
 األسبوع: 03                  الّرحّت و األسفار:         المقطعاللغٌ العربيٌ  :     المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 

 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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 األسبوع: 03                  الّرحّت و األسفار:         المقطعاللغٌ العربيٌ  :     المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 

 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 
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 :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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 األسبوع: 03                  الّرحّت و األسفار:         المقطعاللغٌ العربيٌ  :     المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 

 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 :
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