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تقويم تشخيصي ودعم استدراكي1

سلةالقراءة الوظيفية والشعريةالتواصل الشفهيالمجالاألسبوع اكيبالقراءة المسير الير

كتابي في اللغة العربية:املرجع املعتمد............................:املؤسسة التعليمية

ترصيف المعتل المثال 

واألجوف

تصفية الصعوبات 

ي  ي التعبير الكتاب 
 
البارزة ف

وع الوحدة ومشر

كتابة طلب
أمثال5

تقويم ودعم تعلمات الوحدة األوىل6

همزتا الوصل والقطعترصيف الفعل الصحيح

تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 

اللغوية المكتسبة

كتابة رسالة شخصية

وع عن  إعداد مشر

حضارة من الحضارات 

القديمة

La phrase nominale et la phrase verbale#N/A

4

حضارة اإلنكا

اإلسالم حضارة كونية

2

حضارات كونية

تاج محل

ما الحضارة؟

رحلة ابن بطوطة 

الجديدة

نصب المضارع 

الصحيح والجملة 

المؤولة

جزم المضارع الصحيح 

طية والجملة الشر

ي
 
ان الرصف المير 

تصفية الصعوبات 

ي  ي التعبير الكتاب 
 
البارزة ف

وع الوحدة ومشر

كتابة مقالة
صباح األحالم10

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثانية11

همزة ابنترصيف الناقص

تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 

اللغوية المكتسبة

كتابة حوار

إعداد تحقيق عن 

مظاهر المواطنة 

ي
 
والسلوك المدب

اف بالفضل فضيلة8 االعير

9

19مواجهة كورونا 

ي سبيل الوطن
 
ف

7

المواطنة والسلوك 

ي
 
المدب

كن كقلم الرصاص

فنجان قهوة عىل السبورة

الرجل والتمساح 

واألرنب

األفعال الخمسة

األسماء الخمسة

اسما الزمان والمكان

تصفية الصعوبات 

ي  ي التعبير الكتاب 
 
البارزة ف

وع الوحدة ومشر

إرشادات استعمال 

نت األنير بقوة العلم تقوى شوكة األمم15

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة16

األلف اللينةاسما الفاعل والمفعول

تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 

اللغوية المكتسبة

ملء بطاقة معلومات

إعداد ألبوم عن أهم 

اعات العلمية  االخير

والتكنولوجية السائدة

أثر التكنولوجيا عىل المجتمع13

14

ونية كرة القدم االلكير

صغير حجما كبير خدمة

12

العلم والتكنولوجيا

نيت عالم األنير

تطور التكنولوجيا

إن لم تقطعه قطعك

إعراب المثن 

جمع المذكر السالم

تقويم ودعم تعلمات األسدس األول17
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18

ي حياتنا
 
الطاقة ف

الطاقة الغذائية

ي حياتنا
 
الطاقة ف

الري    ح والطائرة الورقية
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الطاقة األحفورية19

20

االحتباس الحراري

الطاقات المتجددة

التوكيد

الطاقة21

إعراب جمع المؤنث 

السالم
اسم اآللة

كلمات يخالف نطقها 

رسمها
تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 

اللغوية المكتسبة

كتابة قصة واقعية

إنتاج مطوية عن الطاقة 

وأنواعها ومصادرها

اسم التفضيل

تصفية الصعوبات 

ي  ي التعبير الكتاب 
 
البارزة ف

وع الوحدة ومشر

كتابة قصة خيالية

تصفية الصعوبات 

ي  ي التعبير الكتاب 
 
البارزة ف

وع الوحدة ومشر

وصف صورة

الكل إخوان26

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الخامسة27

تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 

اللغوية المكتسبة

وصف شخص

إعداد ملصقات عن 

نماذج من تحديات 

العالم المعارص

ء مستحيل24 ي
ال شر

25

أقوى من اإلعاقة

وة الغابوية حماية الير

جمع التكسيرالحال والجملة الحالية

تقويم ودعم تعلمات الوحدة الرابعة22

23

تحديات العالم المعارص

اكتشف ذاتك

ي التاري    خ الحديث" ال"أشهر 
 
ف

ي الفردوس
 
ي ف

 
صوف

العدد والمعدودالتميير 
الهمزة المتوسطة 

والمتطرفة

ي33
 
تقويم ودعم تعلمات األسدس الثاب

إجراءات آخر السنة34
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دعم وتقويم واستثماردعم وتقويم واستثمار
استثمار المهارات 

السابقة
رسالة الفن31

تقويم ودعم تعلمات الوحدة السادسة32

دعم وتقويم واستثماردعم وتقويم واستثمار

تطبيقات كتابية حول 

مختلف الظواهر 

اللغوية المكتسبة

إصدار حكم

إعداد ملف عن فن من 

الفنون المفضلة أو 

المشتهرة بالمنطقة

الفن السابع29

30

متحف اللوفر

الكمنجة الساحرة

28

إبداعات وفنون

أحواش ذاكرة فنية 

مغربية

ي لكل األجيال
موسيقر

ة الشاعرة علبة األمير

دعم وتقويم واستثمار

دعم وتقويم واستثمار
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