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 علوم المادة:  الثالث الصف: االبتدائية المرحلة:
في  عدد الحصص

 األسبوع
4 

 موضوعات المحتوى األسبوع

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ  10/5/1444

 إلى

 م8/12/2022 -هـ  14/5/1444

 )تغيرات األرض الفجائية( ما الزالزل؟  

 ما البراكين؟

 كيف يتكون البركان؟

 آثار البراكين

 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022    -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 ما التجوية؟

 ما أسباب حدوث التجوية ؟

 ما التعرية؟

 الترسيب

 

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -هـ    24/5/1444

 إلى

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                             

   الفصل الخامستقويم  

 ما التربة؟

 تكون التربة

 التربة  نأنواع التربة؟ لوفيم تختلف  

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى

  م29/12/2022 -هـ    5/6/1444

 نسيج التربة

 التربة؟ما أهمية  

   تقويم الدرس

 كيف تكونت األحافير؟

 

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى

 م5/1/2023   -هـ    12/6/1444

 الطبعات واألحافير الصخرية

 القوالب والنماذج

 ما الوقود األحفوري؟

 ما موارد الطاقة األخرى؟

 

 (6األسبوع )

 م8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى 

 م12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 تقويم الفصل السادس  

 ما الطقس؟

  درجة حرارة الهواء

 كيف أصف الطقس؟

 هـ1444توزيع المحتوى الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
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 (7األسبوع )

 م15/1/2023 -هـ    22/6/1444

 إلى

 م19/1/2023   -هـ  26/6/1444

إجازة مطولة: األحد  

 واالثنين 

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع

 االثنين:                            ال يدرج فيه توزيع

 كيف أتوقع حالة الطقس؟

 تقويم الدرس  

 العواصف الرملية()ما أنواع الطقس القاسي؟  

 (8األسبوع )

 م22/1/2023  -هـ  29/6/1444

 إلى

  م26/1/2023 -هـ  4/7/1444

 العواصف الرعدية

 ياإلعصار الحلزون

 اإلعصار القمعي-العاصفة الثلجية

 الفصل السابع  تقويم

 

 (9األسبوع )

 م29/1/2023 -هـ    7/7/1444

 إلى

 م2/2/2023  -هـ    11/7/1444

 كيف تتشكل الغيوم؟

 التبخر

 التكثف 

 دورة الماء؟  ما

 

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى

 م9/2/2023هـ    18/7/1444

 ()المطر  ما أشكال الهطول؟

 البرد-الثلج 

 الدرس  تقويم

 خ؟ا المنام

 

 (11األسبوع )

 م12/2/2023 -هـ    21/7/1444

 إلى

  م16/2/2023  -هـ  25/7/1444

 ر في المناخ ؟ما الذي يؤث

 ما فصول السنة؟

 تقويم الدرس  

 تقويم الفصل الثامن  

 

 (12األسبوع )

 م19/2/2023   -هـ  28/7/1444

 إلى

 م23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

 تعزيز مهارات الفصل الخامس  

 تعزيز مهارات الفصل السادس  

 والثامنتعزيز مهارات الفصل السابع  

 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع 

 الخميس:                            ال يدرج فيه توزيع 
 (13األسبوع )

 االختبارات

 م26/2/2023 -هـ  6/8/1444

 إلى

 م2/3/2023 -هـ    10/8/1444

 



 
 14/4/1444التاريخ:                                                   التوقيع:                                              أسماء سليمان المهنااالسم:     

 


