احملتوى الدراسي املقرر ملادة العلوم

باحللقة الثالثة من التعليم األساسي
(العام – الديني – املكفوفني)

العام الدراسي 7102/7102م

الصف األول اإلعدادي
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

امتحان منتصف الفصل

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة الرابعة :استمرارية احلياة
الفصل السابع :الخاليا لبنات الحياة

الوحدة األوىل :طبيعة العلم واملادة
الفصل الثاني :الذرات والعناصر
والمركبات

الدرس األول :عالم الخاليا

الفصل الثامن :الجينات والوراثة

الدرس األول :تركيب المادة

الدرس األول :تكاثر المخلوقات الحية

الدرس الثاني :العناصر والمركبات

الوحدة الثانية :تفاعالت الطاقة واملادة
الفصل الثالث :الحركة والقوى واآلالت
البسيطة

الدرس الثاني :الوراثة

األول اإلعدادي (السابع)

الدرس األول :الحركة.

تابع /الوحدة الثانية :تفاعالت الطاقة واملادة الوحدة اخلامسة :تنوع احلياة
الفصل التاسع :الحيوانات الالفقارية
الفصل الثالث :الحركة والقوى واآلالت
الدرس األول :اسإسننجيات والجوممعويات
البسيطة
الدرس الثاني :الشغل واآلالت البسيطة.

والديدان المنلطحة واالسطوانية.

الدرس األول :الشحنات والقوى الكهربائية.

والمنصليات وشوكيات الجلد.

الفصل الرابع :الكهرباء

الدرس الثاني :الكهرباء التيارية.

الوحدة الثالثة :سطح األرض املتغري
الفصل الخامس :الصخور والمعادن

الدرس األول :المعادن ـ جواهر األرض

الدرس الثاني :أنواع الصخور.

الفصل السادس :القوى المشكلة لألرض
الدرس الثاني :التجوية والتعرية.

الدرس الثاني :الرخويات والديدان الحلقية

الفصل العاشر :الحيوانات الفقارية

الدرس األول :الحبليات واألسماك.

والبرمائيات والزواحف.

الدرس الثاني :الطيور والثدييات.

الوحدة السادسة :ما وراء األرض
الفصل الحادي عشر :الغالف الجوي

الدرس األول :الغالف الجوي والطقس.

الدرس الثاني :الكتل والجبهات الهوائية.

1

 .4امتحااان منتصااف الفصاال الدراسااي األول فااي  .4امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني فاي الادروس
الدروس الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.

الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .3امتحاااان نهاياااة الفصااال الدراساااي األول فاااي  .3امتحااان نهايااة الفصاال الدراسااي الثاااني فااي الاادروس
الدروس الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .4المحتوى غير المقرر:

 -الدرس األول :العلم وعملياته

تعليمات

 الدرس الثاني :القياس ووحدات النظامالدولي

(من الفصل األول :طبيعة العلم ،الوحدة األولى:
طبيعة العلم والمادة)

 -الدرس األول :صنائح األرض

الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .4المحتوى غير المقرر:

 -الدرس الثاني :وظائف الخاليا

(من الفصل السابع :الخاليا لبنات الحياة ،الوحدة
الرابعة :استمرارية الحياة)

 -الدرس األول :األرض والنظام الشمسي

 -الدرس الثاني :النضاء والنجوم والمجرات

(من الفصل الثاني عشر :استكشاف الفضاء ،الوحدة:

المتحركة.

( من الفصل السادس :القوى المشكلة لألرض،

ما وراء األرض)

الوحدة الثالثة :سطح األرض المتغير)
 .1اكساب الطالب مهارات الطريقة العلمية من خالل إجراء التجارب الموجودة في كراسات األنشاطة العملياة
بجزأيها األول والثاني ،ويختبر فيها الطالب في االمتحانات التحريرية.
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الصف الثاني اإلعدادي
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

امتحان منتصف الفصل

الصف الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول
الوحدة األوىل :طبيعة العلم واملادة
الفصل الثاني :طبيعة المادة

الدرس األول :المخاليط والمحاليل

الدرس الثاني :المحاليل الحمضية والمحاليل

القاعدية.

الثاني اإلعدادي (الثامن)

الدرس األول :الجلد والعضالت

الدرس الثاني :الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي

الفصل الثامن :التنظيم والتكاثر

الوحدة الثانية :الطاقة واملادة
الفصل الثالث :الطاقة

الدرس األول :جها از الغدد الصماء والتكاثر

الدرس الثاني :مصادر الطاقة

تابع /الوحدة الثانية :الطاقة واملادة
الفصل الرابع :المادة

الوحدة اخلامسة :موارد البيئة والتلوث
الفصل التاسع :النباتات

الدرس األول :المادة والح اررة

الدرس الثاني :النباتات البذرية

الدرس الثاني :سلوك الموائع

امتحان نهاية الفصل

الوحدة الرابعة :أجهزة جسم اإلنسان ـ2
الفصل السابع :أجهزة الدعامة والحركة
واالستجابة

الوحدة الثالثة  :أجهزة جسم اإلنسان ـ
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 التننس واسإخراج

الفصل العاشر :البيئة والتلوث
الدرس الثاني :التلوث

الوحدة السادسة :احلركة 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 مي الحركة

الدرس الثاني :القانون الثالث لنيوتن
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 .4امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي األول فاااي  .4امتحااااان منتصااااف الفصاااال الدراسااااي الثاااااني فااااي
الدروس الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.

الدروس الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .3امتحااااان نهايااااة الفصاااال الدراسااااي األول فااااي  .3امتحان نهاية الفصال الدراساي الثااني فاي الادروس
الدروس الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .4المحتوى غير المقرر:
-

تعليمات

-

الدرس األول :أسلوب العلم

الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .4المحتوى غير المقرر:
-

الدرس الثاني :حل المشكالت

الدرس الثاني :مراحل حياة اسإنسان

( من الفصل الثامن :التنظيم والتكاثر ،الوحدة

بطريقة علمية

(مان الفصال األول :طبيعااة العلام ،الوحادة األولااى:
طبيعة العلم والمادة)

أجهزة جسم اإلنسان )

 -الدرس األول :النباتات الالبذرية

( من الفصل التاسع :النباتات الوحدة الخامساة :ماوارد

 -الدرس األول :الطاقة وتحوالتها

(مااان الفصاااال الثالااااث :الطاقاااة ،الوحاااادة الثانيااااة:
الطاقة والمادة )

البيئة والتلوث)

 -الدرس األول :البيئة

( مااان الفصااال العاشااار :البيئاااة والتلاااوث مااان الوحااادة
الخامسة :موارد البيئة والتلوث)

 .1اكساب الطالب مهارات الطريقة العلمية من خالل إجراء التجارب الموجودة في كراسات األنشاطة العملياة
بجزأيها األول والثاني ،ويختبر فيها الطالب في االمتحانات التحريرية.
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الصف الثالث اإلعدادي
الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الثالث االعدادي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4146ھ 3145/م
الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الثالث االعدادي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية  4146ھ 3145/م

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة الرابعة :الكهرومغناطيسية

الوحدة األوىل :طبيعة العلم والتغريات

امتحان منتصف الفصل

الطبيعية لألرض

الفصل الثاني :التغيرات الطبيعية لألرض
الدرس األول :الزالزل والبراكين.

الدرس الثاني :الصنائح األرضية وعالقتها
بالزالزل والبراكين.

الفصل السابع :الكهرباء التيارية
الدرس الثاني :الدوائر الكهربائية

الفصل الثامن :المغناطيسية

الدرس األول :الخصائص العامة للمغناطيس

الدرس الثاني :التيار الكهربائي والمغناطيسية

الوحدة الثانية :كيمياء املادة

الفصل الثالث :تركيب الذرة

الدرس األول :النماذج الذرية

الثالث اإلعدادي (التاسع)

(الثالث اإلعدادي)

تابع الوحدة الثانية :كيمياء املادة
الدرس الثاني :النواة

التاسع

الفصل الرابع :الجدول الدوري

الدرس األول :مقدمة مي الجدول الدوري

امتحان نهاية الفصل

الــدرس الثــاني :العناصــر المثاليــة والعناصــر

االنتقالية

الوحدة اخلامسة :الروابط والتفاعالت
الكيميائية
الفصل التاسع :البناء الذري والروابط الكيميائية
الدرس األول :اتحاد الذرات

الدرس الثاني :ارتباط العناصر

الفصل العاشر :التفاعالت الكيميائية
الدرس األول :المعادالت الكيميائية

الوحدة الثالثة :الطاقة احلرارية واملوجات
الفصل الخامس :الطاقة الحرارية

الوحدة السادسة :أسس احلياة

الدرس األول :درجة الح اررة والح اررة
والطاقة الح اررية

الفصاااااال السااااااادس :الموجااااااات والصااااااوت
والضوء
الدرس األول :الموجات

ال ـ ــدرس الث ـ ــاني :موج ـ ــات الص ـ ــوت وموجـ ـ ــات

الضوء
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الفصل الحادي عشر :أنشاطة وعملياات حيوياة
في الخلية
الدرس األول :النقل وعمليات األيض مي الخلية

الدرس الثاني :انقسام الخلية وتكاثرها

الفصل الثاني عشر :الوراثة

الدرس الثاني :علم الوراثة

 .4امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي األول فاااي  .4امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني في الادروس
الدروس الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.

الثالثة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .3امتحااااان نهايااااة الفصاااال الدراسااااي األول فااااي  .3امتحااان نهايااة الفصاال الدراسااي الثاااني فااي الاادروس
الدروس الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .4المحتوى غير المقرر:
-

تعليمات

-

الدرس األول :عمل العلم

الستة المشار إليها في الجدول أعاله.

 .4المحتوى غير المقرر:

 -الدرس األول :التيار الكهربائي

الـ ـ ـ ــدرس الثـ ـ ـ ــاني :العلـ ـ ـ ــم والتقنيـ ـ ـ ــة ( ماان الفصاال السااابع :الكهرباااء التياريااة ،ماان الوحاادة

والمجتمع

الرابعة :الكهرومغناطيسية)

(مااان الفصااال األول :طبيعاااة العلااام ،مااان الوحااادة
األولى :طبيعة العلم والتغيرات الطبيعية لألرض)

 -الدرس الثاني :التحريك الحراري

 -الدرس الثاني :سرعة التناعالت الكيميائية

(مااان الفصااال العاشااار :التفااااعالت الكيميائياااة ،الوحااادة
الخامسة :الروابط والتفاعالت الكيميائية)

( ماان الفصاال الخااامس :الطاقااة الحراريااة ،الوحاادة
الثالثة :الطاقة الحرارية والموجات)

 -الدرس األول :مادة الوراثة DNA

( ماااان الفصاااال الثاااااني عشاااار :الوراثااااة ،ماااان الوحاااادة
السادسة :أسس الحياة)

 .1اكساب الطالب مهارات الطريقة العلمية من خالل إجراء التجارب الموجاودة فاي كراساات األنشاطة العملياة
بجزأيها األول والثاني ،ويختبر فيها الطالب في االمتحانات التحريرية.
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