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:الصف املتوسطة املرحلة: األسبوعيف  عدد احلصص علوم املادة: الثالث   4 
 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 - هـ20/8/1444

 م12/3/2023

 إىل

 - هـ24/8/1444

 م16/3/2023

 احلركة والزخم:  تاسعالفصل ال

 تغري املوضع احلركة ـ 

 السرعة
 التمثيل البياني للحركة

 1مراجعة الدرس 

 (2األسبوع )

   -هـ27/8/1444

 م19/3/2023

 إىل

  -  هـ1/9/1444

 م23/3/2023

 التسارع

 التسارع واحلركة
 حساب التسارع
 2مراجعة الدرس 

 الزخم والتصادمات

 )كمية احلركة)الزخم الكتلة والقصور الذاتي ـ 
 (3األسبوع )

 -   هـ4/9/1444

 م26/3/2023

 إىل

  -  هـ8/9/1444

 م30/3/2023

 حفظ الزخم

 3مراجعة الدرس  ـ  حفظ الزخمتابع : 

 اكتشافات مفاجئة ـ استقصاء من واقع احلياة 

 مراجعة الفصل التاسع

 (4األسبوع )

 -  هـ11/9/1444

 م2/4/2023

 إىل

 -    هـ15/9/1444

 م6/4/2023

 الفصل العاشر: القوة وقوانني نيوتن

 ـ القوة لنيوتن يف احلركة والثاني األولالقانونان 

 ـ االحتكاك لنيوتن يف احلركة األولالقوة والقانون 

 القانون الثـاني لنيوتن يف احلركة

 اجلـاذبية

 (5األسبوع )

 -    هـ18/9/1444

 م9/4/2023

 إىل

   -   هـ22/9/1444

 م13/4/2023

 استخدام القانون الثاني لنيوتن

 احلركة الدائرية

 1مراجعة الدرس  ـ  مقاومة اهلواء

 القانون الثالث لنيوتن

 قوة الفعل وقوة رد الفعل

 (6األسبوع )

     هـ6/10/1444

 م26/4/2023

 إىل 

  -  هـ7/10/1444

 م27/4/2023

 

 

 

  انعدام الوزن

 هـ1444 للعام الدراسي الثالثفصل الدراسي احملتوى الدراسي على األسابيع يف ال توزيع
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 2مراجعة الدرس  إجازة عيد الفطر

 (7األسبوع )

     هـ10/10/1444

 م30/4/2023

 إىل 

  -  هـ14/10/1444

 م4/5/2023

 واجملتمع العلم استقصاء من واقع احلياة ــ 

 العاشر مراجعة الفصل

 اخلامسةاختبار مقنن الوحدة 

 الفصل احلادي عشر: الكهرباء

 ـ الشحنات الكهربائية التيار الكهربائي

 (8األسبوع )

 -   هـ17/10/1444

 م7/5/2023

 إىل

  - هـ21/10/1444

 م11/5/2023

 

  القوى الكهربائية

 التيار الكهربائي

 املقاومة الكهربائية

 1مراجعة الدرس 

 (9األسبوع )

 

 -  هـ24/10/1444

 م14/5/2023

 إىل

 -  هـ28/10/1444

 م18/5/2023

 

 الدوائر الكهربائية

 التحكم يف التيار الكهربائي

 الدوائر املوصولة على التوالي و على التوازي

 القدرة الكهربائية ـ  محاية الدوائر الكهربائية

 2مراجعة الدرس  ـ  مةالالكهرباء والس

 (10األسبوع )

 

 -   هـ1/11/1444

 م21/5/2023

 إىل

  -   هـ5/11/1444

 م25/5/2023

 

 واجملتمع العلم استقصاء من واقع احلياة ــ 

 احلادي عشر مراجعة الفصل

 : املغناطيسية الفصل الثاني عشر

 املغــانط ـ  ت املغناطيس قدمياالااستعم ـ  اخلصائص العامة للمغناطيس

 1مراجعة الدرس  ـ  رضألاجملال املغناطيسي ل

 (11األسبوع )

 -    هـ8/11/1444

 م28/5/2023

 إىل

    هـ12/11/1444

 م1/6/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 

 

 

 الكهرومغناطيسية

 ّ مغناطيسًيا الالتيار الكهربائي يولد جما

 التجاذب والتنافر املغناطيسي

 استعمال املغانط يف توليد الكهرباء

 (12األسبوع )

 

 -   هـ15/11/1444

 م4/6/2023

 إىل

  -  هـ19/11/1444

 م8/6/2023

 ت الفائقة التوصيلالاملوص ـ  تغيري اجلهد الكهربائي
 2مراجعة الدرس  ـ  التصوير بالرنني املغناطيسي

 الثاني عشرمراجعة الفصل 

 ادسةالساختبار مقنن الوحدة 
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 (13األسبوع )

   - هـ22/11/1444

 م11/6/2023

 إىل

  -  هـ26/11/1444

 م15/6/2023

 إثراءات

 إثراءات 

 تعزيز املهارات

 تعزيز املهارات

 (14األسبوع )

 -  هـ29/11/1444

 م18/6/2023

 إىل

 -   هـ4/12/1444

 م22/6/2023

 اختبارات الفصل الدراسي الثالث


