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الطاقة الكهربائية

2

تصنيف المادة 

وخصائصها

استهالك الطاقة الكهربائيةاستهالك الطاقة الكهربائية4 و 193الهواء من حولناالهواء من حولنا2 و 1

ي األسبوعالحصصالمحور
 
ي األسبوعالحصة األوىل ف

 
الحصة الثانية ف

18تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

أشكال وطرق نقل 

القوى - الطاقة 

والحركة

الطاقة الكهربائية2 و 1

ي األسبوعالحصصالمحوراألسبوع
 
ي األسبوعالحصة األوىل ف

 
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 التناسليةالبلوغ واألعضاء التناسلية2 و 1

7

ات المادة 8 و 57 ي(2)تغير وع تكنولوج  تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22مشر

قانون الرافعات- الرافعات قانون الرافعات- الرافعات 

ات المادة 6 و 45 ات المادة (1)تغير يأنواع الرافعات8 و 217(1)تغير وع تكنولوج  مشر

اقات4 و 33 اقاتاالحير 6 و 205االحير

(1)التوالد عند اإلنسان (1)التوالد عند اإلنسان 

(2)التوالد عند اإلنسان (2)التوالد عند اإلنسان 6 و 255التحركية اإلرادية والالإرادية أو االنعكاسالتحركية اإلرادية والالإرادية أو االنعكاس4 و 83

صحة اإلنسان 

والتفاعل مع 

البيئة

4 و 243الحساسية الشعوريةالحساسية الشعورية2 و 1

الماء عىل سطح األرض

ي وع تكنولوج  مشر

ي8 و 157
المحافظة عىل التوازن البيئ 

يمراحل الوالدة وع تكنولوج  مشر

يالتغذية والصحة8 و 107 وع تكنولوج  Manipuler le logiciel Wordتقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27مشر

ي6 و 95 يوقاية الجهاز العصئ  8 و 267وقاية الجهاز العصئ 

إجراءات آخر السنة

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

الماء عىل سطح األرض

12

الكائنات الحية 

ووظائفها 

وتفاعالتها مع 

البيئة

ي2 و 1
يمكونات الوسط البيئ 

ي البحري4 و 293مكونات الوسط البيئ  التنوع البيولوج 

L'interface du logiciel Scratch28تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

الخصائص 

الطبيعية لألرض 

األرض - ومواردها 

ي النظام الشمسي
 
ف

2 و 1

ي6 و 145
ياختالل التوازن البيئ 

اختالل التوازن البيئ 

Manipuler un moteur de 

recherche

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

االحتباس الحراري8 و 317

ي وع تكنولوج  تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32مشر

ي البحري التنوع البيولوج 

4 و 133
العالقات المتبادلة بير  مكونات الوسط 

ي
البيئ 

العالقات المتبادلة بير  مكونات الوسط 

ي
البيئ 

الصخور والمعادنالصخور والمعادن6 و 305

34تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17
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