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 وزارة التعلٌم       
 إدارة  تعلٌم الرٌاض      
 إدارة اإلشراف التربوي     

 

 
  

 

 

 

 األول األسبوع              
 5 -  42الى            5   -  42من :  
 - األحد
 الكهرومغناطٌسٌة    تهٌئة 7الفصل  االثنٌن

 تفاعالت المجاالت الكهربائٌة والمغناطٌسٌة والمادة  7-1 الثالثاء

 تفاعالت المجاالت الكهربائٌة والمغناطٌسٌة والمادة  7-1 األربعاء

 - الخمٌس

 الثانً األسبوع              
   6  - 5الى             6  -  1من :  
 تفاعالت المجاالت الكهربائٌة والمغناطٌسٌة والمادة 7-1 األحد

 المجاالت الكهربائٌة والمغناطٌسٌة فً الفضاء  7-4 االثنٌن

 المجاالت الكهربائٌة والمغناطٌسٌة فً الفضاء  7-4 الثالثاء

 المجاالت الكهربائٌة والمغناطٌسٌة فً الفضاء  7-4 األربعاء

 - الخمٌس

 الثالث األسبوع              
   6  -  14الى           6  -  2من :  
 مختبر الفٌزٌاء األحد

 7تقوٌم الفصل   االثنٌن
 7تقوٌم الفصل  الثالثاء

 نظرٌة الكم  تهٌئة 2الفصل  األربعاء

 - الخمٌس

 الرابع األسبوع              
    6 - 11الى                  6 -  15من :  
 النموذج الجسٌمً للموجات 2-1 األحد

 النموذج الجسٌمً للموجات 2-1 االثنٌن

 النموذج الجسٌمً للموجات 2-1 الثالثاء

 موجات المادة 2-4 األربعاء

 - الخمٌس

 الخامس األسبوع              
    6 - 46الى              6 -44من :    

 موجات المادة 2-4 األحد

 موجات المادة 2-4 االثنٌن

 موجات المادة 2-4 الثالثاء

 مختبر الفٌزٌاء األربعاء
 - الخمٌس

 السادس األسبوع              
    7 -  3الى           6 -  41من :  
 2تقوٌم الفصل  األحد

 2تقوٌم الفصل  االثنٌن

 الذرة  تهٌئة 1الفصل  الثالثاء

 نموذج بور الذري 1-1 األربعاء

 - الخمٌس

 السابع األسبوع              
    7 - 11الى               7 -6من :    

 نموذج بور الذري 1-1 األحد

 نموذج بور الذري 1-1 االثنٌن

 نموذج بور الذري 1-1 الثالثاء

 النموذج الكمً للذرة 1-4 األربعاء

 - الخمٌس

 الثامن األسبوع              
    7 -   17الى            7 -13من :    

 النموذج الكمً للذرة 1-4 األحد

 النموذج الكمً للذرة 1-4 االثنٌن

 النموذج الكمً للذرة 1-4 الثالثاء

 مختبر الفٌزٌاء   األربعاء
 - الخمٌس

 العاشر األسبوع              
   2  -  4الى            7  - 47من :   
 التوصٌل الكهربائً فً المواد الصلبة 11-1 األحد
 التوصٌل الكهربائً فً المواد الصلبة 11-1 االثنٌن
 التوصٌل الكهربائً فً المواد الصلبة 11-1 الثالثاء
 األدوات االلكترونٌة 11-4 األربعاء

 - الخمٌس

 الحادي عشر األسبوع              
    2 -  1الى            2 -5من :    

 األدوات االلكترونٌة 11-4 األحد

 األدوات االلكترونٌة 11-4 االثنٌن

  األدوات االلكترونٌة  11-4 الثالثاء
 مختبر الفٌزٌاء األربعاء

 - الخمٌس

 الثانً عشر األسبوع              
  2  -  16الى             2 - 14من :   
 11تقوٌم الفصل   األحد
 11تقوٌم الفصل  االثنٌن

 الفٌزٌاء النووٌة   تهٌئة  11الفصل  الثالثاء

 النواة 11-1 األربعاء

 - الخمٌس

 التاسع األسبوع              
    7 - 42الى            7-  41من :  
 1تقوٌم الفصل  األحد

 1تقوٌم الفصل  االثنٌن

 الكترونٌات الحالة الصلبة  تهٌئة 11الفصل  الثالثاء

 التوصٌل الكهربائً فً المواد الصلبة  11-1 األربعاء

 - الخمٌس

 الثالث عشر األسبوع              
    2 - 43الى             2 - 11من :   
 النواة 11-1 األحد

 االضمحالل النووي والتفاعالت النووٌة 11-4 االثنٌن

 االضمحالل النووي والتفاعالت النووٌة 11-4 الثالثاء

 االضمحالل النووي والتفاعالت النووٌة 11-4 األربعاء

 - الخمٌس

 الرابع عشر األسبوع              
    2 - 31الى            2  - 46من :   
 وحدات بناء المادة 11-3 األحد

 وحدات بناء المادة 11-3 االثنٌن
 مختبر الفٌزٌاء الثالثاء

 11تقوٌم الفصل   األربعاء
 - الخمٌس

 الخامس عشر األسبوع              
    1 -  7الى                1 - 3من :   
  األحد

 
 

 االختبار العملً
  

 االثنٌن
 الثالثاء
 األربعاء
 الخمٌس

                (فصلً/ث/ 3):  للصف      الفٌزٌاء:لمادة هـ 1441-1440الثاني  األسابيع الدراسية للفصل الدراسي توزيع 

 تااختبار       41/1 الى:    17/1من : األسبوع السابع عشر  تااختبار       12/1الى:      11/1من :عشر  األسبوع السادس


