مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج

وحدة مناهج العلوم للتعليم األساسي

املوضوعات الدراسية املقررة يف مادة
العلوم  -احللقة الثالثة – التعليم
األساسي (املكفوفني)

العام الدراسي1028/1027 :م

الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف األول االعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4141ھ 3144/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف األول االعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية  4141ھ 3144/م

الفصل الدراسي األول

الوحدة األولى :طبيعة العلم والمادة

الفصل الثاني :الذرات والعناصر والمركبات
الدرس األول :تركيب المادة

الدرس الثاني :العناصر والمركبات

الوحدة الرابعة :استمرارية الحياة
الفصل السابع :الخاليا لبنات الحياة
الدرس األول :عالم الخاليا

الدرس الثاني :وظائف الخاليا

الوحدة الثانية :تفاعالت الطاقة والمادة

الفصل الثالث :الحركة والقوى واآلالت البسيطة
الدرس األول :الحركة

الفصل الثامن :الجينات والوراثة

الدرس األول :تكاثر المخلوقات الحية
الدرس الثاني :الوراثة

تابع الوحدة الثانية :تفاعالت الطاقة والمادة الوحدة الخامسة :تنوع الحياة
الفصل الثالث :الحركة والقوى واآلالت البسيطة
الدرس الثاني :الشغل واآلالت البسيطة

اختبار نهاية الفصل

األول اإلعدادي (السابع)

اختبار منتصف الفصل

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الرابع :الكهرباء

الدرس األول :الشحنات والقوى الكهربائية

الدرس الثاني :الكهرباء التيارية

الفصل التاسع :الحيوانات الالفقارية

الدرس األول :اإلسفنجيات ،والجوفمعويات ،والديدان
المفلطحة والديدان األسطوانية

الفصل العاشر :الحيوانات الفقارية
الدرس الثاني :الطيور والثدييات

الوحدة الثالثة :سطح األرض المتغير

الوحدة السادسة :ما وراء األرض

الدرس األول :المعادن ـ جواهر األرض

الدرس األول :الغالف الجوي والطقس

الفصل الخامس :الصخور والمعادن
الدرس الثاني :أنواع الصخور

الفصل السادس :القوى المشكلة لألرض
الدرس الثاني :التجوية والتعرية
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الفصل الحادي عشر :الغالف الجوي
الدرس الثاني :الكتل والجبهات الهوائية

الفصل الثاني عشر :استكشاف الفضاء
الدرس األول :األرض والنظام الشمسي

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول
 .4امتحاااااان منتصاااااف الفصااااال الدراساااااي األول فاااااي
الدروس الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.
 .3امتحان نهاية الفصال الدراساي األول فاي الادروس
الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

 الادرس الثااني (الرخوياات والديادان الحلقياةوالمفصاليات وشاوكيات الجلاد) مان الفصال

التاسع

 -الدرس األول (الحبلياات :األساماو والبرمائياات

 .4المحتوى غير المقرر:

والزواحف) من الفصل العاشر

 الدرس األول :العلم وعملياته -الدرس الثاني :القياس ووحدات النظام الدولي

تعليمات

 .4حذف الدروس اآلتية:

(مااان الفصااال األول :طبيعاااة العلااامل الوحااادة األولاااى:
طبيعة العلم والمادة)
 الدرس األول :صفائح األرض المتحركة( ماااان الفصاااال السااااادس :القااااوى المشااااكلة لااااألرضل
الوحدة الثالثة :سطح األرض المتغير)
 .1إكساب الطالب مهارات الطريقة العلمياة مان خاالل
إجراء التجارب الموجودة في كراسات األنشطة العملياة
بجزأيهااااا األول والثااااانيل ويختباااار فيهااااا الطالااااب فااااي
االمتحانات التحريرية.
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 -الادرس الثااني (الفضااء والنجاوم والمجارات)

من الفصل الثاني عشر
 .3امتحاان منتصاف الفصال الدراساي الثااني فاي
الوحدة الدراسية الرابعة فقط.
 .4تستثنى الوحدة الدراسية الرابعة من امتحان
نهاية الفصل الدراسي الثاني.

الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الثاني االعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4145ھ 3141/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الثاني االعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية  4145ھ 3141/م

الفصل الدراسي األول

الوحدة الرابعة :أجهزة جسم اإلنسان3-

الوحدة األولى :طبيعة العلم والمادة

الفصل السابع :أجهزة الدعامة والحركة واالستجابة

الفصل الثاني :طبيعة المادة

الدرس األول :المخاليط والمحاليل

الدرس الثاني :المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية

الوحدة الثانية :الطاقة والمادة

الدرس األول :الجلد والعضالت

الدرس الثاني :الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي

الفصل الثامن :التنظيم والتكاثر

الدرس األول :جها از الغدد الصماء والتكاثر

الفصل الثالث :الطاقة

الدرس الثاني :مراحل حياة اإلنسان

الدرس الثاني :مصادر الطاقة

تابع الوحدة الثانية :الطاقة والمادة

الوحدة الخامسة :موارد البيئة والتلوث

الفصل الرابع :المادة

الفصل التاسع :النباتات

الدرس األول :المادة والح اررة

اختبار نهاية الفصل

الثاني اإلعدادي (الثامن)

اختبار منتصف الفصل

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الدرس الثاني :النباتات البذرية

الفصل العاشر :البيئة والتلوث

الدرس الثاني :سلوك الموائع

الوحدة الثالثة :أجهزة جسم اإلنسان ا4
الفصل الخامس :جها از الدوران والمناعة
الدرس األول :الدم والدورة الدموية

الدرس الثاني :المناعة والمرض

الفصل السادس :أجهزة الهضم والتنفس واإلخراج
الدرس األول :الجهاز الهضمي والتغذية

الدرس الثاني :جها از التنفس واإلخراج

الدرس الثاني :التلوث

الوحدة السادسة :الحركة والقوة

الفصل الحادي عشر :الحركة والتسارع
الدرس األول :الحركة

الدرس الثاني :التسارع

الفصل الثاني عشر :القوة وقوانين نيوتن

الدرس األول :القانون األول والقانون الثاني لنيوتن
في الحركة
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 .4امتحاااااان منتصاااااف الفصااااال الدراساااااي األول فاااااي  .4حذف الدروس اآلتية:
الدروس الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.

 -الدرس األول (النباتات الالبذرية) من الفصل التاسع

 .3امتحان نهاية الفصال الدراساي األول فاي الادروس  -الدرس األول (البيئة) من الفصل العاشر

تعليمات

الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

 -الااادرس الثااااني (القاااانون الثالاااث لنياااوتن) مااان الفصااال

 .4المحتوى غير المقرر:

الثاني عشر

 -الدرس األول :أسلوب العلم

 .3امتحااان منتصااف الفصاال الدراسااي الثاااني فااي الوحاادة

 -الدرس الثاني :حل المشكالت بطريقة علمية

الدراسية الرابعة فقط.

(مااان الفصااال األول :طبيعاااة العلااامل الوحااادة األولاااى .4 :تساااتثنى الوحااادة الدراساااية الرابعاااة مااان امتحاااان نهاياااة
الفصل الدراسي الثاني.

طبيعة العلم والمادة)
 الدرس األول :الطاقة وتحوالتها( مان الفصال الثالاث :الطاقاةل الوحادة الثانياة :الطاقاة
والمادة)
 .1إكساب الطالب مهارات الطريقة العلمياة مان خاالل
إجراء التجارب الموجودة في كراسات األنشطة العملياة
بجزأيهااااا األول والثااااانيل ويختباااار فيهااااا الطالااااب فااااي
االمتحانات التحريرية.
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الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الثالث االعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4141ھ 3145/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الثالث االعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية 4141ھ 3145/م

الفصل الدراسي األول

الوحدة األولى :طبيعة العلم والتغيرات
الطبيعية لألرض
الفصل الثاني :التغيرات الطبيعية لألرض
الدرس األول :الزالزل والبراكين.

الدرس الثاني :الصفائح األرضية وعالقتها
بالزالزل والبراكين.

الوحدة الرابعة :الكهرومغناطيسية
الفصل السابع :الكهرباء التيارية
الدرس األول :التيار الكهربائي

الفصل الثامن :المغناطيسية

الدرس األول :الخصائص العامة للمغناطيس

الدرس الثاني :التيار الكهربائي والمغناطيسية

الوحدة الخامسة :الروابط والتفاعالت الكيميائية
الفصل التاسع :البناء الذري والروابط الكيميائية

الوحدة الثانية :كيمياء المادة
الفصل الثالث :تركيب الذرة

الدرس األول :اتحاد الذرات

الدرس األول :النماذج الذرية

تابع الوحدة الثانية :كيمياء المادة

تابع/الوحدة الخامسة

الفصل التاسع :البناء الذري والروابط الكيميائية

الفصل الثالث :تركيب الذرة
الدرس الثاني :النواة

الدرس الثاني :ارتباط العناصر

الفصل الرابع :الجدول الدوري

اختبار نهاية الفصل

الثالث اإلعدادي (التاسع)

اختبار منتصف الفصل

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل العاشر :التفاعالت الكيميائية

الدرس األول :مقدمة في الجدول الدوري

ال ـ ــدرس الث ـ ــاني :العناص ـ ــر المثالي ـ ــة والعناص ـ ــر

االنتقالية

الوحدة الثالثة :الطاقة الحرارية والموجات
الفصل الخامس :الطاقة الحرارية

الدرس األول :درجة الح اررة والح اررة

الدرس األول :المعادالت الكيميائية

الوحدة السادسة :أسس الحياة

الفصل الحادي عشر :أنشطة وعمليات حيوية
في الخلية
الدرس األول :النقل وعمليات األيض في الخلية
الدرس الثاني :انقسام الخلية وتكاثرها

والطاقة الح اررية

الفصل السادس :الموجات والصوت والضوء
الدرس األول :الموجات

الدرس الثاني :موجات الصوت وموجات الضوء
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الفصل الثاني عشر :الوراثة

الدرس األول :مادة الوراثة DNA

 .4امتحاااااان منتصاااااف الفصااااال الدراساااااي األول فاااااي
الدروس الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.

 -الدرس الثاني (الدوائر الكهربائية) من الفصل السابع

 .3امتحان نهاية الفصال الدراساي األول فاي الادروس

 -الادرس الثااني (سارعة التفااعالت الكيميائياة) مان

الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

الفصل العاشر.
 -الدرس الثاني (علم الوراثة) من الفصل الثاني عشر.

 .4المحتوى غير المقرر:

 .3امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني في الوحدة الدراساية الرابعاة

 -الدرس األول :عمل العلم

والدرس األول من الفصل التاسع للوحدة الدراسية الخامسة.

 -الدرس الثاني :العلم والتقنية والمجتمع

تعليمات

 .4حذف الدروس اآلتية:

(مااان الفصااال األول :طبيعاااة العلااامل الوحااادة األولاااى:
طبيعة العلم والتغيرات الطبيعية لألرض)
 -الدرس الثاني :التحريو الحراري

( ماااان الفصاااال الخااااامس :الطاقااااة الحراريااااةل الوحاااادة
الثالثة :الطاقة الح اررية والموجات)
 .1إكساب الطالب مهارات الطريقة العلمياة مان خاالل
إجراء التجارب الموجودة في كراسات األنشطة العملياة
بجزأيهااااا األول والثااااانيل ويختباااار فيهااااا الطالااااب فااااي
االمتحانات التحريرية.
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 .4تساتثنى الوحادة الدراساية الرابعاة والادرس األول مان الفصال التاساع
للوحدة الدراسية الخامسة من امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

