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في األسبوع  عدد الحصص  علوم  املادة: الرابع الصف: االبتدائية  املرحلة:  4 

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 ما املرض؟ األمراض غير املعدية 

 الفيروسات() األمراض؟ األمراض املعدية ما الذي يسبب لنا 

 الفطريات -البكتيريا

 كيف أعرف أنني مصاب بمرض؟ 

 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 فعله عنما أصاب باملرض؟ ما الذي يجب علي 

 نواقل املرض -ما العدوى؟

 طرق انتقال العدوى  

 كيف نحمي أنفسنا من املرض؟ 

 

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 التطعيم  - املناعة الطبيعية واملناعة االصطناعية

 كيف تحافظ على صحة جسمك؟  

 العادات الصحية التي تجنبنا األمراض)االهتمام بالنظافة(  ام

 النوم -الغذاء الصحي املتوازن 

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م 29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 التمارين الرياضية -زيارة الطبيب  

 تقويم الفصل الخامس

 الغذاء وصحة الجسم  

 الدهون -الكربوهيدرات 

 

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 الفيتامينات 

 املاء -املعدنيةاألمالح  

 الهرم الغذائي

 ما املعدن؟( )املعادن والصخور 

 

 (6األسبوع )

 م 8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى 

 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 تابع املعدن  

 الصخور الرسوبية (-ما أنواع الصخور؟)الصخور النارية

 الصخور املتحولة   

 ما أهمية الصخور؟ 

 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 

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع

 االثنين:                            ال يدرج فيه توزيع

 أين يوجد املاء؟

 كيف نحصل على املاء العذب؟

 ما بعض استخدامات املياه؟ 

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 تقويم الفصل الخامس

 حدوث الليل والنهار)األرض تدور( بما سب 

 الظل   -الحركة الظاهرية

 حدوث الفصول األربعة؟ بما سب 

 

 (9األسبوع )

 م 29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 أطوار القمر؟  االقمر؟ مكيف يبدو 

 ما الخسوف والكسوف؟ 

 تقويم الدرس األول 

 الدوران حول الشمس(   -النظام الشمس ي)الكواكب

 

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى 

 م 9/2/2023هـ    18/7/1444

 رواد الفضاء( -الشمس ي)التلسكوبكيف ندرس النظام  

 مسبار الفضاء - املكوك واملحطة الفضائية

 كيف تصنف الكواكب؟ 

 هل هناك أجرام أخرى في نظامنا؟

 

 (11األسبوع )

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444
 

 ما أهمية الشمس؟ 

 الوقاية من أشعة الشمس 

 الثاني تقويم الدرس 

 إثراءات الفصل السابع 

 

 (12األسبوع )

 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى

 م 23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

   رابعالفصل ال  تعزيز مهارات

   خامستعزيز مهارات الفصل ال 

 السابع   السادس تعزيز مهارات الفصل

 ال يدرج فيه توزيع                 األربعاء:             

 الخميس:                            ال يدرج فيه توزيع 
 (13األسبوع )

 االختبارات 

 م26/2/2023 -هـ  6/8/1444

 إلى 

 م 2/3/2023 -هـ   10/8/1444
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