


 األول .  الفصل الدراسي  –     س ابتدائيم ا ـــ ـاخلللصف  ه١٤٤٣   العام الدراسي    العـــــــــلوم مادة   منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 ٢١/١  األحد

 الطريقة العلمية -
 علمية الطريقة ال -2
 املهارات العلمية -3
 املهارات العلمية -4

 ١/ ٢٨ 
 نيف املخلوقات احلية تص-1
 نيف املخلوقات احلية تص -2
 نيف املخلوقات احلية تص -3
 نيف املخلوقات احلية تص -4

 ٢/ ٥  
 تصنيف املخلوقات احلية -1

 النبااتت -2
 النبااتت -3
 النبااتت -4

 النبااتت -النبااتت-1 ٢/ ١٢ 
 مراجعة الفصل -2

 التكاثر -3
 ٢/ ١٣  ٢/ ٦  ١/ ٢٩  ١/ ٢٢  االثني 
 ٢/ ١٤  ٢/ ٧  ١/ ٣٠  ١/ ٢٣  الثالاثء
 إجازة اليوم الوطن  ٢/ ١٥  ٢/ ٨  ٢/ ١  ١/ ٢٤  األربعاء 
  ٢/ ١٦  ٢/ ٩  ٢/  ٢  ١/ ٢٥  اخلميس 
 األسبوع الثامن   األسبوع السابع   األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
  ٢/ ١٩  األحد

 التكاثر -1
 التكاثر  -2
 التكاثر  -3

 احلياة ورات د-4

 ٢/ ٢٦ 
 دورات احلياة -1
 دورات احلياة -2
 دورات احلياة -3
 مراجعة الفصل -4

 ٣/ ٤ 
 العالقات يف األنظمة البيئية -1
 العالقات يف األنظمة البيئية  -2
 العالقات يف األنظمة البيئية  -3
 العالقات يف األنظمة البيئية  -4

 إجازة مطولة  ٣/ ١١ 
  ٣/ ١٢  ٣/ ٥  ٢/ ٢٧  ٢/ ٢٠  االثني 
 ٣/ ١٣  ٣/ ٦  ٢/ ٢٨  ٢/ ٢٠  الثالاثء

 التكيف والبقاء -1
 قاء التكيف والب -2

 ٣/ ١٤  ٣/ ٧  ٢/ ٢٩  ٢/ ٢١  األربعاء 
 ٣/ ١٥  ٣/ ٨  ٣/ ١  ٢/ ٢٢  اخلميس 
 األسبوع الثاين عشر   األسبوع احلادي عشر  األسبوع العاشر   األسبوع التاسع   
 ٣/ ١٨  األحد

 قاء التكيف والب -1
 قاء التكيف والب -2
 مراجعة الفصل  -3

 الدورات يف األنظمة البيئية  -4

 الدورات يف األنظمة البيئية -1 ٣/ ٢٥ 
 الدورات يف األنظمة البيئية  -2
 الدورات يف األنظمة البيئية  -3
 الدورات يف األنظمة البيئية  -4

 ظمة البيئية التغريات يف األن-1 ٤/ ٢ 
 ظمة البيئية التغريات يف األن -2
 ظمة البيئية التغريات يف األن -3

 مراجعة الفصل  -4

 االختبارات النهائية  ٤/ ٩ 
  ٤/ ١٠  ٤/ ٣  ٣/ ٢٦  ٣/ ١٩  االثني 
  ٤/ ١١  ٤/ ٤  ٣/ ٢٧  ٣/ ٢٠  الثالاثء
  ٤/ ١٢  ٤/ ٥  ٣/ ٢٨  ٣/ ٢١  األربعاء 
  ٤/ ١٣  ٤/ ٦  إجازة مطولة   ٣/ ٢٩  ٣/ ٢٢  اخلميس 
             األسبوع الثالث عشر  
  االختبارات النهائية   ٤/ ١٦  األحد

 إجازة الفصل الدراسي األول أسبوع 
 ٢٠٢١/ ٢٨/١١ه   ٢٣/٤/١٤٤٣
١٢/٢٠٢١/ ٢   - ١٤٤٣/. ٢٧/٤   

 

  
  

 

   
     ٤/ ١٧  االثني 
     ١٨/٤  الثالاثء
     ٤/ ١٩  األربعاء 
     ٤/ ٢٠  اخلميس 

  

 

 



 الثاين .  الفصل الدراسي –  ابتدائي سم اــــ اخلللصف  ه١٤٤٣   العام الدراسي     العـــــــــلوم   منهجتوزيع 
 

 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 الفصل السادس حماية موارد األرض   ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥   معالم سطح األرضتابع  ٥/ ٨    الفصل الخامس أرضنا املتغيرة ١/٥  األحد
 مصادر الطاقة  ٥/ ٢٣  العمليات املؤثرة في سطح األرض  تابع ٥/ ١٦  العمليات املؤثرة في سطح األرض  ٥/ ٩  معالم سطح األرض  ٥/ ٢  االثني 
 مصادر الطاقة تابع ٥/ ٢٤  العمليات املؤثرة في سطح األرض  تابع ٥/ ١٧  العمليات املؤثرة في سطح األرض تابع  ٥/ ١٠  معالم سطح األرض  تابع ٥/ ٣  الثالاثء
 مصادر الطاقة تابع ٥ /٢٥  مراجعة الفصل  ٥/ ١٨  العمليات املؤثرة في سطح األرض  تابع ٥/ ١١  معالم سطح األرض  تابع ٥/ ٤  األربعاء 
معالم سطح األرض  تابع ٥/ ٥  اخلميس   مصادر الطاقة تابع ٥ /٢٦   ٥/ ١٩   ٥/   ١٢  
 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
 الغالف الجوي والطقس تابع  ٦/ ٢٠    الهواء واملاءتابع  ٦/ ١٣  الثاين   الدراسي الفصل  منتصف إجازة  6/6  الهواء واملاء  ٥/ ٢٩  األحد
 والطقس الغالف الجوي  تابع  ٦/ ٢١  مراجعة الفصل  ٦/ ١٤   7/6  الهواء واملاء تابع  ٥/ ٣٠  االثني 
 الغالف الجوي والطقس تابع  ٦/ ٢٢  الفصل السابع نماذج الطقس  ٦/ ١٥   8/6  الهواء واملاء تابع  ٦/ ١  الثالاثء
 الغالف الجوي والطقس تابع  ٦/ ٢٣  الغالف الجوي والطقس  ٦/ ١٦   9/6  الهواء واملاء تابع  ٦/ ٢  األربعاء 
  ٦/ ٢٤  الغالف الجوي والطقس تابع  ٦/ ١٧   /10    الثاين  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 
 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
 ملناخاتابع  ٧/ ١٩  العواصف تابع  ٧/ ١٢  الغيوم والهطول تابع  ٧/ ٥    الغيوم والهطول  ٦/ ٢٧  األحد
 ملناخاتابع  ٧/ ٢٠  العواصف تابع  ٧/ ١٣   الغيوم والهطول تابع  ٧/ ٦  الغيوم والهطول تابع  ٦/ ٢٨  االثني 
 مراجعة الفصل  ٧/ ٢١  العواصف تابع  ٧/ ١٤  مراجعة الفصل  ٧/ ٧  الغيوم والهطول تابع  ٦/ ٢٩  الثالاثء
 إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٧/ ٢٢  ملناخا ٧/ ١٥  الفصل الثامن العواصف واملناخ  ٧/ ٨    مطولة اسبوع هناية  إجازة ٧/ ١  األربعاء 
  ٧/ ٢٣       ٧/ ١٦  العواصف ٧/ ٩   ٧/ ٢  اخلميس 
عشر   رابعاألسبوع ال  األسبوع الثالث عشر            
 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي   االختبارات النهائية  ٨/ ٣  النهائية  االختبارات ٧/ ٢٦  األحد

 ١٣/٣/٢٠٢٢ه   ١٠/٨/١٤٤٣
١٧/٣/٢٠٢٢   - ١٤٤٣/. ١٤/٨    

  

 

   
    ٨/ ٤   ٧/ ٢٧  االثني 
    ٥/٨   ٧/ ٢٨  الثالاثء
    ٨/ ٦   ٧/ ٢٩  األربعاء 
    ٨/ ٧   ٧/ ٣٠  اخلميس 

 

 



 الثالث   الفصل الدراسي –  ابتدائي س م اــــاخلللصف  ه ١٤٤٣   العام الدراسي    العـــــــــلوم     منهجتوزيع 
 

 

 الرابع األسبوع    األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 ١٧/٨  األحد

   الفصل التاسع املقارنة بين أنواع املادة
 العناصر -1

 العناصر-2 

 العناصر-3

 العناصر-4

 ٨/ ٢٤ 
 لعناصر ا-1        

 الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات-2 

 الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات  -3

 الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات  -4

   الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات -1 ٢/٩ 

 الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات  -2

   راجعة الفصلم-3

الفصل العاشر التغيرات الفيزيائية  

   والكيميائية للمادة
 تغيرات حالة املادة -4

 ٩/ ٩ 
 غيرات حالة املادة ت-1

 غيرات حالة املادة ت -2

 غيرات حالة املادة ت -3

 غيرات حالة املادة ت -4

 ٩/ ١٠  ٩/ ٣  ٨/ ٢٥  ٨/ ١٨  االثني 
 ٩/ ١١  ٤/٩  ٨/ ٢٦  ٨/ ١٩  الثالاثء
 ٩ /١٢  ٩/ ٥  ٨/ ٢٧  ٨/ ٢٠  األربعاء 

 ٩ /١٣  ٩/ ٦  ٨/   ٢٨  ٨/ ٢١  اخلميس 
السابعاألسبوع    السادس األسبوع      األسبوع اخلامس     الثامناألسبوع    
 ٩/ ١٦  األحد

 ملركبات والتغيرات الكيميائيةا-1

 ملركبات والتغيرات الكيميائيةا -2

 ملركبات والتغيرات الكيميائيةا -3

 ملركبات والتغيرات الكيميائيةا -4

 ٩/ ٢٣ 
   عامةمراجعة -1 ١٠/ ٧    املركبات والتغيرات الكيميائية -1

الفصل الحادي عشر الطاقة واآلالت  

 البسيطة 
 الشغل والطاقة-2

 الشغل والطاقة-3

 الشغل والطاقة  -4

 ١٠/ ١٤ 
  الشغل والطاقة-1
 اآلالت البسيطة -2

 اآلالت البسيطة -3

 اآلالت البسيطة -4

 ١٠/ ١٥  ١٠/ ٨  ٩/ ٢٤  ٩/ ١٧  االثني 
 ١٦/١٠  ١٠/ ٩  إجازة عيد. الفطر املبارك  ٩/ ٢٥  ٩/ ١٨  الثالاثء

 ١٠/ ١٧  ١٠/ ١٠   ٩/ ٢٦  ٩/ ١٩  األربعاء 
 ١٠/ ١٨  ١٠/ ١١   ٢٧/٩  ٩/ ٢٠  اخلميس 
عشر  الثايناألسبوع    عشر   احلادياألسبوع    العاشر األسبوع    التاسعاألسبوع      
 ١٠/ ٢١  األحد

 اآلالت البسيطة-1

 اآلالت البسيطة -2

 ١٠/ ٢٨ 
 مراجعة الفصل -1

   الفصل الثاني عشر الصوت والضوء
 الصوت -2

 الصوت  -3

 الصوت -4

 ١١/ ٦ 
  الصوت -1

 الضوء -2

 الضوء -3

 الضوء  -4

   الضوء -1 ١١/ ١٣ 

 الضوء  -2

 مراجعة الفصل  -3
 ١١/ ١٤  ١١/ ٧  ١٠/ ٢٩  ١٠/ ٢٢  االثني 
 ١١/ ١٥  ١١/ ٨  ١١/ ١  ٢٣/١٠  الثالاثء

 إجازة  هناية اسبوع مطولة   ١١/ ١٦  ١١/ ٩  ١١/ ٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ١٠/ ٢٤  األربعاء 
  ١١/ ١٧  ١١/ ١٠  ١١/ ٣   ١٠/ ٢٥  اخلميس 
         األسبوع الرابع عشر     عشر  الثالثاألسبوع    
 االختبارات النهائية  ١١ /٢٧  االختبارات النهائية  ١١/ ٢٠  األحد

 

 هناية العام الدراسي  إجازة 
 ٣٠/٦/٢٠٢٢ه   ١٢/١٤٤٣/ ١

   

  ١١ /٢٨   ١١/ ٢١  االثني 
  ١١/ ٢٩   ٢٢/١١  الثالاثء
  ١١ /٣٠   ١١/ ٢٣  األربعاء 
  ١٢ /١   ١١/ ٢٤  اخلميس 

 


