مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج

مجموعة مناهج الرياضيات والعلوم
وحدة مناهج العلوم للتعليم األساسي

املوضوعات الدراسية املقررة يف مادة
العلوم للتعليم املستمر

العام الدراسي1028/1027 :م

الصف :األول متابعة

الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف السادس االبتدائي – الجزء األول – الطبعة األولى 4141ھ 3144/م

الطبعة الثانية 4141ھ 3142/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف السادس االبتدائي – الجزء الثاني – الطبعة األولى  4141ھ 3144/م
الطبعة الثانية 4141ھ 3142/م

الصف

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة الرابعة :الفضاء

الوحدة األولى :استمرارية الحياة

الفصل السابع :الشمس واألرض والقمر

الفصل األول :الخاليا

الدرس األول :نظام األرض والشمس

الدرس الثاني :الخلية النباتية والخلية الحيوانية

الفصل الثاني :الخلية والوراثة

الفصل الثامن :الفلك

الدرس األول :انقسام الخاليا

الدرس األول :النظام الشمسي

الدرس الثاني :الوراثة والصفات

الوحدة الخامسة :المادة

الفصل التاسع :تصنيف المادة

األول متابعة

الدرس األول :الخصائص الفيزيائية للمادة
اختبار منتصف الفصل

الوحدة الثانية :عمليات الحياة

الوحدة الخامسة :المادة

الفصل الثالث :عمليات الحياة في النباتات

الفصل العاشر :التغيرات والخصائص الكيميائية

والمخلوقات الحية الدقيقة

الدرس الثاني :الخصائص الكيميائية

الدرس األول :عمليات الحياة في النباتات

الوحدة الثالثة :األنظمة البيئية ومواردها

الوحدة السادسة :القوى والطاقة

الفصل الخامس :األنظمة البيئية

الدرس األول :انتقال الطاقة والماادة فاي األنظماة
البيئية

الفصل السادس :موارد األرض والحفاظ عليها

الفصل الثاني عشر :الكهرباء والمغناطيسية
الدرس األول :الكهرباء

الدرس الثاني :المغناطيسية

الدرس األول :الهواء والماء

تعليمات

 .1امتحا اااا نهايا ااة الفصا ااو الد ارسا ااي األول ي ا ااوا فا ااي  .1امتح اااا نهاي ااة الفص ااو الد ارس ااي الث اااني ي ااوا ف ااي
جميع الدروس أعاله

جميع الدروس أعاله
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الصف :الثاني متابعة

الكتب املعتمدة:

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

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

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة األولى :طبيعة العلم والمادة

الوحدة الرابعة :استمرارية الحياة

الدرس الثاني :القياس ووحدات النظام الدولي

الدرس األول :عالم الخاليا

الفصل السابع :الخاليا لبنات الحياة

الفصل األ ول :طبيعة العلم

الفصل الثامن :الجينات والوراثة

الفصل الثاني :الذرات والعناصر والمركبات

الدرس األول :تكاثر المخلوقات الحية

الدرس األول :تر يب المادة

الدرس الثاني :العناصر والمر بات

الثاني متابعة

الدرس الثاني :الوراثة

اختبار منتصف الفصل

الوحدة الخامسة :تنوع الحياة

الوحدة الثانية :تفاعالت الطاقة والمادة

الفصل العاشر :الحيوانات الفقارية

الفصل الرابع :الكهرباء

الدرس األول :الشحنات والقوى الكهربائية

الدرس األول :الحبليات :األسماك والبرمائيات

الدرس الثاني :الكهرباء التيارية

والزواحف

الدرس الثاني :الطيور والثدييات

الوحدة الثالثة :سطح األرض المتغير

الوحدة السادسة :ما وراء األرض

الدرس األول :المعادا – جواهر األرض

الدرس األول :الغالف الجوي والطقس

الفصل الخامس :الصخور والمعادن

تعليمات

الفصل الحادي عشر :الغالف الجوي

 .1امتح اااا نهاي ااة الفص ااو الد ارس ااي األول ي ااوا ف ااي  .1امتح اااا نهاي ااة الفص ااو الد ارس ااي الث اااني ي ااوا ف ااي
جميع الدروس أعاله

جميع الدروس أعاله
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الصف :األول تقوية

الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الثاني اإلعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4142ھ 3141/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الثاني اإلعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية 4142ھ 3141/م
الصف

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة الرابعة :أجهزة جسم اإلنسان – 3

الوحدة األولى :طبيعة العلم والمادة

الفصل السابع :أجهزة الدعامة والحركة

الفصل الثاني :طبيعة المادة

واالستجابة

الدرس األول :المخاليط والمحاليو

الدرس األول :الجلد والعضالت

الوحدة الثانية :الطاقة والمادة

الفصل الثامن :التنظيم والتكاثر

الفصل الرابع :المادة

الدرس األول :جها از الغدد الصماء والتكاثر

الدرس األول :المادة والح اررة

األول تقوية

الوحدة الثالثة :أجهزة جسم اإلنسان – 4

الفصل الخامس :جها از الدوران والمناعة

الدرس األول :الدم والدورة الدموية

الوحدة الخامسة :موارد البيئة والتلوث

الفصل التاسع :النباتات

الدرس الثاني :النباتات البذرية

اختبار منتصف الفصل

الوحدة الثالثة  :أجهزة جسم اإلنسان – 4
الفصل الخامس :جها از الدوران والمناعة
الدرس الثاني :المناعة والمرض

الوحدة الخامسة :موارد البيئة والتلوث
الفصل العاشر :البيئة والتلوث
الدرس الثاني :التلوث

الفصل السادس :أجهزة الهضم والتنفس

الوحدة السادسة :الحركة والقوة

واإلخراج

الفصل الحادي عشر :الحركة والتسارع

الدرس األول :الجهاز الهضمي والتغذية

الدرس الثاني :التسارع

الدرس الثاني :جها از التنفس واإلخراج

الفصل الثاني عشر :القوة وقوانين نيوتن
الدرس األول :القانوا األول والقانوا الثاني
لنيوتا في الحر ة

تعليمات

 .1امتح اااا نهاي ااة الفص ااو الد ارس ااي األول ي ااوا ف ااي  .1امتح اااا نهاي ااة الفص ااو الد ارس ااي الث اااني ي ااوا ف ااي
جميع الدروس أعاله

جميع الدروس أعاله
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الكتب املعتمدة:

الصف :الثاني تقوية (الشهادة اإلعدادية املعادلة)

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الثالث اإلعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4141ھ 3142/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الثالث اإلعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية 4141ھ 3142/م
الصف

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة الثانية :كيمياء المادة

الوحدة الخامسة :الروابط والتفاعالت

الفصل الثالث :تركيب الذرة

الكيميائية

الدرس الثاني :النواة

الفصل التاسع :البناء الذري والروابط الكيميائية

الفصل الرابع :الجدول الدوري

الدرس األول :مقدمة في الجدول الدوري

الاادرس الثاااني :العناصاار المثاليااة والعناص ار

الثاني تقوية

االنتقالية

الدرس األول :اتحاد الذرات

الدرس الثاني :ارتباط العناصر

الفصل العاشر :التفاعالت الكيميائية
الدرس األول :المعادالت الكيميائية

اختبار منتصف الفصل

الوحدددددددة الثالثددددددة :الطاقددددددة الحراريددددددة الوحدة السادسة :أسس الحياة
والموجات
الفصل الحادي عشر :أنشطة وعمليات حيوية في

الفصل الخامس :الطاقة الحرارية

الخلية

الدرس األول :درجة الح اررة والحا اررة

الدرس الثاني :انقسام الخلية وتكاثرها

والطاقة الح اررية

الفصدددددل السدددددادس :الموجدددددات والصدددددوت الفصل الثاني عشر :الوراثة

الدرس األول :مادة الوراثة .DNA

والضوء

الدرس الثاني :علم الوراثة.

الدرس األول :الموجات
الدرس الثاني :موجات الصاوت وموجاات
الضوء

.1امتحاااا نهايااة الفصااو الد ارسااي األول ي ااوا  .1يح ا ااذف موض ا ااوع الرابط ا ااة الفلزي ا ااة م ا ااا درس ارتب ا اااط
العناصر.

في جميع الدروس أعاله.

 .2يح ااذف موض ااوع الجزيئ ااات القطبي ااة والجزيئ ااات ي اار

تعليمات

القطبية ما درس ارتباط العناصر.

 .3امتحاا نهاية الفصو الدراسي الثااني ي اوا فاي جمياع
الدروس أعاله.
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