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ًّػ١ َٝادٜٔ  ايعسب١ٝ اي

 :املٓطٛم فِٗ َٝدإ .1
بػريٖا،  أٚ بايٝد إغازات تصاسب٘ ب٘، ا٫ْفعاٍ ٚإبدا٤ ايصٛت ظٗاز٠ ْص إيكا٤            ٖٚٛ

 املٓطٛم يف ٜتٛافس إٔ ٚجيب .اضتذاب١ أنجس ٚدعًِٗ عٛاطفِٗ ٚتٛدٝ٘ ايطاَعني ثاز٠إل

 ٜطع٢ ف٬ تّٓفر إٔ ٜعٓٝ٘ ٫ ٚيهٔ َا، بفهس٠ ٜكتٓع قد ايّطاَع ٭ٕ ا٫ضتُاي١ عٓصس

 .املطًٛب َٔ ايػسض حيكل ايرٟ ٖٛ ٭ْ٘ املٓطٛم عٓاصس أِٖ َٔ ايعٓصس ٖٚرا يتشكٝكٗا،

 .ايّػفٟٛ ايّتعبري َٝدإ .2
 نُا املػاعس،  ٚإبدا٤ ا٭ساضٝظ عٔ يًتعبري ٚٚض١ًٝ ا٭فهاز، عسض أدٚات َٔ أدا٠ ٖٛ

 .بٝٓٗا ٚايسبط ٚتسضٝدٗا ا٭يفاظ اختٝاز طسٜل عٔ ا٭دا٤ ٚدٛد٠ ايّتفهري سطٔ حيكل أْ٘

 ٚايّتعبري ايٛظٝفٞ، ايّتعبري :«غهًني ٜٚتدر ٚا٭فهاز، يًُعًَٛات إزضاٍ أدا٠ ٖٚٛ

  »اإلبداعٞ

 .املهتٛب فِٗ َٝدإ .3
 زتُٛع١ ٜتٓاٍٚ ذٖين ْػاط فٗٛ َكس٠٤ٚ، د٫٫ت إىل ايسَٛش ترتدِ فهس١ٜ عًُٝات ٖٛ

 أِٖ ٜٚعترب ،)ايٓص ٚتكِٝٝ املعًَٛات، ٚاضتعُاٍ ايبٓا٤، إعاد٠ ايفِٗ،( املسنبات َٔ

 ٜٚػٌُ ا٫ضتط٬ع، ٚسب املتع١ ٚت١ُٝٓ ايتفهري ٚإثسا٤ املعسف١، انطاب يف ٚض١ًٝ

 .ٚاملطايع١ ٚاحملفٛظات ايكسا٠٤ ْػاط املٝدإ

 .ايهتابٞ ايتعبري َٝدإ .4
 ٚاضح َٓطذِ َٓطكٞ ٚبأضًٛب ضًِٝ بػهٌ املهتٛب١ ايًػ١ اضتعُاٍ ع٢ً ايكدز٠ ٖٛ

اإلدَاز،  يع١ًُٝ ايٓٗا١ٝ٥ ايصٛز٠ ٖٚٛ .ٚاملٍٝٛ ٚايعٛاطف ا٭فهاز خ٬ي٘ َٔ ترتدِ

 .املتعًُني طسف َٔ املُازض١ ايهتاب١ٝ ايٓػاطات نٌ خ٬ٍ َٔ ٜٚتذطد

 .ايهفا٤ات .5

 ايهفا٠٤

 ايّػا١ًَ

 

ٜتٛاصٌ َػاف١ٗ ٚنتاب١ بًػ١ ض١ًُٝ يف ٚضعٝات خطاب١ٝ داّي١، ٜٚكسأ 

، ْصٛصا َٔ شتتًف ا٭مناط  َع ايرتنٝص ايُٓطني ايتفطريٟ ٚاذتذادٞ

 ّٕٛ ٜٔ إىل َا١٥ ٚمخطني ن١ًُ، َػهٛي١ دـص٥ٝا قـسا٠٤ عػسَٔ َا١٥ ٚتته

 .ضًُٝـ١، ٜٚفُٗٗا، ٜٚٓتذٗا نتـاب١ يف ٚضعٝات تٛاصًٝـ١ دايـ١

 ايهفا٤ات

 ارتتا١َٝ

 

 .ٜفِٗ ْصٛصا ٜػًب عًٝٗا ايُٓطإ ايتفطريٟ ٚاذتذادٞ:فِٗ املٓطٛم

 .ٜتٛاصٌ غفٜٛا يف ٚضعٝات تفطري١ٜ ٚسذاد١ٝ داّي١:ايتعبري ايّػفٟٛ

قسأ ْصٛصا ٜػًب عًٝٗا ايُٓطإ ايتفطريٟ ٚاذتذادٞ ٟ:فِٗ املهتٛب

 ّٕٛ زا٠٤ ـش٥ٝا مـَػهٛي١ ز ن١ًُ،  ٜٔ إىل َا١٥ ٚمخطنيعػسَا١٥ َٚٔ تته

 .٠، ٜٚفُٗٗاـضًِٝ، حت١ًًٝٝ

  إىل عػس٠ أضطسأضطسْتر نتاب١ ْصٛصا َٔ مثا١ْٝ ٟ:ايّتعبري ايهتابٞ

 .غًب عًٝٗا ايُٓطإ ايتفطريٟ ٚاذتذادٟٞ
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 :َسنبات ايهفا٠٤ .6

 املسنبات املٝدإ

 فِٗ املٓطٛم

 .ٜسّد اضتذاب١ ملا ٜطُع

 .تفاعٌ َع ايّٓص املٓطٛمٟ

ًٌّ َعامل ايٛضع١ٝ ايتٛاص١ًٝ  .حي

ِّٝ  .ايّٓص املٓطٛم َطُٕٛ ٜك

 ايّتعبري ايّػفٟٛ

 .ٜتٛاصٌ َع ايػري 

 .ٜفِٗ سدٜج٘

 .ٜكدّ ذات٘ ٜٚعرب عٓٗا

 فِٗ املهتٛب

 . ٚ ٜعٝد بٓا٤ املعًَٛات ايٛازد٠ يف ايٓص املهتٛب ٜفِٗ َا ٜكسأ

 ٜطتعٌُ املعًَٛات ايٛازد٠ يف ايٓص املهتٛب

ِّٜٝطتعٌُ إضرتاتٝذ١ٝ ايكسا٠٤ ٚ   .ايٓص املهتٛب َطُٕٛ ٜك

 .ايّتعبري ايهتابٞ

 .ٜتعسف ع٢ً شتتًف أغهاٍ اذتسٚف ٚايطٛابط  يًهتاب١ بايعسب١ٝ

 .ٜتشهِ يف َطتٜٛات ايًػ١ ايهتاب١ٝ

 .ٜٓتر َٓصٛصات سطب ٚضع١ٝ

 :شتطط تٓاٍٚ َٝادٜٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ خ٬ٍ ا٭ضبٛع .7
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أْٛاع ايكسا٠٤                                                         

: ٖٓاى أْٛاع َتعّدد٠ يًكسا٠٤ ٖٚٞ

ٖٞ ايكسا٠٤ اييت تعتُد بػهٌ أضاضٞ ع٢ً ايعٝٓني، فٗٞ قسا٠٤ تفتكد : ايكسا٠٤ ايّصاَت١  .1

إخساز أٟ صٛت ضٛا٤ َستفع أٚ َٓدفض، ٫ٚ ٜكّٛ ايكاز٨ بتشسٜو غفتٝ٘ عٓد ايكسا٠٤ 

ِّ اضتعُاٍ ٖرا ايٓٛع َٔ ايكسا٠٤ يف املساسٌ ايتع١ًُٝٝ املدتًف١ يهٔ بٓطب  ايصاَت١، ٜٚت

شٜاد٠ ايسغب١ يف : َتبا١ٜٓ َٚتفاٚت١، ٚهلرٙ ايكسا٠٤ ايعدٜد َٔ ا٭غساض اييت تكّٛ عًٝٗا ٖٚٞ

متهٔ ايكاز٨ . تُٓٞ يد٣ ايكاز٨ ا٭ساضٝظ ادت١ًُٝ ٚايرٚم ايسفٝع. ايتُّعٔ ٚايترٚم يًكسا٠٤

قدز٠ ايكاز٨ ع٢ً سفغ ٚختصٜٔ ا٭يٛإ املدتًف١ . َٔ فِٗ َا ٜتِ قسا٤ت٘ بطسٜك١ أعُل ٚأفطٌ

سصٍٛ ايكاز٨ ع٢ً نِ ٖا٥ٌ َٔ املفسدات ٚاملعاْٞ، . يٮدب ٚاييت تطتشل اذتفغ ٚايكسا٠٤

تعترب : يًكسا٠٤ ايصاَت١ ايعدٜد َٔ املصاٜا ٖٚٞ. ٚتطٜٛس اإلَهاْٝات ايًػ١ٜٛ ٚايفهس١ٜ يدٜ٘

ايكسا٠٤ ايصاَت١ َٔ ايطسم اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا انتطاب املعازف ٚاذتصٍٛ ع٢ً املتع١ اييت 

تعترب ٖرٙ ايطسٜك١ أفطٌ ٚأضسع َٔ ايطسٜك١ ادتٗس١ٜ، ٚتعّد . ٜسٜدٖا ايكاز٨ َٔ خ٬ٍ قسا٤ت٘

تعترب ايطسٜك١ اييت ت٪دٟ إىل تسنٝص ايكسا٤ عٓد . َٔ ايطسم ا٫قتصاد١ٜ يف حتصٌٝ املعًَٛات

ايكسا٠٤، ٚسصس ايعكٌ يف املعًَٛات اييت ٜكسأٖا قسا٠٤ صاَت١ ٜٚطتطٝع فُٗٗا بػهٌ أدّم 

ٜعتاد ايطايب َٔ خ٬ٍ ايكسا٠٤ . حيصٌ ايكاز٨ َٔ خ٬هلا ع٢ً اهلد٤ٚ ٚايصُت ٚايساس١. ٚأضسع

ّْٗا . ايصاَت١ ع٢ً ْفط٘ يف ع١ًُٝ ايفِٗ ٚايدزاض١ تعترب أضٌٗ ٚأٜطس َٔ ايكسا٠٤ ادتٗس١ٜ؛ ٭

ًّص ايكاز٨ َٔ ايٓطل ايجكٌٝ ٚع٬َات اإلعساب ٚتػهًٝٗا  .خت

 ٖٞ عهظ ايكسا٠٤ ايصاَت١ ٖٚٞ تكّٛ ع٢ً ايٓطل باذتسٚف ٚإخسادٗا َٔ :ايكسا٠٤ ادتٗس١ٜ  .2

شتازدٗا، ٚجيب ا٫يتصاّ بٛاقع ايٛقف ايصشٝح ٚايكسا٠٤ ايصشٝش١ ٚاييت ختًٛ َٔ أٟ أخطا٤، 

ٖٚٞ تعتُد ع٢ً ايكسا٠٤ بصٛت َستفع ٚايتعبري عٔ املعاْٞ اييت ٜتِ قسا٤تٗا، ٜٛدد زتُٛع١ 

إٔ تهٕٛ ايكسا٠٤ ذات دٛد٠ عاي١ٝ : َٔ ايػسٚط اييت جيب إٔ تتٛافس يف ايكسا٠٤ ادتٗس١ٜ ٖٚٞ

يف ْطل ايهًُات، ٚا٭دا٤ بطسٜك١ سط١ٓ ٚض١ًُٝ، ٚجيب ا٫يتصاّ باملدازز ايصشٝش١ 

ّٝد بايٛقف امل٥٬ِ ٚاملٓاضب عٓد ع٬َات ايرتقِٝ. يٮصٛات ا٫يتصاّ بايطبط ايصشٝح . ايتك

 جيب إٔ ٜتُّتع بايطسع١ املٓاضب١ يع١ًُٝ ايفِٗ ٚاإلفٗاّ. ذتسنات اإلعساب

ّْٗا تعتُد ع٢ً :قسا٠٤ ا٫ضتُاع.  .3  ختتًف ٖرٙ ايكسا٠٤ عٔ ايكسا٠٤ ادتٗس١ٜ ٚايّصاَت١ يف أ

ِّ مساع٘ َٔ اٯخسٜٔ، ٚتطتعٌُ ٖرٙ ايطسٜك١ يف مجٝع  ع١ًُٝ ايّطُع فكط، ٚتًكٞ َا ٜت

ّٝصات ٖٚٞ تهٕٛ : املساسٌ ايدزاض١ٝ باضتجٓا٤ املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥، ٚهلا ايعدٜد َٔ ايفٛا٥د ٚاملُ

طسٜك١ دٝد٠ يتدزٜب ايطًب١ ع٢ً سطٔ ا٫ضتُاع ٚسصس ايعكٌ فُٝا ٜكٛي٘ املتهًِ 

ّٝد٠ يف ايهػف عٔ املٛاٖب ٚاإلَهاْٝات املدتًف١ . ٚايطسع١ ايعاي١ٝ يف ايفِٗ تعّد ٚض١ًٝ د

َعسف١ املػانٌ اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايطًب١، . يًطًب١، ٜٚتِ َعسف١ مجٝع ايفسٚقات بني ايطًب١

تعترب ٚض١ًٝ فّعاي١ يف تًّكٞ املهفٛفني ايعًِ املٓاضب، . ٚايعٌُ ع٢ً ع٬دٗا ٚتصشٝشٗا

 .ٚتطتددّ يف املساسٌ ادتاَع١ٝ ٚيدزاضات ايع١ًٝ ٚيف احملاضسات
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 .اضرتاتٝذٝات ايكسا٠٤                                               

 : ايّسبــــط. 1

 :خيًل ايكسا٤ زٚابطِٗ ارتاص١ َع ايٓص، ٚاييت ٖٞ إَا إٔ تهٕٛ َع

 (ايٓص َع ايرات)أسداخ سٝاتِٗ ارتاص١  -

 (ايٓص َع ْص آخس)ْصٛص أخس٣  -

 (ايٓص َع ايعامل)سدخ يف ايعامل  -

ّٓص َطتددًَا ٖرٙ  ٚيف ٖرٙ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ٜطتددّ ايكاز٤ٟ َعازف٘ ارتاص١ يتطاعدٙ ع٢ً فِٗ اي

 : ايطسٜك١ يف ايتفهري

 (زبط ايٓص َع ْص آخس).. …٭ْ٘. .......……ٜرنسْٞ ٖرا ايٓص مبا قسأت٘ يف 

 (زبط ايٓص َع ايرات).. … ٭ْ٘……ٜرنسْٞ ٖرا ايٓص مبا سدخ يٞ عٓدَا

 (زبط ايٓص َع ايعامل).. ……٭ْ٘.. ……ٜرنسْٞ ٖرا ايٓص مبا مسعت٘ عٔ 

 :منٛذز يًّتدزٜظ

أثٓا٤ ايكسا٠٤ ٜطٝف ايت٬َٝر . ايهتاب/ ٜصٓع ايط٬ب عُٛدٜٔ َع تطُٝتُٗا أْا: أْا ٚايهتاب

ّٓص ٚسٝاتِٗ ارتاص١  .ايتفاصٌٝ اييت جيدٕٚ فٝٗا تػابًٗا َا بني اي

 : ايتٓبــــ٪ . 2

ّٓص أٚ ايّصٛز أٚ خرباتِٗ ايّطابك١ يف ايتٓب٪ مبا ٖٛ ٫سل يف  يف ٖرٙ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ٜطتددّ ايكسا٤ اي

ّٓص قبٌ قسا٤ ايٓص أٚ أثٓا٤ ايكسا٠٤، َع َساعا٠ تعدٌٜ فُِٗٗ أ٫ًٚ بأٍٚ يف ساٍ دا٤ت  ايكص١ أٚ اي

 .تٛقعاتِٗ شتايف١ ملا ٖٛ َٛدٛد يف ايٓص

 :منٛذز يًّتدزٜظ

بعد ايكسا٠٤، ٜٚهتب ايت٬َٝر /ٜٛضع يف املدطط خاْتني بعٓٛإ قبٌ ايكسا٠٤: بعد/شتطط قبٌ

تٛقعاتِٗ قبٌ ٚأثٓا٤ ايكسا٠٤ يف خا١ْ قبٌ، ثِ بعد ايكسا٠٤ عًِٝٗ إَا إٔ ٜ٪ندٚا صٛاب تٛقعاتِٗ أٚ إٔ 

 .ٜسفطٖٛا يف خا١ْ بعد

 :ايتطا٩ٍ. 3

يف ٖرٙ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ٜطع ايكسا٤ أض٦ًتِٗ ٚاضتفٗاَاتِٗ ارتاص١ سٍٛ ايٓص ٚجيٝبْٛٗا بأْفطِٗ َٔ 

ُّ ل فُِٗٗ ي٘ ميهٔ هلرٙ ا٭ض١ً٦ إٔ تهٕٛ َٔ ق بٌ ايكاز٤ٟ ْفط٘ أٚ ست٢ . خ٬ٍ قسا٠٤ ايٓص، مما ٜع

 .َٔ قبٌ شًَٝ٘ أٚ ا٭ضتاذ

 :أَج١ً يبعض ا٫ضتفٗاَات

 ..َت٢.. أٜٔ.. َاذا.. َٔ    ..َا ايسابط     …نٝف هلرا إٔ حيدخ           .. أتطا٤ٍ ملاذا

 :منٛذز يًتدزٜظ

ٜطع ايت٬َٝر تطا٫٩تِٗ ارتاص١ سٍٛ ايٓص، ّٚ تكدّ  باضتدداّ أٚزام امل٬سعات اي٬صك١: ايتطا٩ٍ

ّٟ  َٔ ٖرٙ ايتطا٫٩ت ٜكّٛ بإشاي١ ايٛزق١ اي٬صك١  .ايكسا٠٤ نًُا ٜعجس أٟ َِٓٗ ع٢ً إداب١ ٭



5 
 

 :املساقب١. 4

  يف ٖرٙ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ٜتٛقف ايكاز٤ٟ أثٓا٤ ايكسا٠٤ يٝتشكل َٔ تسابط ا٭سداخ، ٜٚعسف َت٢ خيتٌ املع٢ٓ

 :منٛذز يًّتدزٜظ

 اي٬صك١، عٝح تعرب نٌ َٓٗا عٔ ا٭زشامأثٓا٤ ايكسا٠٤ ٜكّٛ ايط٬ب بٛضع زَٛش باضتدداّ : ايرتَٝص

ّٓص     :عباز٠ َٔ اٯتٞ ّٓص                                    أفِٗ اي  ٫ أفِٗ اي

 (اعتُدت ع٢ً اذتدع ٚايتٛقع)تٛيٝت ا٭َس بٓفطٞ 

ّٛ ز. 5  :ايتص

َٗاز٠ ايتصٛز َٔ أفطٌ املٗازات فٗٞ متٓح ايٓص سٝا٠، . ٜطع ايكاز٤ٟ ٖٓا صٛز٠ ذ١ٖٝٓ ملا يف ايٓص

ايتصٛزات اييت قد تٓػأ يف ذٖٔ ايكاز٤ٟ ميهٔ إٔ تهٕٛ . ٚتفعّ ٌ نٌ اذتٛاع ٚحتفص ارتٝاٍ ٚاإلبداع

 :َجٌ

 ..أغعس مبا أقسأ.. أز٣ َا أقسأ

 ..ٚنأْ٘ فًِٝ ٜعسض يف عكًٞ

 ..أصٓع صٛزًا يف ذٖين أثٓا٤ ايكسا٠٤

 :منٛذز يًتدزٜظ

أثٓا٤ ايكسا٠٤ ٜسضِ ايط٬ب خت٬ٝتِٗ سٍٛ ايٓص، ثِ يف زتُٛعات ٜكَٕٛٛ مبػازن١ َا : اقسأ ٚازضِ

 .زمسٛٙ ٜٚتٓاقػٕٛ سٍٛ تفطري نٌ زضِ ٚأضباب اختٝازِٖ هلرا ايتصٛز

 :ايتًدٝص. 6

عاد٠ً َا ٜٓػأ يدِٜٗ . ٜتعسف ايكسا٤ ع٢ً أِٖ ا٭فهاز يف ايٓص ٜٚعٝدٕٚ صٝاغتٗا بأضًٛبِٗ ارتاص

 :ٖرا ايٓٛع َٔ ايتفهري

 …أغًب ايٓص نإ ٜدٚز سٍٛ

 …حياٍٚ ايهاتب إخبازْا إٔ

 …أِٖ ايتفاصٌٝ ناْت

 …تعًُت َٔ ايٓص إٔ

 :منٛذز يًتدزٜظ

تاس١ٝ يفِٗ تفاٜكّٛ ايط٬ب بتُٝٝص ايهًُات اييت ٜعٕٓٛ أْٗا ستٛز١ٜ أٚ ى:ايهًُات املفتاس١ٝ

بعد ايكسا٠٤ ٜػًل . ايٓص، ثِ تهتب ٖرٙ ايهًُات يف أٚزام ٫صك١ ٚتًصل يف ايصفش١ أثٓا٤ ايكسا٠٤

 .ايط٬ب ايهتاب ٜٚطتددَٕٛ َا نتبٛٙ يف ا٭ٚزام اي٬صك١ يعٌُ ًَدص يًٓص

ٌٖ ميهٓو إٔ تػازنٓا أفهازى .. ٚاٯٕ بعد إٔ أصبح يدٜو فهس٠ عٔ ٖرٙ ا٫ضرتاتٝذٝات

ايتدزٜط١ٝ ارتاص١؟؟ نٝف تكّٛ بتطٜٛس ٖرٙ املٗازات يد٣ ط٬بو؟؟؟ 
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 :أْٛاع املطايع١

 :املطايع١ املطُٛع١ .1

 :ايطسٜك١

 .باملكطع قص١ أٚ َٛضٛعا ي٘ ص١ً (٠) ا٭ضتاذخيتاز -

 .   يًكص١ أٚ املٛضٛع بأض١ً٦ َػٛق١(٠)ا٭ضتاذميٗد  -

 .دع٠ٛ ايت٬َٝر إىل ا٫ْتباٙ ٚاإلصػا٤ -

 .إيكا٤ ايكص١ بصٛت ٚاضح َٚعرب َٚطُٛع َٔ طسف ادتُٝع -

 .تٛدٝ٘ أض١ً٦ سٍٛ َطُٕٛ ايكص١ -

 .، ٚاضتػ٬هلا يتٛدِٝٗٗ تسبٜٛا إىل ا٭خ٬م ايفاض١ً.زبط ايكص١ بٛاقع ايت٬َٝر -

 :املطايع١ املكس٠٤ٚ. 2

 :ايّطسٜك١

 .ايتُٗٝد يًُٛضٛع أٚ ايكص١ بأض١ً٦ َػٛق١ -

-  ٌّ قسا٠٤ املٛضٛع أٚ ايكص١ َٔ طسف تًُٝر قسا٠٤ دٗس١ٜ أٚ عدد َٔ ايّت٬َٝر ن

 .تًُٝر ٜكسأ فكس٠ أٚ صفش١ ،أٟ ٜتداٚيٕٛ ع٢ً قسا٠٤ ايكص١ أٚ املٛضٛع 

 .جتص١٥ ايكطع١ إىل أدصا٤ ذات َع٢ٓ إذا ناْت ط١ًٜٛ -

 .  أض١ً٦ يإلداب١ عٓٗا َٔ طسف ايت٬َٝر(٠) ا٭ضتاذٜٛد٘ -

 .ٜعٝد تًُٝر قسا٠٤ ايفكس٠ اّييت تتطُٔ اإلداب١ قسا٠٤ دٗس١ٜ إذا عذص ايّت٬َٝر عٔ اإلداب١ -

. َطايب١ ايت٬َٝر با٫ْتباٙ ٚاإلصػا٤ إىل ايكاز٨ يٝهتػفٛا اإلداب١ عٔ ايّط٪اٍ -

ٖٚرٙ ايتك١ٝٓ تدزب ايت٬َٝر ع٢ً ا٫ْتباٙ ٚاإلصػا٤ ٚايّتسنٝص يٝفُٗٛا َا ٜكسأ عٔ 

 .طسٜل ايّطُع ٜٚطتدًصٛا ادتٛاب

 .تًدٝص املٛضٛع أٚ ايكص١ أٚ ادتص٤ املكس٤ٚ َٔ طسف عدد َٔ اّيت٬َٝر -

زبط َطُٕٛ ايكص١ بايٛاقع ، َع ايرتنٝص ع٢ً ادتٛاْب ا٫جياب١ٝ، ٚايّطًٛنات  -

 .اذتط١ٓ ٚا٭خ٬م ايفاض١ً

 .َٝر باإلتٝإ مبٛضٛع َػاب٘ أٚ قص٘ مماث١ًّت٬َطايب١ اٍ -
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 املطايع١ ادتُاع١ٝ.3

 :ايّطسٜك١

 . قسا٠٤ ايكص١ أٚ املٛضٛع قسا٠٤ صاَت١ َٔ طسف ايّت٬َٝر -

 .تٛدٝ٘ أض١ً٦ هلا ع٬ق١ َباغس٠ مبٛضٛع ايكص١ -

قسا٠٤ ايكص١ أٚ املٛضٛع َس٠ ثا١ْٝ قسا٠٤  (٠) ا٭ضتاذ ٜطًب َِٓٗاإلداب١إذا عذص ايت٬َٝر عٔ  -

 .صاَت١

 .تًدٝص املٛضٛع أٚ ايكص١ أٚ ادتص٤ املكس٤ٚ َٔ طسف عدد َٔ ايت٬َٝر -

زبط َطُٕٛ ايكص١ بايٛاقع ، َع ايرتنٝص ع٢ً ادتٛاْب ا٫جياب١ٝ، ٚايّطًٛنات اذتط١ٓ  -

 .ٚا٭خ٬م ايفاض١ً

 .َطايب١ ايت٬َٝر باإلتٝإ مبٛضٛع َػاب٘ أٚ قص٘ مماث١ً -

  :املطايع١ ايّصف١ٝ. 4

 :ايطسٜك١

َٔ ايّت٬َٝر  (٠) ا٭ضتاذٜطًب (عٓٛإ يهٌ صف  )بعد تٛشٜع ايكصص ع٢ً ايت٬َٝر  -

 .قسا٠٤ ايكصص قسا٠٤ صاَت١

أض١ً٦ ع٢ً ايّصفٛف بايّتدزٜر، عٝح ٜهٕٛ  (٠) ا٭ضتاذبعد ايكسا٠٤ ايّصاَت١ ٜطسح -

 .ايط٪اٍ املٛد٘ إىل ايّصف ي٘ ع٬ق١ َباغس٠ بايكص١ املكس٠٤ٚ قسا٠٤ صاَت١

 .تًدٝص املٛضٛع أٚ ايكص١ أٚ ادتص٤ املكس٤ٚ َٔ طسف عدد َٔ ايت٬َٝر -

زبط َطُٕٛ ايكص١ بايٛاقع ، َع ايرتنٝص ع٢ً ادتٛاْب ا٫جياب١ٝ، ٚايّطًٛنات اذتط١ٓ  -

 .ٚا٭خ٬م ايفاض١ً

 .َطايب١ ايت٬َٝر باإلتٝإ مبٛضٛع َػاب٘ أٚ قص٘ مماث١ً -

 :املطايع١ اذتس٠. 5

 :ايّطسٜك١

َٔ نتب ... َٔ ايّت٬َٝر قسا٠٤ َا ٜسغبٕٛ فٝ٘ َٔ َٛاضٝع، ٚقصص، ٚإع٬ْات  (٠) ا٭ضتاذٜطًب

ٌّ تًُٝر َع٘ املسدع ايرٟ ٜتطُٔ ... ٚزت٬ت ٚدسا٥د  اضتعدادا يًشص١ ايكاد١َ، بػسط إٔ حيطس ن

 .املٛضٛع، يٝطًع عًٝ٘ املعًِ ٜٚتأند إٔ املٛضٛع َأخٛذ َٓ٘

ِّ ٜطًب َٔ أسد ايّت٬َٝر تًدٝص  (٠)ا٭ضتاذأثٓا٤ اذتص١ ٜطًب   َٔ ايت٬َٝر ٚضع املسادع ع٢ً املٓاضد ث

بعدٖا . (٠)ا٭ضتاذَا قسأٙ ٚباقٞ ايت٬َٝر ٜطتُعٕٛ، ٚعٓدَا ٜٓتٗٞ تٛد٘ ي٘ أض١ً٦ َٔ طسف ش٥٬َ٘ أٚ 

 .يتًُٝر آخس ٖٚهرا (٠) ا٭ضتاذٜٓتكٌ
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ّٓصٛصأمناط     اي

  املب١ٓٝ ف ادتدٍٚ أدْاٙ مناط تٓاٍٚ شتتًف ا٭مناط َع ايرتنٝص ع٢ً ا٭ٜكرتح املٓٗاز :  أمناط ايٓصٛص

 ايطٛز ايجايح ايطٛز ايجاْٞايطٛز ا٭ٍٚ ايطٛز 

ارتاَط١ ايسابع١ ايجايج١ ايجا١ْٝ ا٭ٚىل ايط١ٓ 

ايُٓط 

املعتُد  

اذتذادٞ ٚ ايتفطريٟ ايٛصفٞ ايطسدٟ ايتٛدٝٗٞ اذتٛازٟ 

فٔ ْص  ٚيهٌ .ٖٛ ايطسٜك١ املطتدد١َ يف إعداد ايٓص يػا١ٜ ٜسٜد ايهاتب حتكٝكٗا  :تعسٜف ايُٓط

ا ايُٓط ايطسدٟ، ٚايسس١ً ٜٓاضبٗا ايُٓط ّ فايكص١ ٚايطري٠ ٜٓاضب٘،منط ٜتٓاضب َع َٛضٛع٘

ارتطاب١ ٚايسضاي١ ايُٓط ا٫ٜعاشٟ، ٜٓاضب ايٛصفٞ، ٚاملكاي١ ٜٓاضبٗا ايُٓط ايربٖاْٞ أٚ ايتفطريٟ، ٚ

 .ٚاملطسس١ٝ ايُٓط اذتٛازٟ

ٜطاعد ايُٓط ع٢ً إٜصاٍ ايفهس٠ عٓدَا حيطٔ ايهاتب تٛظٝف٘، ٫ٚ غو إٔ   :ايػا١ٜ َٔ ايُٓط

 .ٚإتكإ ايسبط بُٝٓٗا ٜتطًب َٗاز٠ يف ايصٝاغ١ ايف١ٝٓ ٚطسا٥ل ايهتاب١ تٛظٝف ا٭مناط

،  ، سٝح ٜٓدز ٚدٛد ْص أسادٟ ايُٓط ٜطتددّ ايهاتب عاد٠ عد٠ أْٛاع َٔ ا٭مناط :تداخٌ ا٭مناط

 ."املُٗٝٔ عًٝ٘" . ايُٓط ايس٥ٝطٞ أَا إط٬م ايُٓط ع٢ً ْص َا، فايكصد َٓ٘

 ميهٓٓا حتدٜد منط ايٓص؟ نٝف

 :ناٯتٞ حتدٜد أمناط ايٓصٛص اْط٬قا َٔ َ٪غساتٗا اببطاط١، ميهٓٔ

:   (٥ٞاايط١ٓ ا٭ٚىل ابتد)َط اذتٛازٟ ٕاٍ  

ٛ  ٜطٛدٙ اهلد٤ٚ ٚايّٛد بعٝدًا عٔ يف  اذتدٜح  ايرٟ ٜدٚز بني طسفني أٚ زتُٛع١ٍ َٔ ا٭طساف ٖٛاذت ٛاز  د

ّٕٛ ايتعّصب ٚايصساخ أٚ اإلدباز ٚاإلنساٙ، ٚ ّٕٛ بتً ٜتصف باذتسن١ ٚايتكطع ٚايعبازات ايكصري٠، ٜٚتً

  .اخل...املٛاقف َٔ تعذب ٚاضتفٗاّ  ٚ ْفٞ ٚ زفض ٚدعا٤ ٚطًب ٚأَس ْٚٗٞ

 .اضتدداّ ادتٌُ اذتٛاز١ٜ ٚايكصري٠ ٚايٛاضش١ يف َفسداتٗا َٚعاْٝٗاـ  :َ٪غسات٘

 . أْتِ–أْت - غًب١ ضُا٥س املداطب بايتتابع، أْا ـ 

  .تٛاتس أمسا٤ ا٭ع٬ّـ 

 ...ا٭َس ٚأغًب١ أضايٝب ا٫ضتفٗاّ ٚايتعذب  ـ

ًّػ١ ٚا٫بتعاد عٔ اجملاش ـ .  ٚضٛح اي

. ـ ايعٛد٠ إىل ايّططس نًُا اْتكٌ ايه٬ّ َٔ ستٛز إىل آخس يف ايهتاب١

  . ا٫ضتذٛاباتاملكاب١ً،ايسٚبٛزتادات ، ٚاذتٝا٠ اي١َٝٛٝ، املطسح، ايكّص١ ،اذتها١ٜ، ايسٚا١ٜ، ايتشكٝكات  : َٛضٛعات٘

ُّٓط ايّتٛدٝٗٞ  .4  :  (ايط١ٓ ايجا١ْٝ ابتدا٥ٞ)اي

ميتاش بايرتتٝب ٚايتطًطٌ املٓطكٞ، ٜكدّ فهس٠ يًعا١َ، خيًٛ َٔ املػاعس أٚ ايعاطف١ فٗٛ ٜأتٞ يًٓصح 

ٚاإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ ٫ أنجس، خياطب أنرب ف١٦ َٔ ايٓاع ذتجِٗ ع٢ً ايكٝاّ بفهس٠ َع١ٓٝ أٚ ِْٗٝٗ عٔ 

ِّ زتتُع٘ تصّسف ستّدد، ٚ ُّ٘ أٚ تٗ ٜتطُٔ تٛدٝٗات ٚ إزغادات إلفاد٠ ايطاَع أٚ ايكاز٨ سٍٛ ا٭َٛز اييت تٗ

ًّٝا عٝح تصٌ بايكاز٨ إىل ايتصسف ا٭َجٌ ، .بصٛز٠ عا١َ  يف غهٌ ْصٛص َستب١ َٚتطًط١ً َٓطك

نُا ميهٔ إٔ حتتٟٛ ع٢ً صٛز  ٚيػتٗا ٚاضش١ ٚدقٝك١ ، ختًٛ َٔ اضتدداّ اجملاش ٚايتػبٝٗات،



9 
 

ز ّٚ ُا٭زقاّ، ٚظ٘اضتددااذتسٚف ٚأيٛاْٗا ٚأغهاهلا، ٚ تٓٛع أسذاَّساعا٠  َع تٛضٝش١ٝ ٚزضّٛ إزغاد١ٜ

بٗدف يفت ايٓعس ٚايرتنٝص ع٢ً املِٗ ايرٟ ٜكصدٙ ، عٓد ايطباع١ ٚاإلخساز ٖاشٚبسٚبعض ايعبازات 

 . ايهاتب

.   ـ ضٝطس٠ ادتٌُ اإلْػا١ٝ٥ ٚخاّص١ ا٭َس ٚايٓٗٞ : َ٪غسات٘ *

. اضتدداّ ضُا٥س املداطب ٚأضايٝب ايٓفٞ ٚاإلغسا٤ ٚايتشرٜس.    ـ 

... ٜتٛدب، ًٜصّ، ٜكتطٞ، جيب عًٝو : أفعاٍ اإليصاّ ٚحنٖٛا اضتعُاٍ     ـ 

.  مجٌ ايكصري٠ ٚاضش١ ايد٫ي١ اضتعُاٍ    ـ 

تٛدّ ٘ ايٓصٛص اإلزغاد١ٜ إىل ناف١ أْٛاع ايكسا٤ دٕٚ تفسق١، ٚميهٔ إجيادٖا يف  : َٛضٛعات٘   

تػٌُ تعًُٝات ٚتٛدٝٗات داي١ ع٢ً ْٛع ايتصسف ايٛادب ايكٝاّ ب٘ يف ايصَإ ،ايهجري َٔ ا٭َانٔ 

 .نُا تٛدد يف أغًب املٓتذات ع٢ً غهٌ ْػس١ٜ تعًُٝات ،ْنيٚاملهإ املعٞ

ُّٓط .5 :  (ايط١ٓ ايجايج١ ابتدا٥ٞ)ايّطسدٟ  اي

جيب إٔ َٚٔ زتُٛع١ َٔ ا٭سداخ املسّتب١ بػهٌ تطًطًٞ با٫عتُاد ع٢ً ايصَٔ أٚ املٓطل؛  ٜتأّيف 

ّٝسات ع٢ً غهٌ أفعاٍ تكّٛ بٗا ببعطٗا  تهٕٛ ٚاقع١ٝ َستبط  بعض، نُا تّطِ زتُٛع١ َٔ ايتػ

ايػدصٝات أٚ متّس بٗا ع٢ً غهٌ أسداخ ذات َٛضٛع ٚاسد غري َػّتت١، إضاف١ً إىل اغتُاي٘ ع٢ً ٖدف 

١ّٓٝ ضٛا٤ أخ٬ق١ٝ أٚ ضٝاض١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ  . ٚاضح صسٜح أٚ ضُيّن؛ يًٛصٍٛ يف ايٓٗا١ٜ إىل عرب٠ َع

:  َ٪غسات٘

 .اضتعُاٍ عٓصس املهإ ٚايصَإ ايرٟ جتسٟ فٝ٘ ا٭سداخـ 

 .بسٚش ايػدصٝات امل٪ثس٠ يف ا٭سداخ ايس٥ٝط١ٝ ٚ ايجا١ْٜٛـ 

 .غًب١ ايصَٔ املاضٞ ع٢ً ا٭سداخـ 

 .اإلنجاز َٔ أدٚات ايسبط ٫ٚضُٝا سسٚف ايعطف ـ

  .١ُٖٓٝ ادتٌُ ارترب١ٜـ 

 ... ايفًِ- ايكص١، ايسس١ً، ايطري٠، اذتها١ٜ ، املجٌ ،املطسح :  َٛضٛعات٘

أٚ ٖٛ ٚصف ايػ٤ٞ ... ٖٛ تصٜٛس يػٟٛ فين إلْطإ أٚ سٝٛإ أٚ مجاد  :(ايط١ٓ ايسابع١ ابتدا٥ٞ)ايُٓط ايٛصفٞ*

 .ٚايٓػِ عٓد املٛضٝكٞ،ٚايعبازات، ٚاّييت تكّٛ يد٣ ا٭دٜب، َكاّ ا٭يٛإ عٓد ايسّضاّ  ا٭يفاظ خ٬ٍ َٔبرنس ْعٛت٘ 

:  َ٪غسات٘

غهٌ َٔ  أٚ ٚصف غدص١ٝ َا، أٚ" َٔ َٓعس طبٝعٞ"ايػ٤ٞ املٛصٛف ٚتسنٝص ايٛصف عًٝ٘  تعٝني ـ 

   ...ا٭غهاٍ، أٚ ساي١ ْفط١ٝ، أٚ سادث١

 .ايصٛز ايب٬غ١ٝ ٚخصٛصا ا٫ضتعاز٠ ٚايهٓا١ٜ ٚايتػبٝ٘اضتعُاٍ  ـ

 .ايتعذب ايٓدا٤ ا٫ضتفٗاّ: ادتٌُ اإلْػا١ٝ٥ـ اضتعُاٍ 

 .ثسا٤ ايٓص بايٓعٛت ٚا٭سٛاٍ ٚظسٚف ـ

 ادتٌُ ايفع١ًٝ اييت تتطُٔ بػهٌ خاص ا٭فعاٍ املطازع١ ٚاييت تعرب عٔ اذتسن١ ٚاذت١ٜٛٝ ـ غًب١ 

 .دٖػ١   ،فسح  ،قًل: تعرب عٔ سا٫ت ْفط١ٝ    أٚ 

بعض ايكصا٥د، بعض املكا٫ت ، ايكصص، ادتسد ، خسا٥ط أٚ شتططات ، ْػسات ا٭سٛاٍ :  َٛضٛعات٘ 

 ...ادت١ٜٛ
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  :(ايط١ٓ ارتاَط١ ابتدا٥ٞ) : ايُٓط اذتذادٞ .6

١ّٓٝ، ٚايّديٌٖٝٛ إقا١َ  ١ّٝ، أٚ اإلقٓاع ، ٚايربٖإ  .اذتّذ١، ٚايب ّٞ ٜسَٞ إىل إثبات قط ٖٚٛ أضًٛب تٛاصً

فإٔ ْٓػ٧  .بفهس٠، أٚ إبطاٍ زأٟ، أٚ ايّطعٞ إىل تعدٌٜ ٚد١ٗ ْعس َا، َٔ خ٬ٍ ا٭دّي١ ٚايّػٛاٖد املكٓع١

 ٜعين إٔ ْدافع عٔ َٛقفٓا، أٚ زأٜٓا، أٚ ٚد١ٗ ْعسْا، فٓكّدّ اذتذر ٚا٭دّي١ ٚا٭ضايٝب سذادٝاْصّ ا 

 . ايّداع١ُ، أٚ إٔ ْدسض زأٟ اٯخس، باذتذر ٚا٭دّي١، متٗٝد ا يطسح َػاٜس

 .نٝد ٚايٓفٞ ٚايتعًٌٝ ٚا٫ضتٓتاز ٚايتفصٌٝ ٚاملكاب١ًٚاضتدداّ أضايٝب ايت ـ  :َ٪غسات٘

 .ايرباٖني أٚ دسطٗاب ٚدعُٗا ايكط١ٝطسح  ـ

 .اضتدداّ ضُري املتهًِ ـ

 .اضتدداّ ارتطاب املباغس ٚادتٌُ ايكصري٠ ـ

 .ا٫ضتعا١ْ بايرباٖني ٚا٭دي١ َٔ املصادز ٚاملسادع ايتازخي١ٝ أٚ ايفهس١ٜـ

 . اضتدداّ أدٚات ايسبط املتص١ً ـ

  .اضتدداّ أضًٛب ايػسطـ 

 .املكا٫ت ، اإلع٬ْات ، ايػعازات ، ْصٛص ْكد١ٜ : َٛضٛعات٘

: (ايط١ٓ ارتاَط١ ابتدا٥ٞ)ايُٓط ايتفطريٟ  .7

نتفٞ بإب٬غ ايكاز٨ باملعًَٛات بٌ ٫ٟ زأٜا غدصٝا ف٬ ،طسٜك١ يف ايتعبري تتٓاٍٚ سكٝك١ عا١َ  ٖٛ 

ٖٞ َعسف١ َعصش٠ بايػسٚح "ذات، اٍذنس أضبابٗا ْٚتا٥ذٗا َٔ غري إغساى َع بتفطريٖا ٚغسسٗا 

 ."ٚايػٛاٖد َٚدع١ُ با٭دي١

:  َ٪غسات٘

 يريو، ((ايٓتا٥ر)،.. ٫ّ ايتعًٌٝ، ٭ٕ ،يهٞ، مبا إٔ:(ا٭ضباب):أدٚات ايتشًٌٝ املٓطكٞ ايداي١ ع٢ً ـ

   ٖهرا،

 ... بٝد إٔ ،غري إٔ،  يهٔ (ايتعازض)...، أٚ، أّ، أ٫ًٚ، ثاْٝا، إَاأَا، : (ايتفصٌٝ )... بٓا٤ ،َٔ ٖٓا ،يرا  

 . اضتدداّ ا٭فعاٍ املطازع١ ايداي١ ع٢ً اذتكا٥لـ 

 . اضتدداّ ادتٌُ ارترب١ٜ ـ 

 .نجس٠ ادتٌُ ا٫مس١ٝ ايداي١ ع٢ً ا٫ضتُساز١ٜـ 

 .غٝاب ايسأٟ ايػدصٞ ،ٚعدّ سطٛز املتهًِ يف ايٓصـ 

 .  ايساٟٚ قد حيطس يف ايٓص أٚ ٜػٝب عٓ٘ـ 

 . املكاٍ ، املٛضٛعات ، ايٛثا٥ل ،ا٭خباز:َٛضٛعات٘
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ًّػ١صعٛبات تعًِ   اي

 املٝدإ
 املعادت١ املكرتس١ ْٛع ايصعٛب١

ري
ب

ع
ت

اي
 

 ايد٫٫ت ايًفع١ٝ بني ايعا١َٝ ٚايفصش٢ *

 تأثري يػ١ ا٭ّ   -

صعٛب١ إدزاى ايتطًطٌ ايصَين يف ضسد  *

 ا٭سداخ

صعٛب١ تٛظٝف املهتطبات يف  َٛاقف  *

 ادتدٜد٠ 

ممازض١ ايد٫٫ت ايًفع١ٝ يف ٚضعٝات *

سكٝك١   

 اضتعُاٍ املٛضشات املٓاضب١  *

 . قبٍٛ يػ١ ايطفٌ ارتاص١ يف بدا١ٜ ايتعًِ*

  اإلدَاز بٓا٤ ٚضعٝات ١ُ٥٬َ يتعًِ *

 ٠
٤

سا
ك

اي
 

 يف املتكازب١ اذتسٚف بني عدّ ايتُٝٝص*

 .ايػهٌ 

 اذتسٚف بعض إبداٍ، سرف أٚ إضاف١*

. ٚايهًُات

اذتسنات ٚ املد   بني عدّ ايتُٝٝص*

ايطٌٜٛ  

 " ايـ  "ٚ ايػُط١ٝ"ايـ  "بني عدّ ايتُٝٝص*

 .ايكُس١ٜ

 ا٭يف ٚ املد ٜا٤ بني عدّ ايتُٝٝص*

 .املكصٛز٠

. ٚاإلغباع ٚايػد٠ ايتٜٓٛٔ عدّ ْطل*

 شتازدٗا َٔ اذتسٚف عدّ إخساز*

. ايصشٝش١

 .عدّ قسا٠٤ ٚسدات يػ١ٜٛ نا١ًَ*

متسٜٔ ايرانس٠ ايبصس١ٜ ع٢ً اذتفغ ٚإدزاى *

 . ايفٛازم

متسٜٔ ادتٗاش ايصٛتٞ ع٢ً املدازز ايصشٝش١ *

 .يٮصٛات

ت١ُٝٓ ًَه١ ا٫ْتباٙ بتٜٓٛع ايطسا٥ل *

 . ٚا٭ضايٝب

ت١ُٝٓ خربات املتعًُني عٔ طسٜل امل٬سع١ *

 . ٚايطُاع

ايتدزٜب ع٢ً ايتشًٌٝ ٚا٫نتػاف ٚإجياد *

 .ايسٚابط 

 ١
ب

ا
ت

ه
اي

 

عدّ متٝٝص نتاب١ اذتسف يف شتتًف *

 ايٛضعٝات

 اضتعُاٍ اذتسنات ٚ املد ،ايّػد عدّ*

 .  ،ايتٜٓٛٔ اضتعُا٫ ضًُٝا

 ارتًط يف نتاب١  اذتسٚف املتػاب٘ ْطكا *

 . ارتًط يف نتاب١  اذتسٚف املتػاب٘ غه٬ *

 .نتاب١ اذتسٚف اييت تٓطل ٫ٚ تهتب *

 متسٜٔ ايعني ع٢ً تتبع ا٭غٝا٤ ٚدق١ امل٬سع١ *

 اضتعُاٍ ٚضا٥ٌ تك١ٜٛ ايعط٬ت ايدقٝك١ *

 .تسٜٚض ا٭صابع بٛاضط١ املسإ *

 
 



ألّولا: المقطع  

.القيّم اإلنسانية  عنوان المقطع 

.الّصداقة الحقّة  فهم المنطوق 

 الوحدة األولى

.لذلك  الّصيغة 

.رفاق المدرسة  القراءة 

.مكونات النّص  النّحو 

.التّاء المربوطة و التّاء المفتوحة .إمالء /الّصرف   

.أثار التّعاون  فهم المنطوق 

 الوحدة الثانية

.ألنّ   الّصيغة 

.التّعاونية المدرسيّة  القراءة 

.الجملة وأنواعها  النّحو 

.تصريف الجملة الفعلية اإلمالء/الّصرف   

.موقف صعب  فهم المنطوق 

 الوحدة الثالثة

.بل  الّصيغة 

.طريق الّسعادة  القراءة 

.الجملة الفعلية و أركانها  النّحو 

.الهمزة على األلف اإلمالء/الّصرف   

.كتابة رسالة  التّعبير الكتابي 

.طريق العلم  المحفوظات 

.طريق النّجاح  اإلدماج 

.مواقف و عبر  المطالعة 
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                                                       01 : انحصخ .                                                                                              فهم انمىطىق : دانـــــــــــانمً

دلٍمخ                                                        45 : انمذح                                                                                            .  فهم انمىطىق :   اطـــــــــانىش

       .                                                                                 انّصذالخ انحمخ :انعىــــــــىان

:    انهذف انتعهمً

   .ٌجٍت عه أسئهخ تستهذف انمعىٍٍه انظّبهزي وانّضمىً -

 انمزاحم انىضعٍبد انتعهمٍخ وانىشبط انممتزح مؤشرات الكفاءة

 تقديم الوضعية االنطالقية األم ٌجٌب عن األسئلة المطروحة
مزحهخ 

 االوطالق

ٌستًع إنى اننّض وٌبذي 

اهتًبيب 

ٌنتج جًال بسٍطت تتشجى 

 .انًعنى انعبو نهنّض

 وأثنبء (ة)ستبرين طشف األ (انصذالخ انحمخ)لشاء اننّض انًنطىق 

رنك ٌجب انتّىاطم انبظشي بٍنه وبٍن يتعهًٍه يع االستعبنت 

. ببألداء انحس حشكً وانمشائن انهّغىٌت وانغٍش نغىٌت

: فهى انًنطىق

 .طشح أسئهت حىل اننّض -

تجزئت اننّض انًنطىق لشاءة واإلجببت عن األسئهت؟  -

 (ة)ستبراألسئهت يشفمت ببننّض انًنطىق،ًٌكن نأل -

 (....حزف،إضبفت،تغٍٍش انّظٍغت)تعذٌههب

 .استخالص انمٍى ين اننّض -

 .تذوٌنهب عهى انّسبىسة و لشاءتهب -

 

مزحهخ 

ثىبء 

 انتعهمبد

فهم 

 انمىطىق

 .يالحظت انًشهذ -

 .انتّعبٍش عن انًشهذ -

 :أشبهذ و أتحذث -

يطبنبت انًتعهًٍن يالحظت انًشهذ وانتعبٍش عنه اعتًبدا  -

 (انظذالت انحمت )عهى اننض انًنطىق

 

 استثمبر 

 انمكتسجبد
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                                                      02 :                                                                                     انحصخ.انتّعجٍز انّشفىي: انمٍذان

دلٍمخ       45 : انمذح .                                                                                       تعجٍز شفىي :  انىشبط

.                                                           انّصذالخ انحمخ   : عىىان انىص

  :  انهذف انتعهمً

 .ٌستعمم   انّصٍغخ نذنك فً وضعٍبد تىاصهٍخ دانخ -

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

مرحلة 
 االنطالق

 
 كيف تختار أصدقائك؟ -

ٌجٌب عن األسئلة 
 المطروحة

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 التعرف على الصيغة .1
 (لذلك)قراءة الفقرة  و استخراج الصيغة 

 
 :استعمال الّصيغة  .2

 
 (لذلك)عبر عن الوضعيات الّتالية باستعمال 

 
 

 
 

 ٌتعرف على الّصٌغة 
 
 
 
 

 ٌستعمل الّصٌغة 
 

 االستثمار

 

 ( .لذلك)يكون جمال أخرى باستعمال الّصيغة  -
-  

ٌوظف الّصٌغة بجمل من 
 . إنشائه
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 انتعجٍز انشفىي : الميدان

        03: الحصة                                                                    .شفىي إوتبج :   النشاط

  دقيقة     45 : المدة                                                                             .الّصداقة الحقة : الوحدة

  :  الهدف التعلمي

 .مختهفخ سىذاد خالل مه شفىٌب إٌجبثٍخ وسهىكبد لٍم عه ٌعجز -

 

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

مرحهح 
االوطالق 

 ٔزظف اإلوغبن ثظفبد زمٕذح  َ أخشِ رمٕمخ  -
 .أركش ثؼض ٌزي انظّفبد -

ٔزكش انظفبد  -
 انسمٕذح

ٔزكش انظفبد  -
  انزمٕمخ

خ 
ما

عه
نت

 ا
اء

تى

 :انتعثٍر عه انصّىرج❶

 

 

 
 

 مبرا رالزع فٓ انظُّسح؟ -

 ػم ٔزسذس انزّهمٕزان؟ -

 

 
 

 

: اعتمادا عهى انّسىد انمكتىبشفىٌا  انتّعثٍر ❷

 .لشاءح انّغىذ -
 

 

 

 .مىبلشخ انمزؼهمٕه فٓ فسُِ انّغىذ -
 .اعزخشاج أٌم انؼىبطش  -
. مطبنجخ انمزؼهمٕه ثبنزّؼجٕش شفُٔب -

 

ٔؼجش ػه  -
 انمشبٌذ

 
 ٔدٕت ػه  -

 األعئهخ 
 

 .ٔجذْ سأًٔ  -

 
 
 
 
 

 .ٔمشأ انّغىذ -
 ٔغزخشج انؼىبطش -
 .ٔؼجش شفُٔب  -

 االستثمار

 
. ركُٔه وض خمبػٕب اػزمبدا ػهّ انّغىذٔه انّغبثمٕه  -

ٔىزح وظب  -
شفُٔب  
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 فهم المكتوب: الميدان

      04 : الحصةقراءة                                                                                            :   النشاط

  دقيقة                                              45 : المدة                                                                                 .رفاق المدرسة : العنوان

 :الهدف التعلمي

 .يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب و يفهم ما يقرأ  -

 

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

ة 
حل

مر

ق
ال
ط
الن

ا
 

 ٌتعرض اإلنسان فً حٌاته لعدة حوادث ، عدد ما تعرفه منها ؟-
 ما نتائجه هذه الحوادث؟- 

ٌجٌب عن األسئلة 
 المطروحة 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 دعوة المتعلمٌن للتعبٌر عن الصورة المصاحبة للنص: التعبير عن الصورة ❶
 انمزاءح انّصبمتخ❷

 . دعوة المتعلمٌن لقراءة النص قراءة صامتة
  :طرح سؤال آخر الختبار مدى الفهم

 من هو الّرفيق الحقيقي ؟

 :القراءة النموذجية❸

النص قراءة واضحة و معبرة و دعوة المتعلمٌن  إلى االستماع   (ة)ٌقرأ األستاذ
 .النموذجٌة والكتب مفتوحة من اجل اإلدراك البصري   (ة)لقراءة األستاذ

  القراءات الفردية❹
ٌتداول المتعلمون  على القراءة فقرة فقرة و مطالبة البقٌة بمراقبة زمٌلهم ـ و 

 تصحٌح األخطاء ـ 
تدوٌن الكلمات الجدٌدة والّصعبة على الّسبورة و قراءتها مع توظٌفها فً جمل 

 .مفٌدة
 :طرح أسئلة حول الّنص تتخلل قراءة المتعلمٌن 

 من المتحدث فً الّنص. 
 عمن ٌتحدث الّنص. 
 ......................................... 

 تثمٌن اإلجابات المبدعة و تدوٌنها على الّسبورة كل مرة و تكرارها
 

    ٌستمع و ٌنتبه
 

 ٌجٌب عن أسئلة
 

 ٌقرأ النص قراءة جٌدة
 

ٌشرح الكلمات و 
 ٌوظفها

 ٌفهم النص المقروء 
 و ٌجٌب عن أسئلته

 
 ٌقرأ النص بٌسر

 

 االستثمار

 لكامل الّنص مع مطالبة المتعلمٌن  باإلنصات  (ة)قراءة ختامٌة من طرف األستاذ
 .من كراس النشاطات فً اللغة العربٌة  (أفهم النص)إنجاز التمرٌن األول 

 

 .انزّظسٕر اندمبػٓ -
 .انزّظسٕر انفشدْ -

 

 ٌكمل المخطط 
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 تيسمسيلت :والية   بلقاسم بدور  : األستاذ

 

فهم انمكتىة : انمٍذان

 05: انحصخ   .                                                                                     محفىظبد :  انىشبط

                                                                                                   دلٍمخ                                                     45 : انمذح                                                                       .              طزٌك انعهم : انعىىان

    :انهذف انتعهمً

 .ٌؤّدي انمحفىظبد أداء معجـّزا- 
 

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

ق
ال
ط
إلن

 ا
لة

ح
مر

 

 مبٌٓ أَل عُسح وضنذ مه انمشآن انكشٔم ؟ -
 ثم أمش هللا رؼبنّ سعُنً فٓ ٌزي انّغُسح؟ -
 

ٔدٕت ػه 
 .األعئهخ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقدٌم و شرح انمعىى االجمانً ❶

 (ٔمكه اعزؼمبل انكزبة)انكشف ػه انممطُػخ انمكزُثخ ػهّ انّغجُسح  -

 
 

 .لشاءة يعبشة و يهحنت  (ة)لشاءة  انًمطىعت ين طشف األستبر -

 .لشاءاث فشدٌت  يع يحبكبة انمشاءة اننًىرجٍت  -

 . طشح  أسئهت نهفهى -

 .ششح انًفشداث انّظعبت  -

  ٌتى تحفٍظ انًمطىعت  عن طشٌك انًحى انتذسٌجً و األداء انجًبعً و انفشدي   -
 

ٌتببع ببهتًبو 

ٌمشأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌحفظ

 استثمار
 المكتسبات

 .إنشبد جًبعً ين طشف اانًتعهًٍن -

 .ًٌكن اإلنشبد طفب بظف ين أجم انًنبفست و تشجٍع انظف األحسن أداء -

-  

  و ٌؤديٌمشأ

 

 

   :مالحظح

 . أثٕبد األَن5ّرخظض انسظخ األَنّ نزسفٕع  -

 .رخظض انسظخ انثّبوٕخ نزسفٕع األثٕبد انجبلٕخ -

 .رخظض انسظض انثّبنثخ نالعزظٍبس -
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 تيسمسيلت :والية   بلقاسم بدور  : األستاذ

 

فهم انمكتىة : انمٍذان

 06/07 : انحصخ.                                                                                      وحى/لزاءح   :  انىشبط

                                                                                                   دلٍمخ                                                     90 : انمذح.                                                        مكونات الّنص/رفاق المدرسة  : :انعىىان

 :انهذف انتعهمً

 . ٌفهم مب ٌمزأ-

 .ٌتعزف عهى مكىوبد انىّص- 
 انتقىٌم

 انىضعٍاخ انتعهمٍح وانىشاط انمقترح
 انمراحم

ٔدٕت شفُٔب ػه 
 .األعئهخ

. انؼُدح إنّ انىض انممشَء َطشذ أعئهخ زُل انمؼىّ انظبٌشْ نهىض
 كٕف كبن ٔؼبمم انزالمٕز ثؼضٍم ثؼضب؟ -

مرحهح 
 االوطالق

 
ٔمشأ لشاءح طسٕسخ 
ٔدٕت ػه األعئهخ 

 ُٔظف انكهمبد 
اندذٔذح فٓ خمم  

ٔسذد األفكبس 
 .األعبعٕخ

رهخٕض انىض  -
ػهّ ضُء 

األفكبس 
 .األعبعٕخ

 (قراءج)انمرحهح األونى
 .انىّض لشاءح طبمزخ لشاءح مزؼهمٕهمه ال(ح)األعزبرٔطهت 

 .طشذ عؤال الخزجبس انمشاءح انظّبمزخ
 (ردغٕذ األٌذاف انسظ زشكٕخ)رهٍٕب لشاءح خٍشٔخ مؼجشح

ٔفغر األعزبر انمدبل نهمزؼهمٕه نألداء مشكضا ػهّ زغه انمشاءح 
. (فمشح/فمشح)،َنَّخُدرٍب، َػهّ مه نم ٔمشأ فٓ زظخ األ

 .ششذ َرُظٕف ػجبساد أخشِ مه انىض
 .ٔسذد فمشاد انىّض -
 .(األفكبس األعبعٕخ )ٔضغ ػىُاوب مىبعجب نكم فمشح -
 .مطبنجخ انمزؼهمٕه ثزهخٕض انىّض اػزمبد أفكبسي األعبعٕخ -

مرحهح تىاء 
 انتعهماخ

 
 
 

ٔزؼشف ػهّ مكُوبد 
 انىّض

 
 
 
 
 

 ٔدٕت ػه األعئهخ
 
 

ٔشبسن فٓ ثىبء 
 . انمبػذح

 (انظاهرج انىحىٌح)انمرحهح انثاوٍح

 :لشاءح انّغىذ❶

 
 انمىاقشح❷

 مه كم فمشح ٔزكُن انىّض؟ -
 ثم رجذأ كم فمشح؟ -
 مم رزكُن كم فمشح؟ -

 :تىاء انقاعدج❸

 :مغ مزؼهمًٕ إنّ  (ح)ػه طشٔك انمىبلشخ َ انسُاس ٔزُطم األعزبر

 

 
ٔدٕت ػه األعئهخ 

 .ٔىدض انىشبط

 : انتّدرٌة❹
 5ص1انزّمشٔه سلم   دفزش األوشطخمهإودبص انزمبسٔه 

 
 .انزّظسٕر اندمبػٓ -
 .انزّظسٕر انفشدْ -

انتدرٌة 
 واالستثمار
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 تيسمسيلت :والية   بلقاسم بدور  : األستاذ

 

 

فهم انمكتىب : انمٍدان

 08/09 : انحصح                    .                                                                           إمالء / قراءج : انىشاط

                                                                                                                                                                                دقٍقح                                                     90 : انمدج.                                           انتاء انمفتىحح و انتاء انمرتىطح  /رفاق انمدرسح : انىحدج

    :انهدف انتعهمً 

. ٌفهم ما ٌقرأ و ٌتعرف عهى تعض مىاضع كتاتح انتّاء انمرتىطح وانتّاء انمفتىحح-  

 انتقىٌم
 انىضعٍاخ انتعهمٍح وانىشاط انمقترح

 انمراحم

. انؼُدح إنّ انىّض انممشَء َطشذ أعئهخ زُل انمؼىّ انظّبٌشْ نهىّض .ٔدت ػه األعئهخ
 

مرحهح 
 االوطالق

 
ٔمشأ لشاءح طسٕسخ 
ٔدٕت ػه األعئهخ 

 ُٔظف انكهمبد 
 .اندذٔذح فٓ خمم 
 .ٔدٕت ػه األعئهخ

 (قراءج)انمرحهح األونى
 (ردغٕذ األٌذاف انسظ زشكٕخ) لشاءح خٍشٔخ مؼجشح -
 مشكضا ػهّ زغه انمشاءح لشاءح فغر  انمدبل نهمزؼهمٕه نم -

 .َنّ َانثبوٕخَخُدرٍب، َػهّ مه نم ٔمشأ فٓ زظخ األ
 .ششذ َرُظٕف ػجبساد أخشِ مه انىّض -
 .طشذ أعئهخ انزّؼمك -

 .استخالص القيم التّربوية من النّص -

مرحهح تىاء 
 انتعهماخ

 
 
 

ٔزؼشف ػهّ مكُوبد 
 انىّض

 
 
 
 
 

 ٔدٕت ػه األعئهخ
 
 

ٔشبسن فٓ ثىبء 
 . انمبػذح

( مالئٍحانظاهرج اإل)انمرحهح انثاوٍح
 :لشاءح انّغىذ❶

 
 انمىاقشح❷

 فٕم رشزشن انكهمبد انمهُوخ؟ -
 كٕف كزجذ انزبء فٓ سأٔذ؟نمبرا؟ -
 نمبرا كزجذ انزبء مفزُزخ فٓ آخش رؼبَوٕبد؟ -
 انشفمخ،انغؼبدح؟)مبوُع انكهمزٕه -
 مزّ ركزت انزبء مشثُطخ؟ -

 :تىاء انقاعدج❸

 :مغ مزؼهمًٕ إنّ  (ح)ػه طشٔك انمىبلشخ َ انسُاس ٔزُطم األعزبر

 
 
 

ٔجٕه وُع انزبء َ 
 .ٔؼهم  عجت كزبثزٍب

 
ٔكمم انكهمبد  ثزبء 

  .مىبعجخ

 5ص2،1 انزمشٔه سلم : دفزش األوشطخمهإودبص انزمبسٔه : انتّدرٌة❹

 
 .انزّظسٕر اندمبػٓ -
 .انزّظسٕر انفشدْ -

 

انتدرٌة 
 واالستثمار
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. فهم انمكتىب : انمٍدان

 10 :  انحصح.                                                                                        مطانعح  :  انىشاط

                                                                                                   دقٍقح                                                     45 : انمدج                                                        (مىاقف و عثر)أوسع معهىماتً : انعىىان

   :  انهدف انتعهمً
 . إثراء انرصٍد انهغىي و انمعرفً  -
-  

انتقىٌم انىشاطاخ انمقترحح انمراحم 

َضؼٕخ 
االوطالق 

مبٌُ ػىُان آخش لظخ لشأرٍب ؟ ـ  
 

مب انؼجشح انزٓ اعزخهظزٍب ؟ 
 

ٔدٕت ػه 
. األعئهخ 

ثىبء 
انزؼهمبد 

 .رُخًٕ انمزؼهمٕه نمشاءح انىض لشاءح مزجظشح  -

 
 ثأن انىّض ٌُ انّغىذ فٓ اعزىجبط انفٍم انظّسٕر انمشاد ٔه ضشَسح إلىبع انمزؼهم- 

. انُطُل إنًٕ 
. غشط مىٍدٕخ اعزؼمبل انكىبػ نزذَٔه انمظطهسبد اندذٔذح ػهٍٕم -   

 .مىبلشخ انمزؼهمٕه فٓ فسُِ انىّض ػه طشٔك انسُاس-   
 

 
ٔمشأ 

 
ٔذَن  

 
ٔغزخهض 

االعزثمبس 

  . انمؼهُمخ رذَن ػهّ انّغجُسح انمزؼهمُن ٔغزخهض  -
. (ح)لشاءح ومُرخٕخ مه طشف األعزبر -
 .لشاءاد فشدٔخ مه طشف انمزؼهمٕه -

 
 

اعزخالص 
انمؼهُمخ 
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 . انكزبثٓ االوزبج: انمٍدان

 11: حصحال                                                                (رذسٔت)رؼجٕش كزبثٓ :  انىشاط

                                                                                                   دلٕمخ                                                     45 : انمدج                                                          .                 كزبثخ سعبنخ :انعىىان

  :  انهدف انتّعهمً

 .مكزغجبرً مُظفب رُاطهٕخ َضؼٕبد ػه كزبثٕب ٔؼجش- 

مراحم 
انحصح 

مؤشراخ انكفاءج وضعٍاخ و أوشطح انتعهم 

مرحهح 
اإلوطالق 

 
 كٕف وزُاطم مغ األلبسة َ األطذلبء ؟ -

أن ٔدٕت انمزؼهم ػه 
األعئهـــخ انمطشَزـخ 

اء
تى

 
خ

ما
عه

نت
ا

 

 6 مه دفزش األوشطخ ص1زم انزمشٔه 

 
 .رظسٕر انزمشٔه خمبػٕب َ فشدٔب 

 6 مه دفزش األوشطخ ص2زم انزمشٔه 

 
 .رظسٕر انزمشٔه خمبػٕب َ فشدٔب 

 

 
 

ٔزؼشف ػهّ ػىبطش 
 .انشّعبنخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٔشرت انشّعبنخ َفك 
 .ػىبطشٌب

 
 
 

ار
م

تث
س

ال
ا

 

 :سد ػهّ سعبنخ مىٕش مهزضمب ثبنؼىبطش انزبنٕخ 
 .ربسٔخ َمكبن انشّعبنخ -
 .انمشعم إنًٕ -
 . انزّسٕخ -
 مُضُع انشعبنخ -
 . انمشعم َ رُلٕؼً -

 
ٔكزت سعبنخ مهزضمب 

  .ثبنؼىبطش انمؼطبح

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

                                                       01 : الحزٌ .                                                                                              فوم المنطوق : الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                            فوم المنطوق   :   النرـــــــــاط

.                                                                                        آثار التّعاون :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أذُلٌ تذتودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 انًراحم انوضعياث انتعهًيت واننشاط انًقترح يؤشراث انكفاءة

ٚجٛب ػٍ األصئهت 
 انًطشٔدت

 ( انًًٓت انثبَٛت)تقديى انوضعيت االنطالقيت األو
يرحهت 
 االنطالق

ٚضخًغ إنٗ انُّؼ 
ٔٚبذ٘ اْخًبيب 

ُٚخج جًال بضٛطت 
حخشجى انًؼُٗ 

 .انؼبو نهُّؼ

ٔأثُبء رنك ٚجب  (ة)يٍ طشف األصخبر (آثار انتّعاوٌ)لشاء انُّؼ انًُطٕق 
انخّٕاؽم انبؾش٘ بُّٛ ٔبٍٛ يخؼهًّٛ يغ االصخؼبَت ببألداء انذش دشكٙ 

. ٔانمشائٍ انهّغٕٚت ٔانغٛش نغٕٚت
: فٓى انًُطٕق

. طشح أصئهت دٕل انُّؼ -
حجزئت انُّؼ انًُطٕق لشاءة ٔاإلجببت ػٍ األصئهت؟  -
 (ة)األصئهت يشفمت ببنُّؼ انًُطٕق،ًٚكٍ نألصخبر -

 (....دزف،إضبفت،حغٛٛش انؾّٛغت)حؼذٚهٓب
 .اصخخالػ انمٛى يٍ انُّؼ -
. حذُٔٚٓب ػهٗ انّضبٕسة ٔ لشاءحٓب -

 

ث
ًا

عه
نت

 ا
اء

بن
 

 

يالدظت  -
. ْذاانًظ

انخّؼبٛش ػٍ  -
. ْذاانًظ

 :أعبْذ ٔ أحذذد -
 اػخًبدا ػهٗ انُّؼ اْذ ٔانخّؼبٛش ػُّايطبنبت انًخؼهًٍٛ يالدظت انًظ -

 (آثار انتّعاوٌ)انًُطٕق

   

   

ر 
ًا

تث
س

ا
ث

با
س

كت
ً

ان
 

 

 

 

 

 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

 

                                                      02 :                        الحزٌ                                                                             .التّعبير الّرفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة                                        .                                                          تعبير رفوي     :  النراط

.                                                           آثــــــــار التّعاون   : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

. يذتعمل   الّزيغٌ لذلك فً وضعيات توازليٌ دالٌ -

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

ة 
حل

مر

ق
ال
ط
الن

ا
 

 

النّمل من المجتمعات الحيوانيٌ المتعاونٌَاذكر مجتمع  -

 .حيوانً آخر متعاون

يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 التّعرف علٍ الّزيغٌ❶

ٌّ )قراءة انفقرة  و استخراج انصيغت  ( أل

 

 :اذتعمال الّزيغٌ ❷
 

 . يقول جًال عهى انًنوال
 

 
 

يتعرف علٍ الّصيغٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيغٌ  

 

 االستثمار

 

 (ألنّ )التعبير عن الّصور بتوظيف الّصيغٌ ❸ -

 

  

 
 

 

 .تسجيل أخسن التّعابير علٍ الّسبورة و قراءتوا -

 

 

 

يوظف الّصيغٌ بجمل من 

.  إنشاُى اعتمادا علٍ الّصور

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

 التعبير الرفوي: الميدان

        03: الحزٌ                                                                    .رفوي إنتاج :   النراط

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                             آثــــار التّعاون : الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ ذندات خّل من رفويا إيجابيٌ وذلوكات قيم عن يعبر -
 

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

يرحهت 
االنطالق 

 
 .نهخّؼبٌٔ فٕائذ ػذٚذة ، اركش ْب -

 
ٚؼذد فٕائذ  -

 .انخّؼبٌٔ

ث 
ًا

عه
نت

 ا
اء

بن

 :التعبير عن الّزورة❶

 

 

 

 

 ماذا تّخظ فً الّصورة؟ -

-  

 

: التّعبير رفويا اعتمادا علٍ الّذند المكتوب❷ 

 .قراءة الّسند -

 
 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى الّسند -

 .استذراج أهم العناصر  -

. مطالبٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا -

 

 يعبر عن المشاهد -

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

 ينتح نصا شفويا . تكوين نص جماعيا اعتمادا علٍ الّسندين الّسابقين  - االستثمار

 

 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

فوم المكتوب : الميدان

      04 : الحزٌقراءة                                                                                    :   النّراط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                                  التّعاونيٌ المدرذيٌ : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يذتعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوب -
 

مراحل 

الحزٌ 
مؤررات الكفاءة وضعيات و أنرطٌ التعلم 

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

 توجد بمدرستك عدة تعاونيات وجمعيات  ونواديَ اذكرها -
يذكر التعاونيات و  -

 الجمعيات و النّوادي

ت 
ما

عل
لت

 ا
ء
نا

ب

  .للتعبير عن الّصورة المصاخبٌ للنّص دعوة المتعلمين :التعبير عن الّصورة❶ 

  القراءة الّزامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ لماذا طلب المعلم من التّّميذ الحضور إلٍ المدرذٌ

 :القراءة النموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. النموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من اجل اإلدراك البصري   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الجديدة والّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 متٍ اجتمع التّّميذ؟وأين؟ 

 من أمرهم بذلك؟ 

 ......................................... 

 .تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و يوظفوا 

يفوم النص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النص بيسر 

 

اِذتثمار 

لكامل النّص مع مطالبٌ المتعلمين  باإلنصات   (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النشاطات فً اللغٌ العربيٌ  (أفوم النص)إنجاز التمرين األول 

 

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

يتعرف علٍ األذطاء و 

 .يصخخوا

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

 

فوم المكتوب : الميدان

 05: الحزٌ.                                                                                محفوظات :  النراط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                       .                      طريق العلم : العنوان

    :الودف التعلمً

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا- 

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

مرحلة 
 اإلنطالق

 يبْٙ أٔل صٕسة َزنج يٍ انمشآٌ انكشٚى ؟ -
بى أيش هللا حؼبنٗ سصٕنّ فٙ ْزِ انّضٕسة؟  -

ٚجٛب ػٍ 
 .األصئهت

بناء 
 التعلمات

: تقديم و ررح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي   -

 

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

-  

يقرأ و يؤدي 

 

   :يالحظت

 .حخؾؼ انذؾت انثّبَٛت نخذفٛظ األبٛبث انببلٛت -

 .حخؾؼ انذؾؼ انثّبنثت نالصخظٓبس -
 

 
 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحزٌ                                                              .                                          نحو/قراءة   :  النراط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                                                                     .الجملٌ و أنواعوا /التّعاونيٌ المدرذيٌ : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .أركان الجملٌ الفعليٌ و الجمليٌ اِذميٌ يتعرف علٍ  و يحدد أفكار النّص ويفوم ما يقرأ- 

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنراط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص .يجيب شفويا عن األسُلٌ

 ؟ماهً األنشطٌ التًّ يقوم بوا المتطوعون -

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص علٍ  -

ضوء األفكار 

 .األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم يقرأ فً 

. (فقرة/فقرة)خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .يخدد فقرات النّص

 .(األفكار األساسيٌ )يضع عنوانا مناسبا لكل فقرة

 .مطالبٌ المتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌ

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات 

النّص 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

: قراءة الّسند❶

 
 المناقرٌ❷

 ما عدد جمل هذه الفقرة؟بم تبدأ كل جملٌ؟كيف تسمٍ هذه الجمل؟

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 .ينجز النشاط

 : التّدريب❹

 8ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ

 
 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

التدريب 

 واِذتثمار

 

 

 
 

 
 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

 فوم المكتوب: لميدانا

 08/09 : الحزٌ                                                     .                                          زرف/قراءة   :  النراط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                                                          .تزريف الجملٌ الفعليٌ /التّعاونيٌ المدرذيٌ : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .زرف الجملٌ الفعليٌ مع ضماُر المثنٍي ويفوم ما يقرأ- 
 

 التقويم
 الوضعيات التعلميٌ والنراط المقترح

 المراحل

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 

 مرحلٌ اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ) قراءة جوريٌ معبرة

فسد  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم يقرأ فً 

. خصٌ األولٍ والثانيٌ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النّص

 .طرح أسُلٌ التّعمق

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات النّص 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة الّزرفيٌ)المرحلٌ الثانيٌ

: قراءة الّسند❶

 
 المناقرٌ❷

 مع أي ضمير صرفت كل جملٌ؟  (2)و(1)ِخظ الجملتين

 ما هً الكلمات الّتً تغيرت؟

 مع أي ضمير صرفت كل جملٌ؟  (4)و(3)ِخظ الجملتين

ما هً الكلمات الّتً تغيرت؟ 

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 
 

 

 .يخول الجمل إلٍ المثنٍ 

 7ص2َ1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ: التّدريب❹

 
 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

 التدريب واِذتثمار

 

 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحزٌ                         .                                                                                   مطالعٌ  :  النراط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                                               (مواقف و عبر)أوذع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 . إثراء الرزيد اللغوي و المعرفً  -

 

انتقويى اننشاطاث انًقترحت انًراحم 

ٔضؼٛت 
االَطالق 

يبْٕ ػُٕاٌ آخش لؾت لشأحٓب ؟ ـ  
 

يب انؼبشة انخٙ اصخخهؾخٓب ؟ 
 

ٚجٛب ػٍ 
. األصئهت 

بُبء 
انخؼهًبث 

 .حٕجّٛ انًخؼهًٍٛ نمشاءة انُؼ لشاءة يخبؾشة  -

 
 بأٌ انُّؼ ْٕ انّضُذ فٙ اصخُببط انفٓى انؾّذٛخ انًشاد ٍٚ ضشٔسة إلُبع انًخؼهى- 

. انٕؽٕل إنّٛ 
. غشس يُٓجٛت اصخؼًبل انكُبط نخذٍٔٚ انًؾطهذبث انجذٚذة ػهٛٓى -   

 .يُبلغت انًخؼهًٍٛ فٙ فذٕٖ انُّؼ ػٍ طشٚك انذٕاس-   
 

 
ٚمشأ 

 
ٚذٌٔ  

 
ٚضخخهؼ 

االصخثًبس 
  . انًؼهٕيت حذٌٔ ػهٗ انّضبٕسة انًخؼهًٌٕ ٚضخخهؼ  -
. (ة)لشاءة ًَٕرجٛت يٍ طشف األصخبر -
. لشاءاث فشدٚت يٍ طشف انًخؼهًٍٛ -

اصخخالػ 
انًؼهٕيت 

    

 

 

 
 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحزٌ                                                                                 (تدريب)تعبير كتابً :  النراط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                           .                                                                 كتابٌ رذالٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 

مراحل 

الحزٌ 
مؤررات الكفاءة وضعيات و أنرطٌ التعلم 

 مرحلٌ

اإلنطّق 

 

ما هً عنازر الّرذالٌ؟  -
أن يجيب المتعلم عن 

األذُلـــٌ المطروحـٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 9 من دفتر األنرطٌ ص1حل التمرين 

 
. تزحيح التمرين جماعيا و فرديا 

 9 من دفتر األنرطٌ ص2حل التمرين 

 
. تزحيح التمرين جماعيا و فرديا 

 

 

 

يتعرف علٍ عنازر 

. الّرذالٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرتب الّرذالٌ وفق 

. عنازرها

 

 

 
ر 

ما
تث

ذ
ِ

  ا
 .تاريد ومكان الّرذالٌ -

 .المرذل إليى -

 . التّحيٌ -

 موضوع الرذالٌ -

 . المرذل و توقيعى -

 

يكتب رذالٌ ملتزما 

.  بالعنازر المعطاة

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

                                                       01 : الحصة .                                                                                              فوم المنطوق : الميـــــــــــدان

 دقيقة                                                       45 : المدة.                                                                                            فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

.                                                                                        موقــــف صعب :العنــــــــوان

:    الودف التعلمي

   .يجيب عن أسئلة تستودف المعنيين الظّاهري والّضمني -

 الوراحل الوضعياث التعلويت والنشاط الوقترح هؤشراث الكفاءة

ٚجٛب ػٍ األصئهت 
 انًطشٔدت

( نثت انًًٓت انثب)تقدين الوضعيت االنطالقيت األم
هرحلت 
 االنطالق

ٚضخًغ إنٗ انُّؼ 
ٔٚبذ٘ اْخًبيب 

ُٚخج جًال بضٛطت 
حخشجى انًؼُٗ 

 .انؼبو نهُّؼ

ٔأثُبء رنك ٚجب  (ة)يٍ طشف األصخبر (هوقف صعب)لشاء انُّؼ انًُطٕق 
انخّٕاؽم انبؾش٘ بُّٛ ٔبٍٛ يخؼهًّٛ يغ االصخؼبَت ببألداء انذش دشكٙ 

. ٔانمشائٍ انهّغٕٚت ٔانغٛش نغٕٚت
: فٓى انًُطٕق

. طشح أصئهت دٕل انُّؼ -
حجزئت انُّؼ انًُطٕق لشاءة ٔاإلجببت ػٍ األصئهت؟  -
 (ة)األصئهت يشفمت ببنُّؼ انًُطٕق،ًٚكٍ نألصخبر -

 (....دزف،إضبفت،حغٛٛش انؾّٛغت)حؼذٚهٓب
 .اصخخالػ انمٛى يٍ انُّؼ -
. حذُٔٚٓب ػهٗ انّضبٕسة ٔ لشاءحٓب -

 

ث
وا

عل
لت

 ا
اء

بن
 

 

يالدظت  -
 انًغٓذ

 ِانخّؼبٛش ػٍ -

 17ص:أعبْذ ٔ أحذذد -
 اػخًبدا ػهٗ انُّؼ ا ٔانخّؼبٛش ػُّْذيطبنبت انًخؼهًٍٛ يالدظت انًظ -

 (هوقف صعب)انًُطٕق

  

ر 
وا

تث
س

ا
ث

با
س

كت
و

ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

 

                                                      02 :                        الحصة                                                                             .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقة      45 : المدة                               .                                                          وي    ـــــــر شفـــتعبي :  النشاط

  .                                                           موقــف صعب  : عنوان النص

  :  الودف التعلمي

. في وضعيات تواصلية دالة (بل)يستعمل   الّصيغة  -

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

مرحلة 
 االنطالق

 

النّمل من المجتمعات الحيوانية المتعاونة،اذكر مجتمع  -

 .حيواني آخر متعاون

يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 التّعرف على الّصيغة❶

 (بل)قراءة الفقرة  و استخراج الصّيغت 

 

 :استعمال الّصيغة ❷
 

 اكول الجول التاليت
 

 
 

يتعرف علٍ الّصيغٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيغٌ  

 

 االستثمار

 

 (ألنّ )التعبير عن الّصور بتوظيف الّصيغٌ ❸ -

 
 

 (بل)عبر عن المواقف التّاليٌ مستعمّ -

 

 

 

 

يعبر عن المواقف باستعمال 

 .الّصيغٌ بل

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصة                                                                    .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقة      45 : المدة.                                                                             موقف صعب : الوحدة

  :  الودف التعلمي

 .مختلفة سندات خالل من شفويا إيجابية وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

هرحلت 
االنطالق 

 
 .نهخّؼبٌٔ فٕائذ ػذٚذة ، اركش ْب -

 
ٚؼذد فٕائذ  -

 .انخّؼبٌٔ

بناء 
التعلواث 

 :التعبير عن الّصورة❶

 

 

 

 

 ماذا تّخظ فً الّصورة؟ -

-  

 

: التّعبير شفويا اعتمادا على الّسند المكتوب❷ 

 .قراءة الّسند -

 
 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى الّسند -

 .استذراج أهم العناصر  -

. مطالبٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا -

 
 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى الّسند -

 .استذراج أهم العناصر  -

  .مطالبٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا -

 يعبر عن المشاهد -

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

ينتح نصا شفويا  -. تكوين نص جماعيا اعتمادا علٍ الّسندين الّسابقين  -االستثمار 
 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

فوم المكتوب : الميدان

      04 : الحصةقراءة                                                                                    :   النّشاط

 دقيقة                                               45 : المدة                                                              .         طريق الّسعادة : العنوان

 :الودف التعلمي

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة في النّص المكتوب -
 

مراحل 

الحصة 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم 

مرحلة 

 االنطالق

 

 كيف تعامل أصدقاءك فً المدرسٌ؟ -
يذكر طريقٌ تعاملى  -

 .مع أصدقاُى

ت 
ما

عل
لت

 ا
ء
نا

ب

. دعوة التّميذ للتعبير عن الصورة المصاخبٌ للنّص: المّخظٌ و التعبير ❶

 القراءة الّصامتة ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ كيف  يكون اإلنسان سعيدا -

 :القراءة النموذجية❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. النموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من اجل اإلدراك البصري   (ة)األستاذ

  القراءات الفردية❹

 .بالمتابعٌيتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ 

. تدوين الكلمات الجديدة والّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 بم شبى الكاتب الخياة؟ 

 .......................................... 

 ......................................... 

 .تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و يوظفوا 

يفوم النص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النص بيسر 

 

االستثمار 

لكامل النّص مع مطالبٌ المتعلمين  باإلنصات   (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

 .من كراس النشاطات فً اللغٌ العربيٌ  (أفوم النص)إنجاز التمرين األول 

 عين الجمل الّتً تعبر عن أفكار النّص. 

 

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

يضع عّمٌ أمام الجمل 

 .الّتً تعبر عن أفكار النّص

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصة.                                                                                محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقة                                                     45 : المدة                                                                     .          طريق العلم : العنوان

    :الودف التعلمي

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا- 

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

مرحلة 
 اإلنطالق

 يبْٙ أٔل صٕسة َزنج يٍ انمشآٌ انكشٚى ؟ -
بى أيش هللا حؼبنٗ سصٕنّ فٙ ْزِ انّضٕسة؟  -

ٚجٛب ػٍ 
 .األصئهت

بناء 
 التعلمات

: تقديم و شرح المعنى االجمالي ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي   -

 

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

-  

يقرأ و يؤدي 

 

   :هالحظت

 .حخؾؼ انذؾؼ انثّبنثت نالصخظٓبس -
 

 

 

 

 

 
 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصة                                                              .                                          نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقة                                                     90 : المدة                                                                               .الجملة الفعلية /طريق الّسعادة : :العنوان

 :الودف التعلمي

 ..أركان الجملة الفعلية  يتعرف على  و يحدد أفكار النّص ويفوم ما يقرأ- 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص .يجيب شفويا عن األسُلٌ

 ؟ماذا تعلم الكاتب -

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص علٍ  -

ضوء األفكار 

 .األساسيٌ

 (قراءة)المرحلة األولى

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم يقرأ فً 

. (فقرة/فقرة)خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .يخدد فقرات النّص

 .(األفكار األساسيٌ )يضع عنوانا مناسبا لكل فقرة

 .مطالبٌ المتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌ

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات 

النّص 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحوية)المرحلة الثانية

 الجملتينقراءة ❶

 
 المناقشة❷

ما هو الّركن األول؟ - بم بدأت الجملتان؟ كيف نسمً هاتين الجملتين؟-

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 

 

يمأل الجدول بما 

 .يناسب

 : التّدريب❹

 11ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ

 
 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

التدريب 

 واالستثمار

 
 

 
 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

 فوم المكتوب: لميدانا

 08/09 : الحصة.                                                                                                   إمالء/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقة                                                     90 : المدة                                                                      .الومزة على األلف /طريق الّسعادة : :العنوان

 :الودف التعلمي

 . و يتعرف على مواضع كتابة الومزة على األلفيفوم ما يقرأ- 
 

 التقويم
 الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

 المراحل

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 

 مرحلة االنطالق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلة األولى

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ) قراءة جوريٌ معبرة

فسد  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم يقرأ فً 

. خصٌ األولٍ والثانيٌ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النّص

 .طرح أسُلٌ التّعمق

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

 

مواضع كتابٌ يتعرف علٍ 

 .الومزة

 

 

 

 

 

 .يجيب عن األسُلٌ

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( اإلمالئيةالظاهرة )المرحلة الثانية

: قراءة الّسند❶

 
 المناقشة❷

أين كتبت الومزة فً الكلمات الملونٌ؟علٍ ماذا كتبت؟ما خركتوا؟و ما خركٌ ما 

 قبلوا؟

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 

 

 

 .يعلل كتابٌ الومزة علٍ األلف

. 

 7ص2َ1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ: التّدريب❹

 
 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

 التدريب واالستثمار

 

 

 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصة                         .                                                                                   مطالعة  :  النشاط

                                                                                                   دقيقة                                                     45 : المدة                                                                               (مواقف و عبر)أوسع معلوماتي : العنوان

  :   الودف التعلمي

 . إثراء الرصيد اللغوي و المعرفي  -

 

التقوين النشاطاث الوقترحت الوراحل 

ٔضؼٛت 
االَطالق 

يبْٕ ػُٕاٌ آخش لؾت لشأحٓب ؟ ـ  
 

يب انؼبشة انخٙ اصخخهؾخٓب ؟ 
 

ٚجٛب ػٍ 
. األصئهت 

بُبء 
انخؼهًبث 

 .حٕجّٛ انًخؼهًٍٛ نمشاءة انُؼ لشاءة يخبؾشة  -

 
 بأٌ انُّؼ ْٕ انّضُذ فٙ اصخُببط انفٓى انؾّذٛخ انًشاد ٍٚ ضشٔسة إلُبع انًخؼهى- 

. انٕؽٕل إنّٛ 
. غشس يُٓجٛت اصخؼًبل انكُبط نخذٍٔٚ انًؾطهذبث انجذٚذة ػهٛٓى -   

 .يُبلغت انًخؼهًٍٛ فٙ فذٕٖ انُّؼ ػٍ طشٚك انذٕاس-   
 

 
ٚمشأ 

 
ٚذٌٔ  

 
ٚضخخهؼ 

االصخثًبس 
  . انًؼهٕيت حذٌٔ ػهٗ انّضبٕسة انًخؼهًٌٕ ٚضخخهؼ  -
. (ة)لشاءة ًَٕرجٛت يٍ طشف األصخبر -
. لشاءاث فشدٚت يٍ طشف انًخؼهًٍٛ -

اصخخالػ 
انًؼهٕيت 

    

 

 

 
 

 

 



 03:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيسمسيلت  : والية  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

 .االنتاج الكتابي : الميدان

 11: الحصة                                                                                 (تدريب)تعبير كتابي :  النشاط

                                                                                                   دقيقة                                                     45 : المدة                           .                                                                 كتابة رسالة :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 

مراحل 

الحصة 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم 

 مرحلة

اإلنطالق 

 

ما هي عناصر الّرسالة؟  -
أن يجيب المتعلم عن 

األسئلـــة المطروحـة 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 12 من دفتر األنشطة ص1حل التمرين 

 اعتمادا على الّسند امأل الجدول 

 
. تصحيح التمرين جماعيا و فرديا 

 

 

 

يتعرف على عناصر 

. الّرسالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمأل الجدول اعتمادا 

 .على الرسالة 

 

 

 
ر 

ما
تث

س
ال

  -ا

 

 

يكتب رسالة ملتزما 

.  بالعناصر المعطاة

 



 04:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ                                                  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

                                                       01 : الحزٌ  .                                                                               (إدماج)ؽوم المنطوق: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                        ؽوم المنطوق   :   النرـــــــــاط

.                                                                                        خير األزحاب :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أذُلٌ تذتودف المعنيين الظّاهري والّضمنًيزػً إلٍ النّص و -

 المزاحل الىضعيبث التعلميت والنشبط الممتزح مؤشزاث الكفبءة

ٌجٍب عن األسئهت 
 انًطشوحت

. التذكيز ببلنصىص المنطىلت الثالثت عن طزيك األسئلت
-    
-    
-  

مزحلت 
 االنطالق

ٌستًع إنى اننّص 
وٌبذي اهتًبيب 

ٌنتج جًال بسٍطت 
تتشجى انًعنى 

 .انعبو نهنّص

وأثنبء رنك ٌجب  (ة)ين طشف األستبر (خيز األصحبة )قشاء اننّص انًنطىق 
انتّىاصم انبصشي بٍنه وبٍن يتعهًٍه يع االستعبنت ببألداء انحس حشكً 

. وانقشائن انهّغىٌت وانغٍش نغىٌت
: فهى انًنطىق

. طشح أسئهت حىل اننّص -
تجزئت اننّص انًنطىق قشاءة واإلجببت عن األسئهت؟  -
 (ة)األسئهت يشفقت ببننّص انًنطىق،ًٌكن نألستبر -

 (....حزف،إضبفت،تغٍٍش انصٍّغت)تعذٌههب
 .استخالص انقٍى ين اننّص -
. تذوٌنهب عهى انّسبىسة و قشاءتهب -

 

ث
مب

عل
لت

 ا
بء

بن
 

 

تهخٍص  -
اننّص 

انًنطىق 
 .شفىٌب

 .يطبنبت انتاليٍز ٌتهخٍص اننّص بأسهىبه انخبص -
 

ر 
مب

تث
س

ا

س
كت

م
ال

ث
بب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 04:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ                                                  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

 

                                                      02 :                      الحزٌ                                            .ؽوم المنطوق والتّعبير الّرؾوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة         .                                                          (إدماج)ويـــــــر رفـــتعبً :  النراط

  .                                                           خير األزحاب : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

. ؽً وضعيات توازليٌ دالٌ (بل-ألنّ -لذلك)يذتعمل   الّزيؼ  -

مراحل 
 الحصة

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم

مرحلة 
 االنطالق

 

 (بل-ألنّ -لذلك) :التذكير بالزيؼ المدروذٌ خّل المقطع -

 

يجيب عن األسئلة 

المطروحة 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 أراهد و أتحدث❶

 .مالحظت الصىرة و التّعبيز عنهب

 

 :التّعبير و اذتعمال الّزيؼ❷

 
 

 .لزاءة الّسند -
 .استخزاج أهم العنبصز -
 .التّعبيز شفىيــــب -
-  

 .يالحظ الّصورة و يعبرعنها

 

 

 

 

يعبر شفويا اعتمادا على 

 .العناصر األساسية

 

 االستثمار

 

 .انتاج نص  ❸ -

 
 

 .مطالبة التالميذ بانتاج نص شفويا -

 

 .ينتج نصا شفويا

  

 

 

 



 04:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ                                                  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

 

 .إنتاج كتابً: الميدان

        03: الحزٌ                                                          .(إدماج )تعبير كتابً :  النراط

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                      كتابٌ رذالٌ : الوحدة

:    الودف التعلمً

 .مكتذباتى موظؾا توازليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 

مراحل 

الحزٌ 
مؤررات الكؾاءة وضعيات و أنرطٌ التعلم 

مرحلٌ 

آنطّق 

 

ما هً عنازر الّرذالٌ؟  -

أن يجيب المتعلم 

عن األذُلـــٌ 

المطروحـٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 

: تقديم الوضعيٌ❶

 
: اذتخراج العنازر❷

 .كتابٌ تاريد الّرذالٌ -

 .ذكر اذم الّزديق المؾضل -

 .البدء بعبارات التّحيٌ -

 .ذكر مزايا هذا الّزديق  -

. توقيع الّرذالٌ -

 

 

. قراءة الوضعيٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرارك ؽً 

اذتخراج عنازر 

. الموضوع 

 

 

 

ر 
ما

تث
ذ

ِ
 ا

 .تحرير الّرذالٌ اعتمادا علٍ العنازر األذاذيٌ❸  -

 

يكتب رذالٌ ملتزما 

.  بالعنازر المعطاة

 

 

 

 



 04:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ                                                  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

 .إنتاج كتابً: الميدان

        04: الحزٌ                                                          (.تزحيح )تعبير كتابً :  النراط

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                      كتابٌ رذالٌ : الوحدة

:    الودف التعلمً

 .يكترف أخطاءه و يزححوا- 

مراحل 

الحزٌ 
مؤررات الكؾاءة وضعيات و أنرطٌ التعلم 

مرحلٌ 

آنطّق 

 

 .موضوع التّعبير ومحتواهب التّذكير 

-  

أن يجيب المتعلم 

عن األذُلـــٌ 

المطروحـٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .رذم الجدول علٍ الذبّورة والتّميذ علٍ كراذاتوم -1

 .كتابٌ الكلمات الخاطٌُ ؽً خانٌ الخطأ  -2

يدون األخطاء كلمٌ كلمٌ وعندما ينتوً من تزحيحوا ينتقل للكلمٌ  -

 .....الثانيٌ وهكذا

" يبدأ المعلم التزحيح ؽرديا علٍ األلواح وهو ما يعرف أذلوب  -3

 "ِمارتينيار

عند كل تزحيح يطالب المعلم التّميذ بذكر ذبب  -4

 .ونوعى ثم قاعدة تزويبى...الخطأ

أنواع األخطاء الكتابيٌ المحتملٌ ؽً التعبير 

 .....وهو رذم خاطئ للكلمٌ بزيادة أو نقزان  : خطأ إمًُّ -1

 .....وهو خطأ ؽً الحركٌ آعرابيٌ  : خطأ نحوي -2

 ......وهو خطأ متعلق بتزريف األؽعال :خطأ زرؽً -3

 ..........ترتيب كلمات الجملٌب متعلقوهو  : خطأ تركيبً .3

 

 

 يكترف األخطاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرارك ؽً 

 . تزحيح األخطاء

 

ر 
ما

تث
ذ

ِ
 ا

 .قراءة أحذن موضوع أو أكثر وترجيع زاحبى -

 .تقييم انتاجات المتعلمين من طرف زمُّوم -

 .تزحيح بعض األخطاء علٍ الكراذات -

 

تقييم انتاجات 

زمُّى بإبداء رأيى  

 تزحيح أخطاءه

 

 

 

 



 04:القيم اإلنسانية    األسبوع:الّسنة الخامسة ابتدائي     المقطع:المستوى

 

 تيذمذيلت  : وِيٌ                                                  بلقاذم بدور  : األذتاذ

 

. جاحــــطريق النّ 

الِلــدُد َوَعظَ           احؾظ األمانٌ ؽً القول  تبلػى ....ذر ؽً طريق النّجاح يا بنً : ابنى قاُّالوَو

وتحّل بالّزدق ؽوو ؽضيلٌ . تؤديى علٍ الوجى األكمل إذا عود إليك الَعَملٍل أو تكتمى َ وؽً 

وقدم الحذن من األعمال و األقوال إلٍ .تذمو بزاحبوا و تجعلى موضع ثقٌ بين النّاس 

غيركَو تجنّب النّطق بالّذباب و الّرتاُم و الخوض ؽً األعراض َوتذميع النّاس ما ِ 

واحرص علٍ احترام الػير َؽتبادل اِحترام بين النّاس يجعلوم .يرضيوم من أقوال بذيٌُ 

يعيرون ؽً وُام و وؽاق َِ يخدش أحدهم كرامٌ األخر َوِ ينال من رخزى َؽمن احتقر 

. غيره و اذتوان بعرضى ؽقد عرض كرامتى هو اآلخر لذلك

 َتْرعُعرُع      إّن التّحلً بمكارم األخّق  ذول يذير ِ يكلؾك مرقٌ و ِ عناء َو إنّك بذلك 

. بارتياح الّضمير َؽتطرب نؾذك حين تقوم بالواجب

. األذُلٌ

 (ن5):البناء الؾكري

 

. اذتخرج من النّص نزيحتين قدموا األب ِبنى- ❶ 

لماذا علٍ النّاس احترام بعضوم بعضا؟ -❷ 

. التّحلً – تكتم: هات مرادف الكلمتين التّاليتين ثم وظؾوما ؽً جملتين من إنراُك- ❸ 

 .األمانٌ – ذول: اذتخرج من الّذند ضدي الكلمتين التّاليتين- ❹ 

 

 (ن5): :البناء اللّػوي

 

.. اعرب الكلمات المذطرة ؽً النّص- ❶

: وغير ما يجب تػييره ؽً العبارة التّاليٌ (األمّ )عوض كلمٌ الوالد ب- ❷

" ذر ؽً طريق النّجاح يا بنً:َوَعظَ الَواِلــدُع ابنى قاُّ        "

 . أقوال: علل ذبب كتابٌ الومزة  ؽً الكلمٌ التّاليٌ - ❸

 .ؽضيلٌ :علل كتابة التاء في الكلمة التّالية-❹

 

 

 

 

 



.الثّاني: المقطع  

.الحياة االجتماعية و الخدمات  عنوان المقطع 

.عّمال النّظافة   فوم المنطوق 

 الوحدة األولى

.للنّ   الّصيغة 

.من أشرف المون  القراءة 

.إّن وأخواتوا  النّحو 

.تصريف الجملة الفعلية .إمالء /الّصرف   

.الممرضة  فوم المنطوق 

 الوحدة الثانية

. ير أنّ   الّصيغة 

.اإلخالص في العمل  القراءة 

.لان و أخواتوا  النّحو 

.الومزة على الواو اإلمالء/الّصرف   

.بالجدّ و العمل نحقق األمل  فوم المنطوق 

 الوحدة الثالثة

.بالتّالي  الّصيغة 

.مونة الغد  القراءة 

.األفعال الخمسة  النّحو 

.المجّرد و المزيد اإلمالء/الّصرف   

.بطاقة معلومات  التّعبير اللتابي 

.عيد العّمال  المحفوظات 

.الّرسام الموهوب  اإلدماج 

.ألّول مرة  المطالعة 
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                                                       01 : الحصٌ .                                                                                              فوم المنطوق : الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                            فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

.                                                                                        عمال النظافٌ  :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسئلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 تقديم الوضعيٌ االنطالقيٌ األم

مرحلٌ 

 االنطالق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ 

 .العام للنّص

وأثناء ذلك ( ة)من طرف األستاذ (عمال النّظافٌ)قراء النّص المنطوق 

يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس 

. خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

: فوم المنطوق

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

. تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

 

مرحلٌ 

بناء 

 التعلمات

فوم 

 المنطوق

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (عمال النّظافٌ  )النّص المنطوق

   

 

 

استثمار  

المكتسبا

ت 

 

 

 



 05: األسبوعاحلياة االجتماعية و اخلدمات                 :              املقطعاللغة العربية  :         املادةاخلامسة ابتدائي : املستوى

 .تيسمسيلت:  واليــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

                                                      02 :                          الحصٌ                                         .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           عمال النّظافٌ  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌلكنيستعمل   الّصيػٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 االنطالق

 

 ؟نحافظ علٍ المحيط كيف  -
يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

التّعرف علٍ الّصيػٌ ❶

( كنل)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

: استعمال الّصيػٌ ❷

 

( كنل) التّاليٌ باستعمال مواقفعبر عن ال

 .النّاس ال يقدرون تعبى/نظافٌ الّشوارع تعود لجود عامل النظافٌ -

 .يؤدي عملى بإخالص /عامل النّظافٌ معرض لألخطار و األمراض -

 .أغلبوم ال يلقً التّحيٌ عليى/يمر كثير من النّاس علٍ عامل النّظافٌ  -

 

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

االستثمار 

 

 . علٍ هذا المنوال( كنل) جمال باستعمال الّصيػٌ كون❸

 

. . غالبيٌ النّاس تجول أهميتىلكندور عامل النّظافٌ كبير  -

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بجمل من إنشائى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                              عمــــــــال النّظافٌ : الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خالل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراحل 

الحصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

االنطالق 

 .لعمال النّظافٌ دور كبير فً القضاء علٍ بعض األمراض -

 .بين كيف يتم  ذلك -

 

يتخدث عن دور  -

  .عمال النّظافٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .التعبير عن الّصور❶

 

 

 

 

 مالحظٌ الّصور و التّعبير عنوا

 التّركيز علٍ دور عامل النّظافٌ

   

 .مالحظٌ الّصورة و التّعبير عنوا -

 .التّركيز علٍ سلوك النّاس -

 

 :التّعبير شفويا اعتمادا علٍ الّسند المكتوب ❷

 .قراءة الّسند -

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى الّسند -

 .استذراج أهم العناصر  -

. مطالبٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا -

 

 يعبر عن المشاهد -

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

االستثمار 

 .انتاج نص ❸

. تكوين نص اعتمادا علٍ الّسندين الّسابقين  -
ينتح نصا شفويا   -
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فوم المكتوب : الميدان

      04 : الحصٌقراءة                                                                         :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                             من أشرف المون : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

 ٌ
حل

ر
م

ق 
ال

ط
الن

 مّم يعانً عامل النّظافٌ؟ -ا

 ما هو واجبك نخوه؟ -

يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .دعوة التّميذ للتعبير عن الصورة المصاخبٌ للنّص: المّخظٌ و التعبير❶

 القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ عمً بشيرمن هو 

 :القراءة النّموذجيٌ❸ 

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع   (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)لقراءة األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

  .بالمتابعٌيتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ 

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 أين كان  الكاتب يرى عمً بشير؟. 

 ما هً الّصفات الّتً يتصف بوا عمً بشير؟. 

 ......................................... 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

 

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النص بيسر 

 

االستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

 .استذرج من النّص ما يدل علٍ صعوبٌ منوٌ التنظيف ❶

 .يقوم عمً بشير و أمثالى بدور هام فً خياتنا و غيابوم كارثٌ خقيقيٌ ❷

 .استدل علٍ ذلك من النّص -

 

يستذرج العبارات 

 .المناسبٌ 

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        عيد العّمال : العنوان

    :الودف التعلمً

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا- 
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطالق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ االجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مالحظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الحصص الثّالثٌ لالستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                                              إّن و أخواتوا /من أشرف المون : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 .علٍ الجملٌ المنسوخٌ بإّن و أخواتوايتعرف - 

 

 التقويم
  الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

 كيف كان يعامل التّميذ بعضوم بعضا؟ -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات النّص 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ؟ما نوع الجمل الّتً جاءت بعد الكلمات الملونٌ

 ؟ما هً أركان كل جملٌ

؟ ما التّػيير الّذي طرأ عليوا

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

   

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 16ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب❹ 

 .ادذل إّن أو إخدى أذواتوا علٍ الجمل التّاليٌ -

. العمل مفيد

. الفرج قريب

 

. السماء ممطرة

. العامّن نشيطان

 .الخاضرون مستمتعون
 

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                     صرف/ قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                              .   تصريف الجملٌ الفعليٌ/من أشرف المون : الوحدة

    :الودف التعلمً 

. يسند الجملٌ الفعليٌ إلٍ ضمائر الجمعيفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 
مرحلٌ 

 االنطالق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

ضماُر يتعرف علٍ 

 .الجمع

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( لّصرفيٌالظّاهرة ا)المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

  
 

 المناقشٌ❷

ما هً الضماُر التًّ صرفت معوا جمل المجموعٌ األولٍ؟ 

ما هً الضماُر التًّ صرفت معوا جمل المجموعٌ الثانيٌ؟ 

ماهً الكلمات التًّ صرفت أيضا؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

: تصرف الجملٌ الفعليٌ مع ضماُر الجمع كما يلً

 الجمع المؤنث الجمع المذكر المفرد

 هن  عملالعامّتتقن تـ هم  عملالعمالـتقن ي ه  عملالعامليتقن 
 

يخول الجمل إلٍ الجمع 

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردي -

 

 16ص2َ1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

: خّول الجمل التّاليٌ إلٍ الجمع

 ٌيقوم الجار بكنس الطّريق ليساعد عّمال النّظاف. 

 ٌاستمعت إلٍ مخاضرة عن المون الّشاق. 

 يخترم اإلنسان كل من يشقٍ و يتعب من أجل كسب الخّل. 

 عامل النّاس باخترام و ِ تخقر منوم أخدا. 

 نصخت أذً الّذي ِ يعرف قيمٌ العمل.  

التدريب 

 واالستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                         (                            لألول مرة)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ  من أول من أسلم من الّرجال و النّساء و الّصبيان؟ 

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

  
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مالحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عالقٌ بالمقطع -
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 .االنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                           معلومٌكتابٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطالق 

 

كيف نتواصل مع األقارب و األصدقاء ؟  -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 6 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 
 

. تصخيد التمرين جماعيا و فرديا 

 

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

. يمأل الجدول 

 .بالمعلومات المناسبٌ

 

 

 

 

ر
ما

تث
س

ال
ا

 

 6 من دفتر األنشطٌ ص2 خل التمرين 

-  
 .قراءة الّسند -

 .مناقشٌ الّسند -

 .استذراج أهم األفكار من الّسند -

 (..الشذصيٌَ مونتوا َأعمالواَ األذطار) -

 

 

 

 

 

يخرر نصا باِعتماد 

  .علٍ النّص و الجدول
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                                                       01 : الحصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        الممــــــــرضٌ :ــوانـالعنــــــ

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسئلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّانيٌ )تقديم الوضعيٌ االنطالقيٌ األم

مرحلٌ 

 االنطالق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ذلك يجب ( ة)من طرف األستاذ (الممرضٌ)قراء النّص المنطوق 

التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً 

. والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرحلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 ( الممرضٌ )النّص المنطوق

 
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                            الحصٌ                         .التّعبير الّشفوي :الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           الممرضٌ  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌ ير أنّ يستعمل   الّصيغٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 االنطالق

 

 ؟ما هً األعمال الّتً تقوم بوا الممرضٌ  -
يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ  

ت 
ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 التّعرف علٍ الّصيغٌ❶

( كنل)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيغٌ 

 

 :استعمال الّصيغٌ ❷

(  يـــر أنّ  )مستعمالالتّاليٌ وضعيات عبر عن ال

 .التّغيب عن المدرسٌ/اإلصابٌ بالّزكام -

 .اقتحام رجال المطافئ لى إلخماد الحريق /الخطر -

 .صبر الحرفً/دقٌ النّقوش -

 .تأديتى لوا بإخالص/مشقٌ مونٌ عامل النّظافٌ  -

 .تحدي الّصيادين للبحر/بساطٌ وسائل الّصيد  -

- .............................../............................. 

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

االستثمار 

 

 . علٍ هذا المنوال(  ير أنّ ) جمال باستعمال الّصيغٌ كون❸

 

رجال المطافئ اقتحموه إلخماد  ير أّن كان الخطر شديدا 

 .الحريق

 

يوظف الّصيغٌ 

.  بجمل من إنشائى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                                   .     الممرضٌ : الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خالل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراحل 

الحصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

االنطالق 

 ماهً األذطار التًّ تتعرض لوا الممرضٌ؟ -

 

تخدث عن األذطار الّتً 

 .تتعرض لوا الممرضٌ

ت 
ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 .التعبير عن الّصور❶

 

    
  يستحق كل واحد من هؤالء  لقب مالك الّرحمٌ لماذا؟

 :الّصورالتّعبير شفويا اعتمادا علٍ  ❷

    
 علٍ صحٌ اإلنسان؟  كيف يساهم هؤالء فً الحفاظ

. مناقشٌ المتعلمين فً شخصيات الّصور-

 (...الجراح-الطّبيب.الممرض  )التّعرف علٍ الشخصيات-

 .مساهمٌ الّشخصيات فً الحفاظ علٍ صحٌ اإلنسان- 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويامط-

 

 يعبر عن المشاهد -

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

االستثمار 

 .انتاج نص ❸

 الّصورتكوين نص اعتمادا علٍ  -
ينتح نصا شفويا   -
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فوم المكتوب : الميدان

      04 : الحصٌقراءة                                                                         :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                     اإلخالص فً العمل : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

االنطالق 

يجيب عن األسُلٌ  ما هو واجب كل عامل؟ -

المطروخٌ  

ت 
ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

: التعبير عن الّصورة❶

 

 

التعبير عن الّصور بالتّركيز علٍ  -

. المنطقٌ

 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 :القراءة النّموذجيٌ❸ 

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

 .جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

 ؟ أين تم تعيين خالد

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ما وظيفٌ ذالد؟. 

 بم كان يشعر ذالد عن وصولى؟. 

 ......................................... 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

 

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

االستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

 ..أعط التّفسير المناسب لكّل وضعيٌ ❶

-  

يستذرج العبارات 

 .المناسبٌ 

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        عيد العّمال : العنوان

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطالق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ االجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مالحظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الحصص الثّالثٌ لالستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                                         كان و أخواتوا/ اإلخالص فً العمل : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 .علٍ الجملٌ المنسوخٌ بكان و أخواتوايتعرف - 

 

 التقويم
  الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

 ؟ذالد سكان المنطقٌكيف كان يعامل  -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات النّص 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ما نوع الجمل ؟

 ؟ما هً أركان كل جملٌ

؟ ما التّػيير الّذي طرأ عليوا بعد إدذال كان وأذواتوا

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 :التّدريب❹ 

 19ص2التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ -

  .أصبح التّقرير الّصحفً جاهزا: اعرب الجملٌ التّاليٌ  -

التدريب 

 واِستثمار

 

 
 

 



 06: األسبوع**الحياة االجتماعيٌ و الخدمات  :  المقطع**اللغٌ العربيٌ  :   المادة**  الخامسٌ ابتدائً : المستوى

 .تيسمسيلت:  واليــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                     إمالء /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                             .   الومزة علٍ الواو/اإلخالص فً العمل : الوحدة

    :الودف التعلمً 

. يتعرف علٍ مواضع كتابٌ الومزة علٍ الواويفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 
مرحلٌ 

 االنطالق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

ضماُر يتعرف علٍ 

 .الجمع

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( اإلمالئيٌالظّاهرة )المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

فيم تشترك الكلمات الملونٌ؟ 

عّم رسمت الومزة؟ 

ما خركتوا؟ 

ما خركٌ ما قبلوا؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 
يخول الجمل إلٍ الجمع 

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردي -

 

 

 

 19ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 .اكمل بومزة تخوي علٍ الواو -

 

 .األمانات إلٍ أهلوا........من الشرف أن 

 .قبل الّصّة.........قمت ب 

 .ذير من التّشاؤم.............

 .الفيلٌ فً الخديقٌ أدهشتنً......

 .جميع أفراد المجتمع ضخايا الّزلزال.......

 العين أسودد و يسمٍ أيضا الخدقٌ------
 

التدريب 

 واالستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                         (                            لألول مرة)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّغوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ  من أول من أسلم من الّرجال و النّساء و الّصبيان؟ 

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

  
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مالحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عالقٌ بالمقطع -
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 .االنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                           معلومٌكتابٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطالق 

 

 ؟ ماهً المونٌ الّتً تتمناها فً المستقبل -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا
ب

 
ت
ما
عل
لت
ا

 

 6 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 

 
 

 .اقرأ الفقرة و اشطب علٍ العبارات الدّذيلٌ .1

سطر تخت الجمل الّتً تبيّن  األسباب الّتً تجعلك تتمنٍ أن تكون مخافظ  .2

 .غابات

. أكمل فقرتكم تخدثا عن نفسك .3

 

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

 

يشطب العبارات 

الدّذيلٌ 

 

. يسطر تخت الجمل

 

 . .يخرر الفقرة

 
ر
ما
تث
س
ال
ا

 

 6 من دفتر األنشطٌ ص2 خل التمرين 
 .اكتب فقرة تتحدث فيوا عن فوائد عمل الموندس المدنً مستعينا بالّصور

 

 .قراءة الّسند -

 .مناقشٌ الّسند -

 .استذراج أهم األفكار من الّسند -

 (..الشذصيٌَ مونتوا َأعمالواَ األذطار) -

 

 

 

 

 

يخرر نصا باِعتماد 

  .علٍ الّصور
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f 

                                                       01 : الحصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        بالجدّ و العمل نحقق األمل :ــوانـالعنــــــ

  .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً:   الودف التعلمً

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّالثٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

( ة)من طرف األستاذ (بالجدّ و العمل نحقق األمل)قراء النّص المنطوق 

وأثناء ذلك يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ 

. باألداء الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرحلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 ( بالجدّ و العمل نحقق األمل)النّص المنطوق

 
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                              الحصٌ                                      .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           بالجدّ و العمل نحقق األمل : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌبالتّالًيستعمل   الّصيغٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

 ؟ما ذا افتتح  أحمد و مصطفٍ  -
يجيب عن األسُلٌ 

  .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيغٌ❶

( بالتّالً)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيغٌ 

 

  :استعمال الّصيغٌ ❷

( بالتّالً )جد لكّل عبارة شطرها  المكمل لوا مستعمّ 

الّشطر الثّانً الّشطر األول 

. يجتود الجمع كل فً مجال اختصاصى

. عمل الصديقان بكل جد و إخّص

. يجمع عمال النّظافٌ القمامٌ فً فترات محددة

. يبذل األطباء جوودهم لمعالجٌ المرضٍ

 .يحترم الموندس معايير البناء

. يستحقون الّشكر و اِحترام

. علينا احترام أوقات رميوا

. يحافظ علٍ سّمٌ النّاس

. يتطور المجتمع

 .نجحا فً مشروعوما

-  

يتعرف علٍ 

الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

 اِستثمار

 

 . علٍ هذا المنوال( بالتّـــــالً) جمّ باستعمال الّصيغٌ كون❸

 

 بالتّــــالًيقود الّساُق  الحافلٌ بانتباه محترما قوانين المرور و 

 .يتجنب حوادث المرور

 

يوظف الّصيغٌ 

بجمل من 

.  إنشاُى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                   .      بالجدّ و العمل نحقق األمل :الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل  ال

مرحلٌ 

اِنطّق 

 كيف خقق أخمد ومصطفٍ النّجاح؟ -

 

 .يبين أسباب النّجاح

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .التّعبير عن الّصور❶

 

 
 

  ما هو المشروع الّذي تفكر فيى كّل فتاة؟

 :التّعبير شفويا ❷

 

تحدث عن مشروع تحلم بتجسيده عندما تكبرَوتحقق من خّلى -

. المنفعٌ لمن حولك و لمجتمعك ككلّ 

 

.   مناقشٌ المتعلمين و استخراج األفكار.1

. التّعريف بالمشروع-

. ذكر المنفعٌ التً يحققوا- 

 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا مط.2

 

 يعبر عن المشاهد -

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

 . علٍ تعابير الّسابقٌتكوين نص اعتمادا  -
ينتح نصا شفويا   -
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 .وبـــــــــفوم المكت: الميدان

      04 : الحصٌ                                                        .راءة ـــــــــــــــق :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                                 .        مونٌ الغـــــــــــد : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اِنطّق 

يجيب عن األسُلٌ  ما هً المونٌ الّتً تتمنٍ ممارستوا مستقبّ؟ -

  .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّصورة❶

 

 

التعبير عن الّصور ة  -

 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ما سبب زيارة العاُلٌ؟

 :القراءة النّموذجيٌ ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 كيف استقبلت أم سعد ضيوفوا؟. 

 ماهو التّقليد الّذي خافظت عليى اّم عصام؟. 

 تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

أجب عن األسُلٌ  ❶

 لماذا أذذت أم عصام الػرايف إلٍ أّم الّسعد؟ -

 كيف خضرت عصام فكرة أن يعمل ميكانيكيا؟ -

 ما سبب قناعٌ األّم بكّم عصام و تشجيعى عليى؟ -

 

يستذرج العبارات 

 .المناسبٌ 

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        عيد العّمال : العنوان

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّحظٌ

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة              .                                     األفعال الخمسٌ/ مونٌ الغد : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .علٍ األفعال الخمسٌيتعرف - و يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 
 

 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم
 

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

 ؟ماذا أخضرت  أّم عصام معوا -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

األفعال يتعرف علٍ 

الذمسٌ 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟ 

فً أي زمن صرفت األفعال الملونٌ؟ 

 ماهً الضماُر التًّ صرفت نعوا؟

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 :التّدريب ❹

 22ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ -

 :اكمل بفعل من األفعال الذمسٌ -

 .ذدمات لمجتمعوم........العمال المونيون -

 .أمً و أبً.......بجد ختٍ تناِ الدكتوراه و ............أذتاي  -

 .علٍ تخقيق أخّم أبناُوم.........الوالدان  -

 .أن تكونً جراخٌ مشوورة..............الدّراسٌ و............أنت -

 

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                     صرف /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                                   .   المجرد و المزيد/مونٌ الغدّ  : الوحدة

    :الودف التعلمً 

. يميز بين الفعل المجرد والفعل المزيديفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 .يجب عن األسُلٌ
 

 لماذا باركت األّم اذتيار ولدها؟
مرحلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

ضماُر يتعرف علٍ 

 .الجمع

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( الّصيغٌ الّصرفيٌ)المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟ 

فً أي زمن صرف الفعّن؟ 

ما عدد خروف كل فعل؟ 

؟ (تنافش)ما أصل الفعل 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 
يضع كل فعل فً  -

. الذانٌ المناسبٌ

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردي -

 

 

 

 22ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 .صنف األفعال التّاليٌ فً الجدول الموالً -

/ استعمل/وصل/تدافع/عمل/قدم/انفرد/وعد/اقتلع/تقع

 .نجد/واصل/صبر/تجاهل/اذرج/اخترم/جمع

 الفعل المزيد الفعل المجرج

 .................................... ..............................................
 

التدريب 

 واِستثمار

 

 



 07: األسبوع**الحياة اِجتماعيٌ و الخدمات  :  المقطع**اللغٌ العربيٌ  :   المادة**  الخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيسمسيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                         (                            لألول مرة)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّغوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ  من أول من أسلم من الّرجال و النّساء و الّصبيان؟ 

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

  
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                           معلومٌكتابٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

 ؟ ماهً المونٌ الّتً تتمناها فً المستقبل -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 23 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 

 
 

 .ِ خظ الجدول  .1

 ما هً ذصاُص كل مونٌ؟ .2

 ماهً صعوبات كّل مونٌ؟ .3

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

 

. يذكر الذصاُص

 

 

 .يذكر الّصعوبات

 

ر
ما

تث
س

ِ
ا

 

 23 من دفتر األنشطٌ ص2 خل التمرين 

 .اختر مونٌ  تعجبك و علل سبب اختيارك

 .قراءة الّسند -

 .مناقشٌ الّسند -

 .استذراج أهم األفكار من الّسند -

 (..سبب اِذتيار- اذتيار المونٌ) -

 

 

 

 

 

يخرر نصا باِعتماد 

  .الجدولين 
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                                                       01/02 : الخصٌ .                                                                 . والتّعبير الشفويفوم المنطوق: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       90 : المدة .                                                                      انتاج شفوي/فوم المنطوق  :   النشـــــــــاط

                                                                                      من األفضل؟ :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

 يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنًيصغً إلٍ النّص و. 

  فً وضعيات تواصليٌ دالٌ(بالتّالً- ير أنّ -للنّ )يستعمل   الّصيغ  .

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات اللفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ

. التّذلير بالنّصوص المنطوقٌ الثّّثٌ عن طريق األسُلٌ

 

مرخلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ذلك يجب  (ة) من طرف األستاذ(من األفضل؟)قراء النّص المنطوق ❶

التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً والقراُن 

. اللّػويٌ والػير لػويٌ

: فوم المنطوق

 طرح أسُلٌ خول النّص .

  تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟

 خذفَإضافٌَتػيير )تعديلوا (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ

 (....الّصيػٌ

 استخّص القيم من النّص. 

 تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا .

 

ق
و
ط
من
ال
م 
و
ف

 

 

  تلخيص

النّص 

المنطوق 

. شفويا

: التّعبير و استعمال الّصيغ❷

 
 

 قراءة الّسند. 

 استذراج أهم العناصر. 

 .اذتيار المونٌ -

 . تعليل سبب اِذتيار -

 .(بالتّالً- ير أنّ -للنّ )استعمال الّصيغ -

 التّعبير شفويــــا .

 

ي
و
شف
ال
ر 
بي
تع
ال
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 .فوم الملتوب.:الميدان

        03/04: الخصٌ                                                                    . -إدمــــــاج :  النشاط

 دقيقٌ      90 : المدة                                                           .           مونٌ الغـــد : الوخدة

:    الودف التعلمً

 .يوظف الملتسبات  لخل وضعيات- 

مؤشرات اللفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم  المراخل

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 

 ماهً المونٌ الّتً تفضلوا فً المستفبل؟ولماذا؟ -

أن يجيب المتعلم 

عن األسُلـــٌ 

المطروخـٌ 

ت 
ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 :فوم الملتوب❶
: عبر بجملٌ مفيدة عن المعنٍ العام للّل نص

 .من أشرف المون -

 .اإلذّص فً العمل -

 .مونٌ الغدّ  -

 :النّخــــو❷

 
 .ألمل الللمٌ النّاقصٌ بفعل ناقص -

 .أطر األفعال الذمسٌ الموجودة فً الّسند -

 . أعرب الللمات المسطرة -

« يسيرون ضمن مسار تعليمً لتخقيق طموخاتوم »:خول إلٍ المثنٍ -

 :اإلمـّء❸
 :أتمم بللمٌ بوا همزة علٍ الواو -

. فتراجع باليا........علم أذً أّن قلع الضرس 

. والخرمان.....يستطيع المخسن أن يمسد دمعٌ الّذين يعانون 

 .عقدا جميّ جدا.....يصنع الّصانع خبات

: الّصرف❹         

 . فً الجمل الّسابقٌباألخمر و الفعل المجرد باألذضرلون الفعل المزيد  -

 :صرف لل جملٌ من الجمل الّسابقٌ مع الّضماُر التّاليٌ -

 .هم -أنتم-نخن

 

 

. قراءة الوضعيٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجاز التّمارين 

 . فرديا 

 

 

 

 اِستثمار
. التصخيد الجماعً-

 .التصخيد الفردي- 

يلتشف أذطاءه و 

 .يصخخوا
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 تيسمسيلت  : وِيٌ                                                  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

                                                     05/06 :              الخصٌ                                                                    .لل الميادين: الميدان

 دقيقٌ      90 : المدة                            .                                                     إدمــــــاج :  النشاط

 .                                                           الّرسام الموهوب : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

 يوظف الملتسبات لخل وضعيات. 

 ملتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن لتابيا يعبر. 
 

. الّرسام الموهوب

لكنى ولد مرهف  اإلخساس دقيق .أصيب سليم بخمٍ فً صػره ََفَقَد علٍ إثرها خاسٌ الّسمع        

.  هوايتى هذه مضيعٌ للوقتيعتبرانكان يمضً أوقات فراغى داُما فً الّرسمَرغم أّن والديى . المّخظٌ 

صادف أن مرض والد سليم مرضا شديدا َوجاء طبيب القريٌ لمعاينتىَفتناول  سليم قلمى وراح يرسم هذا 

لم يفوم الطّبيب َفشرح لى الوالد .المشود َصم تقدم من الطّبيب َوناولى الّرسم مخاطبا إيّاه بلػٌ اإلشارة 

 اندهش الطّبيب لنباهٌ سليم و لروعٌ الّرسم الّذي أنجزه «.إنّى يشكرك علٍ تنقلك إلٍ هنا لمعالجتً »: قاُّ

 مشوورا فنـانايجب أن تعتنً بى َفوو يمتلك موهبٌ نادرة َولعلّى يصير »:فقال لوالد سليم .فً وقت قصير

كان لوذه « الّتً قدمت لً تػنينً عن أجرتًالوديٌإّن  »:و عندما هّم األب بدفع مستخقاتى َلم يقبلوا قاُّ«.

الخادثٌ أثر كبير فً خياة سليم َفلقد قّرر والده تشجيعى علٍ تخقيق خلمى َختٍّ تمّكن من اِلتخاق بمعود 

 .الفنون الجميلٌ

. األسُلٌ

 (ن3):البناء الفلري

فيم يذتلف سليم عن  يره من األوِد؟ - ❶ 

. تعتنً –نادرة: هات مرادف الللمتين التّاليتين ثم وظفوما فً جملتين من إنشاُك- ❷ 

. مجوول –  باء: استذرج من الّسند ضدي الللمتين التّاليتين- ❸ 

 

 (ن3): :البناء اللّغوي

. اعرب الللمات المسطرة فً النّص- ❶

 «.إنّى يشكرك علٍ تنقلك إلٍ هنا لمعالجتً » :خول العبارة التّاليٌ إلٍ الجمع  و ير ما يجب تغييره - ❷

. مزيدا و فعّ مجردافعّ :استخرج من النّص - ❸
 

 (ن4): التّعبير اللتابً

َو تر ب بالتّذصص فً مجال من المجاِت الثّقافيٌ أو العلميٌ أو الّرياضيٌ تشعر بأنّك موهوب         

التب نصا ِ يقل عن ثمانيٌ أسطر تخلً فيوا عن ر بتك هذه َمدعما اذتيارك بالخجح الّزمٌ موظفا 

 .جمّ منسوذٌ بإّن أو لان أو إخدى أذواتوما و أفعّ مزيدة 

 



.الثّالث: المقطع  

.الووية الوطنية  عنوان المقطع 

.سّر الخلود  فوم المنطوق 

 الوحدة األولى

.قـــــــــــــد  الّصيػة 

.تاكفاريناس يتحدث  القراءة 

.نواصب الفعل المضارع  النّحو 

.الومزة على النّبرة .إمالء /الّصرف   

.العودة إلى الوطن  فوم المنطوق 

 الوحدة الثانية

.لذا  الّصيػة 

.كلّنا أبناء وطن واحد  القراءة 

.جوازم الفعل المضارع  النّحو 

.تصريف الفعل المزيد بحرف واحد اإلمالء/الّصرف   

.هذا وطنك   فوم المنطوق 

 الوحدة الثالثة

.فـــــــــــ   الّصيػة 

.أرض غالية  القراءة 

.الفعل المبني للمجوول و نائب الفاعل  النّحو 

.الومزة على الّسطر اإلمالء/الّصرف   

.مقابلة شخصيّة تاريخيّة  التّعبير الكتابي 

.فداك العمر يا وطني  المحفوظات 

.علّمنا الّشامخ  اإلدماج 

.أبطال من الوطن  المطالعة 
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                                                       01 : الحصٌ .                                                             م المنطوق ــفى: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                               فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                          سّر الخلــــود :العنــــــــوان

  .يجيب عن أسئلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً:   الودف التعلمً

-   

 

 

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 .المطروخٌ
 (التّركيز علٍ الموٌ األولٍ )تقديم الوضعيٌ االنطالقيٌ األم

مرحلٌ 

 االنطالق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ 

 .العام للنّص

وأثناء ذلك يجب ( ة)من طرف األستاذ (سّر الخلود)قراء النّص المنطوق 

التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً 

. والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

: ؽوم المنطوق

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرؽقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضاؽٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

. تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ النّص  -

 ( سّر الذلود )المنطوق

    

 

 

استثمار  

 المكتسبات



 09: األسبوع                 اهلوية الوطنية:              املقطعاللغة العربية  :         املادةاخلامسة ابتدائي : املستوى

 .تيسمسيلت:  واليــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

                                                      02 :                                      الحصٌ                               .التّعبير الّشفوي  : الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           سّر الخلود  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

. فً وضعيات تواصليٌ دالٌ قــــد يستعمل   الّصيػٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 االنطالق

 

 ؟ماذا يجلب النّـــجاح لصـــاحبى  -
يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

التّعرف علٍ الّصيػٌ ❶

(  قــــد )قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

: استعمال الّصيػٌ ❷

 

(  قــــد) التّاليٌ باستعمال مواقفعبر عن ال

 .الّشطر الثّانًالّشطر األّول 

 .قد ال تملك ثروة -

قد ال ندرك عظمٌ  -

 .تاريخنا

قد تنظم مدرستنا زيارة  -

 ..لمتحف المجاهد

 

 أخطاؤك اليوم -

قد تكون سببا فً تفوقك غدا إن  -

 ..تعلمت منوا

 .يوم الفاتح من نوفمبر -

إال إذا قرأنا عن أبطالنا و  -

 .عظمائنا

 

لكننا نستطيع نشر الخير و لو  -

 .بكلمٌ طيبٌ

-  

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

االستثمار 

 

 . علٍ هذا المنوال( قــــد) جمال باستعمال الّصيػٌ كون❸

 

. . غالبيٌ النّاس تجول أهميتىقــــددور عامل النّظافٌ كبير  -

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بجمل من إنشائى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                .                  ســــــّر الخلود : الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خالل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل  ال

مرحلٌ 

 االنطالق

 ساهم ؽً استقّل الجزاُر أبطال من الّرجال و النّساء و األطؾال -

 .اذكر بعض هؤِء األبطال -

 

بعض   يذكر -

 .أبطال الجزاُر

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 

.  التعبير عن الّصور❶

 

 

 : قراءة الّسند❷

 
 .يقرأ الّسند -

 .مناقشٌ المتعلمين ؽً ؽخوى الّسند -

 .استذراج أهم العناصر  -

. مطالبٌ المتعلمين بالتّعبير شؾويا -

 

يذكر مميزات و  -

صؾات األمير 

 .عبدالقادر

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 يستذرج العناصر -

 

 

 

 .يعبر شؾويا  -

 

االستثمار 

 .انتاج نص ❸

. تكوين نص اعتمادا علٍ الّسندين الّسابقين  -
ينتح نصا شؾويا   -
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فوم المكتوب : الميدان

      04 : الحصٌ                            قراءة                                                  :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                             تاكفاريناس يتحدث : العنوان

يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص   يقرأ قراءة مسترسلٌ و :الودف التعلمً -
 

 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم المراحل 

مرحلٌ 

االنطالق 

 .للجزاُر أبطال داؽعوا عنوا قديما وخديثا -

 .اذكر بعض هؤِء األبطال  -

  .يذكر بعض أبطال الجزاُر

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: التعبير عن الصور❶ 

 
 

 

 
  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الؾوم

 ؟ عن أي شخصيٌ تاريخيٌ يتحدث النّص

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مؾتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة ؽقرة ؽقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيؾوا ؽً جمل مؾيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 من هو تاكؾاريناس؟. 

 ما هً األسباب الّتً جعلت تاكؾاريناس يعلن الخرب؟. 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

يّخظ المشاهد و  -

 .يعبر عنوا

 

 

 

 

 

 

يستمع و ينتبى  -

 

يجيب عن أسُلٌ  -

 

يقرأ النّص قراءة  -

جيدة 

 

يشرح الكلمات و  -

يوظؾوا 

 

يؾوم النّص المقروء   -

 

االستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات ؽً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمر

 . اربط بين القاُل و صاخب القول  ❶

 تاكفاريناس
 .عرؽنا أّن أسّؽنا كانوا أخرارا شجعانا منذ األزل -

 .كم أرغب ؽً معرؽٌ المزيد عنك و عن بطوِتك -

 

 وردة

 .أنا من إخدى قباُل األمازيؼ و قد عملت ؽً الجيش الرومانً صػيرا -

 .لقد انتوٍ الّشريط -

 .نوب الّرومان أراضينا و شردوا شعبنا ؽأعلنت الخرب عليوم -
 

 ينسب القول لّصاخبى

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الؾردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                           فداك العمر يا وطنً : العنوان

    :الودف التعلمً

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا- 
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطالق 

 تختؾل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ االجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات ؽرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للؾوم -

. شرح المؾردات الّصعبٌ  -

  يتم تخؾيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الؾردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخؾظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صؾا بصف من أجل المناؽسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مالحظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الحصص الثّالثٌ لالستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                                       الفعل المضارع/تكفاريناس يتحدّث  : :العنوان

 :الودف التعلمً

. يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 .. يتعرف نواصب الفعل المضارع- 
 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم
 

 المراخل

يجيب شؾويا عن 

 .األسُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

 كيف اكتسب تاكؾاريناس الذبرة العسكريٌ؟ -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  

الجديدة ؽً جمل  

. يخدد األؽكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

األؽكار 

 .األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يؾسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ 

. (ؽقرة/ؽقرة)وعلٍ من لم يقرأ ؽً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .خدد ؽقرات النّص* 

 .(األؽكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل ؽقرة*

 .مطالبٌ المتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أؽكاره األساسيٌ*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ نواصب 

. الؾعل المضارع

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك ؽً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ما نوع األؽعال الملونٌ؟

 ما ذا سبق هذه األؽعال؟

ما التّػيير الّذي طرأ عليوا؟ 

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

   

. اِنجاز الؾردي

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الؾردي

 27ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دؽتر األنشطٌ:التّدريب❹ 

 .ادذل أن  أو إخدى أذواتوا علٍ الجمل التّاليٌ -

 
 

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                 إمالء/ قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة.                               الومزة علٍ النّبرة  /تكفاريناس يتحدّث : الوحدة

    :الودف التعلمً 

. يفوم ما يقرأ و يتعرف علٍ مواضع كتابٌ الومزة علٍ النّبرة-  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 

مرحلٌ 

 االنطالق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  

. الجديدة ؽً جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ؽسد  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة 

. وجودتواَ وعلٍ من لم يقرأ ؽً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النّص

 .طرح أسُلٌ التّعمق

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

مواضع كتابٌ يتعرف 

 .الومزة علٍ النّبرة

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك ؽً بناء القاعدة

 (الظّاهرة اإلمالئيٌ)المرحلٌ الثّانيٌ

: قراءة الّسند❶

 

 المناقشٌ❷

. تأمل خركٌ الومزة ؽً الكلمات الملونٌ

ما الخرف الّذي سبقوا؟ ما خركتى؟ 

 .......................................................................

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

: تصرف الجملٌ الؾعليٌ مع ضماُر الجمع كما يلً

 

 .ينجز التمرين ؽرديا
 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الؾردي

 

 27ص2َ1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دؽتر األنشطٌ:التّدريب ❹

.  استبدل ما بين قوسين بكلمٌ بوا همزة علٍ النبرة❶

  أخط الكلمات المكتوبٌ بشكل صخيد❷

التدريب 

 واالستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            أبطال من الوطن)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
  

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

؟ لكّل منطقٌ أبطال َ اذكر أبطاِ من منطقتك ساهموا  ؽً استقّل الجزاُر 
يذكر أبطاِ من 

  .منطقتى

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

-  

  
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند ؽً استنباط الؾوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين ؽً ؽخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات ؽرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مالحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عالقٌ بالمقطع -
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 .االنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                           مقابلٌ شخصيٌ تاريخيٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطالق 

 

 ؟ اذكر شذصيٌ من الّشذصيات التّاريذيٌ تتمنٍ لقاءها -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 28 من دؽتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

.  يكمل الخوار❶

 من أي مدينٌ أنت سيدتً الؾاضلٌ؟  -

- ................................................. 

  كيف جاءتك الؾكرة و التخقت بصؾوف المجاهدين؟  -

- ........................................................................ 

 بماذا شعرت ؽً أول معركٌ شاركت ؽيوا؟     -

- ............................................................. 

 ماهً الذساُر الّتً ألخقت بالعدو ؽً تلك المعركٌ؟ -

- ......................................................................... 

 ماكانت آذر أمنيٌ من استشود ؽً المعركٌ؟ -

- ................................................................ 

 صؾً لً مشاعرك اليوم و أنت ترين الجزاُر مستقلٌ -

- ......................................................................... 

 ماهً النّصيخٌ التً تعطيوا لنا نخن األطؾال؟ -

- ................................................................. 

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

. يكمل الخوار

 

 

 

 االستثمار

  

  .يكتب خوارا جماعيا  -

 

المشاركٌ ؽً كتابٌ 

 . الخوار 
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                                                       01 : الخصٌ.                                                                                     وق ــؽوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     ؽوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        العودة إلٍ الوطن :ــوانـالعنــــــ

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكؾاءة

يجيب عن األزُلٌ 

 المطروخٌ
 (التّركيز علٍ المومٌ الثّانيٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرخلٌ 

 اِنطّق

يزتمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بزيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ( ة)من طرف األزتاذ (العودة إلٍ الوطن)قراء النّص المنطوق 

ذلك يجب التّواشل البشري بينى وبين متعلميى مع اِزتعانٌ باألداء 

. الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أزُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األزُلٌ؟  -

 (ة)األزُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألزتاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّشيػٌ)تعديلوا

 .ازتذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّزبورة و قراءتوا -

مرخلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المساهد

التّعبير عن  -

. المساهد

 :أساهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المساهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (العودة إلٍ الوطن )النّص المنطوق

 
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                         الخصٌ                            .التّعبير الّشؾوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شؾوي     :  النشاط

  .                                                           العودة إلٍ الوطن : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  ؽً وضعيات تواصليٌ دالٌلـــذايستعمل   الّصيػٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل ال
 

مؤشرات الكؾاءة 
 

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

 ؟بم كان يخس الكاتب خارج وطنى  -
يجيب عن األزُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( ـــذال)قراءة الؾقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

  :استعمال الّصيػٌ ❷

( ذال )اكمل الّشطر النّاقص من كل جملٌ بما يناسب المعنٍ مستعمّ 

 الّشطر الثّانً الّشطر األّول
 يجب الجزاُريون أرضوم -

 .عملنا بجد و إخّص  من أجل رؽعٌ ا لوطن -

 .ركزت الجزاُر علٍ تعليم أبناُوا بعد اِستقّل -

 .خاول الؾرنسيون نوب خيرات بّدنا -

 .خارب الجزاُريون اِختّل الؾرنسً -

- .................... 

- .................... 

- .................... 

- ....................  

-  

يتعرف علٍ الّشيػٌ  

 

 

 

 

يزتعمل الّشيػٌ  

 

اِستثمار 

 

(. لــذا) كون جمّ  مستعمّ ؽيوا ❸

-  ----------------------------------------- 

-  ----------------------------------------- 

-  ----------------------------------------- 

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بجمل من إنشاُى
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 التعبير الشؾوي: الميدان

        03: الخصٌ                                                           .شؾوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                          .     العودة إلٍ الوطن : الوخدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلؾٌ سندات خّل من شؾويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراخل 

الخصٌ 
مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 

 

 لماذا كان الكاتب يفضل بلده علٍ جميع البلدان؟ -

 

يذكر األزباب التً جعلت 

الكاتب يفضل بلده علٍ 

 .بقيٌ البلدان

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 الّشؾويالتّعبير ❶

ؽشل اِختّل الؾرنسً ؽً تؾريقنا َوظل المجتمع الجزاُري         

وها نخن اليوم .متماسكا رغم كل الظروف القاهرة الّتً مّر بوا 

. ننعم بالخريٌ و الوخدة الوطنيٌ ونؾخر بخب الجزاُر
 

       بين موقؾك من هذا الكّم  مدعما رأيك بالخجح و البراهين 

. لتقنع زمّءك بأؽكارك

 

. بعض العبارة الّتً يمكنك اِستعانٌ بوا

 .ما يزيد عن القرن من اِختّل الؾرنسً -

 .مخاوِت طمس الوويٌ الجزاُريٌ  -

 .المدارس الؾرنسيٌ بالجزاُر -

 .الكتاتيب -

 .تعدد اللوجات ومخاولٌ زرع الؾتن -

 .شموليٌ الثّورة التّخريريٌ -

 .خب الجزاُريين بعضوم بعضا و تعاونوم -

 

. قراءة الّسند-

. مناقشٌ المتعلمين خول الّسند

. استخراج العناصر - 

 (يقنع زمّءه/يدعم جوابى بالخجح/يبين موقؾى)-

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شؾويامط-

 

 

 يجيب عن  -

 األزُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّزند -

 يزتذرج العناشر -

. يعبر سفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

 .جماعً نص انتاج  -
ينتح نشا سفويا   -
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ؽوم المكتوب : الميدان

      04 : الخصٌقراءة                                                                         :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                     كلنا أبناء وطن واخد : العنوان

 :الودف التعلمً

. يؾوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة ؽً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراخل  
 

مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

 اِنطّق

يجيب عن األزُلٌ  لماذا أراد الكاتب العودة إلٍ وطنى؟ -

المطروخٌ  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: التعبير عن الّشورة❶
 

التعبير عن الّشور ة 

يبدي رأيى  

 

 

 

 

-  
 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة شامتٌ

  :طرح زؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ ماذا تذكر الكاتب

 :القراءة النّموذجيٌ ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِزتماع  لقراءة  (ة)يقرأ األزتاذ

. جل اإلدراك البشري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األزتاذ

  القراءات الؾرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تشخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّشعبٌ علٍ الّزبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أزُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 متٍ و أين وقعت أخداث قشٌ طفولٌ الكاتب؟. 

 ......................................... 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّزبورة كل مرة و تكرارها 

   يزتمع و ينتبى 

 

يجيب عن أزُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يسرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أزُلتى 

 

يقرأ النّص بيزر 

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األزتاذ

. من كراس النّساطات فً اللػٌ العربيٌ  (أؽوم النّص) ين إنجاز التمرين

: لذص النّص مزتعينا باألفكار التّاليٌ ❶

 .كثرة المساكل بين المعلم الفرنزً و تّمذتى الجزاُرييّن -

 .عودة الكاتب إلٍ مزقط رأزى -

 .خّب األطفال لبعضوم و تأثرهم بسير الجامع -

 .تفرقٌ التّّميذ من قبل المعلم الفرنزً -

  .تدذل األولياء لتشخيد األمور و نور المعلم الفرنزً عن فعلى -

 .يلذص النّص 

 .التّشخيد الجماعً -

 .التّشخيد الفردي -

 



 10: األسبوع                 الوويٌ الوطنيٌ:              المقطعاللػٌ العربيٌ  :         المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيزمزيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــازم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

ؽوم المكتوب : الميدان

 05: الخصٌ.                                                                         مخؾوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                            ؽداك العمر يا وطنً : العنوان

. يؤدّي المخؾوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األزُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن ازتعمال الكتاب)الكسف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّزبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األزتاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أزُلٌ للفوم -

. سرح المفردات الّشعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنساد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنساد شفا بشف من أجل المنافزٌ و تسجيع الشف األخزن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّخظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الخصٌ األولٍ لتخؾيظ  -

 .تخصص الخصٌ الثّانيٌ لتخؾيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الخصص الثّالثٌ لّستظوار -
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ؽوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الخصٌ.                                                                       نخو--قراءة  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                                    الؾعل المضارع– كلنا أبناء وطن واخد : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يخدد أؽكار النّص- 

 .علٍ جوازم الؾعل المضارعيتعرف - 

 

 التقويم
  الوضعيات التعلميٌ والنساط المقترح

 المراخل

يجيب سفويا عن 

 .األزُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أزُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

  ولماذا؟؟هل أثرت تربيٌ المعلم الفرنزً فً األطفال  -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة شخيخٌ 

يجيب عن األزُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األزازيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األزازيٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة شامتٌ(ة)يطلب األزتاذ

. طرح زؤال ِذتبار القراءة الّشامتٌ

 (تجزيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفزد األزتاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خزن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خشٌ األولٍَ

. سرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األزازيٌ )ضع عنوانا منازبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األزازيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

خروف الجزم يتعرف علٍ 

 .وعملوا

 

 

 

 

 

يجيب عن األزُلٌ 

 

 

.  يسارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النخويٌ)المرخلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ما نوع األفعال الملونٌ ؟

 وكيف تزمٍ؟؟ما الخروف الّتً زبقتوا

؟ ما التّػيير الّذي طرأ عليوا 

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقسٌ و الخوار يتوشل األزتاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّشخيد الجماعًال

 .التّشخيد الفردي

 30ص1التّمرين رقم   إنجاز التمارين من دفتر األنسطٌ:التّدريب❹ 

 ادذل خروف الجزم علٍ األفعال و غير ما يجب تػييره -

 أمام المزتعمر (تضعف).....عزيمٌ الجزاُريين يوماَ (تنقص)..... -

َوبقً الّسعب شامدا  فً وجى الظلم و خارب العدوان َو لذلك عليكم 

 .   واجبكم نخو وطنكم الخبيب(تنزون).....أن تكملوا المسوارَ

التدريب 

 واِزتثمار
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ؽوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الخصٌ.                                                                     صرف---قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                       .   الؾعل المزيد---كلنا أبناء وطن واخد : الوخدة

    :الودف التعلمً 

. يصرف الؾعل المزيد بخرف واخد مع الّضماُريؾوم ما يقرأ و -  

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أزُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األزُلٌ

 ماهً الزيازٌ الّتً انتوجوا المعلّم الفرنزً؟-
مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة شخيخٌ 

يجيب عن األزُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األزُلٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

 (تجزيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خزن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خشٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أزُلٌ التّعمقط

 .ازتذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ الفعل 

 .المزيد بخرف واخد

 

 

 

 

 

يجيب عن األزُلٌ 

 

 

.  يسارك فً بناء القاعدة

( الصيؼ الّصرؽيٌ)المرخلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّزند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع األفعال الملونٌ؟ 

هات الفعل الثّثً من كل فعل 

هل لخروف الّزيادة أثر فً المعنٍ؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقسٌ و الخوار يتوشل األزتاذ

 
. يشرف األفعال

التّشخيد  -

 .الجماعً

 .التّشخيد الفردي -

 

 

 

 30ص2التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنسطٌ:التّدريب ❹

 اكمل تشريف األفعال -

األمر المضارع الماضً األفعال 

............ أنتِت ............ أنا............ أنتواشل 

............ أنتما............ هما............ هوأنجد 

............ أنتم............ هً............ هنّ أوقف 

 

 

التدريب 

 واِستثمار
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. ؽوم المكتوب : الميدان

 10 :  الخصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            أبطال من الوطن)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة ؽً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرؽً  -
 

 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
  

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

؟ لكّل منطقٌ أبطال َ اذكر أبطاِ من منطقتك زاهموا  فً ازتقّل الجزاُر 
يذكر أبطاِ من 

  .منطقتى

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبشرة  -

-  

 
 

 
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّزند فً ازتنباط الفوم الّشخيد- 

. غرس منوجيٌ ازتعمال الكناش لتدوين المشطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقسٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يزتذلص 

اِزتثمار 

.  يزتذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّزبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األزتاذ -

.  قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

ازتذّص 

المعلومٌ 

 : مّخظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ خصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الخصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                           مقابلٌ شخصيٌ تاريخيٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظؾا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراخل 
 

مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 

 ؟ اذكر سذشيٌ من الّسذشيات التّاريذيٌ تتمنٍ لقاءها -

أن يجيب المتعلم عن 

األزُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

  30 من دفتر األنسطٌ ص1خل التمرين 

.  يكمل الخوار بكتابٌ األزُلٌ المنازبٌ❶

- ................................................. 

 عن 1957م بمدينٌ مزيف وِيٌ المزلٌ َوكان التخاقً بالثورة زنٌ 1940ولدت زنٌ   -

 طريق اتشاِت مع جيش التّخرير َقمت بوا بعد ما قشدت أذوالً فً بلديٌوِد دراج 

- ........................................................................ 

 َمعركٌ 1957معركٌ جبل سلّيٌ أكتوبر : ساركت فً الكثير من المعارك لعل أهموا  -

 1959 بقيادة زً الخواسَمعركٌ جانٌ مارس 1985مركز برقوق أوت 

- ............................................................. 

لقد تقلدت العديد من المزؤوليات َوكان لً عظيم الّسرف أن تضع القيادة كامل ثقتوا فً و  -

 .كاتب المنطقٌ الرابعٌَعريف إذباري لقزم1969ٌكاتب القزمٌ : منوا

- ......................................................................... 

معك خقَفالمرأة أعطتللثورة الكثير َوكانت  جنبا لجنب مع أذيوا الّرجل فً كفاح التّخرر  -

  .ربيعٌَومونيٌَوناجً يمينٌ و غيرهنّ :َولقد عرفت من بينوّن المجاهدات 

- ................................................................ 

 لقد عرفت العديد من المزؤولين بخكم مونتً ككاتب  خيث عايستوم عن قرب َ أذكر منوم -

العقيد زً الخواسَالراُد عمر شذريَالّراُد مخمد روينٌَمزؤول النّخيٌ : 

 . الّرابعٌ أخمد بن ابراهيم الّضابط األّول رمضان خزونً و غيرهم

- ......................................................................... 

من المواقف الّتً أثرت بً و بقيت عالقٌ  بذهنً َازتسواد رفيقً الّشادق بكريسٌ َكان  -

 .يوما ِ ينزٍ َبكينا بخرارة عليى و طبع كلّواخد منّا علٍ جبينى قبلٌ الوداع

- ................................................................. 

الّرزالٌ الّتً أوجووا للسباب الجزاُري َأّن الجزاُر األمس كانت بخاجٌ إلينا أّما جزاُر  -

 .اليوم فوً بخاجٌ إليكم يا جيل اِزتقّل َأنتم الخماة ومنكم زيسرق غدّ بازم إن ساء هللا

 

 

. يقرأ الّزند

 

 

 

 

 

. يكمل الخوار

 

 

 

 اِستثمار

  

  .يكتب خوارا جماعيا  -

 

المساركٌ فً كتابٌ 

 . الخوار 
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f 

                                                       01 : الحصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        هذا وطنك  :ــوانـالعنــــــ

  .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً:   الودف التعلمً

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األزُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّالثٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرحلٌ 

 اِنطّق

يزتمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بزيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ذلك يجب ( ة)من طرف األزتاذ (هذا وطنك)قراء النّص المنطوق 

التّواشل البشري بينى وبين متعلميى مع اِزتعانٌ باألداء الخس خركً 

. والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أزُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األزُلٌ؟  -

 (ة)األزُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألزتاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّشيػٌ)تعديلوا

 .ازتذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّزبورة و قراءتوا -

مرحلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المساهد

التّعبير عن  -

. المساهد

 :أساهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المساهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 ( هذا وطنك)النّص المنطوق

 
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                          الحصٌ                           .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           هذا وطنك : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌ(فـــ )يستعمل   الّصيػٌ -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

 ؟كيف حارب  المحتلون التّعليم فً الجزاُر  -
يجيب عن األزُلٌ 

 .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

 .(فاء الّسببيٌ)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

  :استعمال الّصيػٌ ❷

. فاء الّسببيٌ هات جمّ علٍ المنوال مستعمّ 

 .انتصر و نال الحريٌفـــــــاتّحد الّشعب الجزاُرّي ضدّ اِحتّل  -

 .تصدى لى الّشعب بكّل قوةفـــحاول المحتّل نوب خيرات بّدنا  -

أنا إنسان متعاون مع اآلخرين فـــمن كان فً حاجٌ أخيى كان هللا  -

 .فً حاجتى

-  

يتعرف علٍ 

الّشيػٌ  

 

 

 

 

يزتعمل الّشيػٌ  

 

 اِستثمار

 

 . فاء الّسببيٌ اكمل الجمل التّاليٌ مستعمّ ❸

 ..........................حارب المحتلون التّعليم فً الجزاُر -

 ...........................................................صن وطنك -

 ......................................ِ تسمح للكسل أن يتملّكك -

 ................................................كثر عدد المدخنين -

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بإكمال الجمل
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                                    .      هذا وطنك  :الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل  ال

مرحلٌ 

اِنطّق 

 .تختفل مدرزتك كّل زنٌ بعدة منازبات  -

 .اذكر أهم نساطات و فقرات اِختفال -

 

 

 .يذكر برنامح خفلٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .التّعبير عن الّصور❶

 
 متٍ تقام اِحتفاِت؟ 

ماهً أهممظاهر اِحتفال؟ 

 ما النّشاط الّذي يقوم بى هذا التّلميذ؟

 :التّعبير شفويا ❷

 

فً ذكرى عيد اِستقّل َكلفت بإلقاء كلمٌ عن نشاط المجاهدين -

و الّشوداء أيام الثّورة َوعن أفضالوم عليك لتعيش بحريٌ علٍ 

. تراب وطنك الػالً مذكرا بمكانتى فً قلوب أبناُى

 

. مناقشٌ المتعلمين و استخراج األفكار.  1

. التّحدث عن نشاط المجاهدين أثناء الثّورة-

. أفضالى علٍ جيل اِستقّل- 

 .مكانٌ الجزاُر فً قلبك- 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويامط. 2

 

 يعبر عن المساهد -

 

 يجيب عن  -

 األزُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّزند -

 يزتذرج العناشر -

. يعبر سفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

 . علٍ تعابير الّزابقٌتكوين نص اعتمادا  -
ينتح نشا سفويا   -
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 .وبـــــــــفوم المكت: الميدان

      04 : الحصٌ                                                        .راءة ـــــــــــــــق :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                                 .        مونٌ الػـــــــــــد : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اِنطّق 

 تتميز الجزاُر بمناظرها طبيعيٌ الذّبٌ -

 .شف  أهم المناظر الطبيعيٌ  الّتً تميز منطقتك  -

  يشف المناظر 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّشورة❶

 

 

 التعبير عن الّشور ة -

. تذيل الخوار  -

 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة شامتٌ

  :طرح زؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 عن أي أرض يتحدث النّص؟

 :القراءة النّموذجيٌ ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِزتماع  لقراءة  (ة)يقرأ األزتاذ

. جل اإلدراك البشري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األزتاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تشخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّشعبٌ علٍ الّزبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أزُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 من هً الّسخشيٌ الّرُيزيٌ فً النّص؟ 

 لماذا قبلت ِ لٌ مزعودة التّراب؟ 

 تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّزبورة كل مرة و تكرارها

   يزتمع و ينتبى 

 

يجيب عن أزُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يسرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أزُلتى 

 

يقرأ النّص بيزر 

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األزتاذ

. من كراس النّساطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

: عين اإلجابٌ الذاطٌُ ❶

 :المساعرة الّتً اجتاخت الجدّة -

 :نشخت الجدة خفيدها بــــ -

 :اهمال اِراضً بزبب -

 زارت الجدّة  -

 .يعين الجواب الذاطئ

 .التّشخيد الجماعً -

 .التّشخيد الفردي -

 
 

 الّسعادة الحنين الحزن

 حب الوطن الّرحيل عن الوطن

 التفريط فيوا  رحيل األهالً  قلٌ األمطار

 منزل المقبرة .....الجبل 
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                .             فداك العمر يا وطنً : العنوان

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األزُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن ازتعمال الكتاب)الكسف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّزبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األزتاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أزُلٌ للفوم -

. سرح المفردات الّشعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنساد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنساد شفا بشف من أجل المنافزٌ و تسجيع الشف األخزن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّحظٌ

 .ِستظوار المقطوعٌ كاملٌ لثٌتخصص الحصٌ الثّا -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ                   .                                                        نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة              .                                     المبنً للمجوول/ أرض غاليٌ  : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .ويبنً الجمل للمجوول يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 
 

 

 الوضعيات التعلميٌ والنساط المقترح التقويم
 

 المراخل

يجيب سفويا عن 

 .األزُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أزُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

 ؟بم وعد الخفيد جدّتى -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة شخيخٌ 

يجيب عن األزُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األزازيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األزازيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة شامتٌ(ة)يطلب األزتاذ

. طرح زؤال ِذتبار القراءة الّشامتٌ

 (تجزيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفزد األزتاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خزن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خشٌ األولٍَ

. سرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األزازيٌ )ضع عنوانا منازبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األزازيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

 يتعرف الفعل المبنً 

 .للمجوول و ناُب الفاعل

 

 

 

 

 

يجيب عن األزُلٌ 

 

 

.  يسارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟      فً أي زمن شرفت األفعال الملونٌ؟ 

 ما خركٌ أول الفعل؟ ما خركٌ ما قبل آذره؟ ما التػيير الًّ طرأ علٍ الفعل؟

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقسٌ و الخوار يتوشل األزتاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّشخيد الجماعًال

 .التّشخيد الفردي

 :التّدريب ❹

 33ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنسطٌ -

 اجعل الجمل التّاليٌ مبنيٌ للمجوول -

 كرمت الدولٌ المجاهدين -

 .يخمل المزافر خقيبٌ -

 .ازتشلد الفّخون األرض -

 .يقيم الّرزامون معرضا كّل زنٌ -

التدريب 

 واِزتثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                     إمّء  /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                                   .   الومزة علٍ الّسطر/مونٌ الػدّ  : الوحدة

 .يكتشف مواطن كتابٌ الومزة علٍ الّسطريفوم ما يقرأ و -     :الودف التعلمً 

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 .يجب عن األزُلٌ
 

 ما زبب خزن ِلٌ  مزعودة ؟
مرحلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة شخيخٌ 

يجيب عن األزُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األزُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجزيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خزن القراءة فس

. وجودتواَ وعلٍ من لم يقرأ فً خشٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أزُلٌ التّعمقط
 .ازتذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

 مواضع كتابٌ يتعرف

 .الومزة 

 

 

 

 

 

يجيب عن األزُلٌ 

 

 

.  يسارك فً بناء القاعدة

( الّصيػٌ الّصرفيٌ)المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّزند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟               أين رزمت الومزة؟ 

       ما خركٌ الومزة؟                      ما خركٌ ما قبلوا 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقسٌ و الخوار يتوشل األزتاذ

 
يكمل بكتابٌ  -

الومزة المنازبٌ 

التّشخيد  -

 .الجماعً

 .التّشخيد الفردي -

 

 33ص: إنجاز التمارين من دفتر األنسطٌ:التّدريب ❹

 اكمل بكتابٌ الومزة الّشخيخٌ/ 1 -

 .اكمل بكلمٌ تختوي علٍ همزة علٍ الّزطر/2 -

 

التدريب 

 واِستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            أبطال من الوطن)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
  

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

؟ لكّل منطقٌ أبطال َ اذكر أبطاِ من منطقتك زاهموا  فً ازتقّل الجزاُر 
يذكر أبطاِ من 

  .منطقتى

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبشرة  -

-  

 
 

 
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّزند فً ازتنباط الفوم الّشخيد- 

. غرس منوجيٌ ازتعمال الكناش لتدوين المشطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقسٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يزتذلص 

اِزتثمار 

.  يزتذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّزبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األزتاذ -

.  قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

ازتذّص 

المعلومٌ 

 : مّحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                           معلومٌكتابٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 

 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

 ؟ ماهً المونٌ الّتً تتمناها فً المزتقبل -

أن يجيب المتعلم عن 

األزُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 34 من دفتر األنسطٌ ص1خل التمرين 

 

 .قراءة الفقرة .1

 .التعرف علٍ الّسذشيٌ .2

 .ازتذراج أهم األفكار .3

 .مكان الميّد -

 .تارير التخاقى بالثّوار -

 .عمل السذشيٌ أثناء الثّورة -

 .أهم المعارك الّتً سارك فيوا -

 . عملى بعد اِزتقّل -

- ......................................... 

 .كتابٌ الخوار  .4

 

 

يقرأ الفقرة 

 

 

يخدد األفكار 

 

 

 يكتب الخوار

 
ر

ما
تث

س
ِ

ا
 

  

 .كتابٌ خوار جماعً اعتمادا علٍ الزند -

 يسارك فً بناء 

  الخوار 
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                                                       01/02 : الحصٌ .                                                                 . والتّعبير الشؾويؽوم المنطوق: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       90 : المدة .                                                                      انتاج شؾوي/ؽوم المنطوق  :   النشـــــــــاط

 .   كنــــــــــــــوز بــــــّدي :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

 يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنًيصػً إلٍ النّص و. 

  ؽً وضعيات تواصليٌ دالٌ(قــدَلــــذا َالؾــــاء)يستعمل   الّصيؼ  .

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكؾاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ

. التّذكير بالنّصوص المنطوقٌ الثّّثٌ عن طريق األسُلٌ

 

مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

تلخيص النّص 

 .المنطوق شفويا

وأثناء ذلك يجب  (ة) من طرف األستاذ(كنوز بّدي)قراء النّص المنطوق ❶

التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً والقراُن 

. اللّغويٌ والغير لغويٌ

: فوم المنطوق

 طرح أسُلٌ خول النّص .

  تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟

 خذفَإضافٌَتغيير )تعديلوا (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ

 (....الّصيغٌ

 استخّص القيم من النّص. 

 تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا .

 

ق
و
ط

من
ال
م 

و
ؽ

 

 

  

: التّعبير و استعمال الّصيؼ❷

ِ حظت كلّما راؽقت والدك ِقتناء المشتريات َأنّى يحرص علٍ 

شراء المنتوج الوطنً دون غيره َؽسألتى عن السبب َ أخبر 

 (قــدَلــــذا َالؾــــاء): زمّءك بما قالى لك والدك  مستعمّ

 

 قراءة الّسند. 

 استخراج أهم العناصر. 

 .مراؽقٌ الوالد أثناء التّسوق -

 .اقتناء المنتوج الوطنً -

 .سبب اختيار المنتوج الوطنً  -

 .(بالتّالً-غير أنّ -لكنّ )استعمال الّصيؼ -

 التّعبير شؾويــــا .

 

ي
و
شؾ

ال
ر 

بي
تع

ال
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 .ؽوم المكتوب.:الميدان

        03/04: الحصٌ                                                                    . -إدمــــــاج :  النشاط

 دقيقٌ      90 : المدة                                                           .           كنوز بّدي : الوحدة

:    الودف التعلمً

 .يوظف المكتسبات  لحل وضعيات- 

مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم  المراحل

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

 ماهً المونٌ الّتً تؾضلوا ؽً المستؾبل؟ولماذا؟ -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروحـٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 : أثري لػتً❶

 : اشتق من األؽعال التّاليٌ ما يمكن من الكلمات -

 .شرف/أحبّ /نـــــدم

 :رتب الجماعات التّاليٌ من القلٌّ إلٍ الكثرة -

 .العشيرة/الؾصيلٌ/األسرة/الشعب/القبيلٌ/ الذريٌ

 : النّحـــو❷ -

اقرإ الؾقرة ثّم امإل الجدول بما يناسب  -

 
األؽعال 

المنصوبٌ 

األؽعال 

المجزومٌ 

أدوات 

النّصب 

أدوات 

الجزم 

األؽعال 

المرؽوعٌ 

ؽعل مضارع 

 مبنً للمجوول

 .............................. ............. .............. .............. ............... 

 :ابن الجمل التّاليٌ للمجوول -

 يودع المساؽر أقاربى  -

 .يطيع األبناء اآلباء -

 .يكرم الّرُيس المجاهدين -

 : اإلمـّء❸
.  دفء— جاءت— وؽاء:لماذا كتبت الومزة بوذه الكيؾيٌ 

: الّصرف❹         

 :صرف األؽعال مع الضماُر ؽً الجدول

الماضً األمر  المضارع  

  .................أنا  .................أنت  .................هوكرم 

  .................نحن  .................أنتم  .................هماصادف 

  .................هً  .................أنتما   .................همأقبل  

 أنتما

 

 

. قراءة الوضعيٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجاز التّمارين 

 . ؽرديا 

 

 

 اِستثمار
. التصحيح الجماعً-

 .التصحيح الؾردي- 

يكتشف أخطاءه و 

 .يصححوا
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                                                     05/06 :                                                       الحصة.كل الميبديه: الميدان

 دقيقة      90 : المدة.                                                   إدمــــــبج     :  النشبط

ْا اىّشاٍخ : ػْ٘اُ اىْص َّ .                                    ػي

  :  اىٖذف اىرؼيًَ

 ٌ٘ظف اىَنرغثاخ ىحو ٗضؼٍاخ. 

 ٍنرغثاذٔ ٍ٘ظفا ذ٘اصيٍح ٗضؼٍاخ ػِ مراتٍا ٌؼثش. 
 

علّمنب الّشبمخ 

    عشخ  تشفقح ٗاىذي فً ش٘اسع اىجضائش اىثٍضاء ،حرّى ٗصيْا إىى عاحح اىّشٖذاء ،حٍث ٗقغ 

ٍا شؼشخ ٍثو ...ٌا ػيًَ ...آٓ ...ّظشي ػيى تْاٌح مثٍشج ٌشفشف فً أػالٕا ػيٌ ٗطْْا اىَقذط 

. اىًٍ٘ تَناّرل فً ّفغً ٗ ٍحثّرً ىل 

جَاه ....أخضش جٍَو جَاه تالدي .     ٍٗا رىل إّّل ألّّل اىّشٍض اىّزي ٌحذ تٍِ أجضاء اى٘طِ

آٓ  ٌا .غاتاذٖا ٗ قََٖا اىّشإقح ،ٗصحاسٌٖا اىّزٕثٍح ،جَاه ٍٍإٖا اىَرذفقح فً تحشٕا  ٗ أٗدٌرٖا  

فؤّد اخضشاس  عٖ٘ه ٗطْْا ،ٗ خصة أساضٍٔ ٗ خٍشاذٔ ! ٗمٌ أقذسك !أخضشي مٌ أحثّل 

. اى٘فٍشج 

ٗ . ىيّذٌِ اىحٍْفرمزا      ٕٗزٓ اىّْجَح فً قيثل عاطؼح مشَظ اىحّشٌح ،ٗ اىٖاله اىّزي ماُ 

ًٕٗ حَشج فامٖح اىجضائش اىيّزٌزج ،ٗ .األحَش تيُ٘ دً اىّشٖذاء اىّزي عقى مّو تقؼح ٍِ ذشاتٔ اىطّإش

. حَشج اىجَاه اىفطشي اىثادٌح  ػيى ٗج٘ٓ اىجضائشٌٍِ األتاج 

ا ٕزا اىثٍاض فٍشًٌْ ت٘ض٘ح صفاء قية اىجضائشي ،ٗ حغِ عشٌشذٔ ٍٗحثرٔ ىيّضٍف  ٍّ ٗ ...      أ

فرثؼرٔ « .. إىى األغ٘اط دــلنعٍٕا ٌا ٍخراس ،»:ّٕض ٗاىذي مرفً ٗ قاه ىً .أّا غاسق فً ذؤٍيً 

. ٗاىفخش ت٘طًْ ٌغَشًّ

. األسئلة

 (3ُ):اىثْاء اىفنشي

؟ اعرخشج ٍِ اىّْص ػثاسذٍِ ذظٖش اػرضاص ٍخراس ت٘طْٔ -❶ 

. ٌغَشًّ- اىّشإقح : ٕاخ ٍشادف اىنيَرٍِ اىرّاىٍرٍِ ثٌ ٗظفَٖا فً جَيرٍِ ٍِ إّشائل- ❷ 

. ٌ٘حذ – األتاج: اعرخشج ٍِ اىّغْذ ضذي اىنيَرٍِ اىرّاىٍرٍِ- ❸ 

 

 (3ُ): :اىثْاء اىيّغ٘ي

. اػشب اىنيَاخ اىَغطشج فً اىّْص- ❶

 .« ّٕض ٗاىذي مرفً»:   ٗغٍش ٍا ٌجة ذغٍٍشٓ اتِ اىؼثاسج اىراىٍح ىيَجٖ٘ه- ❷

 .ٍضٌذا ٗ فؼال ٍجشدافؼال :اعرخشج ٍِ اىّْص - ❸

 .صفاء- اىجضائش :ػيو مراتح اىَٖضج فً ٍاٌيً- ❹

 (4ُ): اىرّؼثٍش اىنراتً

امرة ّصا ّل ٌقو ػِ ثَاٍّح أعطش ، ذثٍِ فٍٔ ٍآثش شخصٍح جضائشٌح تاسصج حققد ّجاحاخ         

 .فؼال ٍضاسػا ٍجضٍٗا أٗ ٍْص٘تا :فً اىَحافو اىّذٗىٍح ٍغرؼَال 
 



.الّرابع: المقطع  

.التّنميٌ المستدامٌ  عنوان المقطع 

.دورة الماء  فوم المنطوق 

 الوحدة األولٍ

.بما  نّ   الّصيغٌ 

.سّر الحياة  القراءة 

.األسماء الخمسٌ  النّحو 

.المصدر من الفعل الثالثً المزيد بحرف واحد .إمالء /الّصرف   

.إعادة التّدوير  فوم المنطوق 

 الوحدة الثانيٌ

.الم التّعليل  الّصيغٌ 

.حين تصير النّفايات ثروة  القراءة 

.جمع التّكسير و إعرابى  النّحو 

.همزة القطع اإلمالء/الّصرف   

.حّصالٌ بسام  فوم المنطوق 

 الوحدة الثالثٌ

.فً األخير   الّصيغٌ 

.الحّصاد و الكلب و قطعٌ الخبز  القراءة 

.الجمع المذكر الّسالم و إعرابى  النّحو 

.الفعل الّصحيح و  نواعى اإلمالء/الّصرف   

.كتابٌ تقرير  التّعبير الكتابً 

.األمطار  المحفوظات 

.هل تعلمون  اإلدماج 

.نحن و البيئٌ  المطالعٌ 
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                                                       01 : الحصٌ.                                                            م المنطوؽ ػػفى: الميػػػػػػػػػػػدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                             فوم المنطوؽ   :   النشػػػػػػػػػاط

 .                                                                                          دورة الماء :العنػػػػػػػػوان

:    الودؼ التعلمً

   .يجيب عن أسئلٌ تستودؼ المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عف األسُلٌ 

 المطركخٌ
 (°التّركيز علٍ المومٌ األولٍ(تقديم الوضعيٌ االنطالقيٌ األم

مرحلٌ 

 االنطالؽ

يستمع إلٍ النّص 

كيبدم اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجـ المعنٍ العاـ 

 .للنّص

كأثناء ذلؾ يجب ( ة)مف طرؼ األستاذ (دورة الماء)قراء النّص المنطكؽ 

التّكاصؿ البصرم بينى كبيف متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً 

. كالقراُف اللّػكيٌ كالػير لػكيٌ

. طرح أسُلٌ خكؿ النّص -

تجزٌُ النّص المنطكؽ قراءة كاإلجابٌ عف األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطكؽَيمكف لألستاذ -

 (....خذؼَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيـ مف النّص -

. تدكينوا علٍ الّسبكرة ك قراءتوا -

 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عف  -

. المشاهد

 :أشاهد ك أتخدث -

مطالبٌ المتعلميف مّخظٌ المشاهد كالتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (دورة الماء)النّص المنطكؽ

   

    

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                      الحصٌ                                              .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           دورة الماء  : عنوان النص

  :  الودؼ التعلمً

. فً وضعيات تواصليٌ دالٌ بما أّن يستعمل   الّصيغٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 االنطالؽ

 

 ؟نحصل علٍ الماء من الطّبيعٌكيؼ  -
يجيب عف األسُلٌ 

المطركخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

التّعرؼ علٍ الّصيغٌ ❶

(  بمػػػا أّن )قراءة الفقرة  و استخراج الّصيغٌ 

 

 :استعمال الّصيغٌ ❷

(  بما أّن ) التّاليٌ باستعمال المشاهدعبر عن 

 
 

 
 

-  

يتعرؼ علٍ الّصيػٌ  

 

 

 يعبر عف المشاهد

 

يستعمؿ الّصيػٌ  

 

االستثمار 

 

  .( بما أنّ ) جمال باستعمال الّصيغٌ كون❸

 

يوظؼ الّصيغٌ 

.  بجمل من إنشائى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                .                    دورة المػػاء  : الوحدة

  :  الودؼ التعلمً

 .مختلفٌ سندات خالل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم  المراحل

مرحلٌ 

االنطالؽ 

 

 كيؼ تخافظ علٍ الماء؟ -

 

يذكر طرؽ  -

المخافظٌ علٍ 

  الماء

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

. التعبير عن الّصور❶

 

 

 

  
 

 :التّعبير شفويا اعتمادا علٍ الّسند المكتوب ❷

 
 .قراءة السند -

 مناقشٌ المتعلميف خكؿ فخكل الّسند -

 .استذراج أهـ العناصر  -

. مطالبٌ المتعلميف بالتّعبير شفكيا -

 

 يعبر عف المشاهد -

 

 يجيب عف  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدم رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفكيا  -

االستثمار 

 .انتاج نص ❸

. تككيف نص اعتمادا علٍ الّسنديف الّسابقيف  -
ينتح نصا شفكيا   -
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 .وبػػػفوم المكت: الميدان

      04 : الحصٌ                                                           .راءة  ػػػػػػػػػؽ :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                             سػػػر الحياة  : العنوان

 :الودؼ التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

االنطالؽ 
. يذكر أهـ عناصر الخياة ماهً أهـ عناصر الخياة؟ -

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :مّخظٌ الّصكر ك التعبير عنوا❶

   

 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعكة المتعلميف لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤاؿ آذر ِذتبار مدل الفوـ

 ؟ يتحدث النّص عن عنصر أساسً من عناصر الحياة ما هو 

 :القراءة النّموذجيٌ ❸

النص قراءة كاضخٌ ك معبرة ك دعكة المتعلميف  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جؿ اإلدراؾ البصرم أالنّمكذجيٌ كالكتب مفتكخٌ مف   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداكؿ المتعلمكف  علٍ القراءة فقرة فقرة ك مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوـ ػ ك تصخيد 

األذطاء ػ  

. تدكيف الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبكرة ك قراءتوا مع تكظيفوا فً جمؿ مفيدة

: طرح أسُلٌ خكؿ النّص تتذلؿ قراءة المتعلميف 

 ماهً المشكلٌ المطركخٌ فً النّص؟. 

 اذكر مذتلؼ استعماِت الماء؟. 

 ......................................... 

تثميف اإلجابات المبدعٌ ك تدكينوا علٍ الّسبكرة كؿ مرة ك تكرارها 

يّخظ الّصكر ك يعبر  

. عنوا

 

 

 

  يستمع ك ينتبى 

 

 يقرا النّص قراءة صامتٌ 

يجيب عف أسُلٌ ك 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات ك يكظفوا 

يفوـ النّص المقركء  

ك يجيب عف أسُلتى 

 

يقرأ النص بيسر 

 

 االستثمار

 

 

 

 

 

 

  .لكامؿ النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ مف طرؼ األستاذ

. مف كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) يف إنجاز التمريف

 .امّ الجدكؿ بما يناسب  ❶

 نتيجتوا سببوا  التصرفات اإليجابيٌ   نتيجتوا سببوا  التصرفات الّسلبيٌ 

 .............................

 

......... ............ .............................. ......... ............. 

 

يمأل الجدكؿ بالعبارات 

 .المناسبٌ 

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردم
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                .                        األمطػػػػار : العنوان

    :الودؼ التعلمً

. يؤدّي المحفوظات أداء معبػّرا- 
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطالؽ 
 .تخدث عف رخلٌ قطرة الماء -

يتخدث عف رخلٌ 

 قطرة الماء

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ االجمالً ❶

 (يمكف استعماؿ الكتاب)الكشؼ عف المقطكعٌ المكتكبٌ علٍ الّسبكرة  -

 
 

 .قراءة معبرة ك ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطكعٌ مف طرؼ األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النمكذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوـ -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتـ تخفيظ المقطكعٌ  عف طريؽ المخك التدريجً ك األداء الجماعً ك الفردم -

يتابع باهتماـ 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً مف طرؼ االمتعلميف -

 .يمكف اإلنشاد صفا بصؼ مف أجؿ المنافسٌ ك تشجيع الصؼ األخسف أداء -

 

يقرأ ك يؤدم 

 

   :مالحظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الحصص الثّالثٌ لالستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                .                                األسماء الخمسٌ  /سّر الحياة : :العنوان

 :الودؼ التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 .علٍ األسماء الخمسٌ و يحدد عالمات إعرابوايتعرؼ - 

 

 التقكيـ
 الكضعيات التعلميٌ كالنشاط المقترح

 

 المراخؿ

 مرخلٌ اِنطّؽ ماهً فكاُد استعماؿ الماء بعقّنيٌ ؟ - .يجيب شفكيا عف األسُلٌ

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عف األسُلٌ 

يكظؼ الكلمات  الجديدة فً 

جمؿ  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضكء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. مف المتعلميف قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤاؿ ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداؼ الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجاؿ للمتعلميف لألداء مركزا علٍ خسف القراءة كجكدتواَ كعلٍ مف لـ 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األكلٍَ

. شرح كتكظيؼ عبارات أذرل مف النص

 .خدد فقرات النّص* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنكانا مناسبا لكؿ فقرة*

 .مطالبٌ المتعلميف بتلذيص النّص اعتماد أفكارق األساسيٌ*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

األسماء يتعرؼ علٍ 

 .الذمسٌ ك عّـ إعرابوا

 

 

 

 

 

يجيب عف األسُلٌ 

 

 

.  يشارؾ فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ما نكع الكلمات الملكنٌ؟

 ما عددها ؟

ما هً عّمات إعرابوا ؟ 

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عف طريؽ المناقشٌ ك الخكار يتكصؿ األستاذ

  
. اِنجاز الفردم

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردم

 40ص3.2التّمرينيف رقـ  إنجاز التماريف مف دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 .اعرب المسطر مف الكلمات  -

.   خبٌ كرزأخً فًرأيت فً 

. استبدؿ  ما بيف قكسيف بما يناسبى مف األسماء الذمسٌ

 
 

التدريب 

 كاِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                 صرؼ/ قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                       .   المصدر من الثاّلثً/سّر الحياة  : الوحدة

    :الودؼ التعلمً 

 .يصوغ المصدر من الثاّلثً المزيد بحرؼ واحديفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 .اذكر بعض التّصرفات الّسلبيٌ التً تسبب هدر الماء يذكر التّصرفات الّسلبيٌ 

 
مرحلٌ 

 االنطالؽ

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عف األسُلٌ 

يكظؼ الكلمات  الجديدة فً 

. جمؿ 

 .يجيب عف األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداؼ الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجاؿ للمتعلميف للقراءة  مركزا علٍ خسف القراءة كجكدتواَ كعلٍ فس

. مف لـ يقرأ فً خصٌ األكلٍ كالثانيٌ

. رح كتكظيؼ عبارات أذرل مف النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمؽط

 .استذّص القيـ التّربكيٌ مف النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

تعرؼ الفعؿ ك م

 .مصدرق

 

 

 

 

 

يجيب عف األسُلٌ 

 

 

.  يشارؾ فً بناء القاعدة

( لّصرفيٌالظّاهرة ا)المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 

 المناقشٌ❷

ما هك كزف كؿ فعؿ ملكف؟ 

. جد مصدر هذق األفعاؿ

......................................................................... 

  :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عف طريؽ المناقشٌ ك الخكار يتكصؿ األستاذ

 (مفاعلٌ-إفعال- تفعيل)يصاغ المصدر مف الفعؿ الثّثً المزيد بخرؼ كاخد علٍ كزف

 المصدر الفعؿ

 تقديػػػـ قػػدّـ

إقداـ أقدـ 

مساهمٌ  ساهـ 
 

يصكغ المصدر مف الفعؿ 

. الثّثً المزيد

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردم -

 

 40ص3.2التمريف رقـ : إنجاز التماريف مف دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

  

التدريب 

 واالستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            نحن و البيئٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودؼ التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّغوي و المعرفً  -
 

المراحل 

 

النشاطات المقترحٌ 

 

التقويم 
 

كضعيٌ 

اِنطّؽ 

 

يجيب عف األسُلٌ  ؟ كيؼ نتذلص مف النّفايات

بناء التعلمات 

 .تكجيى المتعلميف لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

 

 
 

 .ضركرة إقناع المتعلميف  بأف النّص هك الّسند فً استنباط الفوـ الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعماؿ الكناش لتدكيف المصطلخات الجديدة عليوـ -   

 .مناقشٌ المتعلميف فً فخكل النّص عف طريؽ الخكار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدكف  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمكف  المعلكمٌ تدكف علٍ الّسبكرة  -

. (ة)قراءة نمكذجيٌ مف طرؼ األستاذ -

 .قراءات فرديٌ مف طرؼ المتعلميف -

 

 

استذّص 

المعلكمٌ 

 : مالحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عالقٌ بالمقطع -
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 .االنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                           كتابٌ تقريػػػػػػػػػػػػر :العنوان

  :  الودؼ التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطالؽ 

 

 ماهً أهـ الكثاُؽ الّتً نستعملوا فً التّكاصؿ؟ -

أف يجيب المتعلـ عف 

األسُلػػػٌ المطركخػٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 41 مف دفتر األنشطٌ ص1خؿ التمريف 

 
. تصخيد التمريف جماعيا ك فرديا 

 

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

يتعرؼ علٍ عناصر 

 .التّقرير

 

 

 

 

ر
ما

تث
س

ال
ا

 

 41 مف دفتر األنشطٌ ص1 خؿ التمريف 

-  

يكمؿ كتابٌ   -

 التّقرير
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                                                       01 : الخصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

.                                                                                        إعادة التّدوير :ــوانـالعنــــــ

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسئلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عف األسُلٌ 

 المطركخٌ
 (التّركيز علٍ المومٌ الثّانيٌ )تقديم الوضعيٌ االنطالقيٌ األم

مرخلٌ 

 االنطالق

يستمع إلٍ النّص 

كيبدم اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجـ المعنٍ العاـ 

 .للنّص

كأثناء ذلؾ ( ة)مف طرؼ األستاذ (إعادة التّدوير)قراء النّص المنطكؽ 

يجب التّكاصؿ البصرم بينى كبيف متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس 

. خركً كالقراُف اللّػكيٌ كالػير لػكيٌ

. طرح أسُلٌ خكؿ النّص -

تجزٌُ النّص المنطكؽ قراءة كاإلجابٌ عف األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطكؽَيمكف لألستاذ -

 (....خذؼَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيـ مف النّص -

 .تدكينوا علٍ الّسبكرة ك قراءتوا -

مرخلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عف  -

. المشاهد

 :أشاهد ك أتخدث -

مطالبٌ المتعلميف مّخظٌ المشاهد كالتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 ( إعادة التّدوير)النّص المنطكؽ

  

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                            الخصٌ                          .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

 .                                                           إعادة التّدوير : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌال م التّعليل يستعمل   -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرخلٌ 

 االنطالق

 

 ؟لماذا تتوجى يوميا للمدرسٌ  -
يجيب عف األسُلٌ 

المطركخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( الم التّعليل)قراءة الفقرة  و استذراج الّصيػٌ 

 :استعمال الّصيػٌ ❷

( ِـ التّعليؿ)أكمؿ كؿ شطر بما  يناسبى مستعمّ 

 الّشطر الثانً الّشطر األكؿ

 .جمعت القكارير الفارغٌ -

 .نسترجع النفايات -

 .شػلت التّلفاز -

 .تؤذذ النّفايات لمراكز الّردـ -

 .أخضرت علب الياغكرت -

 .أغرس فيوا البذكر -

 .أصنع منوا أشجارا للزينٌ -

 .أشاهد شريطا كثاُقيا -

 .تقلؿ مف التّلكث -

 .تردـ هناؾ -
 

يتعرؼ علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمؿ الّصيػٌ  

 

االستثمار 

 

.  قل جمال علٍ المنوال التّالً مستعمال الم التّعليل❸

 يفككوا و يسترجع ما يختاجى من مكوناتوا ليسترجع الّرجل الذردوات

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بجمل من إنشائى
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 التعبير الشفوي :الميدان

        03: الخصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                                   .     إعادة التّدوير : الوخدة

  :  الودف التعلمً

 .مذتلفٌ سندات ذالل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراخل 

الخصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

االنطالق 

 ما مصير النفايات المنزليٌ ؟ -

 

 .يذكر مصير النّفايات

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .ةالتعبير عن الّصور❶

 

 

. التّعبير شفويا  ❷

          انزعح سّكان بلديتك من الّروائد المنبعثٌ عند خرق مكب 

النّفايات القريب منوا و اجتمعوا مع رئيس البلديٌّ و اقترخوا عليى 

. خلوال بديلٌ

 

عبر عف رفضؾ لخرؽ النّفايات فً الوكاء الطلؽ معلّ الّسبب ك اقترح خلكِ 

. بديلٌ مبينا مزاياها

 ..قراءة الّسند -

 .مناقشٌ الّسند مع المتعلميف  عف طريؽ األسُلٌ -

 .استذراج أهـ العناصر  -

 (.ذكر مزايا الخلكؿ–اقتراح الخلكؿ -  ذكر سبب الّرفض–الرفض للكضعيٌ )

. التعبير شفويا -

 

 يعبر عف المشاهد -

 

 يجيب عف  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدم رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفكيا  -

االستثمار 

 .انتاج نص ❸

 .السنديف الّسايقيفتككيف نص اعتمادا علٍ  -
ينتح نصا شفكيا   -
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فوم المكتوب : الميدان

      04 : الخصٌقراءة                                                                         :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                             .خين تصير النّفايات ثروة : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراخل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

االنطالق 

يجيب عف األسُلٌ   ما هً مصادر التّلكث؟ككيؼ نقلؿ منى؟ -

 .المطركخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: التعبير عف الّصكرة❶

 
 

 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعكة المتعلميف لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤاؿ آذر ِذتبار مدل الفوـ

 ؟ عن أي موضوع يتخدث النّص

 :القراءة النّموذجيٌ ❸

النص قراءة كاضخٌ ك معبرة ك دعكة المتعلميف  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جؿ اإلدراؾ البصرم أالنّمكذجيٌ كالكتب مفتكخٌ مف   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداكؿ المتعلمكف  علٍ القراءة فقرة فقرة ك مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوـ ػ ك تصخيد 

األذطاء ػ  

. تدكيف الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبكرة ك قراءتوا مع تكظيفوا فً جمؿ مفيدة

: طرح أسُلٌ خكؿ النّص تتذلؿ قراءة المتعلميف 

 ماهك شعكرؾ كأنت تنظر إلٍ النّفايات؟ 

 ......................................... 

تثميف اإلجابات المبدعٌ ك تدكينوا علٍ الّسبكرة كؿ مرة ك تكرارها 

 يعبر عف الّصكرة  

يستمع ك ينتبى 

 

يجيب عف أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات ك 

يكظفوا 

يفوـ النّص المقركء  

ك يجيب عف أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

االستثمار 

  .لكامؿ النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ مف طرؼ األستاذ

. مف كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) يف إنجاز التمريف

 .ضع صخأك ذطأ أماـ كّؿ عبارة ❶

-  

 .ينجز التّمريف فرديػا 

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردم -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الخصٌ.                                                                         مخفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                            األمطــــــــار  : العنوان

. يؤدّي المخفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرخلٌ 

اإلنطالق 
 .تخدث عف رخلٌ قطرة الماء -

يتخدث عف رخلٌ 

 قطرة الماء

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ االجمالً ❶

 (يمكف استعماؿ الكتاب)الكشؼ عف المقطكعٌ المكتكبٌ علٍ الّسبكرة  -

 
 

 .قراءة معبرة ك ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطكعٌ مف طرؼ األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النمكذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوـ -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتـ تخفيظ المقطكعٌ  عف طريؽ المخك التدريجً ك األداء الجماعً ك الفردم -

يتابع باهتماـ 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً مف طرؼ االمتعلميف -

 .يمكف اإلنشاد صفا بصؼ مف أجؿ المنافسٌ ك تشجيع الصؼ األخسف أداء -

 

يقرأ ك يؤدم 

 

   :مالخظٌ

 . أبيات األول4ٍتذصص الخصٌ األولٍ لتخفيظ  -

 .تذصص الخصٌ الثّانيٌ لتخفيظ األبيات الباقيٌ -

. تذصص الخصص الثّالثٌ لالستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الخصٌ.                                                                       نخو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                                  جمع التّكسير/ خين تصير النّفايات ثروة : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يخدد أفكار النّص- 

 .علٍ إعراب جمع التّكسيريتعرف - 

 

 التقكيـ
  الكضعيات التعلميٌ كالنشاط المقترح

 المراخؿ

يجيب شفكيا عف 

 .األسُلٌ

مرخلٌ  ؟هؿ يمكننا اِستفادة مف النّفايات ؟ كيؼ ذلؾ -

 اِنطّؽ

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عف األسُلٌ 

يكظؼ الكلمات  الجديدة فً 

جمؿ  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضكء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

. مف المتعلميف قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤاؿ ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداؼ الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجاؿ للمتعلميف لألداء مركزا علٍ خسف القراءة كجكدتواَ كعلٍ مف لـ 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األكلٍَ

. شرح كتكظيؼ عبارات أذرل مف النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنكانا مناسبا لكؿ فقرة*

 .لمتعلميف بتلذيص النّص اعتماد أفكارق األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

جمع التّكسير يتعرؼ علٍ 

 .ك عّمات إعرابى

 

 

 

 

 

يجيب عف األسُلٌ 

 . يشارؾ فً بناء القاعدة
 

 (الظاهرة النخويٌ)المرخلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ماهً عّمٌ إعراب كؿ اسـ؟. - خدد نكع الجمع- ما نكع الكلمات الملكنٌ؟- 

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عف طريؽ المناقشٌ ك الخكار يتكصؿ األستاذ

  

يكمؿ الفراغ بما 

. يناسب

يمأل الجدكؿ بما يناسب  

 .تّصخيد الجماعًاؿ

 .التّصخيد الفردم

 

 

 

 

 :التّدريب❹ 

 43ص1التّمريف رقـ  إنجاز التماريف مف دفتر األنشطٌ -

 اكمؿ بكلمٌ تككف جمع تكسير ثـ امإل الجدكؿ -

فً الليؿ  .......تلمع 
الّتً جوزتوا البلديٌ .....عاـ األطفاؿ فً 

. لنكاجى المصاعب........علينا أف نككف 

 

. الّرمليٌ مذيفٌ........

األنوار أماكف تتجمع فيى 

..... مياق

 عّمٌ إعرابوا مكقعوا مف اإلعراب الكلمٌ

.......................... .............................. ............................... 
 

التدريب 

 كاِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الخصٌ.                                                                     إمالء /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                             .   الومزة علٍ الواو/خين تصير النّفايات ثروة : الوخدة

    :الودف التعلمً 

. يتعرف علٍ مواضع كتابٌ همزة القطعيفوم ما يقرأ و -  

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العكدة إلٍ النّص المقركء كطرح أسُلٌ خكؿ المعنٍ الظّاهرم للنّص .يجب عف األسُلٌ

 
مرخلٌ 

 االنطالق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عف األسُلٌ 

يكظؼ الكلمات  الجديدة فً 

. جمؿ 

 .يجيب عف األسُلٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداؼ الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجاؿ للمتعلميف للقراءة  مركزا علٍ خسف القراءة كجكدتواَ كعلٍ فس

. مف لـ يقرأ فً خصٌ األكلٍ كالثانيٌ

. رح كتكظيؼ عبارات أذرل مف النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمؽط

 .استذّص القيـ التّربكيٌ مف النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

 همزة يتعرؼ علٍ

 القطع كمكاضع كتابتوا

 

 

 

 

 

يجيب عف األسُلٌ 

 

 

 . يشارؾ فً بناء القاعدة

 

 

( اإلمالئيٌالظّاهرة )المرخلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

فيـ تشترؾ الكلمات الملكنٌ؟ 

عّـ رسمت الومزة؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عف طريؽ المناقشٌ ك الخكار يتكصؿ األستاذ

 
يكمؿ بكلمات  -

تخكم همزة قطع 

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردم -

 :التّدريب ❹

 43 ص2.1التمريف رقـ : إنجاز التماريف مف دفتر األنشطٌ

 

 

التدريب 

 واالستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الخصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                         (                            نخن والبيئٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

كضعيٌ 

اِنطّؽ 

 

يجيب عف األسُلٌ  ؟ كيؼ تتذلص مف النّفايات

بناء التعلمات 

 .تكجيى المتعلميف لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

  

 

 .ضركرة إقناع المتعلميف  بأف النّص هك الّسند فً استنباط الفوـ الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعماؿ الكناش لتدكيف المصطلخات الجديدة عليوـ -   

 .مناقشٌ المتعلميف فً فخكل النّص عف طريؽ الخكار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدكف  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمكف  المعلكمٌ تدكف علٍ الّسبكرة  -

. (ة)قراءة نمكذجيٌ مف طرؼ األستاذ -

 .قراءات فرديٌ مف طرؼ المتعلميف -

 

 

استذّص 

المعلكمٌ 

 : مالخظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ خصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص ذارجيٌ  لوا عالقٌ بالمقطع -
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 .االنتاج الكتابً : الميدان

 11: الخصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                           تقريركتابٌ :العنوان

 يستعمل الكتابٌ ألغراض أذرى  : الودف التّعلمً
 

المراخل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اإلنطالق 

 

 ؟ ماهً عناصر التقرير -

أف يجيب المتعلـ عف 

األسُلػػػٌ المطركخػٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 44 مف دفتر األنشطٌ ص1خؿ التمريف 

 

 
 .قراءة الّسند -

 .مناقشٌ الّسند -

 .استذراج أهـ األفكار مف الّسند -

 يكتب مقدمٌ  -

 :يخرر التقرير مستعينا بالعبارات التاليٌ  -

تكدس العلب البّستيكيٌ ك القاركرات ك األجساـ المعدنيٌ فً صناديؽ ك تشكؿ نصؼ  -

 .نفاياتنا

 .فرز النّفايات ككضعوا فً أكياس ذاصٌَتقفؿ بأخكاـ قبؿ رميوا -

إصّح األشياء القديمٌ كترميمواَاستعماؿ المناديؿ النّسيجيٌ ك اإلسفنح كمكاد مستديمٌ  -

 .بدِ مف المكاد المؤقتٌ

يذهب اثناف كنصؼ الكيلكغراـ مف بيف عشرة كيلكغرامات مف طعامنا إلٍ صندكؽ  -

القمامٌَك يمأل القشكر ك بقايا األطعمٌ كنفايات غذاُيٌ مذتلفٌَ صندكؽ قمامٌ مف بيف ثّثٌ 

 .صناديؽ

 .التّبرع بما يزيد عف الخاجٌ مف طعاـ ك لعب ك لباس بدِ مف رميوا  -

 سنٌ قبؿ 400األكياس البّستيكيٌ متكرعٌ هنا ك هناؾ دكف درايٌ بذطرها َخيث تختاج لػ -

 .أف تزكؿ كإذا أخرقت تلكث الجكّ 

 .شراء مكاد غير معلبٌ كالذضر ك الفكاكى -

استرجاع النّفايات القابلٌ إلعادة التّصنيع كالكرؽ ك الّزجاج المكسكرَكخرؽ ما تبقٍ فً  -

مصانع الخرؽ ك التّرميد َلتخكيلوا إلٍ رماد َمما يسمد بإزالٌ جزء كبير منوا ك قد 

 .تستعمؿ للتّدفٌُ

 .الّزجاج المكسكر مرمً عشكاُياَمما يؤدم إلٍ اشتعاؿ النّيراف -

 .الكثير مف المناشؼ ك المناديؿ الكرقيٌ الّتً تستعمؿ مرة كاخدة ك تسبب التّلكث -

 .استعماؿ القفٌ بدِ مف األكياس -

 

 

 

 

. يقرأ الّسند

 

 يستذرج األفكار 

 االستثمار
المشاركٌ فً كتابٌ  كتابٌ تقرير جماعً اعتمادا علٍ تقارير المتعلميف 

 التّقرير
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f 

                                                       01 : الحصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        حّصالٌ بّســـام :ــوانـالعنــــــ

  .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً:   الودف التعلمً

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (التّركيز علٍ المومٌ الثّالثٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ذلك  (ة) من طرف األستاذ(حّصالٌ بّســـام)قراء النّص المنطوق 

يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس 

. خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرحلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ النّص 

  (حّصالٌ بّســـام)المنطوق

   
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                                 الحصٌ.التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           حّصالٌ بّسام : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌفً األخيريستعمل   الّصيػٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

 وكيف تم حلّوا؟؟ما هً المشكلٌ التًّ واجوت بّسام  -

يجيب عن األسُلٌ 

 .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

(  فً األخير)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

  :استعمال الّصيػٌ ❷

 (بالتّالً )عبر عن الّصور  مستعمّ 

 

 
 

 

  
 

 

يتعرف علٍ 

الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

 اِستثمار

 

 . علٍ هذا المنوال( وفً األخير) جمّ باستعمال الّصيػٌ كون❸

.  جنٍ ثمار تعبىوفً األخيرتعب الطّفل طول العام الدّراسً  -

 

يوظف الّصيػٌ 

بجمل من 

.  إنشاُى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                                  .      حّصالٌ بّسام :الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل  ال

مرحلٌ 

اِنطّق 

 ماهً فواُد ادذار المال؟ -

 

 .يبين فواُد اِدذار

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 

 :التّعبير شفويا❶

 

  -

.  قراءة الّسند.1

. مناقشٌ المتعلمين و استخراج األفكار. 2

 (...الماءَاألكلَ المال )التحدث عن أنواع اِقتصاد-

. الموقف المماثل لتجربٌ بّسام - 

 طريقٌ المساعدة- 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا مط.3

 

 

 

 

 

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❷

 . علٍ تعابير الّسابقٌتكوين نص اعتمادا  -
ينتح نصا شفويا   -
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 .وبـــــــــفوم المكت: الميدان

      04 : الحصٌ                                                        .راءة ـــــــــــــــق :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                             .        الحّصاد و الكلب و قطعٌ الخبز  : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اِنطّق 

يجيب عن األسُلٌ  اذكر بعض التّصرفات الّتً تخب أن تذتفً من مجتمعك؟ -

 .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّصورة❶

 

 

 التعبير عن الّصور ة -

تذيل الخوار الذي يدور بين الّرجل و  -

. الكلب

 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 لماذا فرح الكلب؟

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ماهو أّول عمل تقوم بى للخصول علٍ القمد؟ 

 إلٍ أين يِؤذذ القمد بعد خصاده؟. 

 ......................................... 

 تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

رتب مراخل زراعٌ القمد إلٍ أن يصير ذبزا؟  - ❶

لون اِجابٌ الّصخيخٌ -❷

. الخكمٌ/التّروي/التّرع: يتصف الكلب  فً هذا النّص بـ 

. ذدوم/مبذر/يخسن التّدبير: وصف اِنسان فً هذا النّص بأنّى كاُن 

 .الخرص علٍ الذبزوعدم تبذيره/معرفٌ مشوار رغيف الذبز: المػزى من النّص هو

 

. يرتب مراخل خبٌ القمد

 .يذتار الجواب الّصخيد 

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                           .             األمطــــار : العنوان

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطّق 
 .تخدث عن رخلٌ قطرة الماء -

يتخدث عن 

رخلٌ قطرة 

 الماء

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: اإلجمالًتقديم و شرح المعنٍ  ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّحظٌ

 .ِستظوار المقطوعٌ كاملٌ لثٌتخصص الحصٌ الثّا -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                    .الجمع المذكر الّسالم/ الحّصاد والكلب و قطعٌ الخبز : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .علٍ عّمات إعراب الجمع المذكر الّسالميتعرف - و يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 
 

 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم
 

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

مرخلٌ  . اذكر بعض مظاهر التّبذير  -

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

الجمع المذكر يتعرف علٍ 

 .الّسالم

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟ 

ما موقعوا من اإلعراب؟ 

 ما عّمٌ إعرابوا؟

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 46ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 خول الجمل التّاليٌ إلٍ الجمع -

 

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                     إمّء /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                      .   الفعل الّصحيح/الحّصاد و الكلب وقطعٌ الخبز : الوحدة

    :الودف التعلمً 

 .يتعرف علٍ أنواع الفعل الّصحيحيفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 .يجب عن األسُلٌ
 

 لماذا باركت األّم اذتيار ولدها؟
مرحلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ الفعل 

. الّصخيد

يخدد أنواع الفعل 

 .الصخيد

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( إمّء)المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 

 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟ 

استذرج الفعل الّذي همزة 

. عين الفعل الّذي يشمل شدة

ماهو الفعل الّذي يذلو من الشدّة والومزة؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 
يكمل بفعل صخيد 

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردي

 

 

 

 46ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 .اكمل بفعل صخيد -

 .األذوان اللّعب وسط المروج......... -

 .األب صورة فوتوغرافيٌ فً الخديقٌ........  -

 .إسراء فً البخر....... -

التدريب 

 واِستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                         (                            نحن والبيٌُ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ  ؟ كيف تتذلص من النّفايات

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

  

 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                           كتابٌ تقرير :العنوان

  :  الودف التّعلمً

.  يستعمل الكتابٌ ألغراض أخرى- 

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

؟ الّتً تنتشر فً المجتمع الجزاُري ماهً مظاهر التّبذير  -

 يذكر مظاهر التّبذير

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 (توجيى التّّميذ لمظور التّبذير ):التّعبير عن الّصور❶

 

     
 

  :تقديــــم الوضعيٌ ❷

   طلب منك والدك و هو عضو فً  جمعيٌ حمايٌ المستولك َ أن تقدم 

تقريرا عن مظاهر اِستوّك المفرط فً شور رمضان مستعينا 

 :بالجدول التّالً
 اِقتراخات األسباب عرض خال مدذل عنوان التقرير

مظاهر 

التّبذير فً 

 رمضان

طلب من 

 األب

وقوف الناس فً * 

طوابير أمام مخل بيع 

. الخلويات و الزِبيٌ

 

تخضير أطباق *

متنوعٌ  لوجبٌ 

. اإلفطار

 

تكدس الطّعام المتبقً *

بعد وقت اإلفطار أمام 

 .خاويات القمامٌ

. اللوفٌ *

 

تشوً الطّعام * 

. بكثرة دون تدبر 

 

. التفاذر *

 

. األنانيٌ* 

 

 .غياب الوعً*

 

اِكتفاء بنوع * 

 .واحد من الطّعام

 

تحضير كميات * 

محدودة من 

الطّعام تناسب 

. عدد أفراد العاُلٌ

 

حفظ ما  تبقٍ  * 

من الطّعام فً 

 .الثّّجٌ

 .قراءة الّسند .1

 .التعرف علٍ عناصر التقرير .2

 .كتابٌ التّقرير مستعينا بالجدول .3

 

 

 

 

يعبر عن الّصور 

 

 

 

 

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

 

. يكتب تقريرا

 

 

 

 اِستثمار
 يخرر تقريرا .كتابٌ تقرير جماعً باِعتماد علٍ الّسندين الّسابقين -
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                                                       01/02 : اٌسظخ. .                                               فهُ إٌّطىق واٌزّؼجُش اٌشفىٌ: اٌُّـــــــــــذاْ

 دلُمخ                                                       90 : اٌّذح.                                                    أزبج شفىٌ /فهُ إٌّطىق  :   إٌشـــــــــبط

. اٌطّبلخ اٌىهشثبئُخ : اٌؼٕــــــــىاْ

:    اٌهذف اٌزؼٍٍّ

 ٍَّٕظغٍ إًٌ إٌّض وَدُت ػٓ أعئٍخ رغزهذف اٌّؼُُٕٓ اٌظّــــــبهشٌ واٌّض. 

  َغزؼًّ   اٌّظُغ( ّْ .  فٍ وضؼُبد رىاطٍُخ داٌخ(فٍ األخُش==الَ اٌزّؼًٍُ==ثّب أ

 اٌّشازً اٌىضؼُبد اٌزؼٍُّخ وإٌشبط اٌّمزشذ ِؤششاد اٌىفبءح

َدُت ػٓ األعئٍخ 

 اٌّطشوزخ

. اٌزّزوُش ثبٌّٕظىص إٌّطىلخ اٌثاّلثخ ػٓ طشَك األعئٍخ

 

ِشزٍخ 

 االٔطالق

َغزّغ إًٌ إٌّض 

وَجذٌ اهزّبِب 

َٕزح خّال ثغُطخ 

رزشخُ اٌّؼًٕ اٌؼبَ 

 .ٌٍّٕض

رٍخُض إٌّض  -

 إٌّطىق

 .شفىَب

وأثٕبء  (ح) ِٓ طشف األعزبر(اٌطّبلخ اٌىهشثبئُخ)لشاء إٌّض إٌّطىق ❶

رٌه َدت اٌزّىاطً اٌجظشٌ ثُٕه وثُٓ ِزؼٍُّه ِغ االعزؼبٔخ ثبألداء اٌسظ 

. زشوٍ واٌمشائٓ اٌٍّغىَخ واٌغُش ٌغىَخ

: فهُ إٌّطىق

 طشذ أعئٍخ زىي إٌّض .

  ردضئخ إٌّض إٌّطىق لشاءح واإلخبثخ ػٓ األعئٍخ؟

 (ح)األعئٍخ ِشفمخ ثبٌّٕض إٌّطىق،َّىٓ ٌألعزبر 

 (....ززف،إضبفخ،رغُُش اٌّظُغخ)رؼذٍَهب

 اعزخالص اٌمُُ ِٓ إٌّض. 

 رذوَٕهب ػًٍ اٌّغجىسح و لشاءرهب .

 

ق
طى

ّٕ
 اٌ

هُ
ف

 

 
 َمشأ اٌّغٕذ. 

  َغزخشج

 .األفىبس

 َؼجش شفىَب. 

: اٌزّؼجُش و اعزؼّبي اٌّظُغ❷

 

ّْ ِظبثُر األلغبَ رجمً ِضبءح أزُبٔب ثؼذ خشوج           ٌفذ أزجبهه أ

ًّ اٌزاّلُِز ،ِّب َغجت إهذاس اٌطّبلخ ،فبلزشزذ ِؼٍّزه أْ َزٕبوة اٌزاّلُِز و

. َىَ ػًٍ رفمذ األلغبَ إلطفبء األٔىاس 

      الزشذ أفىبسا أخشي رمًٍ ِٓ اعزهالن اٌطّبلخ فٍ إٌّضي  أو اٌّشبسع  

ّْ ) :ِغزؼّال  (فٍ األخُش،الَ اٌزّؼًٍُ،ثّب أ

 

 لشاءح اٌّغٕذ. 

 اعزخشاج أهُ اٌؼٕبطش. 

 .رشن اٌّظبثُر ِضبءح -

 .رٕبوة اٌزاّلُِز ػًٍ إطفبء اٌّظبثُر  -

 .الزشاذ أفىبس أخشي -

ّْ )اعزؼّبي اٌّظُغ -  .(فٍ األخُش،الَ اٌزّؼًٍُ،ثّب أ

 اٌزّؼجُش شفىَــــب .

 

 ٌ
فى

ش
 اٌ

ش
جُ
زؼ

اٌ
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 .فوم المكتوب.:الميدان

        03/04: الحصة                                                                            . إدمــــــاج :  النشاط

 دقيقة      90 : المدة                                                           .           الطّاقة الكوربائية : الوحدة

:    الودف التعلمي

 .يوظف المكتسبات  لحل وضعيات- 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم  المراحل

مرحلة 

اإلنطالق 

 

 التّذكير بأهم دروس النّحو الّصرف و اإلمالء -

أن يجيب المتعلم 

عن األسئلـــة 

المطروحـة 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :فوم المكتوب❶

 :جد كلمات تبدأ بحرف الّراء و تنتوي بحرف العين مستعينا بمايلي -

 .منبعمرادف كلمة  - أ

 .زيّن التّاج بالجواهر الثّمينة - ب

 وضععكس كلمة  - ت

 خوفمرادف كلمة  - ث

 

 

يبحث عن الكلمات 

 .المناسبة

 

 

 

 :النّحــــو❷

 :اعرب الجملة التّالية -

 .يوفر المقتصدون أمواال -

 

 يعرب الجملة

 

: اإلمـالء❸

: لماذا كتبت الومزة بوذه الكيفية

 .أدخل- أسافر- إنعاش

 

 

يعلل سبب كتابة 

 .الومزة

: الّصرف❹           

 :اقرإ الفقرة ثّم امإل الجدول بما يناسب  -

 

مصدر فعل الثالثي المزيد  فعل صحيح موموز فعل صحيح سالم

 بحرف واحد

   

 

 

 

 

يمأل الجدول بما 

 .يناسب

 

 

 

 االستثمار
. التصحيح الجماعي-

 .التصحيح الفردي- 

يكتشف أخطاءه و 

 .يصححوا
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                                                     05/06 :   اٌسظخ                                                           .وً اٌُّبدَٓ: اٌُّذاْا

 دلُمخ      90 : اٌّذح.                                                          إدِــــــبج     :  إٌشبط

هً رؼٍّىْ؟   : ػٕىاْ إٌض

  :  اٌهذف اٌزؼٍٍّ

 َىظف اٌّىزغجبد ٌسً وضؼُبد. 

 ِىزغجبره ِىظفب رىاطٍُخ وضؼُبد ػٓ وزبثُب َؼجش. 

 هل تعلمون؟

ّْ هً رؼٍّىْ أْ اٌجُئخ األفضً رجذأ ثبعزهالن طبلخ ألً ؟ ٌزٌه اػٍّىا            ٔىس اٌّشّظ ِفُذ أ

.  اٌّظبثُر لجً اٌّغبدسح إطفبء ِٓ ورؤوذوا. ا ثذي ٔىس اٌّظجبذ سأضُئىا ثُىرىُ ثه ٔهب

ال ٔزشن ثبثهب أْ  اٌزٍ رغزهٍه اٌىهشثبء ؟ فؼٍُٕب األخهضح  وهً رؼٍّىْ أْ اٌثاّلخخ أوثش       

 . ِذح طىٍَخ ِفزىزب

ّْ  وهً َؼٍُ اٌّغزهٍىىْ           فؤغٍمىا اٌّىُف َظشف اٌىثُش ِٓ اٌىهشثبء طُفب و شزبء؟ أ

ّْ واػٍّىا . ِؼّذي اٌجشودح ة ٌالززفبظاٌّغزبئش خُذا ػٕذِب رىىْ اٌّشّظ زبّدح ورٌه  عخبْ اٌّبء أ

ٍّ رو فبئذح ػظُّخ فهى ال َغزهٍه طبلخ  . اٌّشّغ

ّْ اػٍّىا أَضب            اٌىهشثبء َدؼٍهب رغزهٍه اٌطّبلخ ثّآخز اٌىهشثبئُخ ِىطىٌخ األدواد رشن إ

 . ِطفؤحززً ٌى وبٔذ 

أخُشا ال رشغٍىا وً أدواد اٌجُذ اٌىهشثبئُخ دفؼخ وازذح وخبطخ ولذ اٌضشوسح ػٕذ         

 .اٌّغبء 

. األسئلة

 (3ْ):اٌجٕبء اٌفىشٌ

ا اٌىبرت إٌّبط؟ َ ثهاعزخشج ِٓ إٌّض وطُزُٓ أوطً - ❶ 

 . ثُ وظفهّب فٍ خٍّزُٓ ِٓ إٔشبئهزبّدح ، أضيئوا: اششذ اٌىٍّزُٓ اٌزّبٌُزُٓ- ❷ 

 ِب فبئذح  اٌطّبلخ اٌّشّغُخ؟- ❸ 

 

 (3ْ): :اٌجٕبء اٌٍّغىٌ

. فؼال ِٓ األفؼبي اٌخّغخ- خجشا ِٕظىثب  -  خّؼب ِزوشا عبٌّب :   اعزخشج ِٓ إٌّض- ❶

 - ػٍُّ–أشؼً :هبد اٌّظذس ِٓ األفؼبي اٌزبٌُخ و ثُٓ وصٔه- ❷

 .تبدأ -المسبء: ػًٍ وزبثخ اٌهّضح فٍ ِبٍٍَ- ❸
 (4ْ): اٌزّؼجُش اٌىزبثٍ

        اوزت رمشَشا َؼشع والغ اعزغالٌٕب ٌّخزٍف اٌطّبلبد دوْ ػمالُٔخ ،ولٍّخ رطجُك اإلسشبداد و إٌّظبئر 

سغُ زّالد اٌزّسغُظ و اٌزّىػُخ ، ِمذِب الزشازبد و زٍىال ٌزٌه ،ِذّػّب سأَه ثبٌسدح و اٌجشاهُٓ 

 .اعّب ِٓ األعّبء اٌخّغخ،و فؼال طسُسب:،ِغزؼّال

 

 



.الخامس: المقطع  

.الّصحٌ و التّغذيٌ  عنوان المقطع 

.التبرع من الدّم  فوم المنطوق 

 الوحدة األولٍ

.من المحتمـــل  الّصيغٌ 

.وادي الحياة  القراءة 

.الجمع المؤنث الّسالم و إعرابى  النّحو 

.همزة الوصل .إمالء /الّصرف   

.كيف أعتنً بجسمً  فوم المنطوق 

 الوحدة الثانيٌ

.إذن  الّصيغٌ 

 القراءة  ممنوع الدّخول! 

.المثنٍ و إعرابى  النّحو 

.الفعل المعتل و أنواعى اإلمالء/الّصرف   

 فوم المنطوق ماذا يدخل جوفنا من طعام؟

 الوحدة الثالثٌ

 الّصيغٌ باإلضافٌ إلٍ

:أحسن األطباء  القراءة 

.المضاف و المضاف إليى  النّحو 

.عالمات التّأنيث فً األسماء اإلمالء/الّصرف   

.التّلخيص  التّعبير الكتابً 

.علٍ الخوان  المحفوظات 

.الخس و الملفوف  اإلدماج 

.قضايا صحيٌ  المطالعٌ 
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                                                       01 : الحصٌ .                                                                                           ـ المنطوؽ ػػفى: الميػػػػػػػػػػػداف

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                            فوـ المنطوؽ   :   النشػػػػػػػػػاط

 .                                                                                          التّبرع بالدّـ :العنػػػػػػػػواف

:    الودؼ التعلمً

   .يجيب عف أسُلٌ تستودؼ المعنييف الظّاهري والّضمنً -

 المراحؿ الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 تقديـ الوضعيٌ اِنطّقيٌ األـ

مرحلٌ 

 اِنطّؽ

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ذلك  (ة) من طرف األستاذ(التّبرع بالدّـ)قراء النّص المنطوق 

يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء 

. الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

: فوم المنطوق

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

. تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. هدالمش

التّعبير عن  -

 المشود

 :أشاهد و أتخدث -

اعتمادا علٍ ه والتّعبير عنهد مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المش -

 ((التّبرع بالدّـ))النّص المنطوق

 

 

 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                                 الحصٌ.فوـ المنطوؽ والتّعبير الّشفوي: الميداف

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           التّبّرع بالدّـ  : عنواف النص

  :  الودؼ التعلمً

. فً وضعيات تواصليٌ دالٌمف المحتمؿ  يستعمؿ   الّصيغٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلـ مراحؿ اؿ
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 اِنطّؽ

 

 ؟ماذا يحتاج الّشخص الّذي يجري عمليٌ جراحيٌ  -
يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

التّعرؼ علٍ الّصيغٌ ❶

(  مف المحتمؿ )قراءة الفقرة  و استخراج الّصيغٌ 

 

 :استعماؿ الّصيغٌ ❷

  ّمف المحتمؿقؿ جمّ علٍ نفس المنواؿ مستعم : 

. مف المحتمؿ أف تحسف حالٌ المريض بعد تناولى الدّواء -

  ٌمف المحتمؿعبر عف الّصور باستعماؿ الّصيغ: 

   

  ّمف المحتمؿاكمؿ الّشطر النّاقص مستعم: 

........... أف تمرض إذا خرجت دوف..........

............... أف تخؼ آِـ حلقؾ إذا...........

................. إذا تناولت الطّعاـ بشراهٌ 

 

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

اِستثمار 

 

 .( مف المحتمؿ) جمّ باستعماؿ الّصيغٌ كوف❸

 

يوظؼ الّصيغٌ 

.  بجمؿ مف إنشاُى
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 فوـ المنطوؽ والتعبير الشفوي: الميداف

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                .                   التّبّرع بالدّـ : الوحدة

  :  الودؼ التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّؿ مف شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيـ عف يعبر -
 

مراحؿ 

الحصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلـ 

مرحلٌ 

اِنطّؽ 

 ما هً نتاُح خوادث المرور ؟ -

 كيف يمكن مساعدة المتضررين من هذه  الخوادث؟ -

 

يذكر النّتاُح  -

 وطرق المساعدة

  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التّعبير شفويا اعتمادا علٍ الّسند المكتوب ❶

: الّسند

الّصحٌ تاج علٍ رؤوس األصحاء ِ يعرؼ قمتوا إِ المرضٍ َ 

تحدث كيؼ نستعمؿ عافيتنا لمساعدة المرضٍ و عف أهميٌ التّبرع 

. بالدّـ

 

 .قراءة الّسند -

 استخراج العناصر -

 التعبير شفويا اعتمادا علٍ العناصر  -

-  

-  

 

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

. تكوين نص اعتمادا علٍ الّسندين الّسابقين  -
ينتح نصا شفويا   -
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فوـ المكتوب : الميداف

      04 : الحصٌ                           قراءة                                                  :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                             وادي الحياة  : العنواف

 :الودؼ التعلمً

. يفوـ ما يقرأ  و يستعمؿ المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحؿ  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلـ 

مرحلٌ 

 اِنطّؽ
يجيب عن األسُلٌ  ما أهميٌ التّبرع بالدّم؟ -

المطروخٌ  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

  التعبير عن الّصورة❶ 

 
  القراءة الّصامتٌ❷

 . دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ بـ وصؼ الكاتب الدّـ

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع   (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)لقراءة األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و 

تصخيد األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ماهو الّساُل الّذي يتخدث عنى النّص؟. 

 ماهو مصدر هذه المادة؟. 

 ......................................... 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

مّخظٌ الّصورة و   

. التّعبير عنوا

 

 

 يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النص بيسر 

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوـ النّص) التّمرين إنجاز 

. صخد الذطأ الموجود فً كل جملٌ ❶

 

 

 

 

يستذرج العبارات 

 .المناسبٌ 

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردي -
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فوـ المكتوب : الميداف

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                             .                    علٍ الخػػػػػػواف : العنواف

    :الودؼ التعلمً

. يؤدّي المحفوظات أداء معبػّرا- 
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطّؽ 

 .الّسمنٌ من األمراض الّتً تصيب اإلنسان  -

 عدد أسبابوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديـ و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّحظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الحصص الثّالثٌ لّستظوار -
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فوـ المكتوب : الميداف

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                                       .  الجمع المؤنث الّسالـ/وادي الحياة : :العنواف

 :الودؼ التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 .علٍ الجمع المؤنث الّسالـ وعّمات إعرابىيتعرؼ - 
 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

مرخلٌ  ؟إذا خدث نزيف خاد من يتدذل إليقافى -

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

الجمع المؤنث يتعرف علٍ 

. الّسالم

 

عّمات يتعرف علٍ 

إعراب الجمع المؤنث 

 .الّسالم

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

فً أي صيػٌ وردت الكلمات الملونٌ؟ 

 ما موقعوا من اإلعراب؟وما عّمٌ إعرابوا؟

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 51ص2التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب❹ 

 اكتب ثّث جمل تتضمن جمع المؤنث الّسالم خسب المطلوب -

-  
 

التدريب 

 واِستثمار
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فوـ المكتوب : الميداف

 08/09 : الحصٌ.                                                                 إمّء/ قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                            .  همزة الوصؿ/وادي الحياة : الوحدة

    :الودؼ التعلمً 

 .يتعرؼ علٍ مواضع كتابٌ همزة الوصؿيفوـ ما يقرأ و -  

 المراحؿ الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويـ

 ماهو دور الّصفاُد فً الدّم؟ .يجب عن األسُلٌ
 

 مرحلٌ اِنطّؽ

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

همزة يتعرف علٍ 

الوصل و مواضع 

 .كتابتوا

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( اإلمُّيٌالظّاهرة )المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

أين كتبت الومزة فً الكلمات الملونٌ؟ 

هل نطقت عند الوصل؟ 

 

......................................................................... 

  :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 

  

 مثال مواضع كتابٌ همزة الوصل

التّعريف  (الـ )

بعض األسماء 

أمر الثّثً  

ماضً و أمر ومصدر الذماسً 

ماضً و أمر و مصدر الّسداسً 

القلم -  الّرسم–الدّم 

اسمَاثنانَاثنتانَابنَابنٌَامرأة 

اكتبَاجلسَارفع 

استلم َاستلمَاستّم 

استرجعَاسترجعَاسترجاع 

يكمل بومزة مناسبٌ 

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردي

 

 51ص2التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 أكمل بومزة مناسبٌ

-  ستقام ......–بن - ......كل- ......ستعمال- ......مرأة ......–سم ......

 كتب- ......رجع  ......–ثنان  ......–ب - ......نتصر- ......نّ ......
 

التدريب 

 واِستثمار
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. فوـ المكتوب : الميداف

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                         (                      قضايا صحيٌ)أوسع معلوماتً : العنواف

  :   الودؼ التعلمً

 .و استعماؿ المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّغوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ  من أول من أسلم من الّرجال و النّساء و الّصبيان؟ 

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 
 

 

 
 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّحظٌ   

 .يتـ توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكف اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميداف

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                              .                 التّلخيص :العنواف

  :  الودؼ التّعلمً

 ..يتدرب علٍ تلخيص الجمؿ و العبارات- 
 

المراحؿ 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلـ 

مرحلٌ 

اإلنطّؽ 

 

 ؟ ما ذا يقصد  بالتّلذيص -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 52 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 .يتعرؼ علٍ معنٍ التّلخيص  مف خّؿ مّحظٌ الجدوؿ

.  هو اختصار الكّـ وجعلى أقصر التّلخيص 

 52 من دفتر األنشطٌ ص2خل التمرين 

 (المعنٍَتلخيصَكلمات )أكمؿ الفراغ بما يناسب مف الكلمات التّاليٌ

للجمؿ فً الخانٌ األولٍ .............. الجمؿ فً الخانٌ الثّانيٌ هً  -

 ......أقؿ منوا تؤدي ..........َبحيث يمكف تعويض عبارة بعدد 

-  

 

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

. يمأل الجدول 

 .بالمعلومات المناسبٌ

 

 

 

 

ر
ما

تث
س

ِ
ا

 

 52 من دفتر األنشطٌ ص3 خل التمرين 
 .لذص كل جملٌ مما يأتً مستعمّ ما يناسب -

 (َالذضراءَالّزواخفَالفواكىَأدويٌَتضاريسَالجوارح- اللخوم الخمراء و البيضاء  )

ليخافظ اإلنسان علٍ صختى َعليى أن يتناول غذاء متنوعا َفيى الذّس و الجزر و البطاطا  -

 .و التّمور و اليوسفً و الدّجاج و لخم البقري و الّسمك و الكثير من الماء

 

 .الّصقور و النّسور و العقبان تعيش علٍ الّصيد -
 

 .تميّز سوول و هضاب و جبال الجزاُر بالتّنوع -
 

 .الثّعابين و التّماسيد و الّسخالً  خيوانات ذطيرة -

 

دذلت إلٍ الّصيدليٌ و اشتريت منوا تخاميل  و مسكنات  ألم و شروبا للّسعال  -

 . و خقنا و صفوا لً الطبيب

 

 

 

 

 

 

 

يلذص الجمل و 

.. العبارات

 

. التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردي

 



 16: األسبوع                 الّصخٌ والتّػذيٌ:              المقطعاللػٌ العربيٌ  :         المادةالذامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيسمسيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

                                                       01 : الخصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        كيف أعتنً بجسمً :ــوانـالعنــــــ

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّانيٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرخلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء  (ة) من طرف األستاذ(كيف أعتنً بجسمً)قراء النّص المنطوق 

ذلك يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء 

. الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرخلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. هدينالمش

التّعبير عن  -

. هدينالمش

 :أشاهد و أتخدث -

ا اعتمادا علٍ م والتّعبير عنىهدينمطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المش -

 (كيف أعتنً بجسمً )النّص المنطوق

 

  

 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                                 الخصٌ.فوم المنطوق والتّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

 .                                                           كيف أعتنً بجسمً : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌإذن   يستعمل   الّصيػٌ -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

 .تقوم الفيتامينات و المعادن بعدة وظاُف   -

 .عددها -

يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( إذن)قراءة الفقرة  و استذراج الّصيػٌ 

 

 :استعمال الّصيػٌ ❷

 :قل جمّ علٍ المنوال -

ًّ بالكلسيوم فاخرص    علٍ شربىإذنالخليب غن

 :إذنأكمل الّشكر النّاقص مستعمّ  -

 .................................................... إذن(د)أشعٌ الشمس غنيٌ بالفيتامين  -

 ............................................. إذنالتّػذيٌ الّسيٌُ تعرض صختً للذطر -

 ............................................ إذنتعــــــلم أنّــــك مصـــاب بفقــــر الدّم -

.................................................... إذنالّصخٌ أغلٍ من أي شًء  -

-  

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

اِستثمار 

 

 التّدريب❸

أكمل الجمل بما يناسب 

 .عليوا ................................إذنبما أّن الّصخٌ غاليٌ َ -

 .مواعيده.................. علينا أن  إذنبما أّن التّلقيد فواُد َ -

ًّ بالفيتامين  - . بتناولى .............إذنَ(ج)بما أّن البرتقال غن

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بجمل من إنشاُى
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 فوم المنطوق والتعبير الشفوي: الميدان

        03: الخصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                                   .     كيف أعتنً بجسمً : الوخدة

  :  الودف التعلمً

 .مذتلفٌ سندات ذّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراخل 

الخصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 

 يصنف الػذاء إلٍ ست مجموعات َعددها -

 

يعدد أصناف  -

 .األغذيٌ

  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التّعبير شفويا اعتمادا علٍ الّسند المكتوب ❶

: الّسند

        ِبد أن يكون غذاؤنا  صخيا و متنوعا لنخظٍ بصخٌ جيدة 

َغير أنّنا فً الػالب ِ نخرص علٍ هذا التّنوع أثناء تخضير 

. الوجبات

 التّعليمٌ

      أردت أن تذبر والدتك بما تعلمتى فً المدرسٌ و تقنعوا بتػيير 

الّسلوكات الػذاُيٌ المنتوجٌ فً منزلكم و اتباع نظام غذاًُ متوازن 

.  للمخافظٌ علٍ الّصخٌ  َأذبر زمّءك بما قلتى

 

 ..قراءة الّسند ( أ

 استذراج العناصر

  ( ب

 الّسلوكات الػذاُيٌ المنتوجٌ فً المنزل. 

 نتاُح الّسلوكات المنتوجٌ فً المنزل. 

 النّظام الػذاًُ المتوازن. 

 أهميٌ النّظام الػذاًُ المتوازن. 

 ............................................ 

 التعبير شفويا اعتمادا علٍ العناصر  (ت

 

 

 

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

. تكوين نص اعتمادا علٍ الّسندين الّسابقين  -
ينتح نصا شفويا   -
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 .فوم المكتوب: الميدان

      04 : الخصٌ                                                                      .  قراءة :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                                             !ممنوع الدّذول : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراخل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 

يجيب عن األسُلٌ  مم يتكون جسم اإلنسان ؟ وما وظيفٌ هذه األعضاء؟ -

 .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: التعبير عن الّصورة❶

 

 

التعبير عن الّصور بالتّركيز علٍ  -

. األجوزة المذتلفٌ 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ كيف يتذلص الجسم من مذتلف الجراثيم -

 : القراءة النّموذجيٌ ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ما اسم الكاُنات الّتً تواجم جسم اإلنسان؟ 

 ما اسم الجواز الّذي يخارب هذه الكاُنات؟ 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

: اكتب السبب المناسب لكل جملٌ ❶

السبب الجملٌ 

.......................................................... يشكل الجلد جزءا من الجواز المناعً ألنّى 

........................................................... الجسم آلٌ طبيعيٌ مذهلٌ ألنّى 

.......................................................... : ِ تدذل الميكروبات عن طريق األذن ألنّ 

........................................................... : ِ تدذل الميكروبات عن طريق العين ألنّ 

..........................................................  :يخمً التّلقيد من بعض األمراض ألّن الجسم
 

 .يذكر الّسبب 

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الخصٌ.                                                                         اتــــــمخفوظ :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        علٍ الذـــوان : العنوان

. يؤدّي المخفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 .الّسمنٌ من األمراض الّتً تصيب اإلنسان  -

 عدد أسبابوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّخظٌ

 . أبيات األول4ٍتذصص الخصٌ األولٍ لتخفيظ  -

 .تذصص الخصٌ الثّانيٌ لتخفيظ األبيات الباقيٌ -

. تذصص الخصص الثّالثٌ لّستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الخصٌ                                         .                               نخو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                                        .               المثنٍ/ !ممنوع الدّذول  : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يخدد أفكار النّص- 

 .علٍ المثنٍ و إعرابىيتعرف - 

 

 التقويم
  الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

 

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النّص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

. علٍ المثنٍيتعرف 

يتعرف علٍ عّمات 

 .إعراب المثنٍ

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النخويٌ)المرخلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

فً أي صيػٌ وردت األسماء الملونٌّ؟  

 ما موقعوا من اإلعراب؟ما عّمات إعرابوا؟

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 :التّدريب❹ 
 54ص2التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ 

 .خول ما بين قوسين إلٍ المثنٍ -

 .لتذفيف األلم(خقنٌ)المريض ب خقن -  -

 .من اليانسون الّساذن(كأسا)شربت اليوم  -

 .لخادث مرور (تعرضا( )جريخا)داوت الممرضٌ  -

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الخصٌ.                                                                     إمّء /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                             .   الفعل المعتل/!ممنوع الدّذول  : الوخدة

    :الودف التعلمً 

. يتعرف علٍ أنواع الفعل المعتليفوم ما يقرأ و -  

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 

 مرخلٌ اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

 الفعل يتعرف علٍ

. المعتل

يخدد أنواع الفعل 

 .المعتل

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( اإلمُّيٌالظّاهرة )المرخلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

هل األفعال الملونٌّ صخيخٌ؟ لماذا؟ 

 كيف تسمٍ هذه األفعال؟ 

. عين خرف العلٌّ فً كّل فعل

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 
يعين الجواب الّصخيد 

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردي

 

 

 

 54ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 عين اإلجابٌ الّصخيخٌ -

 

 
 

التدريب 

 واِستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الخصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            ظواهر علميٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -

-  
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

 .اذكر بعض الظواهر الطّبيعيٌ 
يذكر بعض 

  .الظواهر

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

 
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّخظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ خصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص ذارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الخصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                             تلذبص النّص:العنوان

  :  الودف التّعلمً

 . بتلذيص النّصوصمكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراخل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 

 ؟ ماذا تراعً عند التّلذيص -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 55 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 

 النّص الثّانً النّص األّول

  
 

 .اقرأ النّصين .1

 ..قارن بينوما .2

.. ماذا يمثل النّص الثّانً  بالنسبٌ للنّص األول .3

 55 من دفتر األنشطٌ ص2خل التمرين 

 
 ما أمتنع عنى عند التّلذيص ما أخترمى عند التّلذيص

 ..................................................................................................  

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

يقارن بين النّصين  

. و يخدد العّقٌ بينوما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يصنف العبارات 

 . فً الجدول

ر
ما

تث
س

ِ
ا

 

 

 

يلذص النّص اعتمادا 

 علٍ الجدول الّسابق
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f 

                                                       01 : الحصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

                                                                                        ماذا يدخل جوفنا من طعام؟ :ــوانـالعنــــــ

  .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً:   الودف التعلمً

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

 (المومٌ الثّالثٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم يجيب عن األسُلٌ المطروخٌ
مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص ويبدي 

اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ تترجم 

 .المعنٍ العام للنّص

 من طرف (ماذا يدخل جوفنا من طعام؟)قراء النّص المنطوق 

وأثناء ذلك يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى  (ة)األستاذ

. مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرحلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

. مّخظٌ المشاهد -

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا  -

 (ماذا يدخل جوفنا من طعام؟)علٍ النّص المنطوق

 

 

 

 

  
 

 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                                 الحصٌ.فوم المنطوق والتّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  ماذا يدخل جوفنا من طعام؟ : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌباإلضافٌ إلٍيستعمل   الّصيػٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

 ما هً فواُد األغذيٌ الّصحيٌ؟ -

 

يجيب عن األسُلٌ 

 .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( باإلضافٌ إلٍ)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

  :استعمال الّصيػٌ ❷

  (باإلضافٌ إلٍ )جد لكّل جملٌ ما يناسبوا باستعمال الّصيػٌ 

الّشطر الثّانً الّشطر األول 

تحوي الخضر و الفواكى الكثير من  -

 .الفيتامينات

يحتوي الكعك علٍ كميات كبيرة  -

 .من الّسكر

نقً أجسامنا من األمراض بتناول  -

 .الػذاء الّصحً

يعمل التّفاح علٍ تخليص الجسم  -

 .من الّسموم

 .ممارسٌ الّرياضٌ -

 

 .تقويٌ األسنان و اللّثٌ -

 

األلياف واألمّح  -

 .المعدنيٌ

 .الدّهون الملونٌ -

 

يتعرف علٍ 

الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

 اِستثمار

 

  .( ب باإلضافٌ إلٍ) جمّ باستعمال الّصيػٌ كون❸

 

يوظف الّصيػٌ 

بجمل من 

.  إنشاُى
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 فوم المنطوق والتعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

  دقيقٌ     45 : المدة                                                ماذا يدخل جوفنا من طعام؟  :الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل  ال

مرحلٌ 

اِنطّق 

 مم تكون لمجتك؟ -

 

 .يعدد مكونات لمجتى

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 (التركيزعلٍ مكونات الػذاء ).التّعبير عن الّصور❶

 

  

  
 

 :التّعبير شفويا ❷

 

عرفت  من خّل مقال قرأتى عن البسكويت والكعك الّذي  -

تشتريى يحوي دهونا تسبب ضعف الذّاكرة َو الكثير من 

 .األمراض األخرى

وِحظت أّن لمجٌ معظم زمُّك تتكون من الّشكّطٌ  -

والعصاُر المعلبٌ و مختلف أنواع البسكويت و الكعك 

َفأردت أن تحذرهم من خطر هذه األطعمٌ وتقنعوم 

بضرورة اختير طعام صحً ألجساموم َفماذا تقول لوم؟ 

 

.   مناقشٌ المتعلمين و استخراج األفكار.1

.. التعرف علٍ مكونات لمجٌ الزمّء- 

. ذكر أضرار المكونات- 

 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا مط.2

 

 يعبر عن المشاهد -

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

 . علٍ تعابير الّسابقٌتكوين نص اعتمادا  -
ينتح نصا شفويا   -
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 .وبـــــــــفوم المكت: الميدان

      04 : الحصٌ                                                        .راءة ـــــــــــــــق :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة     .                عصير الخضروات و الفاكوٌ:أحسن األطباء : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

 اِنطّق

 .يصنف الػذاء إلٍ ست مجموعات  -

 عددها -

يعدد المجموعات 

 الػذاُيٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّصور❶

 
 

 

  
 القراءة الّصامتٌ❷ 

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

  لعصير الّرمان فواُد كثيره َعددها؟

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 عن أي صنف من األغذيٌ يتخدث النّص؟ 

 هل يتخدث النّص عن أضرار أم فواُد األغذيٌ ؟. 

 تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

: لذص فواُد كل عصير  ❶

 :............................................................................................عصير الثّوم أو البصل -

- ............................................................................................................................... 

 :............................................................................................عصير الّرمــــــــــــــان -

- ............................................................................................................................... 

 :............................................................................................عصير اللّيمــــــــــــون  -

- ............................................................................................................................... 

 

 يلذص فواُد العصاُر -

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ                            .                                               محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        علٍ الخوان : العنوان

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّحظٌ

 .الثّالثٌ ِستظوار المقطوعٌ كاملٌتخصص الحصٌ  -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة              .                                     المضاف إليى/ أحسن األطباء : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .علٍ المضاف و المضاف إليى وإعرابومايتعرف - و يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 
 

 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم
 

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

مرخلٌ  ؟ماهً فواُد العصاُر  -

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ المضاف و 

المضاف إليى 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

. استذرج الكلمات التًّ أضيفت لتبين نوع العصير و النزيف و األضرار

ما الخركٌ الظاهرة علٍ آذرها؟ 

كيف نسمً هذه األسماء؟  

كيف نسمً ما قبلوا من أسماء؟ 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

.  يسمٍ المضاف إليى اسم  نسب إلٍ اسم بعده: المضاف

المضاف حسب موقعى فً الجملٌ  أما المضاف إليى فيكون  يعرف 

 .غذاء الجسم يجب أن يكون متوازنا:  مثلمجروراداُما 

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 :التّدريب ❹

 .  من دفتر األنشط56ٌص1إنجاز التّمرين رقم  -

 اضبط الكلمات الملونٌ بالّشكل الّصخيد -

 . مفيد للجسمتناول األسماك -

 .يجب تنظيف األسنان بعد كل وجبٌ -

 . بكثرة يوميابشرب الماءينصد األطباء   -

 .أشعٌ الّشمس المعروضٌ تخت شراء الموادأتجنب  -

التدريب 

 واِستثمار

 
 

 

 

 

 

 



 17: األسبوع                 الّصحٌ و التّػذيٌ:              المقطعاللّػٌ العربيٌ  :         المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيسمسيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                     إمّء /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                        .   عّمات التّأنيث فً األسماء/ أحسن األطباء : الوحدة

    :الودف التعلمً 

 .يكتشف عّمات التأنيث فً األسماءيفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 .يجب عن األسُلٌ
 

ماهً األضرار الّتً تسببوا المأكوِت المعروضٌ تخت أشعٌ 

 الّشمس؟

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

 عّمٌ يتعرف علٍ

 .التأنيث فً اِسم

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( الظاهرة اإلمُّيٌ)المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟ 

ماهً العّمٌ الّتً ظورت فً آذرها؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 
يضع ذطا تخت  -

 .األسماء المؤنثٌ

يلون عّمٌ  -

األسماء المؤنثٌ 

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

 

 

 

 57ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 ضع ذطا تخت األسماء المؤنثٌ ولون عّمٌ التأنيث -

 

التدريب 

 واِستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                         (                            لألول مرة)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ  من أول من أسلم من الّرجال و النّساء و الّصبيان؟ 

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

  
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        تلخيص النّص:العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

 ؟ ماذا تراعً عند التّلذيص -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 23 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 

 
 

 :لذص النّص متبعا الذطوات التّاليٌ .1

 .خدد المعانً األساسيٌ فً النّص -

أعد صياغٌ النّص مستػنيا عن العبارات  الّتً ليس لوا تأثير علٍ المعنٍ  -

 .األساسً

 

 

 

 

 

 

 

 

. يقرأ النّص

 

يخدد المعانً األساسيٌ 

 

. يعيد كتابٌ النّص 

 

 

 
ر

ما
تث

س
ِ

ا
 

  

 :تلذيص النّص جماعيا -

- ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

يشارك فً تلذيص 

 .النّص 
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                                                       01/02 : الحصٌ .                                                                 . والتّعبير الشفويفوم المنطوق: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       90 : المدة .                                                                      انتاج شفوي/فوم المنطوق  :   النشـــــــــاط

                                                                                      . فود و وجبٌ الفطور   :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

 يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنًيصغً إلٍ النّص و. 

  فً وضعيات تواصليٌ دالٌ(بالتّالً- ير أنّ -للنّ )يستعمل   الّصيغ  .

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات اللفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ

. التّذلير بالنّصوص المنطوقٌ الثّّثٌ عن طريق األسُلٌ

 

مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء  (ة)من طرف األستاذ( فود و وجبٌ الفطور)قراء النّص المنطوق ❶

ذلك يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً 

. والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

: فوم المنطوق

 طرح أسُلٌ خول النّص .

  تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ 

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 استخّص القيم من النّص. 

 تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا .

 

ق
و
ط
من
ال
م 
و
ف

 

 
  تلخيص

النّص 

المنطوق 

. شفويا

 :التّعبير و استعمال الّصيغ❷

: مستعمّ  (فود و وجبٌ الفطور) أعد  صيا ٌ  النّص

 .باإلضافٌ إلٍ َ من المحتمل َ إذن 

 

 .تلخيص النّص -

 .(.باإلضافٌ إلٍ َ من المحتمل َ إذن) استعمال الّصيغ -

 

ي
و
شف
ال
ر 
بي
تع
ال
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 .فوم الملتوب.:الميدان

        03/04: الحصٌ                                                                    . -إدمــــــاج :  النشاط

 دقيقٌ      90 : المدة.                   أحسن األطباء. ممنوع الدّخول. وادي الحياة: ات الوحد -

:    الودف التعلمً

 .يوظف الملتسبات  لحل وضعيات- 

مؤشرات اللفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم  المراحل

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

 ماهً مميزات الغذاء الّصحً؟ -

أن يجيب المتعلم 

عن األسُلـــٌ 

المطروحـٌ 

ت 
ما
عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 :فوم الملتوب❶

: التب ثّث معلومات  من قراُتك للل نص

 .وادي الحياة -

 .ممنوع الدّخول -

 .أحسن األطباء -

 :النّحــــو❷

 
 .مضافا إليى و مضافااستخرج من النّص  -

 . أعرب الللمتين  المسطرتين -

يسيرون ضمن مسار تعليمً لتحقيق  »:حول إلٍ المثنٍ -

« طموحاتوم

 :اإلمـّء و الّصرف❸

 

 :عبر عن ذلك فً فقرة قصيرة  تتضمن علٍ األقل  -

 . فعّ معتّ -

 .اسمين مؤنثين -

 .للمتين تحتوي همزة وصل -

 

 

. قراءة الوضعيٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجاز التّمارين 

 . فرديا 

 

 

 

 اِستثمار
. التصحيح الجماعً-

 .التصحيح الفردي- 

يلتشف أخطاءه و 

 .يصححوا
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                                                     05/06 :              الحصٌ                                                                    .لل الميادين: الميدان

 دقيقٌ      90 : المدة                            .                                                     إدمــــــاج :  النشاط

 .                                                           الخس الملفوف : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

 يوظف الملتسبات لحل وضعيات. 

 ملتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن لتابيا يعبر. 
 

 الخس و الملقوف

ِ أرى إِّ اللّون األخضر !ما هذا يا أمً سلطٌ و ملفوف ؟ »:  ثّم قال الطّعام       نظر علً إلٍ طاولٌ 

وأنت لم تخضري لً طعاما . وأنا ِ أخب تناول الخضر ذات اللّون األخضر بالتّخديد . فً أطباق اليوم 

. «بديّ 

لن أفعل وِ بد أن تأكل منوا وقد قصدت هذا ألنًّ قرأت موضوعا عنوانى الخضار ذات » :األم        

وقد عرفت منى أن الملفوف غنً باأللياف و األمّح المعدنيٌ ويزيد من مناعٌ .«األوراق غذاء و دواء  

 و األمّح وألنّنا بالفيتاميناتالجسم ويسول الوضم وعصير أوراقٌ مفيد كثير للمعدة أما الخس فوو غنً 

ًّ جدا بمختلف المعادن كالكالسيوم و  .نتناولى طازجا يساعد هذا علٍ اِستفادة الكاملٌ منوا كما أنّى غن

الخديد و المػنزيوم وهو يساعد علٍ هضم اللّخوم وعلٍ طرح الدّهون خارج الجسم واآلن أ ما زلت 

 بعد كل ما سمعتى ؟ المفيدينمصرا علٍ عدم تناول هذين الػذاُين 

. لكنّنً ِ أخب مذاقوما : علً

 .تذكر فواُدهما وتناولوما وستجد أن مذاقوما راُع أيضا : األم 

. األسُلٌ

 (ن3):البناء الفلري

؟ ماهً األ ذيٌ الّتً رفض علً تناولوا ❶- 

. يسول – مصرا: هات مرادف الللمتين التّاليتين ثم وظفوما فً جملتين من إنشاُك-  ❷

. مضر  – فقير : استخرج من الّسند ضدي الللمتين التّاليتين-  ❸

 

 (ن3): :البناء اللّغوي

. اعرب الللمات المسطرة فً النّص- ❶

:  حول العبارة التّاليٌ إلٍ الجمع  و ير ما يجب تغييره - ❷

 «. تذكر فواُدهما وتناولوما وستجد أن مذاقوما راُع أيضا»          

  - سلطٌ –  األم:بين  عّمٌ التأنيث فً الللمات التّاليٌ- ❸

 

 (ن4): التّعبير اللتابً

.    لخص النّص الّذي قرأتى فً خمسٌ أسطر َ موظفا جمع المؤنث الّسالم والمضاف إليى واسما مؤنثا

         

 



الّسادس: المقطع  

.عالم العلوم و االكتشاف  عنوان المقطع 

.اللبيوننّ   فوم المنطوق 

 الوحدة األولى

 الّصبػة عكس ذلك

 القياءة علقيبة فذة

 النّحو العطف

.تصيبف الفعل الماضن الملنن للمجوول  الّصيف 

 فوم المنطوق حدبث عن الجياثبم

 الوحدة الثانبة

 الّصبػة لذلك

 القياءة قصة اللنسلبن

 النّحو المفعول المطلق

 اإلمالء األسماء الموصولة

.اإلنسان اآللن  فوم المنطوق 

 الوحدة الثالثة

 الّصبػة لكن

 القياءة الّيولوت المشاغب

.إال،غبي،سوى: االستثناء ب  النّحو 

.تصيبف الفعل المضارع المنصوب و المجزوم  الّصيف 

.المقالة العلمبّة  التّعلبي الكتالن 

.مناهل المعيفة  المحفوظات 

.مسألة صعلة  اإلدماج 

.ظواهي علمبة  المطالعة 
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                                                       01 : الحصٌ .                                                                                           م المنطوق ــفى: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                            فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

ًّ  :العنــــــــوان  .                                                                                          البيرون

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة
المراح

 ل

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (التّركيز علٍ المومٌ األولٍ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ 

 .العام للنّص

: أسمع و أجيب

ًّ )قراء النّص المنطوق  وأثناء ذلك يجب ( ة)من طرف األستاذ (البيرون

التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً 

. والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

. تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير  -

عن 

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ النّص  -

ًّ )المنطوق  (البيرون

 

    

 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                                 الحصٌ.التّعبير الّشفوي: دانـــالمً

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           البيرونً  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

. فً وضعيات تواصليٌ دالٌعكس ذلك  يستعمل   الّصيغٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

ًّ من اِطّع علٍ علوم اليونانين و الونود؟ -  كيف تمكن البيرون
يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

التّعرف علٍ الّصيغٌ ❶

(  عكس ذلك )قراءة الفقرة  و استخراج الّصيغٌ 

 

: استعمال الّصيغٌ ❷

 

 عكس ذلك: أكمل مشافوٌ كل عبارة بما يناسبوا مستعمّ -  -

تفيدنا التكنولوجيا  .1

 كثيرا 

الّذي يخطط  .2

ألهدافى يصل حتما 

 .إلٍ مبتغاه

كانت ردّة فعلى  .3

 .هادٌُ جدا

الّذي ِ يقدر قيمٌ  .4

 .  الوقت يفشل 

ظننت أن صديقً  -

سوف يغضب إزاء 

 .ذلك الموقف لكن

كان الّسفر فً  -

 .الماضً شاقا

فإنّى مريح فً أيامنا  -

 .هذه

فإنّوا تضر من يسًء  -

 .استخداموا

-  

يتعرف علٍ 

الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

اِستثمار 

 

  .( عكس ذلك) جمّ باستعمال الّصيغٌ كون❸

 

 

يوظف الّصيغٌ 

.  بجمل من إنشاُى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

ًّ  : الوحدة  دقيقٌ      45 : المدة                                                      .                  البيرون

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراحل 

الحصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اِنطّق 

 .اذكر اذتراعا و اسم مذترعى -

 

يذكر اِذتراعات  

  .و مذترعيوا 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .التعبير عن الّصور❶

  

  
 :التّعبير شفويا اعتمادا علٍ الّسند المكتوب ❷

التّخصصات العلميٌّ  عديدة ومتنوعٌَوقد تفّرعت  -

أكثر فً عصرنا هذا َنظرا لتطور وتوسع كّل علم 

 .من العلوم 

 فما هو التّخصص الّذي تتمنٍ دراستى مستقبّ ؟ -

 كيف ترى أنّك تستطيع خدمٌ البشريٌ من خّلى؟ -

 ..قراءة الّسند -

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى الّسند -

 .استذراج أهم العناصر  -

 اذتيار التّذصص. 

 ٌذدمٌ التّذصص للبشري. 

.  .التعبير شفويا -

 يعبر عن المشاهد

 

 يجيب عن 

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند

 

 يستذرج العناصر

 

. يعبر شفويا 

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

. تكوين نص اعتمادا علٍ الّسندين الّسابقين بمطالبٌ المتعلمين  -
ينتح نصا شفويا  
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 .فوم المكتوب: الميدان

      04 : الحصٌ                           قراءة                                                  :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                             عبقريٌ فذة : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اِنطّق 
ًّ؟ -  ماهً اذتراعات البيرون

يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّصور❶ 

  

 القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

من هو العالم الّذي يتخدث عنى النّص؟ 

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع   (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)لقراءة األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و 

تصخيد األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ًّ؟  .أين ولد البيرون

 كيف كانت خياتى فً الّصػر؟. 

 تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النص بيسر 

 

اِستثمار 

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص)إنجاز التمرين 

. أكمل  ما ينقص كّل عبارة  ❶

............................................... التّصرفات الّتً دلت علٍ خبى للعلم منذ الّصػر

 ًّ ...................................... الخادثٌ الّتً كانت سببا فً تخول مسار خياة البيرون

ًّ سابق لزمانى ................................................................. أدلٌ علٍ أن البيرون

 ًّ ............................................................. ألقاب وأوصاف أطلقت علٍ البيرون

  ...............................................................السبب فً اعتباره عالما موسوعيا

 يكمل  العبارات  -

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                        .                 مناهل العلم : العنوان

    :الودف التعلمً

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا- 
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 .للعلم فواُد كثيرة َ عدد البعض منوا  

 

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: اإلجمالًتقديم و شرح المعنٍ  ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّحظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الحصص الثّالثٌ لّستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                                     .                       المفعول المطلق /البنسلين : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 .. علٍ المفعول المطلق و أنواعى يتعرف - 
 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 المراخل

 مرخلٌ اِنطّق من هو مكتشف البنسلين ؟ - .يجيب عن األسُلٌ

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

 .جمل 

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات النّص 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ؟ما هً عّقٌ الكلمات الملونٌ  باألفعال الّتً سبقتوا

ما خركٌ الكلمات الملونٌ؟ 

................................................. 

 :مع متعلميى إلٍ  (ة) طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ عن :بناء القاعدة❸

 

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

  65ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب❹ 

 .ضع ذطا تخت المفعول المطلق  -

 .تدور األرض خول الّشمس دورة فً الّسنٌ -

 .أخب بّدي خبا يفوق الخدود -

 .تطورت األجوزة اِلكترونيٌ تطورا سريعا -

 .مشٍ التّّميذ فً الّصف مشً الجنود -

 .لكم المصارع ذصمى لكمتين قويتين -

 .ِ تذف ذوف الجبناء -

 

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                 صرف/ قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                                .   اِسم الموصول/البنسلين : الوحدة

    :الودف التعلمً 

 .يميز بين األسماء الموصولٌ كتابٌ يفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 
مرحلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

األسماء يتعرف 

 الموصولٌ

 

 

يميز بين  األسماء 

 الموصولٌ  كتابٌ

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( اإلمُّيٌالظّاهرة )المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

كم ِما فً األسماء الموصولٌ؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 بّم واخدة مشددة فً المفرد و الجمع األسماء الموصولٌتكتب  -

. -الّذين- الّتً- لّذيا:المذكر 

 بّمين والّم الثانيٌ  مشددة فً المثنٍ األسماء الموصولٌتكتب  

ًُ-  اللّتان–اللّذان : و الجمع المؤنث  ّّ تً- اللّواتً- ال ّّ  .ال

 

. يركب جمّ

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردي

 

 65ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 يتم الجمل باسم موصول مناسب. 

  

التدريب 

 واِستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            ظواهر علميٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّغوي و المعرفً  -

-  
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

 .اذكر بعض الظواهر الطّبيعيٌ 
يذكر بعض 

  .الظواهر

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

 
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

. يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                 .                       المقالٌ العلميٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطّق 
 ؟ ما هً ذصاُص النّص العلمً -

يذكر ذصاُص النّص 

 ًّ  .العلم

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 67  من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين  ❶

 
 :.قراءة الّسند -

 .استذراج المعلومات -

 .ملء الجدول -

 استذداماتوا و فواُدها أنواعوا ذصاُصوا تعريفوا المادة

 ............

............

 ............

............

............

............

 ............

........... 

 ............

............

 ............

............

............

............

 ............

............ 

 ...................

...................

...................

...................

 ..................

...................

...................

.................. 

 ...........

...........

 ..........

...........

...........

...........

...........

.......... 

......................................

......................................

......................................

......................................

 ......................................

 ......................................

......................................

.....................................  

 

 

 

 

 

 

 

.. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

يستذرج المعلومات 

 

 

 يمأل الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تصخيد التمرين جماعيا و فرديا  - اِستثمار

 

 يرتب أفكار النّص
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                                                       01 : الحصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                           حديث عن الجراثيم :ــوانـالعنــــــ

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسئلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّانيٌ )تقديم الوضعيٌ االنطالقيٌ األم

مرحلٌ 

 االنطالق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

 :أستمع وأجيب ❶

وأثناء  (ة)من طرف األستاذ (حديث عن الجراثيم)قراء النّص المنطوق 

ذلك يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء 

. الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرحلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث❷

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (حديث عن الجراثيم)النّص المنطوق

 

 
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                  الحصٌ                                                  .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           حديث عن الجراثيم : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌلـــــذلك يستعمل   الّصيػٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

االنطالق 

 يصاب اإلنسان بأمراض عديدة -

 .اذكر بعض أسباب هذه األمراض  -

يجيب عن األسُلٌ 

 .المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( ذلكل)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

 :استعمال الّصيػٌ ❷

 (لذلـــك )مستعمال أكمل كل عبارة بما يناسبوا 

الطّائرة وسيلٌ مريحٌ و - 

. سريعٌ

كانت المساعدة تكسر - 

. الّصحون باستمرار عند غسلوا

الحظ العالم خلو الطبق من -

. الجراثيم مع وجود عفن

. الحاجٌ أم االختراع- 

 

. قام بتحليلى- 

يعمل العلماء باستمرار علٍ - 

. اختراع ما يلبً الحاجٌ

قامت كوشوان باختراع غسالٌ - 

. األطباق

أفضلوا عند الّسفر لمسافات - 

 .طويلٌ

 

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

االستثمار 

 

  .( لذلك) جمال باستعمال الّصيػٌ كون❸

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بجمل من إنشائى
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  الشفويالتّعبير : الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                      .     حديث عن الجراثيم  : الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خالل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراحل 

الحصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

االنطالق 

بعض المذترعين و يطلب من  المتعلمين ذكر  (ة)يذكر األستاذ -

 .اِذتراعات الّتً توصلوا إليوا

 .ذكر اِذتراعات

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .التعبير عن الّصور❶

  
 

 

  
: التّعبير شفويا ❷

تحدث عن اكتشافات أو اختراعات ومكتشفين أو مخترعين فً 

مجال الطّب أو غيره من المجاالت كان لوا األثر فً تػيير مسار 

. حياة البشر

 

.. قراءة الّسند- 

 .مناقشٌ المتعلمين فً فحوى الّسند- 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويامط-

 

 ّصوريعبر عن ال -

 

 يجيب عن  -

 .األسُلٌ 

 

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

االستثمار 

 .انتاج نص ❸

 .الّسندين الّسابقينتكوين نص اعتمادا علٍ  -
ينتح نصا شفويا   -
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فوم المكتوب : الميدان

      04 : الحصٌقراءة                                                                         :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                            .               قصٌ  البنسيلين : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

االنطالق 
يجيب عن األسُلٌ  الجراثيم أنواعَكيف تتجنب أضرارها ؟ -

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: التعبير عن الّصور❶

 
 

 القراءة الّصامتٌ❷ 

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ متٍ تّم اكتشاف البنسلين -

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ما عّم يتخدث النّص؟. 

 من هو مكتشف هذا الدّواء؟. 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

 .و يجيب عن أسُلتى

 

 .يقرأ النّص بيسر

 

االستثمار 

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص)  إنجاز التمرين

 :امأل كل بطاقٌ من ذّل قراءتك وفومك للنّص ❶

-  

 .يمأل البطاقات -

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        عيد العّمال : العنوان

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطالق 
 لماذا تأتً للمدرسٌ ؟ -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ االجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مالحظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الحصص الثّالثٌ لالستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                                     .                       المفعول المطلق /البنسلين : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 .. علٍ المفعول المطلق و أنواعى يتعرف - 
 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 المراخل

 مرخلٌ اِنطّق من هو مكتشف البنسلين ؟ - .يجيب عن األسُلٌ

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

 .جمل 

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات النّص 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ؟ما هً عّقٌ الكلمات الملونٌ  باألفعال الّتً سبقتوا

ما خركٌ الكلمات الملونٌ؟ 

 :مع متعلميى إلٍ  (ة) طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ عن :بناء القاعدة❸

 

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

  65ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب❹ 

 .ضع ذطا تخت المفعول المطلق  -

 .تدور األرض خول الّشمس دورة فً الّسنٌ -

 .أخب بّدي خبا يفوق الخدود -

 .تطورت األجوزة اِلكترونيٌ تطورا سريعا -

 .مشٍ التّّميذ فً الّصف مشً الجنود -

 .لكم المصارع ذصمى لكمتين قويتين -

 .ِ تذف ذوف الجبناء -

 

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                 إمالء/ قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                                .   االسم الموصول/البنسلين : الوحدة

    :الودف التعلمً 

 .يميز بين األسماء الموصولٌ كتابٌ يفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 
مرحلٌ 

 االنطالق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

األسماء يتعرف 

 الموصولٌ

 

 

يميز بين  األسماء 

 الموصولٌ  كتابٌ

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( اإلمالئيٌالظّاهرة )المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

كم ِما فً األسماء الموصولٌ؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 بّم واخدة مشددة فً المفرد و الجمع األسماء الموصولٌتكتب  -

. -الّذين- الّتً- لّذيا:المذكر 

 بّمين والّم الثانيٌ  مشددة فً المثنٍ األسماء الموصولٌتكتب  

ًُ-  اللّتان–اللّذان : و الجمع المؤنث  ّّ تً- اللّواتً- ال ّّ  .ال

 

. يركب جمّ

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردي

 

 65ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 يتم الجمل باسم موصول مناسب. 

  

التدريب 

 واالستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            ظواهر علميٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -

-  
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

 .اذكر بعض الظواهر الطّبيعيٌ 
يذكر بعض 

  .الظواهر

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

 
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مالحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

. يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عالقٌ بالمقطع -
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 .االنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                 .                       المقالٌ العلميٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطالق 
 ؟ ما هً ذصاُص النّص العلمً -

يذكر ذصاُص النّص 

 ًّ  .العلم

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 67  من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين  ❶

 
 :.قراءة الّسند -

 .استذراج المعلومات -

 .ملء الجدول -

 استذداماتوا و فواُدها أنواعوا ذصاُصوا تعريفوا المادة

 ............

............

 ............

............

............

............

 ............

........... 

 ............

............

 ............

............

............

............

 ............

............ 

 ...................

...................

...................

...................

 ..................

...................

...................

.................. 

 ...........

...........

 ..........

...........

...........

...........

...........

.......... 

......................................

......................................

......................................

......................................

 ......................................

 ......................................

......................................

.....................................  

 

 

 

 

 

 

 

.. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

يستذرج المعلومات 

 

 

 يمأل الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تصخيد التمرين جماعيا و فرديا  - االستثمار

 

 يرتب أفكار النّص
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f 

                                                       01 : الخصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        اإلنسان اآللً :ــوانـالعنــــــ

  .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً:   الودف التعلمً

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّالثٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرخلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ 

 .العام للنّص

 :أسمع وأتخدث ❶

ًّ )قراء النّص المنطوق  وأثناء ذلك  (ة)من طرف األستاذ (اإلنسان األل

يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس 

. خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرخلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير  -

عن 

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث❷

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ النّص  -

ًّ )المنطوق  (اإلنسان األل

 

    

 

 

استثمار  

المكتسبا

 ت
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                                                      02 :                                         الخصٌ                           .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

ًّ  : عنوان النص   .                                                           اإلنسان اآلل

  :  الودف التعلمً

. فً وضعيات تواصليٌ دالٌ  لكــً يستعمل   الّصيػٌ -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

 ؟ما هو دور الّربوتات   اِجتماعيٌ -
يجيب عن األسُلٌ 

 .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( لكً)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

  :استعمال الّصيػٌ ❷

: لتتم معنٍ العبارات التّاليٌ (لكً )استعمل  

 .صنعت الّربوتات  -

 .ترسل األقمار الّصناعيٌ إلٍ الفضاء -

 .يسعٍ العلماء لجعل األجوزة اإللكترونيٌ أصػر فأصػر -

 .أتمنٍ دراسٌ الّصيدليٌ -

 .أخب قراءة سير المخترعين والمكتشفين -

-  

يتعرف علٍ 

الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

 اِستثمار

 

 (لكً)قل الّشطر األّول من عبارة يتّموا زميلك بذكر السبب مستعمّ❸

 

......................................... لكً..........................................

......................................... لكً..........................................

......................................... لكً..........................................

......................................... لكً..........................................

 

يوظف الّصيػٌ 

بجمل من 

.  إنشاُى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الخصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

ًّ  :الوخدة  دقيقٌ      45 : المدة                                                                  .      اإلنسان اآلل

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل  ال

مرخلٌ 

 اِنطّق
ًّ؟ -  ما الودف من اذتراع اإلنسان اآلل

 

يبين األهداف من اذتراع 

 .الروبوت

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 .التّعبير عن الّصور❶

 

 

 :التّعبير شفويا ❷

 

تطورت اآلِت فً عصرنا تطورا هاُّ خيث يعيش ثورة  -

فً مجال التّكنولوجيا َفقد أنتح اإلنسان آِت فً غايٌ 

التّعقيد كالروبوتات و الخواسيب و المركبات الفضاُيٌ 

 .إلخ َوالودف منوا خدمٌ اإلنسان و تسويل خياتى...

 سنٌ 500تخيّل أنّك انتقلت بآلٌ الّزمن إلٍ المستقبل بعد  -

أين يعيشون ؟ : َكيف ستكون خياة النّاس فً هذا العصر 

ماذا يركبون؟كيف هً خياتوم اليوميٌ فً المنزل ؟و 

عّقتوم يبعضوم بعضا ووساُل اِتصال الّتً يعتمدون 

إلخ ...عليوا ؟ومستشفياتوم

.   مناقشٌ المتعلمين و استخراج األفكار.1

.  سن500ٌتخيل خياة النّاس بعد-

. ذكر الوساُل و المعدات الّتً تستعمل- 

............................................... 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا مط.2

 

 يعبر عن المشاهد -

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

 . علٍ تعابير الّسابقٌتكوين نص اعتمادا  -
ينتح نصا شفويا   -
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 .وبـــــــــفوم المكت: الميدان

      04 : الخصٌ                                                           .راءة ـــــــــــــــق :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                                 .        الّروبوت المشاغب : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراخل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 
يجيب عن األسُلٌ  ما أصل كلمٌ الّروبوت ؟ -

 .المطروخٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّصورة❶

 

 

التعبير عن الّصور ة  -

 

 القراءة الّصامتٌ❷ 

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ما سبب اجتماع  العاُلٌ؟

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 هل المساعد بشر مثلنا؟. 

 لماذا أخضر األب المساعد للمنزل؟. 

 تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

اِستثمار 

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص)إنجاز التمرين 

: خدد الّشعور الّذي يدل عليى قول كل شذصيٌ  َمن ذّل قراءتك للنّص ❶

 .فً المرة القادمٌ سخن األرز يا سعيد -

 !لى عينان و فم وذراعان و قدمان  -

 .يبدو أّن سعيدا َسوف يجعلنا غير سعداء -

 ماذا تفعل فً هذا الوقت المبكر؟ -

 .و أخيرا َأفلخت فً شًء ما يا مساعدي -

 .الدّعابٌ -

 .الػضب -

 .الفرخٌ -

 .الدّهشٌ -

 .التّذمر -
 

يخدد الّشعور  -

 . .المناسب

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

 

 



 20: األسبوع            العلوم و اِكتشافات:          المقطعاللّػٌ العربيٌ  :         المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيسمسيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

فوم المكتوب : الميدان

 05: الخصٌ               .                                                              مخفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        مناهل المعرفٌ : العنوان

. يؤدّي المخفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرخلٌ 

اإلنطّق 
 ما هً أهميٌ العلم؟ -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّخظٌ

 ..الثّالثٌ ِستظوار المقطوعٌ كاملٌتخصص الخصٌ  -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الخصٌ.                                                                       نخو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                     .إَِّغيرَسوى: اِستثناء بــ/ الّروبوت المشاغب : :العنوان

 :الودف التعلمً

  يقرأ قراءة مسترسلٌ و يخدد أفكار النّص- 

 .علٍ أدوات اِستثناء و إعرابوايتعرف - 
 

 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم
 

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

 ؟ماذا فعل الّسيد مصطفٍ بالّروبوت -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

أدوات يتعرف علٍ 

اِستثناء وإعراب 

 .المستثنٍ

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النخويٌ)المرخلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 

 المناقشٌ❷

ما هً األسماء الّتً ذالفت األسماء الّتً قبلوا؟ كيف نسميوا؟ 

 ما الخركٌ الّتً تظور علٍ آذرها؟

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 :التّدريب ❹

 68ص2التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ -

 :أعرب الجملٌ التّاليٌ -

 

 

 

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الخصٌ.                                                                     صرف /قراءة : النّشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                    .   الفعل المضارع/الّروبوت المشاغب : الوخدة

    :الودف التّعلمً 

 .يصرف الفعل المضارع المنصوب و المجزوميفوم ما يقرأ و -  

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 .يجب عن األسُلٌ
 

 هل كان الّروبوت يقدم تفسيرا لتصرفانى؟
مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

يتعرف علٍ أدوات 

نصب و جزم الفعل 

. المضارع

 

يصرف الفعل 

المضارع المنصوب و 

المجزوم مع جميع 

 .الضماُر

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( الّصيػٌ الّصرفيٌ)المرخلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ باألذضر؟ بم سبق؟ 

مع أي ضمير صرف الفعّن؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 
 

يصرف الفعل   -

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

 

 

 

 68ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

: ادذل لم أو لن علٍ الجمل التّاليٌ

 .....................................................لن./تتلف أثاث منزلك -

 ....................................................لم./تلّونين يدك بالمداد -

 ................................لن./تستعينون الروبوتات فً خياتكم -

 ..................لم./تعمّن علٍ اذتراع جواز مفيد للمكفوفين -

 

التدريب 

 واِستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الخصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            ظواهر علميٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -

-  
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

 .اذكر بعض الظواهر الطّبيعيٌ 
يذكر بعض 

  .الظواهر

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

 
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

 .المعلومٌ

 : مّخظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ خصص المقطع -

يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع 
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الخصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

ًّ :العنوان                                                                                                    دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                            المقال العلم

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراخل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

-  ًّ أن يجيب المتعلم عن  ؟ ماهً ذصاُص المقال العلم

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 69 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 
 

 .ِ خظ الجدول  .1

 ما هً ذصاُص المادة؟ .2

 فيم يستذدم الذّهب؟ .3

 .اكتب مقاِ علميا انطّقا من المعلومات المدونٌ فً الجدول .4

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات 

. الجدول

 

 

 

 يكتب مقاِ علميا

ر
ما

تث
س

ِ
ا

 

 69 من دفتر األنشطٌ ص2 خل التمرين 

اكتب مقاِ علميا عن الّضوء و األلوان مستعينا باألفكار و المعلومات الّتً -  -

 :تتضمنوا الّصور  التاليٌ

  

  

 
 

 

 

يخرر مقاِ علميا 

  .باِعتماد الّصور 
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 تيسمسيلت  : وِيٌ                                                  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

                                                       01/02 : الحصٌ .                                                                 . والتّعبير الشؾويؽوم المنطوق: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       90 : المدة .                                                                      انتاج شؾوي/ؽوم المنطوق  :   النشـــــــــاط

.    ملكٌ العلوم  :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

 يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنًيصػً إلٍ النّص و. 

  ؽً وضعيات تواصليٌ دالٌ(لكً-  لذلك –عكس ذلك )يستعمل   الّصيؼ  .

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكؾاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ

. التّذكير بالنّصوص المنطوقٌ الثّّثٌ عن طريق األسُلٌ

 

مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

 

تلذيص النّص 

 .المنطوق شفويا

: فوم المنطوق❶

وأثناء ذلك يجب  (ة) من طرف األستاذ(ملكٌ العلوم)قراء النّص المنطوق 

التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً والقراُن 

. اللّػويٌ والػير لػويٌ

 طرح أسُلٌ خول النّص .

  تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟

 خذفَإضافٌَتػيير )تعديلوا (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ

 (....الّصيػٌ

 استذّص القيم من النّص. 

 تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا .

 

ق
و
ط

من
ال
م 

و
ؽ

 

 

 قراءة الّسند. 

  استذراج

 العناصر

  التعبيرشفويا

اعتمادا علٍ 

 .العناصر 

: التّعبير و استعمال الّصيؼ❷

لديك زميل ِ يحّب مادّة الّرياضيات َ قم باقناعى بضرورة 

: دراستوا و أنّوا ليست بتلك الّصعوبٌ الّتً يتصورها َمستعمّ 

 (لكً-  لذلك –عكس ذلك )

 

 قراءة الّسند. 

 استخراج أهم العناصر. 

 .ذكر خصوصيٌ الّزميل و سبب كره للمادة -

 . اقناع الّزميل -

 .ذكر أهميٌ الّرياضيات -

 .تبين عدم صعوبٌ مادة الّرياضيات -

 (لكً-  لذلك –عكس ذلك )استعمال الّصيؼ -

 التّعبير شؾويــــا .

 

ي
و
شؾ

ال
ر 

بي
تع

ال
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 .ؽوم المكتوب.:الميدان

        03/04: الحصٌ                                                                    . -إدمــــــاج :  النشاط

 دقيقٌ      90 : المدة                                                           .           مسألٌ صعبٌ : الوحدة

:    الودف التعلمً

 .يوظف المكتسبات  لحل وضعيات- 

مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم  المراحل

مرحلٌ 

اإلنطّق 
أن يجيب المتعلم عن  ماهً أهميٌ العلم و العلماء ؽً حياتنا ؟ -

األسُلـــٌ المطروحـٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :ؽوم المكتوب❶

: ماهً الحقاُق العلميٌ الّتً عرؽتوا من كّل نص

 ..عبقريٌ ؽذة -

 .قصٌ البنسلين -

 .الّروبوت المشاغب -

 :النّحــــو❷

 
 .ضع سطرا تحت المعطوف و سطرين تحت المعطوف عليى -

 .أعرب الكلمات الملونٌ -

 .أعد صياغٌ الجملٌ التّاليٌ موظؾا ؽً ذلك المؾعول المطلق -

 (يتميز اإلنسان المتعلم عن غير بالحكمٌ و سعٌ الثّقاؽٌ) -

 :اإلمـّء❸

. أعد كتابٌ الجملٌ التّاليٌ  بعد إدخال اسم موصول عليوا

" العالم يخدم وطنى ولى ؽضل ومكانٌ كبيرة ؽً المجتمع"

.......................................................................................... 

: الّصرف❹         

: أدخل أداة جزم  و أداة نصب علٍ الجملٌ التّاليٌ

 ." يتوقف اإلنسان عن طلب العلم عند الكبر و يكتؾً بما تعلمى ؽً شبابى" 

.......................................................................................... 

 

 

ذكر الحقاُق 

. العلميٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجاز التّمارين 

 . ؽرديا 

 

 

 

 اِستثمار
. التصحيح الجماعً-

 .التصحيح الؾردي- 

يكتشف أخطاءه 

 .و يصححوا
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                                                     05/06 :              الحصٌ                                                                    .كل الميادين: الميدان

 دقيقٌ      90 : المدة.                                                                             إدمــــــاج     :  النشاط

.                                                           مسألٌ صعبٌ  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

 يوظف المكتسبات لحل وضعيات. 

 مكتسباتى موظؾا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر. 

مسألٌ صعبٌ 

ولقد كانت أكبر أمانً والده أنى يصبد ابنى .  لعاُلٌ فقيرة 1777            فً إخدى القرى  األلمانيٌ ولد كارل عام 

 عمر كارل يتجاوز الّسبع سنوات أخدث التّميذ جلبٌ فً الفصل فقرر المدرس يكنفً أخد األيام وخينوا لم  . بستانيا

 تمض بضعٌ دقاُق ختٍّ تقدم الطّفل لم لكّن 100 و 1تكليفوم بمومٌ صعبٌ تشػلوم فترة طويلٌ وهً جمع األعداد ما بين 

 انعقد لسان المعلم من الدّهشٌ وسألى كيف توصلت الٍ الخّل بتلك الّسرعٌ فشرح لى 505كرل وقال إن النّتيجٌ هً 

الّصبً القانون الّرياضً الّذي توصل إليى لجمع تلك األعداد بوقت قصير عندها أدرك المعلم أّن تلميذه يمتلك ذكاء كبيرا 

. وبفضل ذلك استطاع  اِلتخاق بالجامعٌ خيث درس الخساب . فعمل علٍ دعمى و إمداده بالكتب المومٌ 

الّذي لقب بأمير الّرياضيات   و الّذي ارتبط * كارل فريدريش جاوس *        كان هذا الّصبً النبيى هو الّرياضً العبقري 

. نّى تعلم الخساب قبل تعلّم الكّم إنّى كان يقول أختٍّ .منذ صػره بعالم األرقام 

  - بتصرف – عن موقع موهوبين 

. األسُلٌ

 (ن3):البناء الؾكري

 .هات عنوانا آخر للنّص ❶- 

 .جلبٌ – يمتلك :اشرح الكلمتين التّاليتين ثّم وظؾوما ؽً جملتين من إنشاُك ❷- 

 ماذا ؽعل المدرس ليدعم عبقريٌ  التّلميذ؟ ❸- 

 

 (ن3): :البناء اللّػوي

 .أعرب الكلمات المسطرة ؽً النّص❶- 

 "يستػرق إِّ وقتا قصيرا ؽً حل المسألٌ لم :"أسند العبارة إلٍ  الّضميرين أنتما َهم ❷- 

 " الّذي ارتبط منذ صػره بعالم األرقام :"حول الجملٌ التّاليٌ إلٍ المثنٍ❸- 

 

 (ن4): التّعبير الكتابً

        اكتب  نصا من ثمانيٌ أسطر تتخدّث فيى عن علم من العلوم كالّرياضيات أو الفيزياء أو غيرها َمبينا مجاِت 

. استذدامى فً خياتنا و فاُدتى َو كيفيٌ تطويره فً بّدنا َموظفا العطف و المفعول المطلق و اسما موصوِ

 



بعالّسا: المقطع  

.قصص وحكايات من التّراث  عنوان المقطع 

.العصفورة و الفخ  فهم المنطوق 

 الوحدة األولى

. أنّ   الّصيغة 

.عزة ومعزوزة  القراءة 

.الّّلزم والمتعدي  النّحو 

.ما االستفهامية  الّصرف 

.واحدة بواحدة  فهم المنطوق 

 الوحدة الثانية

. عتقد  الّصيغة 

.جحا و الّسلطان  القراءة 

.الفعل المعتل النّاقص  النّحو 

.الفعل المضارع المبني للمجهول  اإلمّلء 

.الحمامة المطوقة  فهم المنطوق 

 الوحدة الثالثة

.ربّما  الّصيغة 

.وفاء صديق  القراءة 

.عّلمات اإلعراب  النّحو 

.األلف اللّينة في الكلمات الثّّلثية  الّصرف 

.الحكاية  التّعبير الكتابي 

.اليمامة و الّصياد  المحفوأات 

.نهاية مستبد  اإلدماج 

.قصص وحكايات عالمية  المطالعة 
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                                                       01 : الحصٌ .                                                                                           م المنطوق ــفى: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                            فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                          العصفورة و الفخ :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسئلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

 تقديم الوضعيٌ االنطالقيٌ األم يجيب عن األزُلٌ المطروخٌ
مرحلٌ 

 االنطالق

يزتمع إلٍ النّص ويبدي 

اهتماما 

ينتح جمّ بزيطٌ تترجم 

 .المعنٍ العام للنّص

: أزمع و أتخدث ❶

( ة)من طرف األزتاذ (العصفورة و الفخّ )قراء النّص المنطوق 

وأثناء ذلك يجب التّواشل البشري بينى وبين متعلميى مع 

. اِزتعانٌ باألداء الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أزُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األزُلٌ؟  -

 (ة)األزُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألزتاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّشيػٌ)تعديلوا

 .ازتذّص القيم من النّص -

. تدوينوا علٍ الّزبورة و قراءتوا -

 

بناء 

 التعلمات

 

. هدمّخظٌ المش -

. هدالتّعبير عن المش -

 :ساهد و أتخدثأ❷

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المساهد والتّعبير عنوا اعتمادا  -

 (العصفورة و الفخّ )علٍ النّص المنطوق

 

 

 

 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                            الحصٌ                         .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           العصفورة والفّخ  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

. فً وضعيات تواصليٌ دالٌ أظنّـــى يستعمل   الّصيغٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 االنطالق
 

 ؟اذكر قصٌ قرأتوا و أعجبتك  -
 ذكر القشٌي

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

التّعرف علٍ الّصيغٌ ❶

(  أظنّ )قراءة الفقرة  و استخراج الّصيغٌ 

 

: استعمال الّصيغٌ ❷

 : أظنعبر عن الّشور بازتعمال -

   

-  

يتعرف علٍ الّشيػٌ  

 

 

 

 

يزتعمل الّشيػٌ  

 

االستثمار 

 

 . علٍ هذا المنوال( أظنّ ) جمال باستعمال الّصيغٌ كون❸

 

 .أظّن نوايٌ المحتال قريبٌ -

 

يوظف الّصيغٌ 

.  بجمل من إنشائى
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 التعبير الشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                .                  العصفورة و الفخّ  : الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خالل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراحل 

الحصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 

 اذكر أهم أخداث  قشٌ العشصورة و الصرّ  -

 

يذكر أهم أخداث  -

 .العشصورة و الصرّ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

. التعبير عن الّصور❶

 

   

 

 

 :التّعبير شفويا اعتمادا علٍ الّسند المكتوب ❷

 .قراءة الّسند -

 

 .مناقسٌ المتعلمين فً فخوى الّزند -

 .ازتذراج أهم العناشر  -

. مطالبٌ المتعلمين بالتّعبير سصويا -

 

 يعبر عن المساهد -

 

 يجيب عن  -

 األزُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّزند -

 يزتذرج العناشر -

. يعبر سصويا  -

االستثمار 

 .انتاج نص ❸

.  تكوين نص اعتمادا علٍ الّزندين الّزابقين  -
ينتح نشا سصويا   -
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فوم المكتوب : الميدان

      04 : الحصٌ                           قراءة                                                  :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                             عزة ومعزوزة  : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

االنطالق 
 اذكر قشٌ من القشص الّتً طالعتوا؟ -

 ما العبرة الّتً ازتذلشتوا منوا؟ -

يجيب عن األزُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّشورة المشاخبٌ للنّص ❶

  
 القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة شامتٌ

  :طرح زؤال آذر ِذتبار مدى الصوم

 ؟ أين كانت تعيش العنزة -

 : القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِزتماع   (ة)يقرأ األزتاذ

. جل اإلدراك البشري أالنّموذجيٌ والكتب مصتوخٌ من   (ة)لقراءة األزتاذ

  القراءات الفرديٌ❹

 .بالمتابعٌيتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ 

. تدوين الكلمات الّشعبٌ علٍ الّزبورة و قراءتوا مع توظيصوا فً جمل مصيدة

: طرح أزُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 كيف كانت تعيش العنزة مع شػارها؟. 

 بم كانت توشيوما؟. 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّزبورة كل مرة و تكرارها 

   يزتمع و ينتبى 

 

يجيب عن أزُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يسرح الكلمات و 

يوظصوا 

يصوم النّص المقروء  

و يجيب عن أزُلتى 

 

يقرأ النص بيزر 

 

االستثمار 

. من كراس النّساطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

 .يكمل المذطط ❶

 

 .يكمل المذطط 

 .التّشخيد الجماعً -

 .التّشخيد الصردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                            .    .اليّمامٌ و الّصياد : العنوان

    :الودف التعلمً

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا- 
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطالق 

 ما عنوان القشٌ الّتً تناولنوا فً درس القراءة ؟ -

 .اذكر قششا أذرى مسابوٌ -

يجيب عن 

 .األزُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ االجمالً ❶

 (يمكن ازتعمال الكتاب)الكسف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّزبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األزتاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أزُلٌ للصوم -

. سرح المصردات الّشعبٌ  -

  يتم تخصيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الصردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخصظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنساد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنساد شصا بشف من أجل المنافزٌ و تسجيع الشف األخزن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مالحظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

 .تخصص الحصٌ الثّانيٌ لتحفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الحصص الثّالثٌ لالستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                       الفعل الاّلزم و الفعل المتعدي /عزة و معزوزة  : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 ..يميز بين الفعل الاّلزم و الفعل المتعدي- 
 

 الوضعيات التعلميٌ والنساط المقترح التقويم

 

 المراخل

يجيب سصويا عن 

 .األزُلٌ

مرخلٌ  كيف ازتطاع التيس أن ينقذ عّزة ؟ -

 اِنطّق

 يقرأ قراءة شخيخٌ

 

 يجيب عن األزُلٌ

 

 يوظف الكلمات فً جمل 

 

 .يخدد األفكار األزازيٌ

 

تلذيص النّص علٍ ضوء 

 .األفكار األزازيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة شامتٌ(ة)يطلب األزتاذ

. طرح زؤال ِذتبار القراءة الّشامتٌ

 (تجزيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يصزد األزتاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خزن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خشٌ األولٍَ

. سرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األزازيٌ )ضع عنوانا منازبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األزازيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

 

 

الصعل الّزم يتعرف علٍ 

 

 يتعرف علٍ الصعل المتعدي

 

 

 

 

 

يجيب عن األزُلٌ 

 

 

.  يسارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ؟ما نوع الكلمات الملونٌ

 ؟عين فاعل كّل فعل

 ؟عين المصعول بى

 هل تختاج كّل األفعال لمصعول بى ؟

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقسٌ و الخوار يتوشل األزتاذ

. كل فعل احتاج إلٍ مفعول بى  لتتم الفائدة: الفعل المتعدي

 .  كل فعل اكتفٍ بفاعلى و ال يحتاج إلٍ مفعول بى: الفعل الالزم
 

. اِنجاز الصردي

 

 .تّشخيد الجماعًال

 

 .التّشخيد الصردي

 76ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنسطٌ:التّدريب❹ 

 .عين الصعل  ثم ضػى فً الذانٌ المنازبٌ  -

  ٌيربً اآلباء أبناءهم تربيٌ شخيخ 

 صدق التّيس وعده. 

 حذرت األم صغيرتيوا .

 عاد التيس منتصرا. 

 أشرقت الّشمس. 

 استقبلت العنزة أخاها باكيا 

الفعل المتعدي   -الفعل الالزم  -

-  ................................-  ..............................
 

التدريب 

 واِزتثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ.                                                                 إمالء/  عّزة ومعزوزة  : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                   .   اتصال حرف الجّر بما االستفواميٌ  /تكفاريناس يتحدّث : الوحدة

    :الودف التعلمً 

 .يتعرف علٍ كيفيٌ كتابٌ ما االستفواميٌ عند اتصالوا بحروف الجرّ يفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 لماذا لم يزتطع الذُّب ايجاد عّزة؟ .يجب عن األزُلٌ

 

مرحلٌ 

 االنطالق

 

يقرأ قراءة شخيخٌ 

يجيب عن األزُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األزُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجزيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خزن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خشٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أزُلٌ التّعمقط

 .القيم التّربويٌ من النّصِص زترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

التػيير يتعرف علٍ 

  .(ما)الّذي طرأ علٍ 

 

 

 

 

 

يجيب عن األزُلٌ 

 

 

.  يسارك فً بناء القاعدة

( اِمُّيٌالظّاهرة )المرخلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّزند❶

 
 المناقسٌ❷

ما ذا ازتعملنا لطرح الّزؤال؟ 

؟ (ما)ماذا خشل للمدّ فً 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقسٌ و الخوار يتوشل األزتاذ

 
يكتب الكلمات كتابٌ 

شخيخٌ 

 

 .التّشخيد الجماعً

 

 .التّشخيد الصردي

 

 76ص1التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنسطٌ:التّدريب ❹

. اكتب  مابين قوزين كتابٌ شخيخٌ

 

التدريب 

 واالستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة       (                            قصص وحكايات عالميٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّغوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األزُلٌ   .اذكر قشتوا قرأتوا و أعجبتك

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبشرة  -

 

 
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّزند فً ازتنباط الصوم الّشخيد- 

. غرس منوجيٌ ازتعمال الكناش لتدوين المشطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقسٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يزتذلص 

اِزتثمار 

.  يزتذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّزبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األزتاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

ازتذّص 

المعلومٌ 

 : مالحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عالقٌ بالمقطع -
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 .االنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                              .                 الحكايٌ  :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبريتعرف علٍ مكونات القصٌ و - 
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطالق 

 

 ؟ ما هً مكونات القشٌ  -

أن يجيب المتعلم عن 

األزُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

. يتعرف علٍ القشٌ ومكوناتوا ❶

 

 77 من دفتر األنسطٌ ص1خل التمرين 

 :ثّم اكمل الجدول  ( عّزة و معزوزة)عد إلٍ نص القراءة  

 
 

 

 

 

. يقرأ القشٌ

 

 

 

 

 

. يمأل الجدول 

 .بالمعلومات المنازبٌ

 

 

 

 

ر
ما

تث
س

ال
ا

 

 .جماعًشخيد الالتّ  -

 .التشخيد الصردي -

 

اكتساف األذطاء و 

  .تشخيخوا
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                                                       01 : الخصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

.                                                                                        واخدة  بواخدة  : ــوانـالعنــــــ

. :  الودف التعلمً

   .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّانيٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرخلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ذلك ( ة)من طرف األستاذ (واخدة  بواخدة)قراء النّص المنطوق 

يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس 

. خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرخلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

 .المشود

التّعبير عن  -

 .المشود

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (واخدة  بواخدة)النّص المنطوق

 

 
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                  الخصٌ                                                  .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           واخدة بواخدة  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌأعتقـــــــــد يستعمل   الّصيغٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

 ؟لماذا رفض الغريب إعطاء النّقود لصاخب الدّكان  -
يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيغٌ❶

( أعتقــــد )قراءة الفقرة  و استخراج الّصيغٌ 

 

 :استعمال الّصيغٌ ❷

 :قل أمثلٌ علٍ النّخو التّالً -

 .أعتقد أنّك لم تسدد الفاتورة -

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

اِستثمار 

 

: أكمل التّعبير بما يناسب❸

 .............................أعتقد أن الخبر  -

 .............................أعتقد أّن الّرجل -

 .............................أعتقد أّن الثّعلب -

 ...........................أعتقد أّن الّسعادة -

 .............................أعتقد أّن النّجاح -

-  

يوظف الّصيغٌ 

.  بإكمال الجمل 
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 التعبير الشفوي :الميدان

        03: الخصٌ                                                              .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                                   .     واخدة بواخدة : الوخدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراخل 

الخصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 

 كيف أقنـــع الػريب صاخب الدّكان بالخجٌ؟ -

 
 .يتخدث عن ذكاء الػريب 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: علٍ سند كتابًالتّعبير شفويا اعتمادا ❶

 

يستعمل اإلنسان  أخيانا  الذّكاء و الخيلٌ لينجو من مواقف - 

مخرجٌ أو صعبٌ شرط أن ِ يتخطٍ خدود األدب واللّياقٌ و ِ 

 هل توافق هذا – . يختال علٍ اآلخرين أو يتعدّى علٍ خقوقوم

زمٌ ّّ . الّرأي أم ترفضى َبرر اختيارك بالخجح ال

اخك لزمُّك قصٌ قرأتوا أو موقفا خضرتى  أو سمعت عنى 

 .استعملت فيى الخيلٌ كخل لمشكلٌ ما

  

 :.مناقشٌ المتعلمين الّسند❷

. إبداء الّرأي-

. تبرير اِختيار- 

 .سرد القصٌ أو الموقف- 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويامط-

 

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

 . التّعابير الّسابقٌ تكوين نص اعتمادا علٍ -
ينتح نصا شفويا   -
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 .فوم المكتوب: الميدان

      04 : الخصٌ                                                                       .قراءة  :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                       .                 جخـا و الّسلطان : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراخل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 

اخك لزمُّك قصٌ قرأتوا أو موقفا خضرتى  أو سمعت عنى  -

  .استعملت فيى الخيلٌ كخل لمشكلٌ ما
يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: التعبير عن الّصورة❶

 
 

 القراءة الّصامتٌ❷ 

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ ماهً الّشخصيٌ الّرُيسيٌ فً النّص

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

 .بالمتابعٌيتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ 

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ما ذا خّل بالمملكٌ؟. 

 إلٍ أين سافر جخا ؟ و لماذا؟؟. 

 ......................................... 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النّص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

اِستثمار 

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص)  إنجاز التمرين

 . امإل الجدول بما يناسب❶

 

يمأل الجدول بما  -

 . .يناسب

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الخصٌ.                                                                         مخفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                  اليمامٌ والّصياد :العنوان

. يؤدّي المخفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّخظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الخصٌ األولٍ لتخفيظ  -

 .تخصص الخصٌ الثّانيٌ لتخفيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الخصص الثّالثٌ لّستظوار -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الخصٌ.                                                                       نخو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة          .                                    الفعل المعتل/ جخا و الّسلطان : :العنوان

 .علٍ عّمٌ إعراب الفعل المعتل النّاقصيتعرف يقرأ قراءة مسترسلٌ و يخدد أفكار النّص و  :الودف التعلمً

 

 التقويم
  الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

مرخلٌ  ماذا أخضر جخا معى من الّسفر؟ -

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

 عّمات يتعرف علٍ 

 .إعراب الفعل النّاقص

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النخويٌ)المرخلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ما نوع الكلمات الملونٌ ؟

  لماذا؟؟ما نوع هذه األفعال

؟ ما عّمٌ إعراب كّل فعل منوا

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 علٍ األلف  المقدرة  بالفتخٌالنّاقصالمعتل يبنٍ الفعل الماضً  .1

 (.دنا َ عَّ قضٍَجنٍ )المقصورة أو الممدودة مثل

 علٍ األلف المقصورة مقدرة بضمٌ المضارع المعتل اآلذريرفع الفعل  .2

 (.يودي) علٍ الياء مثل( يسمو) علٍ الواو مثل (ينوٍ)مثل 

 (لم ينس)يجزم الفعل المضارع المعتل اآلذر بخذف خرف العلٌّ مثل  .3

 

 

 

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

   من دفتر األنشط79ٌص1إنجاز التّمرين رقم :التّدريب❹ 

 .أكمل الفراغات بفعل معتل مناسب -

  

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الخصٌ.                                                                     إمّء /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                             .   الفعل المبنً للمجوول/جخا و الّسلطان : الوخدة

    :الودف التعلمً 

. يصرف الفعل المضارع المبنً للمجوول يفوم ما يقرأ و -  

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األسُلٌ

 
مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .ستذراج القيم التّربويٌ من النّصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يصرف الفعل 

المضارع المبنً 

 .للمجوول

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( الّصيغٌ الّصرفيٌ)المرخلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟  

هل هً مبنيٌ للمعلوم أم مبنيٌ للمجوول ؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

: أصرف الفعل المضارع المبنً للمجوول علٍ النّخو التّالً

 
يخول الجمل إلٍ الجمع 

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردي -

 

 

 

 : من دفتر األنشط79ٌص2إنجاز التمرين رقم :التّدريب ❹

صرف األفعال الموجودة بين قوسين  فً المضارع المبنً  -

 للمجوول 

 .فً صندوق البريد (وضعت )الّرسالٌ و  (كتبت) -

 .علٍ أفعالى (عوقب)المتسبب فً الخريقَو(وقف) -

 .من أروع القصص العالميٌ(شوهدا)قصتا الفلمان اللّذان  -

 من طرف رُيسوم فً العمل (استجوبوا)العمال  -

التدريب 

 واِستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الخصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة       (                            قصص وخكايات عالميٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّغوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ   .اذكر قصتوا قرأتوا و أعجبتك

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

 
 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

.  قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّخظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ خصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الخصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                              .                 الخكايٌ  :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبريتعرف علٍ مكونات القصٌ و - 
 

المراخل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 

 ؟ ما هً مكونات القصٌ  -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

. يتعرف علٍ القصٌ ومكوناتوا ❶

 
 80 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

: اكتب قصٌ بتوسيع هذه الفكرة  اعتمادا علٍ السندين 

 01الّسند

 
 02الّسند

 

 
 

 

 

. يقرأ القصٌ

 

 

 

 

 

 

يكتب قصٌ معتمدا علٍ 

 .الّسندين

 

 

 

ر
ما

تث
س

ِ
ا

 

 .جماعًصخيد الالتّ  - .كتابٌ قصٌ جماعيا  -

 .التصخيد الفردي -
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f 

                                                       01 : الخصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        الخمامٌ المطوقٌ  :ــوانـالعنــــــ

  .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً:   الودف التعلمً

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّالثٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرخلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

 :أستمع و أجيب❶

وأثناء ( ة)من طرف األستاذ (الخمامٌ المطوقٌ)قراء النّص المنطوق 

ذلك يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء 

. الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرخلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث❷

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (الخمامٌ المطوقٌ)النّص المنطوق

 
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                            الخصٌ                                         .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           الخمامٌ المطوقٌ : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌربّمــــا يستعمل   الّصيػٌ -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

 ؟اذكر شخصيات  قصٌ الخمامٌ المطوقٌ   -
يذكر شذصيات 

  .القصٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( ربّمـــــا)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

  :استعمال الّصيػٌ ❷

 . فً جمل من إنشاُك(ربّمــــــا  )استعمل  -

- ............................................................ 

- ............................................................ 

- ............................................................ 

 .(ربّمــــــا  )عبر عن الّصور مستعمّ  -

 
  

 

يتعرف علٍ 

الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

 اِستثمار

 

( ربّمـــــا) أكمل الجمل مستعمّ الّصيػٌ ❸

 .....................................وجوك شاخب -

 ..........................................غاب زميلً -

.............................. لم  تكلمنً أمً اليوم -

 

يوظف الّصيػٌ 

 .بجمل بإكمال 

  

 
 



 24: األسبوع          قصص و خكايات من التّراث:         المقطعاللػٌ العربيٌ  :     المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيسمسيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 التّعبير الّشفوي: الميدان

        03: الخصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                             .       الخمامٌ المطوقٌ :الوخدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل  ال

مرخلٌ 

اِنطّق 

 ما رأيك فً تصرف الخمامٌ المطوقٌ ؟ -

 

يبدي رأيى فً تصرف 

 .الخمامٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التّعبير شفويا❶

: الّسند

اتصفت الخمامٌ المطوقٌ برجاخٌ العقل َوتصرفت بخكمٌ و لوذا  

. نجخت فً إنقاذ صديقاتوا 

زمٌ - ّّ  .بين موقفك من هذا الكّم معلّ إياه بالخجح ال

 

.   مناقشٌ المتعلمين و استخراج األفكار.1

. يبدي موقفى من  تصرف الخمامٌ- 

. يبرر موقفى بالخجح الّزمٌ- 

 

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا مط.2

 

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 ..قص قصٌ ❷

قرأت كثيرا من القصص الّتً جاءت علٍ لسان الخيوانات  -

. َقص واخدة منوا علٍ أصدقاُك و بين المػزى منوا

 

 .يقص قصٌ  -

يبين المػزى من  -

 .القصٌ
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 .وبـــــــــفوم المكت: الميدان

      04 : الخصٌ                                                        .راءة ـــــــــــــــق :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                                 .        وفـــــــــاء صديق : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراخل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 

يذكر مميزات  كيف تذتار أصدقاُك؟ -

 .أصدقاُى

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّصورة❶

 

 

التعبير عن الّصور ة  -

 

 القراءة الّصامتٌ❷ 

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 .سم الشخصيات الرُيسيٌ فً النّص

 :لقراءة النّموذجيٌا❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

  .بالمتابعٌيتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ 

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ما نوع هذا النّص؟. 

 كيف كانت خالٌ مراد قبل وفاة والده؟. 

 ....................................................... 

 تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

اِستثمار 

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص)  إنجاز التمرين

. أمام الجواب الّصخيد (×)ضع عّمٌ ❶

 

 .يذتار العبارات الّصخيخٌ 

 .التّصخيد الجماعً

 .التّصخيد الفردي
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الخصٌ.                                                                         مخفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                اليمامٌ و الّصياد : العنوان

. يؤدّي المخفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّخظٌ

 .الثّالثٌ ِستظوار المقطوعٌ كاملٌتخصص الخصٌ  -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الخصٌ.                                                                       نخو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة              .                                     عّمات اإلعراب/ وفاء صديق : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .ويميز بين عّمات اإلعراب األصليٌ و الفرعيٌ يقرأ قراءة مسترسلٌ و يخدد أفكار النّص- 
 

 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم
 

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

مرخلٌ  ماذا خدث بعد وفاة والد مراد؟ -

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ عّمات 

 .اإلعراب

 

 

 

 

 

 .يجيب عن األسُلٌ

 

 

. يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النخويٌ)المرخلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ؟ 

عين عّمٌ إعراب كّل كلمٌ من الكلمات الملونٌ؟ 

.................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

  .من دفتر األنشط22ٌص1إنجاز التمرين رقم :التّدريب ❹

 .:اكمل ملء الجدول بما يناسب -

 .   قلب كبيرذوسعد  -

 .   خميمانصديقانسعد ومراد  -

 .   الّصداقٌمعنٍيعرف سعد  -

 .   مراد معروف صديقىينسلم  -

 .  األصدقاء يساعدون بعضوم  -

.  أذرج الجرد الخمامات من الّشبكٌ

نوعوا  عّمٌ اإلعرابالكلمٌ 

......................

......................

......................

 ...................

 ...................

......................

......................

......................

 .....................

 ...................

......................

......................

......................

 ......................

 ...................  
 

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الخصٌ.                                                                     إمّء /قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                                   .   األلف اللّينٌ/وفاء صديق : الوخدة

    :الودف التعلمً 

 .يكتشف بعض مواضع كتابٌ األلف اللّينٌ يفوم ما يقرأ و -  

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 .يجب عن األسُلٌ
 

 لماذا بكٍ مراد ؟
مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .القيم التّربويٌ من النّصاستذّص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

علٍ مواضع يتعرف 

 .كتابٌ األلف اللينٌ

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (لظاّهرة اإلمُّيٌا)المرخلٌ الثّانيٌ

  :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

بم انتوت الكلمات الملونٌ؟ 

 صرف األفعال الملونٌ فً المضارع؟ماذا تّخظ؟

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 

يكمل بألف لينٌ  -

 .مناسبٌ

 

 

 

 التّصخيد الجماعً -

 

 

 .التّصخيد الفردي -

 

 

 

 :  من دفتر األنشط82ٌص1إنجاز التمرين رقم :التّدريب ❹

 ::اتم كتابٌ ألف لينٌ مناسبٌ -

 .......دعـ -

 ........جر -

 ......عصـ -

 ........سوـ -

 .........وعـــ -

 ........كســــ -

 ........أُلـــــ -

 ......عفـــــ -

التدريب 

 واِستثمار

 



 24: األسبوع          قصص و خكايات من التّراث:         المقطعاللػٌ العربيٌ  :     المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيسمسيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الخصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة       (                            قصص وخكايات عالميٌ)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ   .اذكر قصتوا قرأتوا و أعجبتك

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

 
 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

.  قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّخظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ خصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
 

 

 

 



 24: األسبوع          قصص و خكايات من التّراث:         المقطعاللػٌ العربيٌ  :     المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيسمسيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الخصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                            الخكايٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر يتعرف علٍ مكونات الخكايٌ و  -
 

المراخل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 

؟ الرُيسيٌ و الثانويٌ فً قصٌ الخمامٌ المطوقٌ ماهً الّشذصيات  -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 83 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 

  :إليك المذطط التّالً َاستعن بى واكتب خكايٌ مناسبٌ متبعا الذطوات التّاليٌ

 .اذتر الّشذصيٌ الرُيسيٌ  و الشذصيات الثانويٌ .1

 .خدد البيٌُ المكانيٌ والزمنيٌ .2

 .اذتر وضعيٌ اِنطّق .3

 .عنصر التّػيير .4

 .خدد الّصراع بين الّشذصيات .5

 .     تقدم بخل تراه مناسبا .6

 .اذتر عبرة تضمنوا خكايتك .7

  

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

. يقرأ الّسند

 

 

 

 

 

 

يتعرف علٍ مكونات 

. الخكايٌ 

. يكتب خكايٌ 

 

 

 

ر
ما

تث
س

ِ
ا

 

  

 .كتابٌ خكايٌ جماعيا اعتمادا علٍ كتابات المتعلمين  -

يشارك فً كتابٌ 

 . الخكايٌ
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                                                       01/02 : الحصٌ .                                                                 . والتّعبير الشؾويؽوم المنطوق: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       90 : المدة .                                                                      انتاج شؾوي/ؽوم المنطوق  :   النشـــــــــاط

 .األخوات الثّّث :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

 يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنًيصػً إلٍ النّص و. 

  ؽً وضعيات تواصليٌ دالٌ(ربّما- أظّن - أعتقد)يستعمل   الّصيؼ  .

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكؾاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ

. التّذكير بالنّصوص المنطوقٌ الثّّثٌ عن طريق األسُلٌ

 

مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ذلك  (ة) من طرف األستاذ(األخوات الثّّث)قراء النّص المنطوق ❶

يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً 

. والقراُن اللّغويٌ والغير لغويٌ

: فوم المنطوق

 طرح أسُلٌ خول النّص .

  تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟

 خذفَإضافٌَتغيير )تعديلوا (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ

 (....الّصيغٌ

 استخّص القيم من النّص. 

 تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا .

 

ق
و
ط

من
ال
م 

و
ؽ

 

 

  تلخيص

النّص 

المنطوق 

. شفويا

: التّعبير و استعمال الّصيؼ❷

 
 

 قراءة الّسند. 

 استخراج أهم العناصر. 

 .(ربّما- أظّن - أعتقد) استعمال الّصيؼ -

 التّعبير شؾويــــا .

 

ي
و
شؾ

ال
ر 

بي
تع

ال
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 .ؽوم المكتوب.:الميدان

        03/04: الحصٌ                                                                          . إدمــــــاج :  النشاط

 دقيقٌ      90 : المدة                                         .           قصص وحكايات من التّراث : الوحدة

:    الودف التعلمً

 .يوظف المكتسبات  لحل وضعيات- 

مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم  المراحل

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

 ماهً المونٌ الّتً تؾضلوا ؽً المستؾبل؟ولماذا؟ -

أن يجيب المتعلم 

عن األسُلـــٌ 

المطروحـٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :ؽوم المكتوب❶

 :النّحــــو❷

 :اإلمـّء❸

                        

: الّصرف❹             

 

 

 

. قراءة الوضعيٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجاز التّمارين 

 . ؽرديا 

 

 

 

 اِستثمار
. التصحيح الجماعً-

 .التصحيح الؾردي- 

يكتشف أخطاءه و 

 .يصححوا

 



 25: األسبوع       قصص و حكايات من التّراث:         المقطعاللػٌ العربيٌ  :     المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 تيسمسيلت  : وِيٌ                                                  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

 

                                                     05/06 :              الحصٌ                                                                    .كل الميادين: الميدان

 دقيقٌ      90 : المدة.                                                                             إدمــــــاج     :  النشاط

.                                                           نوايٌ مستبد  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

 يوظف المكتسبات لحل وضعيات. 

 مكتسباتى موظؾا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر. 

نوايٌ مستبد  

زعموا أن أسد حل بأرض كثيرة العشب و المياه كانت تعيش بوا أنواع من الوحوش          

. لٍ خوف إهانٌُ مطمُنٌ ؽتسلط عليوما األسد ؽاستحال أمن الوحوش 

. اجتمعت الوحوش وؽاوضت األسد علٍ أن تبعث لى كل يوم دابٌ وقت غذاُى ؽقبل          

لٍ أن أصابت القرعٌ أرنبا ؽانطلقت متباطٌُ حتٍ تجاوزت إؽبقيت الوحوش علٍ عودها 

الوقت الّذي كان يتػذى ؽيى األسد ثم تقدمت إليى رويدا رويدا وقد جاع وغضب ؽقالت لى 

جُتك بأرنب أرسلتى الوحوش إليك لكن أسدا اعترضنً ؽً الطّريق وأخذه منً و أخبرنً 

. بأنّى أولٍ بوذه األرض وما ؽيوا من غذاء ؽأتيت مسرعٌ ألخبرك 

لٍ جب  ؽيى ماء صاف إ  وهنا قرر األسد الذّهاب ومواجوٌ هذا المػرور ؽأخذتى األرنب 

. ؽتطلع األسد ؽرأى ظلى وظّل األرنب ؽً الماء  . هنا األسد الػاضب  : نظرت ؽيى و قالت 

لٍ الوحوش إؽلم يشك ؽً قولوا ووثب عليى ليقاتلى ؽػرق ؽً الجب ؽانتقلت األرنب 

. وبشرتوا بنوايٌ الملك الظّالم 

كتاب الّسنٌ الّسادسٌ من التّعليم األساسً 

. األسُلٌ

 (ن3):البناء الؾكري

كيف كانت تعيش الوحوش ؟و من نػص عليوا حياتوا؟ -  ❶

.  ثم وظؾوا ؽً جمل من إنشاُكالمستبد – البُر: هات من النّص مرادؽات الكلمات التّاليٌ-  ❷

 . بدايٌ–ملوث :  استخرج ضدي الكلمتين التّاليتين ❸- 

 

 (ن3): :البناء اللّػوي

. ؽعّ ِزما َ ؽعّ متعدياَؽعّ معتّ ناقصاَؽعّ مضارعا مجزوما: استخرج من النّص❶- 

 .همَ أنتما َ أنتَهما: ؽً المضارع مع الّضماُر التّاليٌ (تػذى)صرف الؾعل ❷- 

 .لٍإ-  قرر:ماهً عّمٌ اإلعراب ؽً الكلمات التّاليٌ❸- 

 

 (ن4): التّعبير الكتابً

.           عاقبٌ الظّالم داُما سيٌُ  و وخيمٌ 

اكتب قصٌ قصيرة تبرز ؽيوا كيف يمكن للّشخص الّضعيف أن يتػلب علٍ القوي بالحيلٌ و الذّكاء ِ 

. بالقّوة َموظؾا ؽعّ ِزما وؽعّ متعديا َكلمٌ بوا ألف لينٌ و ؽعّ مضارعا مبنيا للمجوول

 

 



لثّامنا: المقطع  

.األسفار و الّرحالت  عنوان المقطع 

.رحلة إلى الجزائر  فهم المنطوق 

 الوحدة األولى

.لهذا السبب  الّصيغة 

.رحلة إلى عين الّصفراء  القراءة 

.المبني  النّحو 

.المّد لفظا و رسما   الّصرف 

.ابن بطوطة الّرحالة الّشهير  فهم المنطوق 

 الوحدة الثانية

.الفعل و مصدره  الّصيغة 

.حكى ابن بطوطة  القراءة 

.المعرب  النّحو 

.تصريف الفعل المعتل النّاقص  اإلمالء 

.إعالن إشهاري  التّعبير الكتابي 

.الّسفينة  المحفوظات 

.في الّشام  اإلدماج 

.حول العالم  المطالعة 
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                                                       01 : الحصٌ .                                                                                           م المنطوق ــفى: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                            فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                          رحلٌ إلٍ عين الجزاُر :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (التّركيز علٍ المومٌ األولٍ)تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرحلٌ 

اِنطّ

 ق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ 

 .العام للنّص

وأثناء ذلك ( ة)من طرف األستاذ (رحلٌ إلٍ الجزاُر)قراء النّص المنطوق 

يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس 

. خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

. تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (رحلٌ إلٍ الجزاُر)النّص المنطوق

 

 

 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                            الحصٌ                            .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           رحلٌ إلٍ الجزاُر  : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

. فً وضعيات تواصليٌ دالٌ لوذا الّسبب يستعمل   الّصيػٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التّعلم مراحل ال
 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرحلٌ 

 اِنطّق

 

  و لماذا؟؟ماهً المدينٌ الّتً أعجب بوا الكاتب  -

يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

التّعرف علٍ الّصيػٌ ❶

( لوذا الّسبب )قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

: استعمال الّصيػٌ ❷

(  لوذا الّسبب)باستعمال الّصور عبر عن 

   

- ..................................          ........................       ................................ 

- ..................................          ........................       ................................ 

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

اِستثمار 

 

 . ( لوذا الّسبب) جمّ باستعمال الّصيػٌ كون❸

 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بجمل من إنشاُى
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 .التّعبير الّشفوي: الميدان

        03: الحصٌ                                                               .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                .                  رحلٌ إلٍ الجزاُر : الوحدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خّل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراحل 

الحصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اِنطّق 

 .يذكر الّصفات - اذكر ثّث صفات أعجب بوا الكاتب فً القصبٌ؟ -

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التّعبير شفويا اعتمادا علٍ الّسند المكتوب❶

قراءة الّسند 

 

 
 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى الّسند -

 .استذراج أهم العناصر  -

. مطالبٌ المتعلمين بالتّعبير شفويا -

 

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّسند -

 يستذرج العناصر -

. يعبر شفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

 . الّسند الّسابقتكوين نص اعتمادا علٍ  -
ينتح نصا شفويا   -
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فوم المكتوب : الميدان

      04 : الحصٌ                                                                                     .  قراءة : النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                             رحلٌ إلٍ عين الّصفراء : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراحل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

 بم وصف الكاتب مدينٌ الوادي ؟ -اِنطّق 
يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :التعبير عن الّصورة❶

 
 القراءة الّصامتٌ❷ 

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

  إلٍ أين توجوت القافلٌ؟

 :القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع   (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)لقراءة األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 ماهً مميزات عين الّصفراء؟ 

 ....................................................... 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

 .يقرأ النّص بيسر

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

 . اكتب فكرة تناسب كل فقرة ❶

: يستذرج من النّص ما يدل علٍ ❷

 .البدو فً ترخال داُم -

 .الّسوق عصب خياة البدو -

 .بساطٌ مجالس أهل الّصخراء -

 .يكتب األفكار   -

 .يستذرج العبارات -

التّصخيد  -

 .الجماعً

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الحصٌ.                                                                         محفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                            .              الّســــفينٌ : العنوان

    :الودف التعلمً

. يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا- 
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّحظٌ

 .األبياتتخصص الحصٌ األولٍ لتحفيظ  -

.  لّستظوارنيٌ تخصص الحصص الثّا -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الحصٌ.                                                                       نحو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                                       اِسم المبنً /رحلٌ إلٍ عين الّصفراء : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يحدد أفكار النّص- 

 ..علٍ المبنًيتعرف - 
 

 الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أسُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

 ؟بم يتصف أهل الّصخراء -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

عّمات يتعرف علٍ 

 إعراب األفعال و الخروف

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النحويٌ)المرحلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
" المناقشٌ❷

 ؟(رجع َ جلس )ما إعراب الكلمتين           

 ؟( الّذي–علٍ )هل تػيرت الخركٌ فً آذر الكلمتين

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 . من الكلمات هو ما ِ تتػير خركٌ آذره موما تػير موقعى اإلعرابً المبنً -

 :من األسماء المبنيٌ -

o  ٌما عدا اللّذان و اللّتاناألسماء الموصول . 

o ماعدا هذان و هاتانأسماء اإلشارة . 

o  المتصلٌ و الّضماُر المنفصلٌالّضماُر. 

 :جميع الخروف مبنيٌ -

 :األفعال -

o الماضً َاألمرَالمضارع المتصل بنون النّسوة أو نون التوكيد. 

 .بعض الظروف  -
 

. إعراب الكلمات

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

   من دفتر األنشط87ٌص2إنجاز التّمرين رقم :التّدريب❹ 

 :أعرب كلمٌ هؤِء فً كل جملٌ ممايلً -

   .الّرجال يرتدون البرانسهؤِء  -

 . البدو ينتقلون عبر الدّروب الجبليٌهؤِءرأيت  -

  . البدو اللّطفاءهؤِءتعرفت علٍ  -

التدريب 

 واِستثمار
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فوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الحصٌ                  .                                                       إمّء/ قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                              .   المدّ لفظا و رسما /رحلٌ إلٍ عين الّصفراء : الوحدة

    :الودف التعلمً 

 .يميز بين  المدّ لفظا و رسمايفوم ما يقرأ و -  

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. ماذا يمثل الّسوق بالنّسبٌ للبدو؟ .يجب عن األسُلٌ

 

 مرخلٌ اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرحلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة فس

. وجودتواَ وعلٍ من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط
 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

 األلف اللّينٌيتعرف 

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( اإلمُّيٌالظّاهرة )المرحلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 

 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمات الملونٌ باألخمر؟ 

ما الخرف الّذي رسم فً آذرها ؟ هل ينطق؟ماذا تستنتح؟ 

فً الكلمات الملونٌ باألذضر َهل تنطق األلف؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

:  أكتب األلف و ِ أنطقوا  فً : المدّ رسما

 لرخلواهم :  مثل الفعل الماضً  المقترن بواو الجماعٌ -

  . يرخلوالن:  مثل الفعل المضارع المنصوب -

 يرخلواَمثل لم :الفعل المضارع المجزوم -

: أنطق األلف و ِ أكتبوا   مثل: المدّ لفظا

  .هؤِء-أولُك-هذه-هذا-هذان-لذلك-لكن- هكذا 

يكمل العبارات  -

بكلمات مناسبٌ  

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

 : من دفتر األنشط87ٌص1إنجاز التمرين رقم :التّدريب ❹

  يكمل الفراغات بكلمات تختوي مدا.  

التدريب 

 واِستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الحصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                      (              حول العالم)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ  ؟ ماهً المنطقٌ الّتً تتمنٍ زيارتوا  -

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

  

 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مّحظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ حصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الحصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                           إعّن إشواري :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر يوظف الكتابٌ ألغراض أخرى و  -
 

المراحل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

 يعرض التّلفاز برامجا مذتلفٌ  تتوسطوا ومضاتَ -

  كيف تسمٍ هذه الومضات ؟ -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 88 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 .قراءة الّسندات واستذّص األفكار األساسيٌ❷

  
:  التّعبير عن الّصور❷

 
 

 
  

   

 

 

. يقرأ الّسندات

 

 

 

 

 

 .    يعبر عن الّصور 

 

 

 

 

ر
ما

تث
س

ِ
ا

 

  

معتمدا علٍ الّسندات الّسابقٌ َ اكتب نصا تقنع فيى زميلك بزيارة مدينٌ  -

زمٌ ّّ  .تلمسان موظفا الخجح ال

 

يخرر نصا باِعتماد 

  .علٍ النّص و الّصور
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                                                       01 : الخصٌ.                                                                                     وق ــفوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     فوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

.                                                                                           ابن بطوطٌ الّرخالٌ الّشوير :ــوانـالعنــــــ

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسئلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ
 (المومٌ الثّانيٌ )تقديم الوضعيٌ االنطالقيٌ األم

مرخلٌ 

 االنطالق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

من طرف  (  ابن بطوطٌ الّرخالٌ الّشوير)قراء النّص المنطوق 

وأثناء ذلك يجب التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع  (ة)األستاذ

. اِستعانٌ باألداء الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أسُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟  -

 (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّصيػٌ)تعديلوا

 .استذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا -

مرخلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المشاهد

التّعبير عن  -

. المشاهد

 :أشاهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المشاهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (  ابن بطوطٌ الّرخالٌ الّشوير)النّص المنطوق

  

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                               الخصٌ                     .التّعبير الّشفوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شفوي     :  النشاط

  .                                                           ابن بطوطٌ الّرخالٌ الّشوير : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  فً وضعيات تواصليٌ دالٌ الفعل و مصدره يستعمل    -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل ال

 

مؤشرات الكفاءة 
 

مرخلٌ 

 االنطالق

 

 ؟ما ذا استفاد ابن بطوطٌ من أسفاره -

يجيب عن األسُلٌ 

المطروخٌ  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( الفعل و مصدره)قراءة الفقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

  :استعمال الّصيػٌ ❷

" قل جمال علٍ نفس المنوال 

. أكلت أكال كثيرا-

 -------------------------

 -------------------------

 -------------------------

 -------------------------

-  

يتعرف علٍ الّصيػٌ  

 

 

 

 

يستعمل الّصيػٌ  

 

االستثمار 

أكمل ما ينقص موظفا مصدر كّل فعل ❸

 .خفظت الدّرس  -

 .صرخ الولد -

 .سافر أبً -

 .كتب التّلميذ -

 .نظفت المكان -

 .سرخت شعرها -

يكمل العبارات 

.  بمصدر الفعل
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 فوم المنطوق والتعبير الشفوي: الميدان

        03: الخصٌ                                                           .شفوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                              .     ابن بطوطٌ الّرخالٌ الّشوير : الوخدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلفٌ سندات خالل من شفويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -

 

مراخل 

الخصٌ 
مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

االنطالق 

 من هو  ابن بطوطٌ ؟ -

 

 يعرف بابن بطوطٌ

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعبير شفويا ❶

 

 .زار ابن بطوطٌ العديد من البلدان -

 .اذكرها  -

 ماذا تعرف عن هذه البلدان؟ -

 هل تخب الّسفر مثلما فعل ابن بطوطٌ؟ -

 .دعم موقفك بالخجح و البراهين الالزمٌ -

 

 يذكر البلدان -

 

 يجيب عن  -

 األسُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

. يعبر شفويا  -

االستثمار 

 .انتاج نص ❸

  التّعابير الّسابقٌ تكوين نص اعتمادا علٍ -
ينتح نصا شفويا   -
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فوم المكتوب : الميدان

      04 : الخصٌقراءة                                                                         :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة                                                .      خكٍ ابن بطوطٌ : العنوان

 :الودف التعلمً

. يفوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة فً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراخل  
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

االنطالق 

يجيب عن األسُلٌ  ما هً فواُد الّسفر ؟ -

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: التعبير عن الّصورة❶

 

 

. التعبير عن الّصورة  -

 

 القراءة الّصامتٌ❷ 

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة صامتٌ

  :طرح سؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ عن أي بلد يتخدث النّص

 : القراءة النّموذجيٌ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِستماع  لقراءة  (ة)يقرأ األستاذ

. جل اإلدراك البصري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األستاذ

  القراءات الفرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تصخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّصعبٌ علٍ الّسبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أسُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 من خكٍ هذه القصٌ؟. 

 من هو ابن بطوطٌ؟. 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّسبورة كل مرة و تكرارها 

   يستمع و ينتبى 

 

يجيب عن أسُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يشرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أسُلتى 

 

يقرأ النّص بيسر 

 

االستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األستاذ

. من كراس النّشاطات فً اللػٌ العربيٌ  (أفوم النّص) ين إنجاز التمرين

أجب عن األسُلٌ  ❶

 ماهً الجزيرة الّتً زارها ابن بطوطٌ؟ -

 من زارها قبلى؟وكيف أثر فً أهلوا؟ -

 من ذّل النّص تعرفنا علٍ فاُدة الّسفر َاذكرها  -

 يجيب عن األسُلٌ -

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -
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فوم المكتوب : الميدان

 05: الخصٌ.                                                                         مخفوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                                        الّسفينٌ : العنوان

. يؤدّي المخفوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرخلٌ 

اإلنطالق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األسُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: اإلجمالًتقديم و شرح المعنٍ  ❶

 (يمكن استعمال الكتاب)الكشف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّسبورة  -

 

 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أسُلٌ للفوم -

. شرح المفردات الّصعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار

 المكتسبات

. إنشاد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنشاد صفا بصف من أجل المنافسٌ و تشجيع الصف األخسن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مالخظٌ

 .األبياتتخصص الخصٌ األولٍ لتخفيظ  -

.  لالستظوارنيٌتخصص الخصص الثّا -
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فوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الخصٌ.                                                                       نخو/قراءة   :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة                                     .              المعرب/ خكٍ ابن بطوطٌ : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يخدد أفكار النّص- 

 .علٍ الكلمات المعربٌيتعرف - 

 

 التقويم
  الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح

 المراخل

يجيب شفويا عن 

 .األسُلٌ

مرخلٌ  ما هً المناطق الّتً زارها ابن بطوطٌ؟ -

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األساسيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األساسيٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة صامتٌ(ة)يطلب األستاذ

. طرح سؤال ِذتبار القراءة الّصامتٌ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفسد األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خصٌ األولٍَ

. شرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األساسيٌ )ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األساسيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

علٍ الكلمات يتعرف 

 .المعربٌ

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النخويٌ)المرخلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع الكلمٌ الملونٌ؟ 

ما الّذي تػير فً كل مرة؟ لماذا؟ 

..................................... 

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّصخيد الجماعًال

 .التّصخيد الفردي

 90ص1التّمرين رقم  إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب❹ 

ضع كل كلمٌ فً ثّث جمل مذتلفٌ َبخيث يتػير موقعوا اإلعرابً  -

 .الّلتان-  الّسفينٌ–الّرخلٌ : فً كّل مرة 

 

التدريب 

 واِستثمار
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 .فوم المكتوب: الميدان

 08/09 : الخصٌ.                                                                     صرف /قراءة : النّشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                           .   الفعل المعتل/خكٍ ابن بطوطٌ : الوخدة

    :الودف التّعلمً 

. يصرف الفعل المعتل النّاقصيفوم ما يقرأ و -  

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

 .يجب عن األسُلٌ
 ماهً المشكلٌ الّتً عانٍ منوا سكان جزيرة المالديف؟

مرخلٌ 

 االنطالق

 

يقرأ قراءة صخيخٌ 

يجيب عن األسُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األسُلٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

 (تجسيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خسن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خصٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أسُلٌ التّعمقط

 .استذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

الفعل يتعرف علٍ 

 ..النّاقص

 

 

 

 

 

يجيب عن األسُلٌ 

 

 

.  يشارك فً بناء القاعدة

( الّصيػٌ الّصرفيٌ)المرخلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع األفعال الملونٌ؟ 

فً أي زمن صرفت األفعال؟ 

ماذا تّخظ؟ . ارجع الماضً إلٍ المضارع و المضارع إلٍ الماضً

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقشٌ و الخوار يتوصل األستاذ

 

 

 

 

 

 

يصرف الفعل طوٍ  -

 .التّصخيد الجماعً -

 .التّصخيد الفردي -

 

 

 

 90ص2التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنشطٌ:التّدريب ❹

 مع الضماُر الموجودة فً الجدول (طوـــٍ)صرف الفعل  -

 
 

 المضــــارع المـــــــــاضً الضماُر
 ............................................. ............................................. أنا

 ............................................. ............................................. أنت

 ............................................. ............................................. أنتن

 ............................................. .............................................هً 

 ............................................. .............................................هما 

 ............................................. .............................................هم 

 

 

 

 

التدريب 

 واالستثمار
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. فوم المكتوب : الميدان

 10 :  الخصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                      (              خول العالم)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة فً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرفً  -
 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
 

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

يجيب عن األسُلٌ  ؟  ما اسم الجزيرة الّتً زارها ابن بطوطٌ 

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة  -

 

  

 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّسند فً استنباط الفوم الّصخيد- 

. غرس منوجيٌ استعمال الكناش لتدوين المصطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقشٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يستذلص 

اِستثمار 

.  يستذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّسبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األستاذ -

 .قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

 

 

استذّص 

المعلومٌ 

 : مالخظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ خصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عالقٌ بالمقطع -
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 .االنتاج الكتابً : الميدان

 11: الخصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                                                           .           إعالن إشواري :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر يوظف الكتابٌ ألغراض أخرى و  -
 

المراخل 
 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

 اإلنطالق
 يعرض التّلفاز برامجا مذتلفٌ  تتوسطوا ومضاتَ -

 كيف تسمٍ هذه الومضات ؟ -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

 91 من دفتر األنشطٌ ص1خل التمرين 

 .قراءة الّسندات واستذّص األفكار األساسيٌ❷

 
:  التّعبير عن الّصور❷

 
 

  

  

 

 

. يقرأ الّسندات

 

 

 

 

 

 .    يعبر عن الّصور 

 

 

 

 

ر
ما

تث
س

ال
ا

 

  

معتمدا علٍ الّسندات الّسابقٌ َ اكتب نصا إشواريا  تقنع فيى الّساُخين بزيارة  -

 .الجزاُر

 

يخرر نصا إشواريا 

باِعتماد علٍ النّص و 

 .الّصور
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 تيسمسيلت  : وِيٌ                                                  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

                                                       01/02 : الحصٌ .                                                                 . والتّعبير الشفويفوم المنطوق: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       90 : المدة .                                                                      انتاج شفوي/فوم المنطوق  :   النشـــــــــاط

 . كريستوف كولومبس  :العنــــــــوان

:    الودف التعلمً

 يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنًيصغً إلٍ النّص و. 

  فً وضعيات تواصليٌ دالٌ(لذلك َالفعل و مصدره)يستعمل   الّصيغ  .

 المراحل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكفاءة

يجيب عن األسُلٌ 

 المطروخٌ

. التّذكير بالنّصوص المنطوقٌ عن طريق األسُلٌ

 

مرحلٌ 

 اِنطّق

يستمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بسيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

: فوم المنطوق❶ 

وأثناء ذلك يجب  (ة)من طرف األستاذ(.كريستوف كولومبس)قراء النّص المنطوق 

التّواصل البصري بينى وبين متعلميى مع اِستعانٌ باألداء الخس خركً والقراُن 

. اللّػويٌ والػير لػويٌ

 طرح أسُلٌ خول النّص .

  تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األسُلٌ؟

 خذفَإضافٌَتػيير )تعديلوا (ة)األسُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألستاذ

 (....الّصيػٌ

 استخّص القيم من النّص. 

 تدوينوا علٍ الّسبورة و قراءتوا .
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 يعبر شفويا 

 :التّعبير و استعمال الّصيغ❷

 تحدث عن رحلٌ قمت بوا إلٍ مدينٌ أو بلد ما َ وحاول أن تقنع زمّءك 

 (لذلك َالفعل و مصدره)بالذّهاب إليوا َ مستعمّ 

 قراءة الّسند. 

 استخراج أهم العناصر. 

 .اختيار  المدينٌ أو البلد -

 . تعليل سبب اِختيار -

 (لذلك َالفعل و مصدره)استعمال الّصيغ -

 التّعبير شفويــــا .
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 تيسمسيلت  : وِيٌ                                                  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

 .فوم المكتوب.:الميدان

        03/04: الحصٌ                                                                    .إدمــــــاج      :  النشاط

 دقيقٌ      90 : المدة                                                           .           فً الّشــــــام  : الوحدة

:    الودف التعلمً

 .يوظف المكتسبات  لحل وضعيات- 

مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم  المراحل

مرحلٌ 

اإلنطّق 

 

 ماهً  المناطق الّتً زارها ابن بطوطٌ؟ -

أن يجيب المتعلم عن 

األسُلـــٌ المطروحـٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 :فوم المكتوب❶
: استخرج من النّص ما يدل علٍ 

 .البدو -  التّرحال–الّسفر  -

 التّراث المادي و التّراث المعنوي -

 :النّحــــو❷

 
 . كلمات معرب4ٌضع سطرا تحت  -

 . كلمات مبني4ٌضع سطرين تحت  -

: اإلمـّء❸
 اكمل بكلمات بوا  مدّ لفظً وضع سطرا تحت أفعال بوا مدّ يكتب و ِ ينطق

         

: الّصرف❹ 

 (دنــــــــــــــــــا)اكمل ملء الجدول بتصريف الفعل  -

 

 

 

. قراءة الوضعيٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجاز التّمارين 

 . فرديا 

 

 

 

 اِستثمار
. التصحيح الجماعً-

 .التصحيح الفردي- 

يكتشف أخطاءه و 

 .يصححوا
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 تيسمسيلت  : وِيٌ                                                  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

                                                     05/06 :              الحصٌ                                                                    .كل الميادين: الميدان

 دقيقٌ      90 : المدة                            .                                                     إدمــــــاج :  النشاط

 .                                                            فً الّشام : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

 يوظف المكتسبات لحل وضعيات. 

 مكتسباتى موظفا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر. 
 

فً الشام  

ثّم سافرت الٍ مدينٌ خمص وهً مدينٌ مليخٌ أرجاؤها فسيخٌ وأشجارها مورقٌ وأنوارها متدفقٌ وجامعوا متميز         ...

. وبخارج هذه المدينٌ قبر خالد بن الوليد . بالخسن وفً الوسط بركٌ ماء وأهل خمص عرب لوم فضل 

         ثّم سافرت إلٍ مدينٌ خماة إخدى مدن الّشام الّرفيعٌ ذات الخسن الراُق و الجمال الفاُق تخف بوا البساتين و 

وبخماة الفواكى الكثيرة ومنوا المشمش اللّوزي إذا كسرت نواتى وجدت . الجنات يشقوا النّور العظيم المسمٍ بالعاصً

. داخلوا لوزة خلوة 

         ثّم توجوت إلٍ المعرة وهً مدينٌ كبيرة خسنٌ أكثر شجرها التّين والفستق وبخارجوا غير بعيد قبر أمير المؤمنين 

. عمر بن عبد العزيز

         ثّم سرت الٍ  مدينٌ سرمين وهً خسنٌ كثيرة البساتين وأكثر شجرها الّزيتون وبوا يصنع الّصابون اآلجرّي  

. ويصنع بوا الّصابون المطيب

– ابن بطوطٌ                                                                               -

. األسُلٌ

 (ن3):البناء الفكري

ماهً المدن الّتً زارها الكاتب؟  -  ❶

 .تحف– فسيحٌ : اشرح الكلمتين التّاليتين ثّم وظفوما فً جملتين مفيدتين-  ❷

 .عــــــــاد- سيٌُ: استخـــــرج من النّص ضــــــــــدي الكلمتين التّاليتين-   ❸

 

 (ن3): :البناء اللّغوي

. مضافا إليى– فعّ معتّ -  اسما معربا -  فعّ مبنيا : استخرج من النّص - ❶

. إذا كسرت نواتى وجدت داخلوا لوزة خلوة : خول مايلً إلٍ المثنٍ المذكر - ❷

  – مدينٌ – إخدى:بين عّمٌ التأنيث  فً ما يلً- ❸

 

 (ن4): التّعبير الكتابً

        انطّقا من إعّن إشواري  لمدينٌ سياخيٌّ َاكتب نّصا فً تسعٌ أسطر ترّغب فيى زمّءك بزيارتوا مستعمّ 

 .كلمات مبنيٌ و معربٌ َو أفعاِ معتلٌ و كلمات تخوي مدّا يلفظ و ِ يكتب :

 


