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ابتدائي  ثالثال  : ـوى   ــــــــالمست

...............................السادسابتدائي:الدراسي
  النشاط العلمي  الواضح في  :   تــوزيــع مــرجـع

 

  موضوع الدرس

  الحصة الثانية

  أسبوع التقويم التشخيصي والدعم

  ما تأثير التلوث على جهازي التنفسي؟

  ما مكونات الوجبة الغذائية المتوازنة؟

  ما األغذية التي يمكن أن تضر بصحتي؟

  وجبة غذائية متوازنة؟ كيف أحضر: مشروعي التكنولوجي

  

  إلى ماذا تحتاج الشمعة لكي تحترق؟

  كيف أكشف عن بعض خصائص الفلزات؟

  كيف يمكن فصل مكونات خليط غير متجانس؟

  كيف أحضر شراب السكر؟: مشروعي التكنولوجي

2(  

  كيف أفرق بين مجموعات الكائنات الحية؟

  بماذا يتميز الحيوان الالحم؟

  ما وظائف األعضاء األساسية للحيوانات؟

  كيف أصنف الحيوانات؟: مشروعي التكنولوجي

3(  

  س األول

  كيف أستعمل المحرار لتعيين درجة حرارة جسم سائل؟

  كيف يتغير طول الظل؟

  ما أنواع القوى؟

  كيف أصنع محرارا؟: مشروعي التكنولوجي

(  

  البيوض؟كيف يمكن تمييز الحيوان الولود عن 

  ما مراحل دورة حياة نبات الفاصوليا؟

  كيف تتكاثر النباتات بدون بذور؟

  كيف أربي حيوانا؟ :مشروعي التكنولوجي

(  

  ما هي تأثيرات المياه الجارية والرياح على اليابسة؟

  ما كواكب المجموعة الشمسية؟

  كيف أصنع مجسما للمجموعة الشمسية؟: تكمشروعي 

  ما أهمية الطقس في حياتنا؟

  

  تقويم ودعم نهاية األسدوس الثاني

  إجراءات نهاية السنة الدراسية
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المست

الدراسي:
تــوزيــع مــرجـع

موضوع الدرس

  الحصة األولى 

أسبوع التقويم التشخيصي والدعم                           

  ما مسار الهواء الذي أتنفسه؟

  ما مصادر األغذية التي أتناولها؟صحة اإلنسان والتفاعل 

  كيف يحصل جسمي على الطاقة؟

مشروعي التكنولوجي   ما السلوكات التي تحافظ على صحة جيدة؟

  )1( الوحدة ودعم تقويم

  كيف أكشف عن بعض خاصيات الهواء؟

  الحتراق الفحم؟ما المادة الضرورية 

  ما أنواع الخالئط؟

  هل يذيب الماء جميع المواد؟

2(الوحدة تقويم ودعم 

  بماذا يتميز الكائن الحي؟
الحية 

  

  كيف أميز بين مختلف الحيوانات؟

  بماذا يتميز الحيوان العاشب؟

  تتغذى النباتات الخضراء؟ بماذا

3(ودعم الوحدة تقويم 

س األولوتقويم ودعم نهاية األسد                      

كيف أستعمل المحرار لتعيين درجة حرارة جسم سائل؟   ماذا يحدث عندما يالمس جسم ساخن جسما باردا؟

  لماذا ال يصل الضوء إلى جميع األماكن؟

  بماذا يتميز المغناطيس؟

  شريط مطاطي؟ أوكيف أحرك جسما بواسطة نابض 

)4(ودعم الوحدة تقويم 

  الحيوانات؟ وإناثكيف أميز بين ذكور 

  والوراثة عند الكائنات الحية

  كيف أنجز دورة حياة حيوان؟

  ما مراحل دورة حياة شجرة؟

  كيف يتم انتقال صفات االباء الى الذرية؟

)5(ودعم الوحدة تقويم 

الخصائص الطبيعية لألرض   ما مكونات سطح األرض؟

  طقس ومناخ كوكب األرض

  من أين تستمد األرض الضوء والحرارة؟

مشروعي    ما حركة الكواكب بالنسبة  للشمس؟

  ما عناصر الطقس الواردة  النشرة الجوية؟

  )6(ودعم الوحدة تقويم                                                                              

تقويم ودعم نهاية األسدوس الثاني             

إجراءات نهاية السنة الدراسية           
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