
 األسبوع: 04             العلوم و اِكتشاؽات:          المقطعاللّػٌ العربيٌ  :         المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 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 .
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 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 .
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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
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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
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