


 

� األول  للصف ه ١٤٤٣  العام الدراسي  العلوم منهجتوزيع 
   الثالث الدراسي  الفصل ابتدا��

 

 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 لوحدة الرا�عة الطقس ا  ١٧/٨  األحد

  الفصل السادس الطقس والفصول 
 الطقس من حولنا   -١

 الطقس من حولنا -٢

 من حولنا الطقس  -٣

 ٨/ ٢٤ 
 الطقس من حولنا   -١

 الطقس من حولنا -٢

  ا الفصول األر�عة  -٣

 ٢/٩ 

 الفصول األر�عة   -١

 الفصول األر�عة  -٢

  الفصول األر�عة   -٣

 الفصول األر�عة   -١ ٩/ ٩ 
 مراجعة الفصل  -٢

 الوحدة السادسة ا��ركة والطاقة
 الفصل التاسع ا��ركة

 املوقع وا��ركة    -٣

 ٩/ ١٠  ٩/ ٣  ٨/ ٢٥  ٨/ ١٨  االثنني 
 ٩/ ١١  ٤/٩  ٨/ ٢٦  ٨/ ١٩  الثال�ء
 ٩ /١٢  ٩/ ٥  ٨/ ٢٧  ٨/ ٢٠  األربعاء 

 ٩ /١٣  ٩/ ٦  ٨/   ٢٨  ٨/ ٢١  اخلميس 
السابعاألسبوع    السادس األسبوع      األسبوع اخلامس     الثامناألسبوع    
 ٩/ ١٦  األحد

 املوقع وا��ركة  -١ 

 ا املوقع وا��ركة -٢

 املوقع وا��ركة    -٣

 املوقع وا��ركة  -١  ٩/ ٢٣ 

 الدفع وال��ب  -٢
 ١٠/ ٧ 

 الدفع وال��ب  -١

 الدفع وال��ب  -٢

   الدفع وال��ب    -٣

 الدفع وال��ب  -١ ١٠/ ١٤ 

 ا مراجعة الفصل  -٢

   لفصل العاشر الطاقةا

   الطاقة وا��رارة -٣

 ١٠/ ١٥  ١٠/ ٨  ٩/ ٢٤  ٩/ ١٧  االثنني 

 ٩/ ٢٥  ٩/ ١٨  الثال�ء

 إجازة عيد الفطر املبارك 
 ١٦/١٠  ١٠/ ٩ 

 ١٠/ ١٧  ١٠/ ١٠  ٩/ ٢٦  ٩/ ١٩  األربعاء 

 ١٠/ ١٨  ١٠/ ١١  ٢٧/٩  ٩/ ٢٠  اخلميس 
عشر  الثايناألسبوع    عشر   احلادياألسبوع    العاشر األسبوع    التاسعاألسبوع      
 الطاقة وا��رارة  -١ ١٠/ ٢١  األحد

  الطاقة وا��رارة -٢

 ١٠/ ٢٨ 
 الطاقة وا��رارة  -١

 الطاقة وا��رارة  -٢

   الضوء والصوت    -٣

 ١١/ ٦ 
 الضوء والصوت  -١

 الضوء والصوت  -٢

   الضوء والصوت    -٣

 الضوء والصوت  -١ ١١/ ١٣ 

   ا مراجعة الفصل -٢
 ١١/ ١٤  ١١/ ٧  ١٠/ ٢٩  ١٠/ ٢٢  االثنني 
 ١١/ ١٥  ١١/ ٨  ١١/ ١  ٢٣/١٠  الثال�ء

 ١٠/ ٢٤  األربعاء 
 �اية اسبوع مطولة    إجازة

 ١١/ ١٦  ١١/ ٩  ١١/ ٢ 
 إجازة �اية اسبوع مطولة   

 ١١/ ١٧  ١١/ ١٠  ١١/ ٣  ١٠/ ٢٥  اخلميس 
         األسبوع الرابع عشر     عشر  الثالثاألسبوع    
 ١١/ ٢٠  األحد

 االختبارات النهائية 

 ١١ /٢٧ 

  االختبارات النهائية 

 �اية العام الدراسي إجازة 
 ٣٠/٦/٢٠٢٢ه   ١٢/١٤٤٣/ ١

 

 ١١ /٢٨  ١١/ ٢١  االثنني 

 ١١/ ٢٩  ٢٢/١١  الثال�ء

 ١١ /٣٠  ١١/ ٢٣  األربعاء 

 ١٢ /١  ١١/ ٢٤  اخلميس 

 


