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 7/4/1444 التاريخ:                                                 التوقيع:                            د. فهد الرميزاناالسم: 

 

:الصف املتوسطة  املرحلة: يف األسبوع عدد احلصص العلوم املادة: األول   4 

 ات احملتوىموضوع األسبوع
 (1األسبوع )

 - هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إىل
 - هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 ما املعدن؟  -  رضألجواهر ا -املعادن 

 خصائص املعادن

 املعادن الشائعة

 الصخور النارية  -أنــواع الصخـــور

 (2األسبوع )
   -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إىل
  -  هـ21/5/1444
 م15/12/2022

 الرسوبيةالصخور 

 الصخور الرسوبية تابع 

 2مراجعة الدرس  -دورة الصخور

 العلم والتقنية واجملتمع –استقصاء من واقع احلياة 

 (3األسبوع )
 -   هـ24/5/1444
 م18/12/2022

 إىل
  -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022

 إجازة مطولة: األحد

 توزيعال يدرج فيه األحد:                            
 اخلامس دليل مراجعة الفصل

 رضألدالئل على تكوين باطن ا  - صفائح األرض املتحركة
 رضألبنية ا  - رضألطبقات ا

  رضألصفائح ا
 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444
 م25/12/2022

 إىل
 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022
 

  رضألصفائح اتابع 
 تكون اجلبال

 أنواع أخرى من الرفع

 التجوية امليكانيكية   - التجوية والتعرية وأثرهما

 (5األسبوع )
 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023
 إىل

   -   هـ12/6/1444
 م5/1/2023

 التجوية الكيميائية
 الرتبة
 اجلاذبية - عوامل التعرية

 الرياح  – اجلليد

 (6األسبوع )
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إىل 
  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 أثر التعرية –املاء 
 استقصاء من واقع احلياة – 2مراجعة الدرس 

 السادس دليل مراجعة الفصل
 مكونات الغالف اجلوي  - استقصاء اهلواء من حولنا  - الغالف اجلوي والطقس

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي احملتوى الدراسي على األسابيع يف ال توزيع
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 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إىل

  - هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 مطولة: األحد واالثننيإجازة 

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع
 االثنني:                            ال يدرج فيه توزيع

 طبقات الغالف اجلوي
 رضألطقس ا  - رضألمياه ا

 الرياح -اهلطول  –الغيوم 
 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444
 م22/1/2023

 إىل
 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023
 

 الكتل واجلبهات اهلوائية
 حوال اجلوية القاسيةألا  - مراكز الضغط املرتفع واملنخفض

 استقصاء من واقع احلياة – 2مراجعة الدرس 

 السابع دليل مراجعة الفصل

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إىل

  -   هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 رضاألقمر   -األرض تتحرك  – الشمسياألرض والنظام 
 رض والقمرألظواهر سببها العالقات بني الشمس وا

 رض والقمرألظواهر سببها العالقات بني الشمس وا تابع 
 )الكواكب الداخلية  الصخرية) – املسافات يف الفضاء

 (10األسبوع )
 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إىل

    هـ18/7/1444
 م9/2/2023

 املذنبات - )الغازية)الكواكب اخلارجية 
 املوجـات الكهرومغناطيسيـة - الفضاء والنجوم واجملرات

 وسائل رصد الكون
 النجوم

 (11األسبوع )
 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023
 إىل

  -  هـ25/7/1444
 م16/2/2023

 

 اجملرات
 2مراجعة الدرس   - الكون

 استقصاء من واقع احلياة

 الثامن دليل مراجعة الفصل

 (12األسبوع )
   - هـ28/7/1444
 م19/2/2023

 إىل
  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023
إجازة يوم التأسيس: األربعاء 

 واخلميس

 اثراءات

 تطبيقات
 تعزيز املهارات

 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع

 يدرج فيه توزيع اخلميس:                            ال

 (13األسبوع )
 االختبارات

 -  هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إىل
 -   هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 االختبارات


