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  موضوع الدرس

  الحصة الثانية

  أسبوع التقويم التشخيصي والدعم

  اإلنسانأعضاء الجهاز التنفسي لدى 

  اإلنسانمصادر أغذية 

  أغذية مضرة بالصحة

  مشروع تحضير وجبة غذائية

     )1( الوحدة

  حتراقاتاال

  أنواع الخالئط

  الذوبان في الماء

  إنجاز مشروع تكنولوجي

        )2(الوحدة 

  خاصيات مشتركة لمجموعات رئيسية  للكائنات الحية

  خاصيات مشتركة لحيوانات عاشبة

  وظائف أعضاء أساسية للحيوانات
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  الظالل

  النابض و الشريط المحراري

  )4(ودعم الوحدة 

  حيوانات ولودة و حيوانات بيوضة

  دودة القز: مشروع تربية حيوان 

  دورة حياة نبات

  زرع بذور

  )5(ودعم الوحدة 

  األرضالماء الجاري على سطح 

  المجموعة الشمسية

  الشمس مصدر الحرارة و الضوء

  النشرة الجوية

  )6(ودعم الوحدة 

  تقويم ودعم نهاية األسدوس الثاني

  إجراءات نهاية السنة الدراسية
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المست

الدراسي:
تــوزيــع مــرجـع

موضوع الدرس   جالالم

  المحور  الحصة األولى 

أسبوع التقويم التشخيصي والدعم                           

  اإلنسانحركات تنفسية لدى 
 تغذية تنفس اإلنسان 

  اإلنسان

  صحة اإلنسان

  تأثير التلوث على الجهاز التنفسي

  اغذية توفر الطاقة

  اإلنسانسلوكات مفيدة لصحة 

الوحدة ودعم تقويم     

  خاصيات الهواء

  خاصيات المادة

  المغانط الخالئط و الذوبان

  خصائص الفلزات

  فصل مكونات خليط

  خاصيات مغناطيس

الوحدة تقويم ودعم                                                                     

  كائنات حية و أجسام غير حية
خصائص الكائنات الحية 

ووظائفها الحيوية 

  وتفاعالتها مع البيئة

  حيوانات فقرية و الفقرية

  حمةالخاصيات مشتركة لحيوانات 

  حاجيات النباتات

ودعم الوحدة تقويم 

س األولوتقويم ودعم نهاية األسد                      

  التبادل الحراري

أشكال وطرق نقل الطاقة 

  والقوى والحركة

  مشروع مبدأ اشتغال المحرار

  المعتمة واألجسامالشفافة  األجسام

  تصنيف القوى

ودعم الوحدة تقويم                                                                     

  ذكور و إناث الحيوانات

دورات الحياة والتوالد 

  والوراثة عند الكائنات الحية

  نادورة حياة حيو مراحل

  تكاثر نبتة

  تكاثر النبتة و نقل صفاتها للذرية

ودعم الوحدة تقويم 

الخصائص الطبيعية لألرض   يابسة و ماء األرضسطح 

ومواردها، كوكب األرض 

 في النظام الشمسي،

  طقس ومناخ كوكب األرض

  األرضسطح  ىالماء علأثر الرياح و 

  الشمسية مشروع صنع نموذج للمجموعة

  الطقس

ودعم الوحدة تقويم                                                                     

تقويم ودعم نهاية األسدوس الثاني                  

إجراءات نهاية السنة الدراسية                   
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