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إجراءات آخر السنة34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17

ة الجوية؟ ي النشر
ي حياتنا؟ما عنارص الطقس الواردة ف 

ما أهمية الطقس ف 

اء؟8 و 157 وع تصنيف الحيواناتبماذا تتغذى النباتات الخض  تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32مشر

8 و 317ما وظائف األعضاء األساسية للحيوانات؟بماذا يتمي   الحيوان العاشب؟6 و 145

ي33تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثان 

ا ت المياه الجارية والرياح عىل  ما هي تأثي 
اليابسة؟

12

الكائنات الحية 
ووظائفها 

وتفاعالتها مع 
البيئة

؟2 و 1 ما كواكب المجموعة الشمسية؟من أين تستمد األرض الضوء والحرارة؟4 و 293كيف أمي   بي   مجموعات الكائنات الحية؟بماذا يتمي   الكائن الحي

28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

الخصائص 
الطبيعية لألرض 

األرض - ومواردها 
ي النظام الشمسي

ف 

ما مكونات سطح األرض؟2 و 1

وع صناعة مجسم للمجموعة الشمسيةما حركة الكواكب بالنسبة للشمس؟6 و 305بماذا يتمي   الحيوان الالحم؟كيف أمي   بي   مختلف الحيوانات؟4 و 133 مشر

اب السكرهل يذيب الماء جميع المواد؟ وع تحضي  شر تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27مشر

كيف تتكاثر النباتات بدون بذور؟ما مراحل دورة حياة شجرة؟6 و 255

كيف يمكن فصل مكونات خليط غي  ما أنواع الخالئط؟6 و 95
8 و 267متجانس؟

كيف أمي   الحيوان الولود عن البيوض؟

7

تصنيف المادة 
وخصائصها

ق؟كيف أكشف عن بعض خاصيات الهواء؟2 و 1 ما مراحل دورة حياة نبات الفاصوليا؟كيف أنجز دورة حياة حيوان؟4 و 243إىل ماذا تحتاج الشمعة لكي تحير

23تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

دورات الحياة 
والتوالد والوراثة 

عند الكائنات 
الحية

كيف أمي   بي   ذكور وإناث الحيوانات؟2 و 1

اق الفحم؟4 و 83 ورية الحير كيف أكشف عن بعض خصائص الفلزات؟ما المادة الض 

وع تربية حيوانكيف يتم انتقال صفات اآلباء إىل الذرية؟ مشر

8 و 107

لماذا ال يصل الضوء إىل جميع األماكن؟

يط  كيف أحرك جسما بواسطة نابض أو شر
؟ وع صناعة محرارمطاطي مشر

ي تحافظ عىل صحة جيدة؟8 و 57 وع تحضي  وجبة غذائية متوازنةما السلوكات التر تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22مشر

؟كيف يحصل جسمي عىل الطاقة؟6 و 45 ي يمكن أن تض  جسمي 8 و 217ما األغذية التر

ي األسبوع
الحصة الثانية ف 

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

أشكال وطرق نقل 
القوى - الطاقة 

والحركة

2 و 1
ماذا يحدث عندما يالمس جسم ساخن 

كيف أستعمل المحرار؟جسما باردا؟

2

صحة اإلنسان 
والتفاعل مع البيئة

كيف يتغي  طول الظل؟

ي أتناولها؟4 و 33 ما أنواع القوى؟بماذا يتمي   المغناطيس؟6 و 205ما مكونات الوجبة الغذائية المتوازنة؟ما مصادر األغذية التر

4 و 193ما أثر التلوث عىل الجهاز التنفسيما مسار الهواء الذي أتنفسه؟2 و 1

المستوى الثالث- التوزي    ع السنوي لمادة النشاط العلمي 

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
ي األسبوعالحصة األوىل ف 

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوعالحصة الثانية ف 
الحصة األوىل ف 
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