
  

 

  الثاني إبتدائي  : المستوى  التوزیع السنوي للغة العربیة   إقبــــال أوعیســـــى.ذ
                                                                                                        

  ءإمــــــــــال  ـطخـــ  تعـــــبـیـــر و قـــــــــــراءة  األسابیع  الوحدات

  التقویـــــــــــــم التشخیـــــــــــــصـــــــي  1  

1: 

الطفل 
  واألسرة

  ال القمریة  ك    م       في المساء أسرتي  2

  الشمسیةال        ت   ب       بارك هللا فیك یا بني  3

      زیارة عمي  4

2:  
الطفل 

  والمدرسة

  ھمزة الوصل  ا    ه        )        شع (كتابي ) تك( علم قبل التشغیل        الت   )و(درسنا الیوم  )   و(یوم المدرسة    5

  ھمزة القطع  ل   ر        )شع (قلمي   )      وظ (ي مكتبة المدرسة ف )تك(حقي في اللعب   )وظ( العب بأدب   6

7  
ت البن )     شع(ھمسة عصفور      )تك (   المدرسة  إلىاذھب    ) وظ( األلوانحوار 

  )حكائي(الصغیرة والولد 
  تقویم ودعم الوحدة الثانیة

  دعم عام لجمیع التالمیذ  8  

  موازیة وأنشطةدعم خاص   9  

الطفل :3
وعالقاتھ 
في الحي 

  والقریة

  األفعالالتاء المبسوطة في   ن     د      )شعري (الشرطي) وظ( جولة في الحي )تك(واجبنا نحو المدرسة ) وظ(احترام الجیران  10

  األسماءالتاء المبسوطة في   ج    ي      )شعري (یاربنا) وظ ( مدرسة في قریتنا.)تك( األطفالال لتشغیل ) وظ( زغارید في حینا  11

12  
فار القریة وفار المدینة  )  شعري (نشید الفالح    )تك (من التلوث    كفى)    وظ(في البادیة 

  )حكائي(
  تقویم ودعم الوحدة الثالثة

الطفل :4
والبیئة 

  والطبیعة

  ف  س       )شعري (حكایة الشتاء ) وظ ( السنبالت الثالث )تك(النشرة الجویة   ) وظ( بعد المطر  13
التاء المربوطة في غیر جمع 

  التكسیر

  في جمع التكسیر التاء المربوطة  ز    ح       )شعري (رفقا بالطبیعة  )   وظ ( النھر   )تك (الطائر ابو منجل  )       وظ ( اللقالق  14

15  
طفالن في )  شعر(الشجرة  )تك (یا عماد  األشجارال تنس سقي  ) وظ(حبة الفاصولیا  أنا

  ) حكا(الغابة 
  تقویم ودعم الوحدة الرابعة

  دعم عام لجمیع التالمیذ  16  

  موازیة وأنشطةدعم خاص   17  

الطفل  : 5
التغذیة و

 والصحة  و
  الریاضة

  الھمزة الساكنة المتوسطة  ص  ذ        )شعري (سني    )وظ ( ریم في سوق الحي  )تك (الصحة    )وظ (األیامیوم لیس ككل   18

  الھمزة المتحركة وسط الكلمة  ع       ق   )تك (كرتي   )       وظ ( ریاضي أنا     )تك (تعرف جسدك    )   وظ ( ظافة عمادن  19

20  
حكایة )      شعري (الریاضة    )تك (اقوي عضالتي  )    وظ (عمر یشتري حلویات  

  )حكائي (بوبي  
  تقویم ودعم الوحدة الخامسة

الطفل :6
والحیاة 
  التعاونیة

  ش        خ  )تك (التعاون المدرسي)وظ (عن المدرسةنتأخرلن  )تك ( جدتي تتعلم)وظ (مكتبة قسمنا  21
ما قبلھا الھمزة في آخر الكلمة و

  ساكن

22  
الكلب )       وظ (  لنتعلم جمیعا   )تك (جائزة مدرستنا )     وظ ( فرقتنا المسرحیة

  )شعري (والحمامة 
  ط      غ   

 الھمزة في آخر الكلمة وما قبلھا
  متحرك

  دعم الوحدة السادسةتقویم و  )حكائي (  قیمة العمل) شعري ( إخوتي أساعد )تك(ثمرة التعاون ) وظ ( االتحاد قوة    23

  دعم عام لجمیع التالمیذ  24  

  موازیة وأنشطةدعم خاص   25  

الطفل  :7
والحفالت 

  واألعیاد

   بألفالفعل الثالثي المنتھي   ث    ض      ) شع(تحیةالعام الجدید) وظ (المسیرة الخضراء )تك (یقة الذرةكعكة دق )وظ ( األمعید   26

   بألفالفعل غیر الثالثي المنتھي   ظ  و         )شعري ( مرحبا بالعید  )   وظ (لیلة القد  )تك ( عاشوراء ) وظ (  األولصیامي   27
  تقویم ودعم الوحدة السابعة  )حكائي (ھدیة العید  )   شعري ( فرحة العید )تك( مولد الرسول   ) وظ (عید الفطر    28

الطفل و  : 8
األلعاب عالم 

  واالبتكار

   بألفاالسم الثالثي المنتھي   امـدعم ع  )شعري (لعبتي  )    وظ ( لعبة العمالق )  تك ( عقد من ورق )     وظ(  صنع لعبنان  29

30  
 الحاسبة المتفوقة اآللة )تك (لغة المستقبل  )   وظ ( والمحمول الثابتحوار بین الھاتف 

  )شعري (التقنیة تتكلم  )     وظ (
  امـدعم ع

 االسم غیر  الثالثي المنتھي
   بألف

  تقویم ودعم الوحدة الثامنة  )حكائي (القط الكسالن  )  شعري (للعب  ا   )تك (اصنع دمى ظل   )  وظ (الحاسوب   31

  
  دعم عام لجمیع التالمیذ  32

  موازیة وأنشطةدعم خاص   33

  إجراءات آخر السنة  34

السید المدیر                                                              السید                                                                             إقبال أوعیسى.ذ
 المفتش




