
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34school_hours2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 إدارة المناهج
وحدة مناهج العلوم للتعليم األساسي

املوضوعات الدراسية املقررة يف مادة 
 املستمرللتعليم العلوم 

 م2019/2020العام الدراسي: 
 الفصل الدراسي الثاني
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 الصف: األول متابعة
 الكتب املعتمدة:

  
 م2015/ ھ1436الطبعة الثانية  – الجزء الثاني – الفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف السادس االبتدائي

                                                           

  نيالفصل الدراسي الثا الفرتة الصف

 األول متابعة

 امتحان منتصف الفصل

 الوحدة الرابعة: الفضاء
 الفصل السابع: الشمس واألرض والقمر 

 الدرس األول: نظام األرض والشمس  
 الفصل الثامن: الفلك 
 الدرس األول: النظام الشمسي  

 الوحدة الخامسة: المادة
 الفصل التاسع: تصنيف المادة 

 زيائية للمادةالدرس األول: الخصائص الفي  

 امتحان نهاية الفصل

 الوحدة الخامسة: المادة
الفصل العاشر: التغيرات والخصائص 

  الكيميائية
 : الخصائص الكيميائيةالثانيالدرس   
 

 الوحدة السادسة: القوى والطاقة
  الفصل الثاني عشر: الكهرباء والمغناطيسية

 الدرس األول: الكهرباء  
 يسيةالدرس الثاني: المغناط  
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 متابعة الثانيالصف: 
 الكتب املعتمدة:

 م2013/ ھ 1434 الثانيةالطبعة  – الجزء الثاني –األول اإلعدادي الفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف 
 

  الفصل الدراسي الثاني الفرتة الصف

 متابعة الثاني

 امتحان منتصف الفصل

 ياةالوحدة الرابعة: استمرارية الح
  الفصل السابع: الخاليا لبنات الحياة

 الدرس األول: عالم الخاليا
 الفصل الثامن: الجينات والوراثة

 الدرس األول: تكاثر المخلوقات الحية
 الدرس الثاني: الوراثة

 امتحان نهاية الفصل

 الوحدة الخامسة: تنوع الحياة
  الفصل العاشر: الحيوانات الفقارية

ات: األسماك والبرمائيات الدرس األول: الحبلي
 والزواحف

 الثديياتالدرس الثاني: الطيور و 
 

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

 الدرس األول: الغالف الجوي والطقس  
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 تقوية األولالصف: 
 الكتب املعتمدة:

 م2014/ ھ1435 لثانيةالطبعة ا – الجزء الثاني –عدادي الثاني اإلالفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف  
 

  الفصل الدراسي الثاني الفرتة الصف

 األول تقوية

 امتحان منتصف الفصل

 2 –الوحدة الرابعة: أجهزة جسم اإلنسان 
 الفصل السابع: أجهزة الدعامة والحركة 

 واالستجابة                 
 الدرس األول: الجلد والعضالت

 الفصل الثامن: التنظيم والتكاثر
 الدرس األول: جهازا الغدد الصماء والتكاثر

 

 الوحدة الخامسة: موارد البيئة والتلوث
 الفصل التاسع: النباتات

 الدرس الثاني: النباتات البذرية

 امتحان نهاية الفصل

 2 –الوحدة الرابعة: أجهزة جسم اإلنسان 
 كة الفصل السابع: أجهزة الدعامة والحر 

 واالستجابة                 
 الدرس األول: الجلد والعضالت

 الفصل الثامن: التنظيم والتكاثر
 الدرس األول: جهازا الغدد الصماء والتكاثر

 

 الوحدة الخامسة: موارد البيئة والتلوث
 الفصل التاسع: النباتات

 الدرس الثاني: النباتات البذرية
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 ة اإلعدادية املعادلة()الشهاد تقوية الثانيالصف: 
 الكتب املعتمدة:

 م2015/ ھ1436الطبعة الثانية  – الجزء الثاني –الثالث اإلعدادي الفصل الدراسي الثاني: العلوم للصف  
 

  الفصل الدراسي الثاني الفرتة الصف

 الثاني تقوية

 امتحان منتصف الفصل

        الوحدة الخامسة: الروابط والتفاعالت 

 الكيميائية                          
 ئيةالفصل التاسع: البناء الذري والروابط الكيميا

 الدرس األول: اتحاد الذرات  
 الدرس الثاني: ارتباط العناصر  
 الفصل العاشر: التفاعالت الكيميائية 
 الدرس األول: المعادالت الكيميائية  

 امتحان نهاية الفصل

 الوحدة السادسة: أسس الحياة
ل الحادي عشر: أنشطة وعمليات حيوية الفص

 في الخلية
 الدرس الثاني: انقسام الخلية وتكاثرها 

  الفصل الثاني عشر: الوراثة
 .DNAالدرس األول: مادة الوراثة 
 الدرس الثاني: علم الوراثة.

 تعليمات
. يحذذذف موضذذور الرابطذذة الفلزيذذة مذذا درس ارتبذذاط 1

 العناصر.
بيذذذذذة والجزيئذذذذذات . يحذذذذذذف موضذذذذذور الجزيئذذذذذات القط2

 غير القطبية ما درس ارتباط العناصر.
 
 

 
 


