


 
 

 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 

 الفضاء هٌئة الوحدة الرابعة ت
 و القمرتهٌئة الفصل السابع الشمس و األرض 

 نظام األرض و الشمس 
 ما علم الفلك 

 نظام األرض و الشمس 
 كٌف تثبت ان األرض تدور 

 

 نظام األرض و الشمس 
 ما فصول السنة

 نظام األرض والشمس و القمر 
 كٌف ٌبدو القمر 

 نظام األرض والشمس و القمر 
  ما الذي ٌسبب اطور القمر 

 نظام األرض و الشمس و القمر 
 ما سبب حدوث الخسوف و الكسوف 

 مراجعة الفصل السابع 
 اختبار
 الفلك  8تهٌئة الفصل 

 النظام الشمسً 
  ما النظام الشمس 

 النظام الشمسً 
 الكواكب الداخلٌة والكوٌكبات

 النظام الشمس
 الكواكب الخارجٌة 

 النجوم و المجرات 
  ما النجوم وما المجموعات النجمٌة 

 النجوم و المجرات 
 ما بعض خصائص النجوم 

 النجوم و المجرات 
 ما المجرات و ما االنفجار العظٌم 

 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 

 ةتهٌئة الوحدة الخامس
 9المادة تهٌئة الفصل 

 الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة
 تهٌئة

 الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة
 ما المادة و كٌف تقاس

 للمادةالخصائص الفٌزٌائٌة 
 ما الكثافة وما الطفو

 الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة
 ما الخصائص الفٌزٌائٌة

 الماء و المخالٌط
 ما المخالٌط

 الماء و المخالٌط
 ما بعض أنواع المخالٌط

 

 الماء و المخالٌط
 هل المحالٌل مخالٌط متجانسة

 الماء  و المخالٌط
 كٌف ٌمكن فصل المخالٌط
 مراجعة الفصل التاسع

 اختبار

 10تهٌئة الفصل 
 التغٌرات الكٌمٌائٌة
 التغٌرات الكٌمٌائٌة

 ما التغٌرات الكٌمٌائٌة
 التغٌرات الكٌمٌائٌة

 ما التفاعالت الكٌمٌائٌة

 الخصائص الكٌمٌائٌة
 ما الخصائص المختلفة للعناصر

 الخصائص الكٌمٌائٌة
 ما االحماض وما القواعد

 الخصائص الكٌمٌائٌة
 ما خصائص بعض االمالح

 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 

 

 مراجعة الفصل العاشر 
 اختبار

 11+ تهٌئة الفصل  6   تهٌئة الوحدة 
 استعمال القوى 

 الحركة ) ما الحركة (
 الحركة ما السرعة 

 الحركة ما التسارع 
 القوى و الحركة ما القوى 

 القوى و الحركة ما الجاذبٌة 
 ما االحتكاك 

 

 القوى و الحركة 
 قوانٌن نٌوتن

 مراجعة الفصل الحادي عشر 
 اختبار

 12تهٌئة الفصل 
 الكهرباء ما الكهرباء الساكنة

 الكهرباء كٌف تسري الكهرباء
 الكهرباء ما أنواع الدوائر الكهربائٌة

 المغناطٌسٌة ما المغناطٌسٌة

 المغناطٌسٌة 
 ما المغناطٌسٌة
 المغناطٌسٌة

 ما المغناطٌسات الكهربائٌة
 الفصل الثانً عشرمراجعة 

 اختبار 

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


