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الظواهر اللغوية المروجة ضمنيا الكتابةالقراءةاالستماع والتحدثا
في االستماع والتحدث والقراءة 

والكتابة
نص وظيفي كل أسبوع، نشيد كل أسبوعين، الوضعية التواصليةالحكاية

التعبير الكتابيخط� إمالءنص أسبوعي للقراءة المشتركة

ائلة
 الع

ال-
أو

إجراءات انطالق السنة الدراسية، التقويم التشخيصي والدعم االستدراكي )يرجع إلى الصفحات: 194 وما بعدها(1

مرتبط�ة 2 حكاي�ة 
يت�م  بالمج�ال، 
اس�تثمارها خالل 
أس�بوعين )تدرج 
في دليل األستاذ/
وتقدم  األس�تاذة، 
ف�ي  صوره�ا 
كت�اب المتعل�م/

المتعلمة(.

كل  ف�ي  وضعي�ة 
أس�بوع )تق�دم ف�ي 
المتعل�م/ كت�اب 
للتح�اور  المتعلم�ة 

حول العائلة(:
- يستأذن.

- يطلب معلومات
حدث�ا  يحك�ي   -

عاشه.
حكاي�ة  يحك�ي   -

سمعها.

نط�ق  صعوب�ات  تصفي�ة  الصوت�ي:  الوع�ي   -
األصوات المتقاربة.

- الرب�ط بي�ن األص�وات والح�روف: تصفي�ة 
صعوبات قراءة الحروف المتشابهة.

- الطالقة: الدقة والس�رعة في القراءة المتشركة 
لنصوص قصيرة، وفي قراءة النصوص الوظيفية 

واألناشيد.
- المفردات: اس�تخدام استراتيجيات الكلمات 
الوح�دة  نص�وص  معج�م  يناس�ب  م�ا  وف�ق 

الدراسية.
- الفه�م: فه�م المعان�ي الصريح�ة والضمني�ة 
باس�تخدام  الدراس�ية  الوح�دة  لنص�وص 

استراتيجيات القراءة.

كلم�ات  كتاب�ة   -
أصوات�ا  تتضم�ن 
نطق�ا،  متقارب�ة 
تتضمن  وكلمات 
متش�ابهة  حروف�ا 
رسما )حرفان في 

األسبوع(.
جم�ل  إم�الء   -
حروف�ا  تتضم�ن 

متشابهة رسما.

إنت�اج جملة كل 
العائلة  يوم ع�ن 
أو أح�د أفرادها 
باس�تع�����مال 
ب�ة  لك��������تا ا

التفاعلية.

- أسال������يب 
ال�����ت�����أدب 

وألفاظه.
- أسالي������ب 
الطلب وصيغه.

- أسالي������ب 
االس��ت��ف��ه��ام 

والجواب.

الفعلية:  الجملة   -
المفعول به.

ال��ج��م��ل��ة   -
االسمية:

والمذكر  المفرد   
والمؤنث.

ال��ج��م��ل��ة   -
االسمية:

المذكر  المثنى   
والمؤنث.
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تقويم الوحدة األولى ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات )يرجع إلى الصفحة: 204(6
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مرتبطة 7 حكاية 
يتم  بالمجال، 
خالل  استثمارها 
)تدرج  أسبوعين 
في دليل األستاذ/
وتقدم  األستاذة، 
في  صورها 
المتعلم/ كتاب 

المتعلمة(.

كل  ف�ي  وضعي�ة 
أس�بوع )تق�دم ف�ي 
الم����تعلم/ كتاب 
للت��حاور  المتعلمة 
الحيـاة  ح�ول 

المدرسية(:
- يحاور أصدقاءه.

أعمال�ه  يحك�ي   -
اليومية.

حدث�ا  يحك�ي   -
عاشه.

- يحكي حدثا سمع 
به.

نط�ق  صعوب�ات  تصفي�ة  الصوت�ي:  الوع�ي   -
األصوات المتقاربة.

- الرب�ط بي�ن األص�وات والح�روف: تصفي�ة 
صعوبات قراءة الحروف المتشابهة.

- الطالقة: الدقة والس�رعة في القراءة المشتركة 
لنصوص قصيرة، وفي قراءة النصوص الوظيفية 

واألناشيد.
- المفردات: اس�تخدام استراتيجيات الكلمات 
الوح�دة  نص�وص  معج�م  يناس�ب  م�ا  وف�ق 

الدراسية.
- الفه�م: فه�م المعان�ي الصريح�ة والضمني�ة 
باس�تخدام  الدراس�ية  الوح�دة  لنص�وص 

استراتيجيات القراءة.

كلم�ات  كتاب�ة   -
أصوات�ا  تتضم�ن 
نطق�ا،  متقارب�ة 
تتضمن  وكلمات 
متش�ابهة  حروف�ا 
إم�الء   - رس�ما 
تتضم�ن  جم�ل 
متش�ابهة  حروف�ا 

رسما.

جملتين  إن��تاج 
عن: الدخ���ول 
ال��م��درس��ي، 
ي����وم����ي ف��ي 
ال���م���درس���ة، 
في  أصدقائي 
القسم باستعمال 
ال���ك���ت���اب���ة 

التفاعلية.

أسالي�����ب   -
اإلخ�����ب�����ار 

وصيغه.
- أسال�����ي�ب 
الحكي وصيغه.

أسالي�����ب   -
االس��ت��ف��ه��ام 

والجواب.

الفعلية:  الجملة   -
الجار والمجرور.

- الجملة االسمية: 
الجار والمجرور

- الجملة االسمية: 
الجم�ع الم���ذكر 

والمؤنث
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تقويم الوحدة الثانية ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات. )يرجع إلى الصفحة: 205(11

التوزيع السنوي لبرنامج اللغة العربية

اسم األستاذ)ة(: ...........................
رقم التأجير: ...............................
مقر العمل: ................................
المستـــــوى الدراســـــي: الثاني ابـتـــدائـــــــــــي
الموسم الدراسي: .........................

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية ........................
المديرية اإلقليمية .........................

2في رحاب اللغة العربية

السيد)ة( المفتش)ة( السيد)ة( المدير)ة(   السيد)ة( األستاذ)ة(    
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مرتب�طة  حك��اية 
ي��ت�م  بالمج�ال، 
اس�تثمارها خالل 
أس�بوعين )تدرج 
في دليل األستاذ/
وت�قدم  األستاذة، 
ف�ي  ص����وره�ا 
ك�ت�اب المتعلم/

المتعلمة(

ف��ي كل  وض��ع��ي��ة 
في  )ت��قدم  أسبوع 
المتعلم/ ك����تاب 
للتحاور  المتعلمة 
ح���ول الــتــغــذيــة 

والصحة(:

- يطلب معلوم��ات 
عن التغذية.

- ينصح.
- يجذر.

- يحك�ي ح���دث�ا 
عاشه أو سمع به.

- أنش�طة تصفية صعوبات القراءة حس�ب نتائج 
التقويم التكويني.

- ظواهر صوتي�ة إمالئية: قراءة كلمات تتضمن 
»ال« الشمس�ية، هم�زة الوص�ل، هم�زة القطع، 

همزة ساكنة أو متحركة في الوسط.
- الطالقة: الدقة والس�رعة في القراءة المشتركة 
لنصوص قصيرة، وفي قراءة النصوص الوظيفية 

واألناشيد.
- المفردات: اس�تخدام استراتيجيات الكلمات 
الوح�دة  نص�وص  معج�م  يناس�ب  م�ا  وف�ق 

الدراسية.
- الفه�م: فه�م المعان�ي الصريح�ة والضمني�ة 
باس�تخدام  الدراس�ية  الوح�دة  لنص�وص 

استراتيجيات القراءة.

كلم�ات  كتاب�ة   -
تت��ض�م�ن: »ال« 
»ال«  الشم�سي�ة: 
همزة  القمري���ة، 
همزة  الوص���ل، 
القطع، ه�مزة في 

الوسط،
جمل  إم���الء   -
الظواهر  تتضمن 

أعاله.

إن��������ت��اج 3 
ج��م��ل ع��ن: 
الفواكه  الفطور، 
ال��م��ف��ض��ل��ة، 
وج���بة غذائية، 
المح�اف���ظ��ة 
على الص���ح�ة 
ب��اس��ت��ع��م��ال 
ال���ك���ت���اب���ة 

التفاعلية.

- أساليب األمر 
والنهي.

- أس���الي���ب 
الحكي وصيغه.
ط���ل�����ب  -

م��ع��ل��وم��ات 
وإرش�����ادات.

- الجملة الفعلية مع 
ضمائر المثنى.

- الجملة الفعلية مع 
الموص�ول  أس�م�اء 

للمثنى.
االس�م�ية  الجملة   -
مع أدوات اإلش��ارة 

للمثنى.
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تقويم الوحدة الثالثة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات )يرجع إلى الصفحين: 207-206(16

دعم حصيلة األسدوس األول - أنشطة الحياة المدرسية )يرجع إلى الصفحة: 218 وما بعدها(17
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حكاي��ة مرت��بطة 
ي�تم  بالمج���ال، 
است�ثمارها خالل 
أسبوعي�ن )تدرج 
في دليل األستاذ/
األس�تاذة، وتق�دم 
ص������ورها ف�ي 
ك��تاب المتعلم/

المتعلمة(.

ف��ي كل  وض��ع��ي��ة 
أس����ب��وع )ت�قدم 
المتعلم/ كتاب  في 
للتحاور  المتعلم��ة 
ــة  ــري ــق ح����ول ال

والمدينة(:
- يص���ف من��ظرا 

بالقرية أو المدينة.
معلومات  يطلب   -
في  م��وق��ع  ع���ن 

المدينة أو القرية.
معلوم�ات  يق�دم   -

عن موقع.

نتائج  حسب  قرائية  صعوبات  تصفية  أنشطة   -
التقويم التكويني.

- ظواهر صوتية إمالئية: قراءة كلمات تتضمن: 
تاء  تاء مربوطة،  متطرفة، همزة متوسطة،  همزة 

مبسوطة.
- الطالقة: الدقة والسرعة في القراءة المشتركة 
لنصوص قصيرة، وفي قراءة النصوص الوظيفية 

واألناشيد.
الكمات  المفرادات: استخدام استراتيجيات   -
الوحدة  نصوص  معجم  يناسب  ما  وفق 

الدراسية.
- الفه�م: فه�م المعان�ي الصريح�ة والضمني�ة 
باتس�خدام  الدراس�ية  الوح�دة  لنص�وص 

استراتيجيات القراءة.

كلمات  كت��ابة   -
هم�زة  تتضم���ن 
هم�زة  متطرف��ة، 
م�توس���طة، ت�اء 
ت�اء  مرب�وط���ة، 

مبسوطة.
ج�م�ل  إم�الء   -
الظواه�ر  تتضمن 

أعاله.

التخ��ط��يط   -
للكتابة

- ك������ت��اب�ة 
المسودة

المراج����عة   -
والتنقيح

- ال����ع��رض 
والنشر.

- أس�����الي�ب 
ال����وص����ف 

وصيغه.
- أس������اليب 
ال���م���ق���ارن���ة 

وصيغها.
- أس������اليب 
الحكي وصيغه.

- أس������لوب 
التفضيل.

الفعل�ية:  الجمل�ة   -
الحال مفرد.

- النواسخ الفعلية.
االسمية:  الجملة   -
اإلش��ارة  أسماء  مع 

وضمائر الملكية.
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تقويم الوحدة الرابعة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات )يرجع إلى الصفحين: 209-208(22

التوزيع السنوي لبرنامج اللغة العربية

اسم األستاذ)ة(: ...........................
رقم التأجير: ...............................
مقر العمل: ................................
المستـــــوى الدراســـــي: الثاني ابـتـــدائـــــــــــي
الموسم الدراسي: .........................

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية ........................
المديرية اإلقليمية .........................

2في رحاب اللغة العربية

السيد)ة( المفتش)ة( السيد)ة( المدير)ة(   السيد)ة( األستاذ)ة(    
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مرتبط�ة  حكاي�ة 
يت�م  بالمج�ال، 
اس�تثمارها خالل 
أس�بوعين )تدرج 
في دليل األستاذ/
وتقدم  األس�تاذة، 
ف�ي  صوره�ا 
كت�اب المتعل�م/

المتعلمة(

ف��ي كل  وض��ع��ي��ة 
أس���ب���وع )ت��ق��دم 
ف����ي ك��������ت��اب 
لمتلعمة  ا / لمتعلم ا
للتح����اور ح��ول 
الحـيوان(: عالـــم 

- يصف حيوانا.
- يحك�ي حك��اي�ة 

بطلها ح�يوان.
معل��ومات  يقدم   -

عن ح�يوان.
- ينه�ى / يح�ذر.

- أنش�طة تصفية صعوبات القراءة حسب نتائج 
التقويم التكويني.

- ظواه�ر صوتي�ة إمالئية: قراءة كلم�ات تنتهي 
بألف مقصورة/ ممدودة، قراءة أسماء اإلشارة، 

قراءة أسماء الموصل.
- همزة متطرفة، همزة متوسطة، تاء مربوطة، تاء 

مبسوطة.
- الطالقة: الدقة والس�رعة في القراءة المشتركة 
لنصوص قصيرة، وفي قراءة النصوص الوظيفية 

واألناشيد.
- المفردات: اس�تخدام استراتيجيات الكلمات 
الوح�دة  نص�وص  معج�م  يناس�ب  م�ا  وف�ق 

الدراسية.
- الفه�م: فه�م المعان�ي الصريح�ة والضمني�ة 
باس�تخدام  الدراس�ية  الوح�دة  لنص�وص 

استراتيجيات القراءة.

كت��ابة كلمات   -
ت��ن��ت��ه��ي ب��أل��ف 
مق��صورة، بألف 

ممدودة.
أسماء  ك���تابة   -

اإلشارة.
أسماء  ك���تابة   -

الموصول.
ج��مل  إم�الء   -
ت��ت��ض�����������م��ن 
أس�ماء الموصول 

وأسماء اإلشارة.

للكتابة التخطيط   -
- كتابة المسودة.

المراجع��������ة   -
والتنقيح.

- العرض والنشر.

- أسالي������ب 
الشرح.

- أسالي������ب 
الحكي وصيغه.

أس��ال��ي��ب   -
اإلخ�����ب�����ار 

وصيغه.
- أسالي������ب 
النهي/ النصح/ 

التحذير.

ال��ج��م��ل��ة     -
مع  االس��م��ي��ة 
أس����ال����ي����ب 

التفضيل.
الفعلية  الجملة   -

مع التوكيد.
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تقويم الوحدة الخامسة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات )يرجع إلى الصفحة: 210(27
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حك��اية مرتب��طة 28
يت�م  بالمج���ال، 
اس�تثمارها خالل 
أس�بوعين )تدرج 
في دليل األستاذ/
وت�قدم  األستاذة، 
ف�ي  ص�����ورها 
كت�اب المتعل�م/

المتعلمة(.

وضع���ي�ة ف�ي كل 
أس��بوع )تق�دم في 
المتعلم/ ك���ت�اب 
للتح�اور  المتعلم�ة 
ح���ول الحـفـالت 

واألعياد(:
- يت��فاوض، يع�بر 

عن وجهة نظره.
- يدعم موقفا.

- يصف شعورا.
- يص��ف لع��بة أو 

حفال.

- أنشطة تصفية صعوبات قرائية عامة وصعوبات 
ق�راءة كلم�ات ال يتواف�ق نطقه�ا الصوت�ي م�ع 

رسمها الكتابي.
- الطالقة: الدقة والس�رعة في القراءة المشتركة 
لنصوص قصيرة، وفي قراءة النصوص الوظيفية 

واألناشيد.
- المفردات: اس�تخدام استراتيجيات الكلمات 
الوح�دة  نص�وص  معج�م  يناس�ب  م�ا  وف�ق 

الدراسية.
- الفه�م: فه�م المعان�ي الصريح�ة والضمني�ة 
باس�تخدام  الدراس�ية  الوح�دة  لنص�وص 

استراتيجيات القراءة.

تصف����ي����ة   -
ص���عوب�����ات 

الك��تابة.
- دعم التمكن من 
الكلم�ات  كتاب�ة 
الت�ي ال يت���وافق 
نطقها الصوتي مع 

رسمها الكتابي.

- التخطيط للكتابة
- كتابة المسودة.

ال��م��راج��ع�����ة   -
والتنقيح.

- العرض والنشر.

التأدب  - ألفاظ 
ف���ي ال��ح��وار 

والمناقشة.
- أسالي������ب 

تفسير موقف.
- أسالي������ب 

الوصف.
- أسالي������ب 
االس��ت��ف��ه��ام 

والجواب

- الجملة الفعلية: 
المفعول فيه.

- الجملة الفعلية: 
)من  العدد  تمييز 

3 إلى 10(.
الج������مل��ة   -
االسم�����ية: مع 
استع��مال أسماء 
اإلش�ارة وضمائر 

الملكية.
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تقويم الوحدة السادسة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات )يرجع إلى الصفحة: 211(32

دعم حصيلة األسدوس الثاني - أنشطة الحياة المدرسية )يرجع إلى الصفحة: 218(33

إجراءات نهاية السنة34

التوزيع السنوي لبرنامج اللغة العربية

اسم األستاذ)ة(: ...........................
رقم التأجير: ...............................
مقر العمل: ................................
المستـــــوى الدراســـــي: الثاني ابـتـــدائـــــــــــي
الموسم الدراسي: .........................

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية ........................
المديرية اإلقليمية .........................

2في رحاب اللغة العربية

السيد)ة( المفتش)ة( السيد)ة( المدير)ة(   السيد)ة( األستاذ)ة(    


