
ال الشمسية والقمرية

ترتيب جمل
يالغداء المفيدماذا يفعل الطفل ولماذا15

ي بطن 
 
الهمزة المتوسطةخ- ح ألم ف

14
ملك الفواكه والخض 

حلوى ملوثةالسهر مض كيف يوزع وقته

الغذاء خير من الدواء

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16

تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17

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

تركيب جمل
ي الساحةالمحفظتان الصديقتانيتحدث عن قصة قرأها10

 
ظ- ض - ذ - د ة- ـة - ت ف

9

سلوى وعلبة األقالم

ي تزيير  
 
يتحدث عن مشاركته ف

المدرسة
يمدرستنا صديقة االطفال

ي محفظن 
 
ف

ي
مدرسن 

ال الشمسية والقمرية

ي
 
إعداد برنامج غذائ

ال الشمسية والقمريةص- س فرشاة األسنانالغداء والرياضةيعير عن أغذيته المفضلة13

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

12

الصحة والتغذية

فطور الصباح

ي 
يتحدث عن األغذية الن 

تعجبه
أنا رياضيةسعد وسلة الفواكه

ي
 
غذائ

ق- ف 

غ- ع 

ي عماد ابتساميحكي حكاية سمعها من جده5
تكملة كلماتش- س أخ 

4

غرفة جدي

ةيحكي ألفراد أرسته ي الصغير
أمي ما أغالها اخن 

ي
عائلن 

ذ/د

تكوين فقرة
ي يحبها8

يصديقنا يوسفيحكي عن الهواية الن 
ش- س ش- س مدرسن 

تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

7

الحياة المدرسية

قطار المدرسة

يتحدث عن اليوم األول 

بالمدرسة
ي اىل المدرسة

 
بان نور الصباحعودئ

قلمي

ذ/د

ظ- ض ظ- ض 

ي - التوزيــــع السنوي لمادة اللغة العربية 
 
(األسدس األول)المستوى الثائ

كةالقراءة الوظيفيةالوضعية التواصليةالحكايةالمجالاألسبوع ياإلمالءالخطالقراءة الشعريةالقراءة المشي  التعبير الكتائر

تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

2

العائلة

ي
 
نظارة جدئ

يحفلة عقيقةيحكي عن أفراد أرسته أمي وأئر

ي
 
جدئ

ترتيب كلماتض- د 

ملء الفراغ
ي ندى والسلحفاةيحكي عن زيارة عائلية3

 
ترتيب كلماتخ- ح أرسئ

تكملة كلماتب- ت 

تكملة عبارة

 :(ة)اسم األستاذ :األكاديمية الجهوية

مرشدي في اللغة العربية:املرجع املعتمد :املؤسسة التعليمية

 :املوسم الدراس ي :املديرية اإلقليمية



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

ي33
 
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثائ

إجراءات آخر السنة34

الضمائرتحسير  كتابة جملة

وصف مكونات صورة

ه31 هؤالء- هذه - هذا تحسير  كتابة جملةيوم العيدزيارة موسم للفروسيةيحكي عن احتفال حض 

30

ي العيد
 
اخوة ف

عيد الشجرةعيد الشجرةيبير  لماذا زين شجرة

مرحبا بالعيد

القط، العصفور، األسد والفأر

الحمامة والنملة

هؤالء- هذه - هذا 
إعداد بطاقة عن اللعبة 

المفضلة
ي تريد أميحفل نهاية السنةيالحظ الصورة ويعير29

لكن- هذه - هذا تحسير  كتابة جملةالهدية الن 

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27

28

الحفالت واألعياد

هدايا العيد

فرحة العيداعيادنايعير عن حبه ألمه

أحب العيد

تحسير  كتابة جملة

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32

أنشودة الفالح

األلف المقصورة والممدودة

تقديم حيوان

24
يط عن  يتحدث عن رسر

الحيوانات
ي الضيعة؟

 
ي مختلف أوضاعهالقطماذا يوجد ف

 
هذان هاتانالهاء ف

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22

23

عالم الحيوان

كيف صار للفيل خرطوم

النعامةأين اختفت السلحفاةيقدم حيوانه المفضل

ي الحديقة حيوان
 
ف

تحسير  كتابة جملة

ي مختلف أوضاعه
 
اللتان- الذان - هذه الهاء ف

إعداد بطاقة عن الحيوان 

المفضل
ي أسماء اإلشارةتحسير  كتابة جملةالثعلب والكلب والجملأبناء البيضةيحكي عن تضف نىه عنه26

 
تطبيقات ف

25

االسد والفأر

البلبل والمرأة العجوزيحكي عن عصفور عالجه

التاء المربوطة والمبسوطة

تصنيف سلوك

19
يتحدث عن آداب استعمال 

الطريق
ي حينا

 
التاء المربوطة والمبسوطةط- ص البستانالصباح ف

ياإلمالء التعبير الكتائر

18

القرية والمدينة

فأر القرية وفأر المدينة

الفالحشامة والبالون الطائريالحظ الرسوم ويعير

ة البحير

ز- ر 

الهمزة المتطرفةط- ض 

إعداد بطاقة كتاب قرأه

ي القرية21
 
ي مزرعةيصف مزرعة ف

 
ي مختلف الوضعياتك- كـ الزراعةيوم ف

 
الهمزة ف

20

احمد والبطة

الحديقةزيارة مدينة الدار البيضاءيالحظ ويعير

مرشدي في اللغة العربية:املرجع املعتمد :املؤسسة التعليمية

 :املوسم الدراس ي :املديرية اإلقليمية

ي - التوزيــــع السنوي لمادة اللغة العربية 
 
ي)المستوى الثائ

 
(األسدس الثائ

كةالقراءة الوظيفيةالوضعية التواصليةالحكايةالمجالاألسبوع الخطالقراءة الشعريةالقراءة المشي 

 :(ة)اسم األستاذ :األكاديمية الجهوية


