


 

 

 

                                                                                                                                             
 

 

ي متوسط  توزي    ع مقرر 
م 2020ـه / 1442لألسابيع الدراسية الفصل األول للعام الدراسي   العلوم للصف الثان   

 

 األسبوع الثالث 
 

ي 
 األسبوع الثان 

 
 األسبوع األول 

 
 15/1/1442 الي  11/1/1442 من  22/1/1442 الي  18/1/1442 من  29/1/1442 الي  25/1/1442 من

مراجعة الفصل االول -1  

ي -2
تهيئة الفصل  الثان   

المحاليل والذائبية  -3  

تابع  المحاليل والذائبية  -4  

 

حل المشكالت بطريقة  -1  أحد 25 1
 علمية 

تابع  حل المشكالت-2  

تابع حل المشكالت -3  

استقصاء من واقع الحياة  -4  

 

تهيئة الوحدة األول-1  أحد 18 1  

تهيئة الفصل األول-2  

أسلوب العلم  -3  

تابع أسلوب العلم  -4  

 

 أحد 11 1

 أثني    12 1  أثني    19 1  أثني    26 1
 ثالثاء  13 1  ثالثاء  20 1  ثالثاء  27 1

 أربعاء 14 1  أربعاء 21 1  أربعاء 28 1

 خميس 15 1  خميس 22 1  خميس 29 1
 
   

 األسبوع السادس
 

 األسبوع الخامس
 

 األسبوع الرابع
 

 7/2/1442 الي  3/2/1442 من  14/2/1442 الي  10/2/1442 من  21/2/1442 الي  17/2/1442 من
استقصاء من واقع الحياة -1  

ي   -2
مراجعة الفصل الثان   

   تهيئة الوحدة الثانية  -3

تهيئة الفصل الثالث  -4  

 

المحاليل الحمضية  -1  أحد 17 2
 والقاعدية 

تابع المحاليل-2  

تابع المحاليل   -3  

المحاليلتابع  -4  

 

تابع المحاليل والذائبية -1  أحد 10 2  

تابع المحاليل و الذائبية -2  
 

 أحد 3 2

 أثني    4 2  أثني    11 2  أثني    18 2

 ثالثاء  5 2  ثالثاء  12 2  ثالثاء  19 2

ي   أربعاء 13 2  أربعاء 20 2
 أربعاء 6 2 إجازة اليوم الوطن 

يسخم 21 2 ي          خميس 14 2  
 خميس 7 2  إجازة اليوم الوطن 

 
 
 

 
 
 

 األسبوع التاسع 
 

 األسبوع الثامن 
 

 األسبوع السابع 
 

 28/2/1442 الي  24/2/1442 من  5/3/1442 الي  1/3/1442 من  12/3/1442 الي  8/3/1442 من
تابع سلوك الموائع -1  
استقصاء من واقع الحياة  -2  

مراجعة الفصل الثالث  -3  

تهيئة الفصل الرابع  -4  

 

الحرارة والتحوالت تابع -1  أحد 8 3  

سلوك الموائع -2  

تابع سلوك الموائع  -3  

تابع سلوك الموائع -4  
 

المادة  -1  أحد 1 3  

المادة  -2  

الحرارة وتحوالت المادة  -3  

تابع الحرارة وتحوالت  -4  

 

 أحد 24 2

 أثني    25 2  أثني    2 3  أثني    9 3

 ثالثاء  26 2  ثالثاء  3 3  ثالثاء  10 3

 أربعاء 27 2  أربعاء 4 3  أربعاء 11 3

 خميس 28 2  خميس 5 3  خميس 12 3
 
 
 
 
 
 
 

ي عش  
 األسبوع الثان 

 
 

 

 األسبوع الحادي عش  
 

 األسبوع العاش  
 
 

 19/3/1442 الي  15/3/1442 من  26/3/1442 الي  22/3/1442 من  4/4/1442 الي  29/3/1442 من
فصل الخامس تهيئة ال-1  

جهاز الدوران  -2  

   تابع جهاز الدوران  -3

تابع جهاز الدوران    -4  
 

ابع تحوالت الطاقة ت-1  أحد 29 3  

استقصاء من واقع الحياة -2  

   مراجعة الفصل الرابع -3

هيئة الوحدة الثالثة  ت -4  

 

مالطاقة -1  أحد 22 3  

تابع مالطاقة -2  

تحوالت الطاقة -3  

تحوالت الطاقة تابع  -4  

 

 أحد 15 3

 أثني    16 3  أثني    23 3  أثني    1 4

 ثالثاء  17 3  ثالثاء  24 3  ثالثاء  2 4

 أربعاء 18 3  أربعاء 25 3  أربعاء 3 4
 خميس 19 3  خميس 26 3  خميس 4 4

 
 
 
 
 

 
 

 األسبوع الخامس عش  
 

 األسبوع الرابع عش  
 

 األسبوع الثالث عش  
 

 11/4/1442 الي  7/4/1442 من  18/4/1442 الي  14/4/1442 من  25/4/1442 الي  21/4/1442 من
الجهاز الهضمي تابع -1  

ابع الجهاز الهضمي ت-2  

جهاز التنفس  -3  

جهاز التنفس  تابع  -4  

 

مراجعة الفصل الخامس  -1  أحد 21 4  

تهيئة الفصل السادس  -2  

الجهاز الهضمي والمواد    -3
    الغذائية

ابع الجهاز الهضمي ت -4  

 

   المناعة والمرض -1  أحد 14 4
المناعة والمرض تابع -2  

تابع المناعة والمرض -3  

الحياة استقصاء من واقع  -4  

 

 أحد 7 4

 أثني    8 4  أثني    15 4  أثني    22 4

 ثالثاء  9 4  ثالثاء  16 4  ثالثاء  23 4

 أربعاء 10 4  أربعاء 17 4  أربعاء 24 4

 خميس 11 4  خميس 18 4  خميس 25 4
 
 

 
 

المـملكـة العربية السعودية                                            
 وزارة التعليم 

  (280                      )                                                             
 اإلدارة العامة التعليم بمنطقة الرياض       

بوي    اف التر  إدارة اإلشر



 

 

 

 
 

 االختبارات 
 

 االختبارات 
 

 األسبوع السادس عش  
 
 

 2/5/1442 الي  28/4/1442 من  9/5/1442 الي  5/5/1442 من  16/5/1442 الي  12/5/1442 من
جهاز االخراج -1  أحد     أحد     

ابع جهاز االخراج ت-2  

واقع الحياة استقصاء من -3  

مراجعة الفصل السادس -4  

 

 أحد 28 4

 أثني    29 4  أثني        أثني      

 ثالثاء  30 4  ثالثاء      ثالثاء    
 أربعاء 1 5  أربعاء     أربعاء   

 خميس 2 5  خميس     خميس   إجازة منتصف العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوي بمنطقة  اف التر  الرياض رئيسة قسم .......... بإدارة االشر
 

 ............................................. 

 


