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الطاقة الكهربائية
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تصنيف المادة 

وخصائصها

يائية2 و 1 ز يائيةمكونات الهواء وبعض خصائصه الفي  ز 4 و 193مكونات الهواء وبعض خصائصه الفي 
استعماالت الطاقة الكهربائية وترشيد 

استهالكها

استعماالت الطاقة الكهربائية وترشيد 

استهالكها

ي األسبوعالحصصالمحور
ز
ي األسبوعالحصة األوىل ف

ز
الحصة الثانية ف

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

أشكال وطرق نقل 

القوى - الطاقة 

والحركة

الطاقة الكهربائية2 و 1

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
ز
ي األسبوعالحصة األوىل ف

ز
األسبوعالحصة الثانية ف

Manipuler le logiciel Word

Introduction au coding (Scratch)23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

دورات الحياة 

والتوالد والوراثة 

عند الكائنات 

الحية

البلوغ واألعضاء التناسلية ووظائفهاالبلوغ واألعضاء التناسلية ووظائفها2 و 1

7

يائية والكيميائية8 و 57 ز ات الفي  يائية والكيميائيةالتغي  ز ات الفي  تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22التغي 

زأنواع الروافع وأهميتها ان ذي كفتي  ز صنع مي 

اق وأخطاره6 و 45 اق وأخطارهاالحير قانون الرافعةقانون الرافعة8 و 217االحير

اق4 و 33 وط االحير اقاتشر 6 و 205أنجز ملصقا حول أخطار االحير

وقاية الجهاز التناسلي من التعفنات 

واألمراض

أنجز ملصقا تحسيسيا بأهمية الحركات 

األرب  ع اتجاه حديث الوالدة

الدورة الحيضية واإلخصابالدورة الحيضية واإلخصاب6 و 255الحركات الالإراديةالحركات الالإرادية4 و 83

صحة اإلنسان 

والتفاعل مع 

البيئة

4 و 243الحساسية الشعورية والتحركية اإلراديةالحساسية الشعورية والتحركية اإلرادية2 و 1

البحار والمحيطات )المسطحات المائية 

(...واألنهار

ار االحتباس الحراري أضز

8 و 157
ية  تأثي  األحداث الطبيعية واألنشطة البشر

عل البيئة، الحفاظ عل التوازن الطبيعي

الحمل والوالدةالحمل والوالدة

األمراض الناتجة عن سوء التغذية8 و 107
ار إهدار الطعام وإجراءات حفظه من  أضز

التلف
Manipuler le logiciel Wordتقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27

ي6 و 95 ي صحة الجهاز العصب 
ز
العوامل المؤثرة ف

أنجز تصميما للوحة جدارية للعناية بصحة 

ي الجهاز العصب 
8 و 267

إجراءات آخر السنة

:توقيع السيد املفتش:توقيع السيد املدير:(ة)توقيع األستاذ

أصنع مطوية حول االحتباس الحراري
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الكائنات الحية 

ووظائفها 

وتفاعالتها مع 

البيئة

ي2 و 1
وع إنجاز معشبةمكونات الوسط البيب  ي داخل البحار والمحيطات4 و 293مشر التنوع البيولوج 

L'interface du logiciel Scratch28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

الخصائص 

الطبيعية لألرض 

األرض - ومواردها 

ي النظام الشمسي
ز
ف

2 و 1

6 و 145
اس، التطفل، التعاون  عالقات االفير

والتنافس

اس، التطفل، التعاون  عالقات االفير

والتنافس
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recherche

يL'arrière-plan du logiciel Scratch33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
ز
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثان

عوامل االحتباس الحراري8 و 317

ية  تأثي  األحداث الطبيعية واألنشطة البشر

عل البيئة، الحفاظ عل التوازن الطبيعي
تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32

ي داخل البحار والمحيطات التنوع البيولوج 

ي4 و 133
ز مكونات الوسط البيب  يالعالقات بي 

ز مكونات الوسط البيب  الصخور والمعادنالصخور والمعادن6 و 305العالقات بي 

34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17
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