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 ,™∏ q£e ô«Z âfCÉa ∞ë```°üdG CGô≤j ’ øªe âæc ¿EG :¬HÉLCG .?á```≤Ø∏ªdG QÉÑNC’G √É```éJG

.á∏∏°†e ∂JÉeƒ∏©ªa ÉgCGô≤j øªe âæc GPEGh
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 ,OƒLƒe ¬fCG ô©```°ûj ¬∏©éj …òdG ¢ùLÉ¡dG ∂```dP ∂∏àªj ¿CG ,ô```ÑîdG π≤f »a ¥É qÑ```°ùdG
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 áæ÷ AÉ°†YCG Qƒ``°†ëH ,⁄É©dGh ¿ÉªY áæ£∏°ùd »``ªbôdG ¢ù∏WC’G

.IQGRƒdG ΩÉY ¿GƒjóH »ÁÈdG áYÉ≤H ∂dPh ,´hô°ûŸG
 á°UÉÿG IÉcÉëŸG êPÉ‰h äÉaƒØ°üe ¢VGô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓN ”
 Ëó≤Jh ,⁄É```©dGh ¿Éª oY áæ£∏```°ùd »ªbôdG »```°SQóŸG ¢```ù∏WC’G ´hô```°ûÃ
 á«æ≤J á```Ä«g øe á«fGò«```°ûdG ¿É```Ø∏N âæH ≈```æe πÑb øe »```Fôe ¢```VôY
 ¿CG øµÁ »àdG á«æ≤àdGh á«æØdG äÉeóÿÉH ¬dÓN øe âaôY ,äÉ```eƒ∏©ŸG
 â°Vô©à°SG ∂dòch ,»ªbôdG »```°SQóŸG ¢ù∏WC’G ´hô```°ûŸ áÄ«¡dG É¡eó≤J
 ¤EG áaÉ°VEG ,»°VGÎa’G ™bGƒdG IÉcÉëŸ ¢SÉ°S õcôe ™jQÉ°ûe øe êPÉ‰
 ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH É≤Ñ```°ùe äóYCG á«ª«∏©J ™£b ¢VôY
 IQGRƒH áMÉ°ùª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG øe ÊÉ¡ÑædG çQÉM øH ∞°Sƒj çó–h

 ´hô```°ûŸ áÄ«¡dG É¡eó≤J ¿CG ø```µÁ »àdG äÉ```eóÿG øY ,´É```aódG
 ≈∏Y ócCG å«M ,⁄É©dGh ¿ÉªY áæ£∏°ùd »ªbôdG »°SQóŸG ¢ù∏WC’G
 Qƒ°Uh §FGôN øe áæ£∏°ùdÉH ≥∏©àj Ée πc Ëó≤àd áÄ«¡dG ájõgÉL
 ,á«YÉæ```°üdG QÉªbC’G Qƒ```°U ¤EG áaÉ```°VEG ,áãjóMh á```Áób ájƒL
 çó– ,¢ùjQÉ```°†àdGh ¥ô```£dGh ,á```«aGô¨÷G AÉª```°SC’G º```FGƒbh
 OGó©à```°SG  øY ,á«∏NGódG IQGRh ø```e …OQƒ```dG óªfi ø```H ô```eÉY
 Oƒ¡÷G ¤EG QÉ```°TCG Éªc ,ájQGOE’G Ohó◊G äÉfÉ«H Òaƒàd IQGRƒ```dG
 ,äÉ¶aÉëª∏d …QGOE’G º«°ù≤àdG OÉªàY’ IQGRƒdG πÑb øe áã«ã◊G

.»ªbôdG »°SQóŸG ¢ù∏WC’G ´hô°ûŸ ÉgÒaƒJh
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3 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ياأتي اإ�س��دار الن�س��رات التوجيهية للمواد الدرا�س��ية مع بداية كل عام درا�سي، بهدف تحقيق المالءمة   بين 

المناه��ج و الخط��ة الدرا�س��ية، وتزويد المعلمين والم�س��رفين بالم�س��تجدات التي قد تط��راأ على المناهج 

الدرا�سي��ة؛  تت�سمن الن�سرات اإر�سادات حول الخط��ة الزمنية لتنفيذ الوحدات والدرو�س والأن�سطة  ، كما 

ت�ستمل على بع�س الت�سويبات والملحوظات العامة والتف�سيلية للمنهاج.

اآملين اأن ت�سهم هذه الن�سرات التوجيهية في م�ساعدة المعلمين والم�سرفين واإدارات المدار�س على تو�سيح 

مختل��ف الجوانب المتعلق��ة بتنفيذ المواد الدرا�سي��ة وم�ستجداتها بما يحقق الأهداف الت��ي ي�سعى النظام 

التعليمي اإلى تحقيقها. 

المقدمة



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة العلوم4
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

لق��د �سممت مناهج العلوم لل�سفوف م��ن )1-12( بما يتوافق مع الح�س�س المعتمدة في الخطة الدرا�سية العالجية 

للعام الدرا�سي 2020/2019، اإل اأنه يجب التذكير ببع�س النقاط المهمة اأثناء تطبيق المناهج منها:

- ع��دم الإ�سراع في تنفيذ الدرو�س واإعطاء كل در�س حق��ه من الح�س�س الدرا�سية، ح�سب جدول توزيع الح�س�س 

المقترح والمرفق مع الن�سرة التوجيهية.

- ال�ستعان��ة بدليل المعلم الذي و�سع لم�ساعدته واإر�س��اده اإلى كيفية تدري�س الكتاب؛ حيث جاء �سامالاً لمنطلقات 

المنهج ومرتكزاته واأهدافه وكل ما يتعلق بطرق التدري�س واأ�ساليبه، وما تت�سمنه كل وحدة من اأفكار للتدري�س، 

ومالحظات حول الأن�سطة العملية، وتفريد التعليم، ومعالجة الفهم الخاطئ، والتقييم.

اتباع اأ�ساليب التدري�س وطرقه الحديثة والمتنوعة بما يتالءم ومتطلبات تنفيذ المناهج الدرا�سية.  

الطالع على وثيقة التقويم التربوي القائمة على التقويم الم�ستمر وفق ما يتطلبه تنفيذ المناهج الدرا�سية.  

العم��ل على تفعيل مراكز م�سادر التعلُّم في المدار�س بما يخ��دم المناهج الدرا�سية، ويعزز المهارات الموجودة   

فيها وينميها.

- توظي��ف الو�سائل التعليمي��ة المرافقة للمناهج الدرا�سية بما يحّقق اأهداف المواد الدرا�سية، وي�ساعد الطالب على 

التعلُّم، ويعمل على تو�سيل المعلومات باأ�سلوب �سهل ووا�سح .

- المختب��ر المدر�سي من الأ�سا�سي��ات الالزمة لتنفيذ مناهج العلوم ولتنفيذ الأن�سط��ة العملية المرتبطة بالمخرجات 

التعليمي��ة، ل��ذا لبد من توظيفه وا�ستخدام مواده واأدواته واأجهزته عل��ى اأكمل وجه، بحيث يكون للمتعلم دور 

ل اإلى ال�ستنتاج��ات والتف�سيرات العلمية ،  فعَّ��ال ف��ي اإجراء الأن�سطة العملي��ة، واأن يتاح للمتعلم فر�س��ة التو�سُّ

ويكون دور المعلم التوجيه والإر�ساد مع التاأكيد على مبداأ الأمن وال�سالمة داخل المختبر.

إرشادات عامة:
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5 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

- توجي��ه للطالب نحو البحث العلمي وور�سادهم اأنه يحت��اج اإلى �سبر ومثابرة وبذل جهد و�سعة اطالع للو�سول اإلى 

نتائج علمية �سحيحة.

- اإك�س��اب الطالب مه��ارات التعامل مع اأ�سئلة الق��درات العليا، وذلك من خالل طرح المزيد م��ن الأمثلة التي تعالج 

م�ستوي��ات القدرات العلي��ا، من خالل تفعيل الأ�سئلة المعتمدة على قراءة الج��داول والر�سومات البيانية والأ�سئلة 

التف�سيرية ذات ال�ستدلل العلمي، وعدم العتماد فقط على م�ستويي الحفظ والفهم.

- لق��د تم بن��اء مناهج العلوم لل�سفوف )9-10( لتحق��ق متطلبات التعليم الأ�سا�سي من خ��الل التركيز على الأن�سطة 

ا والتركيز على تحقيقها  التي تتحقق من خاللها المخرجات المتوقعة، لذا يجب على المعلم قراءة المخرجات جيداً

ا باأن المنهج يت�سمن الكثير من الأن�سطة التي يمكن للمعلم اأن يختار منها  وذلك باختيار الأن�سطة التي تحققها، علماً

ما يحقق هذه المخرجات.

- يجب  مراعاة الفروق الفردية عند التخطيط لتنفيذ الدرو�س النظرية والعملية، واختيار الأهداف ال�سلوكية المنا�سبة 

لذل��ك والت��ي يمكن للمعل��م ا�ستقاقها من المخرجات المعرفي��ة والمهارية  من اأجل تحقيق الغاي��ة المن�سودة وهي 

تحقيق المخرجات التعليمية .

- بالن�سب��ة لبن��د »حقائق علمية« اأو »معلومة تهمك« الواردة في كتب العل��وم لل�سفوف )9-12( فقد ُو�سعت لإثراء 

معلوم��ات الطالب حول المو�سوعات التي يدر�سها وربطها بالمعلومات التي يدر�سها في المواد الأخرى، وبالتالي 

فاإن المعلم غير مطالب بتدري�س هذه البنود ويجب األ يتم تقييم الطالب فيها، كما نود التنويه اإلى اأنه من ال�سروري 

توجيه المتعلم نحو قراءتها وال�ستفادة منها.

- اأن يت��م تقييم الطالب وفق مخرجات التعلُّم الموجودة بدليل المعل��م، وتحقيق مبداأ كفايات التعلُّم من خالل تحقيق 

المتعلم لمخرجات التعلم.

- اإعطاء الطالب فر�سة اأكبر لإجراء الأن�سطة العملية والتو�سل اإلى النتائج وتحليلها علميًّا وبيانيًّا، مع تفعيل ا�ستخدام 
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم6
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

المج�سات الإلكترونية- اإن وجدت – في تنفيذ الأن�سطة العملية المو�سوفة لها ح�سب ما تم طرحه في المنهج.

اإك�س��اب المتعلمين �سلوكيات علمية �سحيحة نحو الإيمان العميق باهلل والتاأمل في الكون، ونحو البيئة وممتلكات   

الوطن ومدخراته من خالل توظيف المعارف والوجدانيات في العلوم.

- ا�ستخ��دام القر���س المدمج »برمجيات مواد العل��وم« لل�سفوف )10-12( المتوفر في مرك��ز م�سادر التعلُّم الذي 

ي�سهم في تحقيق اأهداف المواد الدرا�سية بطريقة جاذبة للطالب.

- ال�ستف��ادة م��ن �سل�سلة »دليل تفعيل وا�ستخدام التقانة في التجارب العملية« و التي تتكون من كتابين: الأول بعنوان 

»المج�س��ات الإلكتروني��ة« والثاني  »ال�سبكة الميكر�سكوبي��ة« تهدف هذه الأدلة ل�ستخ��دام التقانة المتوفرة في 

ا وعلى درجة عالية  المختب��رات المدر�سية بهدف تنفيذ الأن�سط��ة العملية ومعالجة بياناتها في فترة زمنية ق�سيرة جدًّ

من الدقة في القيا�سات وتحليل النتائج.
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7 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

المقدمة :

تتبنى وزارة التربية والتعليم م�سروع ال�سال�سل العالمية في تطوير وتدري�س مناهج العلوم والريا�سيات من منطلق الدور 

المتعاظ��م لم��واد العلوم والريا�سي��ات في هذا الع�سر ، ولال�ستف��ادة من الخبرات العالمي��ة والم�ستجدات المعا�سرة؛ 

حي��ث اأنه من الموؤمل اإحداث نقلة نوعية ف��ي تدري�س هاتين المادتين.  ويهدف الم�سروع اإلى مواكبة التطور المت�سارع 

والم�ستج��دات المتالحقة ف��ي مجال تعليم العلوم والريا�سيات، واإلى رفع م�ستوى تدري���س المواد العلمية ليتوافق مع 

المعايي��ر الدولية والعالمية، كم��ا يهدف اإلى رفع م�ستوى التح�سيل الدرا�سي للطالب في هاتين المادتين، وكذلك رفع 

الكفايات المهنية للمعلمين في تدري�سهما. حيث يعد الرتقاء بم�ستوى العداد المعرفي والمهارى لمخرجات التعليم 

الع��ام اأح��د اأهم متطلبات الدرا�سة في موؤ�س�سات التعليم العالي بحيث تتاح لنا مخرجات بجودة عالية ت�سهم بفاعلية في 

دفع عجلة البناء والتنمية .

مبررات الم�سروع :

ي�ستند تبني الوزارة ل�سال�سل عالمية في تدري�س العلوم والريا�سيات اإلى المنطلقات الآتية:

- مواكبة الم�ستجدات العالمية وحاجات المجتمع ومتطلبات �سوق العمل.

- ال�ستف��ادة من الخبرة العالمية والتوجهات المعا�سرة في اإحداث نقلة نوعية في مناهج العلوم والريا�سيات من حيث 

المحتوى المعرفي والمهارى واأ�سلوب العر�س وتوظيف التقانة.

- رفع م�ستوى تدري�س العلوم والريا�سيات ليتوافق مع المعايير الدولية والعالمية.

- الرتقاء بم�ستوى العداد المعرفي والمهارى لمخرجات التعليم العام لتلبي متطلبات الدرا�سة في موؤ�س�سات التعليم 

العالي.

نبذة عن مشروع السالسل العالمية لمادة العلوم
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم8
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

.TIMSS م�ساركة ال�سلطنة في بع�س الم�سابقات والدرا�سات الدولية مثل الدرا�سة الدولية في الريا�سيات والعلوم -

اأهداف الم�سروع:

يهدف الم�سروع اإلى الآتي:

- مواءمة �سل�سلة عالمية من الكتب الدرا�سية للعلوم والريا�سيات لت�سبح منا�سبة لطالب ال�سلطنة.

- رفع الم�ستوى المعرفي والمهاري  للطالب في مادتي العلوم والريا�سيات.

- رفع الكفايات المهنية للمعلمين في تدري�س العلوم والريا�سيات.

الخطة الزمنية للتطبيق:

تطبق ال�سال�سل التعليمية للعلوم والريا�سيات على مراحل ح�سب الجدول الآتي:

حزم التطبيق )ال�سفوف(العام الدرا�سي

الأول – الثاني – الثالث - الرابع2018/2017

الخام�س - ال�ساد�س2019/2018

ال�سابع - الثامن2020/2019

التا�سع2021/2020

العا�سر2022/2021

الحادي ع�سر2023/2022

الثاني ع�سر2024/2023

مكونات ال�سل�سلة :

تتكون �سل�سلة منهج العلوم من الآتي :

- كتاب التلميذ / الطالب.

- كتاب الن�ساط.

- دليل المعلم
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9 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

: مناهج العلوم للصفوف )4-1( أولاً

1-  الكتب الدرا�سية المعتمدة وعدد الح�س�س الدرا�سية الأ�سبوعية:

 صصحلا ددع فصلا
 ةعبطلا خیرات ةعبطلا مقر باتكلا ةیعوبسألا

 ٣ لوألا
 ذیملتلا باتك
 طاشنلا باتك
 ملعملا لیلد

 م٢٠١٩ - ـھ١٤٤٠ ةیبیرجتلا

 ٣ يناثلا
 ذیملتلا باتك
 طاشنلا باتك
 ملعملا لیلد

 
 م٢٠١٩ - ـھ١٤٤٠ ةیبیرجتلا

 ٣ ثلاثلا
 ذیملتلا باتك
 طاشنلا باتك
 ملعملا لیلد

 
 م٢٠١٩ - ـھ١٤٤٠ ةیبیرجتلا

 ٥ عبارلا
 ذیملتلا باتك
 طاشنلا باتك
 ملعملا لیلد

 
 م٢٠١٩ - ـھ١٤٤٠ ةیبیرجتلا

 

: مناهج العلوم للصفوف )4-1( أولاً
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم10
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

2- خطة تنفيذ الدرو�س لل�سفوف )4-1(

خطة توزيع وت�سل�سل المحتوى -ال�سف الأول

الف�سل الدرا�سي الأول

 

١٠ 

 

 )٤-١( فوفصلل سوردلا ذیفنت ةطخ -٢
 لوألا فصلا- ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ

 لوألا يساردلا لصفلا
 ّةیحلا تانئاكلا :ىلوألا ةدحولا

٧-٦ عوبسألا ٦-٥ عوبسألا  ٢-١عوبسألا  ٤-٣ عوبسألا   

 بارشلاو ماعطلا  ٤-١
 يّحصلا

تاناویحلا راغص  ٣-١ ةّیلحملا تائیبلا  ٢-١   تاناویحلاو تاتابنلا  ١-١ 
 !ّةیح تانئاك يھ

 میوقتو مییقت :تاقیبطت    ٨ عوبسألا
 

 تاتابنلا  :ةیناثلا ةدحولا

١٣-١٢عوبسألا     ١٤ عوبسألا ١١-١٠عوبسألا  ٩ عوبسألا   

 تابنلا ءازجأ  ١-٢ روذبلا ةعارز  ٢-٢ ءوضلاو تابنلا  ٣-٢ میوقتو مییقت :تاقیبطت
 

 نحن  :ةثلاثلا ةدحولا

١٩-١٨ عوبسألا ١٦وبسألا  ١٧عوبسألا  ١٥عوبسألا   

 نوھباشتم نحن  ١-٣ نوفلتخم نحن ٢-٣ انماسجأ ٣-٣ ةعئارلا انساوح٤-٣

 میوقتو مییقت :تاقیبطت     ٢٠ عوبسألا
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11 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

الف�سل الدرا�سي الثاني
 

١١ 

 

 يناثلا يساردلا لصفلا
 يملاع يفّ داوملا :ةعبارلا ةدحولا

٣ عوبسألا     ٤ عوبسألا ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 ؟داوملا نوكتت مم  ١-٤ ّداوملا مادختسا ٢-٤ ّداوملا فینصت  ٣-٤ میوقتو مییقت :تاقیبطت
 

 بحسلاو عفدلا :ةسماخلا ةدحولا

١٠-٩ عوبسألا ٨عوبسألا  ٧-٦ عوبسألا  ٥ عوبسألا   

 ةكرحلا رییغت ٤-٥

 میوقتو مییقت :تاقیبطت

 نم بحسلاو عفدلا  ٣-٥
 انلوح

 بعلملا يف  ١-٥ ؟باعلألا كرحتت فیك  ٢-٥

 

 تاوصألا عامس :ةسداسلا ةدحولا

١٥ عوبسألا ١٤-١٣ عوبسألا  ١٢عوبسألا  ١١ عوبسألا   

 ردصت نیأ نم  ١-٦ انناّذا  ٢-٦ تاوصألا ةكرح  ٣-٦ میوقتو مییقت :تاقیبطت
 ؟تاوصألا
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم12
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

خطة توزيع وت�سل�سل المحتوى - ال�سف الثاني

الف�سل الدرا�سي الأول

 

١٢ 

 

 يناثلا فصلا - ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ
 لوألا يساردلا لصفلا

  انلوح نم طیحملا فاشتكا :ىلوألا ةدحولا

٥ عوبسألا ٤ عوبسألا  ٣ عوبسألا  ٢-١ عوبسألا   

 ةیانعلا اننكمی لھ ٢-١  انسقط ٣-١  يساقلا سقطلا ٤-١
 ؟انتئیبب

  شیعلل ةفلتخم نكامأ ١-١

 میوقتو مییقت :تاقیبطت  ٦ عوبسألا

 

  روخصلا فاشتكا :ةیناثلا ةدحولا

١١ عوبسألا ١٠ عوبسألا  ٩ عوبسألا  ٨ -٧ عوبسألا   

 ةیعیبطلا داوملا ٤-٢
 ىرخألا

 ؟روخصلا يھام  ١-٢  روخصلا تامادختسا ٢-٢ ةبرتلا ٣-٢

 میوقتو مییقت :تاقیبطت  ١٢ عوبسألا    

 

  داوملا رییغت :ةثلاثلا ةدحولا

١٩-١٧عوبسألا ١٦ عوبسألا  ١٥ عوبسألا  ١٤-١٣ عوبسألا   

  دیربتلاو نیخستلا ٤-٣

 هایم نوكت اذامل ٥-٣
 ؟ةحلام رحبلا

  داوملا لكش رییغت ١-٣  يللاو ينثلا ٢-٣  ةعئارلا ةنورملا ٣-٣

 میوقتو مییقت :تاقیبطت     ٢٠ عوبسألا
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13 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 الف�سل الدرا�سي الثاني:

١٣ 

 

 :يناثلا يساردلا لصفلا
   مالظلاو ءوضلا :ةعبارلا ةدحولا

٤ عوبسألا ٣ عوبسألا  ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

  ءوضلا رداصم ١-٤ ةمُلظلا ٢-٤ لالظلا نیوكت ٣-٤ لظلا لاكشأ ٤-٤

 میوقتو مییقت :تاقیبطت     ٥ عوبسألا

 

 ءابرھكلا :ةسماخلا ةدحولا

١٠-٩  عوبسألا ٨ عوبسألا  ٧ عوبسألا  ٦ عوبسألا   

 تاكرحملا مادختسا ٤-٥
 يئابرھكلا نانطلاو ةیئابرھكلا

  ةیئابرھكلا حیتافملا ٥-٥

 ةرئادلا بیكرت ٣-٥
  ةیئابرھكلا

 ىلع ةظفاحملا ٢-٥
 ةمالسلا

 انلوح نمءابرھكلا١-٥

 میوقتو مییقت :تاقیبطت    ١١ عوبسألا

 

  سمشلاو ضرألا :ةسداسلا ةدحولا

١٤ عوبسألا      ١٥ عوبسألا ١٣ عوبسألا  ١٢ عوبسألا   

  راھنلاو لیللا ١-٦  ؟سمشلا كرحتت لھ ٢-٦ لالظلا ریغت ٣-٦ میوقتو مییقت :تاقیبطت
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم14
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

خطة توزيع وت�سل�سل المحتوى - ال�سف الثالث

الف�سل الدرا�سي الأول

 

١٤ 

 

 ثلاثلا فصلا - ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ

 لوألا يساردلا لصفلا
    تاتابنلاب ءانتعالا :ىلوألا ةدحولا

٦-٥ عوبسألا ٤ عوبسألا  ٣-٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 ةجردو تاتابنلا ومن ٤-١
  ةرارحلا

 ىلإ ةجاحب تاتابنلا ٢-١  ءاملا لقن ٣-١
  ءاملاو ءوضلا

   اھؤازجأو تاتابنلا١-١

 میوقتو مییقت :تاقیبطت     ٧ عوبسألا

 

     انسفنأب ءانتعالا :ةیناثلا ةدحولا

١٢ عوبسألا ١١-١٠ عوبسألا  ٩ عوبسألا  ٨ عوبسألا   

 ةیضایرلا نیرامتلا ٤-٢
   مونلاو

 ریغ يئاذغ ماظن ٣-٢
 يحص

    ةیئاذغلا تاعومجملا١-٢  يحص يئاذغ ماظن ٢-٢

 میوقتو مییقت :تاقیبطت   ١٣ عوبسألا

 

   ةیحلا تانئاكلا :ةثلاثلا ةدحولا

١٨ عوبسألا ١٧-١٦ عوبسألا  ١٥عوبسألا  ١٤ عوبسألا   

 رشبلا فینصت ٤-٣

 

 ةیحلا تانئاكلا١-٣  ةیذغتلاو ومنلا ٢-٣  رثاكتلاو ةكرحلا ٣-٣
     ةیحلا ریغ ءایشألاو

 ١٩ عوبسألا ٢٠ عوبسألا

    ةیحلا تانئاكلا فینصت ٥-٣ میوقتو مییقت :تاقیبطت
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15 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

الف�سل الدرا�سي الثاني

 

١٥ 

 

 يناثلا يساردلا لصفلا
 سمخلا انساوح :ةعبارلا ةدحولا

٣ عوبسألا    ٤ عوبسألا ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 سمللاو عمسلا١-٤  مشلاو قوذتلا ٢-٤ رصبلا ٣-٤ میوقتو مییقت :تاقیبطت

 

  داوملا ءاصقتسا :ةسماخلا ةدحولا

٨ عوبسألا ٧ عوبسألا  ٦ عوبسألا  ٥ عوبسألا   

  داوملا رابتخا ٤-٥

 

     داوملا صئاصخ١-٥ داوملا فینصت ٢-٥ داوملا تامادختسا ٣-٥

 ٩ عوبسألا ١٠ عوبسألا

  ةطنغملل ةلباقلا داوملا ٥-٥ میوقتو مییقت :تاقیبطت

 

  ةكرحلاو ىوقلا :ةسداسلا ةدحولا

١٤ عوبسألا ١٣ عوبسألا  ١٢ عوبسألا  ١١ عوبسألا   

       بحسلاو عفدلا ١-٦  لكشلا رییغت ٢-٦ ؟ةوقلا هذھ مجح ام ٣-٦ يكربنزلا نازیملا ٤-٦

١٥ عوبسألا  

 كاكتحالا ٥-٦

 میوقتو مییقت :تاقیبطت
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم16
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

خطة توزيع وت�سل�سل المحتوى - ال�سف الرابع

الف�سل الدرا�سي الأول

 

١٦ 

 

عبارلا فصلا - ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ  

 لوألا يساردلا لصفلا

  ناویحلاو ناسنإلا :ىلوألا ةدحولا

٤ عوبسألا ٣ عوبسألا  ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 ةیمظعلا لكایھلا ٤-١
   ةكرحلاو

 لكیھ ىلإ جاتحن اذامل ٣-١
  ؟يمظع

 يمظعلا لكیھلا ٢-١
 ناسنإلل

  ةیمظعلا لكایھلا١-١

٦ عوبسألا ٥ عوبسألا   

  ةیودأك ریقاقعلا ٥-١ میوقتو مییقت :تاقیبطت

 ؟ةیودألا لمعت فیك ٦-١
 

  تائیبلاو ةیحلا تانئاكلا :ةیناثلا ةدحولا

١٠ عوبسألا ٩ عوبسألا  ٨ عوبسألا  ٧ عوبسألا   

 ىلع رثؤن فیك ٦-٢
 ؟ةئیبلا

 تاناویحلا زییمت ٥-٢
  ةیراقفاللا

  ةیعیبطلا نطاوملا يف تاناویحلا ٣-٢

  ةیفیرعتلا حیتافملا ٤-٢

  ةشھدملا رویطلا١-٢

  نوزلحلا نطوم ٢-٢

 ١١ عوبسألا ١٢ عوبسألا ١٣ عوبسألا

  عئارلا ءاملا ٧-٢ ضرألا يمحت ریودتلا ةداعإ ٨-٢ میوقتو مییقت :تاقیبطت
 

 ةیزاغلاو ةلئاسلاو ةبلصلا داوملا :ةثلاثلا ةدحولا

١٧ عوبسألا ١٦ عوبسألا  ١٥ عوبسألا  ١٤ عوبسألا   

 دمجتلاو راھصنالا ٤-٣
 نایلغلاو

 داوملا فلتخت فیك ٣-٣
  ؟ةیزاغلاو ةلئاسلاو ةبلصلا

 نم نوكتت ةداملا ٢-٣
 تائیزج

  ةداملا١-٣

 ١٨ عوبسألا ١٩ عوبسألا ٢٠ عوبسألا

 تاجردو راھصنالا تاجرد ٦-٣ میوقتو مییقت :تاقیبطت
 نایلغلا

 نم ةفلتخم عاونأ راھصنا ٥-٣
  ةبلصلا داوملا
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الف�سل الدرا�سي الثاني

 

١٧ 

 

 يناثلا يساردلا لصفلا
  توصلا :ةعبارلا ةدحولا

٥ عوبسألا ٤ عوبسألا  ٣-٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

  ةجردلا تاذ تاوصألا ٧-٤
  ةضفخنملا ةجردلاو ةیلاعلا

 

  توصلا ةدش ٥-٤

   تاوصألا تفخ ٦-٤

  ؟توصلا لقتنی فیك ٣-٤

 ةیوقلا تاوصألا ٤-٤
   ةفیعضلاو

  داوملا ربع توصلا لقتنی١-٤

 داوملا ربع توصلا لقتنی٢-٤
   ةفلتخملا

 ٦ عوبسألا ٧ عوبسألا ٨ عوبسألا

 ةیعاقیإلا تالآلا يف توصلا ةجرد ٨-٤ خفنلا تالآب عاتمتسالا  ٩-٤ میوقتو مییقت :تاقیبطت

 

 ةیسیطانغملاو ءابرھكلا :ةسماخلا ةدحولا

١٢ عوبسألا ١١ عوبسألا  ١٠ عوبسألا  ٩ عوبسألا   

 ةایحلا يف سیطانغملا ٧-٥
  ةیمویلا

   ةیسیطانغملا باطقألا ٨-٥

 عم ةیئابرھكلا رئاودلا ٥-٥
 يئابرھكلا نانطلا

 ةیئابرھكلا تالیصوتلا ٦-٥

  ةیئابرھكلا حیتافملا ٣-٥

  تاذ ةیئابرھكلا رئاودلا ٤-٥
   ةیفاضإلا تانوكملا

 يف يرست ءابرھكلا١-٥
  ةرئادلا

 ةرئادلا تانوكم ٢-٥
   ةطیسبلا ةیئابرھكلا

 ١٣ عوبسألا ١٤ عوبسألا ١٥ عوبسألا
  سیطانغملا ةوق ٩-٥ ؟ةطنغملل ةلباق نداعملا يأ ١٠-٥ میوقتو مییقت :تاقیبطت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٤-١( فوفصلل مولعلا جھانم يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت -٣     
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3- ت�سويبات الأخطاء الواردة في مناهج العلوم لل�سفوف )4-1( 

 

١٨ 

 

 
)لوألا يساردلا لصفلا( ذیملتلا باتك : باتكلا          لوألا : فصلا          مولعلا : ةداملا  

ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 
مسرلا ١٤  سمن ةیلحس 
 لاؤسلا ٢٣

 مقر
)أ(٣  

 سمشلا عابت تابن ةدرو...

 رصبلل ةیؤرلل ٦ ٣١
 اھءاذغ اھماعط ٨ ٣٨

 
)لوألا يساردلا لصفلا( طاشنلا باتك : باتكلا          لوألا : فصلا          مولعلا : ةداملا  

ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 
نیرمت ٥٢  

)٢-٢(  

   ةتبن - ةرذب -٢ ةبرت -ءام -١ ةتبن - ةرذب -٢ ءام – ةبرت -١

i ناویحلا ریغصو ناسنإلا ریغص تاناویحلا راغص ٥ 

 ناویحلا ریغصو ناسنإلا ریغص تاناویحلا راغص ١ ١٠

 
)لوألا يساردلا لصفلا( ملعملا لیلد : باتكلا          لوألا : فصلا          مولعلا : ةداملا  

ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

 لفسأ ١٣
لكشلا  

 ھلحم بحاص اھلحم ةبحاص

 ةببدلا دسألا  ٢٣

ii ناویحلا ریغصو ناسنإلا ریغص تاناویحلا راغص ٥ 

 ناونع ١٧
 عوضوملا

٣-١  
 يمسج
 قالمعلا

دیعسو  

 تاناویحلا راغص
 
 قاسلا ةیمست
 

 ناویحلا ریغصو ناسنإلا ریغص
 
 ذخفلا ىلا مھسلا ریشی
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١٩ 

 

 
٢٣ 

 بوسعیلا - عدفضلا – ةطبلا - ةكربلا ةفض 
  لدنمسلا –

 نیفلودلا،توحلا ،ةیئاملا ةافحلسلا،ةكمسلا:رحبلا
 ىعفألا،

 ةنبجلا ةبنجلا ١٣ ٢٣

 ىعفألا ةفاضإ ىعفألا ركذت مل ١٠ ٢٣

 ةیلاتلا ءایشألا دجأ نأ عیطتسأ ينأ دقتعأ* ٣ ٣٣
 ةیلاتلا ءایشألا دجأ نأ عیطتسأ ينأ دقتعأ*

 ةیلاتلا ةیحلا تانئاكلا دجأ نأ عیطتسأ ينأ عقوتأ*
 ةیلاتلا ةیحلا تانئاكلا تدجو *

 تاباجالا ٥٥
 ةصاخلا

 باتكب
ذیملتلا  

 ھمطاف -أ-٣ هراس مسا درو -أ-٣

 ةمسر ٦١
تابنلا  

 ةرھزلا ىلع مھسلا سأر عضو ةقرولا ىلع مھسلا سأر دوجو

 :ءاصقتسالا ةیادب يف ةرذبلا مسرا اھیلع تایمستلا عضوو ةتبنلا نیولتب مق ٣ ٦٢

ھمسرلا ٦٨  ذخفلا كرولا 

 :٣ ھطقنلا ٧٥
 راكفا
سردلل  

 قفرملا ،غسرلا عوكلا ، مصعملا

مسرلا ٧٨  مھسلا ناكم رییغت ( ماھبإلا – غسرلا – قفرملا كرولا – دیلا – مصعملا – عوكلا 
 ذخفلا – )

 ةقرو ٨١
  لمعلا

٥-٣  

 رظنلا...:ساوحلا
 رعشلا – مدقلا -  سأرلا - قاسلا – عارذلا

 مدقلا عباصأ – فتكلا –

 رصبلا....:ساوحلا
 ) طقف ( فتك – رعش – مدق – قاس – عارذ

 راطق ٩٢
 ءازجأ
مسجلا  

 ةسمخ تابرعلا ددع ةعبرأ تابرعلا ددع
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٢٠ 

 

 )لوألا يساردلا لصفلا( ذیملتلا باتك : باتكلا          يناثلا : فصلا          مولعلا : ةداملا
ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

ةروصلا ١٨  فذحی ناوصلا 
 ٣-٢ طاشن ٣-٢ طاشن ٥ ٢٣
 ) تدرو امنیا لدعت ( ةّعنصم ةیعانطصا ٢٣ ٢٣
 . ةریغصلا تاناویحلا )تدرو امنیأ( ةرشح وأ تارشحلا - ٣٨

 
)لوألا يساردلا لصفلا( طاشنلا باتك : باتكلا          يناثلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  

ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 
مسرلا ١٤  ةیلمر ةبرت ةثلاثلا  - ةیرخص ةبرت ىلوألا  ةیرخص ةبرت ةثلاثلا – ةیلمر ةبرت ىلوألا 

 
)لوألا يساردلا لصفلا( ذیملتلا باتك : باتكلا          ثلاثلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  

ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

 ناصغأو قاروأل ثدحی نأ عقوتت اذام ٩ ٨
 ؟تاتابنلا روذجو

 روذجو ناقیسو قاروأل ثدحی نأ عقوتت اذام
 ؟تاتابنلا

 ناقیسو قاروأل ثدحی نأ عقوتت اذام  ناصغأو قاروأل ثدحی نأ عقوتت اذام ٣ ٩
لودجلا ١٢  ئفاد ناكم – دراب ناكم ةئفادلا ةتبنلا – ةراحلا / ةدرابلا ةتبنلا 

١٣ 
 قیلعتلا

 لفسأ
ةروصلا  

 ٦٠ ةرارحلا تاجرد اھیف ىطختت ثیح
 ةیزیلیس ةجرد

 ةجرد ٥٠ ةرارحلا تاجرد اھیف ىطختت ثیح
 ةیزیلیس

 اذام ١٣
تملعت  سراقلا دربلل اھضرعت دنع تاتابنلا مظعم تومت سراقلا دربلل اھضرعت دنع تاتابنلا تومت 

 ةروصلا ١٦
ىلوألا  

 تاجتنم ةروص عم ضیبلا ةروص دوجو
 نابلألا

 تاجتنم ةعومجم نم ضیبلا ةروص فذح
 نابلألا

١٨ 
 ةروص
 مرھلا
يئاذغلا  

 ةعومجم يف تایلوقبلا ةروص دوجو
  تایوشنلا

 ىلإ تایوشنلا ةعومجم نم تایلوقبلا ةروص لقن
 تانیتوربلا ةعومجم

١٨ 
 ةروص
 مرھلا
يئاذغلا  

 ةعومجم يف میركسیآلا ةروص دوجو
 نابلألا تاجتنم

 تاجتنم ةعومجم نم میركسیآلا ةروص لقن
 تایركسلاو نوھدلا ةعومجم ىلإ نابلألا

 ةیح ریغ ءایشأ ةیح ریغ تانئاك  ١٤ ٢٧
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٢١ 

 

٣١ 
 قیلعتلا

 لفسأ
ةروصلا  

 ھمأ بیج يف رغنكلا ریغص سلجی ھمأ بیج يف رغنكلا لفط سلجی

 عیضر - ةعفای ةتبن لفط - ةتبن ١١ ٣٦

 لفسأ ٣٧
 راغصلا نم ددع ربكأ جاتنإ راغصلا نم ددع ربكأ باجنإ لودجلا

 
)لوألا يساردلا لصفلا( ملعملا لیلد : باتكلا          ثلاثلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  

ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

٢١ 

 تاباجإلا
 ةصاخلا
 قاروأب
لمعلا  

 ٤ = تاتابنلا ددع :لبجلا
 ١٠ = تاتابنلا ددع :لاغدألا ةباغ

 ٥ = تاتابنلا ددع :لبجلا
 ١٥ = تاتابنلا ددع :لاغدألا

ریخألا ٢٢  ٥-١ لمعلا ةقرو  ١-٥ لمعلا ةقرو 

 تاملكلا ٢٢
ةعطاقتملا  

 ةرھز -٧  ةرذب -٧

يناثلا ٤٨  تایوشنلا تاردیھوبركلا 
 دومعلا ٤٩

عبارلا  
 ةعومجم نمض ضیبلا ةروص فینصت
 نابلألا تاقتشم

 تانیتوربلا ةعومجم نمض اھعضو

 دومعلا ٤٩
يناثلا  

 نمض ریصعلا بورشم ةروص فینصت
 تاورضخلاو ھكاوفلا ةعومجم

 نمض ریصعلا بورشم ةروص فینصت
 تایركسلاو نوھدلا ةعومجم

  ب٤-٣لمعلا ةقرو ةباجإ ٣٤ ٧٢
 ماستبا - ب-٢

 ةراس      -ب -٢

 ,يدھملا ,دمحم ,امیر ,ىورأ ,دونعلا ٣٦ ٧٢
 ءامیش ,ةشئاع

 مساج ,لیمج ،امیر ,لصیف ,دومحم ,لالط ,امل

٥ لاؤس ٧٥  ؟ءارضخ قاروأ ةتبنلا ىدل لھ 
 ؟كاوشأ ةتبنلل لھ
 ؟ةرھز يھ لھ

 ؟ءارضخ قاروأ ةتبنلا هذھل لھ
 ؟راھزأ اھیدل لھ
 

 عیضر عیضر لفط ٢٥ ٧٥
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٢٢ 

 

)يناثلا يساردلا لصفلا( ذیملتلا باتك : باتكلا          ثلاثلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  
ةحفصلا   بیوصتلا  أطخلا  رطسلا 

 ققحت ٤١
 نم

كمدقت  

 )نرم( ّنیل )نیل( نف ططخم

 

)لوألا يساردلا لصفلا( ذیملتلا باتك : باتكلا          عبارلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  
ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

 كمسج يف مظع لوطأ ذخفلا مظع دُعی كقاس يف مظع لوطأ ذخفلا مظع دُعی ٥ ٨

ةلئسألا ٨  
 ضرعأ ثانإلا دنع كرولا ماظع نإ )٦(
 ببسلا ام .روكذلا دنع كرولا ماظع نم
 ؟كیأرب

 .ملعملا لیلدب ةباجإلا عم لاؤسلا فذحی

لكشلا ٩  قاسلا ةبصق قاسلا ماظع 
لكشلا ٩  دعاسلا - دضعلا :ةفاضإ ةصقان لكشلا تانایب 

 طاشن ١٠
٣-١  دضعلا ةمظع كعارذ مظع 

 طاشن ١٠
٣-١  دضعلا ىلعألا عارذلا 

 طاشن ١٣
٤-١  ةیفلخلا كدضع ةلضع ةیفلخلا ىلعألا عارذلا ةلضع 

 مھدضع ماظع ىلعألا مھعارذ مظع ١ ١٩
لودجلا ١٩  مس ٢٣ مس ٢٥ 
 ٢-٢ طاشن  ١ – ٢  طاشن ١ ٢٣
 .نابعثلاو ةكمسلاو ةطقلاو ریطلا زییمت اننكمی .ةكمسلاو ةطقلاو ریطلا زییمت اننكمی ٧ ٢٦

 حاتفملا ٢٦
يفیرعتلا  ؟نالجر ھل لھ ؟نامدق ھل لھ 

 ب٧-٢ طاشن أ٧-٢ طاشن ١ ٣٣
 )تدرو امنیأ ححصت( تایافنلا تافلخملا ٢ ٣٤
 طاشن ٣٩

١-٣  
 مویدوصلا تانوبركیب ادوصلا تانوبركیب
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٢٣ 

 

 تائیزجلا ةكرح تائیزجلا ةعرس ةجرد ١٠ ٤٠
 زاغلا رشتنی .ةعاقفلا لخاد زاغلا دجاوتی ٤ ٤٣

 .ءاعولا جراخ
 ةروصلا ظحال ،ةعاقفلا لخاد زاغلا دجوی
 زاغلا نإف ءاعولا دوجو مدع ةلاح يفو .ةلباقملا
 .جراخلا يف رشتنی

 تادرفم ٤٤
ملعتلل  

 )تدرو امنیأ ححصت( ءاملا راخب راخب

 رھصنت ىتح  بوذت ىتح ٢ ٤٧
 ةرھصنملا ةبئاذلا ٣ ٤٧
 قیلعت ٤٧

 لفسأ
ةروصلا  

 رھصنملا بھذلا بئاذلا بھذلا

 اذام ٤٧
؟تملعت  

 رھصنت بوذت

  جلثلا راھصنا ةجرد  ءاملا راھصنا ةجرد ١٢ ٤٩
 لئاسلا ةرارح ةجرد سایقل ءاوھلا ةرارح ةجرد سایقل ٩ ٥٢
 ةرارح ةجرد سیقیس – عدوتسمب كسمت ال ةرارح سیقیس – ةرجحب كسمت ال ٨ ٥٢
 لبق ٥٢

ریخألا  
 دوجوم ةرارحلا نازیم عدوتسم ةدوجوم ةرارحلا نازیم ةرجح

ریخألا ٥٢  ھترارح ةجرد ھترارح 
 جلثلا رھصنی جلثلا راھصنال جلثلا بوذی - جلثلا نابوذل ٧ ٥٣
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٢٤ 

 

)لوألا يساردلا لصفلا( طاشنلا باتك : باتكلا          عبارلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  
ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

 قودنص ١٠
تاملكلا  دضعلا ةمظع ىلعألا عارذلا مظع 

 )تدرو امنیأ ححصت( دضعلا ةمظع ىلعألا عارذلا ٣ ١١
 )رصقیو ضبقنی( / )لوطیو طسبنی( لوطی / رصقیو ضبقنی / يختری ١٥ ١٣

 ةیئزجلا ١٦
 ضرملا فقوت نأ ضرملل انضرعت فقوت نأ ٢

 دومعلا ٢٥
يناثلا  يحلا نئاكلاب طیحی ام طیحملا 

 نیرمت  ٣٠
٥-٣  بوذت ىتح -٤ 

  رھصنت ىتح -٤
 

 قودنص ٣٢
تاملكلا  رھصنت بوذت 

 

)لوألا يساردلا لصفلا( ملعملا لیلد : باتكلا          عبارلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  
ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

ةرقف ٢٦ ١٤ ١٣ ةرقف ٣٣   

عالضأ ٣ ١٤ )تدرو امنیأ ححصت( عولض   

ایندلا عارذلا ٩ ١٥ دعاسلا   

ىلعألا عارذلا مظع ٥ ١٨ )تدرو امنیأ ححصت( دضعلا ةمظع   

 تاباجإلا ١٩
 ةصاخلا
 قاروأب
لمعلا  

ةجردم ریغ أ٣-١ لمعلا ةقرو ةباجإ  اھعمجی يتلا تانایبلا ىلع تاباجإلا دمتعت 
ماظعلا لوط تاسایق نم ذیمالتلا  

 تاباجإلا ٢٢
 ةصاخلا
 قاروأب
لمعلا  

يلفسلا عارذلا  

نیسأرلا تاذ ةلضعلا  

سوؤرلا ةیثالث ةلضعلا  

دعاسلا  

ةیمامألا دضعلا ةلضع  

ةیفلخلا دضعلا ةلضع  

ماعطلا عم ١٥ ٢٥ لكألا دعب   
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٢٥ 

 

 عبرم ٢٧
تاملكلا  

قاسلا مظع قاسلا ةبصق ةمظع   

لودجلا ٢٨ ىلعألا عارذلا  دضعلا   

١١-١٠ ٣٠ ىلفسلاو ایلعلا عارذلا  دعاسلاو دضعلا   

 نم ٣ ٣٥
لفسألا  

مؤالت )تدرو امنیأ ححصت( ّفیكت   

ةرجشلا عذج  ةرجشلا ناصغأ  ٢٤ ٣٩  

٧-٢ لمعلا ةقرو ٣٠ ٤٧ ٦-٢ لمعلا ةقرو   

راھنألا ثولت ٥٦ ٤٨ راحبلا ثولت   

عنصملا برق اھلقاو ةباغلا ٣ ٤٩ تایافنلا مدارم برق اھلقأو عرازملا   

راھنألا فیظنت تاءارجا ذاختا ٦ ٤٩ جالفألا فیظنت تاءارجا ذاختا   

عنصملا ریدم عم لصاوتلا ٧ ٤٩ تایافنلا مدرم ریدم عم لصاوتلا   

ناریطلا عیطتسی ال .١ ٤ ٥٣ ناریطلا عیطتسی ال رئاط .١   

ضرألا دود ٤ ٥٦ )تدرو امنیأ ححصت( ضرألا نادید   

٦ -٢ لمعلا ةقرو ١ ٦٠ ٧-٢ لمعلا ةقرو   

٧١ 
 ةباجإ
 نیرمت

٤-٣  
ءام )أ( ةداملا تاجلثم   

 ةباجإ ٧١
 نیرمت

٤-٣  

 اھنأب ةدبزلا )د( ةداملا تفنص لودجلا يف
 باتك يف ةبلصلا ةلاحلاب رھظت امنیب ،ةلئاس
٢٩ ص )د( ةروص طاشنلا  

 يف نوكت ةالقملا ىلع ةدبزلا نأب بالطلل حیضوت
 دنع مسرلا لادبتسا متی فوس( ةلئاسلا ةلاحلا
)باتكلا ریوطت  

٧١- 
٧٦ 

بوذت - بیوذت – نابوذلا  رھصنت - رھص – راھصنالا   

 

قئاقدلاب ١٥ ٧٤ راھصنالا  يناوثلاب  ةدم راھصنالا ةدم   

ءاملا راھصنا ةرارح ةجرد -٣ ٢١ ٧٥ جلثلا راھصنا ةرارح ةجرد -٣   

لاتسیركلا دادعإ ٢ ٨١ ةرولبلا نیوكت   
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٢٦ 

 

 
 

)يناثلا يساردلا لصفلا( ذیملتلا باتك : باتكلا          عبارلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  
ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

 نم ٣ ٣٢
لفسأ  

 يودیلا حابصملا يف  يئابرھكلا حابصملا يف

 

 

 
 )يناثلا يساردلا لصفلا( ملعملا لیلد : باتكلا          عبارلا : فصلا          مولعلا : ةداملا

ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 
  :ذیملتلا باتك ةلئسأب ةصاخلا تاباجإلا ٦ ٣٠

 نیدیلا قیفصت -١
 ةوقب بابلا قالغإ -١

 توصلا ةجرد -١  توصلا ةدش -١ :ةیوغللا ةعجارملا ٢٧ ٣٧
 ١٫٥( تاذ تایراطب عبرأ ىلإ جاتحت -٤ ٧ ٧٠

 ةبعلل )تلوف ٦( ىلع لصحن يكل )تلوف
 ١٫٥( ةیئابرھكلا ةیلخلل يئابرھكلا دھجلا نأل -٤
 ةبعللا لیغشتل يفكی ال )تلوف

 براقع سكع هاجتاب ةرئادلا يرست -ب -٤ ٧ ٨٢
 ةعاسلا

 براقع هاجتاب يئابرھكلا رایتلا يرسی -ب -٤
 ةعاسلا
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٢٧ 

 

 

 لوألا يساردلا لصفلا – عبارلا فصلل ملعملا لیلد يف ٥-٢ نیرمت ةباجإ لیدعت

 :يفیرعتلا حاتفملا نم رسیألا ءزجلا ىلإ نیمیألا ءزجلا نم تالیطتسملا ءلم لالخ نم ةباجإلا متت

 .ةدودلا ،نیعبرأو ةعبرأ مأ ،بوسعیلا ،ةشارفلا ،ةقوسعدلا ،ةلحنلا
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٢٨ 

 

)١٠-٥( فوفصلل مولعلا جھانم :ًایناث  
 ةلسلس قیبطت يساردلا ماعلا اذھ يف  متیس ،تایضایرلاو مولعلا لسالس قیبطتل ةینمزلا ةطخلا ءوض يف

 .نماثلاو عباسلا نیفصلل مولعلا
 ةیعوبسألا ةیساردلا صصحلا ددعو ةدمتعملا ةیساردلا بتكلا -١

 

 صصحلا ددع فصلا
 ةعبطلا خیرات ةعبطلا مقر باتكلا ةیعوبسألا

 ٥ سماخلا

 بلاطلا باتك
 

 ةیبیرجتلا

 م ٢٠١٩ – ـھ١٤٤٠

 م٢٠١٨ - ـھ١٤٣٩ طاشنلا باتك

 م ٢٠١٩ – ـھ١٤٤٠ ملعملا لیلد

 ٥ سداسلا

 بلاطلا باتك
 

 ةیبیرجتلا

 م ٢٠١٩ – ـھ١٤٤٠

 م٢٠١٨ - ـھ١٤٣٩ طاشنلا باتك
 م ٢٠١٩ – ـھ١٤٤٠ ملعملا لیلد

 ٦ عباسلا
 باتك

 م٢٠١٩ - ـھ١٤٤٠ ةیبیرجتلا )لیلدلا/بلاطلا/طاشنلا(

 ٦ نماثلا
 باتك

 م٢٠١٩ - ـھ١٤٤٠ ةیبیرجتلا )لیلدلا/بلاطلا/طاشنلا(

 

 

 

 

 

 

 

في �سوء الخطة الزمنية لتطبيق �سال�سل العلوم والريا�سيات، �سيتم  في هذا العام الدرا�سي تطبيق �سل�سلة العلوم لل�سفين 

ال�سابع والثامن.

1- الكتب الدرا�سية المعتمدة وعدد الح�س�س الدرا�سية الأ�سبوعية

ثانيا: مناهج العلوم للصفوف )10-5(
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٢٩ 

 

 :)١٠-٩( فوفصلل ةیعوبسألا صصحلا ددعو ةدمتعملا ةیساردلا بتكلا -٢
 

 فصلا

 ةررقملا ةیساردلا صصحلا ددع

 باتكلا
 مقر

 ةعبطلا
 ةعبطلا خیرات

 نیترتفلا تاذ سرادملا ةدحاولا ةرتفلا سرادم

 ددع

 صصحلا

 ةیعوبسألا

 صصحلا ددع يلامجإ
 يساردلا لصفلا يف

 ددع

 صصحلا

 ةیعوبسألا

 صصحلا ددع يلامجإ
 يساردلا لصفلا يف

 يناثلا لوألا يناثلا لوألا

مولعلا ٧٨ ١٠٢ ٦ ٩١ ١١٩ ٧ عساتلا ىلوألا   
 - ـھ١٤٤٠

م٢٠١٩  

مولعلا ٧٨ ١٠٢ ٦ ٩١ ١١٩ ٧ رشاعلا  ةیبیرجتلا 
 - ـھ٤٠١٤

م٩٢٠١  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- الكتب الدرا�سية المعتمدة وعدد الح�س�س الأ�سبوعية لل�سفوف )10-9(:
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3-  خطة تنفيذ الدرو�س لل�سفوف )5 - 10(

خطة توزيع وت�سل�سل المحتوى - ال�سف الخام�س

الف�سل الدرا�سي الأول:

 

٣٠ 

 

 )١٠ - ٥( فوفصلل سوردلا ذیفنت ةطخ  -٣
 سماخلا فصلا - ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ

 :لوألا يساردلا لصفلا

  تابنلا ومن ءاصقتسا :ىلوألا ةدحولا

٥ عوبسألا ٤ عوبسألا  ٣ عوبسألا  ١ عوبسألا  ٢  عوبسألا   

 ءوضلاو تابنلا ٥-١

 مییقت :تاقیبطت
 میوقتو

 تابنلا جاتحی اذام ٤-١
 ؟ومنی يك

 ءوضلاو تابنلا ٥-١

 ةیلمع ءاصقتسا ٣-١
 تابنإلا

 جاتحی اذام ٤-١
  ؟ومنی يك تابنلا

 ومنت فیك ٢-١
 ؟روذبلا

 ةیلمع ءاصقتسا ٣-١
 تابنإلا

 روذبلا١-١

 ومنت فیك ٢-١
  ؟روذبلا

 

  ةیرھزلا تاتابنلا ةایح ةرود :ةیناثلا ةدحولا

١٠ عوبسألا ٩ عوبسألا  ٨  عوبسألا  ٧ عوبسألا  ٦ عوبسألا   

  تابنلا ةایح ةرود ٧-٢

 مییقت :تاقیبطت
 میوقتو

 حیقلتلا ٥-٢

 حیقلتلا ءاصقتسا ٦-٢

  تابنلا ةایح ةرود ٧-٢

 ةرھزلا ءازجأ ٤-٢

 حیقلتلا ٥-٢

 رشتنت فیك ٢-٢
 ؟روذبلا

 ىرخأ قرط ٣-٢
 روذبلا راشتنال

 يوتحی اذامل ١-٢
  ؟راھزأ ىلع تابنلا

 رشتنت فیك ٢-٢
  ؟روذبلا
 

 ةداملا تالاح :ةثلاثلا ةدحولا

١٥ عوبسألا ١٤ عوبسألا  ١٣ عوبسألا  ١٢ عوبسألا  ١١ عوبسألا   

 ءاملا ةرود ٦-٣

 نایلغلا  ٧-٣

 فیثكتلا ٥-٣

 ءاملا ةرود ٦-٣

 

 رخبتلا ءاصقتسا ٤-٣
 لولحملا نم

 

 رخبتلا دُعی اذامل ٢-٣
 ؟ادیفم

 رخبتلا ءاصقتسا ٣-٣

 رخبتلا ١-٣

 رخبتلا دُعی اذامل ٢-٣
 ؟ادیفم

 ١٦ عوبسألا ١٧ عوبسألا

 ؟ةرارحلا ةجرد جیردت عرتخم نم ٩-٣

 میوقتو مییقت :تاقیبطت

 نایلغلا ٧-٣

 راھصنالا ٨-٣
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الف�سل الدرا�سي الثاني:

 

٣١ 

 

 :يناثلا يساردلا لصفلا
  ءوضلا :ةعبارلا ةدحولا

٤ عوبسألا ٣ عوبسألا  ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 ءوضلا هاجتا ریغت ٥-٤

 میوقتو مییقت :تاقیبطت

 كفلخ ام ةیؤر ٣-٤

 سكعت يتلا حطسالا ام ٤-٤
 ؟لضفأ لكشب ءوضلا

 ایارملا ٢-٤

  كفلخ ام ةیؤر ٣-٤

 نم ءوضلا لاقتنا١-٤
 ردصم

 ایارملا ٢-٤

 

  لالظلا :ةسماخلا ةدحولا

٩ عوبسألا ٨-٧ عوبسألا  ٦-٥ عوبسألا   

  ؟ هومھفو ءوضلا ءاملعلا ساق فیك ٧-٥

 میوقتو مییقت :تاقیبطت

 ؟لظلا مجح ىلع رثؤی يذلا ام ٤-٥

 لظلا لاوطأ ءاصقتسا ٥-٥

 ءوضلا ةدش سایق ٦-٥

 طوطخ يف ءوضلا لاقتنا ١ -٥
  ةمیقتسم

 رورمب حمست يتلا داوملا ام ٢-٥
  ءوضلا

 لظلا ىمدو ةیلظلا روصلا ٣-٥

 

 ضرألا تاكرح :ةسداسلا ةدحولا

١٣ عوبسألا ١٢ عوبسألا  ١١- ١٠ عوبسألا   

 موجنلا فاشكتسا ٧-٦

 میوقتو مییقت :تاقیبطت

 اھبورغو سمشلا قورش ٤-٦

 سمشلا لوح ضرألا نارود ٥-٦

 يسمشلا ماظنلا فاشكتسا ٦-٦

 رمقلاو ،ضرألاو ،سمشلا ١-٦

 ؟سمشلا كرحتت لھ ٢-٦

 اھروحم لوح ضرألا نارود ٣-٦

 

 
 

 سداسلا فصلا - ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ
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خطة توزيع وت�سل�سل المحتوى - ال�سف ال�ساد�س

الف�سل الدرا�سي الأول:

 

٣٢ 

 

 :لوألا يساردلا لصفلا
  ناسنإلا مسج :ىلوألا ةدحولا

٥ عوبسألا ٤ عوبسألا  ٣-٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   
 ؟غامدلا ةفیظو ام ٧-١

  میوقتو مییقت :تاقیبطت
 ةئیبلا يف ةیحلا تانئاكلا :ةیناثلا ةدحولا

 نطوملا يف ةیئاذغلا لسالسلا ١-٢
 يلحملا يعیبطلا

 ةفیظو ام ٦-١
 ؟نیتیلكلا

 ؟غامدلا ةفیظو ام ٧-١

 سفنتلاو ناتئرلا ٤-١

 يمضھلا زاھجلا ٥-١

 

 مسجلا ءاضعأ ١-١

  بلقلا ٢-١

 بلقلا تاقد ٣-١
 ضبنلاو

 
 

  ةئیبلا يف ةیحلا تانئاكلا :ةیناثلا ةدحولا
 -١١ ١٠  عوبسألا ٩-٨ عوبسألا  ٧ عوبسألا  ٦ عوبسألا   

 میوقتو مییقت :تاقیبطت
 تاریغت :ةثلاثلا ةدحولا

 ةداملا
 سكعلل ةلباقلا تاریغتلا ١-٣
 سكعلل ةلباقلا ریغ تاریغتلاو

 تاباغلا ةلازإ ٥-٢

 ءاوھلا ثولت ٦-٢

 ةیضمحلا راطمألا ٧-٢

 ریودتلا ةداعإ ٨-٢

 ةكلھتسملا ةیحلا تانئاكلا ٣-٢
 ةیئاذغلا لسالسلا يف

 يف ةیئاذغلا لسالسلا ٤-٢
  ةفلتخملا ةیعیبطلا نطاوملا

 تاباغلا ةلازإ ٥-٢

 أدبت ةیئاذغلا لسالسلا ٢-٢
 تاتابنلاب

 ةیحلا تانئاكلا ٣-٢
 لسالسلا يف ةكلھتسملا

 ةیئاذغلا

 

 ةداملا تاریغت :ةثلاثلا ةدحولا
١٥ عوبسألا ١٤ عوبسألا  ١٣ عوبسألا  ١٢عوبسألا   
 لیلاحملا ٥-٣

 داوملا لعجن فیك ٦-٣
 ؟عرسأ بوذت ةبلصلا

 ریغ داوملا لصف ٤-٣
 نابوذلل ةلباقلا

 لیلاحملا ٥-٣

 ةبلصلا داوملا طلخ ٢-٣
  اھلصفو

 نابوذلل ةلباقلا داوملا ٣-٣
  نابوذلل ةلباقلا ریغو

 سكعلل ةلباقلا تاریغتلا ١-٣
 سكعلل ةلباقلا ریغ تاریغتلاو

 ةبلصلا داوملا طلخ ٢-٣
 اھلصفو

 ١٧-١٦ عوبسألا

 ؟عرسأ بوذت ةبلصلا داوملا لعجن فیك ٦-٣

 ؟ نابوذلا ىلع تابیبحلا مجح رثؤی فیك ٩-٣

 میوقتو مییقت :تاقیبطت
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٣٣ 

 

 :يناثلا يساردلا لصفلا
  ةكرحلاو ىوقلا :ةعبارلا ةدحولا

٤ عوبسألا ٣ عوبسألا  ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 ىوقلا تاریثأت ٤-٤

 ىوقلا ٥-٤ 
 ةقاطلاو

 ریغو ةنزاوتملا ىوقلا ٣-٤
  ةنزاوتملا

 ىوقلا تاریثأت ٤-٤

 ؟ىوقلا لمعت فیك ٢-٤

 ریغو ةنزاوتملا ىوقلا ٣-٤
  ةنزاوتملا

  نزولاو ةلتكلا ١-٤

 

 

 ٥ عوبسألا ٦ عوبسألا ٧ عوبسألا

 كاكتحالا ءاصقتسا ٧-٤

 ءاوھلا ةمواقم ٨-٤

 میوقتو مییقت :تاقیبطت

 كاكتحالا ٦-٤

 ءاصقتسا ٧-٤ 
 كاكتحالا

ةقاطلاو ىوقلا ٥-٤
 كاكتحالا ٦-٤ 

 

 ةیئابرھكلا لزاوعلاو تالصوملا :ةسماخلا ةدحولا

١٢ عوبسألا ١١ عوبسألا  ١٠ عوبسألا  ٩ عوبسألا     ٨ عوبسألا 

 تانوكم ةفاضإ ٧-٥
 ةرئادلا ىلإ ةفلتخم

 ةیئابرھكلا

 كلسلا كمسو لوط ٨-٥
  ةیئابرھكلا ةرئادلا يف

 رییغت ٦-٥
 ةرئادلا تانوكم

 ةیئابرھكلا

 داوملا رایتخا ٤-٥
 ةزھجألل ةبسانملا
  ةیئابرھكلا ةیلزنملا

 ةرئادلا زومر ٥-٥
 ةیئابرھكلا

 لّصوی ءاملا لھ ٢-٥
 ؟ءابرھكلا

 لصوت لھ ٣-٥
 ةفلتخملا نداعملا

 ؟ردقلا سفنب ءابرھكلا

 داوملا يأ  ١-٥
  ؟ءابرھكلا لصوت

 لّصوی ءاملا لھ ٢-٥
 ؟ءابرھكلا

 ١٣ عوبسألا

 ةیئابرھكلا ةرئادلا يف كلسلا كمسو لوط ٨-٥

 ؟تایراطبلا ءاملعلا عرتخا فیك ٩-٥

 میوقتو مییقت :تاقیبطت
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خطة توزيع وت�سل�سل المحتوى - ال�سف ال�سابع

الف�سل الدرا�سي الأول:

 

٣٤ 

 

 عباسلا فصلا - ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ

 :لوألا يساردلا لصفلا
٤ عوبسألا ٣ عوبسألا  ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   
 ةلاحلا رُّیغت ٣-٢

 ةلاحلا تارُّیغت ریسفت ٤-٢

 راشتنالا ٥-٢

 راشتنالا ءاصقتسا ٦-٢

 تالضعلا ٩-١
 ناسنإلا مسج ةسارد ١٠-١

 لئاوسلاو ةبلصلا داوملا ١-٢
 تازاغلاو

 تائیزجلا ةیرظن ٢-٢

 ةلاحلا رُّیغت ٣-٢

  باصخإلا ٤-١
 رامثلا ٥-١

 ناسنإلا مسج ةزھجأ ٦-١

 ناسنإلل يمظعلا لكیھلا ٧-١

 لصافملا ٨-١

  تابنلا ءاضعأ ١-١
 راھزألا ٢-١

 حیقّلتلا ٣-١

٨ عوبسألا ٧ عوبسألا  ٦ عوبسألا  ٥ عوبسألا   
 ةقاطلا مدختسن فیك ١٢-٣

 يروفحألا دوقولا ١٣-٣

 ةقاطلا دراوم ١٤-٣
 ةددجتملا ریغو ةددجتملا

 يرارحلا لمحلا ٨-٣
 عاعشإلا ٩-٣

 ةقاطلل ةریغتملا لاكشألا ١٠-٣

 ةقاطلا ظفح ١١-٣

 ةكرحلا ةقاط ٤-٣
 ةیرارحلا ةقاطلا ٥-٣

 ةقاطلا لقن ٦-٣

 ةرارحلا لیصوت ٧-٣

 راشتنالا ءاصقتسا ٦-٢
 زاغلا طغض ٧-٢

 ةقاطلا مادختسا ١-٣

 ةقاطلل ةیئامیكلا نزاخملا ٢-٣

 ةقاطلل ىرخأ نزاخم ٣-٣

١٢ عوبسألا ١١ عوبسألا  ١٠ عوبسألا  ٩ عوبسألا   
 ةبرتلاو نداعملاو روخصلا ١-٥

 ةبرتلا ٢-٥
 ةیرانلا روخصلا ٣-٥

 ةیتابنلا ایالخلا ٦-٤
 ةیناویحلا ایالخلا ٧-٤

 ةجسنألاو ایالخلا ٨-٤
 ءاضعألاو

 للحتلاو ةقیقدلا تانئاكلا ٣-٤
 ءاذغلاو ةقیقدلا تانئاكلا ٤-٤

 ضارمألاو ةقیقدلا تانئاكلا ٥-٤

  ةیحلا تانئاكلا صئاصخ ١-٤
 ةقیقدلا تانئاكلا ٢-٤ 

 

١٦ عوبسألا ١٥ عوبسألا  ١٤ عوبسألا  ١٣ عوبسألا   
 بكاوكلاو موجنلا ةیؤر ٤-٦

 كلفلا ملع يف ةروث ٥-٦
 راھنلاو لیللا ١-٦

 موجنلا تاذ ءامسلا ٢-٦

 ةكرحتملا بكاوكلا ٣-٦

 يروفحألا لجسلا ٧-٥

 اھرمعو ضرألا ةینب ٨-٥ 

 يجولویجلا ينمزلا سایقملا ٩-٥

 ةیبوسرلا روخصلا ٤-٥

 ةلوحتملا روخصلا ٥-٥

 ریفاحألا ٦-٥

١٧ عوبسألا  

 كلفلا ملع نم ةنس ٤٠٠ ٦-٦
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الف�سل الدرا�سي الثاني:
 

٣٥ 

 

 :يناثلا يساردلا لصفلا
٤ عوبسألا ٣ عوبسألا  ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 ةعیبطلا ملاع ةسارد ٩-٧

 ناكسلا دادعت ١٠-٧

 ثُّولتلا ٦-٧

 نوزوألا ةقبط لكآت ٧-٧

 ةئیبلا ىلع ظافحلا ٨-٧

 ةّللحملا تانئاكلا ٤-٧

 ةیئاذغلا لسالسلاو ناسنإلا ٥-٧

 

 

  

 ّفیكتلا١-٧

 ةیئاذغلا لسالسلا ٢-٧

  لاقتناو ةیئاذغلا تاكبشلا ٣-٧

 ةقاطلا

٨ عوبسألا ٧ عوبسألا  ٦ عوبسألا  ٥ عوبسألا   
 ةمھم ةوق -كاكتحالا ٤-٩

 ءاوھلا ةمواقم ٥-٩

 ةریغصلاو ةریبكلا ىوقلا ٢-٩

 ةیبذاجلا ةوق -نزولا ٣-٩

 

 ةیمویلا انتایح يف داوملا ٤-٨
 اھصئاصخو

 ىوقلا ةیؤر ١-٩

 تاّزلفلا ١-٨

 تاّزلفاللا ٢-٨

 تاّزلفلا نیب ةنراقملا ٣-٨
 تاّزلفاللاو

١٢ عوبسألا ١١ عوبسألا  ١٠ عوبسألا  ٩ عوبسألا   
 لوح تامولعملا نم دیزم ٩-١٠

 ةثارولا

 تّایولقلاو ضامحألا ١-١١

 ؟ّيولق مأ ضمح ٢-١١

 ّينیجوردیھلا مقرلا سایقم ٣-١١

 تّایراقفلا فینصت ٥-١٠

 تّایراقفاللا فینصت ٦-١٠

 ةیحاتفملا ةلئسألا ٧-١٠

 ةثارولا ٨-١٠

 عونلا يف نیابتلا ٢-١٠

 نیابتلا ءاصقتسا ٣-١٠

 تاتابنلا فینصت ٤-١٠

 طوقسلا طامنأ ٦-٩

 ؟عونلاب دوصقملا ام ١-١٠

 

١٣ عوبسألا  
 لداعتلا ٤-١١

 لداعتلا تامادختسا ٥-١١

 تّایولقلاو ضامحألا ءاصقتسا ٦-١١
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الف�سل الدرا�سي الأول

 

٣٦ 

 

 نماثلا فصلا -  ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ

 لوألا يساردلا لصفلا
٤ عوبسألا ٣ عوبسألا  ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 تاتابنلل ةیندعملا حالمألا ٧-١

 ءاملاو تاتابنلا ٨-١

 

 يئوضلا لیثمتلا ءاصقتسا ٤-١

 روذجلا ٥-١

 حالمألاو ءاملا لقن ٦-١

 يئوضلا لیثمتلا لوح دیزملا ٣-١

 يئوضلا لیثمتلا ءاصقتسا ٤-١

 يئوضلا لیثمتلا ١-١

 تابنلا قاروأ ٢-١

٨ عوبسألا ٧ عوبسألا  ٦ عوبسألا  ٥ عوبسألا   

 ؟ءوضلا لقتنی فیك ١-٣

 ؟لالظلا نوكتت فیك ٢-٣

 ؟تاساكعنالا نوكتت فیك ٣-٣

 ؟ءوضلا رسكنی فیك ٤-٣

 ةیئایمیكلا غیصلا  ٨-٢

 طیلاخملاو تابكرملا٩-٢

 طیلاخملا لوح دیزملا ١٠-٢

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

  ةرذلا بیكرت لوح دیزملا ٤-٢

 ىلوألا ةعومجملا صاوخ ٥-٢

 ىرخألا تاعومجملا ضعب صاوخ ٦-٢

 ةیئایمیكلا تابكرملا ٧-٢

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

 تارذلا ١-٢

 رصانعلاو تارذلا ٢-٢

 يرودلا لودجلا ٣-٢

١٢ عوبسألا ١١ عوبسألا  ١٠ عوبسألا  ٩ عوبسألا   

ةیئایمیكلاو ةیئایزیفلا تاریغتلا ١-٥  

قارتحالا ٢-٥  

قارتحالا لوح دیزملا ٣-٥  

ضامحألا عم تالعافتلا ٤ -٥  

 

صاصتمالاو مضھلا ٣-٤  

ناسنإلل يمضھلا زاھجلا ٤-٤  

نانسألا ٥-٤  

ةدحولا ةیاھن ةلئسأ  

 

ةیئاذغلا تاعومجملا ١-٤  

نزاوتملا يئاذغلا ماظنلا ٢-٤  

صاصتمالاو مضھلا ٣-٤  

 

 ؟ءوضلا رسكنی فیك ٤-٣

 ضیبألا ءوضلا فیط ٥-٣

 نولملا ءوضلا ٦-٣

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

ةیئاذغلا تاعومجملا ١-٤  

١٦ عوبسألا ١٥ عوبسألا  ١٤ عوبسألا  ١٣ عوبسألا   

 ةینایبلا موسرلا ىلع تاقیبطت ٥-٦
 نمزلا /ةفاسملل

 ةوقلا نارود مزع ٦-٦

 ةوقلا مزع أدبم ٧-٦

 ةعرسلا نم ققحتلا ٢-٦

 ةعرسلا باسح ٣-٦

 ةكرحلا طامنأ ٤-٦

 موسرلا ىلع تاقیبطت ٥-٦
 نمزلا/ةفاسملل ةینایبلا

 ةیئایمیكلا تالعافتلا نع فشكلا ٧-٥

 أدصلا ٨-٥

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

 ةعرسلا ١-٦

 عم تالعافتلا ٤ -٥
 ضامحألا

 تارذلا بیترت ةداعإ ٥-٥

 ةلتكلا ظفح لوح دیزملا ٦-٥

١٧ عوبسألا  

ةوقلا مزع باسح ٨-٦  

ةدحولا ةیاھن ةلئسأ  
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الف�سل الدرا�سي الثاني

 

٣٧ 

 

 يناثلا يساردلا لصفلا
٤ عوبسألا ٣ عوبسألا  ٢ عوبسألا  ١ عوبسألا   

 ةحصلاو رئاجسلا ٩-٧

  ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

 ؟حلملا  ام ١-٨

 زلف مادختساب حلم ریضحت  ٢-٨
 ضمحو

 تازاغلا لدابت ٦-٧

 يئاوھلا سفنتلا ٧-٧

 ةیندبلا ةقایللا ىلع ظافحلا ٨-٧

 مدلا ٣-٧

 ةیومدلا ةیعوألا ٤-٧

 ناسنإلل يسفنتلا زاھجلا ٥-٧

 

  ناسنإلل يرودلا زاھجلا ١-٧

 بلقلا   ٢-٧

 مدلا ٣-٧

 

٨ عوبسألا ٧ عوبسألا  ٦ عوبسألا  ٥ عوبسألا   

 ةرارحلل ةدراطلا تالعافتلا ١-١١

 ةرارحلل ةصاملا تایلمعلا ٢-١١

 صام مأ دراط لعافتلا لھ ٣-١١
 ةرارحلل

  لعافتلا ةعرس سایق ٤-١١

 ؟ةضیوبلل ثدحی اذام ٣-١٠

 ھلحارم يف نینج نم ٤-١٠
 دیلو لفط ىلإ ةیلوألا

 روطتلاو ومنلا ٥-١٠

 ةحصلاو ةایحلا طمن ٦-١٠

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

 ؟توصلا لقتنی فیك ٣-٩

 ىلع تاوصألا ةدھاشم ٤-٩
 ةشاش

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

 جاشمألا ١-١٠

 ناسنإلل يلسانتلا زاھجلا ٢-١٠

 تازلفلا تانوبرك ٣-٨
 ضامحألاو

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

 تاوصألا رییغت ١-٩

 تازازتھالا ىلع ةرظن ٢-٩

 

١٢ عوبسألا ١١ عوبسألا  ١٠ عوبسألا  ٩ عوبسألا   

 ىوقأ يئابرھك سیطانغم ٥-١٢

 ةنكاسلا ءابرھكلا ٦-١٢

 ةبلاسلاو ةبجوملا ةنحشلا ٧-١٢

 تانورتكلإلا ةكرح ٨-١٢

 ةلزاعلا داوملاو ةلصوملا داوملا ٩-١٢

 داوملاو سیطانغملا ١-١٢
 ةیسیطانغملا

 سیطانغملا ابطق ٢-١٢

 يسیطانغملا لاجملا طامنأ ٣-١٢

 يئابرھك سیطانغم عنص ٤-١٢

  لعافتلا ةعرسو زیكرتلا ٨-١١

 ةزافحلا لماوعلا ٩-١١

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ

 ةعرس يف تاریغتلا ٥-١١
 لعافتلا

 حطسلا ةحاسم ٦-١١
 لعافتلا ةعرسو

 ةرارحلا ةجرد ٧-١١
 لعافتلا ةعرسو

 ١٣ عوبسألا

 ةیئابرھكلا ةرئادلا يف يئابرھكلا رایتلا ١٠-١٢

 يئابرھكلا رایتلا مھف ١١-١٢

 ١ةیئابرھكلا رئاودلا رییغت ١٢-١٢

 ٢ةیئابرھكلا رئاودلا رییغت ١٣-١٢

  يزاوتلا ىلع لیصوتلا ةرئاد يف تانوكملا ١٤-١٢

 ةدحولا ةیاھن ةلئسأ
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- المدار�س ذات  الفترة  الواحدة:

- المدار�س ذات الفترتين:

 

٣٨ 

 

 عساتلا فصلا -  ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ
 :ةدحاولا  ةرتفلا  تاذ سرادملا*
 صصحلا ددع ةدحولا رھشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ
 ربمتبس ٦٣ رثاكتلا :ىلوألا

 ربوتكأ
 ٥٦ ةیئایمیكلا تاریغتلاو ةداملا :ةیناثلا ربمفون
 ربمسید

 ١١٩ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ریاربف
 ٥١ ةینقتلا اھتاقیبطتو ءابرھكلا :ةثلاثلا

 سرام
 ٤٠ ءاضفلا فاشكتسا :ةعبارلا لیربأ

 ویام
 ٩١ صصحلا ددع يلامجإ

 
 :نیترتفلا تاذ سرادملا*
 صصحلا ددع ةدحولا رھشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ
 ربمتبس ٥٤ رثاكتلا :ىلوألا

 ربوتكأ
 ربمفون

 ٤٨ ةیئایمیكلا تاریغتلاو ةداملا :ةیناثلا
 ربمسید

 ١٠٢ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ریاربف
 سرام ٤٥ ةینقتلا اھتاقیبطتو ءابرھكلا :ةثلاثلا

 لیربأ
 ٣٣ ءاضفلا فاشكتسا :ةعبارلا

 ویام
 ٧٨ صصحلا ددع يلامجإ

 

٣٨ 

 

 عساتلا فصلا -  ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ
 :ةدحاولا  ةرتفلا  تاذ سرادملا*
 صصحلا ددع ةدحولا رھشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ
 ربمتبس ٦٣ رثاكتلا :ىلوألا

 ربوتكأ
 ٥٦ ةیئایمیكلا تاریغتلاو ةداملا :ةیناثلا ربمفون
 ربمسید

 ١١٩ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ریاربف
 ٥١ ةینقتلا اھتاقیبطتو ءابرھكلا :ةثلاثلا

 سرام
 ٤٠ ءاضفلا فاشكتسا :ةعبارلا لیربأ

 ویام
 ٩١ صصحلا ددع يلامجإ

 
 :نیترتفلا تاذ سرادملا*
 صصحلا ددع ةدحولا رھشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ
 ربمتبس ٥٤ رثاكتلا :ىلوألا

 ربوتكأ
 ربمفون

 ٤٨ ةیئایمیكلا تاریغتلاو ةداملا :ةیناثلا
 ربمسید

 ١٠٢ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ریاربف
 سرام ٤٥ ةینقتلا اھتاقیبطتو ءابرھكلا :ةثلاثلا

 لیربأ
 ٣٣ ءاضفلا فاشكتسا :ةعبارلا

 ویام
 ٧٨ صصحلا ددع يلامجإ
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خطة توزيع وت�سل�سل المحتوى  - ال�سف العا�سر

- المدار�س ذات الفترة الواحدة:

- المدار�س ذات الفترتين:

 

٣٩ 

 

 رشاعلا فصلا -  ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ

 :ةدحاولا ةرتفلا تاذ سرادملا*
 صصحلا ددع ةدحولا رھشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ
 ربمتبس ٥٨ ةئیبلل ناسنإلا مسج ةباجتسا :ىلوألا

 ربوتكأ
 ربوتكا

 تالعافتلا يف ةقاطلاو ةداملا :ةیناثلا
 ربمفون ٦١ ةیئایمیكلا

 ربمسید
 ١١٩ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ریاربف
 سرام ٥٥ ةیناقتلا ةزھجألا يف ةقاطلا بایسنا :ةثلاثلا

 لیربأ
 ویام ٣٦ ةینوكلا ةمظنألا يف ةقاطلا بایسنا :ةعبارلا لیربأ

 ٩١ صصحلا ددع يلامجإ

 :نیترتفلا تاذ سرادملا*

 صصحلا ددع ةدحولا رھشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ
 ربمتبس ٥٠ ةئیبلل ناسنإلا مسج ةباجتسا :ىلوألا

 ربوتكأ
 تالعافتلا يف ةقاطلاو ةداملا :ةیناثلا ربوتكا

 ربمفون ٥٢ ةیئایمیكلا
 ربمسید

 ١٠٢ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ریاربف
 سرام ٤٧ ةیناقتلا ةزھجألا يف ةقاطلا بایسنا :ةثلاثلا

 لیربأ
 ویام ٣١ ةینوكلا ةمظنألا يف ةقاطلا بایسنا :ةعبارلا لیربأ

 ٧٨ صصحلا ددع يلامجإ

 

٣٩ 

 

 رشاعلا فصلا -  ىوتحملا لسلستو عیزوت ةطخ

 :ةدحاولا ةرتفلا تاذ سرادملا*
 صصحلا ددع ةدحولا رھشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ
 ربمتبس ٥٨ ةئیبلل ناسنإلا مسج ةباجتسا :ىلوألا

 ربوتكأ
 ربوتكا

 تالعافتلا يف ةقاطلاو ةداملا :ةیناثلا
 ربمفون ٦١ ةیئایمیكلا

 ربمسید
 ١١٩ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ریاربف
 سرام ٥٥ ةیناقتلا ةزھجألا يف ةقاطلا بایسنا :ةثلاثلا

 لیربأ
 ویام ٣٦ ةینوكلا ةمظنألا يف ةقاطلا بایسنا :ةعبارلا لیربأ

 ٩١ صصحلا ددع يلامجإ

 :نیترتفلا تاذ سرادملا*

 صصحلا ددع ةدحولا رھشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ
 ربمتبس ٥٠ ةئیبلل ناسنإلا مسج ةباجتسا :ىلوألا

 ربوتكأ
 تالعافتلا يف ةقاطلاو ةداملا :ةیناثلا ربوتكا

 ربمفون ٥٢ ةیئایمیكلا
 ربمسید

 ١٠٢ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ریاربف
 سرام ٤٧ ةیناقتلا ةزھجألا يف ةقاطلا بایسنا :ةثلاثلا

 لیربأ
 ویام ٣١ ةینوكلا ةمظنألا يف ةقاطلا بایسنا :ةعبارلا لیربأ

 ٧٨ صصحلا ددع يلامجإ
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4- ت�سويبات الأخطاء الواردة في مناهج العلوم لل�سفوف ) 5- 10( 

 

٤٠ 

 

  )١٠ -٥ ( فوفصلل مولعلا جھانم يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت -٤   

 )يناثلا يساردلا لصفلا( بلاطلا باتك : باتكلا          سماخلا : فصلا          مولعلا : ةدام
ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

 راھنلا لاوط لالظلا عضاومو لاوطأ ریغتت مویلا لاوط لالظلا عضاومو لاوطأ ریغتت ١٨ ٣٣

 نأ يھ ةقیقحلاو.لعفلاب كرحتتال اھنا الا.... ٤٢ ٤٢
 .كرحتت يتلا يھ ضرألا

 نأ ةقیقحلاو.ضرالا لوح كرحتتال اھنا الا....
 .سمشلا لوح كرحتت يتلا يھ ضرألا

 سمشلا عوطس اذھ لثمی سمشلا قورش اذھ لثمی ٣ ٤٣
 خیرملا حطس رمقلا حطس ٧ ٥٥
 

)لوألا يساردلا لصفلا( ملعملا لیلد : باتكلا          سماخلا : فصلا          مولعلا : ةداملا  
ةحفصلا رطسلا    بیوصتلا  أطخلا 

٥ ٣٥ ٦١Bpضعب حقلت تارشحلا نأ فرعی ٥ 
 راھزالا

٥Bpضعب حقلتز حایرلاو تارشحلا نأ فرعی ٥ 
 راھزالا

 
 )لوألا يساردلا لصفلا( بلاطلا باتك : باتكلا         سداسلا : فصلا          مولعلا : ةدام

  بیوصتلا  أطخلا رطسلا ةحفصلا
 خیخملا -نزاوتلا يف مكحتی خملا -نزاوتلا يف مكحتی مسرلا ٢٢
 ؟ریغتت ؟اھتلاح ریغتت ٥ ٦٠
 

 ) لوألا يساردلا لصفلا( طاشنلا باتك : باتكلا         سداسلا : فصلا          مولعلا : ةدام
  بیوصتلا  أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ىلا ریشیل ٢ ءزجلا ىلا ریشی يذلا رشؤملا لیدعت ٣ ءزجلاو ٢ءزجلا ىلا ریشت يتلا تارشؤملا مسرلا ١٨
 يذلا رشؤملا لیدعت .)خیخملا( ططخملا ءزجلا
 ءزجلا ىلا ریشیل ٣ ءزجلا ىلا ریشی
 .)غامدلا عذج(ضیبألا

 ةھج ٣ مقرلا ىلع يوتحی يذلا لیطتسملا ةحازإ  مسرلا ٢١
 ةرجشلا لفسأ راسیلا

 لیفلا ةبابز ذرجلا ٣ ٥٠
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٤١ 

 

 )لوألا يساردلا لصفلا( ملعملا لیلد : باتكلا          سداسلا : فصلا          مولعلا : ةداملا
  بیوصتلا  أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ةقیقد / ةضبن  ٦٠٠ لیفلا ةبابز ةقیقد / ةضبن  ٦٠٠ ذرجلا ٥ ٣٠
 مسجلا ةلتك ىلع غامدلا ةلتك مسقا غامدلا ةلتك ىلع مسجلا ةلتك مسقا ٣٥ ٤٠
 لیفلا ةبابز ذرجلا ٣ ٤٨
 رمن دھف ١٢ ٦٥
 ًابشخ لمحی لجر : تاباغلا ةلازإل نودیؤملا ًابشخ لمحی لجر : تاباغلا ةلازإل نوضراعملا ٣٤ ٦٨
 رھصنملا جلثلا باذملا جلثلا ٣٩ ٩١
 رھصنملا عمشلا باذملا عمشلا ٢٧ ٩٢
 يف ةفلتخم  )راشفلا ( ةدیدج ةدام  نوكتت .معن .فلتخم لكش يف ھنكلو اًراشف لازی ال.ال ١،٢ ١١٣

 نكمی الو ،)ةرذلا( ةقباسلا ةداملا نع اھتافص
 .ةیلصألا  ةداملا ىلا اھتداعإ

٢٠ ١١٣ -
٣١ 

 ٤ لاؤسلا ةباجإل تارابعلا زومر
 ز -و - ـھ - د – ج – ب -أ

  تارابعلا ءاقب عم طقف زومرلا لدعت
 أ - ـھ -ب – ج -ز – د – و

 
 )يناثلا يساردلا لصفلا( بلاطلا باتك : باتكلا         سداسلا : فصلا          مولعلا : ةدام

  بیوصتلا  أطخلا رطسلا ةحفصلا
 يأ ،رطقملا ءاملا وھ يقنلا ءاملا ٤ ٣٢

 راخبلا فثكتو ھیلغ مت يذلا ءاملا
 ... راخبلا يوتحی ال .ھنع جتانلا

 جتانلا راخبلا فثكتو ھیلغ مت يذلا ءاملا وھ ،رطقملا ءاملا
 ... راخبلا يوتحی ال .يقن وھو ھنع

 نیصراخلاو ساحنلا نم طولخم ریدصقلاو ساحنلا نم طولخم ١٥ ٣٤



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة العلوم42
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 

٤٢ 

 

 ءاملا بوبنأ ىلع كلام مدق مسرلا ٤٤
 لالب ىلا لصوملا

 ةیتآلا ةلدعملا ةمسرلا

 
 بئاوش يأ ىلع يوتحی ال ءام ٨ ٥٥

 حالمألا لثم
 حالمألا  ضعب لثم ،بئاوش ىلع يوتحی ال ءام

 
 ) يناثلا يساردلا لصفلا( طاشنلا باتك : باتكلا         سداسلا : فصلا          مولعلا : ةدام

  بیوصتلا  أطخلا رطسلا ةحفصلا
 مسرلا ١٨

 أ
 ةیتآلا ةلدعملا ةمسرلا ةدحاو دیب ةركلا كسمی  بعاللا

 
 

 نم ٥ ٢١
 لودجلا

 كئاذح ببسب حفطب باصت كئاذح ببسب ءوتنب باصت

٣ ٢٩ 
٤ 

 ؟يقنلا ءاملا ام
 ؟يقنلا ءاملا نع روبنصلا ءام فلتخی فیك

 ؟رطقملا ءاملا ام
 ؟رطقملا ءاملا نع روبنصلا ءام فلتخی فیك

 ... يتلا بذجلا ةوق  عون سفنب نبالا رثأتی لھ ... يتلا بذجلا ةوق سفنب نبالا رثأتی لھ ١١ ٤٤
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٤٣ 

 

 )يناثلا يساردلا لصفلا( ملعملا لیلد : باتكلا          سداسلا : فصلا          مولعلا : ةداملا
  بیوصتلا  أطخلا رطسلا ةحفصلا

١ ٢٢ ٢١N=١٠kg ٢kg.m/s١٠N=١ 

 لفسأ ٢ ٢٣
 لودجلا

٤٠N, ٣٠N, ٢٠N, ١٠N ٤٣N, ٣٣N, ٢٤N, ١٥N 

 ١٥ ةحفص يف امك ١٣ ةحفص يف امك ٢٨ ٢٤
 ١٥ ةحفص يف ١٣ ةحفص يف ٣٥ ٢٤

 رطسلا ٣٠
 نم عبارلا
 لودجلا

 ةنزاوتم  -اھدادترا دعب ةكرحلا نع ةركلا فقوتت ةنزاوتم ریغ -ةكرحلا نع ةركلا فقوتت

 ٢٣ ةحفص يف ٢١ ةحفص يف ٣٠ ٣٢
 نم ٥ ٣٤

 لودجلا
 كئاذح ببسب حفطب باصت كئاذح ببسب ءوتنب باصت

 cm ٢٥ يلاوح ،لقأ ةفاسم cm ٥٠ يلاوح ،لقأ ةفاسم ٨ ٣٧
 ةرابعلا فذحت ءيطاخ موھفم اذھ نأ عم ٣-٢ ٤١
 ... يتلا بذجلا ةوق  عون سفنب نبالا رثأتی لھ ... يتلا بذجلا ةوق سفنب نبالا رثأتی لھ ١١ ٤٤
١٣ ٦١ 

١٥ 
 ... نع ةرابع يقنلا ءاملا
 ...ىلع يوتحی ال يقنلا

 ... نع ةرابع رطقملا ءاملا
 ...ىلع يوتحی ال رطقملا

 سبقملا فلخ سباقلا فلخ ٨ ٦٤
  رطسلا ٦٦

 لفسأ ٢
 نیمسرلا
 يف
 دومعلا
 يناثلا

 ...فصتنملا يف كالسأ دوجو مدع عم
 ...فصتنملا يف كالسأ دوجو عم

 نیروكذملا نیعضوملا يف نیترابعلا فذحت

 ةمسر ٧١
 ةرئادلا
 ةیئابرھكلا
 ةباجإ يف
 ٥ لاؤسلا

 مسرلا ىلع V ١٫٥ دھجب ةیلخ ةفاضإ 

٣٢-١٣ ٧٥-
٣٣ 

 نیصراخلا كنزلا

 

43 

 

 )يناثلا يساردلا لصفلا( ملعملا لیلد : باتكلا          سداسلا : فصلا          مولعلا : ةداملا
  بیوصتلا  أطخلا رطسلا ةحفصلا

21 22 1N=10kg 21N=10kg.m/s 

 لفسأ 2 23
 لودجلا

40N, 30N, 20N, 10N 43N, 33N, 24N, 15N 

 15 ةحفص يف امك 13 ةحفص يف امك 28 24
 15 ةحفص يف 13 ةحفص يف 35 24

 رطسلا 30
 نم عبارلا
 لودجلا

 ةنزاوتم  -اھدادترا دعب ةكرحلا نع ةركلا فقوتت ةنزاوتم ریغ -ةكرحلا نع ةركلا فقوتت

 23 ةحفص يف 21 ةحفص يف 30 32
 نم 5 34

 لودجلا
 كئاذح ببسب حفطب باصت كئاذح ببسب ءوتنب باصت

 cm 25 يلاوح ،لقأ ةفاسم cm 50 يلاوح ،لقأ ةفاسم 8 37
 ةرابعلا فذحت ءيطاخ موھفم اذھ نأ عم 2-3 41
 ... يتلا بذجلا ةوق  عون سفنب نبالا رثأتی لھ ... يتلا بذجلا ةوق سفنب نبالا رثأتی لھ 11 44
61 13 

15 
 ... نع ةرابع يقنلا ءاملا
 ...ىلع يوتحی ال يقنلا

 ... نع ةرابع رطقملا ءاملا
 ...ىلع يوتحی ال رطقملا

 سبقملا فلخ سباقلا فلخ 8 64
  رطسلا 66

 لفسأ 2
 نیمسرلا
 يف
 دومعلا
 يناثلا

 ...فصتنملا يف كالسأ دوجو مدع عم
 ...فصتنملا يف كالسأ دوجو عم

 نیروكذملا نیعضوملا يف نیترابعلا فذحت

 ةمسر 71
 ةرئادلا
 ةیئابرھكلا
 ةباجإ يف
 5 لاؤسلا

 مسرلا ىلع V 1.5 دھجب ةیلخ ةفاضإ 

75 13-32-
33 

 نیصراخلا كنزلا
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٤٤ 

 

 عساتلا فصلل مولعلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 
 عساتلا فصلل مولعلا لیلد يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 
 رشاعلا فصلل مولعلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا
فاشكتسا ٢٩  لیوط ،لیوط هدی ربش ةماقلا لیوط 

 ریبك ھغسر طیحم ربشلا
 داز ناسنإلا لوط داز املك ھنأ ةدعاقلا

 لكلو  ھغسر طیحم دازو هربش لوط
 .ذاوش ةدعاق

٤٢ 
 

 عوضوم نمض لكشلا اذھ سیردت متی بسانم ریغ ھعقوم )٨-٢( لكشلا
 .)٤٦ص( باصخإلا

مسرلا ٦٢  ةییدثلا ةدغلا ةیلخ ذخؤت:٢ةوطخلا 
 طسو يف ھضیوبلا ةاونو عضوتو

يئایمیك  

 عضوتو ةییدثلا ةدغلا ةیلخ ذخؤت
 طسو يف ةاونلا نم ھغرفملا ةضیوبلاو

 يئایمیك
٤ مقر لاؤسلل ةمسرلا ٧٢ ططخملا   نم( صقانلا ناكملا يف مھس عضوی 

 )ددغلا ىلإ لقانلا ءاعولا
 نیناوق ىلع لئاسمب باتكلا دیوزت  ٨٩

 و ةیناثلا بسنلا ( يئایمیكلا لعافتلا
)ةفعاضتملا  

 ةلثمأو قباس يحیضوت فاشكتسا دجوی
 نیناوقلا ىلع فرعتلل ةبسانم ةیحیضوت
 ةیجراخ ةلئاسم ةفاضإب ةیرحلا ملعمللو

 .موھفملا عابشإل
درابلاو راحلاب دوصقملا حضوی مل ١١ ٣٤  )درابلا( لداعتملا 

لودجلا يف ٣ رطسلا ٧٦  
صنلا يف ٤ رطسلاو  

٣٥٠٠٠ ىلإ٢٠٠٠٠  
٢٥٠٠٠-١١٠٠٠  

٢٥٠٠٠-١١٠٠٠ 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا
ریخالا ١٤٠ ریسفتلا ةلئسا نم يناثلا لاؤسلل لح دجوی ال   ةبلاس 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

١ ٦٠ Larymx Larynx 

٢ مقر ًاثلاث ططخملا ٨٤ نییارشلاب ةدروألا ةملك لدبتست   

يكیناكیملا مضھلا يف ءارفصلا ةراصعلا.. :لوألا لاؤسلا ططخملا ٨٤ يئایمیكلا مضھلا يف ءارفصلا ةراصعلا   

ةوقلا زمر ١٧ ١٦٥  F N زمرلاب زمرلا لدبتسی   
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45 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ال�سف الحادي ع�سر

1- الكتب الدرا�سية المعتمدة وعدد الح�س�س الدرا�سية الأ�سبوعية

 ثالثااً: مناهج العلوم للصفين )الحادي عشر والثاني عشر(

٤٥ 

 

 رشع يناثلاو رشع يداحلا نیفصلل مولعلا جھانم :ًاثلاث
 رشع يداحلا فصلا

 ةیعوبسألا ةیساردلا صصحلا ددعو ةدمتعملا ةیساردلا بتكلا -١
 

 فصلا

 ةررقملا ةیساردلا صصحلا ددع

 باتكلا
 مقر

 ةعبطلا
 ةعبطلا خیرات

 نیترتفلا تاذ سرادملا ةدحاولا ةرتفلا سرادم

 صصحلا ددع

 ةیعوبسألا

 صصحلا ددع يلامجإ
 صصحلا ددع يساردلا لصفلا يف

 ةیعوبسألا

 ددع يلامجإ
 لصفلا يف صصحلا

 يساردلا
 يناثلا لوألا يناثلا لوألا

 يداحلا

 رشع

ىلوألا ءایحألا ٥٢ ٦٨ ٤ ٥٢ ٦٨ ٤  
 - ـھ١٤٤٠

 م٢٠١٩

ةیناثلا ءایمیكلا ٥٢ ٦٨ ٤ ٥٢ ٦٨ ٤  - ـھ١٤٤٠ 

 م٢٠١٩

ةیناثلا ءایزیفلا ٥٢ ٦٨ ٤ ٥٢ ٦٨ ٤  
 - ـھ١٤٤٠

 م٢٠١٩

٥٢ ٦٨ ٤ ٥٢ ٦٨ ٤ 
 مولعلا

 ةناقتلاو
ىلوألا  - ـھ١٤٤٠ 

 م٢٠١٩
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم46
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

2-  خطة تنفيذ الدرو�س لل�سف الحادي ع�سر

منهج الفيزياء لل�سف الحادي ع�سر

 

٤٦ 

 

 رشع يداحلا فصلل سوردلا ذیفنت ةطخ  -٢
 

 رشع يداحلا فصلل ءایزیفلا جھنم

 

 

 

 

 

يساردلا لصفلا ةدحولا رھشلا   
 ددع

صصحلا  

لوألا  

 

سطسغأ  

اكیمانیدلاو ةكرحلا   :ىلوألا  ٤٣ ربمتبس   

ربوتكأ  

ربمفون  
ةیرودلا ةكرحلا :ةیناثلا  ٤٣  

ربمسید  

صصحلا ددع يلامجإ  ٨٦  

يناثلا  

ریاربف  ةیمكو ةقاطلا ظفح  :ةثلاثلا 

كرحتلا  
٢٨ 

سرام  

لیربأ  
تالاجملاو ىوقلا :ةعبارلا  ٤٢  

ویام  

صصحلا ددع يلامجإ  ٢٥  



املديرية العامة لتطوير املناهج

47 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

منهج الكيمياء لل�سف الحادي ع�سر

 

٤٧ 

 

 

 رشع يداحلا فصلل ءایمیكلا جھنم

 

 

 

 

 

 

يساردلا لصفلا ةدحولا رھشلا   
 ددع

صصحلا  

لوألا  

 

 

 

 

سطسغأ  يف ةیرودلا :ىلوألا ةدحولا 

 نیب طبارتلاو رصانعلا صاوخ

تائیزجلا  

٤٣ ربمتبس   

ربوتكأ  

ربمفون  
ةیوضعلا ءایمیكلا :ةیناثلا ةدحولا  ٤٣  

ربمسید  

صصحلا ددع يلامجإ  ٨٦  

يناثلا  

ریاربف  و لیلاحملا :ةثلاثلا ةدحولا 

دعاوقلاو ضامحألا  
٦٢  

سرام  

لیربأ  تاباسحلا :ةعبارلا ةدحولا 

ةیئایمیكلا  
٦٢  

ویام  

صصحلا ددع يلامجإ  ٢٥  
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم48
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 

٤٨ 

 

 

 رشع يداحلا فصلل ءایحألا جھنم

 

 

 

 

 

 

 

يساردلا لصفلا ةدحولا رھشلا   
 ددع

صصحلا  

لوألا  

 

سطسغأ  

ةیحلا ةداملا تانوكم :ىلوألا  ٤٣ ربمتبس   

ربوتكأ  

ربمفون  
فُّیكتلاو عُّونتلا :ةیناثلا  ٤٣  

ربمسید  

صصحلا ددع يلامجإ  ٨٦  

يناثلا  

ریاربف  تانئاكلا يف لقنلا تایلآ :ةثلاثلا 

ةیحلا  
٦٢  

سرام  

لیربأ  
تابنلا يف ةیویح تایلمع:ةعبارلا  ٦٢  

ویام  

صصحلا ددع يلامجإ  ٢٥  

منهج الأحياء لل�سف الحادي ع�سر
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49 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 

٤٩ 

 

 

 رشع يداحلا فصلل  ةناقتلاو مولعلا جھنم

 

 

 

 

 

 

 

يساردلا لصفلا ةدحولا رھشلا   
 ددع

صصحلا  

لوألا  

 

سطسغأ  
ربمتبس ٣٦ انتایح يف ءایمیكلا  :ىلوألا  

ربوتكأ  

ربمفون  
ةناقتلاو ةایحلا تایلمع :ةیناثلا  ٣٢ 

ربمسید  

صصحلا ددع يلامجإ  ٦٨ 

يناثلا  

ریاربف  
ةئیبلا ىلع ناسنإلا ریثأت :ةثلاثلا  ٢٨ 

سرام  

لیربأ  
ةرارحلا لقن تاناقت :ةعبارلا  ٢٤ 

ویام  

صصحلا ددع يلامجإ  ٥٢ 

منهج العلوم والتقانة  لل�سف الحادي ع�سر
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم50
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ال�سف الثاني ع�سر

3- الكتب الدرا�سية المعتمدة وعدد الح�س�س الدرا�سية الأ�سبوعية

 

٥٠ 

 

 رشع يناثلا فصلا
 ةیعوبسألا ةیساردلا صصحلا ددعو ةدمتعملا ةیساردلا بتكلا -٣
 

 ةعبطلا خیرات ةعبطلا مقر باتكلا ةررقملا ةیساردلا صصحلا ددع فصلا

 نیترتفلا تاذ سرادملا ةدحاولا ةرتفلا سرادم

 صصحلا ددع

 ةیعوبسألا

 ددع يلامجإ
 يف صصحلا
 يساردلا لصفلا

 صصحلا ددع

 ةیعوبسألا

 ددع يلامجإ
 يف صصحلا
 يساردلا لصفلا

 يناثلا لوألا يناثلا لوألا

 يناثلا

 رشع

 - ـھ١٤٣٩ ةیبیرجتلا ءایحألا ٥٢ ٦٨ ٤ ٥٢ ٦٨ ٤

 م٢٠١٨

ةیبیرجتلا ءایمیكلا ٥٢ ٦٨ ٤ ٥٢ ٦٨ ٤  - ـھ١٤٣٩ 

 م٢٠١٨

ةیبیرجتلا ءایزیفلا ٥٢ ٦٨ ٤ ٥٢ ٦٨ ٤  - ـھ١٤٣٩ 

 م٢٠١٨

 مولعلا ٥٦ ٦٤ ٤ ٥٦ ٦٤ ٤

 ةئیبلاو

ةیبیرجتلا  - ـھ١٤٣٩ 

 م٢٠١٨
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51 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

4- خطة تنفيذ الدرو�س لل�سف الثاني ع�سر

منهج الفيزياء لل�سف الثاني ع�سر

 

٥١ 

 

 

 رشع يناثلا فصلل سوردلا ذیفنت ةطخ -٤
 

 رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا جھنم

 

 

 

 

 

يساردلا لصفلا ةدحولا رھشلا  صصحلا ددع   

لوألا  

 

سطسغأ  ثحلاو ءابرھكلا : ىلوألا 

يسیطانغمورھكلا  

٤٣  

ربمتبس  

ربوتكأ  

ربمفون  ةیكیناكیملا تاجوملا : ةیناثلا 

توصلاو  

٤٣  

ربمسید  

صصحلا ددع يلامجإ  ٨٦  

يناثلا ریاربف   تاجوملا : ةثلاثلا 

ةیسیطانغمورھكلا  

٦٢  

سرام  

لیربأ ةیرذلا ءایزیفلا :ةعبارلا   ٦٢  

ویام  

صصحلا ددع يلامجإ  ٢٥  
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النشرة التوجيهية لمادة العلوم52
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

منهج الكيمياء لل�سف الثاني ع�سر

 

٥٢ 

 

 

 رشع يناثلا فصلل ءایمیكلا جھنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يساردلا لصفلا ةدحولا رھشلا  صصحلا ددع   

لوألا  

 

سطسغأ ةیئایمیكورھكلا تارُّیغتلا : ىلوألا   

 

٣٦ 

ربمتبس  

ربوتكأ  

ربمفون  ةعرسو ةقاطلا تارُّیغت : ةیناثلا 

تالعافتلا  

٣٢ 

ربمسید  

صصحلا ددع يلامجإ  ٦٨ 

يناثلا ریاربف  اھنیناوقو تازاغلا : ةثلاثلا   

 

٢٨ 

سرام  

لیربأ  يئایمیكلا نازتالا :ةعبارلا 

دعاوقلاو ضامحألاو  

٢٤ 

ویام  

صصحلا ددع يلامجإ  ٥٢ 
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53 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

منهج الأحياء لل�سف الثاني ع�سر

 

٥٣ 

 

 

 رشع يناثلا فصلل ءایحألا جھنم

 

 

 

 

 

 

 

يساردلا لصفلا ةدحولا رھشلا  صصحلا ددع   

لوألا  

 

سطسغأ  

يولخلا سفنتلاو ماسقنالا :ىلوألا  ٤٣ ربمتبس   

ربوتكأ  

ربمفون  يبصعلا میظنتلا :ةیناثلا 

ينومرھلاو  
٤٣  

ربمسید  

صصحلا ددع يلامجإ  ٨٦  

يناثلا ریاربف   يف نینجلا ومنو رثاكتلا :ةثلاثلا 

ناسنإلا  
٣٢  

سرام  

لیربأ  
ةثارولا :ةعبارلا  ٢٩ 

ویام  

صصحلا ددع يلامجإ  ٢٥  



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة العلوم54
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

منهج العلوم والبيئة لل�سف الثاني ع�سر

 

٥٤ 

 

 

 رشع يناثلا فصلل ةئیبلاو مولعلا جھنم

 

 

 

 

 

 

 

 

يساردلا لصفلا ةدحولا رھشلا  صصحلا ددع   

لوألا  

 

سطسغأ  ةحصو ضارمألا ةحفاكم :ىلوألا 

 .ناسنإلا

 

ربمتبس ٣٢  

ربوتكأ  

ربمفون  
.لقنلاو ةكرحلا :ةیناثلا  ٢٣  

ربمسید  

صصحلا ددع يلامجإ  ٤٦  

يناثلا ریاربف   
 ٢٨  ةثارولاو رثاكتلا :ةثلاثلا

سرام  

لیربأ  
ةئیبلاو ةقاطلا :ةعبارلا  ٨٢  

ویام  

صصحلا ددع يلامجإ  ٦٥  
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55 النشرة التوجيهية لمادة العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 

٥٥ 

 

 

رشع يداحلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت  
                                يناثلا :يساردلا لصفلا                                ) ٢٠١٥ ةعبط – ءایزیفلا  ( رشع يداحلا / فصلا

 
 

 رشع يداحلا فصلل ءایزیفلا ةدامل ملعملا لیلد يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت
                    لوألا :يساردلا لصفلا                    ) ٢٠١٥ :ةعبط -ءایزیفلا  ةدامل ملعملا لیلد ( رشع يداحلا :فصلا

 

 
                    يناثلا :يساردلا لصفلا                  ) ٢٠١٥ :ةعبط -ءایزیفلا  ةدامل ملعملا لیلد ( رشع يداحلا :فصلا

 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

ةیلاتلا روصلا ٩ ١٧ ةقباسلا روصلا   

ةلمجلل  ةلباقم ریغ ةئدابلا ةطقنلا ٣ ٣٠ لمجلا لباقم طاقنلا قیسنت   

)٧-٥(ةلداعملا ٣٦    

)٢٤-٦(لكشلا ٧٤  يف مداصتلا دعب  نیتركلا عقوم 
  )٢٤-٦(لكشلا

   مداصتلا دعب ءارمحلاو ءاقرزلا نیتركلا عقوم
سكعلاب  

٤-٣ ٩٦  كیلإ ةداجسلا نم لقتنت تانورتكلالا 
 تانورتكلإ كیدل نوكت فوس يلاتلابو

ةیفاضا  

 يلاتلابو ةداجسلا ىلإ كنم لقتنت تانورتكلالا
تانورتكلإ دقفت فوس  

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

٩كمھف ربتخا ةباجا ١ ٥٥ ٨ كمھف ربتخا ةباجا   

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

١٠×٦٫٢ ٦ ١٥٩  ٣-١٠×١٫٠ 

KdF =KdF -=

5-



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة العلوم56
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٥٦ 

 

 

 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 
 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ) ١C ( ةنحش ةدحو ةنحش ٢١ ١٧

 عماسلا دھاشملا ةملك ١ ١٣٥

١٣٦ 
١٢ 𝑓𝑓 =

𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 𝑓𝑓 =
𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝜆𝜆 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 

١٤٠ 

 

𝜆𝜆 𝜆𝜆 )٢١-٤( لكشلا
٢
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

٦ ١١٩  En= ٢\١mv٢ + - 
kZe٢\r 

 En= ٢\١mv٢ + - 
kZe٢\rn 

١٥٦ 
 

)١٢-٨(لكشلا  
 Ba١٤٢ مویرابلل يرذلا ددعلا

 Ba١٤١ مویرابلل يرذلا ددعلا

٢ ٢٠ ١٥٨H٢O H٢O٢ 

 

٥٦ 

 

 

 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 
 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ) ١C ( ةنحش ةدحو ةنحش ٢١ ١٧

 عماسلا دھاشملا ةملك ١ ١٣٥

١٣٦ 
١٢ 𝑓𝑓 =

𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 𝑓𝑓 =
𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝜆𝜆 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 

١٤٠ 

 

𝜆𝜆 𝜆𝜆 )٢١-٤( لكشلا
٢
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

٦ ١١٩  En= ٢\١mv٢ + - 
kZe٢\r 

 En= ٢\١mv٢ + - 
kZe٢\rn 

١٥٦ 
 

)١٢-٨(لكشلا  
 Ba١٤٢ مویرابلل يرذلا ددعلا

 Ba١٤١ مویرابلل يرذلا ددعلا

٢ ٢٠ ١٥٨H٢O H٢O٢ 

 

56 

 

 

 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 
 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ) 1C ( ةنحش ةدحو ةنحش 21 17

 عماسلا دھاشملا ةملك 1 135

136 
12 𝑓𝑓 =

𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 𝑓𝑓 =
𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝜆𝜆 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 

140 

 

𝜆𝜆 𝜆𝜆 )21-4( لكشلا
2

 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

119 6  En= 1\2mv2 + - 
kZe2\r 

 En= 1\2mv2 + - 
kZe2\rn 

156 
 

)12-8(لكشلا  
 Ba142 مویرابلل يرذلا ددعلا

 Ba141 مویرابلل يرذلا ددعلا

158 20 2H2O H2O2 

 

56 

 

 

 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 
 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ) 1C ( ةنحش ةدحو ةنحش 21 17

 عماسلا دھاشملا ةملك 1 135

136 
12 𝑓𝑓 =

𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 𝑓𝑓 =
𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝜆𝜆 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 

140 

 

𝜆𝜆 𝜆𝜆 )21-4( لكشلا
2

 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

119 6  En= 1\2mv2 + - 
kZe2\r 

 En= 1\2mv2 + - 
kZe2\rn 

156 
 

)12-8(لكشلا  
 Ba142 مویرابلل يرذلا ددعلا

 Ba141 مویرابلل يرذلا ددعلا

158 20 2H2O H2O2 

 

٥٦ 

 

 

 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 
 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ) ١C ( ةنحش ةدحو ةنحش ٢١ ١٧

 عماسلا دھاشملا ةملك ١ ١٣٥

١٣٦ 
١٢ 𝑓𝑓 =

𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 𝑓𝑓 =
𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝜆𝜆 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 

١٤٠ 

 

𝜆𝜆 𝜆𝜆 )٢١-٤( لكشلا
٢
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

٦ ١١٩  En= ٢\١mv٢ + - 
kZe٢\r 

 En= ٢\١mv٢ + - 
kZe٢\rn 

١٥٦ 
 

)١٢-٨(لكشلا  
 Ba١٤٢ مویرابلل يرذلا ددعلا

 Ba١٤١ مویرابلل يرذلا ددعلا

٢ ٢٠ ١٥٨H٢O H٢O٢ 

 

٥٦ 

 

 

 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 
 لوألا يساردلا لصفلا – رشع يناثلا فصلل ءایزیفلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ) ١C ( ةنحش ةدحو ةنحش ٢١ ١٧

 عماسلا دھاشملا ةملك ١ ١٣٥

١٣٦ 
١٢ 𝑓𝑓 =

𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 𝑓𝑓 =
𝑣𝑣
𝜆𝜆 =

𝑣𝑣

𝜆𝜆 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
=

𝑣𝑣
𝑣𝑣
𝑓𝑓 −

𝑣𝑣
𝑓𝑓

 

١٤٠ 

 

𝜆𝜆 𝜆𝜆 )٢١-٤( لكشلا
٢
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

٦ ١١٩  En= ٢\١mv٢ + - 
kZe٢\r 

 En= ٢\١mv٢ + - 
kZe٢\rn 

١٥٦ 
 

)١٢-٨(لكشلا  
 Ba١٤٢ مویرابلل يرذلا ددعلا

 Ba١٤١ مویرابلل يرذلا ددعلا

٢ ٢٠ ١٥٨H٢O H٢O٢ 
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٥٧ 

 

 لوألا يساردلا لصفلا -رشع يناثلا فصلل ءایمیكلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت
 )م٢٠١٦ ةیبیرجتلا ةعبطلا(

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

١٦ ٢٦  (aq)+٢Ag  (aq)+Ag 

 ٢H (g)٢H٢(g) ریخألا رطسلا ٦٦

 ةرابعلا هذھ فذحت  )٣( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  ٤ ٧٠

-٣( لودجلا  ٩٠
١( 

 ºJ/g. CºJ/g. 

٦ ٩٣ kJ/mol kJ 

١٠٠ 
 ةقالعلا يف  m ةمیق نع ضیوعتلا  )٣( لاثم 

 q= mc∆T  
  (٦٠g) طقف ءاملا ةلتكب 

 ةقالعلا يف m ةمیق نع ضیوعتلا متی 
 ًاعم موینومألا تارتنو ءاملا ةلتكب

 (٦٠g + ٤٫٢٥g)  

 لوم (١) لوم (٢) ١٢ ١٠١

 لوم (٢) لوم (٤) ١٣ ١٠١

 لوم (٢) لوم (٤) ١٤ ١٠١

 لوم (١) لوم (٢) ١٥ ١٠١

١٦ ١٠١ xH∆ xºH∆ 

 )٣( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  )٤( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  ٦ ١٠٣

١٧ ١٠٦ kJ/mol kJ 

 kJ/mol kJ )٧-٣( لكشلا  ١٠٦

٢١ ، ٢٠ ١١٤ 
 )تالداعملا(

(s)O٢Na (g)O٢N 

 )٤( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  )٥( يلمعلا سردلا ذیفنتب مق   ١٢٧

 

٥٧ 

 

 لوألا يساردلا لصفلا -رشع يناثلا فصلل ءایمیكلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت
 )م٢٠١٦ ةیبیرجتلا ةعبطلا(

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

١٦ ٢٦  (aq)+٢Ag  (aq)+Ag 

 ٢H (g)٢H٢(g) ریخألا رطسلا ٦٦

 ةرابعلا هذھ فذحت  )٣( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  ٤ ٧٠

-٣( لودجلا  ٩٠
١( 

 ºJ/g. CºJ/g. 

٦ ٩٣ kJ/mol kJ 

١٠٠ 
 ةقالعلا يف  m ةمیق نع ضیوعتلا  )٣( لاثم 

 q= mc∆T  
  (٦٠g) طقف ءاملا ةلتكب 

 ةقالعلا يف m ةمیق نع ضیوعتلا متی 
 ًاعم موینومألا تارتنو ءاملا ةلتكب

 (٦٠g + ٤٫٢٥g)  

 لوم (١) لوم (٢) ١٢ ١٠١

 لوم (٢) لوم (٤) ١٣ ١٠١

 لوم (٢) لوم (٤) ١٤ ١٠١

 لوم (١) لوم (٢) ١٥ ١٠١

١٦ ١٠١ xH∆ xºH∆ 

 )٣( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  )٤( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  ٦ ١٠٣

١٧ ١٠٦ kJ/mol kJ 

 kJ/mol kJ )٧-٣( لكشلا  ١٠٦

٢١ ، ٢٠ ١١٤ 
 )تالداعملا(

(s)O٢Na (g)O٢N 

 )٤( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  )٥( يلمعلا سردلا ذیفنتب مق   ١٢٧

 

57 

 

 لوألا يساردلا لصفلا -رشع يناثلا فصلل ءایمیكلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت
 )م2016 ةیبیرجتلا ةعبطلا(

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

26 16  (aq)2+Ag  (aq)+Ag 

 H 2(g)2H(g)2 ریخألا رطسلا 66

 ةرابعلا هذھ فذحت  )3( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  4 70

-3( لودجلا  90
1( 

 ºJ/g. CºJ/g. 

93 6 kJ/mol kJ 

100 
 ةقالعلا يف  m ةمیق نع ضیوعتلا  )3( لاثم 

 q= mc∆T  
  (60g) طقف ءاملا ةلتكب 

 ةقالعلا يف m ةمیق نع ضیوعتلا متی 
 ًاعم موینومألا تارتنو ءاملا ةلتكب

 (60g + 4.25g)  

 لوم (1) لوم (2) 12 101

 لوم (2) لوم (4) 13 101

 لوم (2) لوم (4) 14 101

 لوم (1) لوم (2) 15 101

101 16 xH∆ xºH∆ 

 )3( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  )4( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  6 103

106 17 kJ/mol kJ 

 kJ/mol kJ )7-3( لكشلا  106

114 20 ، 21 
 )تالداعملا(

(s)O2Na (g)O2N 

 )4( مقر يلمعلا سردلا ذیفنتب مق  )5( يلمعلا سردلا ذیفنتب مق   127
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٥٨ 

 

 يناثلا يساردلا لصفلا -رشع يناثلا فصلل ءایمیكلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت
 )م٢٠١٦ ةیبیرجتلا ةعبطلا(

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ةكرح يف زاغلا تائیزج   )٣-٥( لكشلا   ٢١
 ةتباث ةیئاوشع

 ةرمتسم ةكرح يف زاغلا تائیزج    
 ةیئاوشعو

 ام زاغ نم ةیمك برض لصاح  ٤ ٢٥
 ھطغض يف

 ھطغض يف ام زاغ مجح برض لصاح

 ءاملا قوف اھعیمجت نكمی ءاملا تحت اھعیمجت نكمی  ٢٠ ٦٥

١٢ ٨٢ (g)٣NO٤NH٢ (s)٣NO٤NH٢ 

 روفسوفلا دیرولك سماخ  روفسفلا دیسكأ سماخ  ١٩ ، ١٨ ١٢٠

٧ ١٤٨ M  ةدحولا فذح M 

١٠-٥ ٣ ١٥٨x١٠-٦ ٣٫٤x٩٫٦ 

٥ ٤٫٤٧ ٥ ١٥٨ 

٩ ٩٫٥٣ ٦ ١٥٨ 

٠٫٢٦ ٠٫٢٨ ٧ ١٥٨ 

 ایضمح الولحم  الداعتم الولحم  ١٥ مقر ةدرفملا  ١٦٢

 ةلیلق ةیمك ةفاضإ   ةریبك ةیمك ةفاضإ  ٤ ١٦٤

 

٥٨ 

 

 يناثلا يساردلا لصفلا -رشع يناثلا فصلل ءایمیكلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت
 )م٢٠١٦ ةیبیرجتلا ةعبطلا(

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ةكرح يف زاغلا تائیزج   )٣-٥( لكشلا   ٢١
 ةتباث ةیئاوشع

 ةرمتسم ةكرح يف زاغلا تائیزج    
 ةیئاوشعو

 ام زاغ نم ةیمك برض لصاح  ٤ ٢٥
 ھطغض يف

 ھطغض يف ام زاغ مجح برض لصاح

 ءاملا قوف اھعیمجت نكمی ءاملا تحت اھعیمجت نكمی  ٢٠ ٦٥

١٢ ٨٢ (g)٣NO٤NH٢ (s)٣NO٤NH٢ 

 روفسوفلا دیرولك سماخ  روفسفلا دیسكأ سماخ  ١٩ ، ١٨ ١٢٠

٧ ١٤٨ M  ةدحولا فذح M 

١٠-٥ ٣ ١٥٨x١٠-٦ ٣٫٤x٩٫٦ 

٥ ٤٫٤٧ ٥ ١٥٨ 

٩ ٩٫٥٣ ٦ ١٥٨ 

٠٫٢٦ ٠٫٢٨ ٧ ١٥٨ 

 ایضمح الولحم  الداعتم الولحم  ١٥ مقر ةدرفملا  ١٦٢

 ةلیلق ةیمك ةفاضإ   ةریبك ةیمك ةفاضإ  ٤ ١٦٤
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 يناثلا يساردلا لصفلا -رشع يناثلا فصلل ءایمیكلا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت
 )م2016 ةیبیرجتلا ةعبطلا(

 

 
 
 
 
 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ةكرح يف زاغلا تائیزج   )3-5( لكشلا   21
 ةتباث ةیئاوشع

 ةرمتسم ةكرح يف زاغلا تائیزج    
 ةیئاوشعو

 ام زاغ نم ةیمك برض لصاح  4 25
 ھطغض يف

 ھطغض يف ام زاغ مجح برض لصاح

 ءاملا قوف اھعیمجت نكمی ءاملا تحت اھعیمجت نكمی  20 65

82 12 3(g)NO42NH 3(s)NO42NH 

 روفسوفلا دیرولك سماخ  روفسفلا دیسكأ سماخ  19 ، 18 120

148 7 M  ةدحولا فذح M 

158 3 5-3.4x10 6-9.6x10 

158 5 4.47 5 

158 6 9.53 9 

158 7 0.28 0.26 

 ایضمح الولحم  الداعتم الولحم  15 مقر ةدرفملا  162

 ةلیلق ةیمك ةفاضإ   ةریبك ةیمك ةفاضإ  4 164
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٥٩ 

 

 رشع يناثلا فصلل ءایحألا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 

 
 
 
 
 مولعلا جھانم ریوطت مسق عم لصاوتلل

 

 ينورتكلإلا دیربلا يفیظولا ىمسملا مسإلا

 ayshaalhum@gmail.com ءایزیف جھانم وضع ةیدیمحلا ملاس تنب ةشئاع

 bader.hsani@moe.om ءایحأ جھانم وضع ينسحلا  رصان نب ردب

-Khalid٢٠١١ ءایمیك جھانم وضع يلوعملا بیبح دلاخ
١٢١@hotmail.com 

 
 

 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 نالویرتنسلا نیوكت لمتكیو.. نالویرتنسلا فعاضتیو ٢٢ ٢٦

 فطصت :يئاوتسالا روطلا يف درو )١٢-١(لكشلا ٢٦
 تاموسوموركلا جاوزأ

 جاوزأ ةملك فذح

 ةعبارلا ةوطخلا ءانثتساب٠٠٠٠٠٠٠  ةسماخلا ةوطخلا ءانثتساب٠٠٠٠٠٠ ١٠ ٥٥

 ةملك٤  ةوطخلاو  ٣ ةوطخلا نیب درو ١٠-٤ لكشلا ١٢٧
 نوجاكولج

 نیجوكیالج
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59 

 

 رشع يناثلا فصلل ءایحألا باتك يف ةدراولا ءاطخألا تابیوصت

 

 
 
 
 
 مولعلا جھانم ریوطت مسق عم لصاوتلل

 

 ينورتكلإلا دیربلا يفیظولا ىمسملا مسإلا

 ayshaalhum@gmail.com ءایزیف جھانم وضع ةیدیمحلا ملاس تنب ةشئاع

 bader.hsani@moe.om ءایحأ جھانم وضع ينسحلا  رصان نب ردب

-Khalid2011 ءایمیك جھانم وضع يلوعملا بیبح دلاخ
121@hotmail.com 

 
 

 

 بیوصتلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 نالویرتنسلا نیوكت لمتكیو.. نالویرتنسلا فعاضتیو 22 26

 فطصت :يئاوتسالا روطلا يف درو )12-1(لكشلا 26
 تاموسوموركلا جاوزأ

 جاوزأ ةملك فذح

 ةعبارلا ةوطخلا ءانثتساب0000000  ةسماخلا ةوطخلا ءانثتساب000000 10 55

 ةملك4  ةوطخلاو  3 ةوطخلا نیب درو 10-4 لكشلا 127
 نوجاكولج

 نیجوكیالج
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تم التصميم واإلخراج الفني 

بمركز إنتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

بوزارة التربية والتعليم 


