
 الٌسنوم لبناء التعلمات السنة األكلى ابتدائي :المخطط 
األسابيع

 

ادلقاطع
 

احملاور
 فهم المكتوب فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم 

الصيغ  التعبير الكتابي
 األسالي 

 احملفوظات طالعةادلالقراءة و  الرصيد اللغوي الصرؼ الًتاكي 

 تقويم تشخيصي )تحديد الفئات( 01
02 

 ادلقطع
01 

 العائلة
 و
 ادلدرسة

ف مع البيئة ياجملانسة والتكيعن طريق ادلتعلمُت سلتلف فئات ادلرحلة التحضَتية: تغطي ىذه ادلرحلة ادلقطع األوؿ والذي يُعمل فيو على هتيئة 
 الرصيد اللغوي.ادلدرسية  وتطوير اللغة الشفوية وإدراؾ العبلقات بُت األشكاؿ والرموز واألصوات والصور وتصحيح النطق وتنمية 

 قسما
اخلطوط واألشكاؿ 
 ادلمّهدة للكتابػة

 

03 
04 
05 

 

06 

ادلقطع 
02 

 العائلة
 و

 ادلدرسة

*أين ، مىت، 
 كم، يا النداء
*صباح ، 
 اآلف،  مساء
*عندي ،يل 
 *األلواف

 *اجلملة االمسية
 البسيطة

 

ضمائر 
ادلتكلم أنا، 

مع  ضلن 
ادلاضي و 
 ادلضارع

 ، باب ادلنزؿ: )العائلة :أفراد األسرة ) األب، األـ ، اإلخوة.. (
 مقعد ، غرفة النـو ،أدوات...( - مطبخ ،دار، سرير ،ضباـ غرفة
 قلم فناء، صف، ، درس ، حقيبة ،حصة، ،جرس تلميذ :ادلدرسة 

 ورقة، طاولة ...( ،مكتبة، معلم  كراس، كتاب،

 الباءو  ادليم احلرفاف 

 نص شعري

منفردة؛ احلروؼ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
أنشطة كتابية 

 متنوعة 

  الراء ، البلـ اف احلرف 07

 اف التاء والداؿ احلرف 08

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 09

ادلقطع  10
03 

احلي 
 والقرية

 * ، ماذا
 * نعم  

*اليـو ، غدا، 

 اجلملة *
 البسيطة الفعلية
 من ادلكونة

ضمائر 
ادلخاط : 
أنت، أنت 

 ، رصيف، طريق...( ادلهن )شرطي بناية، الشارع) احلي والقرية:
ادلزرعة) فبلح، حقل، بستاف، خم،  سائق،...( تاجر،  طبي ،

 زلراث، فواكو...(

 اذلاءو  العُتاحلرفاف 
 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 العُت واذلاءاحلرفاف  11 الوضعيات



12 

 أمس
*القليل،  
 الكثَت

مع انتم  وفاعل فعل
ادلاضي و 
 اجليم واحلاء احلرفاف  ادلضارع

احلركات القصَتة 
 والطويلة

أنشطة كتابية 
 متنوعة

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 13
 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيصي كمعالجة(  14

15 

ادلقطع 
04 

الرياضة 
 والتسلية

أين ، مىت ، 
 ال ، ما ، مل
 أماـ ،وراء

ىذا ،ىذه ، 
 ىؤالء

 *مطابقة
 لبلسم الصفة
العدد و  يف

التذكَت 
 والتأنيث
 الفعل *مطابقة
 للفاعل يف
 التذكَت
 والتأنيث

*ضمائر 
الغائ : 
ىو ،ىي، 

مع  ىم
ادلاضي و 
 ادلضارع

، السلة ...(رحبلت،  الرياضة والتسلية: أنواع الرياضة)كرة القدـ
 فضاءات اللع  ، ادلعارض ..(

 

 السُت والشُت احلرفاف 

 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
أنشطة كتابية 

 متنوعة

 الصاد والضاداحلرفاف  16

 القاؼ والكاؼ احلرفاف  17

 ( للمقطع ،كمعالجة)إدماج ، تقويم ،  18

19 

ادلقطع 
05 

البيئة 
 والطبيعية

 أين ، مىت، 
ؽلُت ، بُت، 

 يسار
ما أفعل، 

األلواف ىنا ، 
 ىناؾ

اجلملة  *
االمسية مع 
 الظرؼ
اجلملة  *

الفعلية مع 
 الظرؼ 

 *األمر
*الضمائر 
ادلنفصلة 
 مع 

النهي بػ: 
ال +فعل 

 احليوانات ...( ،طللة احلديقة)حديقة، شجرةالبيئة والطبيعة: 
 ...( ضبامة بقرة، أسد، بطة، )أرن ،

 موارد  البحر، الواحة ...

 الضاء والطاءاحلرفاف 

 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
أنشطة كتابية 

 الثاء و الذاؿاحلرفاف  20

 النوف والزاياحلرفاف  21



 متنوعة مضارع  

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 22

23 

ادلقطع 
06 

التغذية 
 والصحة

دلاذا ، كم ، 
 كيف

 فوؽ ، ربت
 و، ث ، أو

 ردبا

*اجلملة االمسية 
 ادلنفية بػ: ليس

اجلملة * 
االمسية 

ادلنسوخة بػ 
 :كاف ،صار

*الضمائر 
ادلنفصلة 
مع :النفي 
بػػػ:)مل و 
لن( + 
 ادلضارع 

 خبز، اجلسم )احلواس اخلمس...( الطعاـ )الصحة والتغذية: 
 طعاـ...( النظافة ... تفاح، برتقاؿ، إفطار،

 الغُت واخلاءاحلرفاف 

 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
أنشطة كتابية 

 متنوعة

 )ـ(الفاء والثاءاحلرفاف  24

  الواو والياء احلرفاف 25

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 26
 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيصي كمعالجة( 27

28 

ادلقطع 
07 

 التواصل

 من ، ما
 قبل ، وبعد
الًتادؼ 
 والتضاد
 لػ ، ألف

*اجلملة الفعلية 
ال، مل، ادلنفية: 

 لن مع ادلضارع
*اجلملة الفعلية 

بػ: ما  ادلنفية 
 مع ادلاضي

ادلضارع مع 
: السُت 
 وسوؼ

 

 التواصل: اإلعبلـ  االتصاؿ) تلفزة، راديو ، انًتنت ...( 
 

  اذلمزة / الّشد

 نص شعري

 كلمػات مألوفػة .

أؿ التعريف .
)الشمسية، 
 والقمرية (.

 واحلروؼ ادلنونة
أنشطة كتابية 

 متنوعة

29 
 الْػ : القمرية 
 الػ : الشمسية 

 التنوين  30

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 31

* ينتج كتابة من  نص شعري (1نص حواري  ) سرواؿ، حجاب، حذاء، ادلبلبس)ثوب،ادلوروث الثقايف: *الضمائر * اجلمع ادلذكر الذي ، اليت ادلوروث ادلقطع  32



 ، الذين احلضاري  08 33
يا، أيها ، 

 أيتها

وادلؤنث 
 السادلاف
 *العطف 

 

ادلتصلة: 
الياء، 

الكاؼ، 
اذلاء، كم ، 
 التاء، نا

 أربع إىل ست صبل   (2نص حواري  ) عباءة...( األعياد و ادلناسبات...
استعماؿ -

عبلمات الوقف: 
النقطة، الفاصلة  
ادلطّة، التعّج ، 

 االستفهاـ

34 

 (3نص حواري  )

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 35
 التقويم اإلشهادم 36

 مالحظات : 
 . غل  مراعاة الضوابط العلمية يف ترتي  تناوؿ احلروؼ وتوزيعها على ادلقاطع 
 . ؽلكن التصرؼ يف توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والًتاكي  النحوية والصرفية ادلقررة وفق خصوصية النصوص دوف اإلخبلؿ باذليكل العاـ 
  إلنتاج ادلنطوؽ وتضمينو الرصيد اللغوي والصيغ والًتاكي  النحوية والصرفية ادلقررة يف كل مقطع .غل  أف يشكل النص القاعدي سندا 
 العتذار:)عفوا. ..(التهنئة: )مبارؾ، ...(ؽلكن تناوؿ  ألفاظ وعبارات: التحّية )السبلـ، صباح اخلَت، مساء  اخلَت( الًتحي : )مرحبا...( الشكر واالستحساف: )شكرا، أحسنت...( ا  

 .  اجلػواب:) نعم، ال ...(  مع صبيع احملاور
 
 

 


