
2014/2015 ة :ـة الدراسيـالسن قـايس -  يريحانة  و متوسطة اإلخ

  المادة : علوم الطبيعة و الحياة                        متوسط               األولىالمستوى :

عالوي مسعوداألستاذ : 

التوزيع السنوي  لمـادة علوم الطبيعة و الحياة



ألسابیعا
األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

األشھر

بر
تم

سب

ـــص المكتسباتتشخيـــعطلــــــــــــة

  : التغذية عند اإلنسان  1م م 

مصدر و تركيب األغذيةـ   1.1

  : التغذية عند اإلنسان  1م م 

مصدر و تركيب األغذيةـ   1.1

بر
تو

أك

  : التغذية عند اإلنسان  1 م م

ـ دور األغذية يف اجلسم2.1

  : التغذية عند اإلنسان  1م م 

ـ الرواتب الغذائية و التوازن الغذائي 3.1
نشاط إدماجي

  التغذية عند النبات األخضر 2م  م

غذية النبات األخضرـ أ1.2

بر
فم

عطلة الخریفنو

  التغذية عند النبات األخضر 2م م 

الرتكيب الضوئيـ  2.2

  التغذية عند النبات األخضر 2م م 

دوران النسغـ  3.2
نشاط إدماجي

بر
سم

اختبارات الثالثي األولدی
+

التصحیح

  التحصل على الطاقة 3م م 

ـ إظهار عملية التنفس و مقرها عند  1.3

عطلــــــة الشتـــــــــاء عطلــــــة الشتـــــــــاء االنسان والنبات .



ي
نف

جا

  التحصل على الطاقة 3م م 

ـ إظهار عملية التنفس و مقرها عند  1.3

االنسان والنبات .

  التحصل على الطاقة 3م م 

معىن التنفس.2.3

  التحصل على الطاقة 3م م 

القواعد الصحية.3.3

  التحصل على الطاقة 3م م 

التخمر.4.3

ي
فر

فی

  اإلطراح عند الحيوان  4م م 

تعريف اإلطراح.1.4

  اإلطراح عند الحيوان  4م م 

  مقر اإلطراح  .1.4

نشاط إدماجيالقواعد الصحية - 

  نمو و تطور الجنين عند ك.ح 5م م 

إنتاش البذرة.1.5

س
ار

  ثانياختبارات الثالثي الم
+

التصحیح

  نمو و تطور الجنين عند ك.ح 5م م 

تطور اجلنني عند الدجاج.2.5

عطلــــــة الربیـــــــــــعالربیـــــــــــععطلــــــة 



  السيد المفتش: إمضاء                                  :   السيد رئيس المؤسسة  إمضاء                                           :األستاذ  إمضاء

یل
فر

ا

نشاط إدماجي

  الحية التكاثر عند الكائنات 6م م 

مكونات اجلهاز التكاثري.1.6

  الحية التكاثر عند الكائنات 6م م 

مكونات اجلهاز التكاثري.1.6

  الحية التكاثر عند الكائنات 6م م 

اإللقـــــــــــاح2.6

ي
ما

  ت الحيةالتكاثر عند الكائنا 6م م 

القواعد الصحية عند اإلنسان.3.6

نشاط إدماجي

  وحدة بناء العالم الحي  7م م 

اختبارات الثالثي الثالثاخلليــــــــــة1.7
+

التصحیح

ن
وا

ج

االمتحانات الرسمیةاالمتحانات الرسمیة



2014/2015 السنـة الدراسيـة : قـايس - ي  ريحانمتوسطة اإلخوة  

  المادة : علوم الطبيعة و الحياة                متوسط                       األولى  المستوى :

  عالوي مسعوداألستاذ : 

لمـادة علوم الطبيعة و الحياة  ثالثي األولتوزيع ال



ألسابیعا
األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

األشھر

بر
تم

سب

المكتسبات ـــصتشخيـــعطلــــــــــــة

  : التغذية عند اإلنسان  1م م 

مصدر و تركيب األغذيةـ   1.1

  : التغذية عند اإلنسان  1م م 

مصدر و تركيب األغذيةـ   1.1

بر
تو

أك

  : التغذية عند اإلنسان  1م م 

ـ دور األغذية يف اجلسم2.1

  : التغذية عند اإلنسان  1م م 

الغذائية و التوازن الغذائي ـ الرواتب 3.1
نشاط إدماجي

  التغذية عند النبات األخضر 2م  م

غذية النبات األخضرـ أ1.2

بر
فم

عطلة الخریفنو

  التغذية عند النبات األخضر 2م م 

الرتكيب الضوئيـ  2.2

  التغذية عند النبات األخضر 2م م 

دوران النسغـ  3.2
نشاط إدماجي

بر
سم

الثالثي األولاختباراتدی
+

التصحیح

  التحصل على الطاقة 3م م 

ـ إظهار عملية التنفس و مقرها عند  1.3

عطلــــــة الشتـــــــــاء عطلــــــة الشتـــــــــاء االنسان والنبات .



2014/2015 السنـة الدراسيـة : قـايس -   ريحانيمتوسطة اإلخوة  

  متوسط                                     المادة : علوم الطبيعة و الحياة  األولى  المستوى :

عالوي مسعوداألستاذ : 

لمـادة علوم الطبيعة و الحياة  الثانيثالثي  توزيع ال



ي
نف

جا

عطلــــــــــــة

  التحصل على الطاقة 3م م 

معىن التنفس.2.3

  التحصل على الطاقة 3 م م

القواعد الصحية.3.3

  التحصل على الطاقة 3م م 

التخمر.4.3

ي
فر

فی

نشاط إدماجي

  اإلطراح عند الحيوان  4م م 

تعريف اإلطراح.1.4

  اإلطراح عند الحيوان  4م م 

  مقر اإلطراح  .1.4

القواعد الصحية - 

  نمو و تطور الجنين عند ك.ح 5م م 

إنتاش البذرة.1.5

س
ار

  ثانياختبارات الثالثي الم
+

التصحیح

  الحية التكاثر عند الكائنات 6م م 

مكونات اجلهاز التكاثري.1.6

عطلــــــة الربیـــــــــــععطلــــــة الربیـــــــــــع

السيد المفتش:إمضاء:السيد رئيس المؤسسةإمضاء:األستاذإمضاء



2014/2015 السنـة الدراسيـة : قـايس - ي  ريحانمتوسطة اإلخوة  

  متوسط                                     المادة : علوم الطبيعة و الحياة  األولى  المستوى :

عالوي مسعوداألستاذ : 

لمـادة علوم الطبيعة و الحياة  لثالثاثالثي  توزيع ال



یل
فر

ا

 عطلة

  الحية التكاثر عند الكائنات 6م م 

مكونات اجلهاز التكاثري.1.6

  الحية التكاثر عند الكائنات 6م م 

اإللقـــــــــــاح2.6

  ت الحيةالتكاثر عند الكائنا 6م م 

القواعد الصحية عند اإلنسان.3.6

ي
نشاط إدماجيما

  وحدة بناء العالم الحي  7م م 

اختبارات الثالثي الثالثاخلليــــــــــة1.7
+

التصحیح
االمتحانات الرسمیة

ن
وا

ج

االمتحانات الرسمیةاالمتحانات الرسمیة

السيد المفتش:إمضاء:السيد رئيس المؤسسةإمضاء:األستاذإمضاء


