
 
 

 
 

 2022المدرسة الصيفية 
 الكيمياءالمادة: 

 الحلقة الثالثة من التعليم األساسي

 الدروس المطلوبة للمدرسة الصيفية

يتم انتقاء المواضيع/ األهداف ضمن الدروس بناء على المطلوب كمتطلبات اساسية للسنة/ للسنوات الدراسية القادمة إنطالقا 

ضمن المادة من أجل تعزيزها و/أو الـتأكد من تغطيتها، بما يتالئم مع عدد الحصص الدراسية كما وردت  2020/م/ 13من التعميم رقم 

 ضمن برنامج المدرسة الصيفية.

 اللغة اإلنكليزية

عدد  الصف
 الحصص

 األسبوعي 

الصفحة في الكتاب  الدرس/ الدروس  المطلوب)ة(
الوطني الصادر عن 

 بويالمركز التر

المورد الرقمي على منصة مواردي/ المورد 
 الرقمي على موقع المركز.

من 
الصف 
السابع 

إلى 
الصف 
 الثامن

تمد الذي اع منهج المقلصلل استنادا  1

( 2022-2021) للعام الحالي

  ، يحتلاالساسي لصف السابع
Unit 3: Chemical reactions- 

Chapter 1: Chemical changes 

and conservation of matter  

المنهج وهو  من الدرس االخير

ه ركيزة مهمة في الصف الذي يلي  

 ) الصف الثامن(.

 لّممعكد ألذا تم اختياره على ان يت

 المتعلمينالصف مدى اكتساب 

ا هداف الدروس السابقة التي لهأل

. أعالهالدرس المقترح بعالقة    

 صيتقييم تشخي اجراء بعد من هنا، 

في الحصة الدراسية  للطالب

ه حاجات طالب معلّمال يحدداالولى، 

ء البدقبل   سابقة من مكتسبات

وبحسب   بالدرس المقترح

.لمادةا لتدريسالمتاحة الحصص   

 

103-114 

 

التي  حةفيما يلي بعض الروابط  لموارد تعليمية مفتو

ة( معلّملل) معلّملل والتي يمكنلدرس في ا لها صلة 

في حال رغب )رغبت(  بذلك.  االستعانة بها،   
Unit 3: Chemical reactions- 

Chapter 1: Chemical changes and conservation of 

matter  

https://www.youtube.com/watch?v=sOG

uqyr808c 

https://www.youtube.com/watch?v=NRC

n8z8gb1w 

https://www.youtube.com/watch?v=LR5

TNtznOfA 

https://www.youtube.com/watch?v=-

xVgs60LmXg 

https://www.youtube.com/watch?v=4vO

Pkit4BL8 

https://www.youtube.com/watch?v=ft82

C6jQq30 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sOGuqyr808c
https://www.youtube.com/watch?v=sOGuqyr808c
https://www.youtube.com/watch?v=NRCn8z8gb1w
https://www.youtube.com/watch?v=NRCn8z8gb1w
https://www.youtube.com/watch?v=LR5TNtznOfA
https://www.youtube.com/watch?v=LR5TNtznOfA
https://www.youtube.com/watch?v=-xVgs60LmXg
https://www.youtube.com/watch?v=-xVgs60LmXg
https://www.youtube.com/watch?v=4vOPkit4BL8
https://www.youtube.com/watch?v=4vOPkit4BL8
https://www.youtube.com/watch?v=ft82C6jQq30
https://www.youtube.com/watch?v=ft82C6jQq30


 
 

 
 

الصف 
الثامن 

إلى 
الصف 
 التاسع

الذي اعتمد  منهج المقلصلل استنادا  1

( 2022-2021) للعام الحالي

 لصف الثامن، يحتل 

Unit 3: Chemical 

reactions-Chapter 1: 

Chemical equations and 

reactions  

 الدرس ما قبل االخير في المنهج

وهو ركيزة مهمة في الصف الذي 

(.لتاسعيليه ) الصف ا  

 لّممعكد ألذا تم اختياره على ان يت

 هدافالصف مدى اكتساب طالبه أل

  الدروس السابقة التي لها عالقة

. أعالهالدرس المقترح ب  

 صيتقييم تشخي بعد اجراء من هنا، 

في الحصة الدراسية  للطالب

ه حاجات طالب معلّمال يحدداالولى، 

ء البدقبل  سابقة  من مكتسبات

وبحسب   بالدرس المقترح

.لمادةا لتدريسالحصص المتاحة   

 

التي  حةفيما يلي بعض الروابط  لموارد تعليمية مفتو 90-102

ة( معلّملل) معلّموالتي يمكن لللدرس في ا لها صلة 

في حال رغب )رغبت(  بذلك.  االستعانة بها،   

Unit 3: Chemical reactions-Chapter 1: 

Chemical equations and reactions 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOG

uqyr808c 

https://www.youtube.com/watch?v=NRC

n8z8gb1w 

https://www.youtube.com/watch?v=P1qF

KG5CgfM 

https://www.youtube.com/watch?v=-

xVgs60LmXg 

https://www.youtube.com/watch?v=ApJv

QQLL2iY 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz00

efBcsjo 

https://www.youtube.com/watch?v=LR5

TNtznOfA 

https://www.youtube.com/watch?v=4vO

Pkit4BL8 

https://www.youtube.com/watch?v=RPY

YmmwH9dc 

https://www.youtube.com/watch?v=8m6

RtOpqvtU 

https://www.youtube.com/watch?v=bGU

6mQ6mC_s 

https://www.youtube.com/watch?v=ft82

C6jQq30 

https://www.youtube.com/watch?v=JCyj

LPYXl1I 

https://www.youtube.com/watch?v=BFif

RlQmBbM 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOGuqyr808c
https://www.youtube.com/watch?v=sOGuqyr808c
https://www.youtube.com/watch?v=NRCn8z8gb1w
https://www.youtube.com/watch?v=NRCn8z8gb1w
https://www.youtube.com/watch?v=P1qFKG5CgfM
https://www.youtube.com/watch?v=P1qFKG5CgfM
https://www.youtube.com/watch?v=-xVgs60LmXg
https://www.youtube.com/watch?v=-xVgs60LmXg
https://www.youtube.com/watch?v=ApJvQQLL2iY
https://www.youtube.com/watch?v=ApJvQQLL2iY
https://www.youtube.com/watch?v=Tz00efBcsjo
https://www.youtube.com/watch?v=Tz00efBcsjo
https://www.youtube.com/watch?v=LR5TNtznOfA
https://www.youtube.com/watch?v=LR5TNtznOfA
https://www.youtube.com/watch?v=4vOPkit4BL8
https://www.youtube.com/watch?v=4vOPkit4BL8
https://www.youtube.com/watch?v=RPYYmmwH9dc
https://www.youtube.com/watch?v=RPYYmmwH9dc
https://www.youtube.com/watch?v=8m6RtOpqvtU
https://www.youtube.com/watch?v=8m6RtOpqvtU
https://www.youtube.com/watch?v=bGU6mQ6mC_s
https://www.youtube.com/watch?v=bGU6mQ6mC_s
https://www.youtube.com/watch?v=ft82C6jQq30
https://www.youtube.com/watch?v=ft82C6jQq30
https://www.youtube.com/watch?v=BFifRlQmBbM
https://www.youtube.com/watch?v=BFifRlQmBbM


 
 

 
 

 اللغة الفرنسية

عدد  الصف
 الحصص 
 األسبوعي

الصفحة في  الدرس/ الدروس  المطلوب)ة(
الكتاب الوطني 
الصادر عن 

 المركز التربوي

المورد الرقمي على منصة مواردي/ المورد الرقمي 
 على موقع المركز.

من 
الصف 
السابع 

إلى 
الصف 
 الثامن

د الذي اعتم منهج المقلصلل استنادا  1

( لصف 2022-2021) للعام الحالي

 السابع، يحتل 

Partie 3: Réactions 

chimiques-Chapitre I: 

Transformations chimiques et 

conservation de la matière    

الدرس االخير في المنهج وهو ركيزة 

مهمة في الصف الذي يليه ) الصف 

لذا تم اختياره على ان يتاكد  الثامن(.

الصف مدى اكتساب طالبه  معلّم

الهداف الدروس السابقة التي لها عالقة  

 . أعاله الدرس المقترحب

 يتقييم تشخيص بعد اجراء من هنا، 

، في الحصة الدراسية االولى للطالب

حاجات طالبه من  معلّمال يحدد

س بالدرقبل البدء  سابقة  مكتسبات

المتاحة وبحسب الحصص  المقترح

  .لمادةا لتدريس

 

ي لها صلة الت فيما يلي بعض الروابط  لموارد تعليمية مفتوحة 103-114

في ا، ة( االستعانة بهمعلّملل) معلّموالتي يمكن لللدرس في ا 

 حال رغب )رغبت(  بذلك.  

-https://www.youtube.com/watch?v=xcI7J6c

xZc 

-https://www.youtube.com/watch?v=TNvBZej

Hok 

https://www.youtube.com/watch?v=swiyYt4ej

ZM 

https://www.youtube.com/watch?v=E5ChNyPt

mx0 

-https://www.youtube.com/watch?v=

QWFalsd_Rg 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZAnsAvb

AXw 

https://www.youtube.com/watch?v=WOtY9BZ

wzV8 

https://www.youtube.com/watch?v=QjVz99HP

Et4 

https://www.youtube.com/watch?v=oUtfRh_o1

Dg&t=135s 

 

 

الصف 
الثامن 

إلى 
الصف 
 التاسع

د الذي اعتم منهج المقلصلل استنادا  1

لصف ( 2022-2021) للعام الحالي

 الثامن، يحتل 

Partie 3: Réactions chimiques 

Chapitre 1: Equations et 

réactions chimiques  

 الدرس ما قبل االخير في المنهج وهو

 ركيزة مهمة في الصف الذي يليه

لذا تم اختياره على  .(لتاسع) الصف ا 

الصف مدى اكتساب  معلّمان يتاكد 

هداف الدروس السابقة التي لها طالبه أل

من . أعاله الدرس المقترحبعالقة  

 تقييم تشخيصي بعد اجراء هنا، 

في الحصة الدراسية االولى،  للطالب

حاجات طالبه من  معلّمال يحدد

بالدرس قبل البدء  سابقة  مكتسبات

المتاحة وبحسب الحصص   المقترح

ي لها صلة الت فيما يلي بعض الروابط  لموارد تعليمية مفتوحة 90-102

في ، ااالستعانة به ة(معلّملل) معلّموالتي يمكن لللدرس في ا 

  بذلك.  )رغبت(  حال رغب

Partie 3: Réactions chimiques Chapitre 1: 

Equations et réactions chimiques  

https://www.youtube.com/watch?v=TNvBZej-

Hok 

https://www.youtube.com/watch?v=WOtY9BZ

wzV8 

https://www.youtube.com/watch?v=oWK4PBy

UrT4&t=60s 

https://www.youtube.com/watch?v=xcI7J6c-

xZc 

https://www.youtube.com/watch?v=-

QWFalsd_Rg 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZAnsAvb

AXw 

https://www.youtube.com/watch?v=xcI7J6c-xZc
https://www.youtube.com/watch?v=xcI7J6c-xZc
https://www.youtube.com/watch?v=TNvBZej-Hok
https://www.youtube.com/watch?v=TNvBZej-Hok
https://www.youtube.com/watch?v=swiyYt4ejZM
https://www.youtube.com/watch?v=swiyYt4ejZM
https://www.youtube.com/watch?v=E5ChNyPtmx0
https://www.youtube.com/watch?v=E5ChNyPtmx0
https://www.youtube.com/watch?v=-QWFalsd_Rg
https://www.youtube.com/watch?v=-QWFalsd_Rg
https://www.youtube.com/watch?v=1ZAnsAvbAXw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZAnsAvbAXw
https://www.youtube.com/watch?v=WOtY9BZwzV8
https://www.youtube.com/watch?v=WOtY9BZwzV8
https://www.youtube.com/watch?v=QjVz99HPEt4
https://www.youtube.com/watch?v=QjVz99HPEt4
https://www.youtube.com/watch?v=oUtfRh_o1Dg&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=oUtfRh_o1Dg&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=TNvBZej-Hok
https://www.youtube.com/watch?v=TNvBZej-Hok
https://www.youtube.com/watch?v=WOtY9BZwzV8
https://www.youtube.com/watch?v=WOtY9BZwzV8
https://www.youtube.com/watch?v=oWK4PByUrT4&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=oWK4PByUrT4&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=xcI7J6c-xZc
https://www.youtube.com/watch?v=xcI7J6c-xZc
https://www.youtube.com/watch?v=-QWFalsd_Rg
https://www.youtube.com/watch?v=-QWFalsd_Rg
https://www.youtube.com/watch?v=1ZAnsAvbAXw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZAnsAvbAXw


 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HxI8g6fsdf .لمادةا لتدريس

A 

https://www.youtube.com/watch?v=4qBUh0Yg

bDk 

https://www.youtube.com/watch?v=VZVBS4O

wwlE&t=34s 

https://www.youtube.com/watch?v=Vat17Nd-

AHU 

https://www.youtube.com/watch?v=QjVz99HP

Et4 

https://www.youtube.com/watch?v=oUtfRh_o1

Dg&t=135s 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxI8g6fsdfA
https://www.youtube.com/watch?v=HxI8g6fsdfA
https://www.youtube.com/watch?v=4qBUh0YgbDk
https://www.youtube.com/watch?v=4qBUh0YgbDk
https://www.youtube.com/watch?v=VZVBS4OwwlE&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=VZVBS4OwwlE&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Vat17Nd-AHU
https://www.youtube.com/watch?v=Vat17Nd-AHU
https://www.youtube.com/watch?v=QjVz99HPEt4
https://www.youtube.com/watch?v=QjVz99HPEt4
https://www.youtube.com/watch?v=oUtfRh_o1Dg&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=oUtfRh_o1Dg&t=135s

