
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            تعليمال إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (  هــ  1441ي  ) ـام الدراسـالع  - (  نـظـام الـمقــررات 3ــاء ـــيحـاأل )ادة ـتوزيع م  

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( 11/2ــــ   7/2)  ( 4/2ـــــ   30/1)  ( 27/1  ـــــ  23/1)  ( 20/1ـــــ    16/1)  ( 13/1ـــــ    9/1)  ( 6/1ـــــ    2/1) 

 (1الـفـصــل 

 الوعائيةلا النباتاتــ 
 النبتات الوعائية الالبذريةــ 

 النبتات الوعائية البذرية

 (2الـفـصــل 

 خاليا النبات و أنسجتهــ 

 هرمونات النباتات واستجاباتهاــ 

 (3الـفـصــل 

 األزهارــ 

 

 ريةــ النباتات الزه
 

 (4الـفـصــل 

 الخلوية التراكيبــ 
 والعضيات

 ــ كيمياء الخلية

 (5الـفـصــل 

كيف تحصل المخلوقات الحية ــ 
 على الطاقة

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع

 ( 24/3ـــــ  20/3) ( 17/3ـــــ  13/3)  ( 10/3ـــــ  6/3) ( 3/3ــــ   28/2)   ( 25/2ـــــ  21/2)  ( 18/2ـــــ   14/2) 

 البناء الضوئيــ 
 التنفس الخلويــ 

 (6الـفـصــل 

 النمو الخلوي ــ 
االنقسام المتساوي وانقسام ــ 

 السيتوبالزم

تنظيم دورة الخلية ــ 
 (7 الـفـصــل

 االنقسام المنصفــ 

 الوراثة المندليةــ 
ــ ارتباط الجينات وتعدد 

 المجموعات الكروموسومية

 (8الـفـصــل 

األنماط األساسية لوارثة ــ 
 اإلنسان

 ـ األنماط الوراثية المعقدة

الكروموسومات ووراثة ــ 
 اإلنسان
 (9الـفـصــل 

 DNAــ المادة الوراثية : 

 عشر ثامنألسبوع الا عشراألسبوع السابع  األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 ( 7/5ـــــ  3/5) ( 29/4ـــــ  25/4) ( 22/4ـــــ  18/4) ( 15/4ـــــ  11/4) ( 8/4ـــــ  4/4) ( 1/4ـــــ  27/3) 

  DNAتضاعف : ــ 
 والبروتين  DNAو   RNAـ ـ

 ولختبارات الفصل الدراسي االا  ــــــــــةمراجعــــــ التنظيم الجيني والطفرةــ 

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :  معلم المادة :  

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            تعليمال إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 وهو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه 

 عهحسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق م

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط
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