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الدارة البسيطة، المصباح ومكوناتهتعرف الهواء6 و 305

إجراءات آخر السنة34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17

وع صنع دارة كهربائية بسيطةالموصالت والعوازل الكهربائية مشر

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32بعض أنواع القوىحركة جسم صعودا وسقوطا8 و 157

وع صنع هاتف بسيط6 و 145 8 و 317مفعول القوةمشر

ي33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
 
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثان

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27

انأعضاء العوم6 و 255 أعضاء الطير

ي6 و 95
 
يتنوع أسنان

 
8 و 267دور أسنان

(1)بعض خاصيات الحالة الصلبة 

12

الصوت والحركة

بعض خاصيات الحالة السائلة(2)بعض خاصيات الحالة الصلبة 4 و 293انتشار الصوتحدوث الصوت2 و 1

28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

- حاالت المادة 

- انتقال الطاقة 

الكهرباء

الحالة الصلبة والحالة السائلة2 و 1

الضجيج صوت مزعجشدة الصوت4 و 133

ي6 و 45
ي خدمت 

 
ي من األخطارحواسي ف

8 و 217حواسي تحفظت 

حصول الحيوان العاشب عىل غذائه

7

2صحة اإلنسان 

النمو لدى الحيواناتحصول الحيوانات عىل غذائها4 و 243المفصل والحركةأهم مفاصل جسمي2 و 1

23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

مظاهر الحياة 

عند الحيوانات

أوساط عيش الحيوانات2 و 1

ي وتنظيمهاالرياضة وصحة مفاصىلي4 و 83
 
توقيت وجبان

التنفس عند بعض الحيواناتحيوانات تزحف وحيوانات تقفز

ي8 و 107
 
سأحافظ عىل سالمة أسنان وع مجسم سن وض  مشر

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

مظاهر الحياة 

عند النباتات

األجزاء الرئيسية لبعض النباتاتتنوع النباتات2 و 1

2

1صحة اإلنسان 

تنوع سيقان النباتات

األعضاء النباتية القابلة لألكلتنوع أوراق النباتات6 و 205اختالف األصواتبالسمع أمير  األصوات4 و 33

تنوع جذور النباتات4 و 193البارد والساخنحاسة اللمس2 و 1

ورة الحفاظ عىل النباتاتاألعضاء النباتية القابلة لألكل ض 

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22وقاية الحواسوقاية الحواس8 و 57

املختار في النشاط العلمي:املرجع املعتمد :املؤسسة التعليمية

 :املوسم الدراس ي :املديرية اإلقليمية

ي- التوزي    ع السنوي لمادة النشاط العلمي 
 
المستوى الثان

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
 
ي األسبوعالحصة األوىل ف

 
ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوعالحصة الثانية ف

 
ي األسبوعالحصة األوىل ف

 
الحصة الثانية ف

 :(ة)اسم األستاذ :األكاديمية الجهوية


