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 تقويم تشخيص ي ودعم استد راكي 1 

1 
 جسم

 اإلنسان

 كيف أميز بين البارد والساخن؟  ما دور حاسة اللمس في اكتشاف املحيط؟  2

 كيف أميز بين مختلف األصوات؟  ما دور حاسة السمع في اكتشاف املحيط؟  3

 كيف تعمل الحواس بتكامل للتواصل مع محيطي؟  هل تكفي حاسة واحدة للتواصل مع محيطي؟  4

 كيف أحافظ على حواس ي؟ تتمة  كيف أحافظ على حواس ي؟  5

 أسبوع التقويم والدعم 6

2 
جسم 

 اإلنسان

 التغذية

 ما دور املفاصل بالنسبة لجسمي؟  كيف أكتشف مفاصل جسمي؟  7

 ما أنواع أسناني وما وظائفها؟  ما دور الرياضة في الحفاظ على صحة املفاصل؟  8

 كيف أحافظ على صحة أسناني؟  الجسم؟كيف ما أهمية نظافة األغذية بالنسبة لصحة  9

 .أضع خطة وأصنع طقم أسنان كيف أنظم وأحترم أوقات األكل؟  10

 أسبوع التقويم والدعم 11

3 

 الصوت
 ما هي أوساط انتشار الصوت؟  كيف ينتج الصوت وما هي خاصياته؟  12

 أضع خطة وأصنع هاتفا بسيطا.  ما عالقة الصوت بحاسة السمع؟  13

حركة 

 األجسام

 كيف أكتشف مفعول القوة؟ تتمة  كيف أكتشف مفعول القوة؟  14

 كيف أتعرف أنواع القوى؟ كيف يمكن تغيير حركة جسم؟  15

 أسبوع التقويم والدعم 16 

 .دعم تعلمات األسدوس األول  17 
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4 
 مظاهر الحياة

 النباتاتعند 

 ء الرئيسية للنباتات؟ زاما هي األج ما هي أصناف النباتات التي توجد في محيطي؟  18

 ق عند النباتات؟ راما هي انواع األو  ما هي انواع الجذور والسيقان عند النباتات؟  19

 كيف تنمو النباتات؟  النباتات التي تؤكل من طرف اإلنسان؟  زاءما هي أج 20

 .ئها الرئيسيةزاأصنع نبتة بأج كيف أحافظ على النباتات؟  21

 أسبوع التقويم والدعم 22

5 
مظاهر الحياة 

عند 

 الحيوانات

 كيف أكتشف نظام التغذية عند الحيوانات؟ كيف أصنف الحيوانات حسب وسط عيشها؟  23

 كيف أكتشف أعضاء التنفس عند الحيوانات؟  كيف تنمو الحيوانات؟  24

 كيف تتنقل الحيوانات في املاء؟  كيف تتنقل الحيوانات على األرض؟  25

 كيف تتنقل الحيوانات في الهواء؟  كيف تتنقل الحيوانات في الهواء؟  26

 أسبوع التقويم والدعم 27

6 

 املادة

 وخصائصها

 ما هي خاصيات الحالة الصلبة والسائلة للمادة؟  كيف أميز بين الحالة الصلبة والسائلة للمادة؟  28

 كيف أصنف املواد الصلبة حسب درجة صالبتها؟  كيف أتعرف الحالة الغازية للمادة؟  29

 الزمن
 كيف تنتظم شهور السنة امليالدية؟  ما هي أيام األسبوع وكيف تنتظم فيه؟  30

 أضع خطة وأصنع يومية على شكل عداد.  كيف تنتظم شهور السنة الهجرية؟  31

 أسبوع التقويم والدعم 32 

 .دعم تعلمات األسدوس الثاني 33 

 إجـــــــــــراءات آخــــــــر الــــســــنــــــة 34 

2018-9-22األزرق    د داد محممن إع  


