


 
 

 األسبوع األول
 هـ  1441/  5/ 24

 هـ  1441/  5/  28إلى 

 األسبوع الثانً
 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 

 الطقس هٌئة الوحدة الرابعة ت
 تهٌئة الفصل السابع نماذج الطقس 

 الغالف الجوي و الطقس 
 كٌف تدفئ الشمس األرض 
 الغالف الجوي والطقس 

  طبقات الغالف الجوي

 الغالف الجوي و الطقس 
 ما الرٌاح العالمٌة و المحلٌة 

 الغٌوم و الهطول 
   كٌف تتشكل الغٌوم 
 الغٌوم و الهطول 

 كٌف ٌتشكل الهطول 

 الغٌوم و الهطول 
 ما الكتل الهوائٌة و الجبهات

 مراجعة الفصل السابع
  اختبار 

 العواصف و المناخ 8تهٌئة الفصل 
 العواصف 

 العواصف 
 الرملٌة –العواصف الثلجٌة 

 العواصف 
 ما االعصار القمعً 

 العواصف
  األعاصٌر الحلزونٌة

 المناخ
 ما المناخ
 المناخ 

 ما الذي ٌؤثر على المناخ
 مراجعة الفصل الثامن 

 اختبار

  

 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 

 تهٌئة الوحدة الخامس 
  9المادة تهٌئة الفصل 

 العناصر
 العناصر مما تتكون الذرات والجزئٌات

 العناصر
 كٌف تصنف العناصر

 الفلزات و الالفلزات و اشباه الفلزات 
 ما الفلزات 

 الفلزات و الالفلزات و اشباه الفلزات
 اشباه فلزات  –أي العناصر ال فلزات 

 مراجعة الفصل التاسع 
 اختبار 

 

 التغٌرات الكٌمٌائٌة  10تهٌئة الفصل 
 الفٌزٌائٌة و

 تغٌرات حالة المادة ) تهٌئة (
 تغٌرات حالة المادة 

 كٌف تتغٌر حالة المادة 
 تغٌرات حالة المادة 

  متى تتغٌر حالة المادة 

 المركبات و التغٌرات الكٌمٌائٌة ) ما المركبات (
 المركبات و التغٌرات الكٌمٌائٌة 

 ما التغٌرات الكٌمٌائٌة 
 المركبات و التغٌرات 

 كٌف اكتشف حدوث التفاعل 

 مراجعة الفصل العاشر 
 اختبار

 القوى و الطاقة  6تهٌئة الوحدة 
 11تهٌئة الفصل 

 الشغل و الطاقة
 الشغل و الطاقة 
 ما مفهوم الشغل 

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

 الثانً عشراألسبوع 
 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 

 

 الشغل و الطاقة 
 ما مفهوم الطاقة 

 البسٌطة  اآلالت
 البسٌطة اآلالتما 

 البسٌطة  اآلالت
   ما الروافع 

 البسٌطة  اآلالت
 المركبة  اآلالت –ما السطح المائل 

 مراجعة الفصل الحادي عشر 
 اختبار

 الصوت و الضوء  12تهٌئة الفصل 
 الصوت 

 

 الصوت
 ما الصوت وكٌف ٌنتج 

 الصوت 
 كٌف ٌنتقل الصوت 

 الصوت 
 ما حدة الصوت 

 الضوء
 ما الضوء
 الضوء 

 كٌف ٌتكون الظل
 الضوء 

 كٌف ٌنعكس الضوء وٌنكسر 

 الضوء 
 لماذا نرى األلوان

 مراجعة الفصل الثانً عشر 
 اختبار 

 مراجعة عامة و تقوٌم 

 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 

 
 اختبارات الفصل الدراسً الثانً

 

 

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


