
   

 7102/7102 : الدراسي العام                                                 نهدروسانبرمجت انضىىيت                                                                            

 المغة العربية  :الماّدة
 األساسي لخامسا :الصفّ 

 كوزيت رحمو مي حنا /    :ة/المدّرس
 انتىقيغ انمّدة واألهداف انمؼارف / انمجالانمحىر / انمىضىع/  انشهر

 تشريه األول

 

 : أوالد ويشبكم قراءة

 !شكشا  سببَخ؟ ال, -1

 إعذاد الئذت بأَىاع انًأكىالث انهبُبٍَت مّد ثقافي:

 انُبفزة انًكسىسة -2

 إطغبء: خطش غٍش يقظىد -3

 

 

 

 

 

 بطم دقٍقً. قصيدة:

 

 انًثُى قىاػد:

 )انًزّكش انّسبنى(انجًع           

           

        

 ت.ت وانقًشٌّ ًسٍّ دخىل أل عهى انذشوف انشّ  إمالء:
 

 

 سشد َض )عُىاَه يشكهت ودم(.  كتابي:تؼبير 

 إعبدة سشد قظت.                  
 

 انخعبسف بطشافت مشغم انكتابت:

 انذشوف انًضٍئت                 

 
 تمّكن الّتمميذ من ربط الشعور بسببو. -
 معرفة اإلجابة التامة والدقيقة عن األسئمة. -
 تحديد عالمة الوقف الدالة عمى شعور قوي.معرفة  -
 (التدّرب عمى ملء خريطة القصة )زمان، مكان،... -
 .تحديد أدوات الربط -
 صفة.واستخالص المعرفة استخراج تصرف  -
 تعمم الِعبر. -
 .لقاء المناسبمراعاة اإل -
 

 
 
 التمييز بين الحروف الشمسّية والحروف القمرية. -

 

 السردي. معرفة مؤشرات النمط -
 التعرف عمى خريطة األقصوصة. -

  دّظت23

 FPA-01-09/14     طرابهش –ثاوىيت راهباث انقهبيه األقدصيه 
  tripoli@sscc.edu.lb: انبشٌذ اإلنكخشوًَ

 www.tripoli.sscc.edu.lb  : نًىقع اإلنكخشوًَ 
     SSCCTripoliتطبيق الموبايل :  

        

mailto:tripoli@sscc.edu.lb
http://www.tripoli.sscc.edu.lb/


 أهًٍت انّظٍف ويٍضاحه.يُبظشة دىل 

 تشريه انثاوي

 

 : يع انطبٍعت.قراءة

 إدضبس طىس نذذائق عبّيت أو خبّطت         مّد ثقافي: 

 يع انخعهٍق عهى دسُهب أو قبذهب.              

 

 طببح شخىيّ           

 

 يب أجًم انًطش! قصيدة:

 

 انخُىٌٍ إمالء: 

          انهًضة االبخذائٍت ودخىل أل انخعشٌف عهٍهب          
 

 جًع انًؤَث انسبنى قىاػد:

 جًع انخكسٍش          

 انضًٍش          
 

 وطف انطبٍعت فً فظم انشخبء  تؼبير كتابي:

 

 أيسً، دبضشي، غذي مشغم انكتابت:

 سدهت سُذببد األخٍشة.                   

 

 انعًم عهى شبكبث انًطبنعت 

 )أَب هُب ... أٌٍ أَج؟(

 قراءة النص قراءة صامتة واإلجابة عن االسئمة. -
 شرح بعض العبارات والجمل. -
 أن يتمكن التمميذ من اكتشاف الكممة المستعممة مجازًيا. -
 معرفة تحديد أركان التشبيو. -
 
 
 ونصًبا. التمّرس بكتابة التنوين رفًعا وجًرا -
 .كتابة اليمزة في أّول الكممة ودخول)أل( عمييامعرفة  -
 التمييز بين الجموع، وعالمات إعرابيا. -
 معرفة محل الضمير من اإلعراب. -
 

 .معرفة كتابة فقرة وصفية أو نص وصفي -

  دّظت23

 كاوىن األول

 

ا: قراءة  أعشف كثٍش 

 كىانٍس يجهخك        

خاص  )وشاطوجىي  انصحافت انهبىاويت         

 (بانمىضىع انمحىري نهؼاو اندراصي.

  

 

 

 أضف إنى يعهىيبحك   إصغاء:

 

 
 .دقيقةالاإلجابة التدرب عمى  -
 معرفة تقسيم النص وتحديد أفكاره الرئيسة. -
 التمييز بين السبب والنتيجة. -
 التعرف إلى المقالة وتحديد الغرض منيا -
 مناسب لممقالة معرفة وضع عنوان -
 حسن التركيز والفيم. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فً انغُبء: سفٍُت انفضبء

 

 األنف انًهفىظت وغٍش انًكخىبت. إمالء:

انخبء انًشبىطت وانخبء انطىٌهت فً آخش           

     االسًبء.
 

 إسى اإلشبسة قىاػد:

 انجًهت انفعهٍت واالسًٍت          

 

 

 

 وطف يهُت تؼبير كتابي:
 

 

 انشعىس ببأليبٌ: انًسؤونٍبث :مشغم كتابت

 كهًبث فً كهًت.                 

 

 

 
 التمرس بكتابة التاء الطويمة والمربوطة في آخر اإلسم المفرد والجمع. -
 
 
 إستخدام اسم اإلشارة في نّص  -
 االسمية.الجممة التمييز بين الجممة الفعمية و  -

 
 

وصفي، حيث يصف المتعمم كتابة نّص و  ّتعّرف عمى أصحاب المين والحرفال-
 مينة أثناء مزاولة عممو.صاحب 

 

 

 

 

 

 دّظت22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاوىن انثاوي

 

 عهى خشبت انًسشح: قراءة

 بٍٍ ٌىو ونٍهت          

 

 

 

اططذبة انخاليٍز نذضىس يسشدٍت،  مد ثقافي:

 دعىحهى نًشاقبت انًسشح وانذٌكىس،... يع

 
 

 قظت يظىسة  إصتظهار:

 
 

  كخببت انخبء فً آخش انفعم.  إمالء:

 كخببت األنف فً آخش انفعم.         

 

 انفعم انظذٍخ وانًعخم  قىاػد:

 

 القراءة السميمة مع تحريك الكممات والعناية بمخارج الحروف. -
 .جملإدخال بعض عبارات النص في  -
  .التصرف بالصفة التي يدل عميياربط التمكن من  -
 ملء الفراغ بما يناسب المشيد المسرحي. -

 

 

 
 اإللقاء المعبر.-
 
 .التاء واأللف في آخر الفعلالّتمرس عمى كتابة  -
 
 
 .الّتمييز بين الفعل الّصحيح والفعل المعتلّ -

  دّظت22



 انًبضً           

 انًضبسع انًشفىع           

 
 

 يسشدً يشهذكخببت  تؼبير:

 

 

 انذشوف فً دىاس مشغم انكتابت:

 .معرفة عالمات بناء الفعل الماضي-
 .حاالت إعراب المضارع المرفوعالّتعّرف عمى -
 
 تحديد عنوان المسرحية. -
 معرفة تقسيم المشاىد المسرحية. -
 تحديد العبرة منيا. -

 شباط

 

 قظض وعبشقراءة: 

 دٍهت انذكٍى.         

 

 

 

إدضبس بعض انقظض انخٍبنٍت انخً  :مّد ثقافي

حذًم عبشا . أو يشبهذة فٍهى خٍبنً واسخخالص 

 انعبشة يُه.

 

 يع كشة انقذو. :في انغىاء

 

 خىل )أل( عهى االسى انًبخذئ بالو.د إمالء:

 سًبء انًعشفت بأل.دخىل األدشف عهى األ        

 

 انًضبسع انًُظىة قىاػد:

 انًضبسع انًجضوو          

 .األفعبل انخًست          

 .كخببت يقطع سشدي تؼبير كتابي:

 

 انذٍبةانشعىس ببنهذف: أهذافً فً  مشغم انكتابت:

 كهًبث فً كهًت.                     

 

 .قراءة صامتة وفيم المطموب -
 .معرفة تحديد الّصفة المناسبة لكل شخصّية )إستنتاج صفات داخمية( -
 مناسبة مع التعميل.معرفة اختيار مقدمة  -
 إستنتاج عبرتين من النص. -
 
 
 
 
، أو عند التعريف)أل( السميمةعند دخول بعض األحرف عمى  الكتابة االمالئية -

 دخول "ال" عمى االسم المبتدئ بالم.
 عمل أدوات النصب. -
 عمل أدوات الجزم. -
 كتابة وضع أساسي لنص بعنوان " الحمامة والنممة" -

  دّظت13

 آذار

 

 ساء ودججآ قراءة:

 انسٍبدت         

 
  دّظت11 التعرف عمى سكان البمد وطريقة عيشيم. -



 

 

 

 هىاٌبث في اإلصغاء:

 

 جًع طىس عٍ أيبكٍ سٍبدٍت فً نبُبٌ. مد ثقافي:

 .وركش انًعهىيبث انًُبسبت عُهب            

 

 أَب انًذسست. اصتظهار:

 

 .دخىل انالو عهى كهًبث يعشفت بأل  إمالء:

 انهًضة انسبكُت فً وسظ انكهًت.          

 

 
 فعم األيش قىاػد:

 انفبعم          

 

 

 

 

 يقبنت يبسطت.كخببت  تؼبير كتابي:
 

 

 .الحرف كما أحبه:مشغم انكتابت

 بناء الذات: اخوة واخوات كبار.                   
 

 مناظرة حول جوهر عيد األم

 تحديد األفكار الرئيسة إنطالقًا من النص. -
 تعميل( -إستخراج أدوات الّربط وتصنيفيا )حجج -
 اإلجابة الصحيحة عمى األسئمة حول النص. -
 
 

 االلقاء السميم.
 

 .سم المعّرف ب)أل( وقد دخمت عميو )الالم( كتابة صحيحةكتابة اال
 .في الوسط الّتمرس عمى كتابة اليمزة 

 
 
 معرفة عالمات بناء األمر.   -
 معرفة توظيف األمر في التأليف الشخصي. - 
 .تمييز أنواع الفاعل -
 
 كتابة نص يعبر عن موقف معمل من قضية معينة. -

 ويضان

 

 أساء ودجج. قراءة:

 يع انخهفبص          

 

 اإلَخشَج: يضبسهب ودسُبحهب. :مّد ثقافي

 

 

 انهًضة انًخىسطت انًخذشكت ويب قبههب سبكٍ إمالء:

 التعرف إلى الموضوع العام لمنص. -
 تعداد الحجج الواردة في النص. -
 إبداء الرأي فييا. -
 
 
 

  دّظت21



 .انًخذشكت بعذ أنف انًذو          

 

 
 انًفعىل به. قىاػد:

 انًعهىو وانًجهىل.         

 

 

ٌذة كخببت الئذت دجج يع عببساث يؤ تؼبير كتابي:

 ويعبسضت

 

 .انشعش عهى طشٌقخً مشغم انكتابت:

 الّتمرس عمى كتابة اليمزة المتحّركة في الوسط وما قبميا ساكن ومعرفة تعميميا. -
 
 تمييز أنواع المفعول بو. -
 تمييز المعموم من المجيول. -

 

 إظيار سيئات وحسنات اإلعالنات عمى شاشة التمفاز ومدعومة بالحجج. -

 أيار

 

 سٍش وركشٌبث. قراءة:
 ٍ انُفٍسأب      

 

 بببهى بٍكبسى إصغاء:

 

ىبم جبئضة َ جًع أسًبء بعض يٍ َبنىا مد ثقافي:

 .وحعهٍقهب عهى انهىدت انجذاسٌّت

 

 فطبئش فً طّف انذسبة  قصيدة:

           

 

 انًخطشفت ويب قبههب سبكٍ.انهًضة  إمالء:

 

 

 

 انًبخذأ وانخبش. قىاػد:

 .انجبس وانًجشوس          

 

 

 

 

 .راحٍت وغٍشٌتكخببت سٍشة  تؼبير كتابي:

 التعّرف إلى أبرز المحطات واألحداث في حياة ابن النفيس. -
 تحديد إنجازاتو المذكورة في النص. -
 ين.التعرف إلى أسماء أشخاص مشيور  -
 
 
 
 اإللقاء السميم. -
 
 لمتطرفة.معرفة كتابة اليمزة ا -
 
 

 والخبر بالحركات.معرفة إعراب المبتدأ  -
 تمييز أنواع الخبر. -
 .ت لياممة باستخدام الجار والمجرور متّمماإغناء نواة الج -
 
ات موثوقة عن حياة أشخاص مشيورين وكتابتيا بأسموب شخصي جمع معموم -

  دّظت22



 

 انشسبنت اناليعقىنت. مشغم انكتابت:
 سردي.

 

 حزيران

 

 سٍش وركشٌبث قراءة:

 قى ٌب قًقى          

 

 

 

 انًضبف وانًضبف إنٍه. قىاػد:
 

 

 

 يشاجعت إمالء:

 

 سشد دبدثت عبنقت فً انزاكشة.  تؼبير كتابي:

 

 ؟كٍف  حطىسث هزا انعبو مشغم انكتابت:

 إتقان القراءة الصحيحة. -
 التعّرف عمى المشكمة التي يعاني منيا التمميذ.  -
 إستخراج تعابير وحقول معجمية تتعّمق بالموضوع. -
 تحديد األفكار الرئيسة بحسب تسمسميا. -
 التمييز بين المضاف والمضاف إليو. -
 التعّرف عمى عالمة جّره. -

 

 
 عتماد عمى مؤشرات النمط السردي في سرد حادثة قد تكون محزنة أو مفرحة.اال -
 

  دّظت11

 ..أؤلف. –أختار  –أقّطع  –أجد  –أضيف  –أمأل  –أعطي  –أكتب  –أضع  األفعال اإلجرائية:
 على امتداد العام الّدراسي . هذا النشاط يستمر  Ami du jour - مالحظة:

  المطالعة الشَّخصّية اإلضافّية تستمر على امتداد العام الّدراسي. -


