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المفاهيم والنتاجات الحرجة
لمبحث

الفيزياء
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الفيزياء  للصف التاسع               
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 225 دقيقة

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

التاسع                                   

- يذكـر عناصـر عمليـة القياس مـع أمثلة القياس العلمي
. عليها

- يوضح المقصود بدقة القياس.

- يتوصل إلى مفهوم القياس.
- يتوصل إلى عناصر عملية القياس.

- يسـتخدم أدوات مختلفـة بشـكل صحيـح 
فـي قيـاس كميـات ماديـة مختلفـة.

المناسـبة  الفيزيائيـة  الكميـات  يوظـف   -
ومـن النـوع ذاتـه، ليتوصـل إلـى نتائـج 
المقـدار. فيزيائيـة غيـر معروفـة  كميـات 
الصحيحـة  الرياضيـة  العالقـة  يسـتخدم   -
ليتوصـل إلـى نتيجة قيـاس كميات مادية 

. مختلفة
نتائـج  اختـالف  سـبب  تفسـير  يحـاول   -
القيـاس عنـد تكـرار التجربـة عـدة مـرات.

- يذكر مصادر أخطاء القياس. 

45 دقيقة

النظام العالمي 
للوحدات

- يتعرف النظام العالمي للوحدات.
العالمـي  النظـام  وحـدات  يوضـح   -
الخـاص بقياس الطـول والزمن والكتلة 

وغيرهـا.

- يتعـرف إلـى النظـام العالمـي للقيـاس ، 
القيـاس األخـرى.  أنظمـة  وبعـض 

- يوضـح وحـدات النظـام العالمي الخاصة 
الزمـن  المسـافة،  )الكتلـة،  بقيـاس 

الوحـدات(. مـن  وغيرهـا 
)المسـطرة،  مـن:  كال  بدقـة  يسـتخدم   -
وسـاعة اإليقـاف، والميـزان الحسـاس( 
المناسـبة. األساسـية  الكميـات  قيـاس  فـي 

90 دقيقة

الطاقة الميكانيكية، 
حفظ الطاقة 
الميكانيكية

- يوضح مفهوم الطاقة الميكانيكية.
- يسـتقصي العوامـل التـي تعتمـد عليهـا 

والحركـة. الوضـع  طاقتـا 
- يطبـق عالقـات الطاقـة فـي حل مسـائل 

بية. حسا

- يوضـح مفهـوم الطاقـة الحركيـة، ويذكـر 
وحـدة قياسـها. 

وطاقـة  المرونيـة،  الوضـع  طاقـة  يميـز   -
الجاذبيـة. عـن  الناشـئة  الوضـع 
-  يوضح مفهوم الطاقة الميكانيكية .

بالطاقـة  الخاصـة  العالقـات  يطبـق   -
حسـابية. مسـائل  حـل  فـي  الميكانيكيـة 
- يوضح المقصود بحفظ الطاقة الميكانيكية. 
فـي  المؤثـرة  العوامـل  عمليـا  يسـتقصي   -
الكامنـة(،  )الطاقـة  الوضـع  مقـدار طاقـة 

الحركـة. وطاقـة 
- يبحـث فـي تطبيقـات عمليـة وتكنولوجيـة 

الميكانيكيـة. للطاقـة 

90 دقيقة
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الفيزياء  للصف العاشر               
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 240 دقيقة

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

العاشر

الكمياُت الُمتَِّجهةُ، 
الكمياُت القياسيةُ 

ـُح المقصـوَد بالكميـاِت الفيزيائيِة:  - يوضِّ
الُمتَِّجهِة، والقياسـيِة.

-  يُصنّـف الكميـات الفيزيائيـة إلـى كميات 
قياسـية وكميـات متجهة.

-  يُمثّل الكميات المتجهة بيانيًّا.

30 دقيقة

خصائَص 
الُمتَِّجهاِت 

علـى  الُمتَِّجهـاِت  خصائـَص  ُق  يُطبِـّ  -
ُمتَِّجهـٍة. فيزيائيـٍة  كميـاٍت 

- يستنتج خصائص المتجهات.
إليجـاد  رياضيـة  معـادالت  يسـتخدم   -

متجهيـن. طـرح  أو  جمـع  حاصـل 
-  يُحلّل متجهًا إلى ُمرّكبتيه.

- يجد محصلة عدة متجهات حسابيًّا.
لمتجهيـن،  القياسـي  الضـرب  يُعـّرف   -

رياضيًّـا. عنـه  ويُعبّـر 
لمتجهيـن،  المتجهـي  الضـرب  يُعـّرف   -
الضـرب  ناتـج  مقـدار  عـن  ويعبّـر 
ناتـج  اتجـاه  ويُحـّدد  بمعادلـة رياضيـة، 

اليمنـى. اليـد  كـف  بقاعـدة  الضـرب 

90 دقيقة

بوصـِف الموقُع الُمتعلِّقـةَ  راِت  الُمتغيِـّ ُل  يُمثِـّ  -
بيانيـٍة. برسـوٍم  الحركـِة 

- يوضـح المقصـود بـكلٍّ مـن: الموقـع، 
واإلزاحـة والمسـافة،  اإلسـناد،  ونقطـة 

30 دقيقة

السرعةُ
الحركةُ المنتظمة 

بوصـِف  ُق  تتعلَـّ بيانيـةً  ـُر رسـوًما  يُفسِّ  -
الحركـِة.

فـي حـلِّ  الحركـِة،  - يسـتخدُم معـادالِت 
المسـائِل.

الحياتيـِة  التطبيقـاِت  أهميـةَ  يسـتقصي   -
للحركـِة فـي بُْعـٍد واحـٍد. 

الحركة  من:  بكلٍّ  المقصود  يوضح   -
المنتظمة، والسرعة القياسية، والسرعة 

المتجهة،  والسرعة  اللحظية
- يحسـب السـرعة المتوسـطة والسـرعة 

اللحظيـة
- يُفسِّر منحنى )الموقع - الزمن(.

60 دقيقة

- يوضح المقصود بالتسارعالتساُرُع
- يحسب التسارع المتوسط.

- يصف حركة جسم في خط مستقيم.
الخطيـة  الحركـة  تغيـرات  عـن  يُعبـر   -
لحركـة جسـم فـي بُعـد واحـد بتسـارع 
ثابـت بمعـادالت رياضيـة، أو رسـوًما 

بيانيـة.
الزمـن(   - )السـرعة  منحنـى  ـر  يُفسِّ  -

جسـم. لحركـة 

30 دقيقة
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الفيزياء  للصف الحادي عشر / الفرع العلمي               
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 335 دقيقة

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الحادي 
عشر

الكمية المتجهة، 
الكمية القياسية. 

الفيزيائيـة  بالكميـة  المقصـود  يوضـح   -
المتجهـة. الفيزيائيـة  والكميـة  القياسـية، 

كميـات  إلـى  الفيزيائيـة  الكميـات  يصنـف   -
مشـتقة. وكميـات  أساسـية 

20 دقيقة

- يمثل المتجهات بيانيًّا.خصائَص الُمتَِّجهاِت 
- يتعرف بعض خصائص المتجهات.

- يستخدم معادالت رياضية إليجاد حاصل جمع 
وطرح المتجهات.

لمتجهين، ويعبر عن  القياسي  الضرب  - يعرف 
هذا الضرب بمعادلة رياضية.

متجهين  بين  المحصورة  الزاوية  يحسب   -
باستخدام تعريف الضرب القياسي لمتجهين.

- يعرف الضرب االتجاهي لمتجهين، ويعبر عن 
رياضية،  بمعادلة  الضرب  هذا  ناتج  مقدار 

ويحدد اتجاه ناتج الضرب بقاعدة اليد اليمنى.
- يحلل المتجه إلى مركبتيه ويمثله بيانيًا.

60 دقيقة

قوة المحصلة
مخطط الجسم الُحر.

- يوضح المقصود بمفهوم القوة المحصلة- يجد محصلة قوى عدة.
- يمثل القوة المحصلة بالرسم.

15 دقيقة

علـى القوة  اعتمـاًدا  حياتيـة  مشـاهدات  يفسـر   -
الثالثـة. نيوتـن  قوانيـن 

- يطبق قوانين نيوتن في حل مسائل حسابية

- يفسـر مشـاهدات ومواقـف حياتيـة باسـتخدام قوانيـن 
نيوتـن فـي الميكانيـكا.

-  يسـتقصي العالقـة بيـن قـوة االحتـكاك بيـن جسـمين 
وكل مـن القـوة العموديـة وطبيعـة سـطحي الجسـمين.
- يفسر نقصان مقدار قوة االحتكاك عند بدء الحركة.

- يسـتقصي العالقة بين القوة والتسـارع لجسـم يتحرك 
في خط مسـتقيم.

- يطبق قوانين نيوتن في حل مسائل حسابية.

90 دقيقة

ويعبـر القوة المركزية المركزيـة  القـوة  مفهـوم  يوضـح   -
رياضيًـا عنهـا 

- يحـدد العوامـل التـي يعتمـد عليهـا مقـدار القـوة 
المركزيـة التـي تسـبب الحركـة الدائريـة عـن 

بينهمـا. الرياضيـة  العالقـة  طريـق تحليـل 
الحركـة  لدراسـة  مناسـب  إسـناد  موقـع  يحـدد   -

مـا. لجسـم  الدائريـة 

30 دقيقة

- يوضح مفهوم الشغل، ويذكر وحدة قياسه.- يوضح المفاهيم المتعلقة بالشغل والطاقةالشغل والطاقة
- يوضح مفهوم الطاقة الحركية ويذكر وحدة قياسها.

الوضـع  وطاقـة  المرونيـة،  الوضـع  طاقـة  يميـز   -
الجاذبيـة. عـن  الناشـئة 

- يسـتقصي عمليًـا العوامـل المؤثـرة فـي مقـدار طاقـة 
الوضـع )الطاقـة الكامنـة(.

- يعـرف الشـغل الـذي تبذلـه قـوة ثابتـة والشـغل الـذي 
تبذلـه قـوة متغيـرة.

- يكتـب العالقـة الرياضيـة للشـغل ويطبقهـا فـي حـل 
مسـائل حسـابية.

- يوضح مفهوم الطاقة الحركية ويذكر وحدة قياسها.

120 دقيقة
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الفيزياء  للصف الحادي عشر / الفرع الصناعي               
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 185 دقيقة

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الحادي 
عشر

الكمية المتجهة، 
الكمية القياسية. 

الفيزيائيـة  بالكميـة  المقصـود  يوضـح   -
المتجهـة. الفيزيائيـة  والكميـة  القياسـية، 

كميـات  إلـى  الفيزيائيـة  الكميـات  يصنـف   -
مشـتقة. وكميـات  أساسـية 

20 دقيقة

- يمثل المتجهات بيانيًّا.خصائَص الُمتَِّجهاِت 
- يتعرف بعض خصائص المتجهات.

حاصـل  إليجـاد  رياضيـة  معـادالت  يسـتخدم   -
المتجهـات. وطـرح  جمـع 

- يعـرف الضـرب القياسـي لمتجهيـن، ويعبر عن 
هـذا الضرب بمعادلـة رياضية.

متجهيـن  بيـن  المحصـورة  الزاويـة  يحسـب   -
باسـتخدام تعريـف الضـرب القياسـي لمتجهيـن..

- يعـرف الضـرب االتجاهـي لمتجهيـن، ويعبـر 
بمعادلـة  الضـرب  هـذا  ناتـج  مقـدار  عـن 
رياضيـة، ويحـدد اتجـاه ناتـج الضـرب بقاعدة 

اليمنـى. اليـد 
- يحلل المتجه إلى مركبتيه ويمثله بيانيًا.

60 دقيقة

قوة المحصلة
مخطط الجسم الُحر.

- يوضح المقصود بمفهوم القوة المحصلة- يجد محصلة قوى عدة.
- يمثل القوة المحصلة بالرسم.

15 دقيقة

علـى القوة  اعتمـاًدا  حياتيـة  مشـاهدات  يفسـر   -
الثالثـة. نيوتـن  قوانيـن 

مسـائل  حـل  فـي  نيوتـن  قوانيـن  يطبـق   -
بية حسـا

- يفسـر مشـاهدات ومواقـف حياتيـة باسـتخدام قوانيـن 
نيوتـن فـي الميكانيـكا.

-  يسـتقصي العالقـة بيـن قـوة االحتـكاك بيـن جسـمين 
وكل مـن القـوة العموديـة وطبيعـة سـطحي الجسـمين.
- يفسر نقصان مقدار قوة االحتكاك عند بدء الحركة.

- يسـتقصي العالقة بين القوة والتسـارع لجسـم يتحرك 
في خط مسـتقيم.

- يطبق قوانين نيوتن في حل مسائل حسابية.

90 دقيقة




