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5 Evaluation et consolidation des acquis de l'unité Iالصحراوٌة القلعةثقويم ودعم مكخسبات املحعلمين في الوحدة ألاولى

Signature de M. l'inspecteur:Signature de M. le directeur:Signature de l'enseignant:

la lettre i

Les enfants lisent
Présenter sa fourniture, 

informer sur son école

 قراءة 999 الى 101 من األعداد تعرف

وتمثٌال وكتابة
la lettre bزهور باقةتتمة حواسً؟ على أحافظ كٌفحواسً؟ على أحافظ كٌف

Les enfants lisent

Se présenter / 

présenter ses 

camarades, ses proches.

وتمثٌال وكتابة قراءة 100 العدد تعرف
 اكتشاف فً السمع حاسة دور

المحٌط

 مختلف بٌن أمٌز كٌف

األصوات؟
la lettre aاأللوان حدٌقة

 وكتابة قراءة 99 الى 0 من األعداد تعرف

وتمثٌال

 اكتشاف فً اللمس حاسة دور

المحٌط
العجٌب الحٌوانوالساخن؟ البارد بٌن أمٌز كٌف

Réaliser l'album de son 

école

la lettre m

 الزاوٌة، القائم المثلث: هندسٌة أشكال انشاء

تربٌعات على المربع المستطٌل،

 واحدة حاسة تكفً هل

محٌطً؟ مع للتواصل

 للتواصل بتكامل الحواس عمل

المحٌط مع
نظٌفة بٌئتً

Se
m

ai
ne

Projet de classeالحصة الثاهيةالحصة ألاولى
Activités de lecture et 

d'écriture
PoésieActivités orales

املفيد في النشاط العلمي
املخحار في التربية الخشكيلية

الرياضيات

النشاط العلمي

ثربية جشكيلية

Langue française

2 AEPNiveau: Etablissement:

Le chemin des lettres
الجيد في الرياضيات

 Enseignant: Académie régionale:

 Année scolaire: Direction provinciale:

Unité II : Ma grande famille 
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5 Evaluation et consolidation des acquis de l'unité IIالفارغة السٌارةثقويم ودعم مكخسبات املحعلمين في الوحدة الثاهية

Signature de M. l'inspecteur:Signature de M. le directeur:Signature de l'enseignant:

la lettre n

J'aime mon papa
Informer sur sa grande 

famille

 بدون) للطرح االعتٌادٌة التقنٌة استعمال

999 الى 0 من األعداد نطاق فً (احتفاظ
la lettre eالحً مسجد.أسنان طقم وأصنع خطة أضعاألكل؟ أوقات وأحترم أنظم كٌف

J'aime mon papa
Présenter les membres 

de sa famille

 قٌاس فً واستعمالها (m, dm, cm) تعرف

األطوال

 الحفاظ فً الرٌاضة دور ما

المفاصل؟ صحة على
la lettre oودعم تقوٌموظائفها؟ وما أسنانً أنواع ما

جسمً؟ مفاصل أكتشف كٌفوترتٌبها 999 الى 0 من األعداد مقارنة
 بالنسبة المفاصل دور ما

لجسمً؟
الموسمً العٌد

Réaliser l'arbre 

généalogique de la 

famille

la lettre l

 نطاق فً للجمع االعتٌادٌة التقنٌة استعمال

999 الى 0 من األعداد

 للصحة األغذٌة نظافة أهمٌة ما

الجسم؟
خاص دعمأسنانً؟ صحة على أحافظ كٌف

Se
m
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ne

Projet de classeالحصة الثاهيةالحصة ألاولى
Activités de lecture et 

d'écriture
PoésieActivités orales

املفيد في النشاط العلمي
املخحار في التربية الخشكيلية

الرياضيات

النشاط العلمي

ثربية جشكيلية

Langue française

2 AEPNiveau: Etablissement:

Le chemin des lettres
الجيد في الرياضيات

 Enseignant: Académie régionale:

 Année scolaire: Direction provinciale:

Unité II : Ma grande famille 
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5 Evaluation et consolidation des acquis de l'unité IIIودعم تقوٌمثقويم ودعم مكخسبات املحعلمين في الوحدة الثالثة

Signature de M. l'inspecteur:Signature de M. le directeur:Signature de l'enseignant:

la lettre t

La cuisine

Conseiller, 

recommander, 

Prescrire, Interdire

 10و 5و 2 فً الضرب خاصٌة تعرف

وتوظٌفها
la lettre pوالقصر الساحرةالقوى؟ أنواع أتعرف كٌفجسم؟ حركة تغٌٌر ٌمكن كٌف

La cuisine

Informer, s'informer 

sur la nourriture et la 

santé

 باالحتفاظ للطرح االعتٌادٌة التقنٌة استعمال

999 الى 0 من األعداد نطاق فً

 بحاسة الصوت عالقة ما

السمع؟
la lettre uنظٌفة مدٌنتً.بسٌطا هاتفا وأصنع خطة أضع

(g , kg) بــ الكتل وقٌاس تقدٌر
 هً وما الصوت ٌنتج كٌف

خاصٌاته؟
الصغٌرة القرٌةالصوت؟ انتشار أوساط هً ما

Réaliser un dépliant sur 

la nourriture et la santé

la lettre d

األم عٌدتتمة القوة؟ مفعول أكتشف كٌفالقوة؟ مفعول أكتشف كٌفالضرب

Se
m
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ne

Projet de classeالحصة الثاهيةالحصة ألاولى
Activités de lecture et 

d'écriture
PoésieActivités orales

املفيد في النشاط العلمي
املخحار في التربية الخشكيلية

الرياضيات

النشاط العلمي

ثربية جشكيلية

Langue française

2 AEPNiveau: Etablissement:

Le chemin des lettres
الجيد في الرياضيات

 Enseignant: Académie régionale:

 Année scolaire: Direction provinciale:

Unité II : Ma grande famille 
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5 Evaluation et consolidation des acquis de l'unité IVالملونة الفراشةثقويم ودعم مكخسبات املحعلمين في الوحدة الرابعة

Signature de M. l'inspecteur:Signature de M. le directeur:Signature de l'enseignant:

la lettre f

Connais-tu mon beau 

village?
Décrire un lieu

 مأخوذة بٌانات باستعمال بسٌطة مسائل حل

جدول من

 على المحافظة كٌفٌة تعرف

النباتات
la lettre vوالفواكه الخضر لعبةالمختلفة بأجزائها نبتة صنع

Connais-tu mon beau 

village?

Raconter un 

évenement vécu

 القن، المسار، الخانة،) الشبكة على التنقل

(المعلمة العقدة،
la lettre rالقسم زجاجٌةالنباتات أوراق أنواع تعرفوالسٌقان الجذور أنواع تعرف

النباتات أنواع تعرف4و 3 فً الضرب
 الرئٌسٌة األجزاء تعرف

للنباتات
البحر أعماق

Réaliser un dossier sur 

son village

la lettre h

7و 6 فً الضرب
 التً النباتٌة األجزاء تعرف

تؤكل
صورتً أزٌنالنباتات نمو كٌفٌة تعرف

Se
m
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ne

Projet de classeالحصة الثاهيةالحصة ألاولى
Activités de lecture et 

d'écriture
PoésieActivités orales

املفيد في النشاط العلمي
املخحار في التربية الخشكيلية

الرياضيات

النشاط العلمي

ثربية جشكيلية

Langue française

2 AEPNiveau: Etablissement:

Le chemin des lettres
الجيد في الرياضيات

 Enseignant: Académie régionale:

 Année scolaire: Direction provinciale:

Unité II : Ma grande famille 
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5 Evaluation et consolidation des acquis de l'unité Vزٌنة قفطانثقويم ودعم مكخسبات املحعلمين في الوحدة الخامسة

Signature de M. l'inspecteur:Signature de M. le directeur:Signature de l'enseignant:

la lettre k

MerieDécrire un animal

 إنشاء -- (2) للضرب االعتٌادٌة التقنٌة

(2) هندسٌة أشكال
الهواء فً التنقل أنماط تعرف

 جناح مجسم وصنع خطة وضع

طائر
la lettre c (ca-co-cu)عاشوراء لٌلة

Merie
Informer, s'informer 

sur des animaux

الحٌوانات نمو كٌفٌة تعرفالترصٌف -- (1) للضرب االعتٌادٌة التقنٌة
 عند التنفس أعضاء اكتشاف

الحٌوانات
la lettre c (ce-ci)ودعم تقوٌم

 العقربٌة الساعة قراءة -- 9و 8 فً الضرب

بالدقائق والرقمٌة

 وسط حسب الحٌوانات تصنٌف

عٌشها

 عند التغذٌة نظام اكتشاف

الحٌوانات
السحرٌة اللطخة

Réaliser un 

documentaire sur les 

animaux

la lettre s (ss)

خاص دعمالماء فً التنقل أنماط تعرفالٌابسة فً التنقل أنماط تعرفوالسنتلتر باللتر السعة قٌاس--  المجسمات

Se
m

ai
ne

Projet de classeالحصة الثاهيةالحصة ألاولى
Activités de lecture et 

d'écriture
PoésieActivités orales

املفيد في النشاط العلمي
املخحار في التربية الخشكيلية

الرياضيات

النشاط العلمي

ثربية جشكيلية

Langue française

2 AEPNiveau: Etablissement:

Le chemin des lettres
الجيد في الرياضيات

 Enseignant: Académie régionale:

 Année scolaire: Direction provinciale:

Unité II : Ma grande famille 
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5 Evaluation et consolidation des acquis de l'unité VIودعم تقوٌمثقويم ودعم مكخسبات املحعلمين في الوحدة السادسة

Signature de M. l'inspecteur:Signature de M. le directeur:Signature de l'enseignant:

la lettre j

La rondeDécrire

 إنشاء -- (3) والضرب والطرح الجمع

(3) هندسٌة أشكال

 العازلة األجسام بٌن التمٌٌز

والموصلة
la lettre xالمتحرك الطائر لعبةبسٌطة دارة وصنع خطة وضع

La ronde
Raconter un 

évenement vécu

 استعمال -- (2) والضرب والطرح الجمع

المتداولة المالٌة واألوراق النقدٌة القطع
الغازٌة الحالة تعرف

 درجة حسب المواد تصنٌف

الصالبة
la lettre g (ge-gi)برٌدٌة بطاقة

: (2) الزمن -- (1) والضرب والطرح الجمع

الزمنٌة المدة

 الصلبة الحالة بٌن التمٌٌز

السائلة والحالة

 الصلبة الحالتٌن خاصٌات

والسائلة
الشمسٌة النظارات

Réaliser un dossier sur 

les fêtes

la lettre z

 بٌانات وتأوٌل قراءة--  القائمة الزاوٌة

جدول فً واردة

 المصباح مكونات تعرف

الكهربائً

 الدارة عناصر تعرف

البسٌطة الكهربائٌة
جدي ضٌعة إلى

Se
m

ai
ne

Projet de classeالحصة الثاهيةالحصة ألاولى
Activités de lecture et 

d'écriture
PoésieActivités orales

املفيد في النشاط العلمي
املخحار في التربية الخشكيلية

الرياضيات

النشاط العلمي

ثربية جشكيلية

Langue française

2 AEPNiveau: Etablissement:

Le chemin des lettres
الجيد في الرياضيات

 Enseignant: Académie régionale:

 Année scolaire: Direction provinciale:

Unité II : Ma grande famille 




