الزمني ـ الموجة المتوالية في وسط  أحادي البعد  .030

 :   المتوالية الدورية الموجات الميكانيكية .0
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 .الدورية الزمانية والدورية المكانية :مفهوم الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية .0.0

 .وطول الموجة ،والتردد ،الدور: الموجة المتوالية الجيبية .0.0

 .اإلبراز التجريبي لظاهرة حيود موجة ميكانيكية متوالية جيبية .0.3

 :انتشار موجة ضوئية .3
 .     اإلبراز التجريبي لظاهرة حيود الضوء. 3.0

 .النموذج الموجي للضوء: انتشار الضوء في الفراغ. 3.0

  .تبدد الضوء بواسطة موشورلظاهرة   اإلبراز التجريبي ـ معامل الوسط: الشفافة انتشار الضوء في األوساط. 3.3

 التحوالت النووية:المجال الفرعي الثاني
 : التناقص اإلشعاعي.  0

XAالترميز  ـالنظائرية  ـتركيف النواة :  استقرار وعدم استقرار النوى. 0.0

Z  المتطط ـ Z,N 3 

و اإلشعاعية األنشطة:  النشاط اإلشعاعي. 0.0
 

   النويات وعددالشحنة الكهربائية         انحفاظ انونا ق ـ انبعاث وشعة و و

 3تطبيأ على التأريخ بالنشاط اإلشعاعي ـ  عمر النصفـ  وهمية النشاط اإلشعاعيـ  تطور المادة المشعة :قانون التناقص اإلشعاعي. 0.3

 :الكتلة والطاقة -النوى . 0

 -كتلة"التكافؤ   ـ  طاقة الربط بالنسبة لنوية ـ  الوحدات ـ  طاقة الربط ـ  النقص الكتلي": طاقة –كتلة "التكافؤ . 0.0

 3منحنى وسطون ـ" طاقة

و ومثلة لألنشطة اإلشعاعية   :الحصيلة الكتلية والطاقية لتحول نووي. 0.0
 

 3و

 الكهرباء :المجال الفرعي الثالث
 

 :RCثنائي القطب .  0

 :المكثف. 0.0

  3شدة التيارـ  شحنتا اللبوسين ـ رمزه ـ  وصف موجز للمكثف  -

  qو uو iالتجـبير في االصطعح مستقبل بالنسبة للمقادير   -

dtdqi   الععقة  -    3للمكثف في االصطعح مستقبل 

u.Cqالععقة    -   3 

 .سعة المكثف ـ وحدتها   -

 3وعلى التوالن  تجميض المكثفات على التوالي  -
 

 :RCثنائي القطب .  0.0

 (: échelon de tension) لرتبة توتر RCاستجابة ثنائي القطف   -

 دراسة تجريبية ،  ♦               

 3دراسة نظرية  ♦                

 3مكثف الطاقة المتزونة في -
 

 :RLثنائي القطب . 0
 

 : الوشيعة - 0.0
 3رمزها ـ  وصف موجز للوشيعة  -

dtdi.Li.ruالتوتر  -   3بين مربطي الوشيعة في االصطعح مستقبل 

 3وحدت  ـ معامل التحريض  -

 :RLثنائي القطب  . 0.0
 :    (échelon de tension) رلرتبة توت RLاستجابة ثنائي القطب  -
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  تجريبية؛دراسة 

 3دراسة نظرية 

 3الطاقة المتزونة في وشيعة -

 :متوالية RLCالتذبذبات الحرة في دارة  .3
 3تفريغ مكثف في وشيعة -

 3 تأثير التمود  -

 3شب  الدور  -

 3والوشيعة ـ مفعو  جو  انتقا  الطاقة بين المكثف: التفسير الطاقي  -

 3الدور التاصـ ( مقاومة مهملة)المهمل  الدراسة التحليلية في حالة التمود  -

 :صيانة التلبلبات  -

  ؛الدراسة التجريبية 

  الدراسة النظرية. 
 

 الميكانيك :المجال الفرعي الرابع
 :قوانين نيوتن .0

   .متجهة السرعة ـ متجهة التسارع ـ متجهة التسارع في أساس فريني .0.0

     لجسم صلف  مركز القصور  حركة اختيار المرجض في دراسة دور الكتلة ـ وهمية: القانون الثاني لنيوتن .0.0

 3المراجض الغاليلية      

 3مبدو التأثيرات المتبادلة: القانون الثالث لنيوتن3 0.3

 :تطبيقات .0

 السقوط الرأسي الحر لجسم صلب. 0.0

 .حركة جسم صلب على مستوى أفقي وعلى مستوى مائل. 0.0

 .المنتظم حركة قذيفة في مجال الثقالة .0.3
    : المجموعات المتذبذبة .3

 : تقديم  مجموعات ميكانيكية متذبذبة ...3
في تلبلبات ( جسم صلف ـ نابض :المجموعة) النوات المرن النوات الوالن والنوات البسيط ونوات اللي و -

 3 موالض التوالن، الوسض، الدور التاص: حرة

 3خمود التلبلبات -

 : )صلب ـ نابضجسم (المجموعة المتذبذبة  ...3
قوة االرتداد المطبقة من طرف نابض ـ المعادلة التفااللية لحركة جسم صلف في حالة إهما  االحتكاكات ـ الدور 

 3التاص ـ التمود

 : ظاهرة الرنين .3.3
 المثير ـ الرنان ـ وسض ودور التلبلبات ـ تأثير التمود؛: التقديم التجريبي للظاهرة -

 3ومثلة للرنين الميكانيكي -
 

 :المظاهر الطاقية .4
 3شغل قوة خارجية مطبقة من طرف نابض ـ طاقة الوالض المرنة ـ     



شعبة  -األرض ومسلك العلوم الزراعية  لك علوم الحياةمس: شعبة العلوم التجريبيةالكيمياء  اإلطار المرجعي الختبار مادة الفيزياء و : االمتحان الموحد الوطني لنيل شهادة البكالوريا 

 التكنولوجيات الميكانيكية  مسلك العلوم و: التكنولوجيات العلوم و

 -0202- التكنولوجيات الكهربائية و  ومسلك العلوم

البريد  220.3.0377320: الفاكس – 220.3.0377320/ 20المركز الوطني للتقويم و االمتحانات   الهاتف -مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

 00من  02ص       cne@men.gov.ma: االلكتروني 

 

 

 (3جسم صلف ـ نابض) الطاقة الميكانيكية للمجموعة  ـ     

 

 الكيمياء: المجال الرئيسي الثاني 
  

 تقديم األسئلة التي تطرح على الكيميائي
 الكيميائيإبرال دور الكيمياء في المجتمض وجرد ونشطة  -

 الوقوف على بعض األسئلة التي تواج  الكيميائي خع  ونشطت  المهنية -

 التحوالت السريعة والتحوالت البطيئة لمجموعة كيميائية :المجال الفرعي األول
 : التحوالت السريعة والتحوالت البطيئة. 0

مع استعمال   اإلشارة            وكتابة معادالت تفاعالت أكسدة ـ اختزال (مؤكسد/ مختزل )تذكير بالمزدوجات  -
 3مؤكسد/متتز في كتابة نصف المعادلة المميزة للمزدوجة 

 3اإلبرال التجريبي لتحوالت سريعة وتحوالت  بطيئة -

 .درجة الحرارة وتركيز المتفاععت: اإلبرال التجريبي للعوامل الحركية -
 :للتحول؛ سرعة التفاعلالتتبع الزمني . 0

استعما  جدو  وصفي : خع  الزمن خط منحنيات تطور كميات المادة وو تركيز نوع كيميائي وتقدم التفاعل -

 3لتطور مجموعة كيميائية، واستثمار التجارب

 3وحدة الزمن والحجم عنها بوحدة كمية المادة على تعريف السرعة الحجمية لتفاعل معبر :سرعة التفاعل -

dt

dx

V
v

1
 3 حيثx  3حجم المحلو  V تقدم التفاعل و 

 3تطور سرعة التفاعل خع  الزمن -

التفاعل نصف لمن -
2

1t:  نصف لمن قيمة حسف التحو  لتتبض طريقة اختيار ،تحديده وطرق تعريف 

 التفاعل        
2

1t3 

 التحوالت غير الكلية لمجموعة كيميائية :المجال الفرعي الثاني
 :التحوالت الكيميائية التي تحدث في المنحيين. 3

 .وقياس  pHتقديم  -
 .اإلبرال التجريبي لتقدم نهائي مغاير للتقدم األقصى انطعقا من تحو  كيميائي معين -

باختيار متزامنين يحدثان في المنحى المباشر والمنحى غير المباشر نمذجة تحول كيميائي محدود بتفاعلين  -
  :الكتابة الرمزية مع استعمال اإلشارة

maxxxالتقدم : تمييز تحو  كيميائي غير كلي - f  

/max:    نسبة التقدم النهائي للتفاعل - xx f 1مض    

  :حالة توازن مجموعة كيميائية. 4
 3التعبير الحرفي بداللة التراكيز المولية لألنواع الملابة بالنسبة لحالة معينة للمجموعة: rQخار  التفاعل  -

 (3وجود وجسام صلبة)محلو  مائي متجانس وو غير متجانس : تعميم على متتلف الحاالت -

éqrQوالتي نرمز لها ب  خار  التفاعل في حالة توالن مجموعة،تحديد قيمة  - ,  3 
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 3المقرونة بمعادلة تفاعل، عند درجة حرارة معينة Kثابتة التوالن  -

 3تأثير الحالة البدئية لمجموعة على نسبة التقدم النهائي لتفاعل -
 :قاعدة في محلول مائي ـ التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض. 5

 التحلل البروتوني اللاتي للماء؛ -

 eK 3األيوني للماء  رمزها اءدثابتة التوالن المسماة بالج -

 3، محلو  حماي ومحلو  قاعدن ومحلو  محايدpHسلم  -

 AK 3ثابتة الحماية، رمزها  -

وحماض لها نفس التركيز في محلو  مائي، ومقارنة سلوك قواعد لها نفس التركيز في محلو  مقارنة، سلوك  -

 3مائي

 3ثابتة التوالن المقرونة بتفاعل  حمض ـ  قاعدة -

 3متططات هيمنة وتوليض األنواع الحماية والقاعدية في محلو  -

 3قاعدن ـ منطقة انعطاف كاشف ملون حمض -

لتحديد الحجم المااف عند التكافؤ والختيار كاشف ملون حمض  pHات معايرة حمض وو قاعدة في الماء بقي -

 ـ قاعدن  للمعايرة

 مجموعة كيميائيةمنحى تطور  :المجال الفرعي الثالث

 :لتطور التلقائي لمجموعة كيميائيةا. 6
 تشتيص معيار التطورK3خع  الزمن إلى ثابتة التوالن rQتؤو  قيمة خار  التفاعل: معيار التطور التلقائي -

 . التلقائي من خع  التفاععت حمض ـ قاعدة والتفاععت وكسدة ـ اختزا 

 :التحوالت التلقائية في األعمدة وتحصيل الطاقة. 7
 تنتمي إلى مزدوجتين (منفصلةمتتلطة وو )االنتقا  التلقائي لإللكترونات بين األنواع الكيميائية  -

  ويون فلزن/من نوع فلز( مؤكسد/متتز ) s

n MM / 

معحظة منحى مرور التيار الكهربائي، قيات القوة الكهرمحركة  :تكوين عمود واشتغال  - mefE ،  حركة ..

 3التفاعل عند اإللكترودين دور القنطرة الملحية، الشحنة، عتحم

خع  التطور التلقائي تؤو  قيمة 3 عبارة عن مجموعة كيميائية في غير حالة  توالن وثناء اشتغال  كمولد العمود -

 3 خار  التفاعل إلى ثابتة التوالن

 .كمية الكهرباء القصوى المستهلكة في دارة :(عمود مستهلك)العمود عند التوالن  -
 

 كيفية التحكم في تطور المجموعات الكيميائية :بعاالمجال الفرعي الر 
 :تفاعالت األسترة والحلمأة.  8

 3 كتابة معادلة التفاعل الموافأ تكون إستر انطعقا من حمض وكحو ، -

 3حلمأة إستر ،كتابة معادلة  التفاعل الموافأ -

 3والحلمأةاإلبرال التجريبي لحالة التوالن خع  تحوالت تتدخل فيها تفاععت األسترة   -

 3تعريف مردود تحو  -

 3تعريف حفال -

 3درجة الحرارة والحفال: التحكم في سرعة التفاعل -

 3وفرة متفاعل وو إلالة ناتج: التحكم في الحالة النهائية لمجموعة -

 .بالحفز أو بتغيير متفاعل التحكم في تطور المجموعات الكيميائية. 9
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 3تصنيض إستر انطعقا من وندريد الحمض وكحو  -

 3(تحاير الصابون والتعرف على خاصيات ) تطبيقات في تصبن األجسام الدهنية: مأة قاعدية لإلستراتحل -

 3الععقة بنية ـ خاصيات -

 الئحة األشغال التطبيقية: 0ملحق

 
 الفيزياء: المجال الرئيسي األول 

 

 الموجات: المجال الفرعي األول 

 التجارب األهداف

 طو  حبل وو على سطح الماء (ميكانيكية   تحديد سرعة انتشار موجة( ،

  3وو موجة صوتية

 3إبرال ون سرعة االنتشار ال تتعلأ بشكل الموجة 

قياس سرعة انتشار موجة . 0

 ميكانيكية

 3 معاينة حيود موجة ميكانيكية صوتية وو فوق صوتية 

 3 إبرال القيم القصوى والدنيا لوسض الموجات 
حيود موجة صوتية أو فوق . 0

 صوتية

 3                           إبرال الظاهرة تجريبيا 

  التحقأ من الععقةa3 

 حيود الموجات الضوئية. 3

 تبدد الضوء األبيض. 4 3تحديد معامل االنكسار لوسط شفاف 

 

 الكهرباء: المجال الفرعي الثالث 
 األهداف التجارب    

شحن مكثف باستعمال مولد مؤمثل  -. 0
 .      للتيار

 لرتبة توتر RCاستجابة ثنائي القطب -    

 3تحديد سعة مكثف 

  إبرالتأثيرR وC3  ، وقيات ثابتة الزمن 

التوتر بين مربطي وشيعة عند تطبيق  -. 0
 .توتر      مثلثي

 .لرتبة توتر  RLاستجابة ثنائي القطب -    

 3تحديد معامل التحريض لوشيعة 

  إبرال تأثيرR وL 3وقيات ثابتة  الزمن 

 
 .RLCالتذبذبات الحرة في دارة متوالية . 0

 3 معاينة تطور شدة التيار 

 3معاينة متتلف ونظمة التلبلب 

 3 معاينة تأثير مقاومة الدارة على ونظمة التلبلب 

 الميكانيك: المجال الفرعي الرابع 
 التجارب األهداف

 قوانين نيوتن. 0 3التحقأ التجريبي من القانون الثاني لنيوتن. 

  تحديد الععقة بين السرعة اللحظية  v والتاريخt3 

  التوصل إلى الععقتينv
2
(x) وx(t

2
المميزتين للسقوط الحر  (

 3دون سرعة بدئية

 .السقوط الرأسي الحر. 0

  حركة قذيفة في مجال الثقالة. 3 3القليفةإبرال العوامل المؤثرة على مسار . 
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  3إبرال العوامل الفيزيائية المؤثرة على الدور التاص للمتلبلب 

  3إبرال ظاهرة التمود ومتتلف وصناف  وونظمت 

جسم صلب ـ (: المجموعة المتذبذبة. 4
 . )نابض

 3دراسة تأثير دور المثير على وسض الرنان 

 3دراسة تأثير التمود على الرنين 

 .الرنين الميكانيكي. 5

 

 الكيمياء: المجال الرئيسي الثاني              

 

 التجارب األهداف
  إبرال تأثير تركيز المتفاععت ودرجة الحرارة على

 3سرعة تطور مجموعة كيميائية
 إبراز العوامل الحركية     . 0
 

   قيات مواصلة محلو  خع  وبعد نهاية التفاعل واستنتا
 3التفاعللمن نصف 

التتبع الزمني لتفاعل كيميائي بواسطة قياس  . 0
 المواصلة 

 قياتpH  محلو  حمض الكلوريدريك ومحلو  حمض
 3اإليثانويك  وحساب التقدم النهائي للتفاعل

 التقدم النهائي للتفاعالت حمض ـ قاعدة. 3
      

  لتفاعل حساب نسبة التقدم النهائي وثابتة التوالن
 3األحماض الاعيفة مض الماء

تحديد ثابتة توازن كيميائي بواسطة قياس . 4
 المواصلة

  إنجال وعمدة تتدخل فيها مزدوجات من نوعM
n+

aq/M   
 3واستنتا  المنحى التلقائي للتحوالت      

 مكونات واشتغال عمود. 5

 3دراسة التطور الزمني لتفاعل األسترة 
  3ومردود الحلمأة عند التوالنتحديد مردود األسترة 

 األسترة والحلمأة . 6

 3تحاير صابون بتفاعل هيدروكسيد الصوديوم والزيت 
 3 إبرال بعض خاصيات الصابون 

 تصنيع وخاصيات الصابون. 7

 الكفايات المستهدفة: 3ملحق

 الموجات 
 مسألة الميكانيكية وو الاوئية وحل والعياتاعتماد النموذ  الموجي لتفسير الظواهر المتعلقة بانتشار الموجات  -

 . خاصة بانتشار الموجات
 التحوالت النووية 

نملجة التحوالت النووية وتأريخ حدث معين بتطبيأ قانون التناقص اإلشعاعي وإنجال الحصيلة الطاقية لتحو   -

 3 وحل والعيات مسألة تتعلأ بالتحوالت النووية نوون،

في التقدم التكنولوجي وتأثيراتها المحتملة على البيئة والتدابير الوقائية العلم  الوعي بأهمية التحوالت النووية -

 .اتتاذها

 الكهرباء  
في  نملجة سلوك المكثف والوشيعة في دارة كهربائية وتحليل  استجابتهما  لرتبة توتر ودراسة التلبلبات الحرة -

 3على التوالي تجريبيا و نظريا RLCدارة

 الميكانيك 
 3تحليل وتتبض وتوقض تطور مجموعة ميكانيكية باعتماد نموذ  بسيط -

 3طاقية حل والعية مسألة خاصة بمجموعة ميكانيكية في حركة اعتمادا على دراسة تحريكية وو -

 التحوالت السريعة والتحوالت البطيئة لمجموعة كيميائية 
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وو للتتلص من متلفات المواد  ة لتسريض تصنيض نوع كيميائيالتحكم في سرعة التفاعل بالتأثير على العوامل الحركي- 

 3المستعملة وو لتتفيض سرعة التفاعل من وجل  حفظ المواد الغلائية ووقايتها من التآكل

 التحوالت غير الكلية لمجموعة كيميائية 
تركيف الحالة النهائية اعتماد نسبة التقدم النهائي لتمييز التحوالت الكلية عن التحوالت غير الكلية وتحديد  -

 3لمجموعة كيميائية باستعما  ثابتة التوالن في والعيات متتلفة
 منحى تطور مجموعة كيميائية 

اعتماد معيار التطور لتحديد منحى التطور التلقائي لمجموعة واستغع  هلا المنحى لتحصيل الطاقة الكهربائية  -

 3اختزا  -في حالة التفاععت وكسدة

  تطور المجموعات الكيميائيةكيفية التحكم في 
 3تنفيل بروتوكو  تجريبي لتصنيض نوع كيميائي معين و الرفض من مردوده باستعما   متفاعل وكثر فعالية وحفال معئم  -


