
 

 

 

 

 

 

 العربية
قراءة نّص سردي - قراءة نّص سردي يتضّهن نقاطع ٍصفّية  قراءة

  بنية الهقطع التفسيري–يتضّهن نقاطع حَارّية 
 

ٍصف نشًد تغلب - ٍصف أشياء ٍحيَانات  - ٍصف أشخاص   إنتاج كتابي
نن الخطاب  - ٍصف نشًد يغلب عليٌ الّسكَن- عليٌ الحركة 

 الهقطع الحَاري الهتعدد األطراف -الهنقَل إلى الخطاب الهباشر
  الهقطع التفسيري األسباب ٍالنتائج –

 
  يقّيو خطابا – ينتج خطابا –يتقبل خطابا  تَاصل شفَي
تقديو خبر الّناسخ على اسهٌ  - تقديو الخبر على الهبتدأ قَاعد اللغة

 إعراب – الهفعَل الهطلق - الهصدر نن الفعل الثالثي الهزيد
 إعراب جهع الهرنث – إعراب جهع الهذكر السالو –الهثنى 

  الهركب الهَصَلي – الهركب التهييزي –السالو 
صيغة الهضارع الهرفَع ٍالهضارع  - صيغة الهاضي نن الّناقص

 صيغة الهضارع الهجزٍم ٍاألنر نن – الهنصَب نن الناقص
 اسو الهفعَل نن الهزيد – اسو الفاعل نن الهزيد –الناقص 

  الَاٍ ٍالياء في الجهع الهذكر السالو الهضاف – الًهزة الهتَّسطة
 
 

 

 

 

ر محاور واور السنر الح دنرر
ر افترةر اثحنين

 



 

 

 

 

 التربية اإلسالنية
  سَرة النبأ– سَرة النازعات - سَرة عبس قرآن

اإليهان بالكتب  -الحكهة نن إرسال الرسل - رحهة هللا - عدل هللا إسالنية
 احترام نتاع – االعتدال في حياة الفرد ٍالهجهَعة – السهاٍية

صلَات الفجر الشفع الَتر  - األنانة- الغير 
 – الصَم – التيهو– نَاقض الَضَء -السنن– الفرائض : الَضَء 

 الحج أركانٌ ٍٍاجباتٌ
 الرياضيات

النسبة الهائَية  - السّلو – الّتناسب الّطردي - القسهة – الجهع ٍالّطرح ٍالّضرب
الهتر الهرّبع ٍ أجزاؤى  -العدد العشري - العدد الكسري - الهسافة ٍالّسرعة ٍالّزنن

الهَّسط العهَدي  - الهستقيهات الهتعاندة- ة الهستقيهات الهتَازي- تٌ ٍنضاعفا
 نساحة – نحيط الدائرة – شبٌ الهنحرف – الهثلث – الّتناظر – خاصّيات القطرين

 نساحة شكل نركّب -  نساحة القرص الدائري  – نساحة الهثلث –نتَازي األضالع 
إيقاظ علهي 

 بعض األنراض الناجهة عن سَء – الَجبات الغذائية الهتَازنة - الهجهَعات الغذائية
 الهحافظة على سالنة –نصادر تلَث األٍساط الهائية : الَسط البيئي -  التغذية 

 –الهغانط : الطاقة  -  الًَاء – األنراض الناتجة عن تلَث الهياى –االٍساط الهائية 
 البَصلة 
Français  

Thème : 
Solidarité et citoyenneté   - Environnement    -Santé et bien êtres  -sous-thème : 

s’entraider pour mieux réussir  - Sauver la nature  - Etre en forme et mieux se 

porter -  Module 7 : «Profiter de son temps libre»    -Module 8 : Découvrir 
d’autres modes de vie» 

 

English 

My school  -  My clothes    -  It’s 6 oclock   -  Days of the week  - Months and 
seasons – In my house – my activities – my favourite sports and pets – in my town  

 
 



 

 

 

 الهَاد اإلجتهاعية
احتالل تَنس ٍانتصاب الحهاية الفرنسية  تاريخ

الًيهنة االستعهارية الفرنسية على البالد التَنسية 
 النضال الَطني ضّد االستعهار الفرنسي
 أيو إنجازات تَنس في عًد االستقالل

 
الفالحة ٍالّصيد البحري :البالد التَنسية  جغرافيا

  الّصناعة: البالد التَنسية 
السياحة بالبالد التَنسية  

 التجارة الخارجية التَنسية  
 : أيهية الهؤسسات العهَنية تربية ندنية

ـ الَالية 
 ـ عالقة الهَاطن باإلدارة

رئيس الجهًَرية  
 رئيس الحكَنة

 
 

 

 


