
 

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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العامفي التعليم الثانوي  العلومهج املنالخطة الدراسية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 العام الدراس ي
 م2019/2020



 أواًل: مقررات الكيمياء
 هاسم املساق ورمز  (102)كيم   1الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 1الكيمياء  الطبعة املعتمدة م2013-الثانية 

 نوع املساق مشترك الفصل الدراس ي 1،2

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة

 حتوى والتوزيع الزمني:امل

صفحات الدروس  املوضوعات الفصل
 املطلوبة

 مالحظات

 مقدمة في الكيمياء

    التهيئة

  اطالع حر  قصة مادتين  1-1

والجدول صفحة  15-14موضوع الكتلة والوزن صفحة    الكيمياء واملادة 2-1
 اطالع حر 16

 في كراسة التجارب العملية 3، 2تحذف التجربتان   عملية والسالمة في املختبر: التقنيات امل1تجربة 
 

   23النسب املتضاعفة ص  اطالع حر  العناصر واملركبات3-1

 تجربة عرض فقط في درس املركبات  : التحليل الكهربائي للماء4تجربة 

   التقويم

 تركيب الذرة

   تطور نظريات تركيب املادة 1-2

   مكونات الذرة 2-2

   تختلف الذرات؟ كيف 3-2
 : كامل الدرساطالع حر  األنوية غير املستقرة والنشاط اإلشعاعي 4-2

   التقويم
 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

 التفاعالت الكيميائية

 التفاعالت واملعادالت 1-3
 68إلى ص 62من ص

 يقع التأكيد على :
 قانون حفظ الكتلة.-
 ادالت.تطبيقات متنوعة و مباشرة لوزن املع-

 يقع التأكيد على : 69إلى ص 68من ص  تصنيف التفاعالت الكيميائية 2-3
 فهم كل صنف من التفاعالت.-
معادالت دون التطرق إلى  بسيطةكتابة معادالت موزونة -

 .معقدة
 73فهم سلسلة النشاط الكيميائي ص-

 ى :يقع التأكيد عل  82إلى ص 79من ص التفاعالت في املحاليل املائية 3-3
  .الراسبشرح الجزء األول فقط الخاص بتكوين -
ضرورة إجراء كل التجارب املعتمدة في استمارات تقويم -

من قبل املعلم الخاص بالتفاعالت الجانب العملي 
 كتجارب عرض أمام الطلبة أثناء الشرح النظري.

فقط  الشائعةمعرفة صيغ و شحنات بعض األيونات -
 (**121و ص 120)مأخوذة من الجدول في ص

الربط مع علم األحياء مع الشكل  - 87صاطالع حر:  
19-3 

 املول 

 .99-98-97الصفحات-يقع التأكيد على : 100ص إلى 97من ص قياس املادة 1-4

 غير مطلوب  الكتلة واملول  2-4

 



 هاسم املساق ورمز  (214)كيم  3 الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب 3الكيمياء  عتمدةالطبعة امل 2014-الثانية 

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات /البديل االول 

 املحتوى والتوزيع الزمني:
 مالحظات  صفحات الدروس املطلوبة املوضوعات الفصل

التجاذب بين 
الجزيئات وقوانين 

 الغازات

  التهيئة

  الغازات 1-1
 

  قوى التجاذب 2-1
 

 اطالع حر 26املختبر الصغير صفحة   قانون الغاز املثالي 3-1
 اطالع حر  30مختبر الكيمياء صفحة   مختبر الكيمياء

  التقويم
 

 املحاليل

  تركيز املحاليل  1-2

  العوامل املؤثرة في الذوبان 2-2
 

 الدرس محذوف من الخطة الدراسية للعام الدراس ي الحالي كامل  الخواص الجامعة للمحاليل 3-2
 اطالع حر 64املختبر الصغير صفحة 

 استقصاء العوامل املؤثرة في الذوبانية اطالع حر  مختبر الكيمياء
 كراسة التجارب العملية   : االنخفاض في درجة التجمد1تجربة 

  التقويم
 

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي 

والتغيرات الطاقة 
 الكيميائية

 على :أكثر يقع التأكيد  83إلى ص  78من ص  املعادالت الكيميائية الحرارية 1-3
 نموذج عام لكتابة معادلة كيميائية حرارية.-
  83ص 9رقم 3-1ومثال عنه في التقويم 80تفسير الرسم ص-
 و ما شابهه. 82ص 3-1مثال -
 ليسا للحفظ. 79الجدوالن ص -
 غير مطلوب.  81كالت ص مختبر حل املش -

 

 يقع التأكيد أكثر على : 91إلى ص 84من ص حساب التغير في املحتوى الحراري  2-3
 .85و تطبيق قانون هس ص 3-4شرح الشكل-
 .86ص 3-2حل مسائل مشابهة ملثال -
 غير مطلوب. 88شرح الصفحة -
حرارة التكوين القياسية للعناصر في حاالتها القياسية تساوي صفرا  -

 90ص 3-3من خالل األمثلة املشابهة للمثال
 و ما شابهه. 82ص 3-1مثال -

 
  تحذف  : احتراق مادة الشمع3تجربة 

سرعة التفاعالت 
 الكيميائية

 

 يقع التأكيد أكثر على : 106إلى ص 100من ص نموذج لسرعة التفاعالت الكيميائية 1-4
ح املعقد إلى مصطل دون التطرق شرح مختصر جدا لنظرية التصادم -

 املنشط.
-5للشكلين مفصل ملصطلح" طاقة التنشيط " مع شرح  مختصرشرح  -
 . 105ص 4-6و  4
 مختبر حل املشكالت غير مطلوب.-

 
 
 

 يقع التأكيد أكثر على : 111إلى ص  107من ص  العوامل املؤثرة في سرعة التفاعل 2-4



 شرح لكل الرسومات البيانية املتعلقة بتأثير كل عامل. -
ضرورة إجراء كل التجارب املعتمدة في استمارات تقويم الجانب العملي  -

الخاصة بموضوع سرعة التفاعل من قبل املعلم كتجارب عرض أمام 
 الطلبة أثناء الشرح النظري.

 اطالع حر 110املختبر الصغير صفحة 
 من الخطة الدراسية للعام الدراس ي الحالي حذف                  115إلى ص  112من ص قوانين سرعة التفاعل الكيميائي 3-4

   التقويم

 االتزان الكيميائي

( مع 147و ص  146يدمج درس " حساب التراكيز عند االتزان " ) ص 138إلى ص  126من ص  حالة االتزان الديناميكي 1-5
 درس حالة االتزان الديناميكي

 145لى صإ 139من ص العوامل املؤثرة في االتزان الكيميائي 2-5
 اطالع حر 144صفحة  تجربة املختبر الصغير 

 حذف من الخطة الدراسية للعام الدراس ي الحالي :  استعمال ثوابت االتزان 3-5
 148ثابت حاصل الذوبانية ص 
 154تأثير األيون املشترك ص

   التقويم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هاسم املساق ورمز  (216)كيم  3 الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 3الكيمياء  الطبعة املعتمدة 2014-الثانية 

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات /البديل الثاني

 املحتوى والتوزيع الزمني:
 مالحظات  صفحات الدروس املطلوبة املوضوعات الفصل

الطاقة والتغيرات 
 الكيميائية

   التهيئة

 يقع التأكيد أكثر على :  املعادالت الكيميائية الحرارية 1-3
 نموذج عام لكتابة معادلة كيميائية حرارية.-
  83ص 9رقم 3-1ومثال عنه في التقويم 80تفسير الرسم ص-
 و ما شابهه. 82ص 3-1مثال -
 ليسا للحفظ. 79الجدوالن ص -
 غير مطلوب.  81املشكالت ص  مختبر حل -

 تحذف من الخطة للعام الدراس ي الحالي  : حرارة التفاعل وحرارة املحلول 2تجربة 
 كراسة التجارب العملية

 يقع التأكيد أكثر على : 91إلى ص 84من ص حساب التغير في املحتوى الحراري  2-3
 .85و تطبيق قانون هس ص 3-4شرح الشكل-
 .86ص 3-2ثالحل مسائل مشابهة مل -
 غير مطلوب. 88شرح الصفحة -
حرارة التكوين القياسية للعناصر في حاالتها القياسية تساوي  -

 90ص 3-3صفرا من خالل األمثلة املشابهة للمثال
 و ما شابهه. 82ص 3-1مثال -

 

  تحذف  : احتراق مادة الشمع3تجربة 
  التقويم 

 

سرعة التفاعالت 
 الكيميائية

 

 يقع التأكيد أكثر على : 106إلى ص 100من ص سرعة التفاعالت الكيميائيةنموذج ل 1-4
إلى مصطلح  دون التطرق شرح مختصر جدا لنظرية التصادم -

 املعقد املنشط.
مفصل ملصطلح" طاقة التنشيط " مع شرح  مختصرشرح  -

 . 105ص 4-6و  4-5للشكلين 
 مختبر حل املشكالت غير مطلوب.-

 

 الدراس يامتحان منتصف الفصل 
 على :أكثر يقع التأكيد  111إلى ص  107من ص  العوامل املؤثرة في سرعة التفاعل 2-4

  عامل.كل شرح لكل الرسومات البيانية املتعلقة بتأثير -
ضرورة إجراء كل التجارب املعتمدة في استمارات تقويم الجانب -

من قبل املعلم كتجارب الخاصة بموضوع سرعة التفاعل العملي 
 ض أمام الطلبة أثناء الشرح النظري.عر 

 اطالع حر 110املختبر الصغير صفحة 
 تحذف من الخطة للعام الدراس ي الحالي 115إلى ص  112من ص قوانين سرعة التفاعل الكيميائي 3-4

  117صفحة     اطالع حر :  مختبر الكيمياء   مختبر الكيمياء 
   التقويم

( 147و ص  146) صيدمج درس " حساب التراكيز عند االتزان "  138إلى ص  126من ص  االتزان الديناميكيحالة  5-1 االتزان الكيميائي



 مع درس حالة االتزان الديناميكي
 اطالع حر 144صفحة  تجربة املختبر الصغير  145إلى ص  139من  العوامل املؤثرة في االتزان الكيميائي 2-5
 ف من الخطة الدراسية للعام الدراس ي الحالي:محذو   استعمال ثوابت االتزان 3-5

 148ثابت حاصل الذوبانية ص 
 154تأثير األيون املشترك ص

   التقويم 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 اسم املساق ورمزه (318)كيم  5 الكيمياء عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 5الكيمياء  الطبعة املعتمدة م 2015- الثانية

 نوع املساق تخصص ياختياري  الفصل الدراس ي 6

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات /البديل االول 

 املحتوى والتوزيع الزمني:
صفحات الدروس  املوضوعات الفصل

 املطلوبة
 مالحظات

تفاعالت 
االكسدة 
 واالختزال

   التهيئة

 تنفيذ تجربة املختبر الصغيريتضمن   األكسدة واالختزال 1-1

 كراسة التجارب العملية  : ميل الفلزات إلى فقد اإللكترونات1تجربة 

   وزن معادالت األكسدة واالختزال2-1
 كراسة التجارب العملية: اطالع حر  : حساب أعداد التأكسد2تجربة 

 التعرف على شاحنة قديمة  مختبر الكيمياء

   التقويم

الكيمياء 
 الكهربائية

   الخاليا الجلفانية 1-2

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

  52من ص  البطاريات 2-2
 61إلى ص

 اطالع الحر   :  املركم الرصاص ي+  Nicadالقلوية والفضة و  -
 اطالع حر :تجربة املختبر الصغير-

 اطالع حركامال :موضوع التآكل -

 62من ص  التحليل الكهربائي3-2
 66إلى ص

 على :أكثر يقع التأكيد 
 فهم عمل الخلية عن طريق الرسم التوضيحي للخلية.-
 كتابة معادلة تفاعل الخلية.-
 
 اطالع الحر إنتاج األملنيوم: -

 

ة عرض فقط : في املختبر أو فيديو  تعليمي أو املختبر بتجر   : الطالء الكهربائي3تجربة 
 االفتراض ي

   التقويم

الكيمياء 
 النووية

 80 من ص اإلشعاع النووي 1-3
  84إلى ص

 على :أكثر يقع التأكيد  94إلى ص  85من ص التحلل اإلشعاعي 2-3
 كتابة املعادالت النووية موزونة.-
 92ص3-2حساب كمية النظير املتحلل أو املتبقي كما في املثال -

 تجربة املختبر الصغير حذف

 حذف  : التأريخ بالنظير املشع4تجربة 

 على :أكثر يقع التأكيد  106إلى ص 95من ص  التفاعالت النووية 3-3
 .فقط 96و ص 95مفهوم  وأمثلة على التحول غير التلقائي ص-
 99و ص 98فهم وكتابة معادلة تفاعل االنشطار النووي ص-

 التطرق إلى مفهوم الكتلة الحرجة. فقط دون 

  غير مطلوب  مختبر الكيمياء 
    التقويم



 
 اسم املساق ورمزه (102)فيز1الفيزياء  لساعات املعتمدةعدد ا 2

 اسم الكتاب  1الفيزياء  الطبعة املعتمدة م 2013-الثانية

 نوع املساق مشترك الفصل الدراس ي 2، 1

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة

املحتوى والتوزيع الزمني
 املالحظات ارقام الصفحات املطلوبة املوضوعات الفصل

ى علم مدخل إل
 الفيزياء

 - الرياضيات والفيزياء 1-1

 اطالع حر

 - القياس 2-1

 - : كيف تعتمد الكتلة على الحجم؟التجربة العملية

 - مختبر الفيزياء: استكشاف حركة األجسام

 - تقويم الفصل

 تمثيل الحركة

 31-29 تصوير الحركة 1-2

 35-32 املوقع والزمن 2-2

 اطالع حر  ة: تحديد موقع العربةالتجربة العملي

  40-36 الزمن( –منحنى )املوقع  3-2

  47-41 السرعة املتجهة 4-2

 اطالع حر - عمل رسوم مخططات الحركةمختبر الفيزياء: 

  55-52 تقويم الفصل

الحركة 
 املتسارعة

  67-57 التسارع )العجلة( 1-3

 اختبار املنتصف

 76-68 الحركة بتسارع منتظم 2-3

 اطالع حر - التجربة العملية: كيف تتدحرج الكرة؟

 السقوط الحر 3-3

 :إطالع حر اآلتيةاملوضوعات  77-80
 (78-79الصفحات) قذف كرة إلى األعلى

مختبر الفيزياء: التسارع الناتج عن الجاذبية 
 األرضية

- 

 اطالع حر

 91-85 تقويم الفصل

 القوى 
 في

 ُبعد واحد

 والحركةالقوة  1-4

 إطالع حر: اآلتيةاملوضوعات  93-102
 (94-95)الصفحات قوى التالمس وقوى املجال -
 (98-99القوى الصفحات)جمع)تركيب(  -

 استخدام قوانين نيوتن 2-4

 إطالع حر: اآلتيةاملوضوعات  103-109
 (107-108القوة املعيقة والسرعة الحدية الصفحات) -

 

 قوى التأثير املتبادل 3-4

 إطالع حر: اآلتيةاملوضوعات  110-118
 (114-116قوى الشد في الحبال والخيوط الصفحات) -

 

التجربة العملية: ما القوى املؤثرة في عربات 
 القطار؟

 اطالع حر -
 

 اطالع حر - مختبر الفيزياء: القوى في املصعد

  126-123 تقويم الفصل



 

 

 

 املساق ورمزه اسم (218)فيز 3الفيزياء  عدد الساعات 2

 اسم الكتاب   3الفيزياء الطبعة املعتمدة م2014-الثانية

 نوع املساق اختياري تخصص ي  الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات/ البديل األول 

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 املالحظات ارقام الصفحات املطلوبة املوضوعات الفصل

زات االهتزا
 واملوجات

 الحركة الدورية 1-1

 إطالع حر: اآلتيةاملوضوعات  9-14
 ( 10-12) الصفحات الكتلة املعلقة بنابض -

  20-15 خصائص املوجات 2-1

  25-21 سلوك املوجات 3-1

التجربة العملية: كيف تنعكس املوجات ؟ وكيف  
 تنكسر؟

- 
 إطالع حر

 طالع حرإ - : البندول البسيطمختبر الفيزياء

 35-30 تقويم الفصل

 الصوت

 43-37 خصائص الصوت 1-2

 اختبار املنتصف

 49-44 الرنين 2-2

 إطالع حر - التجربة العملية: ما مقدار  سرعة الصوت؟

 إطالع حر - : سرعة الصوتمختبر الفيزياء

 57-54 تقويم الفصل

 أساسيات الضوء

  65-59 االستضاءة 1-3

 عة املوجية للضوءالطبي 2-3

 إطالع حر: اآلتيةاملوضوعات  66-73
 الحيود والنموذج املوجي للضوء -

 (66الصفحات)
 (67-68الصفحات) األلوان - 

 التجربة العملية: كيف يمكنك التقليل من الوهج؟

 إطالع حر -
 

 إطالع حر - : استقطاب الضوءمختبر الفيزياء

 81-78 تقويم الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اسم املساق ورمزه (219)فيز 3الفيزياء عدد الساعات 4

 اسم الكتاب  3الفيزياء الطبعة املعتمدة م2014-الثانية

 نوع املساق اختياري تخصص ي الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات/ البديل الثاني

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 املوضوعات الفصل
الصفحات ارقام 

 املطلوبة
 املالحظات

 االهتزازات واملوجات

 الحركة الدورية 1-1

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 9-14
 ( 10-12الكتلة املعلقة بنابض الصفحات)

   20-15 خصائص املوجات 2-1

  25-21 سلوك املوجات 3-1

 إطالع حر - التجربة العملية: كيف تنعكس املوجات ؟ وكيف تنكسر؟ 

 إطالع حر - : البندول البسيطختبر الفيزياءم

 35-30 تقويم الفصل

 الصوت

 43-37 خصائص الصوت 1-2

 49-44 الرنين 2-2

 إطالع حر - التجربة العملية: ما مقدار  سرعة الصوت؟

 إطالع حر - : سرعة الصوتمختبر الفيزياء

 57-54 تقويم الفصل

 أساسيات الضوء

 إطالع حر - االستضاءة 1-3

 الطبيعة املوجية للضوء 2-3

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 66-73
 (66الحيود والنموذج املوجي للضوء الصفحات) -
 (67-68األلوان الصفحات) - 

 التجربة العملية: كيف يمكنك التقليل من الوهج؟

 إطالع حر -
 

 إطالع حر - : استقطاب الضوءمختبر الفيزياء

 81-78 تقويم الفصل

 اختبار املنتصف

 االنعكاس واملرايا

 إطالع حر - االنعكاس عن املرايا املستوية 1-4

 إطالع حر - التجربة العملية: أين تتكون صورتك في املرآة؟

 99-90 املرايا الكروية 2-4

 إطالع حر - : صور املرايا املقعرةمختبر الفيزياء

 109-104 تقويم الفصل

 عدساتاالنكسار وال

 انكسار الضوء 1-5

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 111-118
 (114-115النموذج املوجي في االنكسار  الصفحات)-

 

 إطالع حر - التجربة العملية: كيف ينحرف الضوء؟

 العدسات املحدبة واملقعرة 2-5

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 119-125
 (124-125عيوب العدسات الصفحات)-

 إطالع حر - طبيقات العدساتت 3-5

 إطالع حر - : العدسات املحدبة والبعد البؤريمختبر الفيزياء

  137-134 تقويم الفصل

 التداخل والحيود

 التداخل 1-6

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 139-147
 (144-147التداخل في األغشية الرقيقة  الصفحات)-

 الحيود 2-6

 إطالع حر:املوضوعات اآلتية  148-154
 (151-154محزوزات الحيود  الصفحات)-

 إطالع حر - التجربة العملية: ما الطول املوجي؟

 إطالع حر - : تداخل الضوء بوساطة الشق املزدوجمختبر الفيزياء



 
 
 

 اسم املساق ورمزه (311)فيز 4الفيزياء  عدد الساعات 2

 كتاب اسم ال 4الفيزياء  الطبعة املعتمدة م2015-الثانية

 نوع املساق اختياري تخصص ي الفصل الدراس ي 6

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات/ البديل األول 

 
 املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات ارقام الصفحات املطلوبة املوضوعات الفصل

 الكهرباء
 الساكنة

  15-9 القوة الكهربائية 1-1

   21-16 ئية وقياسهاتوليد املجاالت الكهربا 2-1

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 31-22 تطبيقات املجاالت الكهربائية 3-1
 توزيع الشحنة وتقاسمها-

 (26-27الصفحات)
املجاالت الكهربائية بالقرب من   -

 (28صالت الصفحات)املو 

التجربة العملية: كيف يمكن تخزين كمية كبيرة من 
 الشحنات؟

- 

 إطالع حر

 إطالع حر - : شحن املكثفاتلفيزياءمختبر ا

   43-36 تقويم الفصل

 الكهرباء 
 التيارية

 

  55-45 التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية 1-2

 اختبار املنتصف

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 61-56 استخدام الطاقة الكهربائية 2-2
-58الصفحات) نقل الطاقة الكهربائية-

59)  
 (60ساعة الصفحات) الكيلوواط.-

 إطالع حر - التجربة العملية: هل الطاقة في املياه الساخنة محفوظة؟
 

 إطالع حر - : الجهد والتيار واملقاومةمختبر الفيزياء

  71-66 تقويم الفصل

 دوائر 
 التوالي 
 والتوازي 
 الكهربائية

  82-73 الدوائر الكهربائية البسيطة 1-3

ف تعمل املقاومات املوصولة معًا على التجربة العملية: كي
 التوازي؟

 إطالع حر -
 

 إطالع حر 87-83 تطبيقات الدوائر الكهربائية 2-3

 إطالع حر - : دوائر التوالي والتوازي الكهربائيةمختبر الفيزياء

  97-92 تقويم الفصل

 

 

 
 
 



 
 

 

 اسم املساق ورمزه (313)فيز 5 الفيزياء عدد الساعات 2

 اسم الكتاب   5الفيزياء  الطبعة املعتمدة م2015-الثانية

 نوع املساق اختياري تخصص ي الفصل الدراس ي 6

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات/ البديل الثاني

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 املالحظات ارقام الصفحات املطلوبة املوضوعات الفصل

 نظرية الكم

  20-9 الجسيمي للموجات النموذج 1-1

التجربة العملية: ما العالقة بين لون الضوء املنبعث من 
 الدايود املشع للضوء والهبوط في جهده؟

- 
 إطالع حر

 23-21 موجات املادة 2-1

 إطالع حر  : نمذجة التأثير الكهروضوئيمختبر الفيزياء

 31-28 تقويم الفصل

 الذرة

 46-33 نموذج بور الذري  1-2

 اختبار املنتصف

التجربة العملية: كيف يمكن قياس عدد خطوط الطيف 
املنبعثة عند انتقال اإللكترون بين مستويات الطاقة 

 املختلفة؟

- 
 إطالع حر

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 53-47 النموذج الكمي للذرة 2-2
 (48-51الليزر  الصفحات)-
 (51-53تطبيقات الليزر)-

 اطالع حر - : إيجاد حجم الذرةيزياءمختبر الف

 61-58 تقويم الفصل

 الفيزياء النووية

 69-63 النواة 1-3

 املوضوعات اآلتية إطالع حر: 79-70 االضمحالل النووي والتفاعالت النووية 2-3
 (73-74الصفحات) عمر النصف-
 النشاط االشعاعي االصطناعي -

 (75الصفحات)

 اطالع حر - حمي نفس ي من النشاط اإلشعاعي؟التجربة العملية: كيف أ
 

 اطالع حر - وحدات بناء املادة 3-3

 اطالع حر - : استكشاف اإلشعاعمختبر الفيزياء

 98-94 تقويم الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اسم املساق ورمزه (324)فيز 6الفيزياء  عدد الساعات 2

 تاب اسم الك 6الفيزياء  الطبعة املعتمدة م2011-التجريبية

 نوع املساق اختياري تخصص ي الفصل الدراس ي 6

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات/ البديل الثاني

 املحتوى والتوزيع الزمني:

 املالحظات ارقام الصفحات املطلوبة املوضوعات الفصل

 الطاقة
 الحرارية

  21-9 درجة الحرارة والطاقة الحرارية 1-1

 اطالع حر - ية: ما مقدار الطاقة الالزمة لصهر الجليد؟التجربة العمل

  33-22 تغيرات حالة املادة وقوانين الديناميكا الحرارية 2-1

 اطالع حر  : التسخين والتبريدمختبر الفيزياء

  43-38 تقويم الفصل

 حاالت
 املادة

  55-45 خصائص املوائع 1-2 

 اطالع حر - ندما تغوص في املاء؟التجربة العملية: ملاذا تؤملك أذناك ع

 إطالع حر - القوى داخل السوائل 2-2 

 اختبار املنتصف
 إطالع حر - املوائع السكونية واملوائع املتحركة 3-2 

 التجربة العملية: ملاذا تبدو الصخرة أخف في املاء؟

 إطالع حر -
 

  77-70 املواد الصلبة 4-2 

 إطالع حر - التبخر: التبريد بمختبر الفيزياء

  87-82 تقويم الفصل

 إلكترونيات
 الحالة
 الصلبة

  100-89 التوصيل الكهربائي في املواد الصلبة 1-3 

 إطالع حر - األدوات اإللكترونية 2-3

التجربة العملية: كيف يكبر الترانزستور كاًل من التيار والجهد 
 الكهربائيين؟

 اطالع حر -

 ار الدايود وجهده: تيمختبر الفيزياء

 إطالع حر -
 

  116-112 تقويم الفصل

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 اسم املساق ورمزه ( 211الطاقة )علم عدد الساعات 4

 اسم الكتاب  الطاقة الطبعة املعتمدة م2011-الثانية

 نوع املساق اختياري غير ملزم الفصل الدراس ي 6، 5

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة 

 لتوزيع الزمني:املحتوى وا

 املالحظات ارقام الصفحات املطلوبة املوضوعات الفصل

الطاقة والشغل 
 والقدرة

   13-11 ما هي الطاقة  1-1

   14 ما املصدر الرئيس ي للطاقة  1-2

   17-15 الشغل والطاقة 1-3

   24-18 أشكال الطاقة 1-4

   34-24 حسابات الطاقة 1-5

   36-34 حساب القدرة1-6

   41-37 التقويم

 تحويل وانتقال الطاقة

   48-45 تحويل الطاقة 2-1

   51-49 الطاقة واملاكينات 2-2

   52-51 انتقال الطاقة الحرارية 2-3

   54-52 فقد الطاقة خالل التحويل 2-4

   55-54 بقاء الطاقة 2-5

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي

   61-55 مصادر الطاقة2-6

   64-62 التقويم

قياسات وحسابات 
 انتقال الطاقة

   68-67 مقدمة 3-1

   77-68 حسابات انتقال الطاقة 3-2

 إطالع حر - قياسات عملية لعمليات تحويل الطاقة 3-3 
  82-80 التقويم

تدقيق حسابات تحويل 
الطاقة وكفاءة أنظمة 

 التحويل

 إطالع حر - مقدمة 4-1

 إطالع حر - كفاءة النظام 4-2

 إطالع حر - حساب كفاءة اآلالت الحرارية في األنظمة املغلقة 4-3

 إطالع حر - حساب كفاءة عمليات التحويل في األنظمة املفتوحة 4-4
 إطالع حر - تدقيق حسابات الطاقة 4-5

 إطالع حر - التقويم

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 اق ورمزهاسم املس (102)حيا 1األحياء  عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب 1األحياء  الطبعة املعتمدة م 2013-الثانية

 نوع املساق مشترك الفصل الدراس ي 2، 1

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة

  املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات الدروس املطلوبة املوضوعات الفصل

 تنظيم تنوع الحياة

 تاريخ التصنيف 1-2
 الصفحات

  41إلى  36من 

 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  : ما املفتاح التصنيفي؟2تجربة

 التصنيف الحديث 2-2
 

 الصفحات
 47إلى  42من 

 لالطالع الحر 44صفحة  2-1تجربة 

 التقويم
  

  البكتيريا والفيروسات

 البكتيريا 1-3
 الصفحات

 61إلى  58من 

 لالطالع الحر 57و 56الصفحات 
 الطالع الحرل 60صفحة  3-1تجربة 

 لالطالع الحر 65إلى  62الصفحات 

 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  : هل تستطيع ترشيح الكوليرا؟3تجربة

 والبريوناتلفيروسات ا 2-3

 الصفحات
 67إلى  66من 

 والصفحات
 71إلى  70من 

 دورة التحلل والدورة االندماجية
 لالطالع الحر 69و 68كل صفحة 

  التقويم
 

 تكاثر اإلنسان ونموه

  

 جهازا التكاثر في اإلنسان 4- 1

 الصفحات
 85إلى  80من 

ماعدا الهرمونات 
الذكرية والهرمونات 

األنثوية وتكوين الخاليا 
 الجنسية

 لالطالع الحر 81الهرمونات الذكرية صفحة 
 لالطالع الحر 82الهرمونات األنثوية صفحة 

فحة ص 4 – 5تكوين الخاليا الجنسية والشكل 
 لالطالع الحر 83

 و 84ص  4 – 1والجدول  4 – 1جربة ت
 لالطالع الحر 85

 نمو الجنين والوالدة والهرم2-4
 الصفحات

 87إلى  86من 
 

 من بداية املراحل األولى لنمو الجنين 
  96إلى نهاية الدرس صفحة  87صفحة 

 الحر  لالطالع



  عمليةكراسة التجارب ال  : كيف ينمو جسم اإلنسان؟4تجربة
 
 
 

  التقويم
 

 اسم املساق ورمزه (217)حيا  3األحياء  ا عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب طلبة مجموعة العلوم والرياضيات /البديلين األول والثاني الطبعة املعتمدة م 2013-الثانية

 نوع املساق اختياري تخصص ي الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة البديلين األول والثاني/طلبة مجموعة العلوم والرياضيات 

  املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات الدروس املطلوبة املوضوعات الفصل

 

 الفطريات
 
 

 

 مقدمة في الفطريات. 2-1

 الصفحات
 43إلى  38من 

 لالطالع الحر 42صفحة  2-1تجربة 

 الحر لالطالع كراسة التجارب العملية  : ما أبواغ املشروم؟2تجربة  

 تنوع الفطريات. 2-2

 الصفحات
 48إلى  44من 

 

 لالطالع الحر 45صفحة  2-2تجربة 
 لالطالع الحر 46و 45دورة حياة الفطريات االقترانية صفحة 

 مختبر األحياء
 لالطالع الحر 

  التقويم
 

 مقدمة في النباتات

 اململكة النباتية 3-1
 الصفحات

 59إلى  58من 
 لالطالع الحر 62إلى  60ة من صفحة النباتات الالوعائي

 النباتات الوعائية 3-2

 الصفحات
 67إلى  63من 

 لالطالع الحر 65صفحة  3 -1تجربة 

 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  : كيف تتكاثر املخروطيات؟3تجربة 

 لالطالع الحر  مختبر األحياء

 التقويم
 

  

تركيب النبات 
 ووظيفته وتكاثره

 
 
 

 وتركيبه  وأنسجته خاليا النبات  4-1

 الصفحات
 77إلى  76من 

 والصفحات
 82إلى  78من 

 لالطالع الحر 78صفحة  4 -1تجربة 
 لالطالع الحر 79تصور االنسجة املولدة صفحة  

 الجذور والساق واألوراق
 لالطالع الحر 89إلى  83من صفحة 

 لالطالع الحر ليةكراسة التجارب العم  : هل تتعرق النباتات؟4تجربة 

 الهرمونات النباتية واستجاباتها 2-4

 الصفحات
 92إلى  90من 

 لالطالع الحر 93إلى  92استجابات النبات من صفحة 

 مقدمة في تكاثر النباتات 4-3

 الصفحاتالتكاثر الخضري 
 95إلى  94من 

دورة الحياة في النباتات 
 الزهرية الصفحات

 99إلى  97من 

 ت ودورة حياتها الصفحات تكاثر املخروطيا
  لالطالع الحر 97إلى  95من 

 
 لالطالع الحر 96صفحة   4 -2تجربة 

 

 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  : كيف تنمو الزهرة؟5تجربة 

 لالطالع الحر  مختبر األحياء

    التقويم

 



 
 
 

 هاسم املساق ورمز  (318)حيا  4األحياء  عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب  4األحياء  الطبعة املعتمدة م2015-الثانية

 نوع املساق اختياري تخصص ي الفصل الدراس ي 6

 الفئة املستهدفة طلبة مجموعة العلوم والرياضيات /البديل الثاني

  املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات الدروس املطلوبة املوضوعات الفصل

التكاثر 
الخلوي 
 والوراثة

النقسام املتساوي وانقسام ا 1-3
 السيتوبالزم 

 الصفحات
 74 إلى 70 من

 لالطالع الحر 73صفحة  3 -1مختبر تحليل البيانات 

: ما املدة الزمنية لكل طور في 3تجربة 
 دورة الخلية؟

 لالطالع الحر العمليةكراسة التجارب  

 االنقسام املنصف  3- 2
 الصفحات 

 81 إلى 75 من
 لالطالع الحر 79صفحة  3 -2انات مختبر تحليل البي

 املندلية وارتباطالوراثة  3- 3
 الجينات

 الصفحات
 90 إلى 88 من

 لالطالع الحر 87 – 82الصفحات من 
 وما يتعلق به لالطالع الحر 89صفحة  3 – 21الشكل 

 لالطالع الحر 90صفحة  3-1تجربة 

 لالطالع الحر  مختبر األحياء

  التقويم
 

الوراثة 
شرية الب

والوراثة 
 الجزيئية

 االنماط الوراثية املعقدة 4- 1

 الصفحات
 105 إلى 104 من
 الصفحاتو 
 110 إلى 109 من

 

 لالطالع الحر 105صفحة  4-1مختبر تحليل البيانات 
 108إلى نهاية صفحة  106من الجينات املتعددة املتقابلة صفحة 
 لالطالع الحر

راسات حول التوائم إلى د 111من صفات متعددة الجينات صفحة 
 لالطالع الحر 112صفحة 

الكروموسومات والوراثة في  4- 2
 اإلنسان

  113الصفحة 
 الصفحاتو 
 117 إلى 116 من

 

إلى نهاية  114من تصور عدم انفصال الكروموسومات صفحة 
 لالطالع الحر 115صفحة 

 لالطالع الحر 116 صفحة 4-1تجربة 

 املادة الوراثية 3-4

صفحة    ن م  DNAتركيب 
 123إلى  121

صفحة    من    DNAتضاعف
 127إلى  125

 املادة الوراثية 
 لالطالع الحر 121إلى منتصف صفحة  118من صفحة 

 

  لالطالع الحر 123صفحة  4-2تجربة 
 

 لالطالع الحر 124تركيب الكروموسوم صفحة 

  4 -4 DNA   وRNA، والبروتين 
 الصفحات

 130 إلى 128 من
 131يتي النسخ والترجمة صفحة من تصور عمل

 لالطالع الحر 133إلى نهاية صفحة 

 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  ؟DNA : ما ال4تجربة

 لالطالع الحر  مختبر األحياء

  التقويم
 



 

 

 

 اسم املساق ورمزه (317)حيا  5األحياء  عدد الساعات املعتمدة 4

 اسم الكتاب  5حياء األ  الطبعة املعتمدة م2015-الثانية

 نوع املساق اختياري تخصص ي الفصل الدراس ي 6

 الفئة املستهدفة طلبة العلوم والرياضيات / البديل األول 

  املحتوى والتوزيع الزمني:

 املوضوعات الفصل
الدروس 
 املطلوبة

 مالحظات

 املفصليات

 تنوع املفصليات 2-1
 الصفحات

 61إلى  56من 
 طالع الحرلال  60صفحة  2-1تجربة 

 لالطالع الحر 68إلى  62من صفحة   الحشرات وأشباهها 2-2
: ما الذي يعيش بين أوراق الشجر املتساقطة على 2تجربة

 األرض؟

 
 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية

 لالطالع الحر  مختبر األحياء
  التقويم

 

 

شوكيات الجلد 
والحبليات 
 الالفقارية

 

 شوكيات الجلد 3-1

 الصفحات
  85إلى  80من 

 الحبليات الالفقارية 3-2

 الصفحات
 89إلى  86من 

 لالطالع الحر 90صفحة  3-1مختبر تحليل البيانات 

 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  : ما الصفات التي تمكن شوكيات الجلد من البقاء؟3تجربة 
 لالطالع الحر  مختبر األحياء

    التقويم

اك األسم
 والبرمائيات

 األسماك 4-1
 الصفحات

 110إلى  102من 
 لالطالع الحر 103صفحة  4-2الشكل 
 لالطالع الحر 105صفحة  4-1تجربة 

 لالطالع الحر 115إلى  111من صفحة   تنوع األسماك 4-2

 البرمائيات 4-3

 الصفحات
 120إلى  116من 

 لالطالع الحر119صفحة  4-2مختبر تحليل البيانات 
 لالطالع الحر 121و 120ع البرمائيات صفحة تنو 

 لالطالع الحر 122بيئة البرمائيات صفحة 
: كيف تكيفت الضفادع للعيش في املواطن البيئية 4تجربة

 البرّية واملائية؟

 
 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية

 لالطالع الحر  مختبر األحياء
  التقويم

 

الزواحف 
 والطيور 

 الزواحف 5-1
الصفحات من 

 138إلى  134
 139و 138تنوع الزواحف الصفحات 

 الطيور  5-2

 الصفحات
 146إلى  141من 

 لالطالع الحر 147صفحة  5-1جربة ت
 لالطالع الحر 145تصور التغذية والهضم صفحة 

 لالطالع الحر 147تنوع الطيور صفحة 
 لالطالع الحر 149إلى  147بيئة الطيور من صفحة 

 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  تركيب بيضة الدجاجة ووظائفها؟: ما 5تجربة 
 لالطالع الحر  مختبر األحياء

  التقويم
 



 املوضوعات الفصل
الدروس 
 املطلوبة

 مالحظات

 

 الثدييات
  

 خصائص الثدييات 6-1

 الصفحات
 170إلى  160من 

 لالطالع الحر 164تصور األجهزة الهضمية في الثدييات صفحة 
 لالطالع الحر 165صفحة  6-1تجربة 
 لالطالع الحر 168صفحة  6-1 الجدول 

 لالطالع الحر 178إلى صفحة  171تنوع الثدييات من صفحة   تنوع الثدييات 6-2
 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  : ما أفضل طريقة للمحافظة على دفء األجسام؟6تجربة

 لالطالع الحر  مختبر األحياء
    التقويم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

 اسم الكتاب  علوم البيئة الطبعة املعتمدة م 2007-األولى

 نوع املساق مشترك الفصل الدراس ي 6

 الفئة املستهدفة جميع الطلبة

  املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات الدروس املطلوبة املوضوعات الوحدة

 ة األغلف
 الحيوية

 55إلى  43الصفحات من  مواطن اليابسة
 

 58إلى  56الصفحات من  املناطق الحيوية املائية
 

 حرالطالع لال  70و 69صفحة  1-2نشاط رقم  68إلى  59الصفحات من  البيئة البحرية في مملكة البحرين
  التقويم

 

 مصادر الطاقة

-الطاقة أهمية-الطاقة من الوقود العضوي 
 والغاز الطبيعي البترول-مالفح

  حرالطالع لال  87 إلى 75من الصفحات  

 حرالطالع لال  93 إلى 88من الصفحات   أنواع أخرى من الوقود العضوي 
-الطاقة النووية: الذرات والنشاط اإلشعاعي 

 النووية املخلفات-واملفاعالت التفاعالت

 حرالطالع لال  107 إلى 94من الصفحات  

 ة البديلةمصادر الطاق

الطاقة الشمسية 
 الصفحات

 114إلى  108من 
 الطاقة من املياه الصفحات

 118إلى  117من 
 الطاقة من الرياح

 الصفحات
 120إلى  119من 

 لالطالع الحر   116و 115صفحة  5-3نشاط 
النووي والطاقة من باطن  طاقة االندماج

 لالطالع الحر 124 إلى 120األرض من صفحة 

 

  التقويم
 

  متابعة املشروع
 

  (3و2و1أنشطة الكتاب املدرس ي للوحدة)
 لالطالع الحر 147 إلى 131 من الصفحات

 

املوارد في الغالف 
 الحيوي 

  املعادن والتربة
  تلوث األرض

 لالطالع الحر 154صفحة  3-4نشاط  160إلى 148من الصفحات  املاء تلوث-املاء 
  التلوث اإلشعاعي والحراري 

  األمطار الحمضية لالطالع الحر 190 إلى 161 من فحاتالص
  االحتباس الحراري  وغازات-تآكل طبقة األوزون 

  التقويم
 

 لالطالع الحر  نشاط عملي



 مالحظات الدروس املطلوبة املوضوعات الوحدة

  متابعة املشروع
 

إدارة تأثير اإلنسان 
 على البيئة

 تدمير مواطن البيئة
  211- 199الصفحات 

 مةنحو مستقبل مشرق وتنمية مستدا

 
 لالطالع الحر 215 إلى 211 من الصفحات  حماية البيئة

  التقويم
 

  متابعة املشروع
 

 اسم املساق ورمزه (211)جيو1الجيولوجيا عدد الساعات املعتمدة 2

 اسم الكتاب  1الجيولوجيا الطبعة املعتمدة م 2014-األولى

 نوع املساق اختيار تخصص ي الفصل الدراس ي 4

 الفئة املستهدفة عة العلوم والرياضيات/ البديل األول طلبة مجمو 

املحتوى والتوزيع الزمني:

 مالحظات الدروس املطلوبة املوضوعات الفصل

 الصخور النارية

 لالطالع الحر 42و 41الصفحات   40إلى  38الصفحات من  ما الصخور النارية؟ 2- 1

 لالطالع الحر 47صفحة  2-1مختبر حل املشكالت  48إلى  43الصفحات من  النارية لصخور تصنيف ا 2- 2
 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية  : التعرف على الصخور النارية2-1تجربة 

 لالطالع الحر  مختبر الجيولوجيا

  التقويم
 

الصخور الرسوبية 
 واملتحولة

 الصخور الرسوبية تشكل 3- 1

 61إلى  58الصفحات من 

 لالطالع الحر 60 صفحة3 -1 تجربة:  
 

إلى صفحة  61معالم الصخور الرسوبية من صفحة 
 الطالع الحرل 64

 
 الصخور الرسوبية أنواع 3- 2

 67إلى  65الصفحات من 
 لالطالع الحر 66صفحة  3-1الجدول 

الصخور الرسوبية الكيميائية والحيوية الكيميائية 
 لالطالع الحر 69لى إ 67صفحات 

لصخور الرسوبية : مقارنة ا3-1تجربة 
 ونمذجة تشكلهاالكيميائية 

 
 لالطالع الحر كراسة التجارب العملية

 لالطالع الحر 76إلى  70 من الصفحات  املتحولة الصخور  3- 3

 لالطالع الحر  مختبر الجيولوجيا

  التقويم
 

 املياه الجوفية

 الحر علالطال  90إلى  84 من الصفحات  حركة املياه الجوفية وتخزينها4- 1

   قياس معدل النفاذية :4-1تجربة  

 موارد املياه الجوفية 4- 2
 96إلى  91الصفحات من 

 لالطالع الحر 92صفحة  4-1مختبر حل املشكالت 
 الحر لالطالع 93صفحة  4 – 1   تجربة 

 لالطالع الحر  مختبر الجيولوجيا
  التقويم

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


