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العام الدراسي1027/1026 :م

الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف األول االعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 2141ھ 1024/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف األول االعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية  2141ھ 1024/م

الفصل الدراسي األول

الوحدة الرابعة :استمرارية الحياة

الوحدة األولى :طبيعة العلم والمادة

الفصل السابع :الخاليا لبنات الحياة

الفصل األول :طبيعة العلم
الدرس األول :العلم وعملياته

الدرس األول :عالم الخاليا

الدرس الثاني :القياس ووحدات النظام الدولي

الدرس الثاني :وظائف الخاليا
الفصل الثامن :الجينات والوراثة

الفصل الثاني :الذرات والعناصر والمركبات
الدرس األول :تركيب المادة

الدرس األول :تكاثر المخلوقات الحية

الدرس الثاني :العناصر والمركبات

الدرس الثاني :الوراثة

الوحدة الثانية :تفاعالت الطاقة والمادة

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

الوحدة الخامسة :تنوع الحياة
الفصل التاسع :الحيوانات الالفقارية

الدرس األول :اإلسفنجيات ،والجوفمعويات ،والديدان
المفلطحة والديدان األسطوانية

الفصل العاشر :الحيوانات الفقارية

الدرس الثاني :الكهرباء التيارية

الدرس الثاني :الطيور والثدييات

الوحدة السادسة :ما وراء األرض

الوحدة الثالثة :سطح األرض المتغير

الفصل الحادي عشر :الغالف الجوي

الفصل الخامس :الصخور والمعادن

الدرس األول :الغالف الجوي والطقس

الدرس األول :المعادن ـ جواهر األرض

الفصل السادس :القوى المشكلة لألرض

الدرس الثاني :الكتل والجبهات الهوائية

الدرس األول :صفائح األرض المتحركة

الفصل الثاني عشر :استكشاف الفضاء

الدرس األول :األرض والنظام الشمسي

الدرس الثاني :التجوية والتعرية
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الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

 .2حذف الدروس اآلتية:

 .2حذف الدروس اآلتية:
 الددددددرس األول (الحركدددددة) مدددددن الفصدددددلالثالث

 الددددددددددرس األول (الشدددددددددحنات والقدددددددددوىالكهربائية) من الفصل الرابع

تعليمات

 الددرس الثداني (الرخويدات والديددان الحلقيدةوالمفصدليات وشدوكيات الجلدد) مدن الفصدل
التاسع

 -الدرس األول (الحبليدات :األسدماو والبرمائيدات

 الددددرس الثددداني (اندددواع الصدددخور) مدددنالفصل الخامس.

والزواحف) من الفصل العاشر

 -الددرس الثداني (الفضداء والنجدوم والمجدرات)

 .1امتحددان منتصددف الفصددل الدراسددي األول فددي من الفصل الثاني عشر
 .1امتحدان منتصدف الفصدل الدراسدي الثداني فدي

الوحدة الدراسية األولى فقط.

 .4تستثنى الوحدة الدراسية األولدى مدن امتحدان الوحدة الدراسية ال اربعة فقط.
 .4تستثنى الوحدة الدراسية الرابعة من امتحدان

نهاية الفصل الدراسي األول.

نهاية الفصل الدراسي الثاني.
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الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الثاني االعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 2145ھ 1021/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الثاني االعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية  2145ھ 1021/م

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الفصل السابع :اجهزة الدعامة والحركة واالستجابة

الفصل األول :طبيعة العلم

الدرس األول :الجلد والعضالت

الدرس األول :أسلوب العلم
الفصل الثاني :طبيعة المادة

الدرس الثاني :الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي

الدرس األول :المخاليط والمحاليل
الدرس الثاني :المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية

الوحدة الثانية :الطاقة والمادة

الفصل الثامن :التنظيم والتكاثر
الدرس األول :جها از الغدد الصماء والتكاثر
الدرس الثاني :مراحل حياة اإلنسان

الفصل الثالث :الطاقة

الدرس األول :الطاقة وتحوالتها
تابع  /الوحدة الثانية

الوحدة الخامسة :موارد البيئة والتلوث
الفصل التاسع :النباتات

الفصل الرابع :المادة

اختبار نهاية الفصل

الثاني اإلعدادي (الثامن)

الوحدة األولى :طبيعة العلم والمادة

اختبار منتصف الفصل

الوحدة الرابعة :اجهزة جسم اإلنسان1-

الدرس الثاني :سلوك الموائع

الدرس الثاني :النباتات البذرية

الوحدة الثالثة :اجهزة جسم اإلنسان د2

الفصل العاشر :البيئة والتلوث

الفصل الخامس :جها از الدوران والمناعة

الدرس الثاني :التلوث

الدرس األول :الدم والدورة الدموية

الوحدة السادسة :الحركة والقوة

الدرس الثاني :المناعة والمرض
الفصل السادس :اجهزة الهضم والتنفس واإلخراج
الدرس األول :الجهاز الهضمي والتغذية

الفصل الحادي عشر :الحركة والتسارع
الدرس األول :الحركة
الدرس الثاني :التسارع

الدرس الثاني :جها از التنفس واإلخراج

الفصل الثاني عشر :القوة وقوانين نيوتن
الدرس األول :القانون األول والقانون الثاني لنيوتن في الحركة
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الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول
 .2حذف الدروس اآلتية:

 .2حذف الدروس اآلتية:

 الدرس الثاني (حل المشكالت بطريقة علمية) منالفصل األول

تعليمات

 -الدرس األول (النباتات الالبذرية) من الفصل

التاسع

 -الدرس األول (البيئة) من الفصل العاشر

 -الدرس الثاني (مصادر الطاقة) من الفصل الثالث

 -الدرس الثاني (القانون الثالث لنيوتن) من الفصل الثاني

 -الدرس األول (المادة والحرارة) من الفصل

عشر

الرابع

 .1امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني في الوحددة الدراسدية

 .1امتحددان منتصددف الفصددل الدراسددي األول فددي الوحدددة

الرابعة فقط.

الدراسدية األولددى والدددرس األول مدن الفصددل الثالددث للوحدددة  .4تسددتثنى الوحدددة الدراسددية الرابعددة مددن امتحددان نهايددة الفصددل
الدراسية الثانية.

الدراسي الثاني.

 .4تسدددتثنى الوحددددة الد ارسدددية األولدددى والددددرس األول مدددن
الفصل الثالث للوحدة الدراسدية الثانيدة مدن امتحدان نهايدة
الفصل الدراسي األول.
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الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الثالث االعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 2146ھ 1025/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الثالث االعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية 2146ھ 1025/م

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول
الفصل األول :طبيعة العلم

الفصل السابع :الكهرباء التيارية

الدرس األول :عمل العلم

الدرس األول :التيار الكهربائي
الفصل الثامن :المغناطيسية

الفصل الثاني :التغيرات الطبيعية لألرض
الدرس الثاني :الصفائح األرضية وعالقتها بالزالزل
والبراكين

الدرس األول :الخصائص العامة للمغناطيس
الدرس الثاني :التيار الكهربائي والمغناطيسية
الوحدة الخامسة :الروابط والتفاعالت الكيميائية

الوحدة الثانية :كيمياء المادة

الفصل التاسع :البناء الذري والروابط الكيميائية

الفصل الثالث :تركيب الذرة

الدرس األول :اتحاد الذرات

الدرس األول :النماذج الذرية
الدرس الثاني :النواة
تابع  /الوحدة الثانية

تابع/الوحدة الخامسة

الفصل الرابع :الجدول الدوري

اختبار نهاية الفصل

الثالث اإلعدادي (التاسع)

اختبار منتصف الفصل

الوحدة األولى :طبيعة العلم والتغيرات الطبيعية لألرض

الوحدة الرابعة :الكهرومغناطيسية

الفصل التاسع :البناء الذري والروابط الكيميائية

الدرس األول :مقدمة في الجدول الدوري

الدرس الثاني :ارتباط العناصر

الوحدة الثالثة :الطاقة الحرارية والموجات

الفصل العاشر :التفاعالت الكيميائية

الفصل الخامس :الطاقة الحرارية

الدرس األول :المعادالت الكيميائية

الدرس األول :درجة الح اررة والح اررة والطاقة الح اررية
الدرس الثاني :التحريك الحراري

الوحدة السادسة :اسس الحياة
الفصل الحادي عشر :انشطة وعمليات حيوية في الخلية

الفصل السادس :الموجات والصوت والضوء

الدرس األول :النقل وعمليات األيض في الخلية

الدرس األول :الموجات
الدرس الثاني :موجات الصوت وموجات الضوء

الدرس الثاني :انقسام الخلية وتكاثرها
الفصل الثاني عشر :الوراثة
الدرس األول :مادة الوراثة DNA
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الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

 .2حذف الدروس اآلتية:

 .2حذف الدروس اآلتية:

 -الدرس الثاني (الدوائر الكهربائية) من الفصل السابع

 -الدرس الثاني (العلم والتقنية والمجتمع) من

 -الددرس الثداني (سدرعة التفداعالت الكيميائيدة) مدن

الفصل األول.

الفصل العاشر.

 -الدرس األول (الزالزل والبراكين) من الفصل الثاني

تعليمات

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

 -الدرس الثاني (العناصر المثالية والعناصر

 .1امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني في الوحدة الدراسدية الرابعدة

االنتقالية) من الفصل الرابع.
 .1امتحدان منتصدف الفصدل الدراسدي األول فدي الوحددة الدراسدية
األولى ,والفصل الثالث من الوحدة الدراسية الثانية.
 .4تسدتثنى الوحددة الدراسدية األولدى ,والفصدل الثالدث مدن الوحددة
الدراسية الثانية من امتحان نهاية الفصل الدراسي األول.
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والدرس األول من الفصل التاسع للوحدة الدراسية الخامسة.
 .4تسدتثنى الوحدددة الدراسدية الرابعددة والدددرس األول مدن الفصددل التاسددع
للوحدة الدراسية الخامسة من امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

