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ز درجات حرارة األجسام ز بي  أمي 

2

صحة اإلنسان 
والتفاعل مع 

البيئة

وس كورونا المستجد19مرض كوفيد 2 و 1 األجهزة الكهربائية البسيطةأركب دارة كهربائية بسيطة4 و 193طرق انتقال في 

ي األسبوعالحصصالمحور
ي األسبوعالحصة األوىل فز

الحصة الثانية فز

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

أشكال وطرق نقل 
القوى - الطاقة 

والحركة

كيف تنتقل الطاقة الحرارية2 و 1

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
ي األسبوعالحصة األوىل فز

األسبوعالحصة الثانية فز

ي8 و 57 تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22أصنع كمامة ألحمي نفسي ومن حوىليأحافظ عىل بيئت 

أصنع سيارة لعبة تتحرك بفضل الطاقةالمواد الموصلة والمواد العازلة

أغي  مكان األجسامأحرك أجساما8 و 217تلوث البيئةاإلنسان والبيئة6 و 45

ي19أحمي نفسي ومن حوىلي من كوفيد 4 و 33 6 و 205أحافظ عىل صحت 

ما الذي ترثه الحيوانات من آبائها؟

7

تصنيف المادة 
وخصائصها

(2)األزهار وتكاثر النباتات الحيوانات تحافظ عىل نوعها4 و 243أصنف الموادأصف حاالت المادة2 و 1

23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

دورات الحياة 
والتوالد والوراثة 

عند الكائنات 
الحية

الحيوانات تتوالد مع مثيالتها2 و 1

ات المادة4 و 83 أصنع شموعا بألوان مختلفةأصف تغي 

اتيجيات البقاء عند النباتات أصنع مزرعة مصغرةاسي 

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27ألوان األجسامالضوء واأللوان8 و 107

البذور وتكاثر النباتاتالخصائص الموروثة من النباتات6 و 255

ات أخرى للمادةأذيب بعض المواد6 و 95 8 و 267تغي 

األرض تتغي 
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الكائنات الحية 
ووظائفها 

وتفاعالتها مع 
البيئة

أصنع مجسما لدوران القمر حول األرضالقمر من حولنا4 و 293مجموعات الكائنات الحيةاحتياجات الكائنات الحية2 و 1

28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

الخصائص 
الطبيعية لألرض 

األرض - ومواردها 
ي النظام الشمسي

فز

موارد األرض2 و 1

سلوك الحيوان من أجل البقاءالحيوانات وبيئاتها4 و 133

ي33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثانز

الفصول تتغي الطقس يتغي 

ي بيئاتهاوظائف أجزاء النبتة8 و 157
تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32النباتات فز

الظل يتغي الليل والنهار6 و 305

8 و 317أصنع مشهدا لبيئة بحريةالسلسلة الغذائية6 و 145

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

إجراءات آخر السنة34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17
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