
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 -

 

www.motafawik.com | موقع املـَُتَفِوْق الدرايس الجزائري

www.m
ota

faw
ik.

co
m



 األسبوع: 01             اِكتشافاتالعلوم و :          المقطعاللّغٌ العربيٌ  :         المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيسمسيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــاسم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

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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