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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/5science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/5science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        
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   األسبوع األول 
 األسبوع السادس  األسبوع الخامس  األسبوع الرابع األسبوع الثالث  األسبوع الثان 

 7-3اىل  6-29 6-26ىل ا 6-22 6-19اىل  6-15 6-12اىل  6-8 6-5اىل  6-1 5-28اىل  24-5

 الوحدة الرابعة : الطقس 
 الفصل السابع : نماذج الطقس 

 الغالف الجوي والطقس 
ئ كشاف)تهيئة+إست-  +كيف تدف 

 الشمس االرض؟( 
 ما طبقات الغالف الجوي؟  -
 ما الذي يغير الضغط الجوي ؟  -

 

ما الرياح العالمية وما الرياح  -
المحلية+ كيف نقيس الضغط 

 ح الجوي والريا 
الغيوم والهطول )تهيئة   -

كيف تتشكل   ++إستكشاف 
 الغيوم ؟

ما انظمة الضغط الجوي   -
 ؟عالم تدل خرائط الطقس؟ 

   مراجعة الفصل السابع+

الفصل الثامن : العواصف   -
والمناخ العواصف )تهيئة + 

ما العواصف   إستكشاف(+
 الرعدية  

ما العواصف الثلجية  -
 والعواصف الرملية ؟ 

 اصير القمعية ؟ما االع -
 

 
ما االعاصير الحلزونية+ كيف  -

 يتم تتبع العواصف ؟
المناخ )تهيئة + إستكشاف + ما -

 المناخ ؟(
  المناخ ؟( -

 ما الذي يؤثر ف 
 

  ؟ -
 ما التغير المناخ 

 + مراجعة الفصل الثامن
 الوحدة الخامسة :المادة 

الفصل التاسع :المقارنة بير  أنواع 
 المادة 
 يئة + استكشافالعنارص ) ته-
 ؟ مما تتكون المادة  -

 

 
 تتكون الذرات والجزيئات  ما م -

كيف تصنف العنارص ؟+ما   -
 الشائعة ؟  مجموعات العنارص 

الفصل السايع الفلزات و الالفلزات و 
 اشباه الفلزات 

 () تهيئة + إستكشاف 
 

  عش   الحادي عش  األسبوع  األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع
 األسبوع الثان 

 8-16اىل  8-12 8-9اىل  8-5 8-2اىل  7-27 7-24اىل  7-20 7-17اىل  7-13 7-10اىل  6-7

ما الفلزات ؟ +كيف نستفيد من   -
 الفلزات ؟

 الالفلزات وأشباه الفلزات  -
كيف نستفيد من الالفلزات   -

 وأشباه الفلزات؟  
 +مراجعة الفصل التاسع 

 

ات ا لفصل العاش  :التغير
يائية والكيميائية للمادة   الفير 

ات حالة المادة ) تهيئة + - تغير
 إستكشاف (

 )كيف تتغير حالة المادة ؟(-
 دة متى تتغير حالة الما -

 ما التمدد وما االنكماش؟  -
 
ات - المركبات والتغير

كشاف تاس+الكيميائية ) تهيئة 
) 
 لمركباتا ما  -

ات الكيم -  يائيةالتغير
 
كيف أكتشف حدوث تغير    -

  
 وكيف نستفيد + كيميانئ

 
 مراجعة الفصل العاش   -

 والطاقة الوحدة السادسة : القوى 
الفصل الحادي عش  :الطاقة و 

 اآلالت البسيطة 
 ( استكشاف -الشغل والطاقة)تهيئة-
 مفهوم الشغل ؟  -
ما مفهوم الطاقة ؟ +كيف تتحول  -

 الطاقة ؟ 

ئة +استكشاف  اآلالت البسيطة )تهي -
) 
  اآلالت تشبه الروافع +؟ما الروافع  -
 
ما اآلالت  +ما السطح المائل؟ -

 المركبة ؟
 

 األسبوع السابع عش   األسبوع السادس عش   األسبوع الخامس عش   األسبوع الرابع عش   بوع الثالث عش  األس

 

 9/ 21اىل   9/ 17 9-14اىل  9-10 9-7اىل  9-3 8-30اىل  8-26 8-23اىل  19-8
  

 11+ مراجعة الفصل 
الصوت و الضوء )تهيئة +  -

 استكشاف(
 كيف ينتقل الصوت  -
 

فائدة  ما حدة الصوت + ما  -
 الصدى 

 الضوء ) تهيئة + استكشاف( -
 +الضوء 

 كيف يتكون الظل   -

 
كيف ينعكس الضوء و   -

 ينكش
 لماذا نرى األلوان - 
 12مراجعة الفصل  -
 

  اختبار الفصل الدراس  الث
 ان 

 
 

   الخامسللصف   العلوم منهج توزي    ع 
  الدراس  للفصل ) عام ( االبتدانئ

/   1440للعام الدراس    الثان 
 ه  1441

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

208 
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض
بوي بمنطقة الرياض  اف اليى  إدارة اإلش 

 قسم العلوم الطبيعية


