


 األول .  الفصل الدراسي  –     ادس ابتدائيــــ الس للصف  ه١٤٤٣   العام الدراسي    العـــــــــلوم مادة   منهجتوزيع 
 

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

 طريقة العلمية ال-1
 الطريقة العلمية  -2
 املهارة العلمية -3
 املهارة العلمية  -4

 الفصل األول الخاليا  ١/ ٢٨ 

 نظرية اخللية -1
 نظرية اخللية -2
 نظرية اخللية -3
 نظرية اخللية -4

 ٢/ ٥ 
 احليوانية اخللية النباتية و اخللية -1
 اخللية النباتية و اخللية احليوانية  -2
 اخللية النباتية و اخللية احليوانية  -3
 اخللية النباتية و اخللية احليوانية  -4

 ٢/ ١٢ 
   مراجعة الفصل-1
 ٢/ ١٣  ٢/ ٦  ١/ ٢٩  ١/ ٢٢  االثني  مراجعة الفصل -2

 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   
ي الخلية والوراثة  ٢/ ١٩  األحد

 الفصل الثان 
 

 انقسام الخلية -1
 انقسام الخلية  -2
 انقسام الخلية  -3
 انقسام الخلية  -4

 ٢/ ٢٦ 
 الوراثة والصفات-1
 الوراثة والصفات  -2
 الوراثة والصفات  -3
 الوراثة والصفات  -4

 مراجعة الفصل -1 ٣/ ٤ 
ي 
 
الفصل الثالث عمليات الحياة ف

 النباتات والمخلوقات الحية الدقيقة 

عمليات احلياة يف النبااتت -2  
 عمليات احلياة يف النبااتت-3
 حلياة يف النبااتتا عمليات-4

 إجازة مطولة   ٣/ ١١ 
  ٣/ ١٢  ٣/ ٥  ٢/ ٢٧  ٢/ ٢٠  االثني 

 عمليات احلياة يف املخلوقات الدقيقة-1  ٣/ ١٣  ٣/ ٦  ٢/ ٢٨  ٢/ ٢٠  الثالاثء
 عمليات احلياة يف املخلوقات الدقيقة   -2
 عمليات احلياة يف املخلوقات الدقيقة   -3

 

 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  
 عمليات احلياة يف املخلوقات االدقيقة   -1 ٣/ ١٨  األحد

 مراجعة الفصل-2
الفصل الرابع عمليات احلياة يف االنسان و  

 احليواانت  
 اهلضم واإلخراج والتنفس والدوران -3
 اهلضم واإلخراج والتنفس والدوران   -4

 ٣/ ٢٥ 
 اهلضم واإلخراج والتنفس والدوران -1
 واإلخراج والتنفس والدوران اهلضم    -2

 احلركة واالحساس -3

 احلركة واالحساس -1 ٤/ ٢ 
 احلركة واالحساس -2
 احلركة واالحساس -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 –  ادس ابتدائيــــ السللصف  ه١٤٤٣   العام الدراسي     العـــــــــلوم   منهجتوزيع 
 

 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 ١/٥  األحد

 الفصل اخلامس األنظمة البيئية 
 السالسل والشبكات وهرم الطاقة-1
 السالسل والشبكات وهرم الطاقة  -2
 السالسل والشبكات وهرم الطاقة  -3
 السالسل والشبكات وهرم الطاقة  -4

 ٥/ ٨ 
 مقارنة األنظمة البيئية-1
 مقارنة األنظمة البيئية   -2
 مقارنة األنظمة البيئية   -3
 مقارنة األنظمة البيئية   -4

 ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥ 
 الرتبة  -1
 الرتبة   -2

 محاية املوارد -3
     محاية املوارد-4

 مراجعة الفصل-1 ٥/ ١٦  ٥/ ٩  ٥/ ٢  االثني 
 الفصل السادس موارد األرض 

 عليها واحلفاظ
 الرتبة -1
 الرتبة -2

 ٥/ ٢٣ 
 ٥/ ٢٤  ٥/ ١٧  ٥/ ١٠  ٥/ ٣  الثالاثء
 ٥ /٢٥  ٥/ ١٨  ٥/ ١١  ٥/ ٤  األربعاء 

 ٥ /٢٦  ٥/ ١٩  ٥/   ١٢  ٥/ ٥  اخلميس 

 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
 محاية املوارد -1 ٥/ ٢٩  األحد

 محاية املوارد -2
 مراجعة الفصل-3
 مراجعة الفصل-4

 6/6 

 الثاين   الدراسي الفصل  منتصف إجازة 

 عامة مراجعة  -1 ٦/ ١٣ 
 الفصل السابع الشمس واألرض والقمر

 نظام األرض والشمس -2
 نظام األرض والشمس   -3
 نظام األرض والشمس   -4

 ٦/ ٢٠ 
 نظام األرض والشمس  -1

 والقمر  نظام األرض والشمس  -2
 والقمر  نظام األرض والشمس  -3
 والقمر  نظام األرض والشمس  -4

 ٦/ ٢١  ٦/ ١٤  7/6  ٥/ ٣٠  االثني 
 ٦/ ٢٢  ٦/ ١٥  8/6  ٦/ ١  الثالاثء

 ٦/ ٢٣  ٦/ ١٦  9/6  ٦/ ٢  األربعاء 
 ٦/ ٢٤  ٦/ ١٧   /10    الثاين  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 
 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
 والقمر  نظام األرض والشمس  -1 ٦/ ٢٧  األحد

 والقمر  نظام األرض والشمس  -2
 مراجعة الفصل-3

الفصل الثامن النظام الشمسي والنجوم   ٧/ ٥ 
 واجملرات 

 النظام الشمسي-1
 النظام الشمسي   -2
 النظام الشمسي   -3
 النظام الشمسي   -4

 النظام الشمسي   -1 ٧/ ١٢ 
   واجملراتالنجوم  -2
 النجوم واجملرات   -3
 النجوم واجملرات   -4

   

 النجوم واجملرات   -1 ٧/ ١٩ 

 مراجعة الفصل-2
 مراجعة الفصل  -3

 ٧/ ٢٠  ٧/ ١٣  ٧/ ٦  ٦/ ٢٨  االثني 
 ٧/ ٢١  ٧/ ١٤  ٧/ ٧  ٦/ ٢٩  الثالاثء

 ٧/ ١  األربعاء 
   مطولة  اسبوع  هناية   إجازة

 إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٧/ ٢٢  ٧/ ١٥  ٧/ ٨ 
  ٧/ ٢٣  ٧/ ١٦  ٧/ ٩  ٧/ ٢  اخلميس 
         األسبوع الثالث عشر  األسبوع الثالث عشر  
 ٧/ ٢٦  األحد

 النهائية  االختبارات

 ٨/ ٣ 

 االختبارات النهائية 

 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي  
 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 –  ادس ابتدائيــــالسللصف  ه ١٤٤٣   العام الدراسي    العـــــــــلوم     منهجتوزيع 
 

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

   الفصل التاسع تصنيف  املادة
 اخلصائص الفيزايئية للمادة -1
 اخلصائص الفيزايئية للمادة  -2
 اخلصائص الفيزايئية للمادة  -3
 اخلصائص الفيزايئية للمادة  -4

 ٨/ ٢٤ 
 

 املاء واملخاليط-1
 املاء واملخاليط  -2
 املاء واملخاليط  -3
 املاء واملخاليط  -4

   مراجعة الفصل-1 ٢/٩ 
الفصل العاشر التغريات واخلصائص 

 الكيميائية 
 التغريات الكيميائية -2
 التغريات الكيميائية  -3
 التغريات الكيميائية  -4

 ٩/ ٩ 
  التغريات الكيميائية -1
 اخلصائص الكيميائية -2
 اخلصائص الكيميائية  -3
 اخلصائص الكيميائية  -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    
 اخلصائص الكيميائية  -1 ٩/ ١٦  األحد

 الفصل  مراجعة-2
 مراجعة الفصل -3

   الفصل احلادي عشر استعمال القوة
 احلركة-4

  احلركة-1 ٩/ ٢٣ 
 احلركة-2

 ١٠/ ٧ 
 احلركة-1
 احلركة-2

  القوى واحلركة-3
 القوى واحلركة-4

 ١٠/ ١٤ 
 القوى واحلركة-1
 القوى واحلركة-2
   الفصل مراجعة-3
 مراجعة الفصل -4

 ١٠/ ١٥  ١٠/ ٨  ٩/ ٢٤  ٩/ ١٧  االثني 
 ٩/ ٢٥  ٩/ ١٨  الثالاثء

 إجازة عيد. الفطر املبارك 
 ١٦/١٠  ١٠/ ٩ 

 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      
الكهرابء    عشرثاينالفصل ال ١٠/ ٢١  األحد

 واملغناطيس
 الكهرابء-1

 الكهرابء-2

 ١٠/ ٢٨ 

 الكهرابء-1
 الكهرابء-2
 الكهرابء-3
 الكهرابء-4

 ١١/ ٦ 

 املغناطيسية -1
 املغناطيسية  -2
 املغناطيسية  -3
 املغناطيسية  -4

 ١١/ ١٣ 
  

 الفصل  مراجعة-1
 مراجعة الفصل -2

 ١١/ ١٤  ١١/ ٧  ١٠/ ٢٩  ١٠/ ٢٢  االثني 

 ١١/ ١٥  ١١/ ٨  ١١/ ١  ٢٣/١٠  الثالاثء

 ١٠/ ٢٤  األربعاء 
 إجازة  هناية اسبوع مطولة  

 ١١/ ١٦  ١١/ ٩  ١١/ ٢ 
 إجازة  هناية اسبوع مطولة  

 ١١/ ١٧  ١١/ ١٠  ١١/ ٣  ١٠/ ٢٥  اخلميس 
         األسبوع الرابع عشر     عشر  الثالثاألسبوع    
 ١١/ ٢٠  األحد

 االختبارات النهائية 

 ١١ /٢٧ 

  االختبارات النهائية 
 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 

 


