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إجراءات آخر السنة34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17

تعرف مبادئ السالمة الطرقيةتعرف كيفية تجنب خطر األشياء المتحركة

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32النومنظافة الجسم8 و 157

8 و 317أوقات األكلالتغذية والصحة6 و 145

ي33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
 
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثان

تعرف قوة الدفع وقوة الجذب

12

الوقاية من 

األمراض

تعرف قوة التحريك نحو األعىلالتميي   بي   قوة الدفع وقوة الجذب4 و 293أغذية الرضيعمراحل نمو اإلنسان2 و 1

28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

حركة األجسام

التميي   بي   األجسام الساكنة والمتحركة2 و 1

6 و 305األغذية اليوميةاألغذية اليومية4 و 133
ادراك حتمية وقوع األجسام عىل األرض 

عند تركها تسقط
صنع مروحة هوائية

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27مصادر األغذيةأهمية التغذية

ي الطبيعة6 و 255
 
التميي   بي   الحيوانات العاشبة والالحمةتعرف أغذية الحيوانات ف

8 و 267عالقة التنفس بنبض القلبعملية التنفس6 و 95

تعرف أوساط عيش الحيوانات

7

2صحة اإلنسان 

تعرف سلوكات حيوانات تبحث عن الغذاء4 و 243وظيفة المفاصلالحركة عند اإلنسان2 و 1
تعرف حاجة الحيوانات إىل الغذاء والماء 

ومظاهر نموها

23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

مظاهر الحياة 

عند الحيوانات

تعرف حيوانات المحيط المباشر2 و 1

أهمية التنفستعرف المفاصل4 و 83

تعلم كيفية المحافظة عىل الحيواناتالتميي   بي   طرق تناول الحيوانات لألغذية

8 و 107

ي من الماء العكر
تميي   النق 

اكتشاف تغي  الطبيعة عير فصول السنة
تعرف مفهوم الزمن من خالل تعاقب 

الفصول

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22تركيب وجه طفلوقاية الحواس8 و 57

8 و 217وظيفة حاسة الذوقوظيفة حاسة الشم6 و 45

ي األسبوع
 
الحصة الثانية ف

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

الماء والطبيعة

تعرف مختلف استعماالت الماءتعرف بعض مصادر الماء2 و 1

2

1صحة اإلنسان 

ورة الماء للحياة الوعي بض 

ي المحيطتعرف سبل المحافظة عىل الماء6 و 205وظيفة حاسة السمعوظيفة حاسة اللمس4 و 33
 
تعرف أنواع النباتات ف

4 و 193وظيفة حاسة البضتقديم الحواس2 و 1

المستوى األول- التوزي    ع السنوي لمادة النشاط العلمي 

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
 
ي األسبوعالحصة األوىل ف

 
ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوعالحصة الثانية ف

 
الحصة األوىل ف
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