


 

 
 

                                                                                                                                             
 

 
 

 تىزٌع مقرر مبدة )فٍسٌبء0(   لألضببٍع الذراضٍت الفصل األول للعبم الذراضً 2440هـ /0202م
 

ىع الثبنًاألضب  األضبىع الثبلث  لاألضبىع األو    

ىلإ 25/1/1442 من ىلإ 18/1/1442 من  29/1/1442  ىلإ 11/1/1442 من  22/1/1442   15/1/1442 
 أحذ 11 1 تهٍئت  أحذ 18 1 2-1 ديناميكا الحركة الدورانية   أحذ 25 1 1-2 الدفع والزخم 
 أثنٍن 12 1 1-1  كة الدورانية وصف الحر  أثنٍن 19 1 3-1 اإلتزان  أثنٍن 26 1 1-2الدفع والزخم 
 ثالثبء 13 1 1-1 انية وروصف الحركة الد  ثالثبء 20 1 3-1االتزان    ثالثبء 27 1 1-2 الدفع والزخم 

 أربعبء 14 1 1-1 وصف الحركة الدورانية   أربعبء 21 1 مختبر الفيزياء  أربعبء 28 1 حفظ الزخم   2-2
لفصل االوللوري اختبار د  خمٍص 29 1 حفظ الزخم 2-2  خمٍص 15 1 2-1 ديناميكا الحركة الدورانية   خمٍص 22 1 

 
   

 األضبىع الرابع  األضبىع الخبمص  األضبىع الطبدش

ىلإ 17/2/1442 من ىلإ 10/2/1442 من  21/2/1442  ىلإ 3/2/1442 من  14/2/1442   7/2/1442 
 أحذ 3 2 مختبر الفيزياء  أحذ 10 2 الطاقة والشغل 1-3  أحذ 17 2 مختبر الفيزياء

ثانيلفصل اللاختبار دوري   أثنٍن 11 2 الطاقة والشغل 1-3  أثنٍن 18 2 لثثالفصل اللاختبار دوري   أثنٍن 4 2 
 ثالثبء 5 2 الطاقة والشغل 1-3  ثالثبء 12 2 2-3 األآلت  ثالثبء 19 2 األشكال المتعددة للطاقة 1-4
ربعبءأ 20 2 األشكال المتعددة للطاقة 1-4  أربعبء 6 2 إجازة اليوم الوطني  أربعبء 13 2 2-3 األآلت  
 خمٍص 7 2 إجازة   خمٍص 14 2 2-3 األآلت  خمٍص 21 2 األشكال المتعددة للطاقة 1-4

 

 

 

 
 
 

 األضبىع الطببع  األضبىع الثبمن  األضبىع التبضع

ىلإ 8/3/1442 من ىلإ 1/3/1442 من  12/3/1442  ىلإ 24/2/1442 من  5/3/1442   28/2/1442 

  أحذ 8 3 مختبر الفيزياء
درجة الحرارة والطاقة 5-1 

 الحرارية
  أحذ 1 3

 أحذ 24 2 حفظ الطاقة 4-2

  أثنٍن 9 3 خامسلفصل اللاختبار دوري 
درجة الحرارة والطاقة 5-1

 الحرارية
  أثنٍن 2 3

 أثنٍن 25 2 حفظ الطاقة 4-2

  ثالثبء 10 3  خصائص الموائع 1-6
يرات حالة المادة وقوانين تغ 2-5

  الديناميكا الحرارية
 ثالثبء 26 2 مختبر الفيزياء   ثالثبء 3 3

  أربعبء 11 3 خصائص الموائع  1-6
تغيرات حالة المادة وقوانين  2-5

  الديناميكا الحرارية
 أربعبء 27 2 للفصل الرابع اختبار دوري  أربعبء 4 3

  خمٍص 12 3 القوى داخل السوائل  2-6
تغيرات حالة المادة وقوانين  2-5

 الديناميكا الحرارية
  خمٍص 5 3

درجة الحرارة والطاقة 5-1 
 الحرارية

 خمٍص 28 2
 

 

 
 

 

 

 

شراألضبىع الثبنً ع  
 

 األضبىع الحبدي عشر
 

 األضبىع العبشر
 

 
ىلإ 29/3/1442 من ىلإ 22/3/1442 من  4/4/1442  ىلإ 15/3/1442 من  26/3/1442   19/3/1442 

 أحذ 15 3 القوى داخل السوائل 6-2  أحذ 22 3 مختبر الفيزياء  أحذ 29 3 خصائص الموجات 7-2
 أثنٍن 16 3 الموائع الساكنة والمتحركة 6-3  أثنٍن 23 3 لفصل السادسل اختبار دوري  أثنٍن 1 4 خصائص الموجات 7-2
 ثالثبء 17 3 الموائع الساكنة والمتحركة6-3  ثالثبء 24 3 الحركة الدورية1-7  ثالثبء 2 4 خصائص الموجات 7-2

 أربعبء 18 3 المواد الصلبة 4-6  أربعبء 25 3 الحركة الدورية1-7  أربعبء 3 4 سلوك الموجات 7-3
 خمٍص 19 3 المواد الصلبة 4-6  خمٍص 26 3 الحركة الدورية1-7  خمٍص 4 4 سلوك الموجات 7-3

 

 

 
 

رع عشاألضبىع الراب  األضبىع الخبمص عشر  األضبىع الثبلث عشر  

ىلإ 21/4/1442 من ىلإ 14/4/1442 من  25/4/1442  ىلإ 7/4/1442 من  18/4/1442   11/4/1442 
الرنين في االعمدة الهوائية  8-2

 واالوتار 
  أحذ 21 4

  أحذ 14 4 خصائص الصوت والكشف عنه 8-1
 أحذ 7 4 سلوك الموجات 7-3

 أثنٍن 8 4 سلوك الموجات 3-7  أثنٍن 15 4 خصائص الصوت والكشف عنه 1-8  أثنٍن 22 4 مختبر الفيزياء
ثامنلفصل الل اختبار دوري   ثالثبء 23 4 

الرنين في االعمدة الهوائية  8-2
 واالوتار 

  ثالثبء 16 4
 ثالثبء 9 4 مختبر الفيزياء

 
 

  أربعبء 24 4
الرنين في االعمدة الهوائية  8-2

 واالوتار 
 أربعبء 10 4 بعلفصل السال بار دورياخت  أربعبء 17 4

  خمٍص 25 4
الرنين في االعمدة الهوائية  8-2

 واالوتار 
 خمٍص 11 4 خصائص الصوت والكشف عنه 1-8  خمٍص 18 4

 
 
 

ة                                           الوـولكـة العربية السعودي

 وزارة التعلين 
  (280                                                                                )

 اإلدارة العاهة التعلين بونطقة الرياض      
 إدارة اإلشراف التربوي  



 

 
 

 
 
 

 األضبىع الطبدش عشر  االختببراث  االختببراث

ىلإ 12/5/1442 من ىلإ 5/5/1442 من  16/5/1442  ىلإ 28/4/1442 من  9/5/1442   2/5/1442 
   أحذ     أحذ   

 
 أحذ 28 4

 أثنٍن 29 4  أثنٍن     أثنٍن   

 ثالثبء 30 4  ثالثبء     ثالثبء   

 أربعبء 1 5  أربعبء     أربعبء   

 خمٍص 2 5  خمٍص     خمٍص   إجبزة منتصف العبم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بإدارة االشراف التربوي بونطقة الرياض العلوم الطبيعيةقسن 
 

 


