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 الحصة الثانية  الحصة األولى الموضوع  األسبوع

 تقويم تشخيصي و دعم عالجي  1
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 الكهرباء 

 تمثيل الدارة الكهربائية بالمنزل  عناصر الدارة الكهربائية 

 دور الصهيرة  دور الفاصل  3

 الكهربائية اخطار التيار   التركيب على التوالي و التركيب على التوازي  4
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 التربة 

 انواع التربة و خاصياتها  مكونات التربة 

 ) 2التربة وسط للحياة ( التربة وسط للحياة 6

 حث التربة  ما مصير االوراق التي تتساقط على التربة؟  7

 تقويم و دعم ما سبق لجميع التالميذ 8

 دعم خاص و انشطة موازية  9

 ) 2دور التربة في الفالحة (  الفالحة دور التربة في  التربة  10

11 

 الطاقة 

 ) 2اهم مصادر الطاقة ( اهم مصادر الطاقة 

 ) 2الطاقة الكهربائية ( الطاقة الكهربائية  12

 ) 2الطاقة الحرارية ( الطاقة الحرارية  13

 ) 2حرارية (تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة  تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية  14

 ) 2اهمية المحافظة على الطاقة (  اهمية المحافظة على الطاقة  15

 تقويم و دعم ما سبق لجميع التالميذ 16

 دعم خاص و انشطة موازية  17
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 الضغط 

 تغير ضغط الغاز  ابراز ضغط غاز 

 ) 2ابراز الضغط الجوي (  ابراز الضغط الجوي 19

 ) 2الضغط الجوي و تغيرات الطقس (  الطقس  الضغط الجوي و تغيرات 20
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 الفلك

 ) 2كوكب االرض ( كوكب االرض 

 ) 2دوران االرض حول نفسها ( دوران االرض حول نفسها  22

 تعاقب الليل و النهار  دوران االرض حول الشمس  23

 تقويم و دعم ما سبق لجميع التالميذ 24

 دعم خاص و انشطة موازية  25
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 الفلك

 تعاقب الفصول  تواريخ بداية الفصول 

 الفصول و درجة الحرارة  ) 2تعاقب الفصول االربعة (  27

 اطوار القمر ) 2الفصول و درجة الحرارة ( 28

 ) 3اطوار القمر ( ) 2اطوار القمر ( 29

 النظام الشمسي  الكسوف و الخسوف  30

 التمييز بين النجم و الكوكب  النظام الشمسي في الكون  31

 تقويم و دعم ما سبق لجميع التالميذ 32

 دعم خاص و انشطة موازية  33
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