
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املوضوعات الدراسية املقررة يف مادة العلوم
 م1029/1010للعام الدراسي 

 التعليم األساسي - األوىلاحللقة 

 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة املناهج

 جمموعة مناهج الرياضيات والعلوم

 عليم األساسيوحدة مناهج العلوم للت



 1 

 الكتب املعتمدة:
 م3144/ ھ4141 لثانيةالطبعة ا – الجزء األول – االبتدائي األولالفصل الدراسي األول: العلوم للصف 

 م3144/ ھ 4141 لثانيةالطبعة ا – الجزء الثاني – االبتدائي ألولالفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف ا
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الصف

ا
ألول االبــتــدائــي

 
 

 النباتات من حولنا :الوحدة األولى
 الفصل األول: النباتات مخلوقات حيه

 الحية: المخلوقات الدرس األول
 الدرس الثاني: النباتات وأجزاؤها

 النباتات تنمو وتتغير  الثاني:الفصل 
 باتاتالدرس األول: نمو الن

 كثيرة: تعيش النباتات في أماكن الدرس الثاني
 

 : الحيوانات ومساكنهاالوحدة الثانية
 الفصل الثالث: الحيوانات من حولنا

 الدرس األول: أنواع الحيوانات
 الدرس الثاني: الحيوانات وحاجاتها

 الفصل الرابع: أماكن العيش
  اليابسة: مواطن على األولالدرس 

 ن في الماءمواطالدرس الثاني: 
 

 أرضنا :الثالثةالوحدة 
 اليابسة ممعال الخامس:الفصل 

 الدرس األول: الصخور والتربة
 الدرس الثاني: تغير اليابسة

 الفصل السادس: المحافظة على األرض
 الدرس األول: موارد األرض

 الدرس الثاني: المحافظة على موارد األرض

 : الطقس والسماءالوحدة الرابعة
 : الطقس والفصولالفصل السابع

 طقس من حولناالدرس األول: ال
 الدرس الثاني: الفصول األربعة 

 
 : المادةالوحدة الخامسة

 الفصل التاسع: المادة من حولنا
 الدرس األول: صفات المواد

 الدرس الثاني: المواد الصلبة والسوائل والغازات
 فصل العاشر: تغيرات المادةال

 الدرس األول: المادة تتغير
 المخاليطرس الثاني: الد

 
 الحركة والطاقة الوحدة السادسة:

 الفصل الحادي عشر: الحركة
 الدرس األول: الموقع والحركة
 الدرس الثاني: الدفع والسحب

 الفصل الثاني عشر: الطاقة
 الدرس األول: الطاقة والحرارة

 الدرس الثاني: الضوء والصوت

 

 المحتوى غير المقرر 
 الفصل الثامن: السماء

 الدرس األول: السماء من فوقنا
 الدرس الثاني: األرض والقمر
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 الكتب املعتمدة:
 م3144/ ھ4141 لثانيةالطبعة ا – الجزء األول – االبتدائي الثانيالفصل الدراسي األول: العلوم للصف 

 م3144/ ھ 4141 لثانيةالطبعة ا – الجزء الثاني – االبتدائي لثانيالفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف ا
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الصف

الـثـانـي
 

االبـتـدائــي
 

 

 
 النباتات والحيوانات :األولىالوحدة 

 الفصل األول: النباتات 
 الدرس األول: حاجات النباتات

 الدرس الثاني: النباتات تنتج نباتات جديدة
 الفصل الثاني: الحيوانات

 لحيواناتالدرس األول: مجموعات ا
 الدرس الثاني: الحيوانات تنمو وتتغير

 
 : المواطنالوحدة الثانية

 الفصل الثالث: نظرة إلى الموطن
 الدرس األول: أماكن العيش

 سالسل الغذاء  الدرس الثاني:
 أنواع المواطن الفصل الرابع:

 الدرس األول: الصحاري الحارة والباردة
 الدرس الثاني: الغابات

 أرضنا: الوحدة الثالثة
 الفصل الخامس: اليابسة والماء

 الدرس األول: اليابسة
 الدرس الثاني: الماء على األرض

 الفصل السادس: موارد األرض
 الدرس األول: الصخور والمعادن

 الدرس الثاني: التربة

 
 ماءس: الطقس والالوحدة الرابعة

 الفصل السابع: مالحظة الطقس
 الدرس األول: الطقس

 الدرس الثاني: دورة الماء
 األرض والفضاءالفصل الثامن:

 الليل والنهارالدرس األول:
 سبب حدوث الفصولالدرس الثاني: 

 
 المادة :الوحدة الخامسة
 المادة حاالت الفصل التاسع:

 المواد الصلبة: األولالدرس 
 : السوائل والغازاتالثانيالدرس 

 القوى والطاقة الوحدة السادسة:
 القوى  ادي عشر:الفصل الح

 القوى تحرك األشياءالدرس األول: 
 ساتيالمغناطالدرس الثاني: 

 الطاقة ستخداماالفصل الثاني عشر:
 الحرارةالدرس األول: 
 استكشاف الكهرباءالدرس الثاني: 

 

 المحتوى غير المقرر  
 الفصل العاشر: تغيرات المادة
 الدرس األول: المادة تتغير

 ة المادةالدرس الثاني: تغير حال
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 الكتب املعتمدة:
 م3144/ ھ4141 لثانيةالطبعة ا – الجزء األول – االبتدائي الثالثالفصل الدراسي األول: العلوم للصف 

 م3144/ ھ 4141 لثانيةالطبعة ا – الجزء الثاني – االبتدائي لثالثالفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف ا
 

 ي الثانيالفصل الدراس الفصل الدراسي األول الصف

الـثـالث
 

االبـتـدائــي
 

 

 
 المخلوقات الحية: الوحدة األولى

 ف المخلوقات الحيةتعر  الفصل األول: 
 المخلوقات الحية وحاجاتهاالدرس األول: 
 النباتات وأجزاؤها الدرس الثاني:

 المخلوقات الحية تنمو وتتغيرالفصل الثاني: 
 دورات حياة النباتاتالدرس األول: 

 دورات حياة الحيواناتني: الدرس الثا
 النظام البيئي :الوحدة الثانية

 المخلوقات الحية في النظام البيئيالفصل الثالث: 
 السالسل والشبكات الغذائيةالدرس األول: 
 التكيفالدرس الثاني: 

 التغيرات في النظام البيئيالفصل الرابع:
 المخلوقات الحية تغير بيئاتهاالدرس األول: 
 تغيرات تؤثر في المخلوقات الحية الدرس الثاني:

 
 األرض ومواردها: الوحدة الثالثة

 األرض تتغيرالفصل الخامس: 
 تغيرات األرض الفجائية الدرس األول:
  التجوية والتعرية الدرس الثاني:
 موارد األرض الفصل السادس:
  والصخور والتربة المعادن الدرس األول:

 مصادر الطاقةالدرس الثاني: 

 
 الطقس والفضاء: الرابعةالوحدة 

 القمرالطقس وحركة األرض و الفصل السابع:    
 الطقسالدرس األول: 
 الشمس واألرض والقمرالدرس الثاني: 

 الكواكب والنجوم الفصل الثامن:   
 الكواكب الدرس األول:

 النجومالدرس الثاني: 
 

 المادة :الوحدة الخامسة
 مالحظة المواد الفصل التاسع:
 المادة وقياسها :الدرس األول

 ةالمواد الصلبة والسائلة والغازيالدرس الثاني: 
 تغيرات المادة الفصل العاشر:

 التغيرات الفيزيائية الدرس األول:
 ةالتغيرات الكيميائيالدرس الثاني: 

    
 الطاقةالقوى و  :الوحدة السادسة

 أشكال من الطاقة الفصل الثاني عشر:
 الصوتالدرس األول: 

 الكهرباءي: الدرس الثان

 

 المحتوى غير المقرر 
 الفصل الحادي عشر: القوى واآلالت

 الدرس األول: القوى 
 الدرس الثاني: اآلالت البسيطة

 


