
ي الوصل والقطع
 
همزت

إنتاج ثالث جمل
ي الوسططفل نظيفأكلت المشمشيحكي حدثا عاشه أو سمع به15

 
ي الوسطالهمزة ف

 
الهمزة ف

14

الطماطم فاكهة
ي يغذاؤنايحي 

 
غذات

كلنا أعوان

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16

تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17
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إنتاج جملتي  
ز-رر-غ-عأقالميرسمنا بركةيحكي حدثا سمع به10

9

حكاية قلم

يالممحاة المنسيةيحكي حدثا عاشه
محفظي 

ي
 
أستاذت

ال القمرية

إنتاج ثالث جمل
يينصح13

ال الشمسيةال الشمسيةأنا طفل سليمتلقيح أخي 

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

12

الصحة والتغذية

طبيب غريب

طبيب األرسةعائشة الطبيبةيطلب معلومات عن التغذية

ي
 
ما أجمل أسنات

ال القمرية

ي الوصل والقطع
 
همزت

ي بيتنا حاسوبيحكي حدثا سمع به5
 
ق-فط-ث-تأنا الحاسوبف

4

اإلخوة القطاط

يبيتنا منظميحكي حدثا عاشه
 
إخوت

بيتنا منظم

ش-س
إنتاج جملتي  

ط-ظك-ققسميأول درسيحكي أعماله اليومية8

تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

7

الحياة المدرسية

عودة الحروف

دق الجرسعدنا إىل المدرسةيحاور أصدقاءه

إقرأ

ص-ش

ض-صد-ط-ض

ي - التوزي    ع السنوي لمادة اللغة العربية 
 
(األسدس األول)المستوى الثات

كةالقراءة الوظيفيةالوضعية التواصليةالحكايةالمجالاألسبوع ياإلمالءالخطالقراءة الشعريةالقراءة المشت  التعبت  الكتات 

تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

2

العائلة

أم العصافت 

يصورة جدييستأذن
دميي 

ي
 
أحب جدت

ن-بن-ب

4إنتاج جملة من كلمتي   إىل 
ييطلب ملعومات3

ييوم مرض أخ  ي-تت-يأحب أمي وأت 

غ-عذ-د

4إنتاج جملة من كلمتي   إىل 
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ي33
 
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثات

إجراءات آخر السنة34

ظ- دعم رسم الحرفي   ض ظ-ض

كتابة دعوة

ة متواصلةحفلة/ يصف لعبة 31 اءمست  ة الخض  المست 
رسم أسماء اإلشارة واألسماء 

الموصولة
رسم أسماء اإلشارة والموصول

30

كبش العيد

أعياد بالديذكرى عزيزةيصف شعورا

ي
أحبك يا وطي 

أنا السلحفاة

النحلة

ب- دعم رسم الحرفي   ن 

كتابة رسالة

ب- دعم رسم الحرفي   ن ذ-داغرس شجرةعيد الشجرةيدعم موقفا29

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27

28

الحفالت واألعياد

نحتفل بأستاذنا

العيدعيد أمييعت  عن وجهة نظره/ يتفاوض 

فرحة العيد

ث-ت

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32

جاري

األلف الممدودة

إنتاج فقرة

األلف المقصورةاأللف المقصورةالجمل الصبورسفينة الصحراءيحكي حكاية بطلها حيوان24

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22

23

عالم الحيوان

ضيف نبيل

قفز األرنبقطة متضامنةيصف حيوانا

عصافت  الصباح

األلف الممدودة

أسماء اإلشارةأسماء اإلشارة

إنتاج فقرة

االسم الموصولاالسماء الموصولةأنا الحملأسد الغابةيحذر/ ينىه 26

25

جاء الثعلب

ة عجيبةيقدم معلومات عن حيوان حشر

الهمزة المتوسطة

إنتاج فقرة

19
ي القرية أو 

 
يصف منظرا ف

يالمدينة
الهمزة المتطرفةالهمزة المتطرفةالفالح البسيطعادات قريي 

ياإلمالء التعبت  الكتات 

18

القرية والمدينة

ديك القرية

ي القرية أو 
 
يصف منظرا ف

يالمدينة
يألوان قريي 

قريي 

ي
تلميذ قريي 

الهمزة المتوسطة

التاء المربوطةالتاء المربوطة

إنتاج فقرة

ي ذكيةملعب حينايقدم معلومات عن موقع21
 
التاء المبسوطةالتاء المبسوطةسيارت

20

إشارات المرور

احذر، احذراختيار صائبيطلب معلومات عن موقع

في رحاب اللغة العربية:املرجع املعتمد :املؤسسة التعليمية

 :املوسم الدراس ي :املديرية اإلقليمية

ي - التوزي    ع السنوي لمادة اللغة العربية 
 
ي)المستوى الثات

 
(األسدس الثات

كةالقراءة الوظيفيةالوضعية التواصليةالحكايةالمجالاألسبوع الخطالقراءة الشعريةالقراءة المشت 
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