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 7/4/1444 التاريخ:                                                 التوقيع:                            د. فهد الرميزاناالسم: 

 

:الصف املتوسطة  املرحلة: لثانيا  يف األسبوع عدد احلصص العلوم املادة:   4 
 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 - هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إىل

 - هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 مكونات الدم - وظائف الدم  - جهاز الدوران

 أمراض الدم  - فصائل الدم  - ختثر الدم
 دورات الدم - نظام النقل يف اجلسم - القلب

 وعية الدمويةألأمراض القلب وا  - ضغط الدم  - وعية الدمويةألا
 (2األسبوع )

   -هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إىل

  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 1مراجعة الدرس  – وظائف اجلهاز اللمفي
 مراضألخطوط دفاع اجلسم ضد ا  - املناعة واملرض

 أنواع املناعة
 املعدية األمراض  - املرض عرب التاريخ

 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إىل

  -  هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 إجازة مطولة: األحد

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 املزمنة األمراض  -األمراض مكافحة   - وجهاز املناعة HIV فريوس

 2مراجعة الدرس   - السرطان

 العلم والتاريخ  -احلياة استقصاء من واقع 

 اخلامس دليل مراجعة الفصل

 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إىل

 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022

 

 اإلنزيم - وظائف اجلهاز اهلضمي  - اجلهاز اهلضمي واملواد الغذائية

 أعضاء اجلهاز اهلضمي

 املواد الغذائية  - أهمية بكترييا اجلهاز اهلضمي

 1مراجعة الدرس  -األطعمة جمموعات 

 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إىل

   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 أجزاء اجلهاز التنفسي  - وظائف اجلهاز التنفسي  -واإلخراج جهازا التنفس 

 واختالالتهأمراض اجلهاز التنفسي   - ملاذا تتنفس؟

 اجلهاز البولي  - خراجيإلوظائف اجلهاز ا

 2مراجعة الدرس   -واختالالته أمراض اجلهاز البولي 

 (6األسبوع )

     هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إىل 

  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 العلم واجملتمع  -احلياة استقصاء من واقع 

 السادس دليل مراجعة الفصل

 وظائف اجللد  - تركيب اجللد  -والعضالت اجللد 

 اإلنسانحركة جسم   - جهاالإصابات اجللد وع

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي احملتوى الدراسي على األسابيع يف ال توزيع

 



 

 7/4/1444 التاريخ:                                                 التوقيع:                            د. فهد الرميزاناالسم: 

 

 (7األسبوع )

 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إىل

  - هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع

 االثنني:                            ال يدرج فيه توزيع

 الروافع -البسيطة يف جسمك  اآلالت  - العضلية األنسجةتصنيف 

 1مراجعة الدرس   -العضالت عمل 

 تركيب العظم  - وظائف اجلهاز اهليكلي  - اجلهاز اهليكلي واجلهاز العصيب

 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إىل

 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023

 

 املفاصل  - تكون العظام

 )العصبونات) العصبية اخلاليا  - كيف يعمل اجلهاز العصيب؟

 مة واجلهاز العصيبالالس  - أقسام اجلهاز العصيب

  احلواس

 (9األسبوع )

 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إىل

  -   هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 2مراجعة الدرس   - تأثري بعض املواد يف اجلهاز العصيب

 السابع دليل مراجعة الفصل

 الغدد الصم  - وظائف جهاز الغدد الصم  - والتكاثرجهازا الغدد الصم 

 نظام التغذية الراجعة السليب  - نظام التغذية الراجعة السليب

 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إىل

    هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 األنثوياجلهاز التناسلي   - اجلهاز التناسلي الذكري

  دورة احليض

 1مراجعة الدرس   - الزواج

 اإلخصاب  - وظيفة اجلهاز التناسلي  -اإلنسان مراحل حياة 

 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إىل

  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023

 

 النمو اجلنيين  - التوائم

 لوالدةمراحل احلياة بعد ا  -الدة عملية الو

 حلياةاستقصاء من واقع ا

 الثامن الفصلدليل مراجعة 

 (12األسبوع )

   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إىل

  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023

إجازة يوم التأسيس: األربعاء 

 واخلميس

 اثراءات
 تطبيقات

 تعزيز املهارات
 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع

 توزيعاخلميس:                            ال يدرج فيه 
 (13األسبوع )

 االختبارات

 -  هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إىل

 -   هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 االختبارات


