


 

 نظام املقررات للتعليم الثانوي –خطة توزيع املنهج 

 هـ 1444العام 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

 علم البيئة  12/2 األحد
 الحيوي الغالف

 العوامل الحيوية والالحيوية 
 مستويات التنظيم 

  
  النظام البيت 

ر
 العالقات المتبادلة ف

ر المخلوقات الحية 12/2 األحد  العالقات بير

  
  النظام البيت 

ر
 انتقال الطاقة ف

 تدوير المواد
 دورة الماء

ر   دورتا الكربون واألكسجير

ر  5/1 األحد وجير  دورة النيي 
 دورة الفوسفور

 المجتمعات الحيوية 
  
 التعاقب البيت 

  التعاقب الثانوي

ية  21/1 األحد  المناطق الحيوية الير
ية الرئيسة  المناطق الحيوية الير
 الغابات الشمالية والمعتدلة

 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

 المناطق الحرجية 22/1 األحد
 المناطق العشبية المعتدلة

 االستوائيةالسفانا 
ة  الغابات االستوائية المطير

 األنظمة البيئية للمياه العذبة

 األنظمة البيئية المائية االنتقالية 16/1 األحد

 األنظمة البيئية البحرية
 ديناميكية الجماعة الحيوية

 العوامل المحددة للجماعة الحيوية

 عوامل تعتمد عل الكثافة

 معدل نمو الجماعة  1/1 األحد
 التكاثرأنماط 

ية   الجماعات البشر
  
 اتجاهات النمو السكائر

كيب العمري   الي 

 22/1 األحد
 إجازة مطولة

 21/1 اإلثنني 5/1 اإلثنني 17/1 اإلثنني 13/1 اإلثنني
 التنوع الحيوي  21/1 الثالثاء 6/1 الثالثاء 12/1 الثالثاء 12/1 الثالثاء

 أهمية التنوع الحيوي 
ةالقيمة االقتصادية   غير المباشر

 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

 أخطار تواجه التنوع الحيوي  22/1 األحد
  تهدد التنوع

 الحيوي العوامل الت 

  
 تجزئة الموطن البيت 

 التلوث 
 األنواع الداخلية 

 المحافظة عل التنوع الحيوي 15/1 األحد
 حماية التنوع الحيوي 

 مناطق التنوع الحيوي الساخنة

  
 استصالح النظام البيت 

 السلوكات األساسية 1/1 األحد
 السلوك المكتسب 
 السلوكات البيئية 
 سلوك الهجرة 
 والحضانةسلوك المغازلة 

 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


