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 م1202 /2020من العام الدراسّي  ولللفصل األ الكيمياءات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى الأّوال: 

ما  ة \ال

 ة \الما

 الفني والمهنيالمسار:                                                                                                                 (803كيم) 2ءياكيمالاسم المقرر ورمزه: المادة /              
 الثاني الثانوي :الصف                                    2ياءكيمال اسم الكتاب:              

 رقمال
 الصفحة ورقمه الدرسعنوان 

  إلى ( –) من 
 المالحظات 

1 

  والذرة الكم نظرية 1-1

 

10 – 19 

 :  فقط مطلوب

  .11و 10صمستويات الطاقة للهيدروجين  -

 .16و  15موقع اإللكترون املحتمل ص   -

 . 18و 17و  16األفالك الذرية للهيدروجين ص -

  26 - 20  لكترونياإل التوزيع1-2 2

3 

 :  مطلوب فقط 43   – 36 الحديث الدوري الجدول  تطور   2-1

 .  43إلى ص 38الجدول الدوري الحديث  من ص -

  48  - 44 العناصر تصنيف  2-2 4

5 

 :  مطلوب فقط 56  – 49  العناصر خواص تدرج  2-3

   تدرج  نصف القطر للذرة ونصف القطر األيوني. -
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6 

      غير مطلوب:   79  – 70 الروابط األيونية واملركبات األيونية 1-3
                 .               78لى صإ 75خواص املركبات األيونية  من ص -
 . 87صالطاقة والروابط األيونية  -

 86   – 80 وأسماؤها األيونية املركبات صيغ 2-3 7

 

8 
      غير مطلوب:   114   – 110 تسمية الجزيئات 2-4

 .تسمية األحماض األكسجينية -

 153   – 146 موالت املركبات 1-5 9
 . 152-150-491-481املسائل التدريبية   ص:   -   التأكيد على :

 175   – 164 حسابات املعادالت الكيميائية 3-5 10
  173-172-711-681-671ص:  املسائل التدريبية   -  التأكيد على :
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 م1202 /2020من العام الدراسّي  األولللفصل  الفيزياء ات مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
ما  ة \ال

 الفني واملنهياملسار:           (                                                                                    801طاق)الطاقةاسم املقرر ورمزه: 
 ألول ا /املستوى                                                الطاقةاسم الكتاب: 

 الصفحة املوضوعات الوحدة الرقم
 إلى( –) من 

 مالحظات

 الطاقة والشغل والقدرة 1

  13-13 ما هي الطاقة 1-1
  14-14 ما املصدر الرئيس ي للطاقة 2-1
  14-17 الشغل والطاقة 3-1
 24صفحةطاقة االنفعال اطالع حر:  18-24 أشكال الطاقة 4-1

 24-34 حسابات الطاقة 5-1
طاقة االنفعال اطالع حر: حساب 

 29-30الصفحات 
   34-36 حساب القدرة 6-1

  37-41 أسئلة الوحدة

 تحويل وانتقال الطاقة 2

   45-48 تحويل الطاقة 1-2
  49-51 الطاقة واملاكينات 2-2
  51-52 انتقال الطاقة الحرارية 3-2
  52-54 فقد الطاقة خالل التحويل 4-2
  54-55 بقاء الطاقة 5-2
  55-61 مصادر الطاقة 6-2

  62-64 أسئلة الوحدة
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 الصفحة املوضوعات الوحدة الرقم
 مالحظات إلى( –) من 

قياسات وحسابات انتقال  3
 الطاقة

  67-68 مقدمة 1-3

 68-76 حسابات انتقال الطاقة 2-3
حسابات  2-2-3البند : إطالع حر

 تحويل طاقة االنفعال إلى طاقة حركة 
  77-79 الطاقةقياسات عملية لعمليات تحويل  3-3

  80-82 أسئلة الوحدة

4 
تدقيق حسابات تحويل 

الطاقة وكفاءة أنظمة 
 التحويل

 إطالع حر - مقدمة 4-1
 إطالع حر - كفاءة النظام 4-2
 إطالع حر - حساب كفاءة اآلالت الحرارية في األنظمة املغلقة 4-3

 إطالع حر - حساب كفاءة عمليات التحويل في األنظمة املفتوحة 4-4
 إطالع حر - تدقيق حسابات الطاقة 4-5

 إطالع حر - التقويم
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  

م2020 –وزارة التربية والتعليم   

6 

 
 م1202 /2020من العام الدراسّي  األولللفصل  الفيزياء ات مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال

 
ما  ة \ال

 الفني واملنهياملسار:                   (                                                                                 807)فيز1الفيزياءاسم املقرر ورمزه: 
 الثاني /املستوى                                                           1الفيزياءاسم الكتاب: 

 الموضوعات الفصل الرقم
 الصفحة

 المالحظات إلى( –) من 

1 
مدخل إلى علم 

 الفيزياء

 اطالع حر - نفسه؟ لتجربة استهاللية: هل تسقط جميع األجسام باملعد
 اطالع حر - الرياضيات والفيزياء 1-1

  16-19 القياس 2-1
: كيف تعتمد الكتلة على الحجم؟التجربة العملية  اطالع حر - 
 اطالع حر - حركة األجسام: استكشاف التجربة العملية
  22-25 تقويم الفصل

 الحركة تمثيل 2

 اطالع حر - تجربة استهاللية: أي السيارتين أسرع؟
تصوير الحركة 1-2  29-27  
  30-33 املوقع والزمن 2-2

: تحديد موقع العربةالتجربة العملية  اطالع حر - 
  34-38 الزمن( –منحنى )املوقع  3-2
   39-45 السرعة املتجهة 4-2

 حر اطالع - العملية: عمل رسوم مخططات الحركة التجربة 
  48-51 تقويم الفصل
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 م1202 /2020من العام الدراسّي  األولالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات الفيزياء للفصل 
 

ما  ة \ال

 الفني واملنهياملسار:                                                                                        (805)فيز 4الفيزياءاسم املقرر ورمزه: 
 الثالث املستوى:                                     4الفيزياءاسم الكتاب: 

 الصفحة عنوان الدرس ورقمه الفصل الرقم
 المالحظات (إلى –من ) 

 التياريةالكهرباء   2

  45-55 التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية 1-2

 56-61 استخدام الطاقة الكهربائية 2-2

 املوضوعات اآلتية إطالع حر:
( 59-58الصفحات )نقل الطاقة الكهربائية -  

(60) الكيلوواط. ساعة الصفحات-  

حر إطالع - التجربة العملية: هل الطاقة في املياه الساخنة محفوظة؟  

 إطالع حر - مختبر الفيزياء: الجهد والتيار واملقاومة

  66-71 تقويم الفصل

3 
التوالي والتوازي  دوائر  

 ةالكهربائي

  73-82 الدوائر الكهربائية البسيطة 1-3

التجربة العملية: كيف تعمل املقاومات املوصولة معًا على 
 التوازي؟

 إطالع حر -

 إطالع حر 83-87 الكهربائيةتطبيقات الدوائر  2-3
 إطالع حر - مختبر الفيزياء: دوائر التوالي والتوازي الكهربائية

  92-97 تقويم الفصل
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 م1202 /2020من العام الدراسّي  االولللفصل   1التطبيقية الميكانيكاالمحتوى العلمي المطلوب في مقررات 

ما  ة \ال

 الفني واملنهياملسار:                                                                  (803)ميك 1التطبيقيةامليكانيكا اسم املقرر ورمزه: 
 الثاني /املستوى                                                                       1امليكانيكا التطبيقيةاسم الكتاب:  

 املوضوعات الوحدة الرقم
 الصفحة

 إلى( –) من 
 مالحظات

 الحركة املنتظمة 1

   أواًل: الحركة املنتظمة في خط مستقيم
  9 مفهوم الحركة 1-1-1
  9-10 مفهوم السرعة 1-1-2
  10 السرعة املنتظمة 1-1-3
  11 السرعة املتوسطة 1-1-4
  12-13 حركة جسم بعجلة منتظمة في خط مستقيم 1-1-5
 الحركة لجسم يتحرك بعجلة منتظمة في خط مستقيممعادالت  1-1-6

 )أ( العالقة بين السرعة والزمن
 )ب( العالقة بين املسافة والزمن

13 
17-13 
21-17 

 

  25-27 أسئلة وتمارين

   ثانيًا: الحركة تحت تأثير عجلة الجاذبية األرضية" السقوط الحر"
  29-31 مقدمة 1-2-1
تحت تأثير عجلة الجاذبية األرضية )في حالة  معادالت الحركة 1-2-2

 الحركة الرأسية فقط(
38-31  



 

 

 

                                                  

م2020 –وزارة التربية والتعليم   

9 

 املوضوعات الوحدة الرقم
 الصفحة

 (إلى –) من 
 مالحظات

 مبادئ االستاتيكا 2

  59 القوة 2-1
  59-61 عناصر تحديد القوة 2-1-1
 إطالع حر - ى بيانياً تمثيل القو  2-1-2
  61-62 أنواع القوى  2-1-3
 إطالع حر - تطبيقات على تمثيل القوى بيانياً  2-1-4
  65 القوة املحصلة 2-2

  66 محصلة مجموعة قوى تقع على خط عمل واحد) جبريًا( 2-2-1

  66-70 محصلة قوتين متالقيتين) جبريًا( 2-2-2
  88 تحليل قوة إلى مركبتين في اتجاهين متعامدين 2-6
  88-89 التحليل على محاور اإلحداثيات 2-6-1

  89-93 مستوى مائلتحليل قوة على  2-6-2
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 م1202 /2020من العام الدراسّي  االولللفصل   2الميكانيكا التطبيقيةات مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 الفني واملنهياملسار:                      (                                                        805)ميك 2امليكانيكا التطبيقيةاسم املقرر ورمزه: 

 الثالث /املستوى                                              2امليكانيكا التطبيقيةاسم الكتاب:  

 املوضوعات الوحدة الرقم
 الصفحة

 إلى( –) من 
 مالحظات

 حركة املقذوفات 1

  11-12 مقدمة 1-1
  12-12 حركة املقذوف 1-2
  13-13 مفهوم حركة املقذوف 1-2-1
  13-21 تحليل حركة املقذوف بزاوية تميل على املستوى األفقي 1-2-2
  21-22 أ حركة جسم قذف في اتجاه يصنع زاوية مع املستوى األفقي-1-3

2 
 كمية التحرك الخطي والتصادم 

 

  31 مفهوم كمية التحرك 2-1
  31 تعريف كمية التحرك 2-1-1
  31 التحركوحدات قياس كمية  2-1-2
  32-33 تطبيقات 2-1-3
  33-34 التغير في كمية التحرك 2-2
  34-36 تطبيقات) الحركة األفقية فقط( 2-2-1
  36 الدفع 2-3
  36 تعريف الدفع 2-3-1
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  36 وحدات الدفع 2-3-2
ن قوة الدفع والتغير الذي يحدثه في كمية تحرك العالقة بي 2-3-3

 الجسم
37  

  37-38 تطبيقات) القوة األفقية ( 2-3-4
  42-43 إبقاء كمية التحرك الخطية 2-3-7
  43-44 التصادم الخطي) في بعد واحد( 2-4
  44-45 التصادمات املرنة وغير املرنة 2-4-1
  45-53 تطبيقات 2-4-2
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 م2020/2021من العام الدراسّي  األول فصللل األحياءات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
ما  ة \ال

 التلمذة تجاريالمسار:                                                                                                                                  (801)حيا  1األحياء اسم المقرر ورمزه: المادة /

 األول الثانوي :الصف                                                       1األحياء  اسم الكتاب:

 الصفحة ورقمه الدرسعنوان  الفصل
 المالحظات (إلى – من)

 األول:
 دراسة الحياة

( 18إلى  12الصفحات من  18 - 12 مدخل إلى علم األحياء  1-1  لالطالع الحر )الدرس كامالا

( 28إلى  19الصفحات من  28 - 19 العلم وطرائقهطبيعة 2-1  لالطالع الحر )الدرس كامالا

 لالطالع الحر 33 - 31 التقويم

 الثاني:
 تنظيم تنوع الحياة

  41 -  36 تاريخ التصنيف 1-2

 لالطالع الحر 44صفحة  2-1تجربة  47 - 42 التصنيف الحديث 2-2

  53 - 50 التقويم

 الرابع:
 اإلنسان ونموهتكاثر 

  

 85 - 80 جهازا التكاثر في اإلنسان 4- 1

 لالطالع الحر 82والهرمونات األنثوية صفحة  81الهرمونات الذكرية صفحة 
 لالطالع الحر 83صفحة  4–5تكوين الخاليا الجنسية والشكل 

 لالطالع الحر 85و 84ص  4–1والجدول  4–1تجربة 
 لالطالع الحر   96إلى نهاية الدرس صفحة  87من بداية املراحل األولى لنمو الجنين صفحة  97 - 86 نمو الجنين والوالدة والهرم2-4

  103 - 100   التقويم
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 م 2020/2021من العام الدراسّي  األولالمطلوب في مقررات األحياء للفصل المحتوى العلمي 
ما  ة \ال

 الفني والمهنيلمسار: ا                                                                                         (803)حيا  2األحياء اسم المقرر ورمزه:      

 الثاني الثانوي الصف:                                       2األحياء اسم الكتاب:      

 الصفحة ورقمه الدرسعنوان  الفصل
 المالحظات (إلى –من )

 األول:
لجلد والجهازان الهيكلي ا

 والعضلي

( 17إلى  12الصفحات من  17 -12 الجلد 1-1  لالطالع الحر )الدرس كامالا

 لالطالع الحر 21إلى بداية املفاصل صفحة  20من بداية تكوين العظام صفحة  24 - 18 الجهاز الهيكلي 2-1

 لالطالع الحر 29إلى نهاية الدرس صفحة  26صفحة  من بداية انقباض العضالت الهيكلية 29 - 25 الجهاز العضلي 1- 3

  37 - 33 التقويم

 الثاني:
 الجهاز العصبي

 لالطالع الحر 45 الدرس صفحةإلى نهاية  43صفحة  2-1من بداية التجربة  45 - 40 الجهاز العصبيتركيب  2- 1

()الدرس  51إلى  46الصفحات من  51 - 46 تنظيم الجهاز العصبي 2- 2  لالطالع الحر كامالا
( 55إلى  52الصفحات من  55 -52 الحواس 2- 3  لالطالع الحر )الدرس كامالا

  63 - 59 التقويم
 الثالث:

أجهزة الدوران والتنفس 
 واإلخراج

 لالطالع الحر 74صفحة  إلى نهاية الدرس 71صفحة  3-1من بداية التجربة  74 - 66 جهاز الدوران 3- 1

  89 - 88 التقويم
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 م2020/2021من العام الدراسّي  األولفي مقررات األحياء للفصل المحتوى العلمي المطلوب 

ما  ة \ال

 / تجاري الفني والمهنيلمسار: ا                                                                                       (809علوم البيئة )علم اسم المقرر ورمزه:      
 الثانوي الثالث :الصف                                         علوم البيئةاسم الكتاب:      

 

 الصفحة ورقمه الدرسعنوان  الوحدة
 المالحظات (إلى –من )

 الثالثة:
 مصادر الطاقة

( لالطالع الحر 93 - 75 الطاقة من الوقود العضوي  1 – 3  الصفحات من 75 إلى 93 )الدرس كامالا

( لالطالع الحر 107 - 94 الطاقة النووية 2 – 3  الصفحات من 94 إلى 107 )الدرس كامالا

 مصادر الطاقة البديلة 3 – 3
 الطاقة الشمسية. -

 الطاقة من املياه -

 الطاقة من الرياح. -

 لالطالع الحر   116و 115صفحة  5-3نشاط  124 - 108
 لالطالع الحر 124إلى  120من باطن األرض صفحة من طاقة االندماج النووي والطاقة و 

  128 - 125 أسئلة الوحدة الثالثة

 الرابعة:
 املوارد في الغالف الحيوي 

( لالطالع الحر 138 - 131 املعادن والتربة 1 – 4  الصفحات من 131 إلى 138 )الدرس كامالا

( لالطالع الحر 147 - 139 تلوث األرض 2 – 4  الصفحات من 139 إلى 147 )الدرس كامالا

 لالطالع الحر 154صفحة  3-4نشاط  154 - 148 املاء  3 – 4

 لالطالع الحر 165إلى  161الصفحات من  165 - 155 تلوث املاء 4 – 4
( 190إلى  166الصفحات من  190 - 166 تلوث الهواء والتلوث السمعي 5 – 4  الحر لالطالع )الدرس كامالا

  195 - 191 الرابعةأسئلة الوحدة 

                 


