
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6science                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/6science1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        
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 هـ  1442/    1441للفصل الدراسي األول للعام الدراسي   االبتدائي السادس للصف (  العلومتوزيع مقرر )  

 األسبوع السادس    األسبوع اخلامس   األسبوع الرابع األسبوع الثالث  األسبوع الثان  األسبوع األول 

11 – 15  /  1   18 – 22  /  1 25   -  29  /1   3  –  7  /  2 10 – 14  /  2 17 – 21  /  2 

 تمهيد  

 ة  *نظرية الخلي

 *نظرية الخلية  
 والحيوانية  *الخلية النباتية 

 *نظرية الخلية والحيوانية  

ونموذج   1*مراجعة الفصل 
 االختبار  

 *انقسام الخلية  

 *انقسام الخلية  
 وراثة والصفات  *ال
 وراثة والصفات  *ال

ونموذج  2*مراجعة الفصل 
 االختبار 

لنبات  *عمليات الحياة في ا
 حصتين()

يات الحياة في  *عمل
املخلوقات الحية الدقيقة  

 )حصتين(
ونموذج   3*مراجعة الفصل
 االختبار 

 األسبوع الثان عشر  األسبوع احلادي عشر  األسبوع العاشر  األسبوع التاسع        األسبوع الثامن  األسبوع السابع 

24 – 28  /  2 1  –  5  /  3 8  –  12  / 3   15 – 19  /  3 22 – 26  /  3 29 – 4  / 4 

 
والتنفس   واإلخراجالهضم  

 والدوران  

 
 الحركة واالحساس  

 
ونموذج   4مراجعة الفصل 

 االختبار  

 
السالسل والشبكات الغذائية  

 وهرم الطاقة  

 
 البيئية   األنظمةمقارنة  

 
ونموذج   5مراجعة الفصل 

 االختبار  

 األسبوع الثامن عشر  األسبوع السابع عشر  دس عشر السااألسبوع  األسبوع اخلامس عشر  األسبوع الرابع عشر  األسبوع الثالث عشر 

7  –  11  / 4 14 – 18  /  4 21 – 25  /  4 28 – 2  / 5 5  -9  /5  
 

 التربة 

 
 حماية املوارد  

 معالجة للضعف 

   6*مراجعة الفصل م
 *معالجة للضعف 

الفصل ونموذج  مراجعة  
 تبار  االخ

 *مراجعة املصطلحات  

 اختبارات هنائية  

 مشرف املادة :   مدير  املدرسة :   ة : معلم املاد


