
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/
https://www.almanahj.com/sa/
https://www.almanahj.com/sa/science
https://www.almanahj.com/sa/science
https://www.almanahj.com/sa/science1
https://www.almanahj.com/sa/science1
https://www.almanahj.com/sa/grade
https://www.almanahj.com/sa/grade
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 السعودية العربية اململكة

 التعليم وزارة

 جدة مبحافظة للتعليم العامة اإلدارة

العلوم قسم -الرتبوي االشراف ادارة العلوم مواد مقررات توزيع خطط  

العام التعليم مراحل جلميع  

1440- 1441

 



 

 

 

 املرحلة الثانوية



 

 

  
 توزيع مقررات مادة األحياء



  

 1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي ثانوي  األول للصف 1أحياءتوزيع مقرر                                       
 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 2/  11 ـــ  7 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27 ـــ  23 1/  20 ـــ  16 1/  13 ـــ  9 1441/  1/  6 ـــ  2
 ة الحيا دراسة

 مدخل الى علم األحياء1-1
 خصائص الحياة 1-2
 1-1التقويم  1-3
 طبيعة العلم  1-4
 العلم في حياتنا اليومية 1-5

 تابع جميع البيانات 1-6
 1-2التقويم  1-7
 دليل مراجعة الفصل األول 1-8
 تاريخ التصنيف 2-1
 مستويات التصنيف  2-2

 2-1 التقويم 2-3
  الحديث فالتصني2-4
 النواة حقيقية مملكة فوق 2-5
 2-2 التقويم 2-6
 الفصل مراجعة دليل 2-7

 البكتريا والفيروسات
 البكتريا 3-1
 تركيب بدائية النواة 3-2
 تكاثر بدائية النواة  3-3
 بقاء البكتريا  3-4
 3-1التقويم  3-5

 لفيروسات والبريونات  3-6
 العدوى الفيروسية  3-7
 رتااعية الفيروسات اال 3-8
 3-2التقويم   3-9
 دليل مراجهة الفصل  3-10

 الطالئعيات
 مدخل الى الطالئعيات  4-1
 4-1التقويم  4-2
 تنوع الطالئعيات  4-3
 اللحميات )جذريات القدم( 4-4
 لطالئعيات الشبيعة بالنباتات 4-5

 األسبوع الثاني عشر ادي عشراألسبوع الح األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 3/  24 ـــ 20 3/  17 ـــ  13 3/  10 ـــ 6 3/3ـــ  2/ 28 2/ 25 ـــ  21 2/  18 ـــ  14

 السوطيات الدوارة  5-1
 الطحالب البنية  5-2
 دورة حيلة الطحالب  5-3
 4-2التقويم 5-4
 دليل مراجعة الفصل  5-5

 الفطريات
 مدخل الى الفطريات  5-1
 غذية في الفطريات الت 5-2
 5-1التقويم  5-3
 تنوع الفطريات اللزجة االقترانية  5-4
 الفطريات الكيسية 5-5

الفطريات والمخلوقات التي تقوم 5-6
 بالبناء الضوئي

 5-2التقويم  5-7
 دليل مراجعة الفصل  5-3

 مدخل الى الحيوان
 خصائص الحيوانات 6-1
 تركيب الخلية الحيوانية  6-2

 الانيني     التكوين  6-2
 مستويات بناء الاسم  6-3
 تااويف الاسم 6-4
التكوين الايني في ذوات   6-5

 التاويف
 اإلسفنايات   6-6

 الالسعات 6-7
 الفصل مراجعة دليل  6-8

 والرخويات الديدان
  المفلطحة الديدان 7-1
  المفلطحة الديدان تنوع 7-2
 اإلسطوانية الديدان 7-3

  

  طوانيةاالس الديدان تنوع 7-4
 الرخويات 7-5
 الرخويات في االخراج تابع 7-6
  الرخويات تنوع 7-7
 الحلقية الديدان 7-8

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 5/   7ـــ  3 4/  29 ـــ  25 4/  22 ـــ  18 4/  15 ـــ  11 4/  8 ـــ  4 1/4ـــ  3/ 27

 التكاثر قي الديدان الحلقية  7-9
 دليل مراجعة الفصل    7-10

 المفصليات
 خصائص المفصليات  8-1
 تركيب المفصليات  8-2
 تنوع المفصليات   8-3

 الحشرات وأشباهها 4 -8
 التحول   8-5
دليل مراجعة الفصل شوكيات   8-6

 ةالجلد والالفقاريات الحبلي
 خصائص شوكيات الجلد  9-1
 تنوع شوكيات الجلد 9-2

 الالفقاريات الحبلية   9-3
 تنوع الالفقاريات   9-4

 
 

 اختبارات الفصل الدراسي األول االختبار العملي

 ........................./.............................. المدرسي القائد....      /  ................................التربوي المشرف/ ....................................             المادة معلم

 

 
 المملكة العربية السعودية           

 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 
 بادة التعليمدارة 

 .....................مدرسة 
 الترميز )فصل ,درس(

 



 

  

 وديةالمملكة العربية السع
 وزارة التعليم

 اإلدارة العام لتعليم جدة               
    

 ..................مكتب تعليم 

 .....................مدرسة 

 الترميز)فصل,درس(

 هـ   1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي   2ءمقرر أحياتوزيع 
 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس ع الرابعاألسبو األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

1441/1/6 -2 1/13 -9 1/20   -16 1/27  -23 2/4  -1/30 2/11  -7 
 األسماك 1-1

 خصائص األسماك 1-1

 طوائف األسماك1-1
 1-1التقويم  1-1

 البرمائيات2-1 
 

 تنوع البرمائيات 2-1

 1-2التقويم 2-1

 دليل مراجعة الفصل االول2-1

 الزواحف1-2 

 تنوع الزواحف1-2

 2-1التقويم 1-2

 الطيور 2-2

 تابع خصائص الطيور 2-2

 2-2التقويم 2-2

 دليل مراجعة الفصل الثاني2-2

 خصائص الثدييات1-3

 تابع خصائص الثدييات 1-3
 3-1التقويم 1-3 

 تنوع الثدييات2-3
 رتب الثدييات 2-3

 3-2التقويم 2-3

 دليل مراجعة الفصل الثالث 2-3 

 يكلي والعضليالجهاز اله1-4

 تكوين العظام1-4

 المفاصل1-4

 4-1التقويم 1-4 

 الجهاز العضلي2-4

 قوة العضلة الهيكلي 2-4 
 4-2التقويم 2-4 

دليل مراجعة الفصل 2-4
 الرابع

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

2/18  -14 2/25  -21 3/3  -2/28 3/10   - 6 3/17  -13 3/24  - 20 

 تركيب الجهاز العصبي 1-5

 جهد الفعل 1-5

 5-1التقويم 1-5

 تنظيم الجهاز العصبي2-5

 الجهاز العصبي الطرفي2-5

 5-2التقويم 2-5

 تأثير العقاقير3-5

 التحمل واالدمان3-5 

 5-3التقويم 3-5

 دليل مراجعة الفصل الخامس3-5

 ورانجهاز الد1-6

 القلب1-6

 مكونات الدم1-6

 6-1لتقويم 6-1ا

 الجهاز التنفسي2-6

 6-2التقويم 2-6

 الجهاز اإلخراجي3-6

 أمراض الكلي3-6

 6-3التقويم 3-6

 دليل مراجعة الفصل السادس3-6

 الجهاز الهضمي1-7

 األمعاء الدقيقة1-7

 7-1التقويم 1-7

 التغذية2-7

 البروتينات2-7

 لمعدنيةالفيتامينات واالمالح ا2-7 

 7-2التقويم 2-7

 جهاز الغدد الصم3-7

 الغدد الصم وهرموناتها3-7

 الربط مع الجهاز العصبي3-7
 

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

4/1 -  3/27 4/8   - 4 4/15   - 11 4/22   - 18 4/29  - 25 5/7   -  3 

 7-3التقويم 3-7

 دليل مراجعة الفصل السابع3-7

 الجهاز التناسلي الذكري1-8

 الجهاز التناسلي األنثوي1-8
 دورة الحيض1-8 

 8-1التقويم 1-8
مراحل نمو الجنين قبل 2-8

 الوالدة

 المراحل الثالث لنمو الجنين2-8

 8-2التقويم 2-8

 دليل مراجعة الفصل الثامن2-8

 المناعة المتخصصة ) النوعية(1-9
 ةلمناعة السلبية واإليجابي1-9

 9-1التقويم 1-9

 دليل مراجعة الفصل التاسع1-9

 االختبار العملي
 اختبارات الفصل الدراسي األول

 

 
 /..............................القائد المدرسي ........      /  ............................المشرف التربوي/ ....................................            معلم المادة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العام لتعليم جدة                 
  

 ..................مكتب تعليم 

 .....................مدرسة 

 فصل,درس(الترميز)

 األسبوع السادس وع الخامساألسب األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

2-6/1/1441  9 – 13 /1 16 – 20  /1  23 – 27  /1 30  /1 – 4  /2 7 – 11  /2 

 النباتات الالوعائية-1-1
 قسم الحشائش البوقية-1-1
 الباتات الوعائية الالبذرية-2-1
 قسم السرخسيات-2-1
 النباتات الوعائية البذرية-3-1

 

 قسم النباتات المخروطية-3-1
 دليل مراجعة الفصل -3-1

 

 خاليا النبات وأنسجته-1-2
 األنسجة النباتية-2-1
 األنسجة الخارجية -2-1

 األنسجة الوعائية-2-1
 الهرمونات النباتية -2-2
 استجابات النبات -2-2
 دليل مراجعة الفصل-2-2
 األزهار-1-3

 تكيفات الزهرة-1-3
 طول الفترة الضوئية -1-3
 النباتات الزهرية -2-3
 نتائج التكاثر -3-2
 إنبات البذور -2-3

 دليل مراجعة الفصل -2-3

 التراكيب الخلوية والعضيات1-4 

 تركيب الغشاء البالزمي  -1-4

 السيتوبالزم والهيكل الخلوي -1-4

 تراكيب الخلية  -1-4

 البالستيدات الخضراء-1-4
 كيمياء الخلية-2-4
 البروتينات-2-4
 دليل مراجعة الفصل  --2-4

 

 كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة-1-5

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع
14 – 18  /2 21 – 25  /2 28  /2 – 3  /3 6 – 10  /3 13 -  17  /3 20 – 24  /3 

 البناء الضوئي-2-5
 نقل األلكترون -2-5
 قة كالفنحل -2-5
 التنفس الخلوي-3-5
 حلقة كربس -3-5

 
 

 التنفس الالهوائي-3-5
 دليل مراجعة الفصل-3-5
 النمو الخلوي-1-6
 دورة الخلية-1-6
االنقسام المتساوي وانقسام -2-6

 السيتوبالزم

 تنظيم دورة الخلية -2-6
 موت الخلية المبرمج-2-6
 دليل مراجعة الفصل-2-6
 االنقسام المنصف -1-7
لمرحلة األولى من ا-1-7

 االنقسام المنصف

 الوراثة المندلية-2-7
 قانون انعزال الصفات-2-7
 مربع بانيت-2-7
ارتباط الجينات وتعدد -3-7

 المجموعات الكروموسومية
 دليل مراجعة الفصل-3-7

 األنماط األساسية لوراثة اإلنسان-1-8
 اختالالت وراثية سائدة-2-8
 مخطط الساللة-2-8
 وراثيةاألنماط ال-2-8
 الجينات المتعددة-2-8

 تحديد الجنس-2-8
 الصفات المرتبطة بالجنس-2-8
 التأثيرات البيئية-2-8
 الكروموسومات ووراثة اإلنسان-3-8
 متالزمة داون-3-8

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر
27  /3 – 1  /4 4 – 8  /4 11 – 15  /4 18 – 22  /4 25 – 29  /4 3 – 7  /5 

 المادة الوراثية-1-9
 DNAتركيب -1-9

 DNAتضاعف -2-9

 RNA1و   DNA البروتين -3-9
 RN 2و   DNAالبروتين -3-9

 الشفرة-3-9
 التنظيم الجيني والطفرة-4-9
 الطفرات-4-9
 الهندسة الوراثية-4-9
 الحيوية التقنيات-4-9

 
 

 مشروع الجينوم -4-9
 دليل مراجعة الفصل -4-9

 
 

 االختبار العملي

 
 

 اختبارات الفصل الدراسي األول

 

.......................................قائد المدرسة :                           ...................................المشرف التربوي :                                    ...............................معلم المادة : 

 هـ   1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي   3ءمقرر أحياتوزيع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 فصل,درس(الترميز)

 (المرحلة الثانوية)هـ 1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي  .......... علم البيئة للصفتوزيع مقرر 
 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 2/  11 ـــ  .1 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27 ـــ  23 1/  20 ـــ  16 1/  13 ـــ  9 1441/  1/  6 ـــ  2
 علم البيئة1-1

 الغالف الحيوي 1-1

 مستويات التنظيم1-1

 العالقات املتبادلة في النظام البيئي1-1

 لعالقة بين املخلوقات الحية1-1

 الطاقة في النظام البيئي2-1
 نماذج انتقال الطاقة 2-1
 السالسل و الشبكات الغذائية2-1
 األهرام البيئية2-1
 ت في الغالف الحيوي الدورا3-1

                              

 دورتا الكربون و األكسجين3-1
 دورة النيتروجين3-1
 دورة الفوسفور 3-1
 مراجعة الفصل 3-1
 االختبار املقنن3-1

 املجتمعات الحيوية1-2
 التعاقب البيئي 1-2
 نقطة نهاية التعاقب1-2
 املناطق الحيوية البرية2-2
 1اختبار دوري  2-2

 املناطق الحيوية البرية الرئيسية2-2
 املناطق الحيوية البرية الرئيسية2-2
 املناطق الحيوية البرية الرئيسية2-2
 املناطق الحيوية البرية الرئيسية2-2
 مناطق اليابسة األخرى 2-2

 االنظمة البيئية  املائية3-2
 االنظمة البيئية  للماء العذب3-2
 االنظمة البيئية  للماء العذب3-2
 االنظمة البيئية  املائية االنتقالية3-2
 االنظمة البيئية  البحرية3-2

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 3/  24 ـــ  20 3/  17 ـــ  13 3/  10 ـــ  6 3/3ـــ  2/ 28 2/  25 ـــ  21 2/  18 ـــ  14
 مراجعة الفصل 3-2
 االختبار املقنن 3-2
 خصائص  الجماعة الحيوية 1-3
 خصائص  الجماعة الحيوية 1-3
 العوامل املحددة للجماعة الحيوية  1-3

 العوامل املحددة للجماعة الحيوية  1-3
 العوامل املحددة للجماعة الحيوية  1-3
 العوامل املحددة للجماعة الحيوية  1-3
 شريةنمو الجماعة الب2-3
 2اختبار دوري 2-3

 اتجاهات  النمو السكاني2-3
 اتجاهات  النمو السكاني2-3
 اتجاهات  النمو السكاني2-3
 ـ 3مراجعة الفصل 2-3
 اختبار مقنن2-3
 

 التنوع الحيوي 1-4
 التنوع الحيوي ـ1-4
 أهمية لتنوع الحيوي 1-4
 أهمية لتنوع الحيوي 1-4
 أهمية لتنوع الحيوي 1-4

 وع الحيوي اخطار تواجه التن2-4
 العوامل التي تهدد التنوع الحيوي 2-4
 العوامل التي تهدد التنوع الحيوي 2-4
 العوامل التي تهدد التنوع الحيوي 2-4
 العوامل التي تهدد التنوع الحيوي 2-4

 املحافظة على التنوع الحيوي 3-4
 املوارد الحيوية3-4
 حماية التنوع الحيوي 3-4
 حماية التنوع الحيوي 3-4
 3دوري اختبار 3-4

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 5/  7 ـــ  3 4/  29 ـــ  25 4/  22 ـــ  18 4/  15 ـــ  11 4/  8 ـــ  4 1/4ـــ  3/ 27
 استصالح النظام البيئي3-4
 ئياستصالح النظام البي3-4
 التنوع الحيوي  املحمي قانونيا 3-4
  4مراجعة الفصل 3-4
 اختبار مقنن .  3-4

 السلوك1-5
 السلوك  الغريزي 1-5
 السلوك املكتسب1-5
 السلوك املكتسب1-5
 السلوكيات  البيئية. 2-5

 أنواع السلوكيات2-5 
 أنواع السلوكيات2-5
 سلوك التواصل2-5
 سلوك املغازلة  و الحضانة2-5
 التعاون سلوك 2-5 

 اختبار دوري  2-5
 مراجعة الفصل 2-5
 االختبار املقنن 2-5
 مراجعة عامة 

 مراجعة عامة 

                      اختبارات الفصل الدراسي األول

 
 : ....................................... المدرسة ائدق     ......... : .......................... التربوي المشرف         : ...............................  المادة معلم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

     (فصلدرس,)الترميز

 هـ )للمرحلة الثانوية(1441توزيع مقرر احياء المستوى الخامس للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
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 2/  11ـــ   7 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27ـــ   23 1/  20ـــ   16 1/  13ـــ   9 1441

تركيب  1-1 .1
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وزارة للتعليم العاموكالة ال

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 )درس,فصل(الترميز 

 ( هـ 1441) / العام الدراسي  )مقررات(/الصف األول الثانوي 1فيزياءمنهج مادة توزيع 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/ 27إلى   1/ 23األسبوع الرابع من  20/1إلى    16/1لث من األسبوع الثا 13/1إلى   9/1األسبوع الثاني من  6/1إلى    2/1األسبوع األول من 

 : الموقع والزمن2-2 :تابع القياس1-2 :الرياضيات والفيزياء1-1 إجازة اليوم الوطني :تصوير الحركة2-1 :القياس1-2 مقدمة المنهج 
 سرعة المتجهة:ال2-4 : تابع الموقع والزمن2-2 :تابع القياس1-2 :تابع الرياضيات والفيزياء1-1
 :تابع السرعة المتجهة2-4 الزمن(-: منحنى )الموقع2-3 تقويم الفصل األول :تابع الرياضيات والفيزياء1-1
 :تابع السرعة المتجهة2-4 الزمن(-:تابع منحنى )الموقع2-3 اختبار على الفصل األول / مختبر الفيزياء :تابع الرياضيات والفيزياء1-1

 25/2إلى    21/2األسبوع الثامن من   18/2إلى    14/2األسبوع السابع  من  11/2إلى   7/2األسبوع السادس من  2/ 4إلى   1/ 30األسبوع الخامس  من 
 :استخدام قوانين نيوتن4-2 تقويم الفصل الثالث : الحركة بتسارع ثابت3-2 تقويم الفصل الثاني

 :تابع استخدام قوانين نيوتن4-2 اختبار على الفصل الثالث / مختبر الفيزياء الحركة بتسارع ثابت:تابع 3-2 اختبار على الفصل الثاني / مختبر الفيزياء
 :تابع استخدام قوانين نيوتن4-2 :القوة والحركة4-1 :تابع الحركة بتسارع ثابت3-2 :التسارع1-3
 بادل:قوى التأثير المت4-3 :تابع القوة والحركة4-1 :السقوط الحر3-3 :تابع التسارع1-3
 :تابع قوى التأثير المتبادل4-3 :تابع القوة والحركة4-1 :تابع السقوط الحر3-3 :تابع التسارع1-3

 24/3إلى    20/3األسبوع الثاني عشر من  17/3إلى   13/3األسبوع الحادي عشر من  10/3إلى   6/3األسبوع العاشر  من   3/ 3إلى   2/ 28األسبوع التاسع  من  
 :تابع حركة المقذوف6-1 :القوة والحركة في بعدين5-3 :تابع المتجهات5-1 التأثير المتبادل :تابع قوى3-4

 :تابع حركة المقذوف6-1 :تابع القوة والحركة في بعدين5-3 :تابع المتجهات5-1 تقويم الفصل الرابع
 لحركة الدائرية:ا6-2 تقويم الفصل الخامس :االحتكاك5-2 اختبار على الفصل الرابع / مختبر الفيزياء

 :تابع الحركة الدائرية6-2 اختبار على الفصل الخامس / مختبر الفيزياء :تابع االحتكاك5-2 : المتجهات1-5
 :السرعة المتجهة النسبية6-3 :حركة المقذوف6-1 :تابع االحتكاك5-2 :تابع المتجهات1-5

 22/4إلى  18/4 األسبوع السادس عشر 4/ 15إلى    11/4األسبوع الخامس عشر من  4/ 8إلى      4/ 4األسبوع الرابع عشر من  1/4إلى    27/3األسبوع الثالث عشر من  
 :تابع استخدام قانون الجذب الكوني7-2 :تابع حركة الكواكب والجاذبية7-1 :تابع السرعة المتجهة النسبية3-6

 مراجعة
+ 

 اختبار عملي 

 :تابع استخدام قانون الجذب الكوني7-2 الجاذبية:تابع حركة الكواكب و 7-1 تقويم الفصل السادس
 تقويم الفصل السابع :استخدام قانون الجذب الكوني7-2 اختبار على الفصل السادس / مختبر الفيزياء

 :تابع استخدام قانون الجذب الكوني7-2 حركة الكواكب والجاذبية:تابع 7-1 اختبار على الفصل السابع  / مختبر الفيزياء :تابع استخدام قانون الجذب الكوني7-2 :حركة الكواكب والجاذبية1-7
 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 7/5 – 25/4األسبوع السابع عشر والثامن عشر 

 المشرف التربوي :....................................  قائد المدرسة :  ....................................  ..   معلم المادة : ..................................



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكة العربية السعوديةالمم
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 درس,فصل(الترميز)

 1/ 27إلى   1/ 23األسبوع الرابع من  20/1إلى    16/1األسبوع الثالث من  13/1إلى   9/1األسبوع الثاني من  6/1إلى    2/1األسبوع األول من 

 اختبار على الفصل األول / مختبر الفيزياء : تابع ديناميكا الحركة الدورانية1-2 : وصف الحركة الدورانية1-1 إجازة اليوم الوطني تقويم الفصل األول : ديناميكا الحركة الدورانية1-2 مقدمة المنهج
 : تابع حفظ الزخم2-2 : الدفع والزخم2-1 : االتزان1-3 : تابع وصف الحركة الدورانية1-1
 : تابع حفظ الزخم2-2 : تابع الدفع والزخم2-1 : تابع االتزان1-3 : تابع وصف الحركة الدورانية1-1
 تقويم الفصل الثاني : حفظ الزخم2-2 : تابع االتزان1-3 : تابع وصف الحركة الدورانية1-1

 25/2إلى    21/2األسبوع الثامن من   18/2إلى    14/2األسبوع السابع  من  11/2 إلى  7/2األسبوع السادس من  2/ 4إلى   1/ 30األسبوع الخامس  من 
 تقويم الفصل الرابع : تابع األشكال المتعددة للطاقة4-1 : تابع اآلالت3-2 اختبار على الفصل الثاني / مختبر الفيزياء

 اختبار على الفصل الرابع / مختبر الفيزياء قة: تابع األشكال المتعددة للطا4-1 : تابع اآلالت3-2 : الطاقة والشغل1-3
 :درجة الحرارة والطاقة الحرارية5-1 : حفظ الطاقة4-2  تقويم الفصل الثالث : تابع الطاقة والشغل1-3
 الحرارية :تابع درجة الحرارة والطاقة5-1 : تابع حفظ الطاقة4-2  اختبار على الفصل الثالث / مختبر الفيزياء : تابع الطاقة والشغل1-3
 :تابع درجة الحرارة والطاقة الحرارية5-1 : تابع حفظ الطاقة4-2  : األشكال المتعددة للطاقة4-1 : اآلالت2-3

 24/3إلى    20/3األسبوع الثاني عشر من  17/3إلى   13/3األسبوع الحادي عشر من  10/3إلى   6/3األسبوع العاشر  من   3/ 3إلى   2/ 28األسبوع التاسع  من  
 : تابع المواد الصلبة6-4 : تابع القوى داخل السوائل6-2 اختبار على الفصل الخامس / مختبر الفيزياء :تابع درجة الحرارة والطاقة الحرارية1-5
:تغيرات حالة المادة وقوانين الديناميكا 2-5

 الحرارية
 صل السادستقويم الف : الموائع الساكنة والموائع المتحركة6-3 : خصائص الموائع1-6

:تابع تغيرات حالة المادة وقوانين الديناميكا 2-5
 اختبار على الفصل السادس / مختبر الفيزياء : تابع الموائع الساكنة والموائع المتحركة6-3 : تابع خصائص الموائع6-1 الحرارية

:تابع تغيرات حالة المادة وقوانين الديناميكا 2-5
 : الحركة الدورية7-1 : تابع الموائع الساكنة والموائع المتحركة6-3 : تابع خصائص الموائع6-1 الحرارية

 : تابع الحركة الدورية7-1 : المواد الصلبة6-4 : القوى داخل السوائل6-2 تقويم الفصل الخامس
 22/4إلى  18/4 األسبوع السادس عشر 4/ 15إلى    11/4األسبوع الخامس عشر من  4/ 8إلى      4/ 4األسبوع الرابع عشر من  1/4إلى    27/3األسبوع الثالث عشر من  

 : الرنين في األعمدة الهوائية واألوتار8-2 تقويم الفصل السابع : تابع الحركة الدورية1-7
 مراجعة

+ 
 اختبار عملي 

 ألوتار: تابع الرنين في األعمدة الهوائية وا8-2 اختبار على الفصل السابع / مختبر الفيزياء : خصائص الموجات2-7
 : تابع الرنين في األعمدة الهوائية واألوتار8-2 : خصائص الصوت والكشف عنه8-1 : تابع خصائص الموجات2-7
 تقويم الفصل الثامن : تابع خصائص الصوت والكشف عنه8-1 : سلوك الموجات3-7
 ثامن / مختبر الفيزياءاختبار على الفصل ال : تابع خصائص الصوت والكشف عنه8-1 : تابع سلوك الموجات3-7

 ( هـ 1441) / العام الدراسي  )مقررات( 2فيزياءمنهج مادة توزيع 

 المشرف التربوي :....................................  قائد المدرسة :  ....................................  ..   معلم المادة : ..................................



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكة العربية السعوديةالمم
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 درس,فصل(الترميز)

 ( هـ 1441) / العام الدراسي  )مقررات( 3فيزياءمنهج مادة توزيع 
 1/ 27إلى   1/ 23األسبوع الرابع من  20/1إلى    16/1سبوع الثالث من األ 13/1إلى   9/1األسبوع الثاني من  6/1إلى    2/1األسبوع األول من 

 : االنعكاس عن المرايا المستوية2-1 : تابع الطبيعة الموجية للضوء1-2 : االستضاءة1-1 إجازة اليوم الوطني اختبار على الفصل األول / مختبر الفيزياء : الطبيعة الموجية للضوء1-2 مقدمة المنهج
 : تابع المرايا الكروية2-2 : تابع االنعكاس عن المرايا المستوية2-1 : تابع الطبيعة الموجية للضوء1-2 تابع االستضاءة: 1-1
 : تابع المرايا الكروية2-2 : تابع االنعكاس عن المرايا المستوية2-1 : تابع الطبيعة الموجية للضوء1-2 : تابع االستضاءة1-1
 : تابع المرايا الكروية2-2 : المرايا الكروية2-2 الفصل األول تقويم : تابع االستضاءة1-1

 25/2إلى    21/2األسبوع الثامن من   18/2إلى    14/2األسبوع السابع  من  11/2إلى   7/2األسبوع السادس من  2/ 4إلى   1/ 30األسبوع الخامس  من 
 : الحيود4-2 فصل الثالثتقويم ال : العدسات المحدبة والمقعرة3-2 تقويم الفصل الثاني

 : تابع الحيود4-2 اختبار على الفصل الثالث / مختبر الفيزياء : تابع العدسات المحدبة والمقعرة3-2 اختبار على الفصل الثاني / مختبر الفيزياء
 : تابع الحيود4-2 : التداخل4-1 : تابع العدسات المحدبة والمقعرة3-2 : انكسار الضوء1-3
 تقويم الفصل الرابع : تابع التداخل4-1 : تطبيقات العدسات3-3 سار الضوء: تابع انك1-3
 اختبار على الفصل الرابع / مختبر الفيزياء : تابع التداخل4-1 : تابع تطبيقات العدسات3-3 : تابع انكسار الضوء1-3

 24/3إلى    20/3األسبوع الثاني عشر من  17/3إلى   13/3الحادي عشر من األسبوع  10/3إلى   6/3األسبوع العاشر  من   3/ 3إلى   2/ 28األسبوع التاسع  من  
 اختبار على الفصل السادس/ مختبر الفيزياء : تطبيقات المجاالت الكهربائية6-2 تقويم الفصل الخامس : الشحنة الكهربائية1-5
 : التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية7-1 : تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية6-2 اختبار على الفصل الخامس / مختبر الفيزياء : تابع الشحنة الكهربائية1-5
 : تابع التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية7-1 : تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية6-2 : توليد المجاالت الكهربائية وقياسها6-1 : القوة الكهربائية 2-5
 : تابع التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية7-1 : تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية6-2 : تابع توليد المجاالت الكهربائية وقياسها6-1 : تابع القوة الكهربائية 2-5
 لكهربائية: تابع التيار الكهربائي والدوائر ا7-1 تقويم الفصل السادس : تابع توليد المجاالت الكهربائية وقياسها6-1 : تابع القوة الكهربائية 2-5

 22/4إلى  18/4 األسبوع السادس عشر 4/ 15إلى    11/4األسبوع الخامس عشر من  4/ 8إلى      4/ 4األسبوع الرابع عشر من  1/4إلى    27/3األسبوع الثالث عشر من  
 بائية: تابع تطبيقات الدوائر الكهر 8-2 : الدوائر الكهربائية البسيطة8-1 : استخدام الطاقة الكهربائية2-7

 مراجعة
+ 

 اختبار عملي 

 : تابع تطبيقات الدوائر الكهربائية8-2 : تابع الدوائر الكهربائية البسيطة8-1 : تابع استخدام الطاقة الكهربائية2-7
 تقويم الفصل الثامن : تابع الدوائر الكهربائية البسيطة8-1 : تابع استخدام الطاقة الكهربائية2-7

 : تطبيقات الدوائر الكهربائية8-2 اختبار على الفصل السابع / مختبر الفيزياء اختبار على الفصل الثامن  / مختبر الفيزياء : تابع الدوائر الكهربائية البسيطة8-1 تقويم الفصل السابع

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 7/5 – 25/4األسبوع السابع عشر والثامن عشر 
 

 المشرف التربوي :....................................  قائد المدرسة :  ....................................  ..   .............................معلم المادة : .....



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 درس,فصل(الترميز)

 ( هـ 1441) / العام الدراسي  )مقررات( 4فيزياءمنهج مادة توزيع 

 1/ 27إلى   1/ 23األسبوع الرابع من  20/1إلى    16/1األسبوع الثالث من  13/1إلى   9/1األسبوع الثاني من  6/1إلى    2/1األسبوع األول من 

 اختبار على الفصل األول / مختبر الفيزياء الت المغناطيسية: القوى الناتجة عن المجا1-2 مقدمة المنهج
 إجازة اليوم الوطني

 : تابع القوى الناتجة عن المجاالت المغناطيسية1-2 : المغانط الدائمة والمؤقتة1-1
:التيار الكهربائي الناتج عن تغير المجاالت 1-2

 المغناطيسية 
 بع القوى الناتجة عن المجاالت المغناطيسية: تا1-2 : تايع المغانط الدائمة والمؤقتة1-1

:تــــابع التيــــار الكهربــــائي النــــاتج عــــن تغيــــر المجــــاالت 1-2
 المغناطيسية

:تغيـر المجـاالت الكهربائيـة يولــد قـوة دافعـة كهربائيــة 2-2
 حثية

 : تابع القوى الناتجة عن المجاالت المغناطيسية1-2 : تايع المغانط الدائمة والمؤقتة1-1
تيــــار الكهربــــائي النــــاتج عــــن تغيــــر المجــــاالت :تــــابع ال1-2

 المغناطيسية
:تـــابع تغيـــر المجـــاالت الكهربائيـــة يولـــد قـــوة دافعـــة  2-2

 كهربائية حثية

 تقويم الفصل األول : تايع المغانط الدائمة والمؤقتة1-1
:تــــابع التيــــار الكهربــــائي النــــاتج عــــن تغيــــر المجــــاالت 1-2

 المغناطيسية
هربائيـــة يولـــد قـــوة دافعـــة  :تـــابع تغيـــر المجـــاالت الك2-2

 كهربائية حثية

 25/2إلى    21/2األسبوع الثامن من   18/2إلى    14/2األسبوع السابع  من  11/2إلى   7/2األسبوع السادس من  2/ 4إلى   1/ 30األسبوع الخامس  من 
 : تابع النموذج الجسيمي للموجات4-1 صل الثالث / مختبر الفيزياءاختبار على الف :المجاالت الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء3-2 تقويم الفصل الثاني

 : موجات المادة4-2 : النموذج الجسيمي للموجات4-1 :تابع المجاالت الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء3-2 اختبار على الفصل الثاني / مختبر الفيزياء
 :تابع موجات المادة4-2 : تابع النموذج الجسيمي للموجات4-1 :تابع المجاالت الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء3-2 :تفاعالت المجاالت الكهربائية والمغناطيسية والمادة1-3
:تـــابع تفـــاعالت المجـــاالت الكهربائيـــة والمغناطيســــية 1-3

 يم الفصل الرابعتقو  : تابع النموذج الجسيمي للموجات4-1 :تابع المجاالت الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء3-2 والمادة
:تـــابع تفـــاعالت المجـــاالت الكهربائيـــة والمغناطيســــية 1-3

 اختبار على الفصل الرابع  / مختبر الفيزياء : تابع النموذج الجسيمي للموجات4-1 تقويم الفصل الثالث والمادة

 24/3إلى    20/3األسبوع الثاني عشر من  17/3إلى   13/3عشر من األسبوع الحادي  10/3إلى   6/3األسبوع العاشر  من   3/ 3إلى   2/ 28األسبوع التاسع  من  
 : األدوات اإللكترونية6-2 : التوصيل الكهربائي في المواد الصلبة6-1 : النموذج الكمي للذرة5-2 : نموذج بور الذري1-5
 : تابع األدوات اإللكترونية6-2 في المواد الصلبة : تابع التوصيل الكهربائي6-1 : تابع النموذج الكمي للذرة5-2 : تابع نموذج بور الذري1-5
 : تابع األدوات اإللكترونية6-2 : تابع التوصيل الكهربائي في المواد الصلبة6-1 : تابع النموذج الكمي للذرة5-2 : تابع نموذج بور الذري1-5
 تقويم الفصل السادس المواد الصلبة : تابع التوصيل الكهربائي في6-1 تقويم الفصل الخامس : تابع نموذج بور الذري1-5
 اختبار على الفصل السادس  / مختبر الفيزياء : تابع التوصيل الكهربائي في المواد الصلبة6-1 اختبار على الفصل الخامس  / مختبر الفيزياء : تابع نموذج بور الذري1-5

 22/4إلى  18/4 األسبوع السادس عشر 4/ 15إلى    11/4األسبوع الخامس عشر من  4/ 8إلى      4/ 4األسبوع الرابع عشر من  1/4إلى    27/3األسبوع الثالث عشر من  
 : تابع وحدات بناء المادة7-3 :تابع االضمحالل النووي والتفاعالت النووية7-2 : النواة1-7

 مراجعة
+ 

 اختبار عملي 

 : تابع وحدات بناء المادة7-3 :تابع االضمحالل النووي والتفاعالت النووية7-2 : تابع النواة1-7
 تقويم الفصل السابع : وحدات بناء المادة7-3 : تابع النواة1-7
 بع وحدات بناء المادة: تا7-3 :تابع االضمحالل النووي والتفاعالت النووية7-2 اختبار على الفصل السابع  / مختبر الفيزياء : تابع وحدات بناء المادة7-3 : االضمحالل النووي والتفاعالت النووية2-7

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 7/5 – 25/4األسبوع السابع عشر والثامن عشر 

 .........المشرف التربوي :...........................  قائد المدرسة :  ....................................  ..   معلم المادة : ..................................



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 درس,فصلي(الترميز)

 ( هـ 1441) / العام الدراسي  فيزياء المستوى الخامس )فصلي(منهج مادة توزيع 

 1/ 27إلى   1/ 23األسبوع الرابع من  20/1إلى    16/1األسبوع الثالث من  13/1إلى   9/1الثاني من  األسبوع 6/1إلى    2/1األسبوع األول من 

 ءاختبار على الفصل األول / مختبر الفيزيا : تابع القوة الكهربائية1-2 : الشحنة الكهربائية1-1 إجازة اليوم الوطني تقويم الفصل األول : القوة الكهربائية1-2 مقدمة المنهج
 : تابع توليد المجاالت الكهربائية وقياسها2-1 : توليد المجاالت الكهربائية وقياسها2-1 : تابع القوة الكهربائية1-2 : تابع الشحنة الكهربائية1-1
 د المجاالت الكهربائية وقياسها: تابع تولي2-1 : تابع توليد المجاالت الكهربائية وقياسها2-1 : تابع القوة الكهربائية1-2 : تابع الشحنة الكهربائية1-1

 25/2إلى    21/2األسبوع الثامن من   18/2إلى    14/2األسبوع السابع  من  11/2إلى   7/2األسبوع السادس من  2/ 4إلى   1/ 30األسبوع الخامس  من 
 : تابع استخدام الطاقة الكهربائية3-2 الكهربائي والدوائر الكهربائية : تابع التيار3-1 : تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية2-2 : تطبيقات المجاالت الكهربائية2-2
 : تابع استخدام الطاقة الكهربائية3-2 : تابع التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية3-1 تقويم الفصل الثاني : تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية2-2
 تقويم الفصل الثالث : تابع التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية3-1 ى الفصل الثاني / مختبر الفيزياءاختبار عل : تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية2-2
 اختبار على الفصل الثالث / مختبر الفيزياء : استخدام الطاقة الكهربائية3-2 : التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية3-1 : تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية2-2

 24/3إلى    20/3األسبوع الثاني عشر من  17/3إلى   13/3األسبوع الحادي عشر من  10/3إلى   6/3األسبوع العاشر  من   3/ 3إلى   2/ 28بوع التاسع  من  األس
 ن المجاالت المغناطيسية: القوى الناتجة ع5-2 : المغانط الدائمة والمؤقتة5-1 : تطبيقات الدوائر الكهربائية4-2 : الدوائر الكهربائية البسيطة1-4
 : تايع المغانط الدائمة والمؤقتة5-1 : تابع تطبيقات الدوائر الكهربائية4-2 : تابع الدوائر الكهربائية البسيطة1-4

ـــــــابع القـــــــوى الناتجـــــــة عـــــــن المجـــــــاالت 2-5 : ت
 المغناطيسية

 الدائمة والمؤقتة: تايع المغانط 5-1 تقويم الفصل الرابع : تابع الدوائر الكهربائية البسيطة1-4
ـــــــابع القـــــــوى الناتجـــــــة عـــــــن المجـــــــاالت 2-5 : ت

 المغناطيسية
 : تايع المغانط الدائمة والمؤقتة5-1 اختبار على الفصل الرابع / مختبر الفيزياء : تابع الدوائر الكهربائية البسيطة1-4

ـــــــابع القـــــــوى الناتجـــــــة عـــــــن المجـــــــاالت 2-5 : ت
 المغناطيسية

 22/4إلى  18/4 األسبوع السادس عشر 4/ 15إلى    11/4األسبوع الخامس عشر من  4/ 8إلى      4/ 4األسبوع الرابع عشر من  1/4إلى    27/3األسبوع الثالث عشر من  
 تقويم الفصل الخامس

:تابع التيار الكهربائي الناتج عن تغير المجاالت 1-6
 المغناطيسية

:تــابع تغيــر المجــاالت الكهربائيــة يولــد قــوة دافعــة  2-6
 بائية حثيةكهر 

 مراجعة
+ 

 اختبار عملي 

 اختبار على الفصل الخامس / مختبر الفيزياء
:تابع التيار الكهربائي الناتج عن تغير المجاالت 1-6

 المغناطيسية
:تــابع تغيــر المجــاالت الكهربائيــة يولــد قــوة دافعــة  2-6

 كهربائية حثية
: التيــــار الكهربــــائي النــــاتج عــــن تغيــــر المجــــاالت 1-6

 سيةالمغناطي
: تغيـــر المجــــاالت الكهربائيــــة يولـــد قــــوة دافعــــة  2-6

 تقويم الفصل السادس كهربائية حثية
:تابع التيار الكهربـائي النـاتج عـن تغيـر المجـاالت 1-6

 المغناطيسية
:تابع تغير المجاالت الكهربائية يولـد قـوة دافعـة  2-6

 اختبار على الفصل السادس  / مختبر الفيزياء كهربائية حثية
 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 7/5 – 25/4سبوع السابع عشر والثامن عشر األ

 المشرف التربوي :....................................  قائد المدرسة :  ....................................  ..   معلم المادة : .................................. 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 )فصل,درس(الترميز 

 هـ 1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي  1كيمياء توزيع مقرر 
 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس سبوع الرابعاأل األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 2/  11 ـــ  7 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27 ـــ  23 1/  20 ـــ  16 1/  13 ـــ  9 1441/  1/  6 ـــ  2

 مراجعة رموز العناصر 1-1
 مراجعة رموز العناصر  1-1
 لماذا ندرس الكيمياء  1-1

 األوزونطبقة   1-1

 ونالكلوروفلوروكرب مركبات 1-1

 المادة وخواصها1-2

 بعض فروع الكيمياء 1-2

 الطريقة النظامية في البحث  1-3

 النظرية والقانون العلمي1-3
      واألبحاثأنواع الدراسات  1-3

 العلمية

+فوائد  مة في المختبرالالس 1-4
 الكيمياء

 دليل مراجعة الفصل

ة           المواد الكيميائي 2-1
 المادة وحاالت

 مادةخواص ال 2-1
 مادةت التغيرا 2-1

 قانون حفظ الكتلة  2-1

 المخاليط  2-2

 فصل المخاليط  2-2

 العناصر  2-3

 المركبات 2-3

 قانون النسب الثابتة  2-4

 قانون النسب المتضاعفة  2-4
 دليل مراجعة الفصل

 القديمة للمادة األفكار  3-1

 الذرة  3-2

 اإللكترون  3-2

 النواة  3-2

 العدد الذري  3-3

 العدد الكتلي والنظائر  3-3

 تدريبات  3-3

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 3/  24 ـــ  20 3/  17 ـــ  13 3/  10 ـــ  6 3/3ـــ  2/ 28 2/  25 ـــ  21 2/  18 ـــ  14

 كتل الذرات 3 -3

 اإلشعاعي النشاط  3-4

 اإلشعاعاتأنواع  4 -3

 مطياف الكتلة  3-4

 دليل مراجعة الفصل

 الكيميائية التفاعالت  4-1

 اإللكترونيالتوزيع   4-2

 تدريبات التوزيع  4-2

 كتابة الصيغ الكيميائية  4-3

 تدريبات الصيغ الكيميائية  4-3

 األيونيةتسمية المركبات  4-3

 الكيميائية  التفاعالتتمثيل   4-3

تدريبات على وزن  4-3
 الكيميائية المعادالت

 الكيميائية  المعادالتوزن  4-3

تدريبات على وزن  4-3
 الكيميائية المعادالت

 واالحتراقالتكوين  تفاعالت 4-4
 التفكك تفاعالت  4-4

 البسيط اإلحالل تفاعالت 4-4

 المزدوج اإلحالل تفاعالت  4-4

النواتج المتوقعة لبعض  4-5
 لكيميائيةا تالتفاعال

 المحاليل المائية 4-5

 تكون الراسب تفاعالت  4-5

 تكون الماء تفاعالت  4-5

 تكون الغازات تفاعالت 4-5

 دليل مراجعة الفصل

 المول  5-1

 الموالتالتحويل بين  5-1
 والجسيمات

تدريبات على التحويل بين  5-1
 والجسيمات الموالت

 الكتلة المولية5-2

 التحويل بين الكتلة والمول 5-2
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 ات التحويل بين الكتلة والذر 5-2

 تالمركبا موالت 5-2

 الكتلة المولية للمركبات  5-3 

 المركب الى موالتتحويل 5-3
 كتلة

تحويل كتلة المركب الى  5-3 
 موالت

تحويل كتلة المركب الى  5-4
 عدد جسيمات 

 تدريبات  5-4 

 التركيب النسبي المئوي 5-5 

 األوليةالصيغة 5 -5
 األوليةالصيغة  5-5

 الصيغة الجزيئية 5-5
 الصيغة الجزيئية 5-5

 تتدريبا 5-5
 المائية االمالح 5-6
 المائية االمالح 5-6

 المائية  االمالح استعماالت 5-6

 دليل مراجعة الفصل 

 مراجعة  

 اختبار عملي 

 اختبار عملي 

 اختبارات الفصل الدراسي األول
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 مراجعة رموز العناصر 1-1
 المعادالتن مراجعه وز  1-1
التي تحتاج  واألسئلةالذرة   1-1

 الى اجابات

 الطبيعة الموجية للضوء  1-1

 الطيف الكهرو مغناطيسي 1-1

 حساب الطول الموجي1-1

 مفهوم الكم 1-2

 الكهرو ضوئي  التأثير 1-2
 طاقة الفوتون 1-2
 الذري االنبعاثطيف  1-2

 نموذج بور للذرة 1-3

 النموذج الميكانيكي الكمي 1-3
 للذرة

 مبدا هايزنبرج للشك 1-3

 معادلة شرودنجر الموجية 1-3
مستويات ذرة الهيدروجين   1-3

 واعداد الكم

 اإللكترونيمبادئ التوزيع  1-4

 اإللكترونيالتوزيع بالترميز  1-4

 التوزيع باستخدام المربعات  1-4
 التوزيع المختصر  1-4

التوزيع  استثناءات  1-4
 اإللكتروني

 اإللكترونيالتوزيع  تدريبات  1-4

 اإللكترونيتدريبات التوزيع  1-4
 الكترونات التكافؤ  1-5

 تمثيل لويس  1-5

 دليل مراجعة الفصل

 تطور الجدول الدوري  2-1

 الجدول الدوري الحديث  2-2

 تصنيف العناصر  2-2

 تدريبات تصنيف العناصر 2-2

 واأليوننصف قطر الذرة   2-3

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع ثامناألسبوع ال األسبوع السابع
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 التأينطاقة  3 -2

 الكهروسالبية  2-3
 دليل مراجعة الفصل 0

  األيونكون ت  3-1
 األيونيةلرابطة ا 3-1

 

 

األيونية خواص المركبات   3-1
 األيونيةصيغ المركبات   3-2

والمركبات  األيوناتأسماء   3-2
 األيونية

 الروابط الفلزية  3-3

 دليل مراجعة الفصل  
 

 الرابطة التساهمية 4-1

 قوة الروابط التساهمية  4-1
تسمية المركبات الجزيئية  4-2

 الثنائية الذرات

ة + كتاب األحماضتسمية  4-2
 الصيغ الكيميائية

الصيغ البنائية وتراكيب  4-3
 لويس

الصيغ البنائية وتراكيب  4-3
اشكال الرنين +   4-4لويس 

 القاعدة الثمانية استثناءات

 اشكال الجزيئات 4-5

 الكهروسالبية والقطبية  4-5
 خواص المركبات التساهمية 4-6

 دليل مراجعة الفصل

 قة المول بالجسيماتالع  5-1

 الموالتبة نس  5-1

حساب  –لحسابات الكيميائية ا 5-1
 الموال

 الكتلة -حساب المول  5-2

 حساب الكتل  5-2

تدريبات على الحسابات  5-2
 الكيميائية

المواد المحددة للتفاعل  5-3
 والمواد الفائضة

حساب الناتج بناء على  5-3
 المادة المحددة للتفاعل

 المادة المحددة للتفاعل 5-3

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر لث عشراألسبوع الثا

 5/  7 ـــ  3 4/  29 ـــ  25 4/  22 ـــ  18 4/  15 ـــ  11 4/  8 ـــ  4 1/4ـــ  3/ 27

 نسبة المردود المئوية 5-4
 دليل مراجعة الفصل

 المركبات العضوية 6-1 

 لهيدروكربوناتا 6-1
 كاناتاللا 6-2 

 كاناتاللا تسمية 6-2

 الحلقية كاناتاللا 6-2 

 كانات اللاخصائص  6-2 

  لكيناتالا ا3 -6
 اللكايناتا 6-3

 المتشكالت 6-4
 البنزين 6-5

 األروماتيةالمركبات  6-5
 األروماتيةالمركبات تسمية  6-5
تطبيقات على تسمية  6-5

 األروماتيةالمركبات 

 تحويل المخلفات الى طاقة  6-6

 تحويل المخلفات الى طاقة 6-6

 دليل مراجعة الفصل  

 مراجعة 0-0 
 اختبار عملي 0-0 

 اختبارات الفصل الدراسي األول
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 حاالت المادة -مقدمة  1-1
 نظرية الحركة الازيئية 1-2
 تفسير سلوك ضغط الغاز 1-2
قانون دالتون للضغوط   1-2

 الازيئية
 الازيئية قوى التااذب 1-3

 

بين قوى التااذب  1-3
 الازيئية

 السوائل  1-4

 المواد الصلبة 1-4
 الحالة الفيزيائيةمخطط  1-4
 تغيرات الحالة الفيزيائية  1-4
 

 نوى التامد 1تاربة  1-5
 درجة الغليان 2تاربة  1-5

مراجعة   .1
الفصل 
 األول

 اختبار 1-6
/الطاقة 2الفصل 2-1

 مقدمة -والتغيرات 
 

 طبيعة الطاقة   2-1

 قياس الحرارة 2-2
 الحرارة النوعية 2-2
 تحديد الحرارة النوعية  2-3
 المحتوى الحراري 2-3
 

المعادلة الكيميائية  2-4
 الحرارية 

تطبيقات على المعادلة  2-4
 الكيميائية الحرارية

 حرارة التفاعل  3تاربة  2-5
رارة احتراق ح 4تاربة  2-5

 الشمع
 قانون هس  2-6

تطبيقات على قانون  2-6
 هس

تابع تطبيقات على قانون  2-6
 هس

 حرارة التكوين القياسية2-7
تطبيقات على حرارة  2-7

 التكوين القياسية
 2مراجعة الفصل  2-8
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 اختبار 2-8
 -/ سرعة التفاعل 3الفصل  3-1

 مقدمة

سرعة  حساب متوسط 3-1
 التفاعل 

 / سرعة التفاعل5تارب  3-1
 نظرية التصادم  3-2

العوامل المؤشرة على  3-3
 سرعة التفاعل

 مساحة السطح 6ة تارب 3-3

 قوانين سرعة التفاعل 3-4
تابع قوانين سرعة  3-4

 التفاعل
 تحديد رتبة التفاعل 3-5

 

 مراجعة الفصل الثالث 3-6

 اختبار 3-6
االتزان / 4الفصل  4-1
 مقدمة   –ي لكيميائا

 حالة اإلتزان 4-1
التفاعالت  8تاربة  4-2

 االنعكاسية
 

االتزان المتاانس وغير  4-2
 المتاانس

 ثوابت االتزان 4-3
االتزان الكيميائي  9تاربة  4-3
العوامل المؤثرة في  4-4

 االتزان 
 حسابات متعلقة باالتزان 4-4
 

حساب التركيز عند  4-4
 االتزان

 ثابت حاصل الذوبانية 4-5
 حساب تراكيز األيون 4-5
 تأثير األيون المشترك 4-5
 مراجعة الفصل الرابع 4-6

 اختبار 4-6
مشتقات  /5الفصل  5-1

 مقدمة -الهيدروكربونات 
 الماموعات الوظيفية 5-1

 هاليدات األلكيل  5-2
 هاليدات األريل  5-2
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 الكحوالت 5-3
 اإليثرات 5-3
 األمينات 5-3
 األلدهيدات والكيتونات 5-4
 األحماض الكربوكسيلية 5-4

 

 االسترات واألميدات 5-5
تصنيف التفاعالت  5-6

 العضوية

تابع تفاعالت المركبات   5-6
 العضوية

 توقع نواتج التفاعالت 5-6
 

 البوليمرات 5-7
 خواص البولميرات 5-7

 أمثلة على المبلمرات  5-7
مراجعة الفصل  5-8

 الخامس

 اختبار 3-8

 االختبار العملي  .1
  1مراجعة عامة  .2
 2مراجعة عامة  .3
  3مراجعة عامة  .4
 4مراجعة عامة  .5

 اختبارات الفصل الدراسي األول
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)الغازات( ـ تجربة   1الفكرة العامة للفصل
 استهالليةـ املطويات ـ

 قوانين الغازات  1-1

 قانون بويل

 قانون شارل 

 قانون جاي لوساك ـ

 1-1القانون العام للغازات التقويم 

 قانون الغاز املثالي  1-2

 الكتلة املولية و الكثافة

قابل الغاز املثالي التقويم الغاز الحقيقي م
1-2 

 الحسابات املتعلقة بالغازات  1-3

تابع الحسابات املتعلقة بالغازات التقويم 
1-3 

 اختبار مقنن . 1مراجعة الفصل 

)املخاليط   2الفكرة العامة للفصل
 واملحاليل( ـ تجربة استهاللية ـ املطويات ـ

 أنواع املخاليط   2-1

 املخاليط غير املتجانسة

 1-2التقويم خاليط املتجانسة. امل

 تركيز املحلول املوالرية ـ   2-2

تخفيف  -تحضير املحاليل القياسية. 
 املحاليل ـ

 ـ2-2املواللية الكسر املولي ـ التقويم 

 2اختبار دوري

تجربة   العوامل املؤثرة في الذوبان  2-3
 منحنى الذائبية

 3-2ذوبانية الغازات التقويم 

 ة للمحاليلالخواص الجامع 2-4

اإلنخفاض –املواد املتأينة والخواص الجامعة 
 في الضغط البخاري 

االنخفاض في درجة  -االرتفاع في درجة الغليان
 التجمد

 تجربة اإلنخفاض في درجة التجمد

 4-2الضغط األسموزي. التقويم 

مختبر الكيمياء استقصاء العوامل 
 املؤثرة في الذائبية

 . ـ اختبار مقنن2مراجعة الفصل 

)األحماض   3الفكرة العامة للفصل
 والقواعد( ـ تجربة استهالليةـ املطويات ـ

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع
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والقواعد  خواص  مقدمة في  األحماض 3-1

 األحماض والقواعد نموذج أرهينيوس

لوري. األحماض أحادية  -نموذج برونستد
 ومتعددة البروتونات

 1-3التقويم  نموذج لويس

 والقواعد قوة األحماض 3-2

 2-3التقويم  قوة القواعد

 أيونات الهيدروجين و الرقم الهيدروجيني 3-4

 روكسيديالرقم الهيد

 3-3التقويم  pHحسابات 

 التعادل 3-4

 2اختبار دوري

 تجربة األحماض والقواعد والتعادل

 املعايرة

تجربة تحديد النسبة املئوية لحمض 
 اإليثانويك في الخل

 تميؤ األمالح

 3-3التقويم  املحاليل املنظمة. 

 مختبر الكيمياء ـ معايرة القاعدة

 ـ اختبار مقنن . 3مراجعة الفصل 

)تفاعالت األكسدة   4فكرة العامة للفصلال
 واالختزال( ـ تجربة استهالليةـ املطويات ـ

 األكسدة واالختزال.  4-1

 تجربة ميل الفلزات لفقد اإللكترونات

 1-4أعداد التأكسد التقويم 

 تجربة حساب أعداد التأكسد

 وزن معادالت األكسدة واالختزال  4-2

 وزن معادالت األكسدة واالختزال

 بر الكيمياء ـ تعرف شاحنة متهالكةمخت

 ـ اختبار مقنن .4مراجعة الفصل 

)الكيمياء   5الفكرة العامة للفصل
 الكهربائية( ـ تجربة استهالليةـ املطويات ـ

 الخاليا الجلفانية  5-1

 حساب فرق الجهد

 3اختبار دوري
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 1-5استعمال جهد الخلية التقويم 

 البطاريات  5-1

 2-5خاليا الوقود والتآكل التقويم 

 التحليل الكهربائي  5-3

 3-5ربائي  التقويم تطبيقات التحليل الكه

تجربة الطالء  -تجربة تحليل املاء كهربيا 
 الكهربائي

 ـمختبر الكيمياء ـ قياس جهد الخلية الجلفانية

 اختبار مقنن . 5مراجعة الفصل 

)املركبات العضوية   6الفكرة العامة للفصل
 الحيوية( ـ تجربة استهالليةـ املطويات ـ

 البروتينات 6-1

 1-6روتينات التقويم الوظائف املتعددة للب

 2-6الكربوهيدرات التقويم  6-2

 الليبيدات6-3

 3-6-الشموع و السترويدات التقويم  

 4-6األحماض النووية التقويم  6-4

 اختبار عملي نهائي

 ـ اختبار مقنن . 6مراجعة الفصل 

 مراجعة عامة

 مراجعة عامة

 مراجعة عامة

 اختبارات الفصل الدراسي األول
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 2/  11 ـــ  7 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27 ـــ  23 1/  20 ـــ  16 1/  13 ـــ  9 1441/  1/  6 ـــ  2
 المنهج عن ومقدمة تمهيد#

 : المخاليط و المحاليل 1الفصل 
 أ نواع المخاليط1-1

 المتاانسة غير المخاليط #

 المتاانسة المخاليط #

 

 تركيز المحلول  1-2
 التعبير عن التركيز #

 الكتلة بداللة المئوية النسبة #
 الحام بداللة يةالمئو النسبة #

 الموالرية #

 المواللية #

 المولي الكسر #

 العوامل المؤثرة في الذوبان 1-3
 عملية الذوبان#

 العوامل المؤثرة في الذوبان#
 الذائبية#

 الخواص الاامعة للمحاليل  1-4

 المواد المتأينة والخواص الاامعة#

 البخاري الضغط في االنخفاض #

 ن الغليا درجة في االرتفاع #

 التامد درجة في االنخفاض #
 ا الضغط األسموزي #

 

 : الطاقة والتغيرات الكيميائية2الفصل 
 الطاقة  2-1

 لطاقةطبيعة ا  #
 قياس الحرارة  #

 النوعية الحرارة # 
 الحرارة 2-2
 مسعرال#

 والكون الكيميائية الطاقة #

 المعادالت الكيميائية الحرارية  2-3
 الحرارية ةالكيميائي لمعادالتكتابة ا #

 تغيرات الحالة #
 تفاعالت االحتراق #

حساب التغير في المحتوى  2-4
 الحراري

 هس قانون #

 القياسية التكوين حرارة #

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 3/  24 ـــ  20 3/  17 ـــ  13 3/  10 ـــ  6 3/3 ـــ 2/ 28 2/  25 ـــ  21 2/  18 ـــ  14
 القياسية التكوين تابع حرارة # 
 : سرعة التفاعالت الكيميائية 3الفصل 

نظرية التصادم وسرعة التفاعل  3-1
 الكيميائي

 التفاعل سرعة عن التعبير #

 التصادم نظرية #

 

العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل  3-2 
 الكيميائي

درجة -التركيز-لمواد المتفاعلة طبيعة ا
 والمثبطات المحفزات –الحرارة 

 قوانين سرعة التفاعل الكيميائي    3-3 
 التفاعل سرعة قوانين كتابة#

 التفاعل تحديد رتبة#

 : االتزان الكيميائي 4الفصل 
 حالة االتزان الديناميكي  4-1 

 االتزان ؟ ما  #

 االتزان تعابير #

 االتزان ثوابت #

العوامل المؤثرة في االتزان 4-2  
 الكيميائي  

 تطبيق مبدأ لوشاتليه # مبدأ لوشاتليه  # 
 –والحام الضغط  –التركيز التغير في  #

 درجة الحرارة 
 واالتزانالمحفزات   #
 استعمال ثوابت االتزان 4-3

 استعمال التراكيز عند االتزان #

 

 الذائبية حاصل ثابت #
 المشترك األيون تأثير #

 الكيميائي االتزان على مارينت #

 

 : األحماض والقواعد 5الفصل 
 مقدمة في األحماض والقواعد 5-1 

 خواص االحماض والقواعد #

 أرهينيوس نظرية #

 لوري -برونستد نظرية#

 البروتون أحادية االحماض#

 ت البروتونا والمتعددة

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر سبوع السادس عشراأل األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 5/  7 ـــ  3 4/  29 ـــ  25 4/  22 ـــ  18 4/  15 ـــ  11 4/  8 ـــ  4 1/4ـــ  3/ 27

 لويس نظرية #
 قوة األحماض والقواعد  5-2  

 األحماض قوة #
 القواعد قوة #

 

أيونات الهيدروجين والرقم  5-3 
 الهيدروجيني  

 الماء تأين ثابت #
P الهيدروجيني   الرقم #

H و 
P الهيدروكسيدي   الرقم

OH
 

 

P الهيدروجيني   تابع الرقم  #
H و 

P الهيدروكسيدي   الرقم
OH

 

 التعادل   5-5
 التفاعالت بين االحماض والقواعدا #

 االمالح تمية#

 

 المنظمة المحاليل#

 الفصل مراجعه دليل#

 مراجعه#

 عملي اختبار#

 ات الفصل الدراسي األولاختبار

 :...................................التربوي المشرف:  ....................................   المدرسة قائد: ....................................      المادة معلم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع مقررات مادة علم األرض



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  كالة الوزارة للتعليم العامو

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 فصل,درس(الترميز)

 (للمرحلة الثانوية)هـ 1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي  علم االرض للمقررات توزيع مقرر 
 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 2/  11 ـــ  7 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27 ـــ  23 1/  20 ـــ  16 1/  13 ـــ  9 1441/  1/  6 ـــ  2

 تسايل المواد

 مقدمة عن المنهج
 الخصائص العامة للمعادن .1

 تعرف المعادن  1-1

 

 تابع تعرف المعادن .1

 تقويم الدرس .1

 ماموعات المعادن 1-2

 المعادن االقتصادية  1-2
 تقويم الدرس 1-2

 

  1مراجعة الفصل  1-2
 اختبار مقنن 1-2

 تكون الصخور النارية 2-1

 سالسل تفاعالت باون 2 -2
 تقويم التدريس  2-2

 إجازة اليوم الوطني

المكونات المعدنية  2-2
 للصخور النارية

النسيج والصخور  2-2
 النارية موارد طبيعية

 تقويم الدرس 2-2

،  2مراجعة الفصل  2-2
 تبار مقنناخ

 1اختبار دوري  2-2

 التاوية والتعرية .1

 التصخر ، معالم الصخور الرسوبية  3-2

الصخور الرسوبية  .2
 الفتاتية

الصخور الرسوبية الكيميائية والكيميائية  3-2
 تقويم الدرس+ الحيوية 

 تعرف الصخور المتحولة 3 -3

درجات وأنواع  .3
 التحول

 االهمية االقتصادي للصخور المتحولة 3-3

 3مراجعة الفصل  3 -3
 اختبار مقنن 3-3

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 3/  24 ـــ  .1 3/  17 ـــ  13 3/  10 ـــ  6 3/3ـــ  2/ 28 2/  25 ـــ  21 2/  18 ـــ  14

 الغالف المائي 4-1

 ، الينابيع  االبارنطاق االشباع  4-1

 ما يهدد مواردنا  4-2
 تقويم الدرس 4-2

 اختبار مقنن +  4مراجعة الفصل  4-2

ختبار + المالحظات القديمة  5-1
 2دوري 

 فكرة مرفوضة  5-1
 تقويم الدرس  5-1

 رسم خرائط لقاع المحيط 5-2

صخور ورسوبيات قاع  2 -5
 المحيط

 توسع قاع المحيط  5-2
 تقويم الدرس .1

حركة نظرية  .2
 الصفائح 

 تقويم الدرس+ أسباب حركة الصفائح  5-3

 ، اختبار مقنن5مراجعة الفصل  5-3
 

 مناطق النشاط البركاني 6-1

 البقع الساخنة،  6-1
 الحرات 6-1

 تركيب البركان   6-1
 انواع البراكين 6-1

 تشكل ومكونات  6-1
 أنواع الصهارة  6-1

 الثوارانات البركانية المتفارة 6-2

 6راجعة الفصل م 6-2
 اختبار مقنن 6-2
 

 3اختبار دوري  6-2

 االمواج الزلزالية 7-1

 مقياس الزالزل ومخططه .1

 ادلة على بنية االرض الداخلية 7-2
 تاربة الهزات الزلزالية 7-2

 

 عشر ثامنال األسبوع األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 5/  7 ـــ  .2 4/  29 ـــ  25 4/  22 ـــ  18 4/  15 ـــ  11 4/  8 ـــ  4 1/4ـــ  3/ 27

قوة الزالزل  .1
 وشدتها

تحديد مواقع   .1
 الزالزل

 الخطر الزلزالي 7-2

 7مراجعة الفصل  7-2
 اختبار مقنن  7-2

 ترتيب الزمن الايولوجي  8-1

 سلم الزمن الايولوجي 8-1

 لايولوجيالتفسير ا 8-1

 مبادئ تحديد العمر النسبي 8-1
 مراجعة للسال الصخري 8-1

 التأريخ المطلق 8-2

 طرائق أخرى لتحديد العمر المطلق 8-2

 8مختبر الايولوجيا  8-2

 ، 8مراجعة الفصل  8-2
 اختبار مقنن 8-2

 

 4اختبار دوري 
 مراجعة عامة

 االختبارات العملية

 اختبارات الفصل الدراسي االول

 

 :...................................التربوي المشرف:  ....................................   المدرسة قائد: ....................................      المادة لممع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 فصل,درس(الترميز)

 (للمرحلة الثانوية)هـ 1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي  فصليعلم االرض  توزيع مقرر 
 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 2/  11 ـــ  .1 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27 ـــ  23 1/  20 ـــ  16 1/  13 ـــ  9 1441/  1/  6 ـــ  2
 

 مقدمة عن المنهج1-1
 انجراف القارات1-1

 
 

 
قصور في فرضية االنجراف 1-1

 القاري
 توسع قاع المحيط 1-1
 

 رسم خرائط لقاع المحيط 1-2
 المغناطيسية  1-2
 

 توسع قاع المحيط  1-2

 مختبر الجيولوجيا 1-2

 نظرية الصفائح األرضية 1-3
اختبار + أسباب حركة الصفائح  1-3

 ( 1) تقويم 

 ما البركان؟ 2-1
 مناطق النشاط البركاني 2-1

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 3/  24 ـــ  .2 3 / 17 ـــ  13 3/  10 ـــ  6 3/3ـــ  2/ 28 2/  25 ـــ  21 2/  18 ـــ  14

 الحرات+ البقع الساخنة  2-1
مختبر + تركيب البركان  2-1

 الجيولوجيا

تشكل + الثورات البركانية  2-2
 الصهارة

اختباري + الثورات البركانية  2-2
 ( 2) تقويم 

 األمواج الزلزالية وبنية األرض 3-1
 مقياس الزلزال ومخططه 3-1

 قياس الزالزل وتحديد أماكنها  3-2
تحديد + قوة الزلزال وشدته  3-2

 مواقع الزلزال

الخطر + الزالزل والمجتمع  3-1
 الزلزالي

اختبار دوري + مختبر الجيولوجيا  3-1
 (3 ) 

 توقع الزالزل 3-1
 ترتيب+ السجل الصخري  4-1

 الزمن الجيولوجي

 عشر ثامناألسبوع ال ألسبوع السابع عشرا األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 5/  7 ـــ  .3 4/  29 ـــ  25 4/  22 ـــ  18 4/  15 ـــ  11 4/  8 ـــ  4 1/4ـــ  3/ 27

تعاقب +  سلم الزمن الجيولوجي 4-1
 أشكال الحياة

التأريخ الجيولوجيا لتفسير  4-2
 الجيولوجي

 يمبادئ تحديد العمر النسب 4-2
اختبار +  مراجعة الفصل  4-2

 (4) دوري 

 التاريخ المطلق  4-2
طرائق أخرى لتحديد العمر   4-2

 المطلق

 مراجعة وتطبيقات 4-2
 اختبارات منتصف العام الدراسي اختبار عملي

 

 

 :...................................التربوي المشرف:  ....................................   المدرسة قائد: ....................................      المادة معلم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توزيع مقررات مادة العلوم للمرحلة املتوسطة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 فصل,درس(الترميز)

 هـ 1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي وسط ألول متللصف ا" العلوم"توزيع مقرر 
 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 2/  11 ـــ  7 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27 ـــ  23 1/  20 ـــ  16 1/  13 ـــ  9 1441/  1/  6 ـــ  2
 العلم وعملياته

 م عن العالم التعل 1-1
 فروع العلم 1-1

 الممارسات العلمية 1-1
 االستنتاجات  1-1

 التاارب  1-1
 حصص  4

 النماذج العلمية
 أهمية النماذج وأنواعها  1-2

 عمل النماذج واستخداماتها  1-2
 تغير النماذج بتطور المعرفة  1-2

 تثويم التفسيرات العلمية
 تقويم البيانات  1-3

 ات تقويم االستنتاج 1-3
 تقويم المواد الدعائية  1-3

 حصص  4

 الحركة 
 السرعة  2-1

 السرعة المتاهة  2-1
 التسارع  2-1

 حصص  4

 قوانين نيوتن للحركة 
 القوة  2-2

 قوانين الحركة لنيوتن 2-2
 حصص  4

 الشغل واآلالت البسيطة
 الشغل 2-3

 حساب الشغل  2-3
 ما اآللة  2-3
 البكرة  2-3
 الرافعة  2-3

 ستوى المائل الم 2-3
 حصص  4

 الخواص والتغيرات الفيزيائية 
 استخدام الحواس  3-1
 الخواص الفيزيائية  3-1

 حاالت المادة  3-1
 خواص الفلزات واستعماالتها  3-1

 حصص 4

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 3/  24 ـــ  20 3/  17 ـــ  13 3/  10 ـــ  6 3/3ـــ  2/ 28 2/  25 ـــ  21 2/  18 ـــ  14

 الخواص والتغيرات الكيميائية 
 قابلية التغير  3-2

 خواص كيميائية شائعة  3-2
 قوانين حفظ الكتلة  3-2

 حصص 4

 تركيب المادة 
 ما المادة  4-1

 ما مكونات المادة  4-1
 النماذج الذرية  4-1

 تطور النموذج الذري  4-1
 حصص 4

 العناصر والمركبات والمخاليط 
 العناصر  4-2

 الادول الدوري  4-2
 تحديد الخصائص  4-2

 حصص 4 

 تصنيف العناصر 4-2
 المركبات  4-2
 المخاليط  4-2

 حصص 4

 المعادن جواهر األرض 
 ما المعدن  5-1

 خصائص المعدن  5-1
 المعادن الشائعة  5-1

 حصص 4

 خور أنواع الص
 الصخور النارية  5-2
 الصخور الرسوبية  5-2

 صخور جديدة من صخور قديمة  2-
 دورة الصخر 5-2

 حصص 4

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 5/  7 ـــ  3 4/  29 ـــ  25 4/  22 ـــ  18 4/  15 ـــ  11 4/  8 ـــ  4 1/4ـــ  3/ 27

 صفائح األرض المتحركة 
 دالئل على تكون باطن األرض  6-1

 طبقات األرض  6-1
 بنية األرض 6-1

 حصص 4

 صفائح األرض  6-1
 حدود الصفائح   6-1

 لماذا تتحرك الصفائح  6-1
 تكون الجبال  6-1

 أنواع أخرى من الرفع  6-1
 حصص 4

 ية وأثرهما التاوية والتعر
 التاوية  6-2

 التاوية الميكانيكية 6-2
 التاوية الكيميائية  6-2

 التربة  -62
 حصص 4

 

 عوامل التعرية 6-2
 الااذبية  6-2

 الاليد  6-2
 الرياح  6-2
 الماء  6-2

 أثر التعرية  6-2

 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 

 :...................................التربوي المشرف:  ....................................   المدرسة قائد.........     : ........................... المادة معلم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  وكالة الوزارة للتعليم العام

 .............بـ  التعليمإدارة 

 .....................مدرسة 

 فصل,درس(الترميز)

 هـ 1441الدراسي للعام  األولللفصل الدراسي  الثاني متوسط للصف" العلوم"ع مقرر توزي
 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 2/  11 ـــ  7 2/ 4ـــ  1/  30 1/  27 ـــ  23 1/  20 ـــ  16 1/  13 ـــ  9 1441/  1/  6 ـــ  2

 مقدمة في المنهج 
 أسلوب العلم 

 الكنز المدفون  1-1
 علم اآلثار  1-1

 حصص  4

 حل المشكالت بطريقة علمية 
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