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إجراءات آخر السنة34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17

2حصة - كيف أستغل قوة الماء؟ 
ما هي مخاطر األجسام المتحركة عىل 

اإلنسان؟

ي بعد األكل؟8 و 157
 
؟لماذا أنظف أسنان تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32كيف أستعيد نشاط جسمي

ي قبل األكل؟6 و 145
ي بعد األكل؟كيف أحافظ عىل صحت 

 
8 و 317لماذا أنظف أسنان

ي33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
 
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثان

كيف أمي   قوة الدفع عن قوة الجذب؟

12

الوقاية من 

األمراض

1حصة - كيف أستغل قوة الرياح لماذا تسقط األجسام عىل األرض؟4 و 293مت  سأرتدي مالبس الكبار؟هل للرضيع والطفل نفس التغذية؟2 و 1

28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

حركة األجسام

2 و 1
كيف أمي   بي   الجسم الساكن والجسم 

المتحرك؟

؟4 و 133 ي
 
ي هي غذان

ي بوجبة غذائية واحدة؟هل صحيح أن صحت 
1حصة - كيف أستغل قوة الماء؟ 2حصة - كيف أستغل قوة الرياح 6 و 305لماذا ال أكتف 

؟لماذا أتغذى؟ ي
تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27ما هو مصدر أغذيت 

كيف تصل الحيوانات إىل مكان غذائها؟كيف تتعرف الحيوانات غذاءها؟6 و 255

؟كيف أتنفس؟6 و 95 8 و 267لماذا يتغي  إيقاعي التنفسي

؟ ي محيطي
 
لماذا تعيش حيوانات ف

7

2صحة اإلنسان 

؟2 و 1 ي من الحركة؟ما هي أنواع تنقىلي
ي تمكنت 

عىل ماذا تتغذى الحيوانات؟لماذا تتغذى الحيوانات؟4 و 243ما هي األعضاء الت 

23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

مظاهر الحياة 

عند الحيوانات

ما هي أوساط عيش الحيوانات؟2 و 1

؟4 و 83 ي جهازي الحركي
 
ماذا أتنفس؟كيف أف

س عىل غذائه؟ كيف أمي   بي   الحيوانات؟كيف يحصل الحيوان المفي 

8 و 107

كيف أحافظ عىل الماء عند استعماله؟ 

1حصة 

2كيف أتعرف فصول السنة؟ حصة 1كيف أتعرف فصول السنة؟ حصة 

؟ حصة 8 و 57 ؟ حصة 1كيف أحافظ عىل حواسي تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة222كيف أحافظ عىل حواسي

8 و 217بماذا أتعرف رائحة األشياء؟بماذا أتعرف ذوق األشياء؟6 و 45

ي األسبوع
 
الحصة الثانية ف

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

الماء والطبيعة

ي الطبيعة؟2 و 1
 
ي من الماء العكر؟أين أجد الماء ف

كيف أمي   الماء النف 

2

1صحة اإلنسان 

كيف أحافظ عىل الماء عند استعماله؟ 

2حصة 

وريا للحياة؟ حصة 6 و 205بماذا أتعرف عىل األصوات؟2بماذا أتعرف ملمس األشياء؟ حصة 4 و 33 وريا للحياة؟ حصة 1لماذا يعتير الماء ض  2لماذا يعتير الماء ض 

4 و 1193بماذا أتعرف ملمس األشياء؟ حصة بماذا أمي   األلوان واألشكال؟2 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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