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برنامج الدراسة لطالب الثالث الثانوي العلمي

الدوام الصباحي

أثهاء الدوام
وو الشاعة  2ظًساً  4 -وشا ًء
وو الشاعة  4وشاءً –  7وشاءً

غداء و قيمولة
دزاسة املواد املأخوذة بهفص اليوم وكتابة الوظائف

وو الشاعة  8وشاءً –  01وشاءً

حفظ الدزوض لميوم التالي

وو الشاعة  01وشاءً  5 -صباحاً
وو الشاعة  5صباحاً –  6صباحاً
وو الشاعة  6صباحاً –  7صباحاً

نوم
ساعة دزاسة واحدة
فطوز و زياضة وذياب إىل املدزسة

مالحظة  :األولوية بالدراسة اليومية للمواد العلمية

أثهاء العطل و عهد االنقطاع عو الدوام
وو الشاعة  01وشاءً  5 -صباح ًا
وو الشاعة  5صباحاً  6 -صباحاً
وو الشاعة  6صباحاً  02 -ظًساً
وو الشاعة  02ظًساً  3 -ظًساً
وو الشاعة  3ظًساً  9 -وشاءً
وو الشاعة  9وشاءً  01 -وشاءً
دزاسة اجلىعة  :صباحاً :عسبي +لػة
دزاسة الشبت  :صباحاً :عموم +وطهية

نوم
زياضة و فطوز خفيف
(  ) 6ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
غداء و اسرتاحة و قيمولة
(  ) 6ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
عظاء و اسرتاحة
دزاسة اجلىعة  :وشاءً :زياضيات  +كيىياء
دزاسة الشبت  :وشاءً :فيزياء  +ديانة

جمموع ساعات الدراسة اليومية  21 ) :ساعة ) توزع بالرتتيب كما يلي :
اليوم األول  :زياضيات  + 6عسبي  + 4ديانة 2
اليوم الجاني  :فيزياء  + 6علوم  + 4وطهية 2
اليوم الجالح  :زياضيات  + 5كينياء  + 3أجهبية 4
اليوم السابع  :كاليوم األول و هكرا حشب الرتتيب.

مالحظــــــــــات
* ابتعد عو كن وا يظػمك عو الدزاسة وثن (اجلواه  ,الفيص بوك ) .
* التقيد التام بتوقيت يرا الربناوج .
* ضع خط فوسفوزي عمى األطياء اهلاوة يف الكتاب .
* توقف عو اتباع يرا الربناوج قبن ووعد االوتحاى العام خبىشة أيام لتًيئة املادة وو االوتحاى .
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برنامج الدراسة لطالب الثالث الثانوي األدبي

الدوام الصباحي

أثهاء الدوام
وو الشاعة  2ظًساً  4 -وشا ًء
وو الشاعة  4وشاءً –  7وشاءً

غداء و قيمولة
دزاسة املواد املأخوذة بهفص اليوم وكتابة الوظائف

وو الشاعة  8وشاءً –  01وشاءً

حفظ الدزوض لميوم التالي

وو الشاعة  01وشاءً  5 -صباحاً
وو الشاعة  5صباحاً –  6صباحاً
وو الشاعة  6صباحاً –  7صباحاً

نوم
ساعة دزاسة واحدة
فطوز و زياضة وذياب إىل املدزسة

مالحظة  :زيادة عدد الوجبات مع ختفيف الوجبة

أثهاء العطل و عهد االنقطاع عو الدوام
وو الشاعة  01وشاءً  5 -صباح ًا
وو الشاعة  5صباحاً  6 -صباحاً
وو الشاعة  6صباحاً  02 -ظًساً
وو الشاعة  02ظًساً  3 -ظًساً
وو الشاعة  3ظًساً  9 -وشاءً
وو الشاعة  9وشاءً  01 -وشاءً
دزاسة اجلىعة  :صباحاً :عسبي +انكميزي
دزاسة الشبت  :صباحاً :جػسافيا +وطهية

نوم
زياضة و فطوز خفيف
(  ) 6ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
غداء و اسرتاحة و قيمولة
(  ) 6ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
عظاء و اسرتاحة
دزاسة اجلىعة  :وشاءً :فمشفة +ديانة
دزاسة الشبت  :وشاءً :تازيخ  +فسنشي

جمموع ساعات الدراسة اليومية  21 ) :ساعة ) توزع بالرتتيب كما يلي :
اليوم األول  :عسبي  + 6تازيخ  + 4ديانة 2
اليوم الجاني  :فلشفة  + 6جغسافيا  + 4وطهية 2
اليوم الجالح  :عسبي  + 3فلشفة  + 3أجهبية 6
اليوم السابع  :كاليوم األول و هكرا حشب الرتتيب.

مالحظــــــــــات
* ابتعد عو كن وا يظػمك عو الدزاسة وثن (اجلواه  ,الفيص بوك ) .
* التقيد التام بتوقيت يرا الربناوج .
* ضع خط فوسفوزي عمى األطياء اهلاوة يف الكتاب .
* توقف عو اتباع يرا الربناوج قبن ووعد االوتحاى العام خبىشة أيام لتًيئة املادة وو االوتحاى .
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برنامج الدراسة لطالب الثالث الثانوي العلمي

دوام الظهس

أثهاء الدوام
وو الشاعة  0ظًساً –  6وشاءً
وو  6وشاءً –  7وشاءً
وو الشاعة  7وشاءً –  9وشاءً
وو الشاعة  9وشاءً –  01وشاءً
وو الشاعة  01وشاءً – و حتى  5صباحاً
وو الشاعة  5صباحاً –  7صباحاً
وو الشاعة  7صباحاً –  00ظًساً
وو الشاعة  00ظًساً –  0ظًساً

دوام املدزسة و العودة إىل البيت .
اسرتاحة
ساعتاى دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة .
عظاء و اسرتاحة و ووسيقى يادئة .
نوم
زياضة و فطوز و اسرتاحة .
(  ) 4ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة .
غداء و اسرتاحة و ذياب إىل املدزسة .

جمموع ساعات الدراسة اليومية  6 ( :ساعات )

مالحظة :أثهاء ساعات الدزاسة يفضل دزاسة
املواد املأخوذة بهفص اليوم وحتضري دزوض اليوم
التالي

أثهاء العطل و عهد االنقطاع عو الدوام
وو الشاعة  01وشاءً –  5صباح ًا
وو الشاعة  5صباحاً  6 -صباحاً
وو الشاعة  6صباحاً  02 -ظًساً
وو الشاعة  02ظًساً –  3ظًساً
وو الشاعة  3ظًساً –  9وشاءً
وو الشاعة  9وشاءً  01 -وشاءً

نوم
زياضة و فطوز
(  ) 6ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
غداء و اسرتاحة و قيمولة
(  ) 6ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
عظاء و اسرتاحة و ووسيقى يادئة

جمموع ساعات الدراسة اليومية  21 ) :ساعة ) توزع بالرتتيب كما يلي :
اليوم األول  :زياضيات  + 6عسبي  + 4ديانة 2
اليوم الجاني  :فيزياء  + 6علوم  + 4وطهية 2
اليوم الجالح  :زياضيات  + 5أجهبية  + 4كينياء 3
اليوم السابع  :كاليوم األول و هكرا حشب الرتتيب.

مالحظــــــــــات
* ابتعد عو كن وا يظػمك عو الدزاسة وثن (اجلواه  ,الفيص بوك ) .
* التقيد التام بتوقيت يرا الربناوج .
* ضع خط فوسفوزي عمى األطياء اهلاوة يف الكتاب .
* توقف عو اتباع يرا الربناوج قبن ووعد االوتحاى العام خبىشة أيام لتًيئة املادة وو االوتحاى .
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برنامج الدراسة لطالب الثالث الثانوي األدبي

دوام الظهس

أثهاء الدوام
وو الشاعة  0ظًساً  6 -وشاءً
وو  6وشاءً  7 -وشاءً
وو الشاعة  7وشاءً  9 -وشاءً
وو الشاعة  9وشاءً  01 -وشاءً
وو الشاعة  01وشاءً  -و حتى  5صباحاً
وو الشاعة  5صباحاً  7 -صباحاً
وو الشاعة  7صباحاً  00 -ظًساً
وو الشاعة  00ظًساً  0 -ظًساً

دوام املدزسة و العودة إىل البيت .
اسرتاحة
ساعات دزاسة (  ) 2لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
.عظاء و اسرتاحة و ووسيقى يادئة .
نوم
زياضة و فطوز و اسرتاحة .
ساعات دزاسة (  ) 4لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
.غداء واسرتاحة وذياب إىل املدزسة .

جمموع ساعات الدراسة اليومية  6 ( :ساعات )

مالحظة :أثهاء ساعات الدزاسة يفضل دزاسة املواد
املأخوذة بهفص اليوم وحتضري دزوض اليوم لتالي

أثهاء العطل و عهد االنقطاع عو الدوام
وو الشاعة  5صباحاً  6 -صباح ًا
وو الشاعة  6صباحاً  02 -ظًساً
وو الشاعة  02ظًساً  3 -ظًساً
وو الشاعة  3ظًساً  9 -وشاءً
وو الشاعة  9وشاءً  01 -وشاءً

زياضة و فطوز
(  ) 6ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
غداء و اسرتاحة و قيمولة
(  ) 6ساعات دزاسة لكن ساعة  5دقائق اسرتاحة
عظاء واسرتاحة وووسيقى يادئة

جمموع ساعات الدراسة اليومية  21 ) :ساعة ) توزع بالرتتيب كما يلي :

اليوم األول  :عسبي  + 6تازيخ  + 4ديانة 2
اليوم الجاني  :فلشفة  + 6جغسافيا  + 4وطهية 2
اليوم الجالح  :عسبي  + 3أجهبية  + 6فلشفة 3
اليوم السابع  :كاليوم األول و هكرا حشب الرتتيب.

مالحظــــــــــات
* ابتعد عو كن وا يظػمك عو الدزاسة وثن (اجلواه  ,الفيص بوك ) .
* التقيد التام بتوقيت يرا الربناوج .
* ضع خط فوسفوزي عمى األطياء اهلاوة يف الكتاب .
* توقف عو اتباع يرا الربناوج قبن ووعد االوتحاى العام خبىشة أيام لتًيئة املادة وو االوتحاى .
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برنامج الدراسة لطالب التاسع األساسي
أثناء الدوام
غداء و قيلولة
( )5ساعات دراسة لكل ساعة  5دقائق اسرتاحة
عشاء و اسرتاحة و موسيقى هادئة
نوم
ساعة دراسة واحد
فطور و رياضة وذهاب إىل املدرسة

من الساعة  2ظهرًا  4مساءً
من  4مساءً  9مساءً
من الساعة  9مساءً  19مساءً
من الساعة  19مساءً  5صباحاً
من الساعة  5صباحاً  6صباحاً
من الساعة  6صباحاً  7صباحاً

جمموع ساعات الدراسة اليومية  6 ( :ساعات ) توزع بالرتتيب كما يلي :
اليوم األول  :عربي  + 4علوم عامة 2

و ميكن أيضاً استهالك الوقت اليومي
يف حفظ الدروس و كتابة الوظائف

اليوم الثاني  :رياضيات  + 5ديانة 1
اليوم الثالث  :اجتماعيات  + 4أجنبية 2
اليوم الرابع  :كاليوم األول و هكذا حسب الرتتيب.

أثناء العطل و عند االنقطاع عن الدوام
من الساعة  19مسا ًء
من الساعة  5صباحاً
من الساعة  6صباحاً
من الساعة  12ظهراً
من الساعة  .ظهراً
من الساعة  9مساءً

نوم
رياضة و فطور
(  ) 6ساعات دراسة لكل ساعة  5دقائق اسرتاحة
غداء و اسرتاحة و قيلولة
(  ) 6ساعات دراسة لكل ساعة  5دقائق اسرتاحة
عشاء و اسرتاحة و موسيقى هادئة

 5صباح ًا
 6صباحاً
 12ظهراً
 .ظهراً
 9مساءً
 19مساءً

جمموع ساعات الدراسة اليومية  21 ) :ساعة ) توزع بالرتتيب كما يلي :
اليوم األول  :عربي  + 7علوم عامة 5
اليوم الثاني  :رياضيات  + 9ديانة 3
اليوم الثالث  :اجتماعيات  + 7أجنبية 5
اليوم الرابع  :كاليوم األول و هكذا حسب الرتتيب.

مالحظــــــــــات
* هذا الربنامج يعطيك الوقت الالزم للنوم و االسرتاحة  ،و جيعلك حديث املعرفة جبميع املواد حتى بدء االمتحان .
* هذا الربنامج يبعد عن امللل وون الدراسة اليومية ككون لعد مواد .
* التقيد التام بتوقيت هذا الربنامج يفيد يف احلصول على معدل أورب .
* عند االنتهاء من املنهاج ميكن إعاد هذا الربنامج مر أخرى أو أوثر .
* ينصح أثناء الدراسة بوضع خط فوسفوري على األشياء اهلامة يف الكتاب .
* كوقف عن اكباع هذا الربنامج قبل موعد االمتحان العام بأربعة أيام لتهيئة املاد من االمتحان .

