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  5/00والطالب   82/01العودة للمدارس 
 من دعائكم  ال تنسوان

 :المشرف التربوي :معلم المادة

 

 :مدير المدرسة

 األضجىع انطبدش األضجىع انخبمص األضجىع انراثع األضجىع انثبنث األضجىع انثبنً األضجىع األول

 7/ 7ـــ  7/ 3 6/  49ـــ  6/ 45 6/  42ـــ  6/  38 6/ 35ـــ  6/  ; 6/ 8ـــ  6/  4 5/  ;4ـــ   5/   47
 قصض انطرح -

 تمثٍم انطرح -

 جمم انطرح -

 طرح انصفر وانكم -

 أحم انطأنخ -

 8-7-6انطرح من األعذاد-

 ;- : -9انطرح من األعذاد  -

 34-33 -32انطرح من األعذاد -

 انطرح انرأضً -

 انجمع ثبنعذ انتصبعذي -

 انجمع ثبضتعمبل خط األعذاد -

 انطرح ثبنعذ انتنبزنً -

 مطأنخأحم ان -

 انطرح ثبضتعمبل خط األعذاد -

 اَحبد وانعشراد  -

 أحم انمطأنخ -

 72ألعذاد حتى ا -

 322األعذاد حتى   -

 األضجىع انثبنً عشر األضجىع انحبدي عشر األضجىع انعبشر  األضجىع انتبضع  األضجىع انثبمن  ) اجبزح ( األضجىع انطبثع

 8/  46ـــ   8/ 42 8/ 39ـــ    8/ 35 32/8ـــ  8/ 8 8/ 5ـــ  7/ ;4 7/ ;3ـــ  7/ 37 34/7ـــ  7/ :
 انتقذٌر  -

 322قبرنخ األعذاد حتى م -

 322ترتٍت األعذاد حتى   -

 مقبرنخ األطىال وترتٍجهب     -

 وحذاد انطىل غٍر انقٍبضٍخ  -

 أحم انطأنخ    -

 وترتٍجهب   انكتم مقبرنخ   -

 مقبرنخ انطعبد وترتٍجهب  -

 انعذ ثبنعشراد -

 أحم انطأنخ -

 نىحخ انمئخ -

 ,خمطبد  , ثنٍنبد> اانعذ انقفسي -

 عشراد

 انمجطمبد  -

تصنٍف انمجطمبد ) ٌتذحرج ،  -

 ٌتراص ، ٌنسنق (

 أحم انمطأنخ -

األشكبل انمطتىٌخ  -

 وانمجطمبد

 األشكبل انمطتىٌخ -

 األضجىع انطبدش عشر األضجىع انخبمص عشر األضجىع انراثع عشر األضجىع انثبنث  عشر
 األضجىع انثبمن عشر األضجىع انطبثع عشر

 9/ 45 ـــ 9/ ;3 9/  38ـــ   9/ 34 9/  ;ـــ 9/  7 4/9ـــ 49/8
 األجساء انمتطبثقخ -

 اننصف  -

 انثهث وانرثع  -

 7اننقىد ) واحذ لاير، -

 رٌبالد (32رٌبالد،

 عذ اننقىد  -

 أحم انمطأنخ -

 انمجبنغ انمتطبوٌخ -

   :/9  -:/5حتى  52/9 – 48/9 اضتعمبل اننقىد  -

 قىٌم انطالة+ ت ثبنًاختجبراد انفصم انذراضً ان 

  :/43 -:/39حتى  :/36 – :/34

 اختجبراد انذور انثبنً 

 (ىىهـــىىىىى3415/ى3414الطامىالدراسيىى)ىىىىى–ثانيصلىالدراسيىالالفىىى–(ىىىىىاالول(ىىىىللصفىى)الرواضاتتوزوعىمنهجىمادةىىى)
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