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 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 6/ 11ـــ  6/  9 6/ 6ـــ  6/  2 5/ 29ـــ  5/  25 5/ 22ـــ  5/  11 5/  15ـــ  5/  11 5/  7 ـــ  5 /  4

 الفضاء الرابعة الوحدة تهيئة 
 السابع الفصل تهيئة

  األرض والسماء

  الليل والنهار 7-1
لماذا تبدو الشمس وكأنها ) 

 ( تتحرك 

سبب حدوث الفصول      7-2
 (  ما سبب حدوث الفصول) 

:  الثامن+ تهيئة الفصل 
 السماء

  القمر والنجوم 1-1
 (لماذا نرى القمر من األرض) 

 النظام الشمسي  1-2
)ما الذي يدور حول 

 الشمس(

 الثامنمراجعة الفصل 
 اختبار

 

  الليل والنهار 7-1
سبب حدوث الليل ما ) 

 ( والنهار

سبب حدوث الفصول      7-2
 ( ) بماذا نصف الفصول 

 السابعراجعة الفصل م
 اختبار

  القمر والنجوم 1-1
شكال يظهر القمر بألماذا ) 

 (النجوم - مختلفة

 النظام الشمسي  1-2
 (ما صفات الكواكب)

تهيئة الوحدة الخامسة :المادة 
 الفصل التاسعتهيئة 

 المواد الصلبة  1- 9  

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 16/7ـــ  7/ 22 19/7ـــ  7/ 15 12/7ـــ  7/ 1 5/7ـــ  7/ 1 27/6ـــ  6/ 21 22/6ـــ  6/ 16

 المواد الصلبة 1- 9
) كيف نقيس األجسام الصلبة 

) 

 السوائل والغازات  9-2
 (ما الغاز )

ت تهيئة الفصل العاشر : تغيرا
 المادة 

 المادة تتغير  12-1
 )ما التغيرات الفيزيائية (

 تغير حالة المادة  12-2
 ) كيف يغير التسخين المادة (

 مراجعة الفصل العاشر 
 اختبار

 القوى تحرك األشياء 11-1
 ) ما بعض أنواع القوى (

 السوائل والغازات  9-2
  )ما السائل(

 مراجعة الفصل التاسع 
 اختبار

 المادة تتغير  12-1
 (الكيميائية  )ما التغيرات

 تغير حالة المادة  12-2
 المادة (لتبريد ) كيف يغير ا

تهيئة الوحدة السادسة القوى 
 والطاقة 

 القوى : 11تهيئة الفصل 
 القوى تحرك األشياء  11-1

 المغناطيسات   11-2
 المغناطيسات ( ) ماذا تفعل

 األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر لث عشراألسبوع الثا

 

 1/  29 ـــ1/  27 1/  24 ـــ 1/  22 1/  17 ـــ 1/  11 12/1ـــ  1/ 6 1/1ـــ  7/ 29

 المغناطيسات   11-2
 ( ما القطبان) 

: استعمال  12تهيئة الفصل 
 الطاقة

 الحرارة ) ما الحرارة ( 12-1

 استكشاف الكهرباء 12-2
 مراجعة عامة  كة ()ما الكهرباء المتحر

 الثانياختبارات الفصل الدراسي 

 مراجعة الفصل الحادي عشر   والخطط العالجية
 اختبار

ما درجة الحرارة )  12-1
 ( الحرارة 

 استكشاف الكهرباء 12-2
 ( الساكنة )ما الكهرباء
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