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في األسبوع  عدد الحصص  علوم  املادة: األول  الصف: االبتدائية  املرحلة:   

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 موارد األرض

 ما املوارد الطبيعية 

 ما أهمية التربة ؟ 

 

 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 تقويم الدرس األول 

 االستفادة من موارد األرض 

 ما أهمية املاء والهواء؟ 

 

 

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 ما التلوث؟ 

 تقويم الدرس الثاني  

 املحافظة على موارد األرض  

 

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م 29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 كيف نعيد استخدام املوارد؟

 كيف نحافظ على املوارد؟ 

 تقويم الدرس الثالث  

 

 

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 مراجعة الفصل الخامس 

 خصائص املواد  

 ما املادة  

 

 

 (6األسبوع )

 م 8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى 

 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 ما الكتلة؟ 

 كيف أقيس الكتلة؟ 

 تقويم الدرس األول من الفصل السادس

 

 هـ1444توزيع املحتوى الدراس ي على األسابيع في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 
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 (7األسبوع )

 م 15/1/2023 -هـ   22/6/1444

 إلى 

 م19/1/2023  -هـ 26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع       األحد:                      

 االثنين:                            ال يدرج فيه توزيع

 املواد الصلبة  

 ما املادة الصلبة؟

 األشياء الصلبة؟  صما خصائ

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 تقويم الدرس الثاني من الفصل السادس

 السوائل والغازات 

 ما خصائص األشياء السائلة؟

 

 

 (9األسبوع )

 م 29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 ما خصائص الغازات؟ 

 تقويم الدرس الثالث من الفصل الثالث 

 الفصل السادس  تقويم

 

 

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى 

 م 9/2/2023هـ    18/7/1444

 كيف تتغير املادة؟ 

 تقويم الدرس األول من الفصل السابع

 املخاليط

 

 

 (11األسبوع )

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444
 

 ما املخلوط؟ 

 ما املخاليط األخرى؟ 

 الفصل السابع تقويم

 

 

 (12األسبوع )

 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى

 م 23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

 الفصل الخامس    تعزيز مهارات

 تعزيز مهارات الفصل السادس  

 تعزيز مهارات الفصل السابع  

 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع 

 ال يدرج فيه توزيع                   الخميس:           
 (13األسبوع )

 االختبارات 

 م26/2/2023 -هـ  6/8/1444

 إلى 

 م 2/3/2023 -هـ   10/8/1444
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