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 األسبوع الرابع  األسبوع الثالث األسبوع الثاني  األسبوع االول 
 5/6     إلى        1/6من       5/ 28الى                 5/ 24من  5/  21   إلى        5  /17من  5/    14     الى        5 /10من 

 الفصل الخامس : 
 

 موارد األرض           
 من موارد األرض  االستفادة    

 إجازة مطولة (  24/5االحد )
 كيف نحافظ على الموارد    
 المحافظة على موارد األرض   مراجعة الفصل الخامس  

 األسبوع الثامن  األسبوع السابع األسبوع السادس  األسبوع الخامس 
 4/7إلى               29/6من  26/6الى            22/6من  19/6إلى      15/6من   /12إلى    6/  8من 

 الفصل السادس :  
 

 خصائص المواد          
 خصائص المواد            

 إجازة مطولة )االحد واالثنين ( 
 السوائل والغازات                

 المواد الصلبة               

 األسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر  األسبوع العاشر  األسبوع التاسع

 3/8      الى      28/7من  7/ 25   إلى         21/7من  18/7     إلى        14/7من  7/ 11   إلى      7/  7ن م

 السوائل والغازات             
 مراجعة الفصل السادس        

 الفصل السابع :
 

 المادة تتغير                   
 

 المخاليط                 

 
ة + خطة  أساليب تقويم متنوع
 عالجية  

 )األربعاء والخميس ( إجازة مطولة 

 المعلم / ة                                 المشرف / ة                           المدير / ة  األسبوع الثالث عشر 
        ..................................           .........................................         ...................................... 

 10/8     إلى       6/8من 

 
 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ....... اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  
   المدرسة  / 

 هـ  1444لعام  نيلثااالفصل الدراسي  ) االول االبتدائي (للصف  ) مادة العلوم (خطة توزيع مقرر 

 سكره الشمري 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 األسبوع الرابع  األسبوع الثالث األسبوع الثاني  األسبوع االول 
 5/6     الى          1/6من   28/5     الى           24/5من  5/ 21    الى       17/5من    14/5   الى         5/ 10من

 الفصل الخامس :  
 اليابسة                

 الماء على األرض            
  مراجعة الفصل الخامس           

 إجازة مطولة (    5/ 24االحد )                

 الفصل السادس :    التربة 

 الصخور والمعادن          

 األسبوع الثامن  السابع  األسبوع األسبوع السادس  األسبوع الخامس 

 4/7   الى         29/6من  26/6   الى       22/6من   19/6   الى       15/6من  12/6     الى             8/6من  

 التربة  
  مراجعة الفصل السادس

 الفصل السابع :  

 الليل والنهار                  

 إجازة مطولة )االحد واالثنين (         
 بب حدوث الفصولابع ست

 سبب حدوث الفصول          مراجعة الفصل السابع 

 األسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر  األسبوع العاشر  األسبوع التاسع

 3/8  الى        28/7من  25/7    الى      21/7من  18/7  الى         14/7من   11/7  الى        7/7من  

 الفصل الثامن :   

 تابع النظام الشمسي             النظام الشمسي             القمر والنجوم                 
   اجعة الفصل الثامنمر         

 
 أساليب تقويم متنوعة + خطة عالجية 

 إجازة مطولة )األربعاء والخميس ( 

 األسبوع الثالث عشر 
 المدير / ة                           المشرف / ة                              المعلم / ة     

 10/8  الى        6/8من  ......................................           ..................................            ...................... ...................      
 أختبارات  

 

 هـ  1444لعام  ثانيالالفصل الدراسي  االبتدائي ( الثاني) للصف  ) مادة العلوم (خطة توزيع مقرر 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ....... اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  
   المدرسة  / 

 سكره الشمري  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 

 األسبوع الرابع  األسبوع الثالث األسبوع الثاني  األسبوع االول 
 5/6     الى       6/ 1من  28/5    الى         24/5من    21/5    الى        17/5من   14/5    الى        5/ 10من  

 الفصل الخامس : 
 تغيرات األرض الفجائية          

 التجوية والتعرية            
  الخامسمراجعة الفصل          

 
 إجازة مطولة (    5/ 24االحد )                

 الفصل السادس :   التربة                 

 التربة                       
 األسبوع الثامن  األسبوع السابع األسبوع السادس  األسبوع الخامس 

 7/ 4 الى         29/6من 26/6الى             22/6من  19/6الى             15/6من 12/6     الى          8/6من  

 األحافير والوقود األحفوري          
 سادمراجعة الفصل الس         

 :  الفصل السابع ل
 عناصر الطقس         

 

 تابع تقلبات الطقس             إجازة مطولة    )االحد واالثنين (             
 ت الطقس قلبا ت   مراجعة الفصل السابع         

 األسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر  األسبوع العاشر  األسبوع التاسع
 3/8الى            28/7من   25/7الى            7/ 21من 18/7الى           14/7من   11/7الى           7/7من 

 الفصل الثامن :  
 تابع المناخ وفصول السنة           سنة  المناخ وفصول ال              دورة الماء                  

  مراجعة الفصل الثامن        
 مراجعة شاملة         

 إجازة مطولة )األربعاء والخميس ( 
 

 المدير / ة                         المشرف / ة                               المعلم / ة     
      ................... ......................            ..................................           ...................................... 

 10/8الى            6/8من  
 

 اختبارات 
 

 هـ  1444لعام  ثانيالالفصل الدراسي  االبتدائي ( الثالث) للصف  ) مادة العلوم (خطة توزيع مقرر 

 كة العربية السعودية الممل
 وزارة التعليم 

 ....... اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  
   المدرسة  / 

 سكره الشمري 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 
 

 األسبوع الرابع  األسبوع الثالث األسبوع الثاني  األسبوع االول 
 5/6الى         1/6من   28/5الى         24/5من   21/5الى        17/5من   14/5الى          10/5من  

 الفصل الرابع :  
 األمراض                       

 العدوى وانتقالها        
  مراجعة الفصل الرابع     

 الغذاء والتغذية               مطولة جازهأ(     5/ 24االحد )  
 

  مسمراجعة الفصل الخا             

 الفصل الخامس :  
 المحافظة على الصحة             

 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع الخامس 

 4/7   الى       29/6  من  26/6الى         22/6  من  19/6الى        15/6  من  12/6الى         8/6  من 

 الفصل السادس :  

 المعادن والصخور                 
                                                 

 المعادن والصخور  
 

 مراجعة الفصل السادس             )االحد واالثنين ( إجازة مطولة        
 الفصل السابع :  

 الماء                 األرض والشمس والقمر               
 األسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر  األسبوع العاشر  

 3/8الى          28/7  من  25/7الى        21/7  من  18/7الى        14/7  من  11/7الى        7/7  من 

 النظام الشمسي                     األرض والشمس والقمر               
 النظام الشمسي                   
  عمراجعة الفصل الساب                

 

 مراجعة شاملة           
 )األربعاء والخميس ( إجازة مطولة 

 األسبوع الثالث عشر 
 المدير / ة                       المشرف / ة                            المعلم / ة        

 10/8الى        6/8 من  ......................................          ..................................              ...................... ...................      
 

 اختبارات 
 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ....... لتعليم بمنطقة  اإلدارة العامة ل
   المدرسة  / 

 هـ  1444لعام  ثانيالالفصل الدراسي  االبتدائي ( الرابع) للصف  ) مادة العلوم (خطة توزيع مقرر 

 سكره الشمري  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 األسبوع الرابع  األسبوع الثالث األسبوع الثاني  األسبوع االول 
 5/6الى         1/6  من  28/5   الى       24/5  من  21/5الى           17/5من   14/5الى         10/5  من 

 الفصل الخامس :   

 معالم سطح األرض                  
 

     عمليات المؤثرة في سطح األرض ال   

 مطولة جازه(   أ  5/ 24االحد )  
 الفصل السادس :  

 ا لعمليات المؤثرة في سطح األرض   مصادر الطاقة  
 مراجعة الفصل الخامس            

 األسبوع الثامن  األسبوع السابع األسبوع السادس  وع الخامس األسب
       4/7الى          29/6من  26/6الى        22/6من         19/6الى          15/6من    12/6الى          8/6من   

 الهواء والماء                  
   مراجعة الفصل السادس              

 \ الفصل السابع :  

 الغالف الجوي والطقس                                           

 )االحد واالثنين ( إجازة مطولة
 مراجعة الفصل السابع            

 الفصل الثامن :  

 الغيوم والهطول             العواصف                      

 اني عشر األسبوع الث  األسبوع الحادي عشر  األسبوع العاشر  األسبوع التاسع
 3/8الى        28/7من   25/7الى          21/7من    18/7الى        14/7من    11/7الى        7/7من   

 المناخ   المناخ                        العواصف                      
   مراجعة الفصل الثامن

 مراجعة شاملة             
 لة )األربعاء والخميس ( إجازة مطو

 األسبوع الثالث عشر 
 المدير / ة                         المشرف / ة                               المعلم / ة     

      ................... ......................            ..................................           ...................................... 
 10/8الى        6/8ن  م

 
 اختبارات 

 

 هـ  1444لعام  ثانيالالفصل الدراسي  االبتدائي ( الخامس) للصف  ) مادة العلوم ( خطة توزيع مقرر

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ....... اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  
   المدرسة  / 

 سكره الشمري  



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 األسبوع الرابع  األسبوع الثالث األسبوع الثاني  األسبوع االول 
 5/6الى         1/6  من  28/5الى        24/5  من  21/5الى          17/5  من  14/5الى         10/5 من 

 الفصل الخامس :  
 مقارنة األنظمة البيئية           الغذائية   السالسل والشبكات      

 مطولة جازه(   أ  5/ 24االحد )  

 الفصل السادس:  

 تابع مقارنة األنظمة البيئية  التربة  
 مراجعة الفصل الخامس          

 األسبوع الثامن  األسبوع السابع األسبوع السادس  األسبوع الخامس 
 4/7الى           29/6من   26/6الى           22/6من    19/6الى           15/6من   12/6الى         8/6من   

 حماية الموارد
 مراجعة الفصل السادس

 الفصل السابع :  
 

 نظام األرض والشمس      

 )االحد واالثنين ( إجازة مطولة

 نظام األرض والشمس والقمر  
 نظام األرض والشمس والقمر       مراجعة الفصل السابع

 األسبوع الثاني عشر  األسبوع الحادي عشر  األسبوع العاشر  سبوع التاسعاأل
 3/8الى          28/7من     25/7الى         21/7من      18/7الى           14/7من   11/7الى         7/7من   

 الفصل الثامن :  

 مراجعة شاملة  المجرات النظام الشمسي  النظام الشمسي             
 األربعاء والخميس ( إجازة مطولة )

 األسبوع الثالث عشر 
 المدير / ة                         المشرف / ة                               المعلم / ة     

      ................... ......................            ..................................          ............. ......................... 
 10/8الى         6/8من 

 اختبارات 

 هـ  1444لعام  ثانيالالدراسي  الفصل (االبتدائي   السادس)  للصف  ) مادة العلوم (خطة توزيع مقرر 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ....... اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  
   المدرسة  / 

 سكره الشمري 


