


 

 نظام املقررات للتعليم الثانوي –خطة توزيع املنهج 

 هـ1444العام الدراسي 
 

 الصف المادة
 

 

 )مكتب تعليم الظهران( إبراهيم العسرييحتت إشراف األستاذ:       )ثانوية اجلامعة األهلية بالظهران( ين حامدـحفإبراهيم إعداد املعلم/ 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول 

 مدخل إىل علم األحياء 12/2 األحد
 خصائص الحياة

 طبيعة العلم وطرائقه 
 طرائق العلم

 حل أسئلة الكتاب المدرس  

 تاري    خ التصنيف  12/2 األحد
 مستويات التصنيف 
 التصنيف الحديث 

 فوق مملكة الحقيقية النوى
 حل أسئلة الكتاب المدرس  

يا   5/1 األحد  البكتير
 تركيب البدائية النوى 
 تكاثر البدائيات النوى 

يا   بيئة البكتير
يونات  وسات والير  الفير

وسية  21/1 األحد  العدوى الفير
وسات االرتجاعية   الفير

  حل أسئلة الكتاب المدرس  

 21/1 اإلثنني 6/1 اإلثنني 12/2 اإلثنني 11/2 اإلثنني

 21/1 الثالثاء 7/1 الثالثاء 13/2 الثالثاء 11/2 الثالثاء

 25/1 األربعاء 2/1 األربعاء 2/1 األربعاء 11/2 األربعاء
 إجازة اليوم الوطين

 26/1 اخلميس 2/1 اخلميس 1/1 اخلميس 15/2 اخلميس

 األسبوع الثامن األسبوع السابع السادساألسبوع  األسبوع اخلامس

 مدخل إىل الطالئعيات   22/1 األحد
 تنوع الطالئعيات 

 اللحميات )جذريات القدم(
 السوطيات –البوغيات القمية 

 الطحالب

 الدياتومات  16/1 األحد
 اليوجلينات 

اء   الطحالب الخضر
 دورة حياة الطحالب

 حل أسئلة الكتاب المدرس  

 مدخل إىل الفطريات  1/1 األحد
 تركيب الفطريات

  الفطريات 
 التكاثر فر

 تنوع الفطريات وبيئتها
 الفطريات الكيسية

 22/1 األحد
 إجازة مطولة

 21/1 اإلثنني 5/1 اإلثنني 17/1 اإلثنني 13/1 اإلثنني
  تقوم بعملية  21/1 الثالثاء 6/1 الثالثاء 12/1 الثالثاء 12/1 الثالثاء

الفطريات والمخلوقات الت 
  
 البناء الضوئ 

 الفطريات واإلنسان
 حل أسئلة الكتاب المدرس  

 21/1 األربعاء 7/1 األربعاء 12/1 األربعاء 11/1 األربعاء

 25/1 اخلميس 2/1 اخلميس 2/1 اخلميس 11/1 اخلميس

 األسبوع الثاني عشر األسبوع احلادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع

 خصائص الحيوانات 22/1 األحد
 مستويات بناء جسم الحيوان

 تجاويف الجسم 
 اإلسفنجيات 

 الالسعات )الجوفمعويات(

 الديدان المفلطحة 15/1 األحد
 والدواراتالديدان األسطوانية 

 الرخويات
 الديدان الحلقية 

 خصائص المفصليات  1/1 األحد
 تركيب جسم المفصليات

 تنوع المفصليات 
ات وأشباهها  الحشر

 الكتاب المدرس  حل أسئلة

 2/1 األحد

 االختبارات النهائية

 23/1 اإلثنني 1/1 اإلثنني 16/1 اإلثنني 22/1 اإلثنني

 22/1 الثالثاء 1/1 الثالثاء 17/1 الثالثاء 13/1 الثالثاء

 21/1 األربعاء 5/1 األربعاء 12/1 األربعاء 12/1 األربعاء

 21/1 اخلميس 6/1 اخلميس إجازة مطولة 12/1 اخلميس 11/1 اخلميس

 األسبوع الثالث عشر

 إجازة الفصل الدراسي األول

 26/1 األحد

 االختبارات النهائية
 27/1 اإلثنني

 22/1 الثالثاء

 22/1 األربعاء

 13/1 اخلميس

 قائد املدرسة مشرف املادة معلم املادة   
    االسم

    التوقيع


