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صحة اإلنسان 
والتفاعل مع 

البيئة

ي دارة بسيطةالدارة الكهربائية البسيطة4 و 193 وطرق انتقاله19أعراض مرض كوفيد  وطرق انتقاله19أعراض مرض كوفيد 2 و 1
الكشف عن عطب ف 

ي األسبوعالحصصالمحور
ي األسبوعالحصة األوىل ف 

الحصة الثانية ف 

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

أشكال وطرق نقل 
القوى - الطاقة 

والحركة

مصادر الطاقة2 و 1

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
ي األسبوعالحصة األوىل ف 

األسبوعالحصة الثانية ف 

ات التلوث وبعض طرق محاربته8 و 57 يتأثير تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22أصمم مجلة علمية: موضوع تكنولوج 

ي للمواد
القوى وحركة األجسامالتوصيل الكهربائ 

ياآلالت وحركة األجسام8 و 217تأثير اإلنسان عىل البيئةتأثير اإلنسان عىل البيئة6 و 45 أصنع مصباح الجيب: موضوع تكنولوج 

وس كورونا المستجد4 و 33 6 و 205التغذية والتمارين الرياضيةطرق الوقاية من فير

التوالد وانتقال الصفات الوراثية عند 
الحيوانات

7

تصنيف المادة 
وخصائصها

اتيجيات التكاثر4 و 243(2)المادة وخاصياتها (1)المادة وخاصياتها 2 و 1 انتقال الصفات الوراثية عند النباتاتاسير

23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

دورات الحياة 
والتوالد والوراثة 

عند الكائنات 
الحية

2 و 1
التوالد وانتقال الصفات الوراثية عند 

الحيوانات

ات حالة المادة4 و 83 الذوبانتغير

يالتكاثر عند النباتات أزرع نباتات: موضوع تكنولوج 

يلون جسم8 و 107 وع تحلية ماء مالح: موضوع تكنولوج  تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27مشر

التكاثر عند النباتاتالصفات غير الوراثية عند النباتات6 و 255

ات الكيميائية6 و 95 8 و 267الضوء األبيضالتغير

ات األرض ي دراسة تغير
أهمية المستحاثات ف 

12

الكائنات الحية 
ووظائفها 

وتفاعالتها مع 
البيئة

تعاقب الليل والنهارأطوار القمر4 و 293احتياجات الكائنات الحيةتصنيف الكائنات الحية2 و 1

28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

الخصائص 
الطبيعية لألرض 

األرض - ومواردها 
ي النظام الشمسي

ف 

موارد األرض2 و 1

ي وسط عيشها4 و 133
العالقات الغذائية داخل الوسطسلوكات بعض الحيوانات ف 

ي33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثائ 

يالطقس والمناخ أصنع نماذج : موضوع تكنولوج 
لمستحاثات

يتكيف النباتات مع وسطها8 و 157 تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32أركب سلسلة غذائية: موضوع تكنولوج 

تعاقب الفصولالظالل6 و 305

8 و 317تكيف النباتات مع وسطهاأجزاء النبتة ووظائفها6 و 145

:توقيع السيد املفتش:توقيع السيد املدير:(ة)توقيع األستاذ

إجراءات آخر السنة34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17
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