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:الصف الثانوي املرحلة: األسبوعيف  عدد احلصص علم البيئة  املادة: ألولا   3 
 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 - هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إىل

 - هـ14/5/1444

 م8/12/2022

  علم البيئة 
 الغالف الحيوي

 العالقات المتبادلة بين المخلوقات الحية 
 

 
 (2األسبوع )

   -هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إىل

  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 انتقال الطاقة في النظام البيئي
 نماذج انتقال الطاقة 

  تدوير المواد + دورة الماء 
 
 

 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إىل

  -  هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

  دورة الكربون + األكسجين + النيتروجين + الفسفور 

 تقويم الفصل األول 

                                                    

 

 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إىل

 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022

 

 يئة المجتمعات الحيوية بعلم                                                        

  التعاقب البيئي 

 تأثير دائرة العرض والمناخ 

 

 

 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إىل

   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

  المناطق الحيوية البرية الرئيسة 

  2المناطق الحيوية البرية الرئيسة 

 3المناطق الحيوية البرية الرئيسة 

 

 

 (6األسبوع )

     هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إىل 

 الماء على األرض 

 األنهار والجداول والبرك والبحيرات 

  األنظمة البيئية البحرية 

 

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي احملتوى الدراسي على األسابيع يف ال توزيع
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  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023
 

 (7األسبوع )

 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إىل

  - هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 يدرج فيه توزيعال األحد:                            

 ال يدرج فيه توزيعاالثنني:                            

 تقويم الفصل الثاني 

 

 

 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إىل

 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023

 

 خصائص الجماعة الحيوية 

 2 خصائص الجماعة الحيوية

 الجماعة البشرية السكانية                                            

 

 

 (9األسبوع )

 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إىل

  -   هـ11/7/1444

 م2/2/2023

  ثالثتقويم الفصل ال

   التنوع الحيوي

 أخطار تواجه التنوع الحيوي

 

 

 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إىل

    هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 المحافظة على التنوع الحيوي

 تقويم الفصل الرابع 

  السلوكات األساسية 

 

 

 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إىل

  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023

 

  السلوك المكتسب 

  السلوكات البيئية 

  تقويم الفصل الخامس

 

 

 (12)األسبوع 

   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إىل

  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 اخلميسو

 اثراءات
 تطبيقات

 تعزيز املهارات
 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            
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 (13األسبوع )

 االختبارات

 -  هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إىل

 -   هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 


