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 .............................. : المديرية اإلقليمية
 ..……………………… :                 مؤسسة

 2020-2019  : الموسم الدراسي

 .............................    :                األستاذ
 األول ابتدائي : المستوى الدراسي

 كتابي في اللغة العربية    : المرجع المعتمد

 االستماع والتحدث القراءة الكتابة

األسبوع

 

المجال

 

لوحدة

 

الوضعية 
 التواصلية

 الحكاية

 01 إجراءات انطالق السنة الدراسية، التقويم التشخيصي والدعم االستدراكي

 {د} حرف الدال
 حرف الدال

ديدي ونميرة  يحيي ويرد التحية
 يتعارفان

02 

رة
س

األ
 

1 

 {م} حرف الميم
 حرف الميم

 03 يقدم نفسه

 {ر} حرف الراء
 حرف الراء

يقدم أفراد 
 أسرته

 04 ديدي يحب الموز

 {ب} حرف الباء
 حرف الباء

 05 يشكر

 06 تقويم الوحدة األولى ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

 {س} حرف السين
 حرف السين

 ي ويرديحي
 التحية

 07 ديدي يحب المدرسة

سة
در

لم
 ا

2 

 {ف} حرف الفاء
 حرف الفاء

 08 يقدم نفسه

 {ل} حرف الالم
 حرف الالم

 09 ديدي في المدرسة يقدم أصدقاءه

 {ص} حرف الصاد
 حرف الصاد

 10 يشكر

 11 تقويم الوحدة الثانية ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

 {ذ} {ز} الذال والزاي
 الذال والزاي

ديدي ونميرة  ينصح ويأمر
 األنيقان

12 

فة
ظا

الن
 و

ام
ند

ه
 ال

3 

 {ط} {ض} الطاء والضاد
 الطاء والضاد

 13 ينهى

 {ن} {ع} النون والعين
 النون والعين

 14 ديدي يمرض يوجه

 {ت} {ظ} التاء والظاء
 التاء والظاء

 15 يقدم إرشادات

 16 تقويم الوحدة الثالثة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

https://moutamadris.ma/
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المدرسيةأنشطة الحياة  -األول دعم حصيلة األسدوس   17 

 {ح} {ه}  الحاء والهاء
 الحاء والهاء

يتموقع في 
 المكان

 18 كجمولة الذكية

وار
لد

وا
 ي

لح
 ا

4 

 {ء} {ج} الهمزة والجيم
 الهمزة والجيم

يحدد مكان 
 أشخاص حوله

19 

 {خ} {غ} الخاء والغين
 الخاء والغين

 20 كجمولة في المدينة يصف شيئا

{ث}{ك}  الكاف والثاء  
 الكاف والثاء

 21  يصف مكانا

 22 تقويم الوحدة الرابعة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

 {ق} {ش} القاف و الشين
 القاف والشين

يصف منظرا 
104طبيعيا   

 23 عطلة في البادية

ية
يع

طب
 ال

ئة
لبي

 ا

5 

 {و} {ي} الواو والياء
 حرف الفاء

يقدم معلومات 
 عن الطقس

24 

 تصفية
 صعوبات

 كتابة

 25 حملة النظافة يشرح تغير حالة جولة في القرية

يطلب معلومات  حديقة نظيفة
 عن أشياء

26 

 27 تقويم الوحدة الخامسة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

 الحروف
 المتشابهة
 خطا في
 كلمات
 وجمل

والبهلوانعدنان  يستقبل ويودع لعبة مسلية  28 

رح
لم

وا
ب 

لع
 ال
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 29 يصف إحساسا في كل يوم لعبة

البهلوان يحكي  يصف لعبة أصنع لعبتي
 ويغني

30 

 31 يشرح قواعد لعبة البهلوان

 32 تقويم الوحدة السادسة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

أنشطة الحياة المدرسية –الثاني  دعم حصيلة األسدوس  33 

 34 إجراءات نهاية السنة الدراسية
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