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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   
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 ـه 1441/  1440يالعام الدراس /    ) الفصل الدراسي الثاني (   متوسط الثالث  /   لعلوم مادة اتوزيع منهج  

 

  

 المملكة العربية السعودية
(280وزارة التعليم )  

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
بنات –إدارة اإلشراف التربوي   

 

 (19/6إلى 6/  15من ) االسبوع الرابع (12/6 إلى8/6 من ) األسبوع الثالث (5/6 إلى 6/  1 من ) األسبوع الثاني (5/  28 إلى 5/ 24 من ) األسبوع األول

 1 بالمنهج التعريف 1

 الخلية  في أنشطة: 1الدرس تابع

 + تجربة األكسجين والبناء الضوئي

 

1 
 وتكاثرها  الخلية انقسام:2الدرس تابع

 تجربة  دراسة نماذج الكروموسومات+ 
 DNA  : مادة الوراثة:1الدرس تابع 1

2 

 الرابعة: )أسس الحياة(الوحدة 

 ( أنشطة وعمليات في الخلية7)الفصل 

 تهيئة الفصل + تجربة استهاللية

 املاء خاليا النبات، ويخرج منها؟()ملاذا يدخل 

 2 : انقسام الخلية وتكاثرها2الدرس 2

 الحياة واقع من استقصاء

 مراجعة + (الخلوي  والتنفس الضوئي البناء)

 7الفصل 

 

2 

 : علم الوراثة2الدرس 

 

 تجربة الصفات الوراثية

3 

 أنشطة في الخلية : 1الدرس 

  + 
 االنتشار تجربة 

3 

 وتكاثرها الخلية انقسام:2الدرس تابع

لخلوي في مراحل النقسام اة اذج+ تجربة )نم

 (النمو  املبكرة 

 

3 

 ( الوراثة8)الفصل 

 تجربة استهاللية+  8تهيئة الفصل 
 )من له صفة وجود الغمازات؟(

3 
 الوراثة علم :2الدرس تابع

 50:50تجربة  االحتماالت 

 

 4 أنشطة في الخلية :1الدرس تابع 4

 وتكاثرها الخلية انقسام:2الدرس تابع

 ( المتساوي لالنقسام نموذج)+ تجربة 
4 

 DNA  : مادة الوراثة1الدرس 
 4 

مراجعة  (+الطفرات) الحياة واقع من استقصاء
 األول  الدوري االختبار +  8الفصل 

 (17/7 إلى 7/  13 من )االسبوع الثامن  (10/7 إلى 7/  6من )االسبوع السابع  (3/7 إلى 6/ 29 من )االسبوع السادس  (26/6إلى 6/  22من )االسبوع الخامس 

1 
 
 
 

 الوحدة الخامسة: الحركة والقوة

تهيئة الفصل + لزخم (:  الحركة وا9الفصل )

 (الحركة بعد التصادمتجربة استهاللية)
1 

 : التسارع2الدرس 
 1 والتصادمات الزخم: 3 تابع الدرس 1 

 في لنيوتن والثاني األول  القانونان: 1 الدرستابع 
 الحركة

2 
 : الحركة1الدرس 

 2 
 : التسارع2الدرس تابع 

 2 (دفع املتزلج ) تجربة )نمذجة التسارع( + تجربة

استقصاء من واقع الحياة )اختبارت األمان في 
 السيارات(

 9مراجعة الفصل 
 

2 
 في لنيوتن والثاني األول  القانونان: 1 الدرس تابع

 الحركة

3 
 الحركة: 1 الدرستابع 
 3 (حركة كرة البولينجتجربة )

 والتصادمات الزخم: 3الدرس 
 3 

 ( القوة وقوانين نيوتن10)الفصل 

 + تجربة استهاللية 10تهيئة الفصل 
 )القوى والحركة(

3 
 في لنيوتن والثاني األول  القانونان: 1 الدرس تابع

 الحركة

 4 والتصادمات الزخم: 3 تابع الدرس 4 الحركة: 1 الدرس تابع 4
: القانونان األول والثاني لنيوتن في 1الدرس 

 الحركة
 

4 

 في لنيوتن والثاني األول  القانونان: 1 الدرس تابع

 الحركة
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 المملكة العربية السعودية
(280وزارة التعليم )  

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
بنات –إدارة اإلشراف التربوي   

 

 

 8/  5 من )االسبوع الحادي عشر  (2/8 إلى 7/  27 من )االسبوع العاشر  (24/7 إلى 7/  20 من )االسبوع التاسع 
 (9/8إلى

 إلى 8/  12من )االسبوع الثاني عشر 
16/8) 

1 

 في لنيوتن والثاني األول  القانونان: 1 الدرس تابع
 الحركة

 تجربة ) االحتكاك السكوني و االحتكاك االنزالقي(
1 

 في الحركة نمذجة)الحياة واقع من استقصاء
 (بعدين

 الثاني الدوري االختبار +  10مراجعة الفصل 
 

1 
 الكهربائي التيار:  1 الدرس تابع

  الكهربائية الدوائر: 2 الدرس تابع 1 (البطارياتتجربة )

2 
 في لنيوتن والثاني األول  القانونان: 1 الدرس تابع

 2 الحركة

 (غنايسسيةاملو باء لكهر االوحدة السادسة )
 الكهرباء(:11الفصل )

 تجربة استهاللية(+11الفصل )ة تهيئ
 )مالحظة القوى الكهربائية(

2 
 : الدوائر الكهربائية2الدرس 

 2 

استقصاء من واقع الحياة )نموذج للجهد والتيار 
 الكهربائيين(

 11مراجعة الفصل 
 

3 
 نيوتن ل الثالث  قانون ال: 2الدرس

 
 3 الكهربائي التيار : 1الدرس  3

 الكهربائية الدوائر: 2 تابع الدرس
  تجربة )تكوين دائرة كهربائية بسيطة(

 
3 

 ( املغنايسسية12)الفصل 

 تجربة استهاللية+  12تهيئة الفصل 
 )القوى املغنايسسية(

4 
  لنيوتن الثالث  القانون : 2تابع الدرس

 (قياس زوجي القوةتجربة ) 
4 

 الكهربائي  التيار:  1 تابع الدرس
 4 (التوصيل الكهربائي لفلزات مختلفةتجربة )

 الكهربائية الدوائر: 2 الدرس تابع
 : الخصائص العامة للمغنايسس1الدرس  4 

 إلى8/  19 من ) الثالث عشر االسبوع
23/8) 

 إلى 8/ 26 من )االسبوع الرابع عشر
30/8)       

 إلى 9/  3 من )  االسبوع الخامس عشر
7/9) 

 (14/9الى9/  10 من   األسبوع السادس عشر
 21/9الى 17/9 من السابع عشراالسبوع 

1 

 للمغنايسس العامة الخصائص: 1 تابع الدرس
  املغنايسس ي(تجربة )مالحظة املجال 

 
 1 ومغنايسسية الكهر: 2 الدرس تابع 1

 مراجعة

1 

اختبار نهاية الفصل الدراسي 
 الثاني

2 
 للمغنايسس العامة الخصائص: 1 الدرس تابع

 2 (مغنايسسية األرض)تجربة 
 ومغنايسسية الكهر: 2 الدرس تابع

 2 2 املغنايسسية الشفرة( 12-2) تجربة

3 

 
 سسيةومغناي الكهر: 2 الدرس

 
3 

كيف يعمل املحرك اقع الحياة )و استقصاء من 
 3 3 (الكهربائي

 4 4 12مراجعة الفصل  4 ومغنايسسية الكهر: 2 الدرس تابع 4


