


 
:المفتشتوقيع   

  ................................................. :     ) ة( األستـــــــاذ
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  فضــاء النشاط العلمي  :   تــوزيــع مــرجـع

 

موضوع الدرس

أسبوع التقويم التشخيصي والدعم الوقائي

 2الحصة        الهواء من حولنا                       

4الحصة  االحتراقات  

)1(تغّيرات المادة  6الحصة    

ياجالتكنولو 8الحصة    

 2الحصة  الحساسية الشعورية

4الحصة  التحركية اإلرادية واال إرادية أو االنعكاس  

الجهاز العصبيوقاية  6الحصة    

ياجا التكنولو 8الحصة    

 2الحصة  مكونات الوسط البيئي

4الحصة  العالقات المتبادلة بين مكونات الوسط البيئي  

6الحصة  اختالل التوازن البيئي  

ياجالتكنولو 8الحصة    

 

 2الحصة  الطاقة الكهربائية              

4الحصة  استهالك الطاقة الكهربائية  

قانون الرافعات –الرافعات  6الحصة    

ياجالتكنولو 8الحصة    

 2الحصة  البلوغ و األعضاء التناسلية       

)1(التوالد عند اإلنسان  4الحصة    

)2(التوالد عند اإلنسان  6الحصة    

ياجالتكنولو 8الحصة    

 2الحصة  الماء على سطح األرض        

4الحصة  التنوع البيولوجي البحري  

6الحصة  الصخور و المعادن  

ياجالتكنولو 8الحصة    
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:مديرتوقيع ال  

األستـــــــاذ
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المست

الدراسي:
تــوزيــع مــرجـع

 موضوع الدرس

 األسدوس األول

 أسبوع التقويم التشخيصي والدعم الوقائي

 1الحصة  الهواء من حولنا                

تصنيف المادة 

  

3الحصة  االحتراقات  

5الحصة  )1(تغّيرات المادة                 

7الحصة  )2(تغّيرات المادة   

)1(تقويم ودعم التعلمات   

 1الحصة  الحساسية الشعورية          

صحة اإلنسان و 

التفاعل مع البيئة

إرادية أو االنعكاس التحركية اإلرادية واّال  3الحصة    

5الحصة  وقاية الجهاز العصبي  

7الحصة  التغذية و الصحة  

)2(تقويم ودعم التعلمات   

 1الحصة  مكونات الوسط البيئي
الكائنات الحّية و 

تفاعالتها مع البيئة

3الحصة  العالقات المتبادلة بين مكونات الوسط البيئي  

5الحصة  اختالل التوازن البيئي  

7الحصة  المحافظة على التوازن اليئي  

)3(تقويم ودعم التعلمات   

 األسدوس الثاني  

 1الحصة  الطاقة الكهربائية              
أشكال و طرق نقل 

القوى و الحركة 

3الحصة  استهالك الطاقة الكهربائية  

قانون الرافعات –الرافعات  5الحصة    

7الحصة  أنواع الرافعات  

)4(تقويم ودعم التعلمات   

 1الحصة  البلوغ و األعضاء التناسلية        
دورات الحياة و 

التوالد و الوراثة 

عند الكائنات الحّية

)1(التوالد عند اإلنسان  3الحصة    

)2(التوالد عند اإلنسان  5الحصة    

7الحصة  مراحل الوالدة  

)5(تقويم ودعم التعلمات   

الخصائص الطبيعية  1الحصة     الماء على سطح األرض          

لألرض ومواردها 

كوكب األرض في 

النظام الشمسي

3الحصة  التنوع البيولوجي البحري  

5الحصة  الصخور و المعادن  

7الحصة  االحتباس الحراري  

)6(تقويم ودعم التعلمات   

انيـــــــدوس الثـــــم األســــعدويم و ــــــتق  

ةـــــنــاية الســــراءات نهـــــإج  

ولدوس األـــــم األســــعدويم و ــــــتق  

) :ة(توقيع األستاذ   
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....... /.............. :    الموسم الدراسي
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تصنيف المادة 

  وخصائصها

 

العلوم 

 الفيزيائية
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صحة اإلنسان و 

 التفاعل مع البيئة

علوم 

 الحياة
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الكائنات الحّية و 

و  اوظائفه

 تفاعالتها مع البيئة

علوم 

 الحياة
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أشكال و طرق نقل 

 الطاقة

 القوى و الحركة 

العلوم 

 الفيزيائية
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22 

دورات الحياة و 

التوالد و الوراثة 

 عند الكائنات الحّية

علوم 

 الحياة
5 

23 

24 

25 

26 

27 

الخصائص الطبيعية 

لألرض ومواردها 

كوكب األرض في 

 النظام الشمسي

علوم 

األرض 

 والفضاء 
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