


 
         

 

  5 األسبوع في الحصص عدد   الثانوي  األول الصف  1فيزياء  املادة  هـ 1443، العام الدراسي    الثان املقرر، الفصل  جدول توزيع  
 

الثالث األسبوع    الثاني األسبوع    األول  األسبوع   األسبوع   الرابع  األسبوع    

     1/5  الحصة 
25/1 

2/5      3/5      4/5      5/5       8/5     
25/1 

9/5      10/5      11/5      12/5       15/5     
25/1 

16/5      17/5      18/5      19/5       22/5     
25/1 

23/5      24/5      25/5      26/5      
 والعجلة  التسارع ـ املتسارعة  الحركة       مطولة أسبوع نهاية إجازة  الحركة  تصوير ـ الحركة  تمثيل  الفيزياء  علم إلى  مدخل      1

 الزمن  ـ املتجهة  السرعة  منحنى  املتجهة  السرعة   املراجعة +  النقطي الجسيم نموذج  تمارين حل+  الفيزياء علم إلى مدخل تابع  2

 الزمن  السرعة  منحنى من التسارع حساب   اللحظية  املتجهة  السرعة   الزمن  ـ املوقع  القياس  3

 الثابت  التسارع بداللة  املوقع +  ثابت بتسارع الحركة   مراجعة +  اللحظية  املتجهة  السرعة   الزمن  املوقع منحنى  والضبط  الدقة  ـ  الوحدات تحليل ـ القياس  4

 تكوينية  وتقويمات عملية  أنشطة   2 الفصل  نهاية  الفصل  تقويم  مراجعة +  الزمن  املوقع منحنى  1 الفصل  نهاية  تقويم  5

السابع األسبوع    السادس  األسبوع    الخامس  األسبوع   األسبوع   الثامن األسبوع    

     29/5  الحصة 
25/1 

30/5      1/6      2/6      3/6       6/6      7/6      8/6      9/6      10/6       13/6      14/6      15/6      16/6      17/6       20/6      21/6      22/6      23/6      24/6      
 الظاهري  الوزن  القوى  جمع   الثاني الفصل  منتصف إجازة  مراجعة +  الحر السقوط  1

 مراجعة +  الحدية  والسرعة  املعيقة  القوة  الثاني  نيوتن قانون    الثاني الفصل  منتصف إجازة  3 الفصل  تقويم  2

 الثالث  نيوتن قانون  ـ املتبادل التأثير قوى   األول  نيوتن قانون    الثاني الفصل  منتصف إجازة  والحركة  القوة ـ واحد بعد في  القوى   3

 والخيوط  الحبل في الشد قوى   مراجعة    الثاني الفصل  منتصف إجازة  املجال  وقوى  التالمس قوى   4

 مراجعة +  العمودية  القوة  نيوتن قوانين  استخدام  الثاني الفصل  منتصف إجازة  واتسارع القوة  5

عشر  الحادي  األسبوع    العاشر  األسبوع    التاسع  األسبوع   األسبوع   عشر  الثاني األسبوع    

      23/7      22/7      21/7      20/7      19/7       17/7      16/7      15/7      14/7      13/7       10/7      9/7      8/7      7/7      6/7       2/7      1/7      29/6      28/6      27/6  الحصة 
   مراجعة   املقذوفات  حركة  ـ بعدين في الحركة   مراجعة +  جبريا املتجهات جمع  4 الفصل  نهاية  تقويم  1

 6الفصل  تقويم  المقذوفات التي تنطلق بزاوية ـ مراجعة    االحتكاك   املتجهات  ـ بعدين في  القوى   2

 تقويم نهاية الفصل    الدائرية  الحركة   مراجعة    املتجهات  مركبات  3

 مطولة أسبوع نهاية إجازة  التسارع المركزي  مائل  مستوى  على  الحركة ـ   بعدين  في والحركة  القوة  مطولة أسبوع نهاية إجازة  4

 مطولة أسبوع نهاية إجازة  السرعة المتجهة النسبية   تقويم الفصل    مطولة أسبوع نهاية إجازة  5

الدراس ي  الفصل أثناء االجازات     عشر  الثالث األسبوع   الحصة    

1  26/7      27/7      28/7      29/7      30/7       3/8 4/8 5/8 6/8 7/8   

   الدراس ي  الفصل نهاية اختبارات  متنوعة  تقويمات  2
            15/5                     مطولة أسبوع نهاية إجازة

  10/6 -     6/6   الثاني الفصل  منتصف إجازة

 2/7    -     1/7   مطولة أسبوع نهاية إجازة

 23/7  -    22/7   مطولة أسبوع نهاية إجازة

   الدراس ي  الفصل نهاية اختبارات   الدراس ي  الفصل نهاية اختبارات  3

4      

5      
 

 

  :املدرسة مدير اسم  :التربوي  املشرف اسم  :املعلم اسم

  :توقيعه  :توقيعه  :توقيعه


