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تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1
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توليد األفكار إنطالقا من التاء المربوطةالفعل وأزمنته
نص الموضوع

ي5 نشيدنا الوطن 

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

ي3 ي وطن 
األزياء ف 

4

لماذا هذه الحصون 
والقالع؟

بالد الوحدة والحرية

2

الحضارة المغربية

المدن المغربية العتيقة
علماؤنا المغاربة

فروسية وأزياء وفنون 
ومعمار

الجملة المفيدة

عنارص الجملة الفعلية

تعريفه : الفعل الصحيح
التعليقهمزتا الوصل والقطعوأنواعه

العلم نور10

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

التاء المبسوطةالجنس والعدد: االسم
تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 
اللغوية المكتسبة

التلخيص
وع عن مظهر  إنتاج مشر

من مظاهر الحياة 
الثقافية والفنية وأدب 

األطفال

ي المعرض الدوىلي للنشر والكتاب8
ف 

9

ي 
اللباس التقليدي ف 

المغرب

ك ساحر السير

7

الحياة الثقافية والفنية

المغرب وفن الرسم
الراديو التلفاز والسينما

فنانون وأطفال

عنارص الجملة االسمية

الفعل الالزم والفعل 
المتعدي

الهمزة المتوسطة عىل أسماء اإلشارة
التحويلالواو

ي أيام الطفولة15
ف 

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16

تعريفه : الفعل المعتل
وأنواعه

الهمزة المتوسطة عىل 
األلف

تطبيقات كتابية حول 
مختلف الظواهر 
اللغوية المكتسبة

التوسيع
وع عن هواية  إنتاج مشر
يفضلها أو يمارسها أو 

يرجو ممارستها

هواة التمثيل13

14

هوايات الصغار
اسل هواية الير

12

الهوايات

هواية األلعاب الذهنية
ي
وب  اإلدمان االلكير

العازفة المقتدرة

الفاعل الظاهر والفاعل 
الضمير

المفعول به ظاهر 
وضمير

تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17
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18

الفالحة والصناعة 
والتجارة

اآللة والزراعة
الفالحة والصناعة والتجارة

قرية الورد
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صانع تقليدي19

20

صفات التاجر الناجح
وعا تجاريا جزم المضارع الصحيح كيف تعد مشر

طية والجملة الشر
الفالح المجد21

نصب المضارع 
الصحيح والجملة 

المؤولة
الهمزة المتوسطة عىل األسماء الموصولة

الياء
تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 
اللغوية المكتسبة

تكملة نص رسدي
وع عن نشاط  إنتاج مشر
من األنشطة الفالحية أو 

الصناعية أو التجارية
تكملة نص حواريالهمزة المتطرفةالضمائر المتصلة

كتابة نص إرشاديكتابة األسماء الموصولة
الغابة26

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27

تطبيقات كتابية حول 
مختلف الظواهر 
اللغوية المكتسبة

كتابة تقرير

وع عن الغابة إنتاج مشر
الغابة تتدهور ما العمل؟24

25

اليوم العالمي للغابة
ما الغابة؟

النكرة والمعرفة بالم النواسخ الحرفية
التعريف واإلضافة

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22

23

الغابة

استمتعوا، لكن، حذار
دفاعا عن البيئة

ي خطر
رئتنا ف 

كتابة أسماء اإلشارةالضمائر المنفصلةالنواسخ الفعلية

ي33
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثاب 

إجراءات آخر السنة34
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تثبيت ودعم سنوي عام 
للظواهر الرصفية

تثبيت ودعم سنوي عام 
توسيع أو تعليقللظواهر اإلمالئية

جمال المغرب31

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32

اإلضافة إىل اسم ظاهر 
أو ضمير

تثبيت ودعم سنوي عام 
للظواهر اإلمالئية

تطبيقات كتابية حول 
مختلف الظواهر 
اللغوية المكتسبة

تلخيص أو تحويل

وع عن  إنتاج مشر
السياحة

من أنواع السياحة29

30

ة بياض وخرص 
المغرب قبلة السياح

28

السياحة

ة عىل ضفاف بحير
ضيوف المغرب

ي مدينة 
جولة سياحية ف 
مكناس

العطف بالفاء والواو وثم

تثبيت ودعم سنوي عام 
كيبية للظواهر الير
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