
 

 

 
 لطلبة الثانوية العامة  برنامج دراسي مقترح

 

 
  حصص ػانرهفزٌٕٚ ٚؼشض نرخصصك صاػح ارا نى 13ٔقذ ذصم انٗ اكثش يٍ        

 

 صاػح دساصٛح تذٌٔ االصرشاحاخ  13أ٘ تانًرٕصط انٕٛيٙ  نذٚك        

 

 

 ناخذ بعين االعتبار مايلي 
 

أ يادج ذشٖ َفضك تحاخح نذساصرٓا ٕٚيٛا  .  االَدهٛز٘.انفٛزٚاء .. يٕاد ٚدة دساصرٓا ٕٚيٛا يثم انشٚاضٛاخ- 

 يؼشفرك نهًادجذحذدْا اَد يٍ خالل ... يٕاد ذضرطٛغ دساصرٓا ٕٚو تؼذ ٕٚو  - 

ذضرطٛغ ذخصٛص صاػاخ يا قثم انُٕو نحفظٓا  .. يٕاد انحفع - 

 

 

 

؟ كيف تزاجع مادة الفصل االول 

 

 سٚاضٛاخ انؼهًٙ انفصم االٔل ٚخصص نّ ٔقد ٕٚيٙ أ ٕٚو تؼذ ٕٚو - 

 اندًؼح  نًشاخؼح يادج انفصم االٔل فقط  يثال ٕٚو ذخصٛص تاالصثٕع نكم يادج  - 

 

 

 

 

  صاػاخ دساصٛح4 دساصح  صثاحا9–  صثاحا 5
  صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9
  اصرشاحح  ػصشا3–  ظٓشا 2
  صاػاخ دساصٛح3 دساصح          يضاء6–  ػصشا 3
  اصرشاحح  يضاء7–  يضاء 6
  صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

صاػح تذٌٔ صاػاخ انحصص 11:  انًدًٕع 



 

 

 ...  ذخصٛص ٔقد نًشاخؼح انٕحذج انذساصٛح تؼذ االَرٓاء يُٓا ذُش ال

 ٚؼُٙ تؼذ االَرٓاء يٍ انٕحذج انضادصح نهكراب ذخصص صاػرٍٛ نًشاخؼرٓا يثال        

 

  يًٍ خرى انكراب كايال يغ انذسٔس انخصٕصٙ أ ػثش انُد  ػهٛك ترخصٛص تشَايح خاص نًذجارا كُد

  انًادج  ٔانرٕاصم يغ صاػرٍٛ أ اكثش تاالصثٕع نًشاخؼح          

 

 

  صاػاخ دساصٛح 4دساصح        ...... صثاحا 9–  صثاحا 5   

 

ْزا انٕقد يٍ أفضم األٔقاخ نهذساصح ٕٚيٛا أستغ صاػاخ صثاحٛح  - 

ايا أٌ ذذسس كم ٕٚو يادج أ ذخصصّ دائى نًادج يؼُٛح - 

 ٔػشتٙ ذخصص،  ٔفٛزٚاء  ،ذضرطٛغ ذخصٛصّ نذساصح يادج يًٓح ٔذحراج يُك ندٓذ يثم سٚاضٛاخ- 

 ٔاداسج ٔصاليح  ، سصى              ،

 

(   صاػاخ دساصٛح  5     ذهفزَٕٚٛح أ ػانُدحصص...... ظٓشا 2–  صثاحا 9 )يٍ *  

    

ْزِ انضاػاخ انًخصصح نهحصص انرٙ ذثث ػهٗ انرهفزٌٕٚ -    

نٛضد كم انحصص انًؼشٔضح ذكٌٕ نرخصصك     -  

ذؼٕد نذساصرك انًؼرادج ذضرطٛغ حضٕس انحصص انًخصصح نك ايا تاقٙ انٕقد ف-    

انًادج تانهٌٕ االخضش ٔضؼد نرذسس فٙ حال الٕٚخذ حصص يرهفزج أفرشذٓا قصٛشج       

انًرثقٙ يٍ انخًش صاػاخ ذضرطٛغ اصرغالنّ ترثثٛد ٔيشاخؼح انحصح انرٙ حضشذٓا أ دساصح أ٘  -    

      يادج أخشٖ ذشاْا يُاصثح  

ارا كُد ذراتغ حصص ػهٗ انًُصاخ االنكرشَٔٛح ٚكٌٕ ْزا انٕقد ْٕ االَضة  نحصش    - 

        حضٕس انحصص ٔيراتؼرٓا  

 

 صاػاخ دساصٛح  3دساصح        ...... يضاء 6–  ػصشا 3

اصرشاحح  ......  يضاء 7–  يضاء 6

 صاػاخ دساصٛح 4دساصح       .....  يضاء 11–  يضاء 7

ذقضٛى انًٕاد ػهٗ ْزِ انضاػاخ ٕٚيٛا أ ٕٚو تؼذ ٕٚو  

 

 

 

 



 

 

يثال خذٔل دساصٙ نطانة انؼهًٙ  

 اندًؼح

يشاخؼح احذٖ يٕاد انفصم االٔل  ٔارا  تقٙ ٔقد ٚشاخغ انٗ  يأصم يٍ انذساصح فٙ انفصم انثاَٙ 

 انًادج تانهٌٕ االخضش ٔضؼد نرذسس فٙ حال الٕٚخذ حصص يرهفزج أفرشذٓا قصٛشج

انًادج  انضاػاخ انذساصٛح انحانح انرٕقٛد انٕٛو 

 دٍٚ+  2سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انضثد 

 E  صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

فٛزٚاء     صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ػشتٙ +  احٛاء   صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

     1سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االحذ 

احٛاء   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

    كًٛٛاء      صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ذاسٚخ اسدٌ     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

  2سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االثٍُٛ 

دٍٚ   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

 E+ فٛزٚاء    صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

احٛاء     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

    1سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انثالثاء 

ذاسٚخ االسدٌ   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

ػشتٙ +     كًٛٛاء   صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

   دٍٚ   صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

  2سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االستؼاء 

كًٛٛاء   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

فٛزٚاء     صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

احٛاء     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 E + 2سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انخًٛش 

فٛزٚاء   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

    كًٛٛاء    صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ذاسٚخ اسدٌ     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 



 

 

خذٔل دساصٙ نطانة االدتٙ 

 اندًؼح

يشاخؼح احذٖ يٕاد انفصم االٔل  ٔارا  تقٙ ٔقد ٚشاخغ انٗ  يأصم يٍ انذساصح فٙ انفصم انثاَٙ 

 

انًادج تانهٌٕ االخضش ٔضؼد نرذسس فٙ حال الٕٚخذ حصص يرهفزج أفرشذٓا قصٛشج  

انًادج  انضاػاخ انذساصٛح انحانح انرٕقٛد انٕٛو 

 دٍٚ+  ػشتٙ ذخصص  صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انضثد 

  E  صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

   2سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

حاصٕب   /ذاسٚخ ػشب  صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

يٓاساخ + 1سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االحذ 

   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

ػشتٙ ذخصص  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

    ػهٕو اصاليٛح       صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ذاسٚخ اسدٌ     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 ػشتٙ ذخصص   صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االثٍُٛ 

ػهٕو اصاليٛح   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

   2سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

 2 فE+ حاصٕب/ذاسٚخ ػشب  صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

  1 فE+ ػهٕو اصاليٛح   صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انثالثاء 

ذاسٚخ اسدٌ   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

     1سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ػشتٙ +    دٍٚ  صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 ػشتٙ ذخصص   صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االستؼاء 

دٍٚ   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

   2سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

 2 فE+ حاصٕب/ذاسٚخ ػشب  صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 2 فE+ ػشتٙ ذخصص   صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انخًٛش 

 2سٚاضٛاخ ف  صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

    ػهٕو اصاليٛح     صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ذاسٚخ اسدٌ     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 



 

 

خذٔل دساصٙ نطانة االقرصاد 

 اندًؼح

يشاخؼح احذٖ يٕاد انفصم االٔل  ٔارا  تقٙ ٔقد ٚشاخغ انٗ  يأصم يٍ انذساصح فٙ انفصم انثاَٙ 

 

 انًادج تانهٌٕ االخضش ٔضؼد نرذسس فٙ حال الٕٚخذ حصص يرهفزج أفرشذٓا قصٛشج

انًادج  انضاػاخ انذساصٛح انحانح انرٕقٛد انٕٛو 

 دٍٚ+  سصى   صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انضثد 

    E  صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

اداسج ٔصاليح     صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ػشتٙ +  احٛاء   صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

ػهٕو يُٓٛح        صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االحذ 

احٛاء   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

    كًٛٛاء      صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ذاسٚخ اسدٌ     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 سصى   صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االثٍُٛ 

دٍٚ   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

 E+ اداسج ٔصاليح    صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

احٛاء     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

ػهٕو يُٓٛح      صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انثالثاء 

ذاسٚخ اسدٌ    صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

ػشتٙ +     كًٛٛاء   صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

   دٍٚ   صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 سصى   صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5االستؼاء 

كًٛٛاء   صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

اداسج ٔصاليح     صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

احٛاء     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 E+ سصى    صاػاخ دساصٛح4دساصح   صثاحا 9–  صثاحا 5انخًٛش 

ػهٕو يُٓٛح    صاػاخ دساصٛح5          ذهفزَٕٚٛححصص  ظٓشا2–  صثاحا 9

  اصرشاحح     ػصشا 3–  ظٓشا 2

    كًٛٛاء    صاػاخ دساصٛح3 دساصح  يضاء 6–  ػصشا 3

   اصرشاحح  يضاء 7–  يضاء 6

ذاسٚخ اسدٌ     صاػاخ دساصٛح4 دساصح         يضاء11–  يضاء 7

 


