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

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 ما السالسل الغذائية؟ 

 تابع ما السالسل الغذائية؟ 

 ما الشبكات الغذائية؟ 

 املفترسات والفرائس 

 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 ما هرم الطاقة؟ 

 ما النظام البيئي؟ 

 الظروف املناخية 

 التايجا والصحارى 

 

 (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 األراض ي العشبية؟ وما الغابات؟

 البرك والبحيرات  -الغابات االستوائية املطيرة

 مصبات األنهار -األراض ي الرطبة- ل األنهار والجداو 

 ما الذي يعيش في املحيط؟ 

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م 29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 ما التربة؟ 

 نطاق التربة 

 كيف تستعمل التربة؟ 

 املحافظة على التربة؟ كيف تتم 

 

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 املحافظة على املاء  -التدوير

 املصادر البديلة للطاقة-األحفوري؟ كيف نقلل حرق الوقود 

 تابع املصادر البديلة للطاقة

 ؟ ةالبيئما القواعد الثالث في املحافظة على موارد 

 

 (6األسبوع )

 م 8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى 

 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 الفلك؟   مما عل

 كيف نثبت أن األرض تدور؟ 

 مناطق التوقيت املعياري  

 ما فصول السنة؟ 

 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

 األحد واالثنين إجازة مطولة: 

 األحد:                            ال يدرج فيه توزيع

 االثنين:                            ال يدرج فيه توزيع

 التغير في زاوية ميل أشعة الشمس

 كيف نستكشف الفضاء؟ 

 كيف يبدو القمر؟ 

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 معالم سطح القمر؟ 

 ما الذي يسبب أطوار القمر؟ 

 ماسبب حدوث الكسوف والخسوف؟

 ما الذي يسبب املد والجزر؟ 

 

 (9األسبوع )

 م 29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 الكواكب واملدارات؟  - ما النظام الشمس ي؟ 

 حركة الكواكب 

 الكواكب الداخلية؟ وما الكويكبات؟ما 

 ما الكواكب الخارجية؟ 

 

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى 

 م 9/2/2023هـ    18/7/1444

 ما األجرام األخرى في نظامنا الشمس ي؟ 

 املجموعات النجمية؟   االنجوم؟ ومما 

 املسافات بين النجوم 

 ما بعض خصائص النجوم؟ 

 

 (11األسبوع )

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444
 

 خصائص الشمس 

 ما املجرات؟ 

 ما االنفجار العظيم؟ 

 تشكل األرض 

 

 (12األسبوع )

 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى

 م 23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

 لخامس الفصل ا  مهاراتتعزيز 

 لسادس تعزيز مهارات الفصل ا

   السابع والثامن   تعزيز مهارات الفصل

 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع 

 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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