
   

 9102/9191 : الدراسي العام                                                 نهذروسانبريجت انضُىيت                                                                            

 المغة العربية  :الماّدة
 األساسي لخامسا :الصفّ 

 كوزيت رحمو مي حنا /    :ة/المدّرس
 انخىقيغ انًّذة واألهذاف انًؼارف / انًجالانًحىر / انًىضىع/  انشهر

 حشريٍ األول

 

 : أوالد ويشاكم قراءة

 !شكشا  سثاَخ؟ ال, -1

 إػذاد الئحح تأَىاع انًأكىالخ انهثُاٍَح يّذ ثقافي:

 انُافزج انًكسىسج -2

 إصغاء: خطش غٍش يقصىد -3

 

 

 

 

 

 تطم حقٍقً. قصيذة:

 

 انًثُى قىاػذ:

 )انًزّكش انّسانى(انجًغ           

           

        

 ح.ح وانقًشٌّ ًسٍّ دخىل أل ػهى انحشوف انشّ  إيالء:
 

 

 سشد َص )ػُىاَه يشكهح وحم(.  كخابي:حؼبير 

 إػادج سشد قصح.                  

 

فائذة انخضر انًخُىػت نهجضى ويا يُاظرة حىل 

 حىفرِ يٍ فيخاييُاث ويؼادٌ.

 
 تمّكن الّتمميذ من ربط الشعور بسببو. -
 معرفة اإلجابة التامة والدقيقة عن األسئمة. -
 عمى شعور قوي.معرفة تحديد عالمة الوقف الدالة  -
 (التدّرب عمى ملء خريطة القصة )زمان، مكان،... -
 .تحديد أدوات الربط -
 صفة.واستخالص المعرفة استخراج تصرف  -
 تعمم الِعبر. -
 .لقاء المناسبمراعاة اإل -
 التَّحويل من المفرد إلى المثنى فالجمع-
 إعراب الُمثّنى -
 إعراب الجمع -
 
 
 مسّية والحروف القمرية.التمييز بين الحروف الش -

 

 معرفة مؤشرات النمط السردي. -

  حّصح25
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 التعرف عمى خريطة األقصوصة. -

 التعارف بطرافةمشغل الكتابة: 
 الشعور بأمان: المسؤوليات.             

 حشريٍ انثاَي

 

 : يغ انطثٍؼح.قراءة

 

 صثاح شرىيّ           

 

 يا أجًم انًطش! قصيذة:

 

 انرُىٌٍ إيالء: 

          انهًضج االترذائٍح ودخىل أل انرؼشٌف ػهٍها          
 

 جًغ انًؤَث انسانى قىاػذ:

 جًغ انركسٍش          

         
 

 وصف انطثٍؼح فً فصم انشراء  حؼبير كخابي:

 

 اتركاس حىاس طشٌف تٍٍ انًطش وانثهج.  

 

 انؼًم ػهى شبكاث انًطانؼت 

 أَا هُا ... أيٍ أَج؟ -

 انّذائِرة انحًراء. -

ىيٍ.-  يىو اصخقانج أقالو انخَُّ
 
 

 

 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 كتابة فقرة وصفية أو نص وصفي -

 

 

 وقيميا وبنيويا أو تأليفيا ظيف ذلك لغويًا وتحميمياً تو 
 

 اليوّية الذاتّية: خصائص إيجابّية: مشغل الكتابة
 الحروف المضيئة.               
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 كاَىٌ األول

 

ا: قراءة  أػشف كثٍش 

 كىانٍس يجهرك        

         

  

 
 .دقيقةالاإلجابة التدرب عمى  -
 معرفة تقسيم النص وتحديد أفكاره الرئيسة. -

 

 

 

 

 

 



 

 

 أضف إنى يؼهىياذك   إصغاء:

 

 

 

 األنف انًهفىظح وغٍش انًكرىتح. إيالء:

انراء انًشتىطح وانراء انطىٌهح فً آخش           

     االسًاء.
 

ًٍش  قىاػذ:  انضَّ

 

 

 

 وصف يهُح حؼبير كخابي:

 إػالٌ دونح نثُاٌ انكثٍش.  يذ ثقافي:

انسؼً  انظشوف انرً دفؼد تانشخصٍاخ إنى 

 .إلَشاء دونح نثُاٌ انكثٍش
 

 

 

 

 

 التمييز بين السبب والنتيجة. -
 وتحديد الغرض منياالتعرف إلى المقالة  -
 معرفة وضع عنوان مناسب لممقالة -
 حسن التركيز والفيم. -
 
 التمرس بكتابة التاء الطويمة والمربوطة في آخر اإلسم المفرد والجمع. -
 
 معرفة محل الضمير من اإلعراب. -
 
 
 

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

 أمسي، حاضري، غدي.مشغل الكتابة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حّصح16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاَىٌ انثاَي

 

 ػهى خشثح انًسشح: قراءة

 تٍٍ ٌىو ونٍهح          

 

 

 

 
 

 سفٍُح انفضاء إصخظهار:

 
 

  كراتح انراء فً آخش انفؼم.  إيالء:

 كراتح األنف فً آخش انفؼم.         

 

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

 

 

 
 اإللقاء المعبر.-
 

  حّصح22



 

 اإلشاسجاسى   قىاػذ:

 انجًهح انفؼهٍَّح واإلسًٍَّح

  
 الموضوع المحوري لمعامبحث مرتبط ب 

: الّتعرف إلى أهمّية وظائف بعض الّدراسي
   أعضاء الجسم)ُكَتيِّب لكل صف(

            

 
 

 يُاظشج حىل انًفاضهح تٍٍ انفُىٌ.

 

 .التاء واأللف في آخر الفعلالّتمرس عمى كتابة  -
 
 إستخدام اسم اإلشارة في نّص  -
 التمييز بين الجممة الفعمية والجممة االسمية. -

 
 
 
 
 
 

 الّشعور باليدف: أىدافي في الحياة :مشغل الكتابة
 الّشعر عمى طريقتي -

 شباط

 

 قصص وػثشقراءة: 

 حٍهح انحكٍى.         

 

 

 يغ كشج انقذو. :في انغُاء

 

 خىل )أل( ػهى االسى انًثرذئ تالو.د إيالء:

 سًاء انًؼشفح تأل.دخىل األحشف ػهى األ        

 

ؼرَّم قىاػذ: ًُ حٍخ وان  انفؼم انصَّ

 

 انًاضً

 

 .كراتح يقطغ سشدي حؼبير كخابي:

 

 

 انقصح انقصٍشج تأستؼٍٍ كهًح )يثاساج(.

 .قراءة صامتة وفيم المطموب -
 .ستنتاج صفات داخمية(ايد الّصفة المناسبة لكل شخصّية )معرفة تحد -
 معرفة اختيار مقدمة مناسبة مع التعميل. -
 النص. إستنتاج عبرتين من -
 
 
 
 الّتمييز بين الفعل الّصحيح والفعل المعتّل.-
 معرفة عالمات بناء الفعل الماضي.-
 
، أو عند التعريف)أل( السميمةعند دخول بعض األحرف عمى  الكتابة االمالئية -

 ل" عمى االسم المبتدئ بالم.دخول "أ
 عمل أدوات النصب. -

  حّصح21



 عمل أدوات الجزم. -
 .بعنوان " الحمامة والنممة"كتابة وضع أساسي لنص  -

 الّرسالة اّلالمعقولة مشغل الكتابة:

 آرار

 

 ساء وحججآ قراءة:

 انسٍاحح         

 

 

 

 هىاٌاخ في اإلصغاء:

 

يشذثظ تانًىضىع انًحىسي: ذىصع  يذ ثقافي:

 انضساػاخ حسة انًُاطق انهثُاٍَح.

 

 أَا انًذسسح. اصخظهار:

 

 .كهًاخ يؼشفح تألدخىل انالو ػهى   إيالء:

 انهًضج انساكُح فً وسظ انكهًح.          

 

ًُضاسع انًشفىع قىاػذ:  ان

 انًضاسع انًُصىب

 

 يقانح يثسطح.كراتح  حؼبير كخابي:
 

 مناظرة: أدوار المرأة في المجتمع.

 
 التعرف عمى سكان البمد وطريقة عيشيم. -
 تحديد األفكار الرئيسة إنطالقًا من النص. -
 تعميل( -أدوات الّربط وتصنيفيا )حججإستخراج  -
 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 

 
 الّتعّرف عمى حاالت إعراب المضارع المرفوع والمنصوب.-
 
 يعبر عن موقف معمل من قضية معينة.كتابة نص  -

  حّصح20

 َيضاٌ

 

 أساء وحجج. قراءة:

 يغ انرهفاص          

 

 اإلَرشَد: يضاسها وحسُاذها. :يّذ ثقافي

 

 انهًضج انًرىسطح انًرحشكح ويا قثهها ساكٍ إيالء:

 .انًرحشكح تؼذ أنف انًذو          

 التعرف إلى الموضوع العام لمنص. -
 تعداد الحجج الواردة في النص. -
 إبداء الرأي فييا. -
 
 .الّتمرس عمى كتابة اليمزة المتحّركة في الوسط وما قبميا ساكن -
 

  حّصح15



 

 
 انًضاسع انًجضوو قىاػذ:

 

 األيش

 

 

ٌذج كراتح الئحح حجج يغ ػثاساخ يؤ حؼبير كخابي:

 ويؼاسضح

 

 التَّعّرف عمى حاالت إعراب المضارع المجزوم. -
 .األمرمعرفة عالمات بناء -
 معرفة توظيف األمر في التَّأليف الّشخصي. -
 بالحجج. ات اإلعالنات عمى شاشة التمفاز ودعم ذلكإظيار سيئات وحسن -
 
 

 الّطبق الُمفّضل مشغل الكتابة:

 أيار

 

 سٍش وركشٌاخ. قراءة:
 ٍ انُفٍسأت      

 

 تاتهى تٍكاسى إصغاء:

 

انؼانى +  أتشص انشسايٍٍ فًجًغ أسًاء  يذ ثقافي:

ركش تسٍظ نًا ًٌٍض طشٌقرهى فً انّشسى وأتشص 

 آثاسهى

           

 

 انًرطشفح ويا قثهها ساكٍ.انهًضج  إيالء:

 

 

 

 انفاػم قىاػذ:

 انًفؼىل ته

 

 

 

 

 .كراتح سٍشج راذٍح وغٍشٌح حؼبير كخابي:

 

 

 التعّرف إلى أبرز المحطات واألحداث في حياة ابن النفيس. -
 المذكورة في النص.تحديد إنجازاتو  -
 ين.التعرف إلى أسماء أشخاص مشيور  -
 
 
 
 
 لمتطرفة.معرفة كتابة اليمزة ا -
 
 
 تمييز أنواع الفاعل.-
 تمييز أنواع المفعول بو. -
 
ات موثوقة عن حياة أشخاص مشيورين وكتابتيا بأسموب شخصي جمع معموم -

 سردي.
 .األشياء تصف نفسيا مشغل الكتابة:

 ؟تطّورت ىذا العامكيف             

  حّصح23



 حزيراٌ

 

 سٍش وركشٌاخ قراءة:

 يشاجؼح          

 

 

 

 انًؼهىو وانًجهىل. قىاػذ:
 

 

 

 يشاجؼح إيالء:

 

 سشد حادثح ػانقح فً انزاكشج.  حؼبير كخابي:

 

 

 إتقان القراءة الصحيحة. -
 التعّرف عمى المشكمة التي يعاني منيا التمميذ.  -
 معجمية تتعّمق بالموضوع. إستخراج تعابير وحقول -
 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 -
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 ..أؤلف. –أختار  –أقّطع  –أجد  –أضيف  –أمأل  –أعطي  –أكتب  –أضع  األفعال اإلجرائية:
 عمى امتداد العام الّدراسي . هذا النشاط يستمر  Ami du jour - مالحظة:

  المطالعة الشَّخصّية اإلضافّية تستمر عمى امتداد العام الّدراسي. -

 بدًءا من كانون األول. تحدي المطالعة )مباراة( -


