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 تحفيظ  -بتدائية العلوم في المرحلة اإلتوزيع مناهج 

    هـ   1441 -1440للعام الدراسي  :                         ثاني الالفصل الدراسي                   تحفيظ -ب1:  للصف             العلوم  :خطة توزيع منهج مادة                                                                

 

 اإلسبوع الخامس اإلسبوع الرابع اإلسبوع الثالث الثانياإلسبوع  اإلسبوع األول
 26/6إلى   22/6 من  6/  19إلى  6/  15    6/  12 إلى   6/  8من  5/6إلى    1/6من  28/5إلى       5 / 24من 

 الوحدة الخامسة : المادة
 الفصل السابع: المادة من حولنا

 الدرس األول : خصائص المواد  

تابع الدرس األول : ما 
 الكتلة  

 المواد الصلبةالدرس الثاني :  
تابع الدرس الثاني : ما خصائص 

  الصلبة األشياء
السوائل الدرس الثالث : 
  والغازات

 اإلسبوع العاشر اإلسبوع التاسع اإلسبوع الثامن اإلسبوع السابع اإلسبوع السادس
 2/8  إلى    27/7من  24/7  إلى    20/7من  17/7 إلى   13/7 من  7 / 10إلى  7 /6من  3/7 إلى   29/6 من 

تابع الدرس الثالث : ما خصائص 
 مراجعة الفصل السابع الغازات 

 الفصل الثامن: تغيرات المادة 
 الدرس األول : المادة تتغير 

 الثامنمراجعة الفصل  المخاليطالدرس الثاني : 

 اإلسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر اإلسبوع الثالث عشر اإلسبوع الثاني عشر اإلسبوع الحادي عشر
 7/9  إلى  3/9 من  30/8 إلى   26/8 من  23/8 إلى   19/8 من  16/8 إلى    12/8 من  9/8  إلى    5/8 من 

 الوحدة السادسة : الحركة والطاقة  
 الفصل التاسع 

 الدرس األول: الموقع والحركة 

تابع الدرس األول : كيف  
 تتحرك األشياء

 
  بالدفع والسحالدرس الثاني : 

تابع الدرس الثاني :  كيف تختلف 
 القوى 

 تاسع مراجعة الفصل ال

          عشر ابعاالسبوع الس عشر ادساالسبوع الس
 12/10إلى   8/10 من 

 عشرالثامن االسبوع 
 19/10إلى   15/10 من 

نسأل هللا تعالى أن يرزقنا اإلخالص في القول  
 والعمل 

 وأن يجعلنا هداة مهتدين ... 
 

 14/9إلى   10/9  من

 مراجعة عامة على ماسبق دراستة
 

 وإثرائيةاستكمال أعمال التقويم المستمر + برامج عالجية 
 

       

    هـ   1441  -1440للعام الدراسي  :                         ثاني الالفصل الدراسي                  تحفيظ-ب2: للصف       العلوم:  خطة توزيع منهج مادة                  
 

 اإلسبوع الخامس اإلسبوع الرابع اإلسبوع الثالث اإلسبوع الثاني اإلسبوع األول
 26/6إلى   22/6 من  6/  19إلى  6/  15 6/  12 إلى   6/  8من  5/6إلى    1/6من  28/5إلى       5 / 24من 
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 تحفيظ  -بتدائية العلوم في المرحلة اإلتوزيع مناهج 

 الوحدة الرابعة : الفضاء
 : األرض و السماءالفصل السابع

 
 الدرس األول : الليل و النهار* 

* تابع الدرس األول :  
لماذا تبدو األرض و كأنها 

 تتحرك

 
سبب حدوث  :  الثانيالدرس * 

 الفصول
 

 
ع ونموذج مراجعة الفصل الساب* 

 االختبار
 

 الفصل الثامن : السماء
 

 القمر والنجوم:  الدرس األول* 

 اإلسبوع العاشر اإلسبوع التاسع اإلسبوع الثامن اإلسبوع السابع اإلسبوع السادس
 2/8  إلى    27/7من  24/7  إلى    20/7من  17/7 إلى   13/7 من  7 / 10إلى  7 /6من  3/7 إلى   29/6 من 

:  لماذا يظهر  الدرس األول* تابع 
 القمر بأشكال مختلفة

* الدرس الثاني : النظام 
 الشمسي

 
 ثامن مراجعة الفصل ال* 

 ونموذج االختبار

 الوحدة الخامسة : المادة
 : تغيرات المادةالفصل العاشر

 المادة تتغير : الدرس األول* 

* تابع الدرس األول : ما 
 التغيرات الكيميائية

 
 

 اإلسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر اإلسبوع الثالث عشر اإلسبوع الثاني عشر اإلسبوع الحادي عشر
 7/9  إلى  3/9 من  30/8 إلى   26/8 من  23/8 إلى   19/8 من  16/8 إلى    12/8 من  9/8  إلى    5/8 من 

 
 تغير حالة المادة : الدرس الثاني* 

 

 
ر مراجعة الفصل العاش* 

 ونموذج االختبار
  

الوحدة السادسة : القوى و 
 الطاقة

 الفصل الحادي عشر: القوى
 المغناطسيات : الدرس الثاني* 

 

 
ر مراجعة الفصل الحادي عش* 

 ونموذج االختبار
 

: استعمال الفصل الثاني عشر
 الطاقة
 

 الحرارة : الدرس األول* 

          عشر ابعاالسبوع الس عشر ادساالسبوع الس
 12/10إلى   8/10 من 

 عشرالثامن االسبوع 
 19/10إلى   15/10 من 

نسأل هللا تعالى أن يرزقنا اإلخالص في القول  
 والعمل 

 وأن يجعلنا هداة مهتدين ... 
 

 14/9إلى   10/9  من
ر عش ثانيمراجعة الفصل ال* 

 استكمال أعمال التقويم المستمر + برامج عالجية وإثرائية    ارونموذج االختب
 
 
 
 
 

    هـ  1441 -1440للعام الدراسي  :                              الثاني الفصل الدراسي                       تحفيظ- ب 3  :للصف  : العلوم    خطة توزيع منهج مادة                     
 اإلسبوع الخامس  اإلسبوع الرابع  اإلسبوع الثالث اإلسبوع الثاني  اإلسبوع األول 

 26/6إلى   6/ 22 من   6/  19إلى  6/  15 6/  12 إلى    6/  8من  5/6إلى    1/6من  28/5إلى        5 /  24من 
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 تحفيظ  -بتدائية العلوم في المرحلة اإلتوزيع مناهج 

 الوحدة الرابعة : الطقس و المناخ 
 : الطقس و تقلباته السابعالفصل 

 
 عناصر الطقسالدرس االول : *

 تقلبات الطقس الدرس الثاني :  * 
*مراجعة الفصل السابع ونموذج  

 االختبار 
 

 و المناخ   دورة الماء الفصل الثامن : 
 * الدرس االول : دورة الماء

 

وفصول  المناخ الدرس الثاني : *
 السنة

 اإلسبوع العاشر  اإلسبوع التاسع  اإلسبوع الثامن  اإلسبوع السابع  اإلسبوع السادس
 2/8  إلى      27/7من  24/7  إلى     20/7من  17/7 إلى     7/ 13 من   7 /  10إلى  7 /6من  3/7 إلى     6/ 29 من  

 *مراجعة الفصل الثامن ونموذج االختبار 
 

 الفصل التاسع : مالحظة المواد  
 * الدرس األول : المادة وقياسها

 
 حاالت المادةالدرس الثاني : *

 
 

 *مراجعة الفصل التاسع ونموذج االختبار 

 الوحدة السادسة : القوى و الطاقة 
الفصل الحادي عشر : القوى و  

 الحركة
 * الدرس الثاني : القوى 

 اإلسبوع الخامس عشر  األسبوع الرابع عشر  اإلسبوع الثالث عشر  اإلسبوع الثاني عشر  اإلسبوع الحادي عشر 
 7/9   إلى   3/9 من   30/8 إلى    8/ 26 من   23/8 إلى    8/ 19 من   16/8 إلى    8/ 12 من   9/8  إلى     5/8 من  

 * تابع الدرس الثاني : القوى
*مراجعة الفصل الحادي عشر  

 ونموذج االختبار 
 

 الفصل الثاني عشر : الضوء
 * الدرس األول : الصوت 

 * الدرس الثاني : الضوء 
 

الفصل الثاني عشر  * مراجعة 
 ونموذج االختبار 

 عشر  ادساالسبوع الس

زة
جا

إ
 

نسأل هللا تعالى أن يرزقنا اإلخالص في القول   عشر الثامن االسبوع  عشر  ابعاالسبوع الس
 والعمل 

 وأن يجعلنا هداة مهتدين ... 

 19/10إلى   10/ 15 من   12/10- 10 9/10-8 14/9إلى   9/ 10  من

 ماسبق دراستة مراجعة عامة على 
 

 مراجعة 
 

 الفصل الدراسي الثاني اختبـــــــــــــــــــــــــــارات
 

 

                  
          هـ   1441  -1440للعام الدراسي  :                          ثاني ال الفصل الدراسي                  تحفيظ -ب  4: للصف     العلوم : خطة توزيع منهج مادة               

 اإلسبوع الخامس اإلسبوع الرابع  اإلسبوع الثالث اإلسبوع الثاني اإلسبوع األول 
 6/ 26إلى    22/6 من  6/   19إلى  6/  15    6/   12 إلى    6/  8من  6/ 5إلى    6/ 1من  5/ 28إلى        5 / 24من 
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 تحفيظ  -بتدائية العلوم في المرحلة اإلتوزيع مناهج 

 الوحدة الرابعة /الفضاء
 الخامس/النظام الشمسي والفضاءالفصل 

 تهيئة الفصل الخامس /1
 الدرس األول /األرض والشمس والقمر   -
 

الدرس األول /األرض والشمس   تابع /1
 والقمر

استكشف )ما سبب تعاقب الليل 
 والنهار؟(

ما سبب حدوث الليل والنهار؟ ما سبب 
 حدوث الفصول االربعة؟ نشاط

أطوار ما  –كيف يبدو القمر؟  /1 
 القمر؟

ما الخسوف وما الكسوف +مراجعة 
 الدرس

)مراجعة الفصل الخامس+ تقويم   
 األداء( 

 الوحدة الخامسة / المادة     
 الفصل السادس قياس المادة وتغيرها

 تهيئة الفصل السادس/ 1
 الدرس األول /القياس /أستكشف 

 كيف نقيس المادة؟ -)كيف أقارن بين المواد؟ 

مراجعة   -ما الوزن؟  -الكثافة؟ نشاط ما  /1
 الدرس

 

 اإلسبوع العاشر اإلسبوع التاسع اإلسبوع الثامن اإلسبوع السابع اإلسبوع السادس
 8/ 2  إلى     27/7من  24/7  إلى    20/7من  7/ 17 إلى    13/7 من  7 / 10إلى  7  /6من  3/7 إلى    29/6 من 

المادة؟ أستكشف  الدرس الثاني/ كيف تتغير / 1
 )هل نستطيع تغيير خصائص المادة الصلبة؟(

 ما التغيرات الفيزيائية؟ - 
 

ما  -كيف تتغير حالة المادة؟ نشاط /  1
المقصود بالتغيرات الكيميائية؟ مراجعة  

 الدرس
)مراجعة الفصل السادس(+ تقويم   

 األداء 
 

 لوحدة السادسة /القوى والطاقةا
 القوىالفصل السابع/

 الفصل السابع ةتهيئ/ 1
 -الدرس الثاني/تغير الحركة   

 تكشف )كيف تغير القوى الحركة؟( أس
 كيف تؤثر القوى في الحركة؟

كيف تؤثر القوى في تابع الدرس الثاني :  /1
كيف يؤثر االحتكاك في حركة  -التسارع؟ 

 الجسم؟ نشاط
 مراجعة الدرس

 )مراجعة الفصل السابع(+ تقويم األداء  

 الفصل الثامن/الطاقة   
 تهيئة الفصل الثامن/ 1

أستكشف )كيف  -الدرس األول/الحرارة 
تحافظ الثدييات على دفء أجسامها في 

 األماكن الباردة؟
 ما الحرارة؟

 اإلسبوع الخامس عشر الرابع عشر األسبوع  اإلسبوع الثالث عشر اإلسبوع الثاني عشر اإلسبوع الحادي عشر
 7/9  إلى  9/ 3 من  8/ 30 إلى    26/8 من  8/ 23 إلى    19/8 من  16/8 إلى    12/8 من  8/ 9  إلى     8/ 5 من 

كيف تنتقل الحرارة؟ / تابع الدرس االول : 1
مراجعة   -كيف تغير الحرارة المادة؟   -نشاط 
 الدرس

 

/ الدرس الثاني/الكهرباء /أستكشف  2
ما  -)كيف تتفاعل البالونات المدلوكة؟( 

 الشحنة الكهربائية؟ 
 

كيف تتحرك / تابع الدرس الثاني : 1
 الشحنات الكهربائية؟

 ما دوائر التوالي الكهربائية؟
 نشاط -هربائية؟ ما دوائر التوازي الك

كيف تستخدم الكهرباء بأمان؟ مراجعة 
 سالدر

 الدرس الثالث /المغناطيسية أستكشف -/1
 -)كيف تؤثر المغناطيس بعضها في بعض؟( 

 ما المغناطيس؟
 

 ما المجال/ تابع الدرس الثالث: 1
 -المغناطيس الكهربائي؟  المغناطيسي؟ما

 ما المولد الكهربائي؟ مراجعة الدرس-نشاط 
 )مراجعة الفصل الثامن(  + تقويم األداء 

 عشر ادساالسبوع الس

زة
جا

إ
 

نسأل هللا تعالى أن يرزقنا اإلخالص في القول   عشرالثامن االسبوع  عشر ابعاالسبوع الس
 والعمل 

 وأن يجعلنا هداة مهتدين ... 

 19/10إلى   15/10 من  12/10- 10 9/10-8 9/ 14إلى    10/9  من

 مراجعة  مراجعة عامة على ماسبق دراستة 
 الفصل الدراسي الثاني اختبـــــــــــــــــــــــــــارات 

 
   هـ  1441 -1440للعام الدراسي  :                  ثانيالالفصل الدراسي              تحفيظ-ب 5: للصف           العلوم :خطة توزيع منهج مادة            

 اإلسبوع الخامس اإلسبوع الرابع  الثالثاإلسبوع  اإلسبوع الثاني اإلسبوع األول 
 6/ 26إلى    22/6 من  6/   19إلى  6/  15    6/   12 إلى    6/  8من  6/ 5إلى    6/ 1من  5/ 28إلى        5 / 24من 
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 تحفيظ  -بتدائية العلوم في المرحلة اإلتوزيع مناهج 

 الوحدة الخامسة/ المادة
 الفصل التاسع/المقارنة بين أنواع المادة

 تهيئة الفصل التاسع/ 1
استكشف  كيف   –العناصر  :الدرس األول   

 مم تتكون المادة؟ -أتعرف مكونات المادة؟ 
مم تتكون الذرات  :الدرس األول تابع  /2

  والجزئيات؟ نشاط 

 كيف تصنف العناصر؟/ تابع الدرس االول : 1
ما مجموعات العناصر الشائعة؟مراجعة  

 الدرس
الفلزات والالفلزات وأشباه : الدرس الثاني /2

استكشف كيف أميز بين الفلزات  –الفلزات 
 والالفلزات؟
 كيف نستفيد من الفلزات؟ نشاط -ما الفلزات 

العناصر  / تابع الدرس الثاني : أي1
 الفلزات وأيها أشباه فلزات؟

 . مراجعة الدرس 
مراجعة الفصل التاسع+ التقويم  /2

 .  األدائي

 الفصل العاشر/التغيرات الفيزيائية والكيميائية
 صل العاشرتهيئة الف/ 1

 –تغيرات حالة المادة : الدرس األول 
 -استكشف ماذا يحدث عندما ينصهر الجليد؟ 

 كيف تتغير حالة المادة؟
ما التمدد؟  -متى تتغير حالة المادة؟ نشاط  /2

 وما االنكماش؟ مراجعة الدرس 

المركبات والتغيرات  :/ الدرس الثاني 1
استكشف هل تتغير كتلة  –الكيميائية 

 المادة في التغيرات الكيميائية؟
ما المركبات؟ ما  تابع الدرس الثاني :/2

 التغيرات الكيميائية؟ نشاط
 

 اإلسبوع العاشر اإلسبوع التاسع اإلسبوع الثامن اإلسبوع السابع اإلسبوع السادس
 8/ 2  إلى     27/7من  24/7  إلى    20/7من  7/ 17 إلى    13/7 من  7 / 10إلى  7  /6من  3/7 إلى    29/6 من 

كيف اكتشف حدوث تابع الدرس الثاني :  /1
التفاعل الكيميائي؟ كيف نستفيد من التفاعل 

 مراجعة الدرس –الكيميائي 
 مراجعة الفصل العاشر + التقويم األدائي /2
 

 السادسة/القوى والطاقة الوحدة 
 البسيطة الفصل الحادي عشر/ الطاقة واآلالت

 تهيئة الفصل الحادي عشر /1
استكشف   –الشغل والطاقة : الدرس األول 

 ما مفهوم الشغل؟ -ماذا يحدث للطاقة؟ 

ما مفهوم  /تابع الدرس االول :1
كيف تتحول الطاقة؟  -الطاقة؟ نشاط 

 مراجعة الدرس
  –اآلالت البسيطة :/ الدرس الثاني 2

استكشف ما الذي يسهل الشغل؟ما 
 اآلالت البسيطة؟ 

–ما الروافع؟ نشاط / تابع الدرس الثاني : 1
                                                        اآلالت تشبه الروافع؟                                                                                                           أي
ما السطح المائل؟ ما  تابع الدرس الثاني:  /2

 اآلالت المركبة؟ 
 

 مراجعة الدرس/1 
 
مراجعة الفصل الحادي عشر /2

 +التقويم األدائي
         

 

 اإلسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر  اإلسبوع الثالث عشر اإلسبوع الثاني عشر اإلسبوع الحادي عشر
 7/9  إلى  9/ 3 من  8/ 30 إلى    26/8 من  8/ 23 إلى    19/8 من  16/8 إلى    12/8 من  8/ 9  إلى     8/ 5 من 
 عشر الفصل الثاني                 

 الصوت والضوء/
 عشري تهيئة الفصل الثان /1
كيف   استكشف  –الدرس األول / الصوت  

 يتكون الصوت؟
 ما الصوت؟ / 2

 ما حدة الصوت؟ ما فائدة الصدى؟ /1
 
 مراجعة الدرس/ 2
 
 

استكشف     –الدرس الثاني / الضوء  /1
ما المسار الذي يسلكه الضوء عند 

 انعكاسه؟ 
  كيف يتكون الظل؟  ما الضوء /2
 

 كيف ينعكس الضوء وكيف ينكسر؟/ 1
 
    لماذا نرى األلوان؟  نشاط  /2

 مراجعة الدرس/ 1
 
مراجعة الفصل الثاني عشر+التقويم  /2

 األدائي 
 

 عشر ادساالسبوع الس

زة  
جا

إ
 

يرزقنا اإلخالص في القول  نسأل هللا تعالى أن  عشرالثامن االسبوع  عشر ابعاالسبوع الس
 والعمل 

 وأن يجعلنا هداة مهتدين ... 

 19/10إلى   15/10 من  12/10- 10 9/10-8 9/ 14إلى    10/9  من

 مراجعة مراجعة عامة على ماسبق دراستة 
 الفصل الدراسي الثاني اختبـــــــــــــــــــــــــــارات 

 
           هـ   1441 -1440للعام الدراسي  :            ثانيالالفصل الدراسي          تحفيظ-ب  6: للصف     العلوم: خطة توزيع منهج مادة        

 اإلسبوع الخامس  اإلسبوع الرابع  اإلسبوع الثالث  اإلسبوع الثاني  اإلسبوع األول 
 26/6إلى   22/6 من  6/  19إلى  6/   15    6/   12 إلى    6/    8من  5/6إلى    1/6من  28/5إلى       5 /   24من 



                               
 

 
6 

 

 تحفيظ  -بتدائية العلوم في المرحلة اإلتوزيع مناهج 

 الوحدة الرابعة /الفضاء     
 الفصل السابع / الشمس واألرض والقمر 

 تهيئة الفصل السابع / 1 
الدرس األول /نظام األرض والشمس /أستكشف  

 ما علم الفلك؟  –)كيف نتعرف الكواكب؟( 
 

 السنة؟  كيف نثبت أن األرض تدور؟ ما فصول-/2
 نستكشف الفضاء؟  مراجعة الدرس كيف  -نشاط  

الدرس الثاني /نظام األرض والشمس  / 1
 والقمر 

  –أستكشف )ما سبب تغير أوجه القمر؟(  
ما الذي يسبب أطوار   كيف يبدو القمر؟

 القمر؟ 
 

/ ما سبب حدوث الكسوف والخسوف؟   2
ما الذي يسبب المد والجزر؟ مراجعة   -نشاط
 س الدر

 السابع+ التقويم األدائي مراجعة الفصل / 1 
 

والنجوم      الفصل الثامن / النظام الشمسي     
 والمجرات  

 )تهيئة الفصل الثامن(  /  2
الدرس األول / النظام الشمسي /أستكشف )كيف  

 نميز بين الكوكب والنجم؟ 

النظام الشمسي؟ ما الكواكب  تابع الدرس األول :   /1
 –الداخلية؟ وما الكويكبات؟ نشاط 

الكواكب الخارجية؟ ما األجرام األخرى في نظامنا  ما  
 الشمسي؟ مراجعة الدرس. 

 

النجوم والمجرات /أستكشف   :  الدرس الثاني  /2
ما   -)كيف يؤثر بعد النجم عن األرض في سطوعه؟(  

 وما المجموعات النجمية؟   النجوم؟

ما بعض    تابع الدرس الثاني :  /1
 خصائص النجوم؟ 
االنفجار العظيم؟ نشاط  ما المجرات؟ ما  

 مراجعة الدرس  -
 
مراجعة الفصل الثامن + التقويم  /2

 األدائي 

 اإلسبوع العاشر  اإلسبوع التاسع  اإلسبوع الثامن  اإلسبوع السابع  اإلسبوع السادس 
 2/8  إلى      27/7من  24/7  إلى      20/7من  17/7 إلى    13/7 من  7  /  10إلى  7 / 6من  7/ 3 إلى    29/6 من 

 الوحدة الخامسة/المادة      
 الفصل التاسع/تصنيف المادة    
 تهيئة الفصل التاسع / 1   
الماء والمخاليط / أستكشف )هل  : الدرس الثاني   

   –يمكن فصل مكونات حبر قلم التخطيط؟( 
 

 ما المخاليط؟  / 2 
 

  ما بعض انواع  تابع الدرس الثاني : /1  
  مخاليط متجانسة؟ هل المحاليل  المخاليط؟ 

  ما  كيف يمكن فصل المخاليط؟ -نشاط
 التقطير؟ 

 
مراجعة الفصل التاسع   / مراجعة الدرس 2

 ي + التقويم األدائ

 الفصل العاشر/التغيرات والخصائص الكيميائية 
 تهيئة الفصل العاشر  /  1

التغيرات الكيميائية/أستكشف )ماذا  :  الدرس األول 
 الفلز؟(ما التغيرات الكيميائية؟ يحدث عندما يصدأ  

ما التفاعالت الكيميائية؟  تابع الدرس األول : / 2
 نشاط 

 ؟ مراجعة الدرس 

الخصائص الكيميائية /أستكشف   : الدرس الثاني / 1
 )ما األحماض؟ وما القواعد؟( 

 ما الخصائص المختلفة للعناصر؟ 
 
-ما األحماض؟ وما القواعد؟ تابع الدرس الثاني : / 2

 نشاط 
 ما خصائص بعض األمالح؟ 

   مراجعة الدرس / 1
 
مراجعه الفصل العاشر + التقويم / 2

 األدائي 

 اإلسبوع الخامس عشر  األسبوع الرابع عشر  اإلسبوع الثالث عشر  اإلسبوع الثاني عشر  اإلسبوع الحادي عشر 
 7/9  إلى  3/9 من  30/8 إلى    26/8 من  23/8 إلى    19/8 من  16/8 إلى    12/8 من  9/8  إلى    5/8 من 

 / الوحدة السادسة /القوى والطاقة1
 الفصل الحادي عشر/استعمال القوى

 عشر  تهيئة الفصل الحادي/ 1
 الحركة /أستكشف : الدرس األول 

 ما الحركة؟ -)كيف نقيس السرعة؟(  
   ما السرعة؟ نشاط  تابع الدرس األول :  /2

 ما السرعة؟تابع الدرس األول :  /  1
 
 / مراجعة الدرس 2
 
 

القوى والحركة /أستكشف )كيف  : الدرس الثاني / 1
ما     ؟(األجسامتؤثر مقاومة الهواء في سقوط 

   الجاذبية؟ وما االحتكاك؟   القوى؟ما 
 
 

ما القانون األول لنيوتن في  تابع الدرس الثاني :  /2
 الحركة؟ نشاط 

 

ما القانون الثاني لنيوتن في  تابع الدرس الثاني : / 1 
 الحركة؟ ما القانون الثالث لنيوتن في الحركة؟  

 
 مراجعة الدرس /2
 

مراجعه الفصل الحادي عشر+   /1
 التقويم األدائي 

 

    عشر   ادساالسبوع الس 
  

زة 
جا

إ
 

 عشر الثامن االسبوع   عشر  ابع االسبوع الس 

 اإلخالص في القول والعملنسأل هللا تعالى أن يرزقنا 
 وأن يجعلنا هداة مهتدين ... 

 19/10إلى   15/10 من  12/10- 10 9/10-8 14/9إلى   10/9  من

 مراجعة عامة على ماسبق دراستة 
 

 مراجعة 
 

 الفصل الدراسي الثاني  اختبـــــــــــــــــــــــــــارات
                         


