
 

  العلمي للنشاط السنوي التوزیع

  
  

  الحصص  المواضیع  األسابیع  الحصص  المواضیع  األسابیع

  تقویم تشخیصي  1
18  

 درجة

 الحرارة

  ظل جسم

2  

 التكاثر

  األجسام المعتمة  أمیز البذور عن غیرھا
  أتعرف مراحل إنبات بذرة

19  
  األجسام الشفافة

3  
  شفافةالجسام نصف ال  أكتشف مكونات البذرة

  أتعرف أدوار مكونات البذرة
20  

  المرایا

4  

أكتشف عن ضرورة الماء في إنبات 
  األجسام غیر العاكسة للضوء  البذرة

أكتشف أھمیة الھواء ودرجة 
  21  الحرارة في إنبات البذور

 الكھرباء

  أتعرف كیف یمشي الكلب

5  
بعض 

خاصیات 
 األجسام

 تعرف كیف تقفز الضفدعةأ أتعرف الشكل الخاص للجسم الصلب
 أتعرف الحجم الخاص للجسم الصلب

22  
 أتعرف كیف تعوم السمكة

6  
أتعرف الشكل غیر الخاص للجسم 

 أكتشف كیف تتنقل حیوانات أخرى في الماء السائل

 أتعرف الحجم الخاص للجسم السائل
23  

 أتعرف كیف تطیر الحمامة

7  
 كتشف كیف تطیر حیوانات أخرىأ أتعرف الشكل غیر الخاص للغاز

  أسبوع الدعم العام  24 أتعرف الحجم غیر الخاص للغاز

  أسبوع الدعم الخاص  25  أسبوع الدعم العام  8

  أسبوع الدعم الخاص  9
26  

  التنفس

  اكتشف حركاتي التنفسیة

10  

 الضوء

  أتعرف دور حركاتي التنفسیة  أصف المحرار
  كیف ینتقل السائل المحراريأتعرف 

27  
  أكتشف ممیزات ھواء الزفیر

11  
  أتعرف أھمیة األكسجین في التنفس  أتعرف شروط قراءة درجة الحرارة

  أقرأ درجة الحرارة
28  

اكتشف التبادالت الغازیة التنفسیة عند 
  النباتات

12  
  أتنفس ھواء نقیا  أستعمل المحرار الطبي

  الطبي االلكترونيأستعمل المحرار 
29  

  التغذیة

  تكیف نظام األسنان عند البقرة

13  

 الحركة

إضاءة مصباح بواسطة بطاریة 
  مسطحة

 تكیف نظام األسنان عند القنیة

إضاءة مصباح بواسطة بطاریة 
  30  أسطوانیة

 تكیف نظام األسنان عند القط

14  
 ند اإلنسانتكیف نظام األسنان ع  إضاءة مصباح بعیدا عن البطاریة

  أمیز الموصل من العازل
31  

  أتعرف سالسل غذائیة

15  
  أحدد دور مكونات السلسلة الغذائیة  أتحكم في اشتغال  المصباح

  أسبوع الدعم العام  32  أتعرف عناصر الدارة الكھربائیة

  أسبوع الدعم الخاص  33  أسبوع الدعم العام  16

  ر السنة الدراسیةإجراءات آخ  34  أسبوع الدعم الخاص  17

 
 

  :المفتش:                                  المدیر:                                        األستاذ

  المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة 
  أكادیمیة الجھة الشرقیة

  

  إقلیم الدریوشنیابة 
  م عین الشفاء.م

 إقبــــال أوعیسى.ذ
  .الثالثالمستوى 




