
 



 

.اىل السبت االثن
املراجعة من   1 -  

راحةال نهار ديال األحد هو  !!!   2 -  

,  الرياضيات: ديال املواد  5أوال غادي نخدموا عىل  - 3

و  االنجليزية ,  علوم الحياة و األرض,  الفيزياء و الكيمياء 

.الفلسفة  

 نفس  راك بعقلك طبق عليهوم… ؟  أخرين مواد عندك ( 

.) الطريقة   

و الوقت عىل حسب … املراجعة عىل حسب املعامالت  - 4

.النقطة اليل بغيتي تجيب  

من ( ساعات  4مدة املراجعة اليل كنصحك بيها هي  - 5

) ....  الحادية عرش ليال اىل  الساعة السابعة  

 

.....  متساراح و ارا متخرجارا متسهر و ارا   

Supérieur فاش تدوز ل  و ارا متفرج    

  



  ! التcرين و! ...   الخدمة! ...  املراجعة.  دابا 

 

 

 

 االثن
 الرياضيات

 الثالثاء الفيزياء

 االربعاء الكيمياء

 الخميس علوم الحياة و األرض

الفلسفة+ االنجليزية    الجمعة 

اليل  خاص بالدروس املعنكشة
 فاتوك بيها

 السبت

راااااااااحة  باش الدماغ يسجل 
… خرج مع صحابك ...و يعقل 

غرق ففايسبوك … ضل ناعس 
 بصحتك

 األحد

  

 

 



 

ديال السوايع ديال   4كيفاش غادي نقسموا هاديك  

؟؟ املراجعة   

  التفاصيل مهمة بزاااااف

طويل باش نرشح كوليش… كل حاجة عندها الهدف ديالها    

طبق و خود انت !!!      

 

دير التمرين ديال العديان - 1  

 

http://goo.gl/1FusQe 

 

دير التمرين ديال امليدالية - 2  

 

http://goo.gl/LuAN1v 

 

 

 



3- 

 املرحلة أشنوا خصك دير فيها املدة

دقائق  5  قرا  La liste  ديال  
 العديان

1 

دقيقة 25  2 املراجعة   

دقائق  5   xرسح : فاصل قص
كعد.. رجليك، نوض .. 

3 

دقيقة 25  4 املراجعة 

رسح : فاصل قصx   دقائق 5
كعد.. رجليك، نوض .. 

5 

دقيقة 25  6 املراجعة 

دقائق   5 xرشب  +فاصل قص
 +ملل ديال املاء   250

يش حاجة حلوة 
) ... مسكة(  

7 

دقيقة 25  8 املراجعة 

 املجموع -   ساعتان

 

 



  املرحلة الثانية

 املرحلة   أشنوا خصك دير فيها املدة

دقائق 5 شوف امليدالية ديال  
 املارطون

9 

دقيقة 25  10 املراجعة 

دقائق 5   xرسح : فاصل قص
كعد.. رجليك، نوض .. 

11 

دقيقة 25  12 املراجعة 

رسح : فاصل قصx   دقائق 5
كعد.. رجليك، نوض .. 

13 

دقيقة 25  14 املراجعة 

دقائق   5 xرشب  +فاصل قص
+ ملل ديال املاء   250

يش حاجة حلوة 
) ...مسكة(  

15 

دقيقة 25  16 املراجعة 

 املجموع -   ساعتان

 

  



 

ةما تبدا املراجع كنتي عيان ديراال    Napuccino : قبل    * 

 

http://goo.gl/oc84e3 

 

 

KO    * يانييييييييكنتي  ميت ع يال إ   

ل  1دير غx املراحل من  8  <= 

 

؟دقائق راحة  5دقيقة خدمة و  25عالش درنا *   

ركزتقة باش يرطو هي    pomodoro هاد الطريقة سميتها    

عىل  كيتكلمشوف هاد الفيديو اليل :  كتديرفالخدمة اليل 

:  هاد الطريقة   

https://www.youtube.com/watch?v=Zp2ovJhN7Aw 

   

 

 



  تقدر تستعمل واحد أبليكاسيون فالسcرتفون مزيانة

:  بالنسبة لألندرويد  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.AT.PomodoroTimer 

 

:  بالنسبة لأليفون  

  

https://itunes.apple.com/us/app/pomodoro-

time-focus-timer/id973130201?mt=8 

 

 

 بالتوفيق 

 الدكتور جcل املغاري 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimer
https://itunes.apple.com/us/app/pomodoro-time-focus-timer/id973130201?mt=8



