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ت إسالمٌة

األسابٌع

رٌاضٌات

األسبوع 1

األعداد من 10الى )1( 9999
مستقٌمات متوازٌة ومتعامدة

األسبوع 2

األعداد الى )2( 9999
أجند معارفً ()3
الحصٌلة ()3

األسبوع 3

معالجة ()3
األعداد من  0الى )3( 9999
متتالٌة األعداد الى 9999

شباب النبً (ص)

األسبوع 4

محور تناظر
وحدات قٌاس الطول
عالقات حسابٌة بٌن األعداد
()2

األخوة فً اإلسالم
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جغرافٌا

ت علمٌة

ت مدنٌة

تارٌخ

الصلوات الخمس
()2( )1

أنماط التنفس عند الحٌوان

التنوع الثقافً فً وطنً
()1

أنواع األثار القدٌمة

أدمج تعلماتً
سورة العادٌات

أنماط التنفس عند الحٌوان

التنوع الثقافً فً وطنً
()2

أنواع األثار القدٌمة

 - 2الطقس

التغذٌة عند النبات األخضر

العادات والتقالٌد فً
وطنً ()1

أنواع اآلثار

 - 3المناخ

الحاجٌات الغذائٌة للنبات
األخضر

العادات والتقالٌد فً
وطنً ()2

مراحل التارٌخ القدٌم

إدمـــــــــــــاج

مظاهر السطح والمناخ
 – 1التضارٌس
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النصوص المنطوقة

قراءة

األسبوع 1

شبكة الحٌاة
سرعة وقوع الحدث
ما – إن – حتى

جمل إسمٌة أخرى

األسبوع 2

رشٌق ٌحب الرٌاضة
قد – ربما

األسبوع 3

التلقٌح
صٌغة حتى بعد الفعل الماضً

األسبوع 4

كٌف أنمو جٌدا
لٌت

قواعد
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صرف إمالء

محفوظات

ضمائر المخاطب

الطبٌعة

أتعرف على المثنى

كرة القدم

األسماء الموصولة

كرة قدم

كان وإخواتها

مرض معد

ضمائر الغائب

كرة القدم

داللة كان وأخواتها

الغذاء المفٌد

األسماء الموصولة

البرتقال

سرطان البحر

