
 



 األول .  الفصل الدراسي  –    الثاين متوسط   للصف   ه ١٤٤٣  العام الدراسي              العلوم مادة  منهجتوزيع 
 

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

  الفصل األول طبيعة العلم 
 أسلوب العلم -1
 أسلوب العلم -2
 أسلوب العلم -3

 حل املشكالت بطريقة علمية  -4

 ١/ ٢٨   
 حل املشكالت بطريقة علمية -1
 حل املشكالت بطريقة علمية  -2

 مراجعة الفصل -3
 الفصل الثاين املخاليط واحملاليل  

 احملاليل والذائبية  -4

 ٢/ ٥ 
 احملاليل والذائبية -1
 احملاليل والذائبية  -2
 احملاليل والذائبية  -3
 احملاليل والذائبية  -4

   احملاليل والذائبية-1 ٢/ ١٢ 
 ٢/ ١٣  ٢/ ٦  ١/ ٢٩  ١/ ٢٢  االثني  احملاليل احلمضية واحملاليل القاعدية  -2

 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

 احملاليل احلمضية واحملاليل القاعدية  -1
 احملاليل احلمضية واحملاليل القاعدية  -2
 احملاليل احلمضية واحملاليل القاعدية  -3

 ل مراجعة الفص -4

 الفصل الثالث حاالت املادة  ٢/ ٢٦ 
 املادة  -1
 املادة -2
 املادة -3
 املادة -4

 ٣/ ٤ 
   وحتوالت املادةاحلرارة -1
 احلرارة وحتوالت املادة -2
 احلرارة وحتوالت املادة -3
 احلرارة وحتوالت املادة -4

 ٣/ ١١ 
 إجازة مطولة  

 ٣/ ١٢  ٣/ ٥  ٢/ ٢٧  ٢/ ٢٠  االثني 
   سلوك املوائع -1 ٣/ ١٣  ٣/ ٦  ٢/ ٢٨  ٢/ ٢٠  الثالاثء

 سلوك املوائع  -2
 سلوك املوائع  -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  
 سلوك املوائع  -1 ٣/ ١٨  األحد

 سلوك املوائع  -2
 مراجعة الفصل -3
 الرابع الطاقة وحتوالهتا الفصل 

 ما لطاقة؟ -4

 ٣/ ٢٥ 
   ما لطاقة؟-1
 ما لطاقة؟ -2

 حتوالت الطاقة -3

 ٤/ ٢ 
 حتوالت الطاقة  -1
 حتوالت الطاقة -2
 حتوالت الطاقة -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 
             األسبوع الثالث عشر  
 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 –للصف الثاين متوسط   ه١٤٤٣  العام الدراسي   -          العلوم   منهجتوزيع 
 

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

   الفصل اخلامس جهاز الدوران واملناعة
 جهاز الدوران -1
 جهاز الدوران -2
 جهاز الدوران -3
 جهاز الدوران -4

 ٥/ ٨ 

 جهاز الدوران -1
 املناعة واملرض-2
 املناعة واملرض  -3
 املناعة واملرض  -4

 ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥ 

 اجلهاز اهلضمي واملواد الغذائية -1
 اجلهاز اهلضمي واملواد الغذائية   -2
 اجلهاز اهلضمي واملواد الغذائية   -3

     ج جهاز التنفس واالخرا  -4

 املناعة واملرض-1 ٥/ ١٦  ٥/ ٩  ٥/ ٢  االثني 
 مراجعة الفصل -2

الفصل السادس اهلضم و التنفس  
 واإلخراج

 اجلهاز اهلضمي واملواد الغذائية   -3
 اجلهاز اهلضمي واملواد الغذائية   -4

 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

 واإلخراج جهاز التنفس -1
 واإلخراج جهاز التنفس  -2
 واإلخراج جهاز التنفس  -3

 مراجعة الفصل -4

 6/6 

 الثاين   الدراسي الفصل  منتصف إجازة 

الفصل السابع أجهزة الدعامة و احلركة  ٦/ ١٣ 
 واالستجابة 

 اجللد والعضالت  -1
 اجللد والعضالت  -2
 اجللد والعضالت  -3
  اجللد والعضالت -4

 ٦/ ٢٠ 
 اجللد والعضالت-1

 صيبالعواجلهاز اجلهاز اهليكلي  -2
 صيبالعاجلهاز اهليكلي واجلهاز  -3
     صيبالعاجلهاز اهليكلي واجلهاز -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

 صيباجلهاز اهليكلي واجلهاز الع-1
 مراجعة الفصل  -2

 الفصل الثامن التنظيم والتكاثر  ٧/ ٥ 
 جهاز الغدد الصماء والتكاثر  -1
 جهاز الغدد الصماء والتكاثر  -2
 جهاز الغدد الصماء والتكاثر  -3
 جهاز الغدد الصماء والتكاثر  -4

 ٧/ ١٢ 
 جهاز الغدد الصماء والتكاثر -1
 جهاز الغدد الصماء والتكاثر  -2

 مراحل حياة االنسان  -3
   مراحل حياة االنسان -4

 مراحل حياة االنسان-1 ٧/ ١٩ 
 مراحل حياة االنسان  -2

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

 ٧/ ١  األربعاء 
   مطولة اسبوع هناية  إجازة

 ٧/ ٢٢  ٧/ ١٥  ٧/ ٨ 
 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 –              الثاين متوسط للصف   ه١٤٤٣  العام الدراسي   -           العلوم   منهجتوزيع 
 

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

   الفصل التاسع النبااتت 
 النبااتت الالبذرية -1
 النبااتت الالبذرية  -2
 النبااتت الالبذرية  -3
 النبااتت الالبذرية  -4

 ٨/ ٢٤ 
  

 النبااتت البذرية -1
 النبااتت البذرية  -2
 النبااتت البذرية  -3
 النبااتت البذرية  -4

 ٢/٩   
 مراجعة الفصل -1

 الفصل العاشر موارد البيئة ومحايتها 
 موارد البيئة -2
 موارد البيئة  -3
 موارد البيئة  -4

 ٩/ ٩ 
   موارد البيئة -1

 التلوث ومحاية البيئة -2
 التلوث ومحاية البيئة  -3
 التلوث ومحاية البيئة  -4

 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    
 ٩/ ١٦  األحد

 التلوث ومحاية البيئة -1
 مراجعة الفصل -2

 الفصل احلادي عشر الطاقة واحلرارة
 درجة احلرارة-3
 درجة احلرارة  -4

 ٩/ ٢٣   
 درجة احلرارة-1
 مراجعة الفصل -2

 ١٠/ ٧ 

 نتقال احلرارة ا-1
 انتقال احلرارة -2
 انتقال احلرارة -3

 والثالجاتاحملركات  -4

 حملركات والثالجات ا-1 ١٠/ ١٤ 
 احملركات والثالجات -2

 مراجعة الفصل -3
الفصل الثاين عشر املوجات والصوت  

 والضوء 
 املوجات -4

 ١٠/ ١٥  ١٠/ ٨  ٩/ ٢٤  ٩/ ١٧  االثني 

 ٩/ ٢٥  ٩/ ١٨  الثالاثء

 الفطر املبارك إجازة عيد. 
 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      
 املوجات-1 ١٠/ ٢١  األحد

 املوجات -2
 املوجات -3

 ١٠/ ٢٨ 
 وجات الصوت مو -1
 موجات الصوت -2
 موجات الصوت -3
 موجات الصوت -4

 ١١/ ٦ 
 الضوء -1
 الضوء -2
 الضوء -3
 الضوء -4

 ١١/ ١٣ 
  

 مراجعة الفصل 
 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 



 


