
 

 

 

 
 

 امنغة امعربية
 

امقراءة 
اميحيط    -  لِسائه اإلعٕو ِأّتصا  -   امّصّحة ِامّرفاٌ

األعياد امّطنية ِامدينية –امعيش ىعا ِاميّاطنة  - ِأستَٕك
ن بَا نصا اإلنتاج امكتابي  ّّ يتصّرف في امنّص دِن إخٕل -  يرّتب جيٕ بسيطة يك

ينتج نّصا -  ينتج نّصا سرديّا  بترتيب جيه بسيطة  - باميعنٓ 
يغني نصا سرديا بقّل فأكثر - سردّيا انطٕقا ىن أحداث ىقّدىة مُ  

  ينتج نّصا يتأّمف ىن جيه بسيطة – يغني نصا سرديا بحّار –
 

-   يطنب امتعيين ِيعّين –امنداء بأداة ِدِن أداة : ينتج خطابا امتّاصه امشفّي 
 يطنب اميقارنة  ِيقارن منتعبير عن اميفضنة –يطنب امقياو بامفعه 

 يأىر –امتشبيُ ٖ  يطنب اميستحيه أِ ىا يعسر نينُ /امتياثه/
 يعّبر عن ىّقفُ امّجداني إزاء –يطنب امتقدير ِيقّدر -  ِينَي 

خطاب اآلخر 
 

امتربية اإلسٕىية 
 سّرة امعاديات     -     سّرة امتكاثر     -      سّرة امعصرقرآن 

 امعنق-  امقدر – امزمزمة –امقارعة 
           امنظافة    - اإلحسان إمٓ امّامدين  -  قّاعد اإلسٕو امخيستربية إسٕىية 

 امبقرة 29اآلية  -نعً هللا   - آداب األكه  - آداب أستئذان

 - عدو اإلسراف – فّائد امتعاِن  -   في امعيهاإلخٕص

  - قّاعد امتعايش امسنيي ىع اميحيط  - امتعايش امسنيي ىع األفراد
 -         امصدق في امقّل ِ اإلخٕص في امعيه 

 

ر محاور واور السنر الحاننرر
  الد سير الحاي

 



 

 

امعنّو 
اإليقاظ 
امعنيي 

       اميحافظة عنٓ سٕىة امجسً -   عنً األحياء
 امتنفس –امّنيّ عند امّنبتة   امّجبات امغذائية ِىّاعيدٍا: امتغذية 

 - امحأت امتي تتعطه فيَا عينية امتنفس –عند اإلنسان 

 فيزياء

امزىن              ترتيب األحداث: امزىن    -  ِحدة قيس امسعات امنتر
 امحأت – أحداث غير دِرية– أحداث دِرية : امزىن   -أسرع أبطأ: 

قّة عضنية  ) أنّاع امقّْ – (سائنة /غازية/صنبة )امفيزيائية منيادة 
 (قّة ىغناطيسية / قّة كَربائية /

    ىجيّع عددين -  999 إمٓ 100األعداد ىن  : إجراء عينّيات جيع  امرياضيات 

آمية امجيع  - آمية امجيع دِن احتفاظ  -   امكتابات امجيعّية-أِ أكثر  
امّتصّرف في امقطع   - آمية امّطرح دِن زيادة ِٔ تفكيك  - بأحتفاظ 

استعيال ِحدات امقيس  -امفرق بين عددين دِن زيادة   - امنقدّية  
:  ٍندسة   -امساعة  -امدينار  - امكينّغراو  - امنتر –اميتر : اميتداِمة 

- امخّط اميفتّح ِامخط اميغنق ِ امخّط امينحني ِامخط امينكسر  
- اميضنعات 

امتربية 
امتكنّمّجية 

إنجاز أعيال ىتكاىنة حسب رسّو ىحّددة بتّظيف عينيات امقّص 
 امفنين – امبٕستيك – امقياش –معب ىن امّرق  )ِامّطي ِ اإلمصاق 

  (امصنصال -   ِرق األمينيّو –
 امنسج –اميحافظة عنٓ امبيئة -  تكّين مّحات ىن امفسيفساء 

 (استعيال امينسج  )حسب تقاطع عيّدي 
 

    

 

 

 

 


