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إجراءات آخر السنة34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17

ة الجويةالطقس النشر

وعحاجيات النباتات8 و 157 تصنيف حيوانات موجودة : مشر
تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32بمحيطي

كة لحيوانات الحمة6 و 145 8 و 317وظائف أعضاء رئيسية للحيواناتخاصيات مشتر

ي33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثان 

الماء الجاري عىل سطح األرض

12

الكائنات الحية 
ووظائفها 

وتفاعالتها مع 
البيئة

كة لمجموعات رئيسية كائنات حية وأجسام غتر حية2 و 1 خاصيات مشتر
المجموعة الشمسيةأثر الرياح والماء عىل سطح األرض4 و 293للكائنات الحية

28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

الخصائص 
الطبيعية لألرض 

األرض - ومواردها 
ي النظام الشمسي

ف 

سطح األرض يابسة وماء2 و 1

كة لحيوانات عاشبةحيوانات فقرية وحيوانات ال فقرية4 و 133 الشمس مصدر الحرارة والضوءصنع نموذج للمجموعة الشمسية6 و 305خاصيات مشتر

يخاصيات المغناطيس وع تكنولوج  تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27تحريك لعبة بمغناطيس: مشر

دورة حياة نباتتكاثر نبتة6 و 255

ي الماءفصل مكونات خليط6 و 95
8 و 267الذوبان ف 

حيوانات ولودة وحيوانات بيوضة

7

تصنيف المادة 
وخصائصها

اقاتخاصيات الهواء2 و 1 وع تربية حيوانمراحل دورة حياة حيوان4 و 243االحتر دودة القز: مشر

23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

دورات الحياة 
والتوالد والوراثة 

عند الكائنات 
الحية

ذكور وإناث حيوانات2 و 1

أنواع الخالئطخصائص الفلزات4 و 83

زرع بذور وتتبع نمو نبتةتكاثر النبتة ونقل صفاتها للذرية

8 و 107

وع صنع محرار مشر

يط المطاطيتصنيف القوى النابض والشر

وع إعداد ملصقات حول أمراض تنفسيةسلوكات مفيدة لصحة اإلنسان8 و 57 تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22مشر

ة بالصحةأغذية توفر الطاقة6 و 45 8 و 217أغذية مض 

ي األسبوع
الحصة الثانية ف 

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

أشكال وطرق نقل 
القوى - الطاقة 

والحركة

المحرار واستعماالتهالتبادل الحراري2 و 1

2

صحة اإلنسان 
والتفاعل مع البيئة

مصادر الضوء

ي أتناولهاتأثتر التلوث عىل الجهاز التنفسي4 و 33 الظاللاألجسام الشفافة واألجسام المعتمة6 و 205مصادر األغذية التر

4 و 193أعضاء الجهاز التنفسي لدى اإلنسانحركات تنفسية لدى اإلنسان2 و 1

المستوى الثالث- التوزي    ع السنوي لمادة النشاط العلمي 

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
ي األسبوعالحصة األوىل ف 

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوعالحصة الثانية ف 
الحصة األوىل ف 
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