
 األول .  الفصل الدراسي –        أول متوسطللصف   ه ١٤٤٣  العام الدراسي            العلوم مادة     منهج توزيع  
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 ٢١/١  األحد

 الفصل األول طبيعة العلم  
 لعلم وعملياته ا-1
 العلم وعملياته -2
 العلم وعملياته  -3
 العلم وعملياته  -4

 ١/ ٢٨ 
 النماذج العلمية -1
 النماذج العلمية  -2
 النماذج العلمية  -3

 ة تقومي التفسريات العلمي -4

 قومي التفسريات العلمية -1 ٢/ ٥ 
 مراجعة الفصل -2

الفصل الثاين احلركة والقوى واآلآلت 
 البسيط 

 احلركة-3
 احلركة-4

 ٢/ ١٢ 
 احلركة -1
 احلركة -2

 ٢/ ١٣  ٢/ ٦  ١/ ٢٩  ١/ ٢٢  االثني 
 ٢/ ١٤  ٢/ ٧  ١/ ٣٠  ١/ ٢٣  الثالاثء
 ٢/ ١٥  ٢/ ٨  ٢/ ١  ١/ ٢٤  األربعاء 

 إجازة اليوم الوطن 
 ٢/ ١٦  ٢/ ٩  ٢/  ٢  ١/ ٢٥  اخلميس 

 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
 ٢/ ١٩  األحد

 قواني نيوتن للحركة -1
 قواني نيوتن للحركة  -2
 قواني نيوتن للحركة  -3
 قواني نيوتن للحركة  -4

 ٢/ ٢٦ 
 قواني نيوتن للحركة -1

 الشغل واآلالت البسيطة  -2
 الشغل واآلالت البسيطة  -3
 الشغل واآلالت البسيطة  -4

 البسيطة الشغل واآلالت  -1 ٣/ ٤ 
 مراجعة الفصل -2

 الفصل الثالث املادة وتغرياهتا 
 اخلواص والتغريات الفيزايئية  -3
 اخلواص والتغريات الفيزايئية  -4

 ٣/ ١١ 
 إجازة مطولة  

 ٣/ ١٢  ٣/ ٥  ٢/ ٢٧  ٢/ ٢٠  االثني 
   اخلواص والتغريات الفيزايئية-1 ٣/ ١٣  ٣/ ٦  ٢/ ٢٨  ٢/ ٢٠  الثالاثء

 اخلواص والتغريات الفيزايئية  -2
 اخلواص والتغريات الكيميائية  -3

 ٣/ ١٤  ٣/ ٧  ٢/ ٢٩  ٢/ ٢١  األربعاء 
 ٣/ ١٥  ٣/ ٨  ٣/ ١  ٢/ ٢٢  اخلميس 
 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
 اخلواص والتغريات الكيميائية -1 ٣/ ١٨  األحد

 الكيميائية اخلواص والتغريات  -2
 مراجعة الفصل  -3

الفصل الرابع الذرات والعناصر  
 واجلدول الدوري 

 تركيب املادة  -4

 تركيب املادة  -1 ٣/ ٢٥ 
 تركيب املادة -2

 العناصر واملركبات واملخاليط  -3
 العناصر واملركبات واملخاليط  -4

 ٤/ ٢ 
 العناصر واملركبات واملخاليط -1
 واملخاليط العناصر واملركبات  -2
 العناصر واملركبات واملخاليط  -3

 مراجعة الفصل -4

 ٤/ ٩ 

 االختبارات النهائية 

 ٤/ ١٠  ٤/ ٣  ٣/ ٢٦  ٣/ ١٩  االثني 
 ٤/ ١١  ٤/ ٤  ٣/ ٢٧  ٣/ ٢٠  الثالاثء

 ٤/ ١٢  ٤/ ٥  ٣/ ٢٨  ٣/ ٢١  األربعاء 

 ٤/ ١٣  ٤/ ٦  إجازة مطولة   ٣/ ٢٩  ٣/ ٢٢  اخلميس 

سبوع الثالث عشراأل                
 ٤/ ١٦  األحد

 االختبارات النهائية  

 
 إجازة الفصل الدراسي األول أسبوع 

 ٢٠٢١/ ٢٨/١١ه   ٢٣/٤/١٤٤٣
١٢/٢٠٢١/ ٢   - ١٤٤٣/. ٢٧/٤   

 

  
  

 

   
    ٤/ ١٧  االثني 
    ١٨/٤  الثالاثء
    ٤/ ١٩  األربعاء 
    ٤/ ٢٠  اخلميس 

  

 



 

 الثاين .  الفصل الدراسي  –          األول متوسطللصف  ه ١٤٤٣  العام الدراسي   -   العلوم   منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 ١/٥  األحد

 اخلامس الصخور واملعادن  الفصل
 جواهر األرض -املعادن -1
 جواهر األرض -املعادن  -2
 جواهر األرض -املعادن  -3
 جواهر األرض -املعادن  -4

 ٥/ ٨ 
 أنواع الصخور  -1
 أنواع الصخور-2
 الصخور أنواع  -3
 أنواع الصخور  -4

 ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥ 
   صفائح األرض املتحركة-1
 فائح األرض املتحركة ص-2
 التجوية والتعرية وأثرمها -3
 ا التجوية والتعرية وأثرمه -4

   مراجعة الفصل-1 ٥/ ١٦  ٥/ ٩  ٥/ ٢  االثني 
الفصل السادس القوى املشكلة  

 لألرض 
 صفائح األرض املتحركة -2
 ة صفائح األرض املتحرك  -3

 ٥/ ٢٣ 
 ٥/ ٢٤  ٥/ ١٧  ٥/ ١٠  ٥/ ٣  الثالاثء
 ٥ /٢٥  ٥/ ١٨  ٥/ ١١  ٥/ ٤  األربعاء 

 ٥ /٢٦  ٥/ ١٩  ٥/   ١٢  ٥/ ٥  اخلميس 

 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
 ٥/ ٢٩  األحد

  التجوية والتعرية وأثرمها-1
 التجوية والتعرية وأثرمها  -2
 التجوية والتعرية وأثرمها  -3

 مراجعة الفصل -4

 6/6 

 الثاين   الدراسي الفصل  منتصف إجازة 

 الفصل السابع الغالف اجلوي املتحرك  ٦/ ١٣ 
   الغالف اجلوي والطقس-1
 الغالف اجلوي والطقس -2
 الغالف اجلوي والطقس -3
 الغالف اجلوي والطقس -4

 ٦/ ٢٠ 
  الغالف اجلوي والطقس-1
 الغالف اجلوي والطقس -2
 الكتل واجلبهات اهلوائية  -3
 ة   الكتل واجلبهات اهلوائي -4

 ٦/ ٢١  ٦/ ١٤  7/6  ٥/ ٣٠  االثني 
 ٦/ ٢٢  ٦/ ١٥  8/6  ٦/ ١  الثالاثء

 ٦/ ٢٣  ٦/ ١٦  9/6  ٦/ ٢  األربعاء 

 ٦/ ٢٤  ٦/ ١٧   /10  ٦/ ٣  اخلميس 
 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
 ٦/ ٢٧  األحد

   الكتل واجلبهات اهلوائية-1
 مراجعة الفصل  -2

 ٧/ ٥ 
 الفصل الثامن استكشاف الفضاء 

 األرض والنظام الشمسي -1
 األرض والنظام الشمسي  -2
 األرض والنظام الشمسي  -3
 األرض والنظام الشمسي  -4

 ٧/ ١٢   
 األرض والنظام الشمسي -1
 واجملرات الفضاء والنجوم -2
 الفضاء والنجوم واجملرات -3
 الفضاء والنجوم واجملرات -4

     

 الفضاء والنجوم واجملرات -1 ٧/ ١٩ 
 الفضاء والنجوم واجملرات -2

 مراجعة الفصل -3
 ٧/ ٢٠  ٧/ ١٣  ٧/ ٦  ٦/ ٢٨  االثني 
 ٧/ ٢١  ٧/ ١٤  ٧/ ٧  ٦/ ٢٩  الثالاثء

 ٧/ ٢٢  ٧/ ١٥  ٧/ ٨    مطولة اسبوع هناية  إجازة ٧/ ١  األربعاء 
 إجازة  هناية اسبوع مطولة  

 ٧/ ٢٣  ٧/ ١٦  ٧/ ٩   ٧/ ٢  اخلميس 

عشر   رابعاألسبوع ال  األسبوع الثالث عشر            
 ٧/ ٢٦  األحد

 النهائية  االختبارات

 ٨/ ٣ 

 االختبارات النهائية 

 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي  
 ١٣/٣/٢٠٢٢ه   ١٠/٨/١٤٤٣

١٧/٣/٢٠٢٢   - ١٤٤٣/. ١٤/٨    

  

 

   
   ٨/ ٤  ٧/ ٢٧  االثني 
   ٥/٨  ٧/ ٢٨  الثالاثء
   ٨/ ٦  ٧/ ٢٩  األربعاء 
   ٨/ ٧  ٧/ ٣٠  اخلميس 

 



 

 الثالث   الفصل الدراسي –    األول متوسطللصف     ه١٤٤٣   العام الدراسي  -     العلوم منهجتوزيع 
 

 الرابع األسبوع    األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 ١٧/٨  األحد

 اخلالاي لبنات احلياة  الفصل التاسع 
 عامل اخلالاي-1
 عامل اخلالاي -2
 عامل اخلالاي -3
 وظائف اخلالاي  -4

 ٨/ ٢٤   
 وظائف اخلالاي-1
 وظائف اخلالاي  -2
 مراجعة الفصل  -3

 الفصل العاشر احليواانت الالفقارية 
 والديداناالسفنجيات والالسعات  -4

 املفلطحة واالسطوانية 

 ٢/٩ 
  

السفنجيات والالسعات ا  1-4
 والديدان املفلطحة واالسطوانية 

 
 

 ٩/ ٩ 

خوايت والديدان احللقية  الر  4 -1
 واملفصليات وشوكيات اجللد

 

 ٩/ ١٠  ٩/ ٣  ٨/ ٢٥  ٨/ ١٨  االثني 
 ٩/ ١١  ٤/٩  ٨/ ٢٦  ٨/ ١٩  الثالاثء
 ٩ /١٢  ٩/ ٥  ٨/ ٢٧  ٨/ ٢٠  األربعاء 

 ٩ /١٣  ٩/ ٦  ٨/   ٢٨  ٨/ ٢١  اخلميس 

السابعاألسبوع    السادس األسبوع      األسبوع اخلامس     الثامناألسبوع    
الرخوايت والديدان احللقية -1 ٩/ ١٦  األحد

   واملفصليات وشوكيات اجللد
 مراجعة الفصل  -2

الفصل احلادي عشر احليواانت  
 الفقارية 

 احلبليات وجمموعاهتا  -3
 احلبليات وجمموعاهتا  -4

 احلبليات وجمموعاهتا  -1 ٩/ ٢٣ 
 حلبليات وجمموعاهتا -2

 ١٠/ ٧ 

 مراجعة عامة  -1
 الطيور والثدييات -2
 الطيور والثدييات  -3
 الطيور والثدييات  -4

 ١٠/ ١٤ 
 الطيور والثدييات -1

 مراجعة الفصل -2
 الفصل الثاين عشر علم البيئة 

 ما النظام البيئي؟ -3
 ما النظام البيئي؟ -4

 ١٠/ ١٥  ١٠/ ٨  ٩/ ٢٤  ٩/ ١٧  االثني 
 ٩/ ٢٥  ٩/ ١٨  الثالاثء

 إجازة عيد. الفطر املبارك 

 ١٦/١٠  ١٠/ ٩ 

 ١٠/ ١٧  ١٠/ ١٠  ٩/ ٢٦  ٩/ ١٩  األربعاء 

 ١٠/ ١٨  ١٠/ ١١  ٢٧/٩  ٩/ ٢٠  اخلميس 

عشر  الثايناألسبوع    عشر   احلادياألسبوع    العاشر األسبوع    التاسعاألسبوع      
 ١٠/ ٢١  األحد

 ما النظام البيئي ؟-1
 املخلوقات احلية والبيئة والطاقة  -2

 ١٠/ ٢٨ 
 املخلوقات احلية والبيئة والطاقة -1
 ة املخلوقات احلية والبيئة والطاق-2
 املخلوقات احلية والبيئة والطاقة  -3

 مراجعة الفصل -4

  الفصل الرابع عشر موارد األرض  ١١/ ٦ 
 استخدام املوارد الطبيعية -1
 استخدام املوارد الطبيعية -2

 استخدام املوارد الطبيعية  -3
 االنسان والبيئة  -4

  اإلنسان والبيئة-1 ١١/ ١٣ 
 االنسان والبيئة -2
 مراجعة الفصل -3

 ١١/ ١٤  ١١/ ٧  ١٠/ ٢٩  ١٠/ ٢٢  االثني 

 ١١/ ١٥  ١١/ ٨  ١١/ ١  ٢٣/١٠  الثالاثء

 ١٠/ ٢٤  األربعاء 
 إجازة  هناية اسبوع مطولة  

 ١١/ ١٦  ١١/ ٩  ١١/ ٢ 
 إجازة  هناية اسبوع مطولة  

 ١١/ ١٧  ١١/ ١٠  ١١/ ٣  ١٠/ ٢٥  اخلميس 
         األسبوع الرابع عشر     عشر  الثالثاألسبوع    
 ١١/ ٢٠  األحد

 االختبارات النهائية 
 ١١ /٢٧ 

  االختبارات النهائية 
 هناية العام الدراسي  إجازة 

 ٣٠/٦/٢٠٢٢ه   ١٢/١٤٤٣/ ١
 ١١ /٢٨  ١١/ ٢١  االثني 

 ١١/ ٢٩  ٢٢/١١  الثالاثء



    ١١ /٣٠  ١١/ ٢٣  األربعاء 
 ١٢ /١  ١١/ ٢٤  اخلميس 

 


