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

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 ما معالم سطح األرض؟ 

 ما معالم قاع املحيط؟ 

 ما أغلفة األرض؟ 

 ما الصفائح األرضية؟ 

 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 تقويم الدرس األول 

 ما الزالزل؟ 

 كيف نقيس الزلزال؟ -للزلزالتحديد املركز السطحي 

 السالمة من أخطار الزالزل - التسونامي

 

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 البراكين؟  ما

 ما التجوية؟ 

 التعرية ؟ ما 

 الترسيب 

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م 29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 ما الوقود األحفوري؟ 

 يمكن انتاج الطاقة من الشمس واملاء والهواء؟  فكيف يستعمل الوقود األحفوري؟ كي

 كيف نحافظ على الطاقة؟ 

 تقويم الدرس األول 

 

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 املاء العذب؟ ر ما مصاد

 استعماالت املياه 

 كيف ننقي املياه ونرشد االستهالك؟ 

 كيف يتلوث الهواء؟ 

 

 (6األسبوع )

 م 8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى 

 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 التلوث؟ كيف نحمي الهواء من 

 تقويم الفصل السادس 

 كيف تدفيء الشمس األرض؟ 

 الغالف الجوي؟   تما طبقا

 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

 ال يدرج فيه توزيع                االثنين:             

 ما الذي يغير الضغط الجوي؟ 

 ما الرياح العاملية ؟وما الرياح املحلية؟

 كيف نقيس الضغط الجوي والرياح؟

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 تقويم الدرس  

 كيف تتشكل الغيوم؟

 الهطول؟ كيف يتشكل  

 ما الكتل الهوائية وما الجبهة الهوائية؟ما أنظمة الضغط الجوي؟ 

 

 (9األسبوع )

 م 29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 عالم تدل خرائط الطقس؟ 

 تقويم الفصل السابع  

 ما العواصف الرعدية ؟ 

 البرق والرعد 

 

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى 

 م 9/2/2023هـ    18/7/1444

 ما العواصف الثلجية؟ والرملية؟

 ما اإلعصار القمعي؟

 ما األعاصير الحلزونية؟والدوارة؟

 كيف يتم تتبع العواصف؟ 

 

 (11األسبوع )

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444
 

 مااملناخ؟  

 ماالذي يؤثر في املناخ ؟ 

 ما التغير املناخي؟ 

 تقويم الفصل لثامن  

 

 (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  

 والثامن  تعزيز مهارات الفصل السابع  

 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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