
تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17

:توقيع املفتش:توقيع املدير:(ة)توقيع األستاذ

ي المدرسة
ميثاق اللعب ف 

الهمزة المتوسطةالمفعول المطلقالفعل المضعفمخاطر اللعب بالناريحذر من خطر/ ينبه 13

14

ي خطر
بيت ف 

تطبيقاتتطبيقاتتطبيقاتحق الطريقيوجه وينصح15

ة سيليايقدم معلومات وإرشادات حير

الفعل الصحيح األمر

الهمزة المتطرفةالجملة مع النواسخ الحرفيةالتحويل إىل ضمائر الجمع

12

الوقاية من األخطار

العير  السحرية
همزة القطعالمفعول فيهالفعل المهموزإشارات المروريأمر/ ينىه 

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16

المبتدأ والخير

أكتب نصائح حول 
ي الطريق

السير ف 

أكتب نصائح حول 
استخدام الطريق

تطبيقات كتابيةتطبيقات كتابيةتطبيقات كتابية

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

7

الحياة التعاونية

أين اختف  كامل
وع ناجحيعير عن ميوله واهتماماته التاء المربوطةالفاعل الظاهرالفعل الصحيح المضارعمشر

أذكر عمال تعاونت عىل 
إنجازه

أذكر عمال تعاونت عىل 
إنجازه

ي قسم مكتبة
ف 

ي الجماعةيخير عن عمل شارك فيه8
يد هللا ف 

أصف صديقا حل 
حينا/بقريتنا

يتحدث عن عالقة بصديقه5

4

التاء المبسوطةالفاعل الضمير

9

النحل والصقر
النملة والتعاونيصف عمال تعاونيا شارك فيه10

تطبيقات كتابيةتطبيقات كتابيةتطبيقات كتابيةمحمود وأصدقاؤه

ي ضمائر المثن ثمرة التعاونيناقش أهمية التعاون بير  األصدقاء
همزة الوصلالنواسخ الفعليةالتحويل ف 

ي يبحث عن صديق الظنر
التحويل حسب ضمائر المفردأصدقاء من ورقيخير أصدقاءه عن حدث عاشه

كيبيةالقراءة الوظيفية والشعرية وع الوحدةالظواهر اإلمالئيةالظواهر الرصفيةالظواهر الير مشر

تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

2

عالم األصدقاء

القرود الثالثة
الشمسية والقمرية: الالفعل والفاعلأقسام الكلمةمحمود وأصدقاؤهيحاور أصدقاءه

أصف صديقا حل 
حينا/بقريتنا

بطاقات التعارف
ينبتة الصداقةيقدم معلومات عن أصدقائه3

ي الماض 
الم التعريف بعد الم مكسورةالفعل والفاعل ومفعول بهالفعل الصحيح ف 

األلف الممدودة والمقصورة

ي التعبير الكتابر

 :(ة)اسم األستاذ :األكاديمية الجهوية

مرشدي في اللغة العربية:املرجع املعتمد :املؤسسة التعليمية
 :املوسم الدراس ي :املديرية اإلقليمية

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

الوضعية التواصليةالحكاياتالمجالاألسبوع



:توقيع املفتش:توقيع املدير:(ة)توقيع األستاذ

ي33
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثاب 

إجراءات آخر السنة34

تطبيقاتتطبيقاتتطبيقاتنص شعري حق الطريقيتحدث عن أماكنه المفضلة للسفر31

أصف رحلة نظمتها 
مدرستنا

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة

أصف رحلة نظمتها 
مدرستنا

إعداد بطاقات تذكارية
ي حمة سيدي حرازميحكي عن سفر قام به29

- التاء المربوطة والمبسوطة جزم المضارعالمفرد والجمعيوم ف 
الوصل

30

رحلة إىل المري    خ

28

الرحالت واألسفار

السندباد البحري
قيم- اإلشارة - ال نصب المضارعالمفرد والمثن زيارة إىل الرباطيصف مكانا زاره عالمات الير

الهمزات- التاءات - الوصل الجملة االستفهاميةالتحويل إىل كل الضمائرزيارة إىل مدينة العيونيحكي عن رحلة متخيلة

32

ي)الجملة الفعلية التحويل للمفرد والجمعالقرية والمطريبدي رأيا ويعلله
قيم(الماض  عالمات الير

23

الماء والحياة

النهر يغضب
تنوين األسماء المقصورة(المضارع)الجملة الفعلية الفعل الناقصالغيمة والماءيقدم معلومات وإرشادات

أذكر فوائد الماء وأدعو 
إىل الحفاظ عليه

أذكر فوائد الماء وأدعو 
إىل الحفاظ عليه

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27

تطبيقاتتطبيقاتتطبيقات

حملة للحفاظ عىل الماء
تنوين األسماء المنقوصة(األمر)الجملة الفعلية الفعل المجرد والمزيدأنا قطرة الماءيوجه وينصح24

25

ما أثمن الماء
ي حياته26

ح أهمية الماء ف  تطبيقاتأغنية للغيمة البعيدةيشر

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22

تطبيقاتتطبيقات

ي وع الوحدةالتعبير الكتابر مشر

18

الحرف والمهن

الديك يبحث عن عمل
، الذان، اللتانالنعتالفعل المثالالمهندس الصغيريصف مهنته المفضلة ي الذي، النر

أختار مهنة أحبها ، 
وأصفها

أختار مهنة أحبها ، 
وأصفها

معرض المهن
يالحالالفعل األجوفأحب العامليقدم معلومات عن مهنة أو حرفة19

، الالب  ي
الذين، اللوابر

20

رائد الفضاء
ح طريقة اشتغال آلة أو جهاز21 نشيد الفالحيشر

هذا، هذه، ذلك، هذان، هؤالءالجار والمجرورالتحويل إىل المفرد والمثن صانعة الزربيةيطلب معلومات عن مهنة أو حرفة

املرجع املعتمد :املؤسسة التعليمية

ي)المستوى الثالث - التوزي    ع السنوي لمادة اللغة العربية 
(األسدس الثاب 

كيبيةالقراءة الوظيفية والشعريةالوضعية التواصليةالحكاياتالمجالاألسبوع الظواهر اإلمالئيةالظواهر الرصفيةالظواهر الير

مرشدي في اللغة العربية:
 :املوسم الدراس ي :املديرية اإلقليمية

 :(ة)اسم األستاذ :األكاديمية الجهوية


