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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 .
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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

 

www.motafawik.com | موقع املـَُتَفِوْق الدرايس الجزائري

www.m
ota

faw
ik.

co
m



 األسبو :ع 04                  :ع املقط   اللغة العربية  :         املادةاخلامسة ابتدائي : املستوى

 تيسمسيلت  : والية                                                  بلقاسم بدور  : األستاذ

 

 

                                                     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

 

 

www.motafawik.com | موقع املـَُتَفِوْق الدرايس الجزائري

www.m
ota

faw
ik.

co
m




