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 الصف: األول متابعة
 الكتب املعتمدة:

                                                 م2015/ ھ1436الطبعة الثانية  – الجزء األول – الفصل الدراسي األول: العلوم للصف السادس االبتدائي 
 م2015/ ھ1436الطبعة الثانية  – الجزء الثاني – بتدائيالفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف السادس اال

                                                                           
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الصف

األول متابعة
 

 الوحدة األولى: استمرارية الحياة
 الفصل األول: الخاليا 

 الخلية النباتية والخلية الحيوانيةالدرس الثاني: 
 الفصل الثاني: الخلية والوراثة

 الدرس األول: انقسام الخاليا
 الدرس الثاني: الوراثة والصفات

   

 الوحدة الرابعة: الفضاء
 الفصل السابع: الشمس واألرض والقمر 

 الدرس األول: نظام األرض والشمس  
 الفصل الثامن: الفلك 
 ام الشمسيالدرس األول: النظ  

 الوحدة الخامسة: المادة
 الفصل التاسع: تصنيف المادة 

 الدرس األول: الخصائص الفيزيائية للمادة  
 اختبار منتصف الفصل

 الوحدة الثانية: عمليات الحياة
 الفصل الثالث: عمليات الحياة في النباتات  

 والمخلوقات الحية الدقيقة                
 يات الحياة في النباتاتالدرس األول: عمل  
 

 الوحدة الثالثة: األنظمة البيئية ومواردها
 الفصل الخامس: األنظمة البيئية 
   الدرس األول: انتقال الطاقة والماادة فاي األنظماة   

 البيئية                         
 الفصل السادس: موارد األرض والحفاظ عليها 
 الدرس األول: الهواء والماء  

 الخامسة: المادة الوحدة
  الفصل العاشر: التغيرات والخصائص الكيميائية

 : الخصائص الكيميائيةالثانيالدرس   
 
 

 الوحدة السادسة: القوى والطاقة
  الفصل الثاني عشر: الكهرباء والمغناطيسية

 الدرس األول: الكهرباء  
 الدرس الثاني: المغناطيسية  

 تعليمات
اسااااي األول يفااااوا فاااااي امتحاااااا نهايااااة الفصاااا  الدر . 1

 جميع الدروس أعاله 
امتحاااااا نهايااااة الفصاااا  الدراسااااي الثاااااني يفااااوا فااااي . 1

 جميع الدروس أعاله
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 متابعة الثانيالصف: 
 الكتب املعتمدة:

 م2013/ ھ 1434 الثانيةالطبعة  – الجزء األول –األول اإلعدادي الفصل الدراسي األول: العلوم للصف  
 م2013/ ھ 1434 الثانيةالطبعة  – الجزء الثاني –األول اإلعدادي علوم للصف الفصل الدراسي الثاني: ال

 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الصف

الثاني
 

متابعة
 

 الوحدة األولى: طبيعة العلم والمادة
 الفصل األول: طبيعة العلم

 الدرس الثاني: القياس ووحدات النظام الدولي
 والعناصر والمركبات الفصل الثاني: الذرات 

 الدرس األول: ترفيب المادة
 الدرس الثاني: العناصر والمرفبات

 استمرارية الحياةالوحدة الرابعة: 
  الخاليا لبنات الحياةالفصل السابع: 
 عالم الخالياالدرس األول: 

 الجينات والوراثةالفصل الثامن: 
 تكاثر المخلوقات الحيةالدرس األول: 

 راثةالدرس الثاني: الو 

 اختبار منتصف الفصل
 الوحدة الثانية: تفاعالت الطاقة والمادة

 الفصل الرابع: الكهرباء 
 الدرس األول: الشحنات والقوى الكهربائية  
 الدرس الثاني: الكهرباء التيارية  
 

 

 سطح األرض المتغيرالوحدة الثالثة: 
 الصخور والمعادنالفصل الخامس:  
 جواهر األرض –المعادا الدرس األول:   

 الوحدة الخامسة: تنوع الحياة
  الفصل العاشر: الحيوانات الفقارية

الدرس األول: الحبليات: األسماك والبرمائيات 
 والزواحف

 الثديياتالدرس الثاني: الطيور و 
 

 ما وراء األرضالوحدة السادسة: 
  الغالف الجوي عشر:  الحاديالفصل 

 الدرس األول: الغالف الجوي والطقس  

امتحااااا نهاياااة الفصااا  الدراساااي األول يفاااوا فاااي . 1 تعليمات
 جميع الدروس أعاله 

امتحاااااا نهايااااة الفصاااا  الدراسااااي الثاااااني يفااااوا فااااي . 1
 جميع الدروس أعاله
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 تقوية األولالصف: 
 الكتب املعتمدة:

 م2014/ ھ1435 لثانيةالطبعة ا – الجزء األول –الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي األول: العلوم للصف  
 م2014/ ھ1435 لثانيةالطبعة ا – الجزء الثاني –الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف 

 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الصف

األول
 

تقوية
 

 الوحدة األولى: طبيعة العلم والمادة
 الفصل الثاني: طبيعة المادة

 الدرس األول: المخاليط والمحالي 
 

 الوحدة الثانية: الطاقة والمادة
 الفصل الرابع: المادة

 الدرس األول: المادة والحرارة
 

 1 –الوحدة الثالثة: أجهزة جسم اإلنسان 
 الفصل الخامس: جهازا الدوران والمناعة

 الدرس األول: الدم والدورة الدموية

 2 –ن أجهزة جسم اإلنساالوحدة الرابعة: 
 أجهزة الدعامة والحركة الفصل السابع: 
 واالستجابة                 

 الجلد والعضالتالدرس األول: 
 التنظيم والتكاثرالفصل الثامن: 
 جهازا الغدد الصماء والتكاثرالدرس األول: 

 

 الوحدة الخامسة: موارد البيئة والتلوث
 الفصل التاسع: النباتات
 لبذريةالدرس الثاني: النباتات ا

 اختبار منتصف الفصل
 1 –أجهزة جسم اإلنسان :  الثالثة الوحدة

 جهازا الدوران والمناعة: الخامسالفصل  
 المناعة والمرض: ثانيالدرس ال  

 أجهزة الهضم والتنفس : السادسالفصل 
 واإلخراج                   

  الجهاز الهضمي والتغذيةالدرس األول: 
 ا التنفس واإلخراجالدرس الثاني: جهاز 

 موارد البيئة والتلوثالوحدة الخامسة: 
  البيئة والتلوثالفصل العاشر:  

 التلوث: الثانيالدرس   
   

 الحركة والقوةالوحدة السادسة: 
  الحركة والتسارعالفصل الحادي عشر: 

 التسارع: الثانيالدرس 
  الفصل الثاني عشر: القوة وقوانين نيوتن

 وا األول والقانوا الثاني الدرس األول: القان
 لنيوتا في الحرفة                 

 تعليمات
امتحااااا نهاياااة الفصااا  الدراساااي األول يفاااوا فاااي . 1

 جميع الدروس أعاله 
امتحاااااا نهايااااة الفصاااا  الدراسااااي الثاااااني يفااااوا فااااي . 1

 جميع الدروس أعاله
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 )الشهادة اإلعدادية املعادلة( تقوية الثانيالصف: 
 مدة:الكتب املعت

 م2015/ ھ1436الطبعة الثانية  – الجزء األول –الثالث اإلعدادي الفصل الدراسي األول: العلوم للصف  
 م2015/ ھ1436الطبعة الثانية  – الجزء الثاني –الثالث اإلعدادي الفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف  

 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الصف

الثاني 
تقوية

 

 الوحدة الثانية: كيمياء المادة
 الفصل الثالث: تركيب الذرة 

 الدرس الثاني: النواة  
 الفصل الرابع: الجدول الدوري  

 الدرس األول: مقدمة في الجدول الدوري   
ر  الاادرس الثاااني: العناصاار المثاليااة والعناصاا  

 االنتقالية                      

             ت الوحدة الخامسة: الروابط والتفاعال

 الكيميائية                     
 الفصل التاسع: البناء الذري والروابط الكيميائية

 الدرس األول: اتحاد الذرات  
 الدرس الثاني: ارتباط العناصر  
 الفصل العاشر: التفاعالت الكيميائية 
 الدرس األول: المعادالت الكيميائية  

 اختبار منتصف الفصل
لثالثددددددة: الطاقددددددة الحراريددددددة الوحدددددددة ا
 والموجات

 الفصل الخامس: الطاقة الحرارية
           : درجة الحرارة والحارارة الدرس األول

 الحراريةوالطاقة              
الفصدددددل السدددددادس: الموجدددددات والصدددددوت 

 والضوء
 الدرس األول: الموجات

    الدرس الثاني: موجات الصاوت وموجاات 

 ءالضو                    

 الوحدة السادسة: أسس الحياة
الفصل الحادي عشر: أنشطة وعمليات حيوية في 

 الخلية
 الدرس الثاني: انقسام الخلية وتكاثرها 

  الفصل الثاني عشر: الوراثة
 .DNAالدرس األول: مادة الوراثة 
 .الدرس الثاني: علم الوراثة

 تعليمات

امتحاااا نهايااة الفصاا  الدراسااي األول يفااوا .1
 الدروس أعاله. في جميع

. يحاااااذف موضاااااوع الرابطاااااة الفلزياااااة ماااااا درس ارتبااااااط 1
 العناصر.

. يحااااذف موضااااوع الجزيئااااات القطبيااااة والجزيئااااات  ياااار 2
 القطبية ما درس ارتباط العناصر.

. امتحاا نهاية الفص  الدراسي الثااني يفاوا فاي جمياع 3
 الدروس أعاله.

 


