
  

  

  

  

                                                                          

  

  

  

                

رة
دو

ال
ال  

ج
لم

ا
ع  

بو
س

األ
  

  أنشطة الكتابة   أنشطة القراءة   أنشطة التعبیر 
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  أسبوع التقویم التشخیصي                                        1  

  ل  و األسرةالطف
2  
3  
4  

  منزل أمیمة –أسرة أمیمة 
  حیاة أمیمة –ضیوف أمیمة 

  حرف الكاف –حرف المیم 
  حرف التاء –حرف الباء 

  حرف الكاف –حرف المیم 
  حرف التاء –حرف الباء 

  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم

  الطفل  و المدرسة
5  
6  
7  

  ...غدا ألتحق - جمیعا إلى المدرسة 
  في المدرسة  –المدرسة عید 

  حرف الھمزة -حرف الھاء 
  حرف الالم  - حرف الراء 

  حرف الھمزة -حرف الھاء 
  حرف الالم - حرف الراء 

  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم 

  2و 1دعم 
8  
9  

  أسبوع التقویم و الدعم العام
  دعم خاص أو أنشطة موازیة

  الطفل و عالقتھ
  في الحي

  و  المدرسة

10  
11  
12  

  لنحافظ على مرافق –مرافق الحي 
  سوق القریة –في القریة 

  حرف الھمزة -حرف الھاء 
  حرف الالم - حرف الراء 

  حرف الھمزة -حرف الھاء 
  حرف الالم - حرف الراء 

  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم

  الطفل و البیئة
  و الطبیعة

13  
14  
15  

  رةصدیقتي الشج –الألوث الطبیعة
  ستمطر السماء  –أحب الزھور 

  حرف الفاء –حرف السین 
  حرف الزاي –حرف الحاء 

  حرف الفاء –حرف السین 
  حرف الزاي  –حرف الحاء 

  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم

  4و 3دعم 
16  
17  

  أسبوع التقویم و الدعم العام
  دعم خاص أو أنشطة موازیة
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  لتغذیةالطفل و ا
  و الصحة

  و الریاضة

18  
19  
20  

  عند الطبیب  –في السوق 
  ...عمر سجل  –الریاضة رشاقة 

  حرف الصاد –حرف الذال 
  حرف العین –حرف القاف 

  حرف الصاد –حرف الذال 
  حرف العین  –حرف القاف 

  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم

  الطفل و الحیاة
  التعاونیة

21  
22  
23  

  أساعد صدیقي-أتعاون مع رفاقي
  أنشأنا مكتبة –أسرة متعاونة 

  حرف الشین –حرف الخاء 
  حرف الطاء –حرف الغین 

  حرف الشین –حرف الخاء 
  حرف الطاء  –حرف الغین 

  أسبوع الدعم   أسبوع الدعم  أسبوع الدعم

  6و 5دعم 
24  
25  

  أسبوع التقویم و الدعم العام
  دعم خاص أو أنشطة موازیة

  الطفل و الحفالت
  و األعیاد

26  
27  
28  

  مدرستي تحتفل –نحتفل بالعید 
  قریتي تحتفل –وطني یحتفل 

  حرف الثاء –حرف الضاد 
  حرف الظاء –حرف الواو 

  حرف الثاء –حرف الضاد 
  حرف الظاء  –حرف الواو 

  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم

  الطفل و عالم
  األلعاب و االبتكار

29  
30  
31  

  آالت إلكترونیة –ھدایا و لعب 
  إلى المبتكرین –صنعنا شرابا 

  اختراعات 
  تصفیة الصعوبات القرائیة

  دعم عام في الكتابة
  

  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم  أسبوع الدعم

  8و 7دعم 
32  
33  

  أسبوع التقویم و الدعم العام
  دعم خاص أو أنشطة موازیة

  إجراءات آخر السنة الدراسیة                                  34  

  
   

  المملكة المغربیة
وزارة التربیة الوطنیة و 

  التكوین المھني
  أكادیمیة الجھة الشرقیة

 نیابة إقلیم الدریوش

  م عین الشفاء.م: المؤسسة 
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