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األسابٌع

رٌاضٌات

ت إسالمٌة

األسبوع 1

د  : 33عالقات حسابٌة
د  : 34الجمع والطرح
د  : 35الطرح باإلضافة

اإلخوة فً اإلسالم
()2( )1

األسبوع 2

د  36اإلنشاء بالتناظر
أجند معارفً
منهجٌة حل مشاكل

اإلٌمان بالمالئكة
()2( )1

األسبوع 3

د  37الضرب
د  38الحساب بتمعن
د  39حل مشكالت

مكانة المسجد فً
اإلسالم ()2( )1

األسبوع 4

د  40جداول الضرب
د  41وحدات قٌاس كتل

ت علمٌة

 2020للسنة الثالثة
ت مدنٌة

تارٌخ

جغرافٌا

التكاثر بواسطة البذور ص 54

لغتً العربٌة
ولغتً األمازٌغٌة ص
22

مراحل التارٌخ
القدٌم ص 28

//

الماء فً الحٌاة الٌومٌة ص 58

ال أمٌز بٌن الذكور
واإلناث ص 24

انماط أخرى للتكاثر ص 56

//

العالقة بٌن نشاط اإلنسان
ومحٌطه ص 74

ماء الحنفٌة ص 60
مصدر ماء الخزان ص 62

أتعاٌش مع األخر
وأتقبله ص )1( 26

قدم تعمٌر شمال
إفرٌقٌا ص 30

//

النفاٌات ومخاطرها ص 64

صالة الجمعة

مصادر النفاٌات ص 66
شكرا أحباب النظافة ص 68

أتعاٌش مع اآلخرٌن 2

//

العمل اإلنتاجً وفوائده
ص 78
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 2020للسنة الثالثة

األسابٌع

النصوص المنطوقة

قراءة

الظاهرة النحوٌة

الظاهرة الصرفٌة

الظاهرة اإلمالئٌة

محفوظات

األسبوع 21

المقطع  5الوحدة 3
كٌف أنمو جٌدا
لٌت

الغذاء المفٌد ص 86

أتعرف على داللة كان
أخواتها

//

اللتان
اللذان
اللواتً

الفاكهنً
()1
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األسبوع 22

الفاكهنً
()2

األسبوع 23

المقطع  6الوحدة 1
الحٌاة الثقافٌة
آلة اإلمزاد
كان ٌفعل

كم أحب الموسٌقى ص
95

حروف الجر

األسماء الموصولة

//

المسح ()1

األسبوع 24

الوحدة ()2
متعة العرض
شرع بدأ أخذ

المسرح

الـــــحـــال

//

أسماء اإلشارة

المسح ()2

