


 
 

 األسبوع األول
 هـ  1441/  5/ 24

 هـ  1441/  5/  28إلى 

 لثانًاألسبوع ا
 هـ  1441/ 6/  1
 هـ 1441/  6/  5إلى 

 األسبوع الثالث
 هـ  1441/  6/  8
 هـ 1441/  6/  12إلى 

 األسبوع الرابع
 هـ  1441/  6/  15
 هـ 1441/  6/  19إلى 

 األسبوع الخامس
 هـ  1441/  6/  22
 هـ 1441/  6/  26إلى 

  الفضاء هٌئة الوحدة الرابعة ت
 تهٌئة الفصل الخامس 

 النظام الشمسً و الفضاء
 األرض و الشمس و القمر 

 ما سبب حدوث اللٌل و النهار 

 األرض و الشمس و القمر 
 ما سبب حدوث الفصول األربعة 

 األرض الشمس و القمر 
  كٌف ٌبدو القمر 

 النظام الشمسً 
 ما النظام الشمسً 
 النظام الشمسً 

  كٌف ندرس النظام الشمسً

 النظام الشمسً 
 كٌف تصنف الكواكب 

 مراجعة الفصل الخامس 
 النظام الشمسً والفضاء 

   اختبار 

 تهٌئة الوحدة الخامسة المادة 
 تهٌئة الفصل السادس 
 قٌاس المادة و تغٌرها 

  القٌاس تهٌئة 

 األسبوع السادس
 هـ  1441/  6/  29
 هـ 1441/  7/  3إلى 

 األسبوع السابع
 هـ  1441/  7/  6
 هـ 1441/  7/  10إلى 

 األسبوع الثامن
 هـ  1441/  7/  13
 هـ 1441/  7/  17إلى 

 األسبوع التاسع
 هـ  1441/  7/  20
 هـ 1441/  7/  24إلى 

 األسبوع العاشر
 هـ  1441/  7/  27
 هـ 1441/  8/  2إلى 

 القٌاس 
   ما الوزن  –ما الكثافة 

 كٌف تتغٌر المادة 
 ما التغٌرات الفٌزٌائٌة 

 كٌف تتغٌر المادة 
 ما المقصود بالتغٌرات الكٌمٌائٌة 

 المخالٌط 
 ما المخلوط 

 

 المخالٌط 
 كٌف نفصل مكونات المخلوط 

 مراجعة الفصل السادس 
 قٌاس المادة و تغٌرها 

   اختبار 

 تهٌئة الوحدة السادسة 
 القوى و الطاقة + تهٌئة 

 الفصل السابع 
 القوى 

 القوى و الحركة تهٌئة 
   و الحركة ) ما الحركة ( القوى

 القوى و الحركة 
 كٌف تغٌر القوى الحركة 

 تغٌر الحركة 
 كٌف تؤثر القوى فً الحركة 

 األسبوع الحادي عشر
 هـ  1441/  8/  5
 هـ 1441/  8/  9إلى 

 األسبوع الثانً عشر
 هـ  1441/  8/  12
 هـ 1441/  8/  16إلى 

 األسبوع الثالث عشر
 هـ  1441/  8/  19
 هـ 1441/  8/  23إلى 

 األسبوع الرابع عشر
 هـ  1441/  8/  26
 هـ 1441/  8/  30إلى 

 األسبوع الخامس عشر
 هـ  1441/  9/  3
 هـ 1441/  9/  7إلى 

 

 تغٌر الحركة 
 كٌف تؤثر القوى فً التسارع 

 مراجعة الفصل السابع 
 القوى 
  اختبار 

 تهٌئة الفصل الثامن
 الطاقة 
 الحرارة

 ما الحرارة 
 الحرارة 

 كٌف تنتقل الحرارة 
 

 الكهرباء 
 ما الشحنة الكهربائٌة 

 الكهرباء 
   كٌف تتحرك الشحنات الكهربائٌة 

 الكهرباء
 ما دوائر التوالً و التوازي 

 المغناطٌسٌة
  ما المغناطٌس 

 المغناطٌسٌة
 ما المجال المغناطٌسً

 المغناطٌسٌة
   ما المغناطٌس الكهربائً 

 األسبوع السادس عشر 
 هـ إلى  1441/  9/  10

 هـ  1441/  9/  14
 

 عشر  سابعاألسبوع ال
 هـ 1441/  10/  8
 هـ 1441/  10/  12

 

 عشر  الثامناألسبوع 
 هـ 1441/  10/  15
 هـ 1441/  10/  19

 

 :  ةالمعلم
 

 :المادة  ةمشرف
 

 المدرسة : ةقائد
 

 خطط و برامج عالجٌة 
 

 الدراسً الثانًاختبارات الفصل 

 

 

  االبتدائً  رابعال هـ   الصف : 1441/  1440الفصل الدراسً الثانً  للعام    علوم   توزٌع منهج :
  


