
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/9                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى التاسع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/9science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى التاسع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/qa/9science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 2023 - 2022األكاديميلعام ل الفصلية الخطة          

    الثانيالفصل الدراس ي  تاسع ال  املستوى العلوم   مادة             
 

 مالحظات الدرس اسم الوحدة  املجال األسبوع

 األسبوع األول 
25 -29 /12/2022 

 التنفس الخلوي الالهوائي  األحياء

  الخلوي الالهوائي؟ وما تأثيراته على الثدييات؟ ما التنفس 
 1ما أهمية التنفس الخلوي الالهوائي في الكائنات الحية الدقيقة؟ 
 2ما أهمية التنفس الخلوي الالهوائي في الكائنات الحية الدقيقة؟ 
 ما استخدامات التنفس الخلوي الالهوائي في صناعة األغذية؟

 

 الثاني األسبوع 
1-5 /1/2023 

 األحياء

  ماذا تعرف عن التنفس الخلوي الالهوائي؟  التنفس الخلوي الالهوائي 

 االنقسام الخلوي والتكاثر 
 1ما االنقسام الخلوي املتساوي؟
 2ما االنقسام الخلوي املتساوي؟

 1كيف تتكاثر الكائنات الحية وحيدة الخلية؟ 
 

 األسبوع الثالث
8-12/1 /2023 

 االنقسام الخلوي والتكاثر  األحياء

  2كيف تتكاثر الكائنات الحية وحيدة الخلية؟ 
 ما االنقسام الخلوي املنصف؟ 

 كيف تتكاثر الكائنات الحية جنسيا على املستوى الخلوي؟
 ما أوجه الشبه واالختالف بين الخاليا الجنسية عند الذكور واإلناث؟ 

 

 األسبوع الرابع 
15 -19 /1/2023 

 األحياء
 

 االنقسام الخلوي والتكاثر 

 

  ما أوجه الشبه واالختالف بين التكاثر الالجنس ي والتكاثر الجنس ي؟ 
 ماذا تعرف عن االنقسام الخلوي والتكاثر؟ 

 سلسلة نشاط الفلزات  الكيمياء 
  1الكيميائي؟ كيف يمكنك ترتيب الفلزات في سلسلة النشاط 

 2كيف يمكنك ترتيب الفلزات في سلسلة النشاط الكيميائي؟ 
 

 األسبوع الخامس
22 -26 /1/2023 

 
 الكيمياء 

 
 سلسلة نشاط الفلزات 

  1كيف تستخلص الفلزات من خاماتها؟ 

 2كيف تستخلص الفلزات من خاماتها؟ 
 ما مزايا السبائك الفلزية؟

 1وكيف يمكن منعه؟ ما التآكل؟ 
 

 األسبوع السادس
29/1 /2023  -
2/2/2023   

 

 الكيمياء 
 

 سلسلة نشاط الفلزات 
 

  2ما التآكل؟ وكيف يمكن منعه؟ 
 ماذا تعرف عن سلسلة نشاط الفلزات؟

 املوجات  الفيزياء 
 1ما املوجات املستعرضة واملوجات الطولية؟ 

 2واملوجات الطولية؟ ما املوجات املستعرضة 
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 األسبوع السابع
5-9 /2/2023   

 
 املوجات  الفيزياء 

؟ جيما العالقة بين سرعة املوجه والتردد والطول املو    
 كيف نغير تردد وسعة األصوات؟

 ما الترددات التي يمكن لإلنسان سماعها؟

 كيف يحدث صدى الصوت؟ 

 

 األسبوع الثامن
12 -16 /2/2023   

)يتخلله إجازة اليوم  
 الرياض ي(

 املوجات  الفيزياء 

  1ما استخدامات األنواع املختلفة من املوجات الكهرومغناطيسية؟
 2ما استخدامات األنواع املختلفة من املوجات الكهرومغناطيسية؟

 ماذا تعرف عن املوجات؟ 

 2022فبراير  14إجازة اليوم الرياض ي 
 

 األسبوع التاسع
19 -23 /2/2023 

 التكاثر في النباتات  األحياء

يا؟    ما دور الحشرات في تكاثر بعض اّلنباتات جنسًّ
 جنسيا؟ ما دور اّلرياح في تكاثر بعض اّلنباتات 

 1واّلتلقيح؟  كيف تتّكيف بعض اّلنباتات لّلتكاثر 
 2واّلتلقيح؟  كيف تتّكيف بعض اّلنباتات لّلتكاثر 

 

 األسبوع العاشر
26/2 /2023 -2/3 /2023   

 

  مراجعة منتصف الفصل الدراس ي الثاني

 وحدة املوجات  حتى نهايةاختبارات منتصف الفصل الدراس ي الثاني 
   مارس 9إلى  1من  

 

 الحادي عشراألسبوع 
 5-9/3 /2023 

 اختبارات منتصف الفصل الدراس ي الثاني  

 التكاثر في النباتات  األحياء
خالل   أيام تمدرس 1كيف تتم عملية اإلخصاب في النباتات الزهرية؟

 2كيف تتم عملية اإلخصاب في النباتات الزهرية؟ فترة االختبارات 
 

 الثاني عشر األسبوع 
 12-16/3 /2023 

 2023مارس  16إلى  12الدراس ي الثاني من إجازة منتصف الفصل 
 

 األسبوع الثالث عشر 

19 -23 /3/2023 
 التكاثر في النباتات  األحياء

  كيف تتكون البذور والثمار؟ 
 1 باتات ال جنسيًا؟بعض الن كيف تتكاثر 
 2باتات ال جنسيًا؟بعض الن كيف تتكاثر 

 ماذا تعرف عن التكاثر في النباتات؟ 
 

 األسبوع الرابع عشر

30 -26 /3/2023 
 التكاثر في االنسان  األحياء

  1ما التراكيب الرئيسة للجهاز التناسلي في اإلنسان؟
 2ما التراكيب الرئيسة للجهاز التناسلي في اإلنسان؟

 كيف يمكنك وصف الدورة الشهرية؟
 كيف يتطور الجنين أثناء الحمل؟ 
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 الخامس عشراألسبوع 
2-6 /4/2023 

  ماذا تعرف عن التكاثر في اإلنسان؟  التكاثر في االنسان  األحياء

 تقييم دورة حياة منتج  الكيمياء 

 ال يتم تقييم الطالب فيه  ( ثرائي) ما تقييم دورة حياة مادة أو منتج؟
  كيف يمكن تقييم إعادة تدوير منتج ما؟

 املنتج وإعادة استخدامه؟ما فوائد تقليل استخدام 
 ماذا تعرف عن تحليل دورة حياة املنتج؟  

 

 

 

 األسبوع السابع عشر 

16 -20 /4/2023 
 تطور الكون املرئي  الفيزياء 

  1كيف تشكلت الكواكب؟
 2كيف تشكلت الكواكب؟

 كيف تغير فهمنا للنظام الشمس ي؟ 
 ماذا تعرف عن تطور الكون املرئي؟ 

 

 األسبوع الثامن عشر 

23 -27 /4/2022 
 إجازة عيد الفطر املبارك 

 

 

 الحادي والعشرون األسبوع 

14 -18 /5/2023 
 االختبارات العملية  

 مراجعة نهاية الفصل الدراس ي الثاني
 

   عشرونللثاني وااألسبوع ا
21 -25 /5 /2023 

 مراجعة نهاية الفصل الدراس ي الثاني 
 

 والرابع والعشرون والعشرون ثالثاألسبوع ال
28/5 /2023 -7/6 /2023 

 2023/ 7/6-28/5/2023اختبارات نهاية الفصل الدراس ي الثاني من 

 

 األسبوع السادس عشر 
9-13/4 /2023 

 تطور الكون املرئي  الفيزياء 

  ما املجرة؟
 كم عدد النجوم واملجرات في الكون؟ 

 1ما دورة حياة النجم؟ 

 2ما دورة حياة النجم؟ 

 األسبوع التاسع عشر
30/4 /2023 -4/5 /2023 

 األمراض االنتقالية أحياء

  1كيف تنتشر األمراض االنتقالية وكيف تتم الوقاية منها؟ 
 2كيف تنتشر األمراض االنتقالية وكيف تتم الوقاية منها؟ 

 1ما أنواع املناعة؟
 2ما أنواع املناعة؟

 األسبوع العشرون 
7-11/5 /2022 

 األمراض االنتقالية أحياء

  1ما مدى فعالية اللقاحات في الوقاية من املرض؟
 2ما مدى فعالية اللقاحات في الوقاية من املرض؟

 ؟األمراض االنتقالية ماذا تعرف عن
 تقييم املشروع الفصلي


