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للسنة الرابعة

محفوظات تربیة علمیة ریاضیات تربیة مدنیة تربیة اسالمیة لغة عربیة االسابیع
مدرستي اغذیتي صحیة )1(مقارنة االطوال 

)2(مقارنة االطوال 
المسالك

اسبوع االدماج
1االسبوع 

االرنبرفیقي  اجند معارفي وضعیات جمع او 
)1(طرح 

(+) (=)الرمزان 
) (=)-(الرمزان 

احترم الكبیر سورة االخالص في القریة
غدا-الیوم: الصیغ
ه- ع: حرفي

2االسبوع 

رفیقي االرنب الحصیلة الكتابات المختلفة 
العدد

اجند معارفي 
الحصیلة

احترم الكبیر اتعاون مع 
غیري

مدینتنا
قلیل- كثیر:الصیغ

ح- حرفي ج

3االسبوع 

رفیقي االرنب انا اتنفس الریاضیات في حیاتنا 
الیومیة

)3(مقارنة االطوال 
)2(المسالك 

احترم الكبیر سورة االخالص في الحقل
انت- انت: الصیغ
ش-س:حرفي 

4االسبوع 
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. الرابعةللسنة  2019 نوفمبر تـــــــــــــــــــدرج شـــــــــــــھـــــــــــر

لغة عربیة ریاضیات جغرافیا تاریخ تربیة مدنیة تربیة علمیة تربیة اسالمیة االسابیع
الحنین الى الوطن

الجملة االسمیة
تصریف الفعل 

الماضي مع جمیع 
الضمائر

مضاعفات
اعداد مألوفة 

قیاس الكتل

موقع الجزائر في 
العالم

ادمج تعلماتي المحمیات الطبیعیة 
في الجزائر

دوران الدم االحسان الى الجار 1االسبوع

االمیر عبد القادر
الصفة

الھمزة المتوسطة 
على االلف

اجند معارفي
)2(الحصیلة 

معالجة

موقع الجزائر في 
المغرب العربي

شبھ الجزیرة 
العربیة

قبل ظھور االسالم

احافظ على التراث 
الوطني واعتز بھ

دور الدم في الجسم صفات عباد الرحمانمن 2االسبوع 

الزائر العزیز
الفعل الالزم و 

المتعدي
تصریف المضارع 

مع ضمائر المتكلم و 
المخاطب

منھجیة
حل مشكالت

معطیات ناقصة

موقع الجزائر في 
افریقیا

التحوالت التي 
احدثھا االسالم

التراث الوطني 
ومنظمة الیونیسكو

شروط انتاش البذرة 
البذرةمظاھر انتاش 

دعوة الرسول صلى اهللا 
علیھ و سلم لقومھ

3االسبوع 

االدماج االعداد االصغر من 
1000000

االنتماء المغاربي قیام الدولة 
االسالمیة

اقوم تعلماتي موقف قریش من دعوة 
الرسول صلى اهللا علیھ و 

سلم

4االسبوع 


