
 

 
 

 لَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة والُمحتَوى الِعلمّي األساسّي المرتبط باألهداف األساسيّة ا

 الّدراسيّ  للعام (ة بفروعها األربعة انوية العامّ والثّ  طةالمتوسّ ) ةسميّ هادة الرّ المطلوبة لصفوف الشّ و الفيزياءة ِلَمنَهج مادّ            

 حصًرا  2021-2022 
 

 الِفهِرس
  فحة الصّ   

  1     ………………………………………….........................…………………………………… ةعامّ ال مالحظات الاألسباب الموجبة و

 
غة اللّ 

 الفرنسيّة

ة غاللّ  

 اإلنكليزيّة

    طة هادة المتوسّ الشّ 

 التّاسع األساسيّ 

 ……………………………………...………………................................……………… األساسيّ المضامين األساسيّة للّصّف التّاسع 
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    الثّانويّة هادة الشّ 

  ةالعلوم العامّ فرع 

 ………………………………......………...……….……………………ة العلوم العامّ فرع  – ثّانوّي الثّالثالالمضامين األساسيّة للّصّف 
3  8 

 فرع علوم الحياة  

 ……………………........…………………………….……………………فرع علوم الحياة    –  ثّانوّي الثّالثالالمضامين األساسيّة للّصّف  
4  9 

 فرع االجتماع واالقتصاد  

 ………………………………........…………………………………  فرع االجتماع واالقتصاد  –  ثّانوّي الثّالثالالمضامين األساسيّة للّصّف  
5  10 

 فرع اآلداب واإلنسانيّات  

 ……...………………..………………………………………………فرع اآلداب واإلنسانيّات    –  ثّانوّي الثّالثالالمضامين األساسيّة للّصّف  
6  11 

 

  



  2016/م/ 21رقم    المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم  2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       1  

 

 األسباب الموجبة: 

 ّن الّظروف والحيثيّات المذكورة أدناه: إ

  الدّراسيّ انطالقة العام    بتأخيرب  ا سبّ ممّ   ،اإلضراباتعليم بسبب  ف التّ ت إلى توقّ والتي أدّ   عبة التي رافقتهالمتأّزم في لبنان، واألوضاع االجتماعيّة الصّ   االقتصاديّ الوضع    -

 أشهر.ة كثر من عدّ أل  بشكل منتظم

خرى أة ونجاز المتفاوتة بين مادّ ونسب اإل   2022آذار    23ى  حتّ   األساسيّةحول إنجاز المواضيع/ األهداف    التّربوّي للبحوث واإلنماء جراها المركز  أراسة التي  نتيجة الدّ   -

 . المواد  معظمصف تقريبا في حوال النّ ضل األأفب والتي لم تتعدّ 

مين وصعوبة استكمال  ر لدى المتعلّ ه من صعوبات وتعثّ تظهرأوما    قاباتوابط والنّ والرّ  والخاص،  سميّ رّ ال  القطاعين: من    التّربويّ ين في الحقل  ة المعنيّ جتماعات مع كافّ اال  -

 .المنهج

في المدارس لصفوف    الدّراسيّ دة لنهاية العام  قبل المهل المحدّ   إنجازها  /د من تغطيتهاللتأكّ   وذلك  20121/م/13ميم رقم  عضمن التّ   المضامين  ر فيظإعادة النّ   منّااستدعت  

 .هاداتالشّ 

 :  الَمراِجع الُمعتََمَدة في هذا الّسياق

     الفيزياء. مادَّة( والتَّعاميم الاّلِحقَة بَِحَسب تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج 8/5/1997تاريخ  10227َمناِهج التَّعليم العام وأهدافها )الَمرسوم رقم 

 

 

 

 

 



  2016/م/ 21رقم    المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم  2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       2  

 

 اسع األساسيالتّ  فّ للصّ   الفيزياءالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 

 ا حصر   2022-2021طة للعام  هادة المتوس  متحانات الش  والمطلوبة ال

 

Détails du contenu du programme de Physique  Cycle 3 de l’éducation de base – EB9  

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016 تاريخ 2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم      2021/ 23/8 تاريخ 2021/م/13والت خفيف الص 

Livre scolaire national Détails du contenu du curriculum 

Page Chapitre Contenu 

59 5. Tension continue Électricité 

71 6. Tensions alternatives Électricité 

83 7. La Tension du secteur Électricité 

93 8. Conducteurs ohmiques Électricité 

109 9. Puissance et énergie électrique Électricité 

 

  



  2016/م/ 21رقم    المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم  2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       3  

 

 ةالعلوم العامّ فرع  - الث انوي الثّ الثّ  فّ للصّ   الفيزياءمادَّة الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج  

 ا حصر   2022-2021ة للعام انوي  هادة الث  متحانات الش  والمطلوبة ال

  

Détails du contenu du programme de Physique            Enseignement secondaire - S3       Série Sciences Générales   

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016 تاريخ 2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم      2021/ 23/8 تاريخ 2021/م/13والت خفيف الص 

Livre scolaire national Détails du contenu du curriculum 

Page Chapitre Contenu 

10 1. Énergie Mécanique 

29 2. Quantité de mouvement Mécanique 

60 4. Oscillations mécaniques Mécanique 

133 8. Induction électromagnétique Électricité 

154 9. Auto-induction Électricité 

173 
10. Courant alternatif sinusoïdal 
Note : Seulement la partie 10-5-A : (Charge et décharge d’un condensateur) est 
maintenue, toutes les autres parties sont suspendues. 

Électricité 

 



  2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       4  

 

 فرع علوم الحياة - الث انوي الثّ الثّ  فّ للصّ   الفيزياءمادَّة الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج  

 ا حصر   2022-2021ة للعام انوي  هادة الث  متحانات الش  والمطلوبة ال
 

Détails du contenu du programme de Physique  Enseignement secondaire - S3  Série Sciences de la Vie 

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016 تاريخ 2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم والت       2021/ 23/8 تاريخ 2021/م/13خفيف الص 

Livre scolaire national Détails du contenu du curriculum 

Page Chapitre Contenu 

10 1. Énergie Mécanique 

29 2. Quantité de mouvement Mécanique 

60 4. Oscillations mécaniques Mécanique 

133 8. Induction électromagnétique Électricité 

173 
10. Courant alternatif sinusoïdal 
Note : Seulement la partie 10-5-A : (Charge et décharge d’un condensateur) est 
maintenue, toutes les autres parties sont suspendues. 

Électricité 

 
 

 

  



  2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       5  

 

 قتصادجتماع واالفرع اال - للّصّف الثّانوّي الثّالث   الفيزياءالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 

 ا حصر   2022-2021ة للعام انوي  هادة الث  متحانات الش  والمطلوبة ال
 

Détails du contenu du programme de Physique  Enseignement secondaire - S3   Série Sociologie et Économie  

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016 تاريخ 2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رق      2021/ 23/8 تاريخ 2021/م/13م والت خفيف الص 

Livre scolaire national Détails du contenu du curriculum 

Page Chapitre Contenu 

11 1. Le travail et l’énergie mécanique Énergie 

20 2. Les formes d’énergie Énergie 

29 3. Les sources d’énergie et leur action polluante Énergie 

39 4. La radioactivité Radioactivité 

 

 
 

 



  2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       6  

 

   فرع اآلداب واإلنسانيّات -للّصّف الثّانوي الثّالث ة الفيزياء  الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادّ 

 ا حصر   2022-2021ة للعام انوي  هادة الث  متحانات الش  والمطلوبة ال

 

Détails du contenu du programme de Physique  Enseignement secondaire - S3  Série Lettres et Humanités  

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016 تاريخ 2016/م/21الت عميم رقم والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم      2021/ 23/8 تاريخ 2021/م/13والت خفيف الص 

Livre scolaire national Détails du contenu du curriculum 

Page Chapitre Contenu 

11 1. Le travail et l’énergie mécanique Énergie 

20 2. Les formes d’énergie Énergie 

29 3. Les sources d’énergie et leur action polluante Énergie 

39 4. La radioactivité Radioactivité 

 

 



  2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       7  

 

 اسع األساسيالتّ  فّ للصّ   الفيزياءالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 

طة للعام   هادة المتوس   حصر ا  2022-2021والمطلوبة المتحانات الش 
 

Curriculum Content Details for Physics    Cycle 3 of Basic Education - Grade 9   

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016تاريخ  2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم      2021/ 23/8تاريخ  2021/م/13والت خفيف الص 

National Textbook Curriculum Content Details 

Page Chapter  Content 

59 5. DC Voltage Electricity 

71 6. Alternating Voltage Electricity 

83 7. The Voltage of the Mains Electricity 

93 8. Resistors Electricity 

109 9. Electric Power and Energy Electricity 

 

  



  2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       8  

 

 ةالعلوم العامّ فرع  - الث انوي الثّ الثّ  فّ للصّ   الفيزياءمادَّة الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج  

هادة الث انوي ة للعام   حصر ا  2022-2021والمطلوبة المتحانات الش 

  

Curriculum Content Details for Physics    Secondary Education - S3 General Sciences Section  

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016تاريخ  2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم      2021/ 23/8تاريخ  2021/م/13والت خفيف الص 

National Textbook Curriculum Content Details 

Page Chapter  Content 

10 1. Energy Mechanics 

29 2. Linear Momentum Mechanics 

60 4. Mechanical Oscillations Mechanics 

133 8. Electromagnetic Induction Electricity 

154 9. Self-induction Electricity 

173 
10. Alternating Sinusoidal Current 
Only Part 10-5-A: (Charging and discharging of a capacitor) is maintained, all the other 
parts are suspended. 

Electricity 

 



  2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       9  

 

 فرع علوم الحياة - الث انوي الثّ الثّ  فّ للصّ   الفيزياءمادَّة الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج  

هادة الث انوي ة للعام   حصر ا  2022-2021والمطلوبة المتحانات الش 
 

Curriculum Content Details for Physics  Secondary Education - S3 Life Sciences Section   

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016تاريخ  2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم      2021 /23/8تاريخ  2021/م/13والت خفيف الص 

National Textbook Curriculum Content Details 

Page Chapter  Content 

10 1. Energy Mechanics 

29 2. Linear Momentum Mechanics 

60 4. Mechanical Oscillations Mechanics 

133 8. Electromagnetic Induction Electricity 

173 
10. Alternating Sinusoidal Current 
Only Part 10-5-A: (Charging and discharging of a capacitor) is maintained, all the other 
parts are suspended. 

Electricity 

 
 

 

  



  2016/م/ 21رقم    المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم  2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       10  

 

 قتصادجتماع واالفرع اال - للّصّف الثّانوّي الثّالث   الفيزياءالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 

هادة الث انوي ة للعام   حصر ا  2022-2021والمطلوبة المتحانات الش 
 

Curriculum Content Details for Physics  Secondary Education - S3     Sociology and Economics Section  

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016تاريخ  2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم      2021/ 23/8تاريخ  2021/م/13والت خفيف الص 

National Textbook Curriculum Content Details 

Page Chapter  Content 

11 1. Work and Mechanical Energy Energy 

20 2. Forms of Energy Energy 

29 3. Sources of Energy and the Pollution they Cause Energy 

39 4. Radioactivity Radioactivity 

 

 
 

 



  2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ  2018/م/28مع األخذ بعين االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   ، ا حصر    2022- 2021)المتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي    الرسمية   الشهادة   لصفوف   الفيزياء  لمادة  المضامين األساسّية 
 .2021/ 8/ 23  تاريخ   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3  تاريخ 

 حصًرا2022-2021ة بفروعها األربعة للعام الدراسي المتوسطة والثانوية العامّ  للشهادتينالمطلوبة لإلمتحانات الرسمية  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       11  

 

   فرع اآلداب واإلنسانيّات -للّصّف الثّانوي الثّالث ة الفيزياء  األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادّ الَمضامين التَّعليميَّة 

هادة الث انوي ة للعام   حصر ا  2022-2021والمطلوبة المتحانات الش 

 

Curriculum Content Details for Physics  Secondary Education- S3            Literature and Humanities Section  

ادر ضمن الت عميم رقم  ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28مالحظة: يأخذ هذا الُمستند بعين االعتبار الت خفيف الص  ،  3/9/2016تاريخ  2016/م/21والت خفيف الص 
ادر ضمن الت عميم رقم      2021/ 23/8تاريخ  2021/م/13والت خفيف الص 

National Textbook Curriculum Content Details 

Page Chapter  Content 

11 1. Work and Mechanical Energy Energy 

20 2. Forms of Energy Energy 

29 3. Sources of Energy and the Pollution they Cause Energy 

39 4. Radioactivity Radioactivity 

 

 


