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أيمول وتشرين 
 األّول

ل:  أوالد ومشاكل. المحور اأَلوَّ
 

 الّنافذة المكسورة. -:       قراءة
 
 
 

 : ُمشكمة وحلّ في اإلصغاء
 

 

 : دخول )أل( عمى الحروف الّشمسّية والقمرّيةمالءإ
 الّتنوين. -

 
 

 المثّنى - قواعد:
                       المذّكر الّسالم -الجمع :   -         

 : الّنمط الّسرديتعبير كتابي
 ملء خريطة األقصوصة
 مطالعة من خارج الكتاب

 مراجعات عامة.
 

 يتمّكن الّتمميذ من ربط الّشعور بسببو. -
 األسئمة.يتمّكن ِمَن اإلجابة الّتامة والّدقيقة عن  -
 ُيحّدد عالمة الوقف الّداّلة عمى شعور قوّي. -
 يتدّرب عمى ملء خريطة القّصة )زمان، مكان،...( -
 ُيميِّز أدواِت الّربط. -

 

 الّتركيز الّسمعي عمى فيم المضمون. -
 ّلذي يحدث عند دخول أل عمى الحرومعرفة الّتغيير ا -
 ا.يَتمرَّس عمى كتابة الّتنوين رفًعا وجرًّا ونصبً   -

 

ل من المفرد إلى المثّنى فالجمع. -  ُيَحوِّ
 يتمّكن من إعراب الُمثّنى.  -
 يتمّكن من إعراب الجمع -

 
 
 

 يعرف مؤّشرات الّنمط الّسردي. -
 يتعرَّف عمى خريطة األقصوصة. -

  ةحصّ  82

 تشرين الثّاني

 طفح بَي الَكْيل قراءة:
 

 خطأ غير مقصود. في اإلصغاء:
 

 جمع المؤنث الّسالم -  قواعد:
 جمع الّتكسير -
 اليمزة االبتدائّية ودخول أل الّتعريف عمييا.          -إمالء: 

 

 يتمّكن ِمَن اإلجابة الّتامة والّدقيقة عن األسئمة -
 مة الوقف الّداّلة عمى شعور قويّ عالُيحّدد  -
   الّتركيز الّسمعي عمى فيم المضمون. -

 

 يمّيز بين الجموع، وعالمات إعرابيا. -
 

 يكتُب اليمزة في أّول الكممة وُيدخل)أل( عمييا بشكٍل صحيح. -
 

  ةحصّ  88

 FPA-01-09/14 



 سرد نّص )عنوانو مشكمة وحل(.  تعبير كتابي:
 إعادة سرد قّصة.                  

 

 مطالعة من خارج الكتاب

 نيائي(وضع  -حلّ  -عقدة -يعيد سرد قّصة مع ذكر أحداثيا األساسّية بالّترتيب المنطقّي )وضع أّول -

 كانون األّول

 مع الطَّبيعة. المحور الثَّاني:
 :  صباح شتوّي.قراءة

 
 

 عرزال الّصيف. في اإلصغاء:
 

 شإستظيار: ما أجمَل اْلَمَطر!
 
 

   قواعد:
مير -  الضَّ
 الجممة الفعميَّة واإلسميَّة. -

   إمالء: 
      الّتاء المربوطة والّتاء الّطويمة في آخر االسماء.      -

 الّنمط الوصفي  تعبير كتابي:
 وصف الّطبيعة في فصل الّشتاء -              

 

 مسابقة في اإلصغاء 
 بدء العمل عمى الموضوع المحوري:

خواطر في  -الّصف الخامس أساسي أ : العائمة: مفيوميا
 العائمة بالّتعاون مع الّمغة الفرنسيَّة.

 

حسنات ج( بحث حول -الّصف الخامس األساسي )ب
وسيئات كل من الّطاقة الكيربائّية والّطاقة الّشمسّية 

 بالتعاون مع ماّدة العموم

 الّنّص قراءة صامتة ويجيُب عن االسئمة. يقرأ  -
 يشرُح بعض العبارات والجمل. -
 يتمّكن من اكتشاف الكممة المستعممة مجازيًّا. -
 يحّدد أركان الّتشبيو. -

 

 ويجيب عن األسئمة.يصغي إلى الّنّص بإمعاٍن  -
 يمقي القصيدة مع مراعاة الّنبر والّتنغيم. -

 

 يعرُف محّل الّضمير من اإلعراب. -
 يمّيز بين الجممة الفعمّية والجممة االسمّية. -
 

 يتمّرس عمى كتابة الّتاء الّطويمة والمربوطة في آخر االسم المفرد والجمع. -
 

 طعامو...( -مينتو -أنواعو -سّنو -جنسو -يمأل بطاقة ىوّية موصوف) إسمو - 
 يعّبُر عن المشاعر الّشخِصّية تجاه الموصوف.  -
  يكتب فقرة وصفّية أو نّصا وصفيًّا. -

  ةحصّ  61

  مالحظة:
- Ami du jour   ّعمى امتداد العام الّدراسي . شاطىذا النّ  يستمر 

 عمى امتداد العام الّدراسي.  اإلضافّية تستمرّ المطالعة الشَّخصّية  -
  القراءة المستمرة والتمرس الدائم عمى توظيف المفردات. -



 كانون
  الثّاني
 شباط

)متابعة ما تبّقى من برمجة الفصل األّول في شير 
 كانون الثاني بما تتضمنو من معارف وأىداف(

 أعرف كثيًرا. المحور الثالث:
 )مطالعة(: كواليس مجمتك قراءة 

 مناظرة: الّطعام الّصّحّي.
 

 

 الفعل الماضي. -     قواعد: 
                      

 كتابة التاء في آخر الفعل.  -  إمالء:
 كتابة األلف في آخر الفعل. -         
          

تعبير كتابي: وصف الّطبيعة من خالل صورة ص: 
28-25 

 وصف الّطبيعة في فصل الشِّتاء 

 يتعّرف عمى مراحل تكوين المجّمة. -
 يعّد الئحة طعام/ أو إعالنا ترويجيا. -
 
 

 يمّيُز عالمات بناء الفعل الماضي. -
 يستخدم الماضي ويوظفو... -
 
 يتمرُس عمى كتابة الّتاء واأللف في آخر الفعل. -
 
 

 الّتعّرف عمى مؤشِّرات الّنمط الوصفي.
 انطالًقا من مؤشِّرات الوصفكتابة فقرة وصفية عن فصل الّشتاء 

  حصة 55

 آذار
 
 

 عمى خشبة المسرح. المحور الرَّابع:
 

 :   بين يوم وليمة.قراءة
 

 في الّصيدِلّية.في اإلصغاء: 
 
 

 إستظيار: قّصٌة ُمَصّوَرة
 

  قواعد:
 الُمضارع المرفوع.الفعل  -    

 
 الفعل المضارع المنصوب. -
 
 

 ويحّرُك الكممات وينتبو إلى مخارج الحروف.يتمّكُن من القراءة الّسميمة  -
 يدخل بعض عبارات الّنّص في جمل. -
 يتمّكن من ربط الّتصّرف بالّصفة اّلتي يدّل عمييا.  -

 

 يمّيُز سمات الحوار الُمباشر. -
 يمأل  الفراغ بما يناسب المشيد المسرحّي.-

 

 يصغي إلى نّص حوارّي ثّم يعيده بإلقاٍء معّبر. -
 القصيدة بشكٍل ُمَعّبر.يمقي  -
 

 يتعّرف عمى أدوات الّنصب وُيميِّز عمميا. -
 يتعّرف عمى حاالت إعراب المضارع المنصوب. -
 ُيدخُل "ال" عمى االسم المبتدئ بالم. -
 كتابة موضوع وصفي عن فصل الّربيع انطالًقا من مؤشِّرات الوصف -

  حصة 82



 المبتدئ بالم.دخول )أل( عمى االسم  -إمالء: 
 

 تعبير كتابي:  وصف فصل الّربيع  
 

 العمل عمى الموضوع المحوري خالل الفصل الثاني: 
ج( َبحث َحول -ب-الّصّف الخامس األساسي:)أ

حسنات وسّيئات كّل من الّطاقة الكيربائّية والّطاقة 
 الّشمسّية بالّتعاون مع ماّدة الُعموم.

 أؤّلف... –أختار  –أقّطع  –أجد  –أضيف  –أمأل  –أعطي  –أكتب  –أضع  األفعال اإلجرائّية:
 عمى امتداد العام الّدراسي . ىذا الّنشاط يستمرّ   Ami du jour - مالحظة:

 


