
 اسم املساق ورمزه (102)حيا 1األحياء  عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 1األحياء  الطبعة املعتمدة م 2012-الثانية

 نوع املساق مشترك الفصل الدراس ي 2، 1

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات عدد الحصص املوضوعات الفصل

 دراسة الحياة

 1 يئةالته
 

 1-1يتضمن تنفيذ التجربة العملية  3 مدخل إلى علم األحياء  1-1

 كراسة التجارب العملية 1 : ما الذي يجعل العفن ينمو؟1تجربة

 2 طبيعة العلم وطرائقه2-1
 

 1 التقويم
 

 تنظيم تنوع الحياة

 2 تاريخ التصنيف 1-2
 

 العمليةكراسة التجارب  1 : ما املفتاح التصنيفي؟2تجربة

 2-1يتضمن تنفيذ التجربة العملية  3 التصنيف الحديث 2-2

 1 التقويم
 

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

 البكتيريا والفيروسات

 3-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 البكتيريا 1-3

 كراسة التجارب العملية 1 : هل تستطيع ترشيح الكوليرا؟3تجربة

 2 ناتالفيروسات والبريو 2-3
 86و 86دورة التحلل والدورة االندماجية صفحة 

 لالطالع الحر

 1 التقويم
 

 تكاثر اإلنسان ونموه

  

 4-1يتضمن تنفيذ التجربة العملية  4 جهازا التكاثر في اإلنسان 4- 1

  الحر لالطالع 68و 69صفحة  2 نمو الجنين والوالدة والهرم2-4

 كراسة التجارب العملية 1 : كيف ينمو جسم اإلنسان؟4تجربة

 1 التقويم
 

 30 املجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 

 

 اسم املساق ورمزه (211حيا ) 2األحياء  عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب  2األحياء  الطبعة املعتمدة م2014-الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 2

 الفئة املستهدفة البديل األول /طلبة مجموعة العلوم والرياضيات 

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات عدد الحصص املوضوعات الفصل

الجلد والجهازين الهيكلي 

 والعضلي

 1 التهيئة
 

 1-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 الجلد 1-1

 2-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 5 الجهاز الهيكلي1-2

 3 الجهاز العضلي 1-3
 

 كراسة التجارب العملية 1 : ما مدى تحملك؟1تجربة 

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

 الجهاز العصبي

 1-2 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 4 تركيب الجهاز العصبي 2-1

 كراسة التجارب العملية 1 : ما مدى سرعة استجابتك؟2تجربة 

 3 تنظيم الجهاز العصبي 2- 2
 

 2-2 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 2 الحواس 2-3

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

أجهزة الدوران والتنفس 

 واإلخراج

 1-3 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 جهاز الدوران3-1

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

 2-3 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 يجهاز التنفس ال 3-2

 كراسة التجارب العملية 1 التي تستوعبها رئتاك؟: ما كمية الهواء 3تجربة

 3 جهاز اإلخراج 3- 3
 

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

الجهاز الهضمي وجهاز الغدد 

 الصماء

 1-4 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 الجهاز الهضمي4-1

 كراسة التجارب العملية 1 : كيف تهضم البروتين؟4تجربة

 2-4 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 5 لصماءجهاز الغدد ا 4-2

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

 جهاز املناعة

   4 جهاز املناعة 5-1

  2-5 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 األمراض غير املعدية 5-2

 كراسة التجارب العملية 1 : من يحتاج إلى قشرة املوز؟5تجربة

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

   60 املجموع

 

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 

 

 

 اسم املساق ورمزه (219)حيا  2األحياء  عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب  2األحياء  الطبعة املعتمدة م2014-الثانية

 نوع املساق اختياري تخصص ي الفصل الدراس ي 2

 الفئة املستهدفة الثانيطلبة مجموعة العلوم والرياضيات /البديل 

 زيع الزمني:املحتوى والتو 

 مالحظات عدد الحصص املوضوعات الفصل

الجلد والجهازين الهيكلي 

 والعضلي

 1 التهيئة
 

 1-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 الجلد 1-1

  1-2 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 5 الجهاز الهيكلي 1-2

 3 الجهاز العضلي 1-3
 

 العمليةكراسة التجارب  1 : ما مدى تحملك؟1تجربة 

 1 مختبر االحياء
 

 1 التقويم
 

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

 الجهاز العصبي

 1-2 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 4 تركيب الجهاز العصبي 2-1

 كراسة التجارب العملية 1 : ما مدى سرعة استجابتك؟2تجربة 

 3 تنظيم الجهاز العصبي 2- 2
 

 2-2 لتجربة العمليةيتضمن تنفيذ ا 2 الحواس 2-3

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

أجهزة الدوران والتنفس 

 واإلخراج

 جهاز الدوران3-1
 1-3 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3

   30 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 اسم املساق ورمزه (212حيا ) 2األحياء  عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب  2األحياء  الطبعة املعتمدة م2014-الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة األول والثاني /البديلينالعلوم والرياضيات مجموعة طلبة 

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات عدد الحصص املوضوعات الفصل

 الطالئعيات

 1 التهيئة
 

 2 يوانات.الشبيهة بالح الطالئعيات- األوليات 1-1
 

الطالئعيات و  الطالئعيات الشبيهة بالنباتات -الطحالب 1-2

 الشبيهة بالفطريات.
 1-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3

 كراسة التجارب العملية 1 تغذية الطالئعيات؟ طريقة: ما 1تجربة 

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم

  

 الفطريات

 

 

 

 2-1من تنفيذ التجربة العملية يتض 2 مقدمة في الفطريات. 2-1

 كراسة التجارب العملية 1 : ما أبواغ املشروم؟2تجربة  

 1 تنوع الفطريات. 2-2
 

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي 

 مقدمة في النباتات

 لالطالع الحر 82إلى  80صفحة  النباتات الالوعائية 1 اململكة النباتية 3-1

 3-1يتضمن تنفيذ التجربة العملية  2 النباتات الوعائية 3-2

 كراسة التجارب العملية 1 تتكاثر املخروطيات؟ : كيف3تجربة 

 لالطالع الحر 1 مختبر األحياء

   1 التقويم

تركيب النبات ووظيفته 

 وتكاثره

 

 

 

  4-1ة يتضمن تنفيذ التجربة العملي 2 خاليا النبات وأنسجته وتركيبه 4-1

 كراسة التجارب العملية 1 : هل تتعرق النباتات؟4تجربة 

 لالطالع الحر 62و 62استجابة النبات صفحة  1 الهرمونات النباتية واستجاباتها 2-4

 4-2يتضمن تنفيذ التجربة العملية  2 مقدمة في تكاثر النباتات 4-3

 كراسة التجارب العملية 1 : كيف تنمو الزهرة؟5تجربة 

 طالع الحرلال  1 مختبر األحياء

   1 التقويم

   30 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 اسم املساق ورمزه (218حيا ) 4األحياء  عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب  4األحياء  الطبعة املعتمدة م2019-الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 9

 الفئة املستهدفة البديل األول / طلبة مجموعة العلوم والرياضيات

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات عدد الحصص املوضوعات الفصل

 تركيب الخلية ووظائفها

   1 التهيئة

 1-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 2 اكتشاف الخلية ونظريتها 1- 1

 كراسة التجارب العملية 1 : ملاذا تنقسم الخاليا؟1تجربة 

 2 اء البالزميالغش 1-2
 

 3 التراكيب والعضيات 1-3
 

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

 الطاقة الخلوية

 1-2يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 كيف تحصل املخلوقات الحية على الطاقة؟ 2-1

 2-2 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 البناء الضوئي 2- 2

 كراسة التجارب العملية 1 البناء الضوئي؟ : ما الذي يؤثر في معدل عملية2تجربة 

 3 التنفس الخلوي  2-3
 

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

 التكاثر الخلوي والوراثة

   3 االنقسام املتساوي وانقسام السيتوبالزم  3-1

 كراسة التجارب العملية 1 : ما املدة الزمنية لكل طور في دورة الخلية؟3تجربة 

 3 م املنصف االنقسا 3-2
 

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

 1-3 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 4 الوراثة املندلية وارتباط الجينات 3- 3

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

الوراثة البشرية 

 والوراثة الجزيئية

 4 نماط الوراثية املعقدةاأل  4-1
 

 1-4 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 الكروموسومات والوراثة في اإلنسان 4-2

 2-4  يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 املادة الوراثية 4-3

4 -4 DNA وRNA2 ، والبروتين 
 

 كراسة التجارب العملية 1 ؟DNA : ما ال4تجربة

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

الوراثة والتقنيات 

 الحيوية

 1-5 يذ التجربة العمليةيتضمن تنف 2 الوراثة التطبيقية 5-1

 DNA 2تقنيات  5-2
 

 كراسة التجارب العملية 1 : من فعلها؟5تجربة

 2 الجينوم البشري  5-3
 

   1 مختبر األحياء

   1 التقويم

   60 املجموع

 

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 

 اسم املساق ورمزه (216حيا ) 4األحياء  عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب  4ألحياء ا الطبعة املعتمدة م2019-الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 8

 الفئة املستهدفة البديل الثاني/طلبة مجموعة العلوم والرياضيات 

  املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات عدد الحصص املوضوعات الفصل

تركيب الخلية 

 ووظائفها

   1 التهيئة

 1-1 ضمن تنفيذ التجربة العمليةيت 2 اكتشاف الخلية ونظريتها 1 - 1

 كراسة التجارب العملية 1 : ملاذا تنقسم الخاليا؟1تجربة 

 2 الغشاء البالزمي 1- 2
 

 2 التراكيب والعضيات 1 - 3
 

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

التكاثر الخلوي 

 والوراثة

 2 االنقسام املتساوي وانقسام السيتوبالزم  1-3
 

 كراسة التجارب العملية 1 ا املدة الزمنية لكل طور في دورة الخلية؟: م3تجربة 

 2 االنقسام املنصف  3- 2
 

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

 3-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 2 الجينات ارتباطالوراثة املندلية و  3- 3

 لالطالع الحر 1 مختبر األحياء

 1 التقويم
 

الوراثة البشرية 

 الوراثة الجزيئيةو 

 لالطالع الحر 122صفحة  جين واحد إنزيم واحد 3 االنماط الوراثية املعقدة 4- 1

 4-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 2 الكروموسومات والوراثة في اإلنسان 4- 2

 4-2 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 2 املادة الوراثية 3-4

  4 -4 DNA   وRNA، 1 والبروتين   

 كراسة التجارب العملية 1 ؟DNA ال: ما 4تجربة

 لالطالع الحر 1 مختبر األحياء

   1 التقويم

   30 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 اسم املساق ورمزه (212حيا ) 9األحياء  عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب  9األحياء  الطبعة املعتمدة م2019-الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 8

 الفئة املستهدفة البديل األول / طلبة العلوم والرياضيات 

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات عدد الحصص املوضوعات الفصل

اإلسفنجيات والديدان 

 والرخويات

 3 سفنجيات والالسعاتاال  1-1
 

 1-1يتضمن تنفيذ التجربة العملية   3 الديدان املسطحة واألسطوانية 1-2

 3 الرخويات 1-3
 

 1-2يتضمن تنفيذ التجربة العملية   3 الديدان الحلقية 1-4

 كراسة التجارب العملية 1 ؟: ماذا تختار دودة األرض1تجربة

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

 املفصليات

 2-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 تنوع املفصليات 2-1

 اطالع حر - الحشرات وأشباهها 2-2

 كراسة التجارب العملية 1 ؟على األرض : ما الذي يعيش بين أوراق الشجر املتساقطة2تجربة

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

 

شوكيات الجلد 

 والحبليات الالفقارية

 

 3 شوكيات الجلد 3-1
 

 3 الحبليات الالفقارية 3-2
 

 كراسة التجارب العملية 1 من البقاء؟: ما الصفات التي تمكن شوكيات الجلد 3تجربة 

   1 مختبر األحياء

   1 التقويم

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

 األسماك والبرمائيات

 4-1 يتضمن تنفيذ التجربة العملية 3 األسماك 4-1

 اطالع حر - تنوع األسماك 4-2

 3 البرمائيات 4-3
 

 كراسة التجارب العملية 1 طن البيئية البرّية واملائية؟: كيف تكيفت الضفادع للعيش في املوا4تجربة

 1 مختبر األحياء
 

 1 التقويم
 

 الزواحف والطيور 

 4 الزواحف 5-1
 

 5-1يتضمن تنفيذ التجربة العملية     4 الطيور  5-2

 كراسة التجارب العملية 1 : ما تركيب بيضة الدجاجة ووظائفها؟5تجربة 

 1 مختبر األحياء
 

 1 لتقويما
 

 

 الثدييات

  

 6-1يتضمن تنفيذ التجربة العملية  4 خصائص الثدييات 6-1

  122إلى  124رتب الثدييات صفحة  3 تنوع الثدييات 6-2

 لالطالع الحر

   1 : ما أفضل طريقة للمحافظة على دفء األجسام؟6تجربة

   1 مختبر األحياء

   1 التقويم

   60 املجموع

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 اسم املساق ورمزه (222حيا )أساسيات علوم البحار  عات املعتمدةعدد السا 4

 اسم الكتاب  أساسيات علوم البحار الطبعة املعتمدة م2002-الرابعة

 نوع املساق اختياري غير ملزم الفصل الدراس ي 8، 9، 4، 2

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات صصعدد الح املوضوعات الوحدة

 البيئة البحرية

 املقدمة
2  

 العوامل املؤثرة في البيئة البحرية 

  1 العوامل غير الحيوية 

  2 التيارات البحرية( –الضوء  –العوامل الفيزيائية: )درجة الحرارة 

  2 الغازات الذائبة( –العوامل الكيميائية: )امللوحة 

  1 العوامل الحيوية

  2 لغذاءا

  2 العالقات الحيوية

  1 التقويم

 الحياة البحرية

 املقدمة
2  

 الحياة البحرية

: مكونات الحياة البحرية
ً
  2 أوال

  2 الكائنات الغمرية

  2 العوالق الحيوانية( –العوالق: )العوالق النباتية 

 2 الرخويات( –السوابح: )األسماك 
  101، 71-17، 12-11الصفحات-

 الع حراط 107

: الكائنات القاعية  
ً
 ثانيا

 الطحالب البحرية –املرجان  –الروبيان  –املحار  –االسفنج 
5  

  1 التقويم

 أنواع البيئات البحرية

 املقدمة
1  

 أنواع البيئات البحرية

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

  1 البيئة الساحلية ومناطقها

  1 ساحليةالكائنات الحية في البيئة ال

  1 البيئة الحشائشية 

  1 العوامل املؤثرة في البيئة الحشائشية 

  1 الكائنات الحية البحرية في البيئة الحشائشية

  1 أهمية البيئة الحشائشية 

  1 املشاكل التي تواجه البيئة الحشائشية  وحمايتها

  1 بيئة الشعاب املرجانية

  1 جانيةأماكن انتشار الشعاب املر 

  1 تكَون الشعاب املرجانية

  1 تصنيف املرجان

  1 الكائنات الحية البحرية في الشعاب املرجانية 

  1 أهمية الشعاب املرجانية

  1 التقويم



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 مالحظات صصعدد الح املوضوعات الوحدة

 

 التلوث البحري 

  1 املقدمة

 التلوث البحري 
1 

 

  مفهوم التلوث البحري 

  1 مصادر التلوث البحري 

  1 وطرق التلوث النفطي التلوث النفطي

  1 النفط املتسرب

  1 طرق مكافحة التلوث النفطي

  1 تأثيرات التلوث النفطي في البيئة البحرية

 التلوث الحراري 
1 

 

  مفهوم التلوث الحراري 

  1 تأثيرات التلوث الحراري في البيئة البحرية

  1 التلوث بمياه املجاري 

  1 مخلفات مياه املجاري 

  1 تأثيرات مياه املجاري في البيئة البحرية

  1 التلوث باملعادن الثقيلة

  1 تأثيرات املعادن الثقيلة على األحياء البحرية

 عمليات الحفر والردم
1 

 

  تأثيرات عمليات الحفر والردم في البيئة البحرية

  1 التقويم

 60 املجموع
 

 

 املوضوعات تحت بند االطالع الحر:  

  12-11ات عوائل القوابع الصفح -

  71-17عوائل األسماك العظيمة الصفحات  -

 .107-101دورة حياة الروبيان الصفحات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 اسم املساق ورمزه (201علم )علوم البيئة   عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب  علوم البيئة الطبعة املعتمدة م 2002-األولى

 نوع املساق مشترك الفصل الدراس ي 8

 الفئة املستهدفة ميع الطلبةج

  املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات عدد الحصص املوضوعات الوحدة

 النظام البيئي

   1 التهيئة

   2 مكونات النظام البيئي - املادة والطاقة في النظام البيئي

   4 دورات املادة - الغالف الحيوي 

   1 التفاعل في النظام البيئي

 3 الكائنات الحية في النظام البيئي التفاعل بين
 

   2 الثبات واالستقرار في النظام البيئي 

   1 التقويم

   1 متابعة املشروع 

 األغلفة 

 الحيوية

   3 مواطن اليابسة

   2 املناطق الحيوية املائية

   1 البيئة البحرية في مملكة البحرين

   1 التقويم

 مصادر الطاقة

 اطالع حر - البترول والغاز الطبيعي -الفحم -أهمية الطاقة -الوقود العضوي الطاقة من 

 اطالع حر - أنواع أخرى من الوقود العضوي 

 اطالع حر - املخلفات النووية -التفاعالت واملفاعالت -الطاقة النووية: الذرات والنشاط اإلشعاعي 

   3 مصادر الطاقة البديلة

   1 التقويم

   1 املشروعمتابعة 

   3 (3و2و1أنشطة الكتاب املدرس ي للوحدة)

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

املوارد في الغالف 

 الحيوي 

   3 املعادن والتربة

   3 تلوث األرض

   3 تلوث املاء -املاء 

   3 التلوث اإلشعاعي والحراري 

   3 األمطار الحمضية

 3 تباس الحراري وغازات االح -تآكل طبقة األوزون 
 

   1 التقويم

 لالطالع الحر 1 نشاط عملي

   1 متابعة املشروع

إدارة تأثير اإلنسان على 

 البيئة

   3 تدمير مواطن البيئة

   2 نحو مستقبل مشرق وتنمية مستدامة

   2 حماية البيئة

   1 التقويم

   1 متابعة املشروع

   60 املجموع

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 اسم املساق ورمزه (211)جيو1الجيولوجيا ملعتمدةعدد الساعات ا 2

 اسم الكتاب  1الجيولوجيا الطبعة املعتمدة م 2014-األولى

 نوع املساق اختيار تخصص ي الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات/ البديل األول 

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 الحظاتم عدد الحصص املوضوعات الفصل

 املعادن

  1-1يتضمن تجربة: تعرف االنفصام واملكسر 3 ما املعدن؟ 1 - 1

 1 أنواع املعادن 1 - 2
 

 كراسة التجارب العملية 1 : نمو البلورات1-1تجربة 

 1 مختبر الجيولوجيا
 

 1 التقويم
 

 الصخور النارية

 3 ما الصخور النارية؟ 2 - 1
 

 2 يةالنار   تصنيف الصخور  2 - 2
 

 كراسة التجارب العملية 1 : التعرف على الصخور النارية2-1تجربة 

 1 مختبر الجيولوجيا
 

 1 التقويم
 

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

الصخور الرسوبية 

 واملتحولة

  1-3يتضمن تجربة: نموذج لتطبق الرسوبيات 3 تشكل الصخور الرسوبية  3 - 1

 2 يةأنواع الصخور الرسوب  3 - 2
 

 : مقارنة الصخور الرسوبية الكيميائية و3-1تجربة 

 نمذجة تشكلها

1 
 كراسة التجارب العملية

   2 الصخور املتحولة  3 - 3

 لالطالع الحر 1 مختبر الجيولوجيا

 1 التقويم

 

 املياه الجوفية

 اطالع حر - حركة املياه الجوفية وتخزينها4 - 1

  1 نفاذية: قياس معدل ال 4-1تجربة  

  1-4يتضمن تجربة: نموذج البئر االرتوازية 2 موارد املياه الجوفية 4 - 2

 لالطالع الحر 1 مختبر الجيولوجيا

 1 التقويم

   30 املجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل ونهايتهطالب تكون ضمن املحتوى املقرر المتحانات منتصف التجارب العملية الواردة في كتاب المالحظة: 

 

 اسم املساق ورمزه (221جيو) 2الجيولوجيا  عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب  2ولوجيا الجي الطبعة املعتمدة م2011 - التجريبية

 نوع املساق اختياري غير ملزم الفصل الدراس ي 8، 9

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات الحصص عدد املوضوعات الفصل

 الصفائح األرضية

 1 التهيئة
 

 1 انجراف القارات 1- 1
 

 1 توسع قاع املحيط 1-2
 

 يتضمن تنفيذ تجربة عمل نموذج لتشكل قاع املحيط. 2 سبب حركتهاحدود الصفائح و  1-3

 1 مختبر الجيولوجيا
 

 1 التقويم
 

 كراسة التجارب العملية 1 : الزالزل وأنطقة الطرح1-1تجربة 

 البراكين

 يتضمن تنفيذ تجربة نمذجة الفوهة البركانية املنهارة 2 ؟البركانما  2-1

 1 الثورانات البركانية 2- 2
 

 كراسة التجارب العملية 1 نمذجة تدفق الالبة: 1-2تجربة 

 كراسة التجارب العملية 1 : تحليل أخطار كوارث البراكين2-2تجربة 

 1 مختبر الجيولوجيا
 

 1 التقويم
 
 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

 الزالزل 

 2 األمواج الزلزالية وبنية األرض 3-1
 

 يتضمن تنفيذ تجربة كيف يمكن إعداد خريطة الشدة الزلزالية؟ 2 د أماكنهاقياس الزالزل وتحدي 3-2

 كراسة التجارب العملية 1 : توقع الزالزل 3-1تجربة

 1 الزالزل واملجتمع 3- 3
 

 كراسة التجارب العملية 1 : تقرير نشرة إخبارية عن الزالزل 2-3تجربة 

 1 مختبر الجيولوجيا
 

 1 التقويم
 

والسجل األحافير 

 الصخري 

 1 السجل الصخري  4-1
 

 كراسة التجارب العملية 1 : سلم الزمن الجيولوجي1-4تجربة 

 يتضمن تنفيذ تجربة تحديد العمر النسبي. 3 التأريخ الجيولوجي 4-2

 1 مختبر الجيولوجيا

 20 املجموع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


