
 

 برنامج دراسي خالل العطلة
 2017 – 2016/  الثالث الثانوي العلمي                                                                                                            

 اللغة الفرنسية ومـــــــــالعل اءــــــزيــــالفي ومـــالي خــــالتاري
 نواس مرن السبت 08/04/2017

كل يوم 

نصف ساعة 

نظري 

 الكرتونيات

 نسيج عصيب + منشأ عصيب

قواعد الوحدات 

 كاملة

 3- 2- 1الطريف + املركزي   نواس فتل األحد 09/04/2017

 القوس االنعكاسية + خواص األعصاب نواس ثقلي مركب االثنني 10/04/2017

 النقل يف األعصاب + أمراض اجلهاز نواس ثقلي بسيط الثالثاء 11/04/2017

 الوحدة األوىل مستقبالت عصبية + آليات حرارية و كيميائية مقاومة هواء + أمواج األربعاء 12/04/2017

 الوحدة الثانية صوتية + ضوئية ميكانيك سوائل اخلميس 13/04/2017

 الوحدة الثالثة ضوئية + أوكسينات مراجعة ميكانيك اجلمعة 14/04/2017
 

 ةــــــة الفرنسيــــاللغ العلـــــــــوم الفيــــزيــــــاء اليـــوم التاريــــخ
 الوحدة الرابعة احلاثات و الغدد الكهرطيسية السبت 15/04/2017

 مراجعة الوحدات السابقة مع القواعد املناعة و الفريوسات كهرطيسية + حتريض األحد 16/04/2017

 الوحدة اخلامسة التكاثر .... سراخس دارات + متناوب االثنني 17/04/2017

 الوحدة السادسة عاريات + مغلفات متناوب تسلسل الثالثاء 19/04/2017

 السابعةالوحدة  + إنسان ذكريمغلفات  متناوب األربعاء 19/04/2017

 الثامنةالوحدة  األنثوي + التنامي اجلنيين الكرتونيات اخلميس 20/04/2017

 مراجعة الوحدات السابقة مع القواعد مراجعة التكاثر + أسئلة الوحدة مراجعة عامة اجلمعة 21/04/2017
 

 الكيميــــــاء العلـــــــــوم الرياضيـــات اليـــوم التاريــــخ
 الكيمياء النووية مراجعة وحل عصبية ( 2حتليل ) الوحدة  السبت 22/04/2017

 الكيمياء احلرارية وراثة + جينوم ( 3حتليل ) الوحدة  األحد 23/04/2017

 سرعة التفاعل وراثة + جينوم ( 5حتليل ) الوحدة  االثنني 24/04/2017

 نضري سرعة + توازن وراثة + جينوم ( 6حتليل ) الوحدة  الثالثاء 25/04/2017

 توازن مراجعة عصبية ( 7حتليل ) الوحدة  األربعاء 26/04/2017

 محوض و أسس مراجعة تكاثر ( 1حتليل ) الوحدة  اخلميس 27/04/2017

 أمالح مراجعة وراثة ( 4حتليل ) الوحدة  اجلمعة 28/04/2017
 

 الكيميــــــاء يـــةاالنكليزاللغــــة  الرياضيـــات اليـــوم التاريــــخ
 أمالح الوحدة األوىل ( 4جرب ) الوحدة  السبت 29/04/2017

 معايرة الوحدة الثانية ( 5جرب ) الوحدة  األحد 30/04/2017

 تسمية املركبات + بعض املسائل الوحدة الثالثة ( 6جرب ) الوحدة  االثنني 01/05/2017

 عضوية )األلدهيدات و الكيتونات( الوحدة الرابعة ( 7جرب ) الوحدة  الثالثاء 02/05/2017

 عضوية )احلموض الكربوكسيلية( الوحدة اخلامسة ( 3هندسة ) الوحدة  األربعاء 03/05/2017

 عضوية )مشتقات محوض كربوكسيلية( الوحدة السادسة ( 2هندسة ) الوحدة  اخلميس 04/05/2017

 مسائل عضوية عامة مراجعة للوحدات السابقة ( 1هندسة ) الوحدة  اجلمعة 05/05/2017
 

 الوطنيـــــــة يـــةاالنكليزاللغــــة  يـــةالعرباللغــــة  اليـــوم التاريــــخ
 الدرس األول و الثاني السابعةالوحدة  مراجعة قواعد + إمالء السبت 06/05/2017

 الدرس الثالث و الرابع  الثامنةالوحدة  مراجعة بالغة األحد 07/05/2017

 الدرس اخلامس التاسعةالوحدة  الوحدة األوىل االثنني 08/05/2017

 الدرس السادس الوحدة العاشرة الوحدة األوىل الثالثاء 09/05/2017

 الدرس السابع الوحدة احلادية عشرة الوحدة الثانية األربعاء 10/05/2017

 الدرس الثامن الوحدة الثانية عشرة ةالوحدة الثالث اخلميس 11/05/2017

 الدرس التاسع و مراجعة ملا سبق مراجعة للوحدات السابقة مراجعة الوحدات السابقة اجلمعة 12/05/2017



 

 الوطنيـــــــة الديانـــــــة يـــةالعرباللغــــة  اليـــوم التاريــــخ
 الوحدة الرابعة السبت 13/05/2017

 وفق توزيع الطالب للمادةُتدرس 

 الدرس العاشر و احلادي عشر

 الدرس الثاني عشر الوحدة اخلامسة األحد 14/05/2017

 الدرس الثالث عشر الوحدة اخلامسة االثنني 15/05/2017

 الوحدة السادسة الثالثاء 16/05/2017

 علـــــــــوممراجعــــــة 

 الدرس الرابع عشر

 الدرس اخلامس عشر و السادس عشر مراجعة عامة األربعاء 17/05/2017

 الدرس السابع عشر + مراجعة مراجعة عامة اخلميس 18/05/2017

 مراجعة الدروس السابقة مراجعة عامة اجلمعة 19/05/2017
 

 ترميمــــــات اليـــوم التاريــــخ

يقوم الطالب بشطب املقررات اليت درسها يوميًا من الربنامج 
 يتشتت و يسهل عليه تكملة دراستهحتى ال 

 مراجعة عامة السبت 20/05/2017

 مراجعة عامة األحد 21/05/2017

 مراجعة عامة االثنني 22/05/2017

 مراجعة عامة الثالثاء 23/05/2017

 مراجعة عامة األربعاء 24/05/2017

 مراجعة عامة اخلميس 25/05/2017

 مقرتحات لفرتة الدراسة:
  فجرًا 4.00االستيقاظ الساعة   الربنامـــج األول:

 

 

 

 صباحًا 11.00االستيقاظ الساعة  :الثانيالربنامـــج 
 االفطارممارسة متارين رياضية و أكل وجبة  صباحا ًًًًًً 11.30  - 11.00من   ممارسة متارين رياضية و أكل وجبة خفيفة صباحا ًًًًًً 4.30  - 4.00من 

 دراســـــة ظهـــرا ًًً 3.00  - 11.30من   دراســـــة  صباحا ًًًًًً 9.00  - 4.30من 

 راحـــــــة ا ًًًًًًعصـــر 4.30  - 3.00من   راحـــــــة صباحا ًًًًًً 10.00  - 9.00من 

 دراســـــة مســـاءًًًًًً  8.00  - 4.30من   دراســـــة ظهـــرا ًًً  1.00  - 10.00من 

 راحـــــــة مســـاءًًًًًً  8.30  - 8.00من   راحـــــــة ظهـــرا ًًً  3.00  - 1.00من 

 دراســـــة ليــــــل ًًً 11.00  - 8.30من   دراســـــة مســـاءًًًًًً 6.00  - 3.00من 

 راحـــــــة ليــــــل ًًً 1.00  - 11.00من   راحـــــــة مســـاءًًًًًً 6.30  - 6.00من 

 دراســـــة فجــــرا ًًً 5.00  - 1.00من   دراســـــة مســـاءًًًًًً 9.30  - 6.30من 

 نــــــــــوم فجــــرا ًًً 5.00من   نــــــــــوم مســـاءًًًًًً 9.30من 

 يقوم الطالب بتوزيع مقرر الدراسة اليومي على فرتات الدراسة حسب قدرته االستيعابية للمواد احلفظية و العلمية يف أوقات اليوم

 :ةــح عامــنصائ
 الدراسة:حتديد أوقات 

 .حتديد أوقات الدراسة جيبنك اإلرهاق النفسي و اجلسمي يف أيام االختبارات 

 .اجعل مواعيد الدراسة يف األوقات اليت تكون فيها نشيطًا 

 .جتنب الدراسة بعد األكل مباشرًة 

 ( ( دقائق بعد كل ساعة دراسة )سواء إقامة الصالة أو ممارسة الرياضة أو تناول وجبة 5االسرتاحة.)خفيفة أو االستماع لشيء مفيد 

 العادات الغذائية تؤثر يف األحوال النفسية و اجلسدية للطالب. حتديد برنامج غذائي:
   كاسات ماء نقي يوميًا    8 – 6تقليل السكريات و الدهون و شرب. 

  الليمون و الربتقالتناول الطعمة اليت حتتوي كميات كبرية من املاء: كاخلضراوات و الفواكه, واإلكثار من عصري. 

  الشاي( فهي تسبب التوتر –عدم اإلكثار من املنبهات )القهوة. 

 .إذا شعرت بأنك حباجة إىل شيء من الطاقة فال تأكل احللوى املصّنعة بل تناول بداًل عن ذلك الفواكه 

 .إذا شعرت أنك حباجة إىل الراحة و االسرتخاء فتناول احلليب أو اللنب الرائب 

 بأنواعه تعطي املزيد من اهلدوء و الراحة النفسية و االطمئنان بعد ذكر اهلل تعاىل و الصالة. حبوب الفستق   

 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 
 



 

 )نظام قديم( برنامج دراسي خالل العطلة
 2017 – 2016/  الثالث الثانوي العلمي                                                                                                            

 الفرنسيةاللغة  العلـــــــــوم الفيــــزيــــــاء اليـــوم التاريــــخ
 نواس مرن السبت 08/04/2017

كل يوم 

نصف ساعة 

نظري 

 الكرتونيات

 نسيج عصيب + منشأ عصيب

قواعد الوحدات 

 كاملة

 3- 2- 1الطريف + املركزي   نواس فتل األحد 09/04/2017

 القوس االنعكاسية + خواص األعصاب نواس ثقلي مركب االثنني 10/04/2017

 النقل يف األعصاب + أمراض اجلهاز نواس ثقلي بسيط الثالثاء 11/04/2017

 الوحدة األوىل مستقبالت عصبية + آليات حرارية و كيميائية مقاومة هواء + أمواج األربعاء 12/04/2017

 الوحدة الثانية صوتية + ضوئية ميكانيك سوائل اخلميس 13/04/2017

 الوحدة الثالثة أوكسيناتضوئية +  مراجعة ميكانيك اجلمعة 14/04/2017
 

 اللغــــة الفرنسيــــــة العلـــــــــوم الفيــــزيــــــاء اليـــوم التاريــــخ
 الوحدة الرابعة احلاثات و الغدد الكهرطيسية السبت 15/04/2017

 مراجعة الوحدات السابقة مع القواعد املناعة و الفريوسات كهرطيسية + حتريض األحد 16/04/2017

 الوحدة اخلامسة التكاثر .... سراخس دارات + متناوب االثنني 17/04/2017

 الوحدة السادسة عاريات + مغلفات متناوب تسلسل الثالثاء 19/04/2017

 السابعةالوحدة  مغلفات + إنسان ذكري متناوب األربعاء 19/04/2017

 الثامنةالوحدة  األنثوي + التنامي اجلنيين الكرتونيات اخلميس 20/04/2017

 مراجعة الوحدات السابقة مع القواعد مراجعة التكاثر + أسئلة الوحدة مراجعة عامة اجلمعة 21/04/2017
 

 الكيميــــــاء العلـــــــــوم الرياضيـــات اليـــوم التاريــــخ
 الكيمياء النووية مراجعة وحل عصبية القطع املكافئ السبت 22/04/2017

 الكيمياء احلرارية وراثة + جينوم القطع الناقص األحد 23/04/2017

 سرعة التفاعل وراثة + جينوم القطع الزائد االثنني 24/04/2017

 نضري سرعة + توازن وراثة + جينوم هندسة الفضاء الثالثاء 25/04/2017

 توازن مراجعة عصبية االحتماالت األربعاء 26/04/2017

 محوض و أسس مراجعة تكاثر + احصاءاحتماالت  اخلميس 27/04/2017

 أمالح مراجعة وراثة مصفوفات + معادالت اجلمعة 28/04/2017
 

 الكيميــــــاء يـــةاالنكليزاللغــــة  الرياضيـــات اليـــوم التاريــــخ
 أمالح الوحدة األوىل عقدية السبت 29/04/2017

 معايرة الوحدة الثانية تكامل األحد 30/04/2017

 تسمية املركبات + بعض املسائل الوحدة الثالثة تطبيقات التكامل و مسائل االثنني 01/05/2017

 عضوية )األلدهيدات و الكيتونات( الوحدة الرابعة حتليل )نهايات + مشتقات( الثالثاء 02/05/2017

 الكربوكسيلية(عضوية )احلموض  الوحدة اخلامسة حتليل )تطبيق املشتق( األربعاء 03/05/2017

 عضوية )مشتقات محوض كربوكسيلية( الوحدة السادسة اطراد و تغريات و مقاربات )مسائل( اخلميس 04/05/2017

 مسائل عضوية عامة مراجعة للوحدات السابقة مسائل اجلمعة 05/05/2017
 

 الوطنيـــــــة يـــةاالنكليزاللغــــة  يـــةالعرباللغــــة  اليـــوم التاريــــخ
 الدرس األول و الثاني السابعةالوحدة  مراجعة قواعد + إمالء السبت 06/05/2017

 الدرس الثالث و الرابع  الثامنةالوحدة  مراجعة بالغة األحد 07/05/2017

 الدرس اخلامس التاسعةالوحدة  الوحدة األوىل االثنني 08/05/2017

 الدرس السادس الوحدة العاشرة الوحدة األوىل الثالثاء 09/05/2017

 الدرس السابع الوحدة احلادية عشرة الوحدة الثانية األربعاء 10/05/2017

 الدرس الثامن الوحدة الثانية عشرة ةالوحدة الثالث اخلميس 11/05/2017

 سبقالدرس التاسع و مراجعة ملا  مراجعة للوحدات السابقة مراجعة الوحدات السابقة اجلمعة 12/05/2017



 

 الوطنيـــــــة الديانـــــــة يـــةالعرباللغــــة  اليـــوم التاريــــخ
 الوحدة الرابعة السبت 13/05/2017

 ُتدرس وفق توزيع الطالب للمادة

 الدرس العاشر و احلادي عشر

 الدرس الثاني عشر الوحدة اخلامسة األحد 14/05/2017

 الدرس الثالث عشر الوحدة اخلامسة االثنني 15/05/2017

 الوحدة السادسة الثالثاء 16/05/2017

 علـــــــــوممراجعــــــة 

 الدرس الرابع عشر

 الدرس اخلامس عشر و السادس عشر مراجعة عامة األربعاء 17/05/2017

 الدرس السابع عشر + مراجعة مراجعة عامة اخلميس 18/05/2017

 مراجعة الدروس السابقة مراجعة عامة اجلمعة 19/05/2017
 

 ترميمــــــات اليـــوم التاريــــخ

يقوم الطالب بشطب املقررات اليت درسها يوميًا من الربنامج 
 حتى ال يتشتت و يسهل عليه تكملة دراسته

 مراجعة عامة السبت 20/05/2017

 مراجعة عامة األحد 21/05/2017

 مراجعة عامة االثنني 22/05/2017

 مراجعة عامة الثالثاء 23/05/2017

 مراجعة عامة األربعاء 24/05/2017

 مراجعة عامة اخلميس 25/05/2017

 مقرتحات لفرتة الدراسة:
  فجرًا 4.00االستيقاظ الساعة   الربنامـــج األول:

 

 

 

 صباحًا 11.00االستيقاظ الساعة  :الثانيالربنامـــج 
 االفطارممارسة متارين رياضية و أكل وجبة  صباحا ًًًًًً 11.30  - 11.00من   متارين رياضية و أكل وجبة خفيفةممارسة  صباحا ًًًًًً 4.30  - 4.00من 

 دراســـــة ظهـــرا ًًً 3.00  - 11.30من   دراســـــة  صباحا ًًًًًً 9.00  - 4.30من 

 راحـــــــة عصـــرا ًًًًًً 4.30  - 3.00من   راحـــــــة صباحا ًًًًًً 10.00  - 9.00من 

 دراســـــة مســـاءًًًًًً  8.00  - 4.30من   دراســـــة ظهـــرا ًًً  1.00  - 10.00من 

 راحـــــــة مســـاءًًًًًً  8.30  - 8.00من   راحـــــــة ظهـــرا ًًً  3.00  - 1.00من 

 دراســـــة ليــــــل ًًً 11.00  - 8.30من   دراســـــة مســـاءًًًًًً 6.00  - 3.00من 

 راحـــــــة ليــــــل ًًً 1.00  - 11.00من   راحـــــــة مســـاءًًًًًً 6.30  - 6.00من 

 دراســـــة فجــــرا ًًً 5.00  - 1.00من   دراســـــة مســـاءًًًًًً 9.30  - 6.30من 

 نــــــــــوم فجــــرا ًًً 5.00من   نــــــــــوم مســـاءًًًًًً 9.30من 

 يقوم الطالب بتوزيع مقرر الدراسة اليومي على فرتات الدراسة حسب قدرته االستيعابية للمواد احلفظية و العلمية يف أوقات اليوم

 :نصائــح عامــة
 حتديد أوقات الدراسة:

 .حتديد أوقات الدراسة جيبنك اإلرهاق النفسي و اجلسمي يف أيام االختبارات 

 اليت تكون فيها نشيطًا. اجعل مواعيد الدراسة يف األوقات 

 .جتنب الدراسة بعد األكل مباشرًة 

 ( 5االسرتاحة.)( دقائق بعد كل ساعة دراسة )سواء إقامة الصالة أو ممارسة الرياضة أو تناول وجبة خفيفة أو االستماع لشيء مفيد 

 العادات الغذائية تؤثر يف األحوال النفسية و اجلسدية للطالب.حتديد برنامج غذائي: 
   كاسات ماء نقي يوميًا  .  8 – 6تقليل السكريات و الدهون و شرب 

 .تناول الطعمة اليت حتتوي كميات كبرية من املاء: كاخلضراوات و الفواكه, واإلكثار من عصري الليمون و الربتقال 

  الشاي( فهي تسبب التوتر. –عدم اإلكثار من املنبهات )القهوة 

  الطاقة فال تأكل احللوى املصّنعة بل تناول بداًل عن ذلك الفواكه.إذا شعرت بأنك حباجة إىل شيء من 

 .إذا شعرت أنك حباجة إىل الراحة و االسرتخاء فتناول احلليب أو اللنب الرائب 

 .حبوب الفستق بأنواعه تعطي املزيد من اهلدوء و الراحة النفسية و االطمئنان بعد ذكر اهلل تعاىل و الصالة   

 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 
 


