
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مادة العلوم لمرحلة التعليم األساسي )العام والديني والمكفوفين( الدروس المقررة في
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  األول الدراسي للفصل العلومات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 والمكفوفين والديني العامالمسار:                                                                                                                                                       العلوم اسم المقرر ورمزه: المادة /

 األول االبتدائيالصف:                              م           3144/  ھ 4141  -الطبعة الثانية  – األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة
 إلى( –) من 

 المالحظات

الفصل األول: النباتات مخلوقات 
    حية

 )الوحدة األولى(      

  21 -21 المخلوقات الحية الدرس األول:

  11-21 النباتات وأجزاؤها الدرس الثاني:

 الثالثالفصل 

 من حولنا الحيوانات

 )الوحدة الثانية(      

  12 – 44 أنواع الحيوانات األول:الدرس 

 12 - 11 الحيوانات وحاجاتها الدرس الثاني:
 

 الرابعالفصل 

 أماكن العيش

 )الوحدة الثانية(

  19 – 14 مواطن على اليابسة الدرس األول:

 11 -17 مواطن في الماء الدرس الثاني:
 

 معالم اليابسة: الخامس الفصل

 (الثالثةالوحدة )

  11- 11 الصخور والتربة الدرس األول:

  91 - 11 تغير اليابسة الدرس الثاني:

المحافظة على : السادسالفصل 
 األرض

 (الثالثةالوحدة )

  273 – 91 موارد األرض األول:الدرس 

  221– 274 المحافظة على موارد األرض الدرس الثاني:
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  األول الدراسيللفصل  العلومات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 ة \الما

 العام والديني والمكفوفينالمسار:                                                                                                                                                      العلوم اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الثاني االبتدائي: الصف                 م           3144/  ھ  4141 –الطبعة الثانية  – األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 الفصل

 )الوحدة(

 عنوان الدرس ورقمه
 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 الفصل األول: النباتات

 (الوحدة األولى)

  21-21 حاجات النباتات الدرس األول:

  11 – 21 النباتات تنتج نباتات جديدة الدرس الثاني:

 الفصل الثاني: الحيوانات

 (الوحدة األولى)

  31- 37 مجموعات الحيوانات الدرس األول:

  44-31 الحيوانات تنمو وتتغيرالدرس الثاني: 

 الفصل الرابع: أنواع المواطن

 (الوحدة الثانية)

  19 – 14 الصحاري الحارة والباردةالدرس األول: 

  11 - 17 الغابات الدرس الثاني:

الفصل الخامس: اليابسة 
 والماء

 (الوحدة الثالثة)

  13 –17 اليابسة الدرس األول:

  92 – 14 الدرس الثاني: الماء على األرض

 الفصل السادس:

 موارد األرض

 (الوحدة الثالثة)

  99 -94 الدرس األول: الصخور والمعادن

  271 – 277 الدرس الثاني: التربة
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  األول الدراسيللفصل  العلومات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 ة \الما

 العام والديني والمكفوفينالمسار:                                                                                                                                                       العلوم اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الثالث االبتدائي: الصف                    م           3144/  ھ 4141  -الطبعة الثانية  – األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 الفصل

 )الوحدة(

 عنوان الدرس ورقمه
 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 :األولالفصل 

 تعرف المخلوقات الحية

 )الوحدة األولى(

  29 – 21 الحية وحاجاتهاالمخلوقات الدرس األول: 

  19 - 17 النباتات وأجزاؤهاالدرس الثاني: 

المخلوقات الحية : الثانيالفصل 
 تنمو وتتغير

 )الوحدة األولى(

  31 – 31 دورات حياة النباتاتالدرس األول: 

  41 - 31 دورات حياة الحيواناتالدرس الثاني: 

 المخلوقات الحية في: الثالثالفصل 
 البيئيالنظام 

 )الوحدة الثانية(

  11 – 17 السالسل والشبكات الغذائيةالدرس األول: 

  19- 11 التكيفالدرس الثاني: 

 األرض تتغير: الخامسالفصل 

 )الوحدة الثالثة(

  93 – 11 تغيرات األرض الفجائيةالدرس األول: 

  273 – 94 التجوية والتعريةالدرس الثاني: 

 الفصل السادس:

 األرضموارد 

 )الوحدة الثالثة(

  222 - 271 المعادن والصخور والتربة الدرس األول:

  212 -221 مصادر الطاقة الدرس الثاني:
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الثانيةالحلقة   



 
 

 
7 

  األول الدراسيللفصل  ات مادة العلوممقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 العام والديني والمكفوفينالمسار:                                            العلوم                                                                                                            اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الرابع االبتدائي: الصف                  م3144/  ھ 4141- الثانية الطبعة- األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 الفصل

 )الوحدة(

 عنوان الدرس ورقمه
 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

المملكة النباتية : الثانيالفصل 
 والمملكة الحيوانية

 (األولىالوحدة )

  42 – 31 المملكة النباتيةالدرس األول: 

  14 - 41 المملكة الحيوانيةالدرس الثاني: 

استكشاف األنظمة : الثالثالفصل 
 البيئية

 الثانية(الوحدة )

  11 – 11 النظام البيئي والمناطق الحيويةالدرس األول: 

  11 -11 العالقات في األنظمة البيئيةالدرس الثاني: 

 الفصل الرابع:

 البقاء في األنظمة البيئية

 (الثانيةالوحدة )

  11 – 17 تكيفات المخلوقات الحيةالدرس األول: 

 91 – 11 التغيرات في األنظمة البيئيةالدرس الثاني: 
 

الفصل الخامس: المعادن والصخور 
 والتربة

 الثالثة(الوحدة )

  279 – 271 المعادن والصخورالدرس األول: 

  229 – 227 : التربةالدرس الثاني

الفصل السادس: موارد أخرى 
 لألرض

 الثالثة(الوحدة )

  232 – 211 الماءالدرس األول: 

  243 – 231 : موارد من الماضيالدرس الثاني
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  األول الدراسيللفصل  العلومات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 العام والديني والمكفوفينالمسار:                                 العلوم                                                                                                                       اسم المقرر ورمزه: المادة /

 الخامس االبتدائي: الصف                   م3141/  ھ4141-الطبعة الثانية – األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 الفصل

 )الوحدة(

 عنوان الدرس ورقمه
 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 الفصل األول: تصنيف المخلوقات الحية

 )الوحدة األولى(

  12 – 21 مستويات تصنيف المخلوقات الحيةالدرس األول: 

  33 - 11 النباتاتالدرس الثاني: 

 الثاني: اآلباء واألبناءالفصل 

 )الوحدة األولى(
 65 – 44 دورات الحياةالدرس الثاني : 

 

 الفصل الثالث: التفاعالت في األنظمة البيئية

 )الوحدة الثانية(

 19 – 17 العالقات في األنظمة البيئيةالدرس األول: 
 

  13 - 17 التكيف والبقاء الدرس الثاني:

والتغيرات في األنظمة الفصل الرابع: الدورات 
 البيئية

 )الوحدة الثانية(

  91 – 11 الدورات في األنظمة البيئيةالدرس األول: 

  271 – 91 التغيرات في األنظمة البيئيةالدرس الثاني: 

 الفصل الخامس: سطح األرض المتغير

 )الوحدة الثالثة(
 229 – 221 الدرس األول: معالم سطح األرض

 

 التجوية والتعرية والتربةالفصل السادس: 
 )الوحدة الثالثة(

  243 - 234 التجوية والتعريةالدرس األول: 

  214 - 244 التربةالدرس الثاني: 
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  األول الدراسيللفصل  العلومات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 

        العام والديني والمكفوفينالمسار:                      العلوم                                                                                                                       اسم المقرر ورمزه: المادة /

 السادس االبتدائي: الصف                            م   3141/  ھ 4141-الطبعة الثانية – األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 الفصل
 )الوحدة(

 عنوان الدرس ورقمه
 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 الفصل األول: الخاليا
 (الوحدة األولى)

  29 – 21 الخلوية الدرس األول: النظرية

  32 - 17  الخلية النباتية والخلية الحيوانيةالدرس الثاني: 

 الخلية والوراثة الفصل الثاني:
 (الوحدة األولى)

  42 –34 انقسام الخالياالدرس األول: 

  11 - 41 الوراثة والصفاتالدرس الثاني: 

الفصل الثالث: عمليات الحياة في النباتات 
 والمخلوقات الحية الدقيقة

 الثانية(الوحدة )

  11 – 11 عمليات الحياة في النباتاتالدرس األول: 

  11 - 11 عمليات الحياة في المخلوقات الحية الدقيقةالدرس الثاني: 

الفصل الرابع: عمليات الحياة في اإلنسان 
 والحيوانات

 الثانية(الوحدة )

  11 - 17 الهضم واإلخراج والتنفس والدورانالدرس األول: 

  277 - 11 الحركة واإلحساسالدرس الثاني: 

 البيئيةاألنظمة  الفصل الخامس:
 الثالثة(الوحدة )

  222 – 274 انتقال الطاقة والمادة في األنظمة البيئيةالدرس األول: 

 موارد األرض والحفاظ عليها الفصل السادس:
 الثالثة(الوحدة )

 241 - 231 الدرس الثاني: حماية موارد األرض
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الثالثةالحلقة   
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  األول الدراسيللفصل  العلومات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 ة \الما

 ة \الما

 والديني والمكفوفينالعام المسار:                                                                                                                                                       العلوماسم المقرر ورمزه: المادة /

 األول اإلعدادي: الصف                 م3131/ھ4113 –الطبعة الثالثة -األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 عنوان الدرس ورقمه الفصل
 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 الحياة لبناتالخاليا 

  14-20 عالم الخالياالدرس األول: 

  21-37 المخلوقات الحيةتكاثر الدرس الثاني: 

 الحركة والقوى واآلالت البسيطة
  42-47 الدرس األول: الحركة

  48-67 الدرس الثاني: الشغل واآلالت البسيطة

 النباتات

 72-77 الدرس األول: النباتات الالبذرية
 

  78-95 الدرس الثاني: النباتات البذرية

 الصخور والمعادن

  100-106 جواهر األرض –المعادن  الدرس األول:

  107-123 أنواع الصخورالدرس الثاني: 

 والعناصر والمركبات الذرات

 128-133 تركيب المادةالدرس األول: 
 

  134-149 العناصر والمركباتالدرس الثاني: 

 

 



 
 

 
12 

  األول الدراسي للفصل العلومات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 العام والديني والمكفوفينالمسار:                                                                                                                                                        العلوماسم المقرر ورمزه: المادة /

 الثاني اإلعدادي: الصف                               م3131/ھ4113 –الطبعة الثالثة -األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 عنوان الدرس ورقمه الفصل
 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 طبيعة المادة
  14-23 الدرس األول: المخاليط والمحاليل

 24-39 الدرس الثاني: المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية
 

 والمناعةجهازا الدوران 
  44-52 الدرس األول: الدم والدورة الدموية

  53-70 الدرس الثاني: المناعة والمرض

 أجهزة الهضم والتنفس واإلخراج
  76-85 الدرس األول: : الجهاز الهضمي والتغذية

  86-104 الدرس الثاني: جهازا التنفس واإلخراج

 استكشاف الفضاء
  110-121 الشمسيالدرس األول: األرض والنظام 

  122-137 الدرس الثاني: الفضاء والنجوم والمجرات

 المادة
  142-152 الدرس األول: المادة والحرارة

  153-169 الدرس الثاني: سلوك الموائع
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  األول الدراسي للفصل العلومات مادة مقررالعلمي المطلوب في محتوى ال
 العام والديني والمكفوفينالمسار:                                                                                                                                                       العلوماسم المقرر ورمزه: المادة /

 الثالث اإلعدادي: فالص         م3131/ھ4113 –الطبعة الثالثة - األولالجزء  –العلوم  اسم الكتاب:
 ة \الما

 عنوان الدرس ورقمه الفصل
 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 الكهرباء التيارية
  14-18 الدرس األول: التيار الكهربائي

  19-33 الدرس الثاني: الدوائر الكهربائية

 تركيب الذرة 
  38-47 الدرس األول: النماذج الذرية

  48-61 الدرس الثاني: النواة

 الجدول الدوري للعناصر
  62-72 الدرس األول: مقدمة في الجدول الدوري للعناصر

  73-89 الدرس الثاني: العناصر المثالية والعناصر االنتقالية

 أنشطة وعمليات حيوية في الخلية
  94-104 الدرس األول: النقل وعمليات األيض في الخلية

  105-123 الدرس الثاني: انقسام الخلية وتكاثرها

 الزالزل والبراكين
  128-135 الدرس األول: الزالزل

  136-148 الدرس الثاني: البراكين

 

 


