برمجة األساسي الثاني
الشهر

األسبوع

تشرين

5-1

سنة8102-8102
استظهار

األول

تعبير شفهي

قراءة

استماع الوقوع عن السطح

ذكرى مضحكة

الهدايا (استخدام روابط الزمن

ستيفاني بدر

معارف لغوية

تمييز( ت) من(

ظا وكتابة
ط) لف ً

الماضي)
الشهر

األسبوع

تشرين

11-8

استظهار

األول

إمالء

تعبير كتابي

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

التعاقب الزمني  +توظيف معجم

من يوميات
ِت ْلميذ

الجملة المفيدة

خط +تمارين

استخدام أدوات الماضي

إمالئية تمييز"ث"

واألضداد والحروف في

البحر في التعبير

نشاطات مقترحة

من "س" من

نشاطات مقترحة

التعبير

ظا
"ص" لف ً
ِ
تاب ًة.
َوك َ

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

تشرين

11-15

قراءة (شعر)

تعريف شخصي +

قراءة (شعر)

الجملة والكلمة

هل أَفْتَ ُح؟

سرد يوميات

هل أَفْتَ ُح؟

تمييز"ث" من "س" من "ص"
لف ً ِ
تاب ًة.
ظا َوك َ

توظيف األفعال

إطالق المشروع

وروابط الزمان

التربوي.

والمكان+ .

porte ouverte

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

قراءة (شعر)

تعريف شخصي +

قراءة (شعر)

أنواع الكلمة

خط  +تمارين إمالئية تمييز "ق"

األول

 +مسابقة

مسابقة

الشهر
تشرين

األول

األسبوع
12-11

هل أَفْتَ ُح؟

سرد يوميات

هل أَفْتَ ُح؟

لُ َع ُبنا ا ْل َقديمة

ودال لَتها.

من "ك" في الكتابة

برمجة األساسي الثاني
الشهر
تشرين

األول

األسبوع

استظهار

سنة8102-8102
تعبير شفهي
مراجعة (دفتر

1-11

الدعم)

قراءة

ضني
صفور في ِح ْ
ُع ْ

تشرين

ستيفاني بدر

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

الجملة  +الكلمة

وأنواعها  +تركيب

خط  +تمارين إمالئية

"التمييز في النطق والكتابة

التعبير بجملة +
تصغير جملة أو

Powerpoint

جملة.

بين (ت-ط) (ق-ك)(ث-

توسيعها.

(بين الماضي

الثاني

الشهر

س-ص)

األسبوع

استظهار

تشرين
الثاني

1-5

الشهر

األسبوع

معارف لغوية

تعبير شفهي

قراءة

استماع نصيحة الهاتف اكتساب آداب

القلم والممحاة

خط +تمارين

التخابر  +التخابر باللغة الفصيحة

 +مسابقة في

إمالئية تمييز

دراسة النص

إمالء

حول وسائل النقل
والحاضر)

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

"ذ" من "ز" من
"ظ" في الكتابة

تشرين

الثاني

استظهار

12-11

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

معرفة وسائل التواصل

دعوة لمشاركة.

الجملة االسمية

تمارين إمالئية تمييز

واالتصال  +إنشاء بطاقة

(االسم)

دعوة.

الشهر
تشرين

الثاني

األسبوع
12-11

استظهار

تعبير شفهي

"ذ" من "ز" من "ظ"

نشاطات مقترحة

تعبير كتابي
التدرب على كتابة

مخابرة هاتفية.

في الكتابة

قراءة

معارف لغوية

إمالء

دعوة لمشاركة.

المذكر والمؤنث

خط  +تمارين إمالئية

"التمييز في النطق والكتابة

(ش) و(ج) وبين (أ) و (ق)
نطقًا َو ِكتابة.

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

برمجة األساسي الثاني
الشهر
تشرين

الثاني

األسبوع
23-12

الشهر

األسبوع

كانون

7-2

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

قراءة

(شعر)

اكتشاف الحاسوب

ومكوناته وخدماته

دراسة نص

الحاسوب

 +إعادة سرد

ش َك األ َْب َيض
إِ ْحفَظ قر َ
ِ
َس َوِد
ل َي ْو ِم َك األ ْ

استظهار

تعبير شفهي

األول

الشهر
كانون

األول

سنة8102-8102
معارف لغوية

األسبوع

تعبير كتابي

إمالء

()power point

كتابة بطاقة

نشاطات مقترحة
دراسة نص ( power

)point

هاتفي قصير.

ش َك األ َْب َيض
إِ ْحفَظ قر َ
ِ
َس َوِد
ل َي ْو ِم َك األ ْ

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

مراجعة (استخدام

تحويل المذكر

خط +إمالء (تمييز د – من

التدرب على

نشاط ليوم المسؤوليات

بالتواصل)

(والعكس)

وكتابة)

باللغة الفصيحة.

قصة.

قراءة

معجم خاص

استظهار

ستيفاني بدر

تعبير شفهي

11-13

دعوة  +حوار

إلى المؤنث

قراءة
األرجوحة

ض – و ض من ظ نطقًا

كتابة حوار

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

تحويل المذكر إلى المؤنث

خط +إمالء (اكتساب

كتابة حوار قصير+

فيلم حول وسائل النقل

اسمية  +معرفة أنواع

ض-ظ-ش-ج-أ-ق

(والعكس)  +تركيب جملة
الكلمة

الحروف ذ-ز -ظ-د-

كتابة بطاقة دعوة.

(بين الماضي
والحاضر)

 +مسابقة في اإلمالء

 +مسابقة في المعارف

اللغوية.
الشهر

األسبوع

استظهار

كانون

11-17

قسائم

األول

مراجعة +
مسابقات

تعبير شفهي

قراءة
قسائم مراجعة
 +مسابقات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي
قسائم مراجعة +

مسابقات

نشاطات مقترحة
نشاطات لعيد الميالد

برمجة األساسي الثاني

الشهر

األسبوع

كانون

11-7

سنة8102-8102

استظهار

الثاني

تعبير شفهي

قراءة

استماع

س ُم.
أنا أ َْر ُ

أين أمي

ستيفاني بدر

معارف لغوية

من "خ" و "ح" من "ه"
نطقًا وكتابة

 +العرض الشفهي

الشهر

األسبوع

كانون

18-11

الثاني

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

استخدام أحرف الجر

البُ ْرتُقا ُل
 +مسابقة

المفرد والجمع

وبعض أدوات الربط.

إمالء
خط  +إمالء (تمييز "غ"

التعرف إلى أسلوب المقابلة والنفي

استظهار

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

تركيب جمل.

في دراسة

النص
الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

كانون

15-11

هيا نزرع

اكتشاف مراحل نمو

المفرد والجمع

الشجرة ،والعناية بها.

 +مسابقة في

الثاني

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

خط  +تمارين

كتابة فقرة عن العناية

زراعة حبوب برتقال

إمالئية تمييز "ج"

المعارف اللغوية

من "ح" و"خ" نطقًا
ِ
وكتاب ًة.

َّ
بالشجرة.

 +مسابقة في

اإلمالء
الشهر

كانون
الثاني

شباط

األسبوع

استظهار

1-18

هيا نزرع

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

الجمل

الجملة الفعلية.

إمالء
خط  +تمارين

إمالئية (تمييز ب
من ت من ث نطقًا
ِ
وكتابة.

تعبير كتابي
كتابة فقرة عن العناية

َّ
بالشجرة.

نشاطات مقترحة

برمجة األساسي الثاني

الشهر

األسبوع

شباط

8-1

الشهر

األسبوع

سنة8102-8102

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

مراجعة (دفتر الدعم)

األسود

تحويل المفرد

مراجعة خط +

توظيف بعض

توظيف بعض أحرف الجر ،وبعض أدوات

الب ْح ُر
القارب و َ
ُ

إلى الجمع +

إمالء

أحرف الجر،

الربط في الكتابة

صفور+
استماع َزق ِْز ْ
ق يا ُع ْ
استخدام روابط المكان والزمان في التعبير.
استظهار

تعبير شفهي

15-11

شباط

الشهر

األسبوع
11-18

شباط

قراءة

تعبير شفهي

قراءة

إكمال قصة خيالية  +إعادة سرد قصة

مسابقة في دراسة

مقروءة.

كتابة جمل فعلية

نشاطات مقترحة

وبعض أدوات
الربط في الكتابة

القارب َوا ْل َب ْح ُر

استظهار

ستيفاني بدر

النص

معارف لغوية
الفاعل

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

إمالء (عالمات

نشاطات مقترحة
جمع المعلومات

الوقف  +األحرف

حول وسائل النقل

ش ْك ًال)
المتقاربة َ

(بين الماضي
والحاضر)

إمالء

تعبير كتابي

خط  +تمارين

توظيف بعض

إمالئية (التاء في

الفعل)

مفردات القراءة

نشاطات مقترحة

برمجة األساسي الثاني

ستيفاني بدر

سنة8102-8102

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

شباط

1-15

قراءة (شعر) power

إعادة سرد قصة

قراءة (شعر) power Point

المفعول به

تمارين

َّ
يح.
س َوا ْل َغ ْي ُم والر ُ
الش ْم ُ

إمالئية

في التعبير.

كتابة مقدمة

قراءة (شعر) power

قصة جديدة

(التاء في

وخاتمة لقصة

الفعل)

خيالية.

َّ
يح.
س َوا ْل َغ ْي ُم والر ُ
الش ْم ُ

Point

آذار

مدروسة  +سرد

َّ
يح
س َوا ْل َغ ْي ُم والر ُ
الش ْم ُ

انطالقًا من
الرسوم.

الشهر

األسبوع

استظهار

7-1

آذار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

إعادة سرد قصة

فأر
ا ْل ُ
غير
َّ
الص ُ

زمن الفعل

خط  +تمارين إمالئية

مدروسة  +سرد
قصة باالستعانة

تعبير كتابي

Point

نشاطات مقترحة

كتابة مقدمة وخاتمة لقصة

 +مسابقة في دراسة

(التاء الطويلة في آخر

خيالية  +ايجاد حل لمشكلة

النص

االسم).

معينة.

بالرسوم الموجودة.

الشهر

األسبوع
15-11

آذار

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

إعادة سرد قصة

نكبوت
الع
ُ
َ
استماع

تمييز الفاعل من

خط +إمالء (مراجعة

المفعول به  +تعلم

عالمات الترقيم  +كتابة

واقعية مسموعة +

معرفة إكمال قصة.

عاقبة

السرعة

والطيش

زمن الفعل.

التاء الطويلة).

تعبير كتابي
تعلم كتابة مقدمة وخاتمة
لقصة خيالية  +إيجاد حل
لمشكلة معينة.

نشاطات مقترحة

برمجة األساسي الثاني
الشهر

األسبوع

استظهار

سنة8102-8102
تعبير شفهي

11-18

آذار

قراءة
ال ِهر

معارف لغوية

ستيفاني بدر
إمالء

تعبير كتابي

خط  +تمارين إمالئية

العجوز.

(كتابة التاء المربوطة في

+مسابقة

آخر الكلمات)

نشاطات مقترحة
نشاط لعيد األم

في دراسة

النص
الشهر

األسبوع

آذار

11-12

الشهر

استظهار

تعبير شفهي
استخدام روابط
الزمان  +ترتيب

أحداث قصة بحسب

قراءة

ِ
س
الم َه ْند ُ
ُ
غير
الص
َّ ُ

التسلسل الزمني.

معارف لغوية

إمالء

الفعل مع ضمائر

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

كتابة خاتمة لقصة واقعية +
ترتيب أحداث قصة بحسب

المتكلم

التسلسل الزمني.

التحويل من الماضي
إلى الحاضر

 +مسابقة في المعارف

اللغوية
األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

5-1

تطعيم
ُ
ِ
األشجار

إكمال قصة واقعية +

الفعل مع ضمائر

سرد قصة واقعية

الغائب والمتكلم

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

11-8

تطعيم
ُ
ِ
األشجار

نيسان

قراءة

انطالقًا من الرسوم.

معارف لغوية

إمالء
خط  +تمارين إمالئية
(كتابة الهمزة في أول
الكلمات مع الحركات

تعبير كتابي
إيجاد حلول للمشاكل التي
تواجه شخصيات القصة

نشاطات مقترحة
نشاط ليوم االنفتاح
على اآلخر

القصيرة الثالث ومع "الـ"
التعريف)

الشهر
نيسان

قراءة

ر ِائ َح ُة األُم

معارف لغوية

إمالء

الفعل مع ضمائر

خط  +تمارين إمالئية

المخاطب

(التنوين وطريقة كتابته)

تعبير كتابي
التدرب على كتابة قصة قصيرة
بالتدرج وباالستناد إلى الرسوم
والى بعض التعابير.

نشاطات مقترحة

برمجة األساسي الثاني

الشهر

األسبوع

سنة8102-8102

استظهار

17-15

نيسان

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

استخدام روابط الزمان +ترتيب

لوحة النظافة

تصريف الفعل

خط  +إمالء (كتابة

التدرب على كتابة

ضمائر المتكلم

المربوطة في موضعها

وباالستناد إلى رسوم

والمخاطب.

الكلمة).

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

استخدام التعابير الدالة على

استماع

اإل رشادات في الحديث  +تحديد

عالمات

صاحبها.

 +نص لوحة

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

نص لوحة

الطلب في

ترتيبا زمنيًّا  +سرد
األحداث
ً
قصة واقعية.

الشهر

األسبوع

أيار

2-1

الشهر

األسبوع

استظهار

المخالفة وتوجيه اإلرشاد إلى

استظهار

ستيفاني بدر

13-2

أيار

الماضي مع
والغائب

التاء الطويلة أو

والهمزة في أول

نشاطات مقترحة

قصة قصيرة بالتدرج
وبعض التعابير.
تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

الترقيم

المخالفات.

المخالفات.

األمر والنهي

 +مسابقة في

دراسة النص

إمالء
خط  +تمارين

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

استخدام التعابير

إمالئية (كتابة الشدة

الدالة على اإلرشاد

والمدة)

في الكتابة  +تحديد
المخالفة وتوجيه

اإل رشاد إلى صاحبها.
الشهر

األسبوع

أيار

17-12

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تحضير وجبة طعام  +استخدام

كي َكة

اإلثبات والنفي

خط  +إمالء (إدخال

+مسابقة في

"ف " و " ب " و " ك "

أفعال األمر في إعطاء

التعليمات.

الشوكوالته.

دراسة النص

على األسماء المعرفة
بـ "الـ".

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

برمجة األساسي الثاني

الشهر

سنة8102-8102

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

11-13

قراءة (شعر)
امر أَو ِ
ِ
ام ُر
أَو ُ

تقديم عرض شفهي

قراءة

التعبير عن آداب الزيارة

إرشادي موضوعه
طريقة تحضير وجبة

(شعر)
امر أَو ِ
ِ
ام ُر
أَو ُ
اصل في
التَّو ُ

بأسلوب التوجيه واالرشاد.

األسبوع

استظهار

أيار

طعام.

معارف لغوية

ستيفاني بدر

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة
األسبوع الثقافي
نشاط ليوم االنفتاح
على الثقافات
 +عرض خط

زمني حول تطور

الصف
َّ

وسائل النقل +
عرض أبحاث

التالميذ
الشهر

21-17

أيار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

استخدام مؤشرات

اصل في
التَّو ُ

االستفهام +

خط  +إمالء (ترسيخ

أسلوب اإل رشاد في زيارة

أساليب النفي

السابقة).

معينة (دراجة).

اإلرشاد

الصف
َّ

استخدام

واألمر والنهي
واالستفهام.

المكتسبات اإلمالئية

األقارب وفي استخدام آلة

توظيف التعابير الدالة على
اإلرشاد في ا ْل ِكتابة  +توجيه

إرشادات وتعليمات حول
السباحة.

 +مسابقة في التعبير.

نشاطات مقترحة

برمجة األساسي الثاني

سنة8102-8102

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

حزيران

7-2

قراءة (شعر)

استخدام مؤشرات

قراءة

الضوئي ُة

تحديد المخالفة وتوجيه

اإلرشادات

اإل رشاد إلى صاحبها.

الضوئي ُة

الشهر

األسبوع

اإلرشادات

االرشاد

معارف لغوية

ستيفاني بدر
إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

(شعر)

 +مسابقة

في دراسة
النص
11-13

حزيران

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

مسابقة في

خط  +إمالء كتابة

الشدة والمدة  +إدخال

توظيف التعابير الدالة على
االرشاد في ِ
الكتابة.

اللغوية

ف-ب-ك على

توجيه إرشادات َوتَ ْعليمات

المعارف

األسماء المعرفة بـ "الـ"

َح ْو َل السباحة.

نشاطات مقترحة

