


 

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

 

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

 (1األسبوع )

 - هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إىل

 - هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 منوذج الذرة - القدمية حول بنية الذرة اآلراء - مناذج الذرة

 جتربة رذرفورد - اكتشاف اجلسيمات املشحونة
 النموذج النووي للذرة

 1مراجعة الدرس  – تطورات يف تعرف بنية الذرة
 (2األسبوع )

   -هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إىل

  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 العدد الذري - الـنــــواة
 اإلشعاعيالتحلل 

 معدل التحلل
 2مراجعة الدرس   - تكوين العناصر املصنعةّ 

 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إىل

  -  هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 إجازة مطولة: األحد

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 العلم والتاريخ  -استقصاء من واقع احلياة 

 اخلامس دليل مراجعة الفصل

 تطور اجلدول الدوري  - مقدمة يف اجلدول الدوري

  اجلدول الدوري احلديث

 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إىل

 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022

 

 اجلدول الدوري احلديثتابع 

 1مراجعة الدرس  - اجلدول الدوري احلديثتابع 

 2، 1اجملموعتان  – العناصر املمثلة

 18، 13اجملموعتان 

 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إىل

   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 2مراجعة الدرس  - 18، 13تابع اجملموعتان 

 الفلزات  -االنتقالية العناصر 

 الداخلية االنتقاليةالعناصر 

 استقصاء من واقع احلياة  - 3مراجعة الدرس

 (6األسبوع )

     هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إىل 

  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 العلم واجملتمع

 السادس دليل مراجعة الفصل

 البناء الذري  - احتاد الذرات

 اإللكرتوناتترتيب 

 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

 اإللكرتونيالتوزيع   - اجلدول الدوري ومستويات الطاقة

 )العناصر )عائالتتصنيف العناصر 

 1مراجعة الدرس  -لإللكرتونات التمثيل النقطي 

 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إىل

 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023

 

 األيونيةالرابطة   - ارتباط العناصر

 (مشاركة –الرابطة التساهمية  ) – الرابطة الفلزية

 اجلزيئات القطبية واجلزيئات غري القطبية

 2مراجعة الدرس  - كتـابـة الـرمـوز والصيـغ الكيميائية

 (9األسبوع )

 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إىل

  -   هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 ةمفاجئ شافاتاكت  -استقصاء من واقع احلياة 

 السابع دليل مراجعة الفصل

 التغري الفيزيائي والتغري الكيميائي  - الكيميائية واملعادالتالصيغ 

 الكيميائية املعادالت

 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إىل

    هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 موازنة املعادلة الكيميائية  - حفظ الكتلة

 الكيميائية التفاعالتالطاقة يف 

 1مراجعة الدرس  - الكيميائية التفاعالتالطاقة يف تابع 

 ( بدء التفاعل –طاقة التنشيط )  - تفاوت السرعة  - الكيميائية التفاعالتسرعة 

 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إىل

  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023

 

 التفاعالتإبطاء   - سرعة التفاعل

 2مراجعة الدرس  -التفاعالت تسريع 

 العلم والتاريخ  -احلياة استقصاء من واقع 

 الثامن دليل مراجعة الفصل

 (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

 ال يدرج فيه توزيع                         اخلميس:   
 (13األسبوع )

 االختبارات

 -  هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إىل

 -   هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 االختبارات


