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  التجربة العملية: ما القوى المؤثرة في القطار؟

  مختبر الفيزياء: القوى في المصعد

  تقويم الفصل
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  استخدام الطاقة الكهربائية 2-2

 كراسة التجارب العملية طاقة في المياه الساخنة محفوظة؟: هل الالتجربة العملية

  : الجهد والتيار والمقاومةمختبر الفيزياء

  تقويم الفصل

 دوائر الثالث: 

 التوالي 

 والتوازي 

 الكهربائية

تجربة استهاللية: كيف تحمي المنصهرات الكهربائية الدوائر 

 الكهربائية؟

 

 يتضمن تجربة مقاومة التوازي ةالدوائر الكهربائية البسيط 1-3

 كراسة التجارب العملية : كيف تعمل المقاومات الموصولة معاً على التوازي؟التجربة العملية

  تطبيقات الدوائر الكهربائية 2-3
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 األول: الطاقة الحرارية

تجربة استهاللية: هل يسخن الماء الموجود 

 في كأس عند حملها بيديك؟
 

  يةدرجة الحرارة والطاقة الحرار 1-1

تغيرات حالة المادة وقوانين الديناميكا  2-1

 الحرارية

القانون األول للديناميكا الحرارية والقانون 

 تعلم ذاتيالثاني للديناميكا الحرارية 

 : التسخين والتبريدمختبر الفيزياء
 

 كراسة التجارب العملية ما مقدار الطاقة الالزمة لصهر الجليد؟

  تقويم الفصل

 : حاالت المادةالثاني

  تجربة استهاللية: هل ستطفو أم تغطس؟

 التمدد الحراري تعلم ذاتي خصائص الموائع 1-2

  القوى داخل السوائل 2-2

 السباحة تحت الضغ  تعلم ذاتي الموائع الساكنة والموائع المتحركة 3-2

 المواد الصلبة 4-2
 

  : التبريد بالتبخرمختبر الفيزياء

 كراسة التجارب العملية دو الصخرة أخف في الماء؟لماذا تب

  تقويم الفصل
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تحويل الثانية: 

 وانتقال الطاقة

  تحويل الطاقة 1-2

  الطاقة والماكينات 2-2

  انتقال الطاقة الحرارية 3-2

  فقد الطاقة خالل التحويل 4-2

  بقاء الطاقة 5-2

  مصادر الطاقة 6-2

  أسئلة الوحدة

ت قياساالثالثة: 

وحسابات انتقال 

 الطاقة

  مقدمة 1-3

ل طاقة االنفعال إلى طاقة حركة )غير يحسابات تحو 2-2-3البند  حسابات انتقال الطاقة 2-3

 مطلوب(

قياسات عملية لعمليات تحويل   3-3

 الطاقة

 

  أسئلة الوحدة
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 الدراسي المحتوى 

 مالحظات الموضوعات الفصل

األول: مقدمة في 

 الكيمياء

  قصة مادتين  1-1

  الكيمياء و المادة 2-1

 وبقانون النسب المتضاعفة غير مطل العناصر و المركبات 3-1

: التقنيات المعملية والسالمة في 1التجربة العملية

 المختبر

 : االستعمال الفعّال لموقد بنزن2التجربة العملية

 : كثافة الخشب3التجربة العملية

 كراسة التجارب العملية تجربة 

 تركيب الذرةالثاني: 

  تطور نظريات تركيب المادة 1-2

  مكونات الذرة  2-2

  لذرات ؟كيف تختلف ا 3-2

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

التفاعالت الثالث: 

 ائيةيالكيم

  التفاعالت والمعادالت 1-3

  تصنيف التفاعالت الكيميائية  2-3

 االحالل البسي  : 5التجربة العملية 

 االحالل المزدوج :6التجربة العملية 

 كراسة التجارب العملية

 المولالرابع: 
  قياس المادة  1-4

  الكتلة و المول 2-4
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  لكترونياإل التوزيع 1-2

الجدول الدوري الثاني: 

 والتدرج في خواص العناصر

 

  الحديث الدوري الجدول تطور 2-1

  العناصر تصنيف 2-2

 الصغير المختبر تجربة تنفيذ يتضمن  العناصر خواص تدرج 2-3

 المثالية العناصر الكيمياء مختبر

 ص الجدول الدوري للعناصر: خوا1التجربة العملية

: تدرج خواص العناصر في الجدول 2التجربة العملية

 الدوري

  العملية التجارب كراسة

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

لمركبات األيونية الثالث: ا

 والفلزات

  الرواب  األيونية والمركبات األيونية 1-3

  العملية تجاربال كراسة : خواص المركبات األيونية3التجربة العملية

  صيغ المركبات األيونية وأسماؤها 2-3

 قوة الرابطة التساهمية غير مطلوب التساهمية ةابطالر 4-1 الرابع: الروابط التساهمية

 تسمية األحماض األكسجينية غير مطلوب تسمية الجزيئات 2-4

الخامس: الحسابات 

 الكيميائية

  موالت المركبات 1-5

  ادالت الكيميائيةحسابات المع 3-5
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 الدراسي المحتوى 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات الموضوعات الفصل

 االهتزازات والموجاتاألول: 

   الحلزوني؟تجربة استهاللية: كيف تسلك الموجات في الناب

 الحركة الدورية 1-1
 

 خصائص الموجات 2-1
 

 يتضمن تجربة تداخل الموجات سلوك الموجات 3-1

: كيف تنعكس الموجات؟ وكيف التجربة العملية 

 تنكسر؟
 كراسة التجارب العملية

 : البندول البسي مختبر الفيزياء
 

 تقويم الفصل
 

 االنعكاس والمراياالرابع: 

 ستهاللية: كيف تظهر الصورة على الشاشة؟تجربة ا

 يتضمن تجربة موقع الصورة التقديرية االنعكاس عن المرايا المستوية 1-4

 كراسة التجارب العملية : أين تتكون صورتك في المرآة؟التجربة العملية

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 المرايا الكروية 2-4
 

 المقعرة : صور المرايامختبر الفيزياء
 

 تقويم الفصل
 

 االنكسار والعدساتالخامس: 

 تجربة استهاللية: كيف يبدو قلم رصاص في سائل عند النظر إليه جانبياً؟

 انكسار الضوء 1-5
 

 كراسة التجارب العملية : كيف ينحرف الضوء؟التجربة العملية

 ساتيتضمن تجربة تأثير تغطية العد العدسات المحدبة والمقعرة 2-5

 تطبيقات العدسات 3-5
 

 : العدسات المحدبة والبعد البؤريمختبر الفيزياء
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 يتضمن تجربة قياس التغير الرياضيات والفيزياء 1-1

  القياس 2-1

: كيف تعتمد الكتلة على الحجم؟التجربة العملية  كراسة التجارب العملية 

  كة األجسام: استكشاف حرمختبر الفيزياء

  تقويم الفصل

 تمثيل الثاني: 

 الحركة

  تجربة استهاللية: أي السيارتين أسرع؟

تصوير الحركة 1-2   

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

  الموقع والزمن 2-2

: تحديد موقع العربةالتجربة العملية  كراسة التجارب العملية 

  الزمن( –منحنى )الموقع  3-2

 يتضمن تجربة متجهات السرعة اللحظية عة المتجهةالسر 4-2

  : عمل رسوم مخططات الحركة مختبر الفيزياء
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 المالحظات لموضوعاتا الفصل

الحركة الثالث: 

 المتسارعة

تجربة استهاللية: هل تبدو جميع أنواع الحركة بالشكل نفسه 

 عند تمثيلها بيانياً؟
 

  التسارع)العجلة( 1-3

  الحركة بتسارع منتظم 2-3

  السقوط الحر 3-3

  التجربة العملية: كيف تتدحرج الكرة؟

  لناتج عن الجاذبية األرضيةمختبر الفيزياء: التسارع ا

  تقويم الفصل

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

عد القوى في ب  الرابع: 

 واحد

م معلق تجربة استهاللية: ما القوى التي يمكن أن تؤثر في جس

 بخي ؟
 

القوة والحركة 1-4   

  استخدام قوانين نيوتن 2-4

  قوى التأثير المتبادل 3-4

  ما القوى المؤثرة في القطار؟ التجربة العملية:
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 الكهربائية

تجربة استهاللية: كيف تحمي المنصهرات الكهربائية الدوائر 

 الكهربائية؟

 

 يتضمن تجربة مقاومة التوازي الدوائر الكهربائية البسيطة 1-3
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تجربة استهاللية: هل يسخن الماء الموجود 

 في كأس عند حملها بيديك؟
 

  درجة الحرارة والطاقة الحرارية 1-1

ديناميكا تغيرات حالة المادة وقوانين ال 2-1

 الحرارية

القانون األول للديناميكا الحرارية والقانون 

 تعلم ذاتيالثاني للديناميكا الحرارية 

 : التسخين والتبريدمختبر الفيزياء
 

 كراسة التجارب العملية ما مقدار الطاقة الالزمة لصهر الجليد؟

  تقويم الفصل

 الثاني: حاالت المادة
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  : التبريد بالتبخرمختبر الفيزياء

 لعمليةكراسة التجارب ا لماذا تبدو الصخرة أخف في الماء؟

  تقويم الفصل
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