
 

 

 

 

 

 

 العربية 
 

  -  تقديم الخبر على المبتدأ   -الجر وضمائر النصب  مائر  ض   –ف باإلضافة  االسم المعر 
 الّناسخ على اسمه تقديم خبر  

 

إعراب جمع    –إعراب المثنى    –  المفعول المطلق   -  المصدر من الفعل الثالثي المزيد 
 المركب الموصولي    –المركب التمييزي    –إعراب جمع المرنث السالم    –المذكر السالم  

ع والمضارع المنصوب  المضارع المرفو صيغة    –صيغة الماضي من المضاعف   -
صيغة    -المضارع المجزوم و األمر من المضاعف  صيغة    –من المضاعف  

صيغة المضارع المرفوع والمضارع المنصوب من    -  الماضي من الّناقص 
اسم الفاعل من المزيد    –صيغة المضارع المجزوم واألمر من الناقص    –  الناقص 

  –  الهمزة المتوّسطة   -المقصورة النكرة  األسماء    –اسم المفعول من المزيد    –
 الواو والياء في الجمع المذكر السالم المضاف 

  

Français  

Thème : 
- Travailler pour s’épanouir - - Communiquer avec les autres - - Accepter 
les autres -- S'entraider pour mieux réussir  -    - Sauver la nature  - Être en 
forme et mieux se porter -  «Profiter de son temps libre»    - Découvrir 
d’autres modes de vie» 

 

 

 

 

اظرة  المتعلقة بمندروس المحاور 
 السيزيام 



 

 

 

 

 

 الرياضيات 
مشتركة  ال المضاعفات    –  القسمة   –  والّضرب الجمع والّطرح    -المليارات    –الماليين  

 النسبة المائوية   -  السّلم   –  الّتناسب الّطردي   -لعددين صحيحين طبيعيين فأكثر  
العمليات على األعداد  ا -  العدد العشري   -  العدد الكسري   -  المسافة والّسرعة والّزمن 

عددين كل منهما  مجموع    –القنطار والطن  -على األعداد الكسرية  العمليات    –العشرية  
جذاء عددين احدهما  -بين عددين كل منهما بقيس الزمن  الفرق    –بقيس الزمن  

  –رمز البعد  -في المستوى  البعد بين نقطتين  -بقيس الزمن واآلخر صحيح طبيعي  
لمتر المرّبع و أجزاؤه  ا   -بل  مركز الدائرة  القطر الح الشعاع    –القرص الدائري  -الدائرة  
  -الموّسط العمودي   -  المستقيمات المتعامدة   -ة  المستقيمات المتوازي   -ته  ومضاعفا 

   -الزوايا  
مساحة    –محيط الدائرة    –شبه المنحرف    –المثلث    –  الّتناظر   –  خاصّيات القطرين 

   مساحة شكل مركّب   -مساحة القرص الدائري     –مساحة المثلث    –متوازي األضالع  
 إيقاظ علمي 

  -الغذاء والغازات  نقل    –الدم  تركيبة    –ل الغازي في مستوى الرئتين  التنفس التباد 
بعض األمراض الناجمة عن سوء    –  الوجبات الغذائية المتوازنة   -  المجموعات الغذائية 

المحافظة على سالمة    –الوسط البيئي : مصادر تلوث األوساط المائية     -التغذية  
  –الطاقة : المغانط     -  الهواء   –األمراض الناتجة عن تلوث المياه    –االوساط المائية  

 البوصلة  
English 

Hello I'm -The alphabets -Where are you from? -  Let's Count -How old are you?  -
What's your phone number? - My family -  Parents and Children -  My photo album - 
My body - Billy the clown - My friends - My schoolbag -My classroom -  My school  - 
Colours -  My clothes    -What are you wearing? -   What time is it? - Twenty / Thirty 

– I’am reading a book -  My Schoolday - My Timetable - My favourite TV programme 

- Months and Seasons – It’s my birthday - Is it cold? - My house - In my house – 
What’s my family doing? - Every day, I…. - My Day - A day in the life of -    My 
Hobbies - At the Zoo - My home town- At the Market - An afternoon Out 


