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 التربیة المدنیة
التربیة 
 اإلسالمیة

 التعبیر الكتابي
احملاور  فهم املنطوق والتعبري الشفاهي فھم المكتوب

املقاطع  
األسابيع  
  

  األساليب  الرتاكيب  الصرف  الرصيد اللغوي  احملفوظات  القراءة و املطالعة

 01 تقويــــــــــم تشخيصـــــــــــــــــــــــــــــــي

أن  من حقي
 أتعلم

 كتابة وإمالء سورة المسد
مراجعة 
 الحروف 

أنشطة كتابیة 
 متنوعة

ینتج كتابة من 
جمل8إلى  6  

الیوم  نعود -
 للمدرسة

في ساحة -
 المدرسة

في القسم- ي 
ست

 مدر

 المدرسة،تلمیذ،

 جرس،حصة،حقیبة

 درس،صف،فناء،

 قلم،كتاب،معلم

.......مكتبة،ورقة  

أنت،أنت:المخاطب*  

 أنتم،أنتما،أنتن

مع الماضي 
 والمضارع

الجملةاالسمیة*  

الخبر مفرد*  

أین،متى،كم،یا *
 للنداء

صباح،اآلن،مساء*  

عندي،لي،األلوان*  

الحیاة 
 المدرسیة

01:المقطع  

02 

 أتقن عملي
 03 فضل العلم

من واجبي 
 األنضباط

اإلسالم یحث 
 على العمل

04 

)انطالقا من نص مختار(إدماج،دعم،تقویم  05 

أطیع المسنین 
 وأحترمھم

 كتابة وإمالء زیارة األقارب
مراجعة 
 الحروف

أنشطة كتابیة 
 متنوعة

ینتج كتابة من 
جمل8إلى  6  

زفاف أختي-  

الیوم ننظف -
 بیتنا

عائلتي تحتفل -
 باألستقالل

ن
عة الوالدی

طا
 

 العائلة،أفراداألسرة

)مرافق(المنزل  

 

المتكلم،أنا،نحن*  

مع الماضي 
 والمضارع

+الفعلیة الجملة*  

 المفعول بھ

ھل،لیال،باكرا،*  

 شھرا

ذاك،ذلك،تلك*  

.ھاتان  

 

02:المقطع العائلة  

06 

أتضامن مع 
 جاري

الصدق في 
 القول

07 

 أنا تلمیذ مطیع
 08 أحفظ األمانة

)انطالقا من نص مختار(إدماج،دعم،تقویم  09 

الشجرة صدیقة 
 اإلنسان

 كتابة وإمالء سورة قریش
مراجعة 
 الحروف 

أنشطة كتابیة 
 متنوعة

ینتج كتابة من 
جمل8إلى  6  

بیت المدینة -
 والریف

من خیرات -
 الریف

في المحالت -
 الكبرى

ي
الد

ي ب
طبیعة ف

 ال

مرافق+الحي والقریة  

شرطي،(المھن  

....)طبیب  

....فالح(المزرعة  

 المخاطب أنت،أنتِ 

 أنتم،أنتم،أنتن

 مع المضارع

الجملة االسمیة*  

والمجرور الجار  

ماذا،نعم*  

الیوم،أمس،غدا،*  

 بعد

القلیل،الكثیر*  

ما،ال،لیس،لم،لن*  

03:لمقطعا الحي والقریة  

10 

 لنحم غابتنا
من أركان 

 اإلیمان
11 

 الحدیقة العامة
من أركان 

 اإلیمان
12 

)انطالقا من نص مختار(إدماج،دعم،تقویم  13 

 

لغة عربیة،تربیة (األدبیةللمواد  التعلماتلبناء  السنوي المخطط
)إسالمیة،تربیة مدنیة  



 

  

 

 

 14 التقویم المرحلي

الحق في  
 الراحة

 سورة العصر
 كتابة وإمالء

مراجعة 
 الحروف 

أنشطة كتابیة 
 متنوعة

ینتج كتابة من 
جمل8إلى  6  

مباراة حاسمة-  

ھوایتي -
 المفضلة

أصدقاء الكتاب- غ 
ت الفرا

 أوقا

 الریاضة والتسلیة

 أنواع الریاضة

رحالت،فضاءات 
،المعارضاللعب  

ھو:ضمائر الغائب*  

 ھي،ھما،ھم،ھن

مع الماضي 
 والمضارع

+الجملة الفعلیة*  

 الجار والمجرور

أین،متى،ال،ما،لم*  

 أمام،وراء،ھذا

الریاضة  ھذه،ھؤالء
 والتسلیة

04:المقطع  

15 

الحق في اللعب 
 والترفیھ

هللا الخالق 
 الرازق

16 

أنظم أوقات 
 راحتي

هللا الواحد 
 القادر

17 

)انطالقا من نص مختار(إدماج،دعم،تقویم  18 

 سورة الماعون نظافة المدرسة
 كتابة وإمالء

مراجعة 
 الحروف 

أنشطة كتابیة 
 متنوعة

ینتج كتابة من 
جمل8إلى  6  

نظافة الحي-  

الأبذر الماء-  

واحة ساحرة-  

سلیمة
 بیئة 

البیئة 
 والطبیعة،الحدیقة

(.......)الحیوانات  

،بحر،واحةموارد  

األمر*  

الضمائر المنفصلة*  

 مع النھي بـ

فعل مضارع+ال  

الجملة االسمیة*  

 الخبر جملة

أین،متى،یمین*  

 یسار،ماأفعل

األلوان 
ھنا،ھناك،أسماء 

خذار،ھات،:األفعال  

 ھاك،تعال

05:المقطع البیئة والطبیعة  

19 

 الوضوء عبادة الماء ثروة
20 

 أتعلم الوضوء نظافة المحیط
21 

)انطالقا من نص مختار(إدماج،دعم،تقویم  22 

 أنا نظیف
الصالة ركن 
من  أركان 

 اإلسالم

التاء المفتوحة 
في األفعال  

 واإلسم المؤنث
التاءالمربوطة 

ت/في ج  
ینتج كتابة من 

جمل8إلى  6  

 فطور الصباح

صحتي في -
 غذائي

أحافظ على -
ن الغذاء صحة أسناني

 تواز

الصحة 
الحوا(،الجسموالتغذیة

)س الخمس  

خبز،(الطعام  

الضمائر المنفصلة*  

لم،لن،ما(مع النفي بـ  

)+ال،لیس  

عالمضار  

الجملة الفعلیة*  

 المفعول فیھ

لماذا،كم،كیف،فوق*  

 تحت،

و،ثم(حروف العطف  

)أم،ربما  
06:المقطع التغذیة الصحیة  

23 

أقرأ البطاقة 
 الغذائیة

 5أصلي 

یومباصلوات   

24 

الغذاء نظافة  أتعلم الصالة 
25 

)انطالقا من نص مختار(إدماج،دعم،تقویم  26 

 27 التقویم المرحلي



أتحاور مع 
 غیري

سورة 
 الكافرون

ھمزتا القطع 
 والوصل

)ھذا،ذلك(  
ك،ب،الالم  مع 

 ال
 أنشطة  كتابیة

ینتج كتابة من 
جمل8إلى  6  

مفاجأة سارة-  

حصتي -
 المفضلة

بحث في -
 األنترنت

ب
سو

حا
ي  ال

صدیق
 

اإلعالم  :التواصل
 واالتصال

رادیو،تلفزة،أنترنت (
(............ 

المضارع مع السین*  

 وسوف

الجملة *
الحال+الفعلیة  

حروف *
من،إلىعلى،في:الجر  

من،ما،قبل،بعد*  

 الترادف والتضاد

جمیع:ألن،التوكید  

 كل
07:المقطع التواصل  

28 

من آداب  آداب الحوار
 المسجد

29 

  أقبل الرأي
 اآلخر

من آداب 
 المسجد

30 

)انطالقا من نص مختار(إدماج،دعم،تقویم  31 

الممتلكات 
 العامة والخاصة

 سورة الفیل
الذي،التي،الذی

 ن،
 اللواتي

 أنشطة  كتابیة
ینتج كتابة من 

جمل8إلى  6  

زیارة المتحف-  

األحتفال بالعام -
 األمازیغي

عید الزربیة-  

ب
حا

ص
أ

 
ف

حر
ال

 

الموروث 
المالبس:الثقافي  

...ثوب،حذاء،سروال  

 األعید والمناسبات

الضمائر *
الیاء،الكاف،(المتصلة  

 الھاء،كم،التاء،نا

)الواو،كما،ھما  

العدد والمعدود*  

عن:حروف الجر*  

 الالم،الكاف،الباء

الذي،التي،اللذین*  

أیھا،أیتھا:اللواتییا  

الموروث 
 الخضاري

08:المقطع  

32 

المرافق 
 العمومیة

مولد 
)ص(الرسول  

33 

تراثنا ملك 
 للجمیع

نسب وطفولة 
)ص(الرسول  

34 

)انطالقا من نص مختار(إدماج،دعم،تقویم  35 

 36 التقویم اإلشھادي

 

 

) ة(المفتش)  ة(السید                                                                         )                   ة(المدیر) ة(السید                                                )                                                   ة(األستاذ)ة(السید  

 

 

 

 

 

 

 




