
منهل النشاط العلمي:املرجع املعتمد........................:املؤسسة التعليمية

.............................:املوسم الدراس ي.........................:املديرية اإلقليمية

...........................:(ة)اسم األستاذ.........................:األكاديمية الجهوية

أعضاء توالد حيوان بيوض

2

صحة اإلنسان 

والتفاعل مع 

البيئة

2 و 1
احتياجات اإلنسان الغذائية الخاصة ببعض 

الفئات

أعضاء الجهاز الهضمي ووظائفها لدى 

اإلنسان
ن البيوض والولودأعضاء توالد حيوان ولود4 و 193 نمو جني 

ي األسبوعالحصصالمحور
ن
ي األسبوعالحصة األوىل ف

ن
الحصة الثانية ف

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

دورات الحياة 

والتوالد والوراثة 

عند الكائنات 

الحية

ي التوالد2 و 1
ن
ورة األنثى والذكر ف ضن

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
ن
ي األسبوعالحصة األوىل ف

ن
األسبوعالحصة الثانية ف

Manipuler le logiciel Paint

Introduction au coding (Scratch)23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

الكهرو 

- مغناطيسية 

أشكال وطرق 

- تحويل الطاقة 

القوى والحركة

يالمغناطيس والبوصلة2 و 1
 
المغناطيس الكهربائ

7

وع إنجاز ملصقات توعويةأعضاء الجهاز البوىلي ووظائفها لدى اإلنسان8 و 57 تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22مشر

األير وتوالد النباتات الزهرية جنسياتوالد النباتات الزهرية جنسيا

6 و 45
ي ووظائفها لدى 

ن
أعضاء الجهاز الدورائ

اإلنسان
ي لدى النباتات8 و 217أسباب أمراض القلب واألوعية الدموية وع تربية حيوان الحمامالتكاثر الخضن مشر

4 و 33
أعضاء الجهاز التنفسي ووظائفها لدى 

ار تلوث البيئة عىل الجهاز التنفسياإلنسان 6 و 205أضن

الطاقة وتحوالتهامنوب الدراجة

بة4 و 83 ي التر
ن
بة وخصائصهاأدوار الكائنات الحية ف وع إنتاج محطة كهرومائيةمصادر الطاقة6 و 255أنواع التر مشر

الكائنات الحية 

ووظائفها 

وتفاعالتها مع 

البيئة

بة2 و 1 بةمكونات التر ي التر
ن
4 و 243الكائنات الحية ف

المياه العذبة

صنع مجسم للشمس

فصل خليط غت  متجانس8 و 157

النواس البسيطحركة جسم

بة والبيئة8 و 107 وع إنتاج السماد العضوريحماية التر Manipuler le logiciel Wordتقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27مشر

6 و 95
وة النباتية  ي إنتاج التى

ن
بة ف أهمية التر

والحيوانية
بة 8 و 267عوامل حت التر

إجراءات آخر السنة

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

معالجة المياه

12

تصنيف المادة 

وخصائصها

ات حالة المادةكتلة ووزن جسم2 و 1 مكونات الغالف الجوي4 و 293الكتلة وتغت 

L'interface du logiciel Scratch28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

الخصائص 

الطبيعية لألرض 

األرض - ومواردها 

ي النظام الشمسي
ن
ف

2 و 1

ي الماءأنواع المحاليل6 و 145
ن
الذوبان ف

Manipuler un moteur de 

recherche

يL'arrière-plan du logiciel Scratch33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
ن
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثائ

الشمس مصدر للطاقة8 و 317

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32فصل خليط متجانس

تلوث الهواء

يط مطاطيكتلة خليط4 و 133 ان بشر ن وع صنع مت  الشمس والحياة عىل سطح األرضالشمس6 و 305مشر

34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17

يالنشاطلمادةالسنويلتوزي    عا الخامسالمستوى-العلم 


