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 الكتب املعتمدة:

 م3144/ ھ4141الطبعة الثانية  –الجزء األول  – العداديالفصل الدراسي األول: العلوم للصف األول ا
 م3144/ ھ 4141الطبعة الثانية  –الجزء الثاني  – العداديالفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف األول ا

 

 الفصل الدراسي الثاني الدراسي األول الفصل الفرتة الصف

األول اإلعدادي
 

)السابع(
 

امتحان منتصف الفصل 
 

 طبيعة العلم والمادة: الوحدة األولى
 الفصل األول: طبيعة العلم 

 الدرس األول: العلم وعملياته   
الدرس الثاني: القياس ووحدات النظام    

 الدولي
 اتالفصل الثاني: الذرات والعناصر والمركب 

 الدرس األول: تركيب المادة   
 الدرس الثاني: العناصر والمركبات   

 استمرارية الحياة: الوحدة الرابعة
 الفصل السابع: الخاليا لبنات الحياة  

 الدرس األول: عالم الخاليا   
 الدرس الثاني: وظائف الخاليا    
 الفصل الثامن: الجينات والوراثة 

 لوقات الحيةالدرس األول: تكاثر المخ   
 الدرس الثاني: الوراثة   

امتحان نهاية الفصل 
 

 تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الفصل الثالث: الحركة والقوى واآلالت  

 البسيطة
 الدرس األول: الحركة   
 الدرس الثاني: الشغل واآلالت البسيطة   

 الفصل الرابع: الكهرباء
 وى الكهربائيةالدرس األول: الشحنات والق   
 الدرس الثاني: الكهرباء التيارية   
 
 
 

 : سطح األرض المتغيرالوحدة الثالثة
 الفصل الخامس: الصخور والمعادن 

 الدرس األول: المعادن ـ جواهر األرض   
 الدرس الثاني: أنواع الصخور   
 الفصل السادس: القوى المشكلة لألرض 

 الدرس األول: صفائح األرض المتحركة   
 الدرس الثاني: التجوية والتعرية   

 تنوع الحياة: الوحدة الخامسة
 الفصل التاسع: الحيوانات الالفقارية 
 الدرس األول: اإلسفنجيات، والجوفمعويات،  

 والديدان المفلطحة واالسطوانية                
 الدرس الثاني: الرخويات، والديدان الحلقية،  

 وشوكيات الجلد والمفصليات                
 الفصل العاشر: الحيوانات الفقارية

 الدرس األول: الحبليات واألسماك    
 والبرمائيات والزواحف                  

 الدرس الثاني: الطيور والثدييات   
 : ما وراء األرضالوحدة السادسة

 الفصل الحادي عشر: الغالف الجوي  
 الدرس األول: الغالف الجوي والطقس   
 الدرس الثاني: الكتل والجبهات الهوائية    
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 المحتوى غير المقرر 
 الفصل الثاني عشر: استكشاف الفضاء

 الدرس األول: األرض والنظام الشمسي   
 الدرس الثاني: الفضاء والنجوم والمجرات   

 تعليمات

امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي األول فاااي  .4
 الوحدة   الدراسية األولى فقط.

امتحااااان نهايااااة الفصاااال الدراسااااي األول فااااي  .3
الوحادة  علاى نن تساتثنىالوحدتين الثانية والثالثاة 

الدراسية األولى من امتحان نهاية الفصل الدراسي 
 األول.

امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي الثااااني فاااي الوحااادة    .4
 الدراسية الرابعة فقط.

 . امتحاااان نهاياااة الفصااال الدراساااي الثااااني فاااي الوحااادتين3
 الوحادة الدراساية الرابعاة  على نن تستثنىالخامسة والسادسة 
من امتحاان نهاياة  من الوحدة السادسة والفصل الثاني عشر

 الفصل الدراسي الثاني.
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 الكتب املعتمدة:

 م3141/ ھ4145الطبعة الثانية  –الجزء األول  – العداديالثاني الفصل الدراسي األول: العلوم للصف ا
 م3141/ ھ 4145الطبعة الثانية  –الجزء الثاني  – العداديا لثانيالفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف ا

 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الفرتة الصف

الثاني اإلعدادي
 

)الثامن(
 

امتحان منتصف الفصل 
 : طبيعة العلم والمادةالوحدة األولى 

 ة العلمالفصل األول: طبيع 
 الدرس األول: أسلوب العلم   
 الدرس الثاني: حل المشكالت بطريقة علمية   
 الفصل الثاني: طبيعة المادة 

 الدرس األول: المخاليط والمحاليل   
اني: المحاليل الحمضية والمحاليل الدرس الث   

 القاعدية

 3نجهزة جسم اإلنسان ا: الوحدة الرابعة
 امة والحركة الفصل السابع: نجهزة الدع 

 واالستجابة                 
 الدرس األول: الجلد والعضالت   
 الجهاز الهيكلي والجهاز العصبيالدرس الثاني:    
 الفصل الثامن: التنظيم والتكاثر 

 جهازا الغدد الصماء والتكاثرالدرس األول:    
 الدرس الثاني: مراحل حياة اإلنسان   

امتحان نهاية الفصل 
 

 : الطاقة والمادة حدة الثانيةالو 
 الفصل الثالث: الطاقة  
 الدرس األول: الطاقة وتحوالتها   
 الدرس الثاني: مصادر الطاقة    
 الفصل الرابع: المادة  
 الدرس األول: المادة والحرارة   
 الدرس الثاني: سلوك الموائع   
 

 4: نجهزة جسم اإلنسان االوحدة الثالثة
 ازا الدوران والمناعةالفصل الخامس: جه 

 الدرس األول: الدم والدورة الدموية   
 الدرس الثاني: المناعة والمرض   
   نجهزة الهضم والتنفس واإلخراج الفصل السادس: 

 الدرس األول: الجهاز الهضمي والتغذية   
 الدرس الثاني: جهازا التنفس واإلخراج   

 موارد البيئة والتلوث :الوحدة الخامسة
 ل التاسع: النباتاتالفص 

 الدرس الثاني: النباتات البذرية   
 الفصل العاشر: البيئة والتلوث

 الدرس األول: البيئة   
 الدرس الثاني: التلوث   

 

 الحركة والقوة :الوحدة السادسة
 الفصل الحادي عشر: الحركة والتسارع 

 الدرس األول: الحركة   
 الدرس الثاني: التسارع   
 الفصل الثاني عشر: القوة وقوانين نيوتن 

 الدرس األول: القانون األول والقانون     
 الثاني لنيوتن في الحركة                  

 

 

 المحتوى غير المقرر   
 لنباتات الالبذرية: اتاسعمن الفصل ال الدرس األول

والـــدرس الثــــاني مـــن الفصــــل الثـــاني عشــــر: القــــانون 
 الثالث لنيوتن  
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 عليماتت

امتحاان منتصااف الفصاال الدراساي األول فااي الوحاادة    .4
 الدراسية األولى فقط.

. امتحااان نهايااة الفصاال الدراسااي األول فااي الوحاادتين 3
الوحادة الدراساية األولاى  على نن تستثنىالثانية والثالثة 

 من امتحان نهاية الفصل الدراسي األول.

لوحادة   امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني فاي ا .4
 الدراسية الرابعة فقط.

. امتحان نهاية الفصل الدراسي الثااني فاي الوحادتين 3
الوحاادة الدراسااية  علااى نن تسااتثنىالخامسااة والسادسااة 

والااادرس األول مااان الفصااال التاساااع )االنباتاااات  الرابعاااة
ماااااان الفصاااااال الثاااااااني ( والاااااادرس الثاااااااني الالبذريااااااة

ة الفصال من امتحان نهاي (عشر)القانون الثالث لنيوتن
 الدراسي الثاني.
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 الكتب املعتمدة:

 م3145/ ھ4146 لثانيةالطبعة ا –الجزء األول  – العداديالثالث الفصل الدراسي األول: العلوم للصف ا
 م3145/ ھ 4146 لثانيةالطبعة ا –الجزء الثاني  – العداديا لثالثالفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف ا

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الفرتة لصفا

الثالث اإلعدادي
 

)التاسع(
 

التاسع    
 

)الثالث اإلعدادي(
 

امتحان منتصف الفصل 
 : طبيعة العلم والتغيرات الوحدة األولى 

 الطبيعية لألرض                
 الفصل األول: طبيعة العلم 

 الدرس األول: عمل العلم   
 الثاني: العلم والتقنية والمجتمع الدرس   
 الفصل الثاني: التغيرات الطبيعية لألرض  

 الدرس األول: الزالزل والبراكين.   
       ثاني: الصفائح األرضية وعالقتها الدرس ال   

 والبراكين.  بالزالزل                      

 الكهرومغناطيسية :الوحدة الرابعة
 التياريةالكهرباء  الفصل السابع: 

 الدرس األول: التيار الكهربائي   
 الدرس الثاني: الدوائر الكهربائية   
 الفصل الثامن: المغناطيسية 

 الخصائص العامة للمغناطيسالدرس األول:    
 التيار الكهربائي والمغناطيسيةالدرس الثاني:    
 

امتحان نهاية الفصل 
 

 : كيمياء المادةالوحدة الثانية
 الث: تركيب الذرةالفصل الث 

 الدرس األول: النماذج الذرية   
 الدرس الثاني: النواة   

 الفصل الرابع: الجدول الدوري 
 الدرس األول: مقدمة في الجدول الدوري    
الـــــــدرس الثـــــــاني: العناصـــــــر المثاليـــــــة والعناصـــــــر    

 االنتقالية
 الطاقة الحرارية والموجات: الوحدة الثالثة

 الحراريةالفصل الخامس: الطاقة  
 الدرس األول: درجة الحرارة والحرارة     

 والطاقة الحرارية                   
 الدرس الثاني: التحريك الحراري     

 الموجات والصوت والضوء الفصل السادس:
 الدرس األول: الموجات    
 موجات الصوت وموجات الضوءالدرس الثاني:     

 ت الروابط والتفاعال :الوحدة الخامسة
 الكيميائية                  

 البناء الذري والروابط الكيميائيةالفصل التاسع:  
 الدرس األول: اتحاد الذرات   

 الدرس الثاني: ارتباط العناصر   
 الفصل العاشر: التفاعالت الكيميائية

 الدرس األول: المعادالت الكيميائية   
 نسس الحياة :الوحدة السادسة

 ننشطة وعمليات حيوية في ر:الفصل الحادي عش 
   الخلية                             

 النقل وعمليات األيض في الخلية الدرس األول:    
 الدرس الثاني: انقسام الخلية وتكاثرها   
 الفصل الثاني عشر: الوراثة 

    
 الدرس الثاني: علم الوراثة   
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: ســـــــرعة مـــــــن الفصـــــــل العاشـــــــر الـــــــدرس الثـــــــاني    
 عالت الكيميائيةالتفا

: مــادة الوراثــة مــن الفصــل الثــاني عشــر الــدرس األول
DNA 

 تعليمات

امتحان منتصف الفصل الدراسي األول في الوحدة    .4
 الدراسية األولى فقط.

. امتحان نهاية الفصل الدراسي األول في الوحدتين 3
الوحدة الدراسية األولى  على نن تستثنىالثانية والثالثة 

 نهاية الفصل الدراسي األول.من امتحان 

امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني في الوحدة    .4
 الدراسية الرابعة فقط.

. امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في الوحدتين 3
الوحدة الدراسية  على نن تستثنىالخامسة والسادسة 

) سرعة رالدرس الثاني من الفصل العاشو الرابعة 
من الفصل  ية( و الدرس األولالتفاعالت الكيميائ

من امتحان نهاية ( DNAمادة الوراثة  الثاني عشر )
 الفصل الدراسي الثاني.

 


