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توليد األفكار إنطالقا من التاء المربوطةالفعل وأزمنته
نص الموضوع

بالدي الجميلة5

تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

قيمأقسام الكلمة عالمات الير
تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 
اللغوية المكتسبة

توليد األفكار إنطالقا من 
نص الموضوع

وع عن مظهر  إنتاج مشر
من مظاهر الحضارة 

الثقافة المغربية

زيارة مشهودة3
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مدينة الفنون
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الجملة المفيدة

عنارص الجملة الفعلية
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7

الحياة الثقافية والفنية

مجلة
مصادر الثقافة
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تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17
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الفالحة والصناعة 
والتجارة
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نبتة الملوك

ة النبتة الصغير
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قرية الصناعات التقليدية19
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ي السوق الممتاز
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المؤولة
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الياء
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كتابة تقرير
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الشجرة المباركة
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النكرة والمعرفة بالم النواسخ الحرفية
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مراكش الحمراء31

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32

اإلضافة إىل اسم ظاهر 
أو ضمير
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للظواهر اإلمالئية

تطبيقات كتابية حول 
مختلف الظواهر 
اللغوية المكتسبة

تلخيص أو تحويل

وع عن  إنتاج مشر
السياحة

سياحة من نوع خاص29
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عروس الشمال
السياحة الجبلية
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السياحة

عاصمة السياحة
إىل الصويرة

جولة سياحية

العطف بالفاء والواو وثم

تثبيت ودعم سنوي عام 
كيبية للظواهر الير
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