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 هـ1442 لعام محتوى المقرر الدراسيتدريس مقترحة لخطة 

 
 

 

 

 

 
 ألسبوعا

/ رقم 
 الفصل

 
 عنوان
 الفصل

رقم 
 الدرس

الوسائل واملعينات  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 التعليمية املقرتحة

 
 املالحظات

 الطاقة الحرارية الخامس األول
 

درجة الحرارة  5-1
والطاقة 
 الحرارية

 

الطاقة احلرارية  – 1
ودرجة احلرارة / 
االتزان والقياس 

 احلراري.
/ مقياسا درجة احلرارة: 
السلسيوس والكلفن   

احلرارة وتدفق / 
احلرارة النوعية /الطاقة
قياس  –املسعر  –

 تغري/احلرارة النوعية
 حالة املادة.

حقيبة األنشطة  -
الصفية والتقومي ) 
مصادر الفصول ( / 
 شرائح التدريس .

مراجعة 
الفاقد 
 ملقرر التعليمي

 . 2فيزايء 
/ مت حتديد احملتوى  

يف الفصول  
ق والرتكيز على حتقي

الواردة يف  األهداف 
 كتاب الطالب .

تغيرات حالة  5-2
املادة وقوانين 

الديناميكا 
 الحرارية

 قوانني/ الضغط// 2 خصائص املوانع 6/1 حاالت املادة السادس
 احلراري الغاز/التمدد

 /البالزما/ قوى
 قوى/التماسك

 التالصق/التبخر
 والتكثف/املوائع

 .الساكنة
 حتت السباحة/ 3

 املوائع/ / الضغط
 مبدأ: املتحركة
 األجسام /.برنويل

 التمدد الصلبة/
 للمواد احلراري

 الصلبة.

 

القوى داخل  6/2
 السوائل

املوائع الساكنة   6/3
 واملوائع املتحركة

 املواد الصلبة 6/4

 املعلقة الكتلة/4 احلركة الدورية 7/1 االهتزازات واملوجات السابع
 البندول//بنابض

  البسيط

 

خصائص  7/2
 املوجات

 الثانوية المرحلة    األول الفصل الدراسي
  3فيزياء  قرر الدراسي الم مقررات البرنامج/الصف



 
 ألسبوعا

/ رقم 
 الفصل

 
 عنوان
 الفصل

رقم 
 الدرس

الوسائل واملعينات  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 التعليمية املقرتحة

 
 املالحظات

 لرنني/املوجاتا/ سلوك املوجات 7/3
 /قياس امليكانيكية

 عند املوجه/املوجات
  احلواجز

خصائص  8/1 الصوت الثامن
الصوت 
 والكشف عنه

 الصوتية املوجات/ 5
 موجات عن /الكشف

 متييز)  الضغط/إدراك
 .لردوب /أتثري الصوت(

 الصوت مصادر /
 ) األعمدة يف الرنني/

 .اهلوائية(  األانبيب
 .األواتر يف الرنني/ 

 

 

الرنني يف  8/2
األعمدة اهلوائية 

 واألواتر

 –الفصل مقدمة / 1 الستضاءةا 1/1 أساسيات الضوء األول الثاين
 .جتربة استهاللية 

وج  الشعاع / من2 
 .الضوئي

 .إضاءة السطوح/3
 .سرعة الضوء/ 4

 –اف كشجتربة استهاللية:  
 –لوح مثقوب 

 /مشابك للتثبيتصلصال

 

املقصود مبقدمة 
 الفصل:

مناقشة أهداف -
 الفصل.

 أمهية الفصل .-
ربط الصورة -

 .بسؤال فكر
ربط التجربة 

االستهاللية مبقدمة 
 الدرس .

 الطبيعية املوجية 2/1
 للضوء

/ احليوية والنموج  5
 .املوجي للضوء

  



 
 ألسبوعا

/ رقم 
 الفصل

 
 عنوان
 الفصل

رقم 
 الدرس

الوسائل واملعينات  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 التعليمية املقرتحة

 
 املالحظات

 الطبيعية املوجية 2/1 أساسيات الضوء األول الثالث
 للضوء

 / األلوان .1

 /استقطاب الضوء /2
 جتربة عملية 

سرعة املوجات / 3
 .الضوئية

 –قومي الفصل /4
 .اختبار مقنن 

 

 
 

االنعكاس عن  2/1 االنعكاس واملرااي الثاين
 املرااي املستوية

مقدمة الفصل /  /5
 .جتربة استهاللية 

 رآةمجتربة استهاللية: 
ومقعرة وحمدبة  –مستوية 

ة بطاق –مصباح ضوئي  –
 .فهرسة

 

االنعكاس عن  2/1 االنعكاس واملرااي الثاين الرابع
 املرااي املستوية

 .قانون االنعكاس/ 1

جسام والصور األ/ 2
 /يف املرااي املستوية
صفات الصور يف 

 يةاملرآة املستو 

  

 .املرااي املقعرة /3 املرااي الكروية 2/2
الطريقة اهلندسية / 4

 .لتحديد موقع الصورة
الطريقة الرايضية   /5

 لتحديد موقع الصورة

  



 
 ألسبوعا

/ رقم 
 الفصل

 
 عنوان
 الفصل

رقم 
 الدرس

الوسائل واملعينات  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 التعليمية املقرتحة

 
 املالحظات

الصور اخليالية يف / 1 املرااي الكروية 2/2 االنعكاس واملرااي الثاين اخلامس
 املرااي املقعرة

/ املرااي احملدبة / 2 
 مقارنة املرااي

قومي الفصل / /3
 .اختبار مقنن

  

 –/ مقدمة الفصل  4 انكسار الضوء 3/1 االنكسار والعدسات الثالث
  –جتربة استهاللية 
 مقدمة الدرس.

قانون سنل يف / 5
 .االنكسار

 جتربة استهاللية: 
ماء/  –مل 400رق ادو 3

 قلم رصاص

 

النموج  املوجي يف /1 انكسار الضوء 3/1 االنكسار والعدسات الثالث السادس
االنعكاس االنكسار / 

 الكلي الداخلي
السراب / تفريق ) /2

 .حتليل ( الضوء

  

العدسات احملدبة  3/2 االنكسار والعدسات الثالث
 واملقعرة
 

 /أنواع العدسات/ 3
العدسات احملدبة 

 .احلقيقيةالصور و 
العدسات احملدبة / 4

 والصور اخليالية
 //العدسات املقعرة5

عيوب العدسات 
 .الكروية

 
 

 



 
 ألسبوعا

/ رقم 
 الفصل

 
 عنوان
 الفصل

رقم 
 الدرس

الوسائل واملعينات  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 التعليمية املقرتحة

 
 املالحظات

تطبيقات  3/3 االنكسار والعدسات الثالث السابع
 العدسات

/ العدسات يف 1
 .العينني

املنظار الفلكي ) /2
التلسكوب ( الكاسر 
/ املنظار / اآلت 
 التصوير /  اجملهر

 –تقومي الفصل / 3
 .اختبار مقنن

  

–الفصل مقدمة / 4 التداخل 4/1 التداخل واحليود الرابع
 .جتربة استهاللية 

تداخل الضوء  /5
 املرتابط ) املتزامن ( 

رص قجتربة استهاللية: 
جهاز عرض  –مدمج 
مرشحات  –الضوء 

 .ضوئية

 

 

التداخل يف /1 التداخل 4/1 التداخل واحليود الرابع الثامن
 .األغشية الرقيقة

  

 الشق حيود –2 احليود 4/2
 األحادي.

 احليود. /حمزوزات3
 التمييز /قوة4

 للعدسات.
 – الفصل تقومي/ 5

 مقنن. اختبار

  

الشحنة  5/1 الكهرابء الساكنة اخلامس التاسع
 الكهرابئية

 /مقدمة الفصل  /1
 /جتربة استهاللية

 األجسام املشحونة

اتبع األجسام  /2
 /  املشحونة

اجملهرية النظرية / 3
املوصالت / للشحنة

 .والعوازل

جتربة استهاللية: 
مسطرة  –قصاصة ورق 

 .قطعة صوف –بالستيك 
 
 

 

/ القوة املؤثرة يف 4 القوة الكهرابئية 5/2 الكهرابء الساكنة اخلامس
 األجسام املشحونة 

  



 
 ألسبوعا

/ رقم 
 الفصل

 
 عنوان
 الفصل

رقم 
 الدرس

الوسائل واملعينات  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 التعليمية املقرتحة

 
 املالحظات

 قانون كولوم/ 5

 العاشر
 

اتبع قانون  كولوم / 1 القوة الكهرابئية 5/2 الكهرابء الساكنة اخلامس
/ تطبيقات القوى 
 .الكهروسكونية

/ تقومي الفصل / 2
 .اختبار مقنن

  

توليد اجملاالت  6/1 الكهرابئية تاجملاال السادس
الكهرابئية 
 وقياسها

الفصل مقدمة  /3
 /التجربة االستهاللية /

 .اجملال الكهرابئي
متثيل اجملال  -4

 الكهرابئي .

لونني ابجتربة استهاللية: 
 .خيط –

 

 

تطبيقات  6/2
 اجملاالت
 الكهرابئي

الطاقة واجلهد  /5
 الكهرابئيان

 

 

 
 

احلادي 
 عشر

 تطبيقات اجملال 6/2 الكهرابئية تاجملاال السادس
 الكهرابئي

اجلهد الكهرابئي  /1
 يف جمال كهرابئي منتظم

جتربة قطرة الزيت / 2
 .ملليكان 

 .توزيع الشحنات /3
اجملاالت الكهرابئية / 4

ابلقرب من املوصالت 
. 

 :ختزين الشحنات/ 5
 املكثف 

  

الثاين 
 عشر

 تطبيقات اجملال 6/2 الكهرابئيةاجملاالت  السادس
 الكهرابئي

 /تقومي الفصل / 1
 .االختبار املقنن

  

ي الكهرابئالتيار  7/1 الكهرابء التيارية السابع
 والدوائر
 الكهرابئية
 

مقدمة الفصل   /2
توليد  /جتربة استهاللية/

 التيار الكهرابئي.
الدوائر الكهرابئية / 3
معدل تدفق الشحنة /

 الطاقةومعدل حتول 

جتربة استهاللية: 
 بطارية –سلك  –مصباح

 

 



 
 ألسبوعا

/ رقم 
 الفصل

 
 عنوان
 الفصل

رقم 
 الدرس

الوسائل واملعينات  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 التعليمية املقرتحة

 
 املالحظات

املقاومة الكهرابئية  / 4
 .وقانون أوم

املقاومة / اتبع 5
الكهرابئية  وقانون 

 أوم.
الثالث 
 عشر

ي الكهرابئالتيار  7/1 الكهرابء التيارية السابع
 والدوائر
 الكهرابئية

 

متثيل الدوائر / 1
 .الكهرابئية

ر متثيل الدوائ/ اتبع 2
 الكهرابئية.

  

استخدام الطاقة  7/2
 الكهرابئية

 الطاقة يف / حتوالت3
 الدوائر الكهرابئية 

نقل الطاقة / 4 
ل كيف تص  /الكهرابئية

/ ؟الكهرابء إىل منازلنا
 1الكيلوواط واط 

 .ساعة
تقومي الفصل / 5
 .اختبار مقنن/

 

 
 

الرابع 
 عشر

الدوائر  8/1 دوائر التوايل والتوازي الثامن
الكهرابئية 
 البسيطة

 – الفصل  مقدمة/1
 جتربة استهاللية

دوائر التوايل  /2
 الكهرابئية

دوائر التوازي /3
 الكهرابئية 

طارية بجتربة استهاللية: 
سلك حناس  –مصباح  –

 .سالك توصيلأ –
 

 

 

تطبيقات الدوائر  8/2
 الكهرابئية

 –/ أدوات السالمة 4
الدوائر الكهرابئية 

 املركبة
االميرتات  /5

مي تقو / والفولتمرتات
 .اختبار مقنن/الفصل 

  



 
 ألسبوعا

/ رقم 
 الفصل

 
 عنوان
 الفصل

رقم 
 الدرس

الوسائل واملعينات  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 التعليمية املقرتحة

 
 املالحظات

اخلامس 
 عشر

 مراجعة    
 (1،2،3،4الفصل )

  

السادس 
 عشر

 مراجعة.    
 (5،6،7،8الفصل )

  

 

 

 

 


