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  عدد الحصص  الحصص  المواضیع  األسابيع

  2  تقــــــــــــــویم تشـــــخیصي ودعــــــــــــــــم عـــــالجـــــــي  1
2  

  الزمن
  شهور السنة الميالدية أتعرف:2الحصة    . والشهر األسبوع أليام المنتظمالتعاقب  أتعرف:1الحصة

4  
  الساعة اقرأ:4الحصة                      الهجرية  شهور السنة أتعرف  :.3الحصة  3

4  
  الحواس

  بين البارد و الساخن أقارن:2الحصة                            بواسطة حاسة اللمس أميز:1الحصة
4  

  اكتشف بحواسي: 4الحصة                                     على حواسي أحافظ:3الحصة  5

6  
  حاالت المادة

  المادة الصلبة إشكال أتعرف :2الحصة                                   صلبةالحالة ال أتعرف: 1الحصة
4  

  غازيةالحالة ال أتغرف :4الحصة                                   الحالة السائلة أتعرف :3الحصة  7

  2  تقـــــــــــــــــــویم ودعـــــــــــــــــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذ  8
  2  دعـــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  9
10  

 
 

  الھضم

  سناناألاكتشف تنوع  :2الحصة                                           امضغ غذائي:1الحصة

9  

  تتمة كيف تحصل الحيوانات على غذائها؟  :4الحصة                 كيف تحصل الحيوانات على غذائها؟:3الحصة  11

  اإلنسانارتب مراحل النمو عند : 6الحصة                                    أسنانيعلى  أحافظ: 5الحصة  12

13  
  مراحل النمو عند النبات أرنب :8الحصة                        مراحل النمو عند الحيوان أرنب:7الحصة

  الكائنات الحية تنمو:9الحصة 

14  
  1الحركة 

  بين حركات مفاصلي أميز :2الحصة                              جسمي مفاصلاكتشف :1الحصة
3  

  مفاصل جسمي أهمية اكتشف:3الحصة  15

  2  ــــــــــــــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذتقــــــــــــــــویم ودعــــــ  16
  2  دعــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  17
18  

 
  النباتات

  الجذور إشكال أتعرف  :2الحصة                                الرئيسية    األجزاء أتعرف:1الحصة

  األوراق إشكال أتعرف :4الحصة                               السيقان إشكال أتعرف:3الحصة  19  6

  -تتمة- النباتية التي تؤكل األعضاء أميز:6الحصة                    النباتية التي تؤكل  األعضاء أميز: 5الحصة  20

21  
 

  الصوت

  األصوات أميز: 2صةالح                                            األصواتاسمع :1الحصة
  
6  

  -تتمة –بعض خاصيات الصوت  أتعرف:4الحصة                      بعض خاصيات الصوت أتعرف :3الحصة  22

  -تتمة –انتشار الصوت  :6الحصة                                          انتشار الصوت: 5الحصة  23

  2  ـــــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذتقــــــــــــــــــــــــویم ودعـــــ  24
  2  دعــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  25
26  

 
 
 

  2الحركة  

  -تتمة  – اكتشف حركات يدي :2الحصة                                     اكتشف حركات يدي :1الحصة

  
  
12  
  
  

  أتعرف حركات الطيران والعوم :4الحصة                        ي والجريأتعرف حركات المش: 3الحصة  27

  أتعرف أوضاع األطراف واألعضاء المساعدة على القفز :6الحصة            أتعرف حركات القفز والزحف:5الحصة  28

29  
 –المساعدة على العوم  أتعرف األعضاء: 8ة الحص       أتعرف األعضاء المساعدة على العوم          :7الحصة

  -تتمة.

  -تتمة –تكيف الحيوان على الطيران  :10الحصة                  كيف الحيوان على الطيران        ت : 9الحصة  30

  -تتمة  -أتعرف التنقل عند الحيوانات الزاحفة  : 12الحصة            أتعرف التنقل عند الحيوانات الزاحفة :11الحصة   31

  2  تقــــــــــــــــــــویم ودعــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذ  32
  2  دعـــــــــــــــــــم خـــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  33
  2  إجـــــــــــــــــراءات آخــــــــــــــر الســــــنة  34

  




