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 للمرحلة الثانوية  (   1) أحياء   األحياء الفاقد التعليمي لمقررات

 الموضوع  الفصل المقرر   التسلسل 

1 

 1أحياء 

 تنوع الفطريات وبيئتها   الخامس

2 

 السادس  

   خصائص الحيوانات 

   مستويات بناء جسم الحيوان  3

 اإلسفنجيات والالسعات   4

5 

  السابع 

  الديدان المفلطحة 

  الديدان اإلسطوانية والدورات  6

   الرخويات  7

   الديدان الحلقية  8

10 

 الثامن 

 خصائص المفصليات   

 تنوع المفصليات    11

   الحشرات وأشباهها   12

13 
 التاسع 

   خصائص شوكيات الجلد  

  الالفقاريات الحبلية   14

 

 
 
 

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 بمنطقة الرياض إدارة التعليم 
 تعليم شمال مكتب 



 

 

 

 

 

 

 للمرحلة الثانوية   2الفاقد التعليمي لمقررأحياء 

 

 الموضوع الفصل  المقرر   التسلسل  

1 

 2أحياء 

 الخامس

 تركيب الجهاز العصبي   

 تنظيم الجهاز العصبي  

 تأثير العقاقير   

2 

 السادس  

 جهاز الدوران   

 الجهاز التنفسي   3

 الجهاز اإلخراجي  4

5 

 السابع  

 الجهاز الهضمي 

 التغذية   6

 جهاز الغدد الصماء   7

10 
 الثامن 

 جهاز التكاثر في اإلنسان  

 مراحل نمو الجنين قبل الوالدة    11

 جهاز المناعة    التاسع  13

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 بمنطقة الرياض إدارة التعليم 
 تعليم شمال مكتب 



 

 

 

 

 الفاقد التعليمي لمقرر علم البيئة  للمرحلة الثانوية 

 

 الموضوع الفصل  المقرر  التسلسل  

1 

 علم البيئة  

 الثاني  

 األنظمة البيئية للمياة العذبة 

 األنظمة البيئية المائية  االنتقالية  2

3 
 مناطق األنظمة البيئية البحرية

 الثالث 

 خصائص الجماعة الحيوية 
4 

 العوامل المحددة للجماعة الحيوية 5

 معدل نمو الجماعة ونماذج النمو 6

 نمو الجماعات البشرية  7

 اتجاهات النمو السكاني  8

9 

 الرابع

 أنواع التنوع الحيوي 

 أهمية التنوع الحيوي   10

 اخطار وعوامل  تواجه التنوع الحيوي   11

 المقارنة بين أنواع االنقراض   12

 أنواع الموارد الطبيعية  13

 طرق المحافظة على التنوع الحيوي   14

 حماية مناطق في المملكة العربية السعودية والمحميات  15

 استصالح النظام البيئي  16

17 

 الخامس

 المقارنة بين السلوك المكتسب والسلوك الفطري  

 أنواع السلوك المختلفة وامثلة على كل نوع   18

 أنواع سلوك التنافس ومثال على كل نوع   19

 أنواع سلوك التواصل والحضانة والتعاون   20

 إيجابيات السلوك وسلبياته   21

                                                           

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 بمنطقة الرياض إدارة التعليم 
 تعليم شمال مكتب 



 

 

 

 هـ 1442-1441للعام الدراسي  الثانوية للمرحلة  حياء اال استمارة متابعة الفاقد التعليمي في مقرر

 

 اتالمهار
 المستهدفة

 

 

 

 

 دور المعلمة

 شرح المادة العلمية. □

 استيعاب الطالبات للمهارات المستهدفة.تقويم  □

 عمل خطط عالجية للطالبات المتعثرات. □

 طرق التنفيذ 

 القاعة االفتراضية في منصة مدرستي. □

 شرح مباشر داخل الفصل.  □
 تدريبات وأنشطة منزلية. □
 دروس عين.  □

 فيديو تعليمي. □

 أخرى تذكر )....(  □

 طرق التقويم 
 التقويم التشخيصي )قبلي(.  □

 التقويم التكويني )البنائي(.  □

 التقويم الختامي )البعدي(.  □

  نتائج الخطة

  توقيع المعلمة

 

 

 

 

  الصف  المدرسة  ة المعلماسم 

 وقت التنفيذ 
 الفصل الدراسي:   

     األول  الثاني 
 1442من..../...../ ذ تاريخ التنفي

 هـ 1442إلى ..../...../ هـ

 اسم المشرفة التربوية: 
 

 التوقيع:
 

 اسم قائدة المدرسة: 
 

 التوقيع:
 

 المملكة العربية السعودية 

 لتعليم ا  وزارة
(280 ) 

 تعليم بمنطقة الرياض لاإلدارة العامة ل 
 شمال  – مكتب التعليم

 وحدة العلوم الطبيعية 
...................................................................................................................
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