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اململكة العربية السعودية       
 وزارة التعليم 
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   اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 إدارة اإلشراف التربوي  

 

 

25/1إلى   1/ 21من  (    األول األسبوع )  2/2إلى   1/  28من     ( الثانياألسبوع )  2/ 9 إلى   5/2من  ( الثالث األسبوع )  16/2 إلى 2/ 12من ( الرابعألسبوع ) ا   

 الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ  اليوم الدرس  التاريخ اليوم

1/ 21 األحد  أعمل كالعلماء  
 الطريقة العلمية .1
 الطريقة العلمية .2
 املهارات العلمية  .3

 املهارات العلمية  .4

28/1 األحد  
 الفصل األول 

 : ممالك املخلوقات الحية

 الخاليا 

 

5/2 األحد  
: املخلوقات الحيةممالك    

 تابع الخاليا 

 

 

12/2 الخاليا  

22/1 األثنين تصنيف املخلوقات الحية  29/1 األثنين  6/2 األثنين  13/2 األثنين   

23/1 الثالثاء 30/1 الثالثاء  7/2 الثالثاء  14/2 الثالثاء   

24/1 األربعاء  1/2 األربعاء   8/2 األربعاء   15/2 األربعاء    
    إجازة اليوم الوطني

25/1 الخميس 2/2 الخميس  9/2 الخميس  6/2 الخميس   

2/ 23إلى/ 2/ 19من    ( الخامسألسبوع ) ا 3/ 1إلى   26/2من    ( السادسألسبوع ) ا  3/  15إلى  11/3من    (  الثامن  األسبوع )   3/ 8إلى  4/3من   (السابع ألسبوع ) ا    

 الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم

19/2 األحد تصنيف املخلوقات الحية تابع    

 مراجعة

26/2 األحد  الفصل الثاني 

اململكة الحيوانية   

 

 الحيوانات الالفقارية

 

4/3 األحد  

الحيوانات الالفقارية تابع   

3/ األحد  11  

 إجازة نهاية األسبوع مطولة 
ثنيناأل  20/2 27/2 األثنين  5/3 األثنين  12/3 األثنين   

ثالثاءال  21/2 28/2 الثالثاء  6/3 الثالثاء  13/3 الثالثاء    

 الحيوانات الفقارية 

 

22/2 األربعاء  29/2 األربعاء   7/3 األربعاء   14/3 األربعاء    

23/2 الخميس 1/3 الخميس  8/3 الخميس  15/3 الخميس   

22/3لى إ 18/3( من التاسع ألسبوع )ا 3 /92إلى  3/ 25( من  العاشرألسبوع ) ا  4/ 6إلى  2/4( من   الحادي عشرألسبوع )ا   4/  13إلى  4/ 9( من الثاني عشرألسبوع )ا             

 الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم

18/3 األحد   

 

الحيوانات الفقارية تابع   

 

25/3 األحد   

 

 أجهزة أجسام الحيوانات 

 

 

2/4 األحد  
أجهزة أجسام الحيوانات تابع   

 

 مراجعة 

 

 

9/4 األحد  

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

19/3 األثنين 26/3 األثنين  3/4 األثنين  10/4 األثنين   

20/3 الثالثاء 27/3 الثالثاء  4/ الثالثاء  4/ الثالثاء 4   11 

 األربعاء 
21/3  

 األربعاء 
28/3  

 األربعاء 
5/4  

 األربعاء 
12/4  

22/3 الخميس 29/3 الخميس  6/4 الخميس إجازة مطولة  13/4 الخميس   

4 /20إلى 16/4( من الثالث عشر   ) ألسبوع ا  

الخميس الموافق–وتبدأ  من يوم األحد   )أسبوع( ولمدة   والثاني  الفصل الدراسي األول  بين إجازة   

 الهجري  الميالدي 

هـ 1443/ 4/ 27  - هـ  1443/  4/ 23 2021 / 11 /28 -2/12/2021   

 

 

 

 

 الدرس  التاريخ اليوم

16/4 األحد   

 

 اختبارات الفصل الدراس ي األول 

17/4 األثنين  

4/ الثالثاء  18 

19/4 األربعاء   

20/4 الخميس  

(هـ   1443) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي الرابع الصف( العــــــلوم)توزيع مقرر   

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://tabuk2day.com/wp-content/uploads/IMG_3362.jpg&imgrefurl=http://tabuk2day.com/?p=6228&h=690&w=1069&tbnid=Z1I_9lnDAdUBsM:&docid=BK_bhXH8rhwByM&ei=_WowVoT_CIjda9jonqAG&tbm=isch&ved=0CDQQMygxMDE4yAFqFQoTCMTxlOTE5MgCFYjuGgodWLQHZA


 

اململكة العربية السعودية       
 وزارة التعليم 

280 
   اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 إدارة اإلشراف التربوي  

 

  

 

5/5 إلى   5 /1من  (    األول األسبوع )  5/  19إلى   15/5من  (  الثالثاألسبوع )    12/5إلى  5/   8من     ( الثاني  األسبوع )  26/5  إلى  5 /22من ( الرابعألسبوع ) ا   

 الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم

1/5 األحد  الفصل الثالث   

 استكشاف األنظمة البيئية

 مقدمة في األنظمة البيئية

 

 

 

8/5 األحد  

 العالقات في األنظمة البيئية

 

 

 

15/55 األحد إجازة  مطولة    22/5 األحد   

الثالث  مراجعة الفصل  

: الفصل الرابع   

 موارد األرض

 املعادن والصخور 

2/5 األثنين 9/5 األثنين  16/5 األثنين    

 

 التغيرات في األنظمة البيئية 

23/5 األثنين  

5/ الثالثاء 5/ الثالثاء 3  5/ الثالثاء 10  5/ الثالثاء 17   24 

4/5 األربعاء  11/5 األربعاء   81/5 األربعاء   25/5 األربعاء    

5/5 الخميس 12/5 الخميس  19/5 الخميس  26/5 الخميس   

6  /3إلى     29/5 من   (الخامسوع )ألسبا 6 /10إلى   6/6 من  إجازة مطولة  6 6 / 24إلى  20/6من     (  السابع  )األسبوع   6  /  17إلى 6/  13 من   (السادسألسبوع ) ا    

 الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس                      التاريخ اليوم

داألحا ] 29/5  

املعادن والصخور تابع   

6/6 األحد  

العام منتصف )  مطولة إجازة           

         (  أسبوع) ملدة(  الدراس ي

13/6 األحد  

الفصل الرابع  تابع    

 موارد األرض

 املاء

20/6 األحد الرابع مراجعة الفصل   

 الفصل الخامس 

النظام الشمس ي والفضاء   

 األرض والشمس والقمر 

30/5 االثنين  7/6 األثنين  14/6 األثنين  21/6 األثنين   

1/6 الثالثاء  6/ الثالثاء  6/ الثالثاء 8  6/ الثالثاء 15   22 

2/6 األربعاء 9/6 األربعاء   16/6 األربعاء   23/6 األربعاء    

لخميسا  3/6 1/6 0 الخميس  1/6 7 الخميس  6/ 24 الخميس   

7 /  9إلى  7 / 5 ( من  التاسعألسبوع ) ا   7/ 2ألى 27/6من   ( الثامن ألسبوع )ا 7  /16إلى   12/7( من   العاشرألسبوع ) ا   7 /  23إلى   7 /19 ( من الحادي عشرألسبوع )ا             

 الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم

27/6 األحد   

األرض والشمس والقمر تابع   

5/7 األحد  

 النظام الشمس ي

12/7 األحد  

النظام الشمس يتابع   

20/7 األحد  

28/6 األثنين مراجعة الفصل 7/ 6 األثنين  21/7 األثنين 7/13 األثنين   

6/ الثالثاء 7/7 الثالثاء 29  14/7 الثالثاء  22/7 الثالثاء   

1/7 األربعاء  7/ 8 األربعاء  إجازة مطولة  7/ األربعاء    األربعاء  15 
 إجازة مطولة 

7/ 2 الخميس 9/7 الخميس  16/7 الخميس   الخميس 

7/ 30لىإ 26/7( من   الثاني عشر  ألسبوع )ا 8/   7لىإ  3/8( من   الثالث عشر  ألسبوع )ا   

)أسبوع(  وتبدأ  من يوم األحد الموافق  ولمدةوالثالث الثاني الفصل الدراسي    بين إجازة   

 تسمى بإجازة الربيع  

 الهجري  الميالدي

هـ 1443/   8  /01 2022 / 3 /13  

 

 الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم

2/7 األحد   

 

ثاني اختبارات الفصل الدراس ي ال  

 

3/8 األحد  

ثاني اختبارات الفصل الدراس ي ال  

27/7 األثنين 4/8 األثنين   

28/7 الثالثاء 5/8 الثالثاء   

29/7 األربعاء  6/8 األربعاء    

30/7 الخميس 7/8 الخميس   

(هـ   1443) الدراسي الفصل الدراسي الثاني للعام الرابع الصف)العــــــلوم( مقرر توزيع   
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12/8إلى   8 /17من  (    األول األسبوع )  8/ 28إلى   8/   24من     ( الثاني  األسبوع )  9/ 6 إلى  2/9من  (  الثالثاألسبوع )   13/9  إلى 9 /9من ( الرابعألسبوع ) ا   

اليوم  الدرس  التاريخ اليوم  الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ 

17/8 األحد :الفصل السادس    

 قياس املادة وتغيراتها

القياس-1  

تابع القياس -2  

تابع القياس -3  

24/8 األحد  

كيف تتغير املادة؟   

2/9 األحد   

 

 املخاليط 

9/9 األحد  

السادس مراجعة الفصل  

القوى والطاقة : الفصل السابع  

 القوى والحركة 

18/8 األثنين 25/8 األثنين  3/9 األثنين  10/9 األثنين   

19/8 الثالثاء 26/8 الثالثاء  4/9 الثالثاء  11/9 الثالثاء   

20/8 األربعاء  27/8 األربعاء   5/9 األربعاء   12/9 األربعاء    

21/8 الخميس 28/8 الخميس  6/9 الخميس  13/9 الخميس   

9  /20إلى 9 /16من    ( الخامسألسبوع ) ا 9 /24إلى    9 /23 من     ( السادسألسبوع ) ا  10  /18إلى  14/10من    ( الثامن األسبوع )    10 /11إلى  7/10من   (السابعألسبوع )ا    

اليوم  الدرس  التاريخ اليوم  الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ 

16/9 األحد   

 

القوى والحركة تابع   

23/9 األحد  
القوى والحركة تابع   

7/10 األحد  

 تغّير الحركة

14/10 األحد  

غّير الحركة ابع تت   

 مراجعة الفصل

 

71/9 األثنين 24/9 األثنين  8/10 األثنين  15/10 األثنين   

81/9 الثالثاء الثالثاءمن يوم تبدأ بوم(   12)   املبارك ملدةإجازة عيد الفطر    

افق    ه14443/ 9/ 25املو  

افق   هـ 1443/ 4/10إلى يوم الخميس املو  

9/10 الثالثاء 16/10 الثالثاء   

91/9 األربعاء  10/10 األربعاء   17/10 األربعاء    

20/9 الخميس لخميسا   11/10 18/10  الخميس   

25/10لي إ 21/10( من   التاسعألسبوع )ا 11 / 3إلى  28/10( من  العاشرألسبوع )ا  11 /10إلى   6/11( من   الحادي عشرألسبوع )ا   11/   17 إلى  11 /13( من الثاني عشرألسبوع )ا             

اليوم  الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم الدرس  التاريخ اليوم  الدرس  التاريخ 

21/10 األحد   

 الحرارة 

28/10 األحد  

الحرارةتابع   

 الكهرباء 

6/11 األحد  

الكهرباء تابع   

 املغناطيسية  

11/ األحد  13 
 تابع املغناطيسية 

 مراجعة الفصل
22/10 األثنين 29/10 األثنين  11/ األثنين  14/11 األثنين 7   

23/10 الثالثاء 1/11 الثالثاء  8/11 الثالثاء  15/11 الثالثاء   

24/10 األربعاء  11/ األربعاء  إجازة مطولة   11/ األربعاء  2  16/11 األربعاء  9   
 إجازة مطولة 

25/10 الخميس 3/11 الخميس  10/11 الخميس  11/ الخميس   17 

11 /24إلى 20/11(من الثالث عشرألسبوع )ا 12/   1 إلى  11 /27من ألسبوع ا             

تاريخال اليوم الدرس   التاريخ اليوم   (إجازة نهاية العام الدراسي ) العطلة الصيفية الدرس  

 تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس الهجري  الميالدي

هـ 1443/   12 / 1 2022 / 6 /30  

  الفصل الدراسي األول   اليوم الوطني   إجازة عيد الفطر المبارك 

أسبوع مطولةنهاية   إجازة نهاية العام الدراسي) العطلة الصيفية(    الفصل الدراسي الثاني   

  الفصل الدراسي الثالث   إجازة بين الفصلين    

 

 

11/ األحد  20  

 

لث اختبارات الفصل الدراس ي الثا  

11/ األحد  27 

 اختبارات الفصل الدراس ي الثالث 

21/11 األثنين 28/11 األثنين   

11/ الثالثاء 11/ الثالثاء 22   29 

23/11 األربعاء  11/ األربعاء    30 

11/ الخميس 1/12 الخميس 24   

(هـ   1443) الدراسي الفصل الدراسي الثالث للعام الرابعالصف  )العــــــلوم(مقرر توزيع    
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