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 ـدد1الوحدة التّعلميّية عـ
نة الّسادسة       ادّلرجة الثّالثة  الس ّ

يقاظ علمي املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا       اجملال:  ا 

جناز حبوث و مشاريع الكفاية الّّنائيّة:        حّل وضعّيات مشلك دالّ كفاية اجملال:   حّل وضعّيات مشلك داّّل ب 

 

 عمل أ حياء فزيايء 

جناز حبوث و مشاريع متّصةل ببعض الّظواهر الفزيايئّية فايةمكّون الك  حّل وضعّيات مشلك ب 
جناز حبوث و مشاريع متّصةل بلوظائف  حّل وضعّيات مشلك ب 

 احليويّة للاكئنات احلّية  يف عالقهتا بحمليط 

 ال هداف املمزّية

  دراك انتثار الّضوء عند اصطدامه حباجز  ا 

  ّدراك ظاهرة انعاكس الض  وء عند اصطدامه جبسم مصقولا 

  دراك ظاهرة انكسار الّضوء عند مروره من وسط شفّاف ا ىل وسط شفّاف أ خر خيتلف عنه من ا 

 حيث الّشفافيّة. 

 تعّرف تركيبة العني 

 يّا  تعّرف العني هجازا حس ّ

 ختالل الّرؤية و وسائل ال صالح  تعّرف ا 

  تعّرف الّسلواكت الوقائيّة للعني 
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 يالتّعمّل املّنج
 

 احملتــوى الهـــــدف ال نشطة ال اّيم

 تركيبة العني يتعّرف تركيبة العني عمل أ حياء 1

نتثار الّضوء عند اصطدامه حباجز  فزيايء 2 نتثار يتعّرف ظاهرة ا   ظاهرة ال 

ّيا عمل أ حياء 3  العني و الّرؤية يتعّرف العني هجازا حس ّ

نعاكس الّضوء طدامه جبسم مصقوليتعّرف ظاهرة انعاكس الّضوء عند اص فزيايء 4  ا 

 عيوب الّرؤية و وسائل ال صالح يتعّرف اختالل الّرؤية و وسائل ال صالح عمل أ حياء 5

6 
 

 فزيايء
ىل أ خر خيتلف يف الّشفافيّة. نكسار الّضوء يتعّرف انكسار الّضوء عند مروره من وسط شفّاف ا   ا 

 تعّرف الّسلواكت الوقائّية للعني عمل أ حياء 7
 واعد حّصّية للحفاظ عىل سالمة العنيق

 

1 

3 
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 التّعمّل ال دمايج

 الهدف:

 .تفسري معلّية الّرؤية يف عالقهتا بلّضوء 

 احملتوى:

 .تبنّي وظيفة الّرئتني يف التّبادل الغازي بني اجلسم و احمليط 

 

 

 )ال داء املنتظر( التّقيمي

 

 

 لّضوء و العني.يكون الّطفل قادرا عىل حّل وضعّيات مشلك داّّل متّصةل ب

 

 

 ادّلمع و العالج

 

 

ثر نتاجئ التّشخيص  أ نشطة لعالج النّقائص اليّت تظهر ا 
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 ــدد2الوحدة التّعلمييّة عــ
نة الّسادسة       ادّلرجة الثّالثة  الس ّ

يقاظ علمي املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا       اجملال:  ا 

جناز حبوث و مشاريع الكفاية الّّنائيّة:        حّل وضعّيات مشلك دالّ كفاية اجملال:   حّل وضعّيات مشلك داّّل ب 

 

 عمل أ حيــاء فزييــاء 

 مكـّون الكفـايـة
جناز حبوث و مشاريع متّصةل ببعض الّظواهر الفـزيايئيّة. جناز حبوث و مشاريع متّصةل بلوظائف احليويّة للاكئنات حّل وضعيّات مشلك ب   حّل وضعّيات مشلك ب 

 احليّة يف عالقهتا بحمليط.

 ال هـداف املميّـزة

 .ثبات رضورة الهواء حلياة ال نسان و احليوان و النّبات  ا 

 .ذكر خاّصيّات الهواء 

 .ذكر أ مّه مكّوانت الهواء 

 .تعّرف ال حرتاق 

 .ثبات دور الهواء يف ال حرتاق  ا 

 .ذكر العنارص املتدّخةل يف معليّة ال حرتاق 

  ّاجتة عن معليّة ال حرتاق.ذكر بعض العنارص الن 

 .توظيف معليّة ال حرتاق 

  .تبنّي وظيفة الّرئتني يف التّبادل الغازي بني اجلسم و احمليط 
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 التّعمّل املّنجي
 

 احملتــوى الهـــــدف ال نشطة ال اّيم

 لاكئنات احلّيةالهواء رضوري حبياة ا يثبت رضورة الهواء حلياة ال نسان و احليوان و النّبات. عمل أ حياء 1

 خاّصيات الهواء يذكر خاّصيات الهواء.  فزيايء 2

 

3 
 مكّوانت الهواء يذكر مكّوانت الهواء. فزيايء

 ال حرتاق يف الهواء و أ مّهية ال كسجني يف معلّية ال حرتاق. يتعّرف ال حرتاق و يثبت دور الهواء يف معلّية ال حرتاق, فزيايء 4

 التّبادل الغازي يف مس توى الّرئتني الّرئتني يف التّبادل الغازي بني اجلسم و احمليط. يتبنّي وظيفة عمل أ حياء 5

 يذكر العنارص املتدّخةل يف معلّية ال حرتاق و العنارص النّاجتة عّنا. فزيايء 6
العنارص املتدّخةل يف معلّية ال حرتاق و العنارص النّاجتة 

 عّنا.

 حرتاق الّشمعةا   يوّظف معلّية ال حرتاق. فزيايء 7

 

 

 
 

2 
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 التّعمّل ال دمايج

 

 ال هداف:

 .تعّرف مكّوانت الهواء و خاّصياته و دوره يف ال حرتاق 

 .تبنّي وظيفة الّرئتني يف التّبادل الغازي بني اجلسم و احمليط 

 

 

 )ال داء املنتظر( التّقيمي

 

 

 نفّسيكون الّطفل قادرا عىل حّل وضعّيات مشلك داّّل متّصةل بلهواء و التّ 

 

 

 ادّلمع و العالج

 

 

ثر نتاجئ التّشخيص  أ نشطة لعالج النّقائص اليّت تظهر ا 
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 ـدد3الوحدة التّعلمييّة عـ

نة الّسادسة       ادّلرجة الثّالثة  الس ّ

يقاظ علمي املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا       اجملال:  ا 

جناز حبوث و مشاريع ّّنائيّة:الكفاية ال        حّل وضعّيات مشلك دالّ كفاية اجملال:   حّل وضعّيات مشلك داّّل ب 

 عمل أ حياء فزيايء 

 مكّون الكفاية
جناز حبوث و مشاريع  حّل وضعّيات مشلك ب 

 متّصةل ببعض الّظواهر الفزيايئّية
جناز حبوث و مشاريع متّصةل بلوظائف احليويّة للاكئنات احلّية  يف عالقهتا بحمليط   حّل وضعّيات مشلك ب 

   ال هداف املمزّية

 تعّرف تركيبة ادّلم 

 تبنّي وظيفة ادّلم يف نقل الغذاء و الغازات 

 .تبنّي دور اجلدل يف حامية اجلسم من ترّسب اجلراثمي داخهل 

 وصف أ عراض التّعفّن اجلرثويم 

 .كساب اجلسم مناعة ضّد بعض ال مراض اجلرثوميّة  تبنّي دور التاّلقيح يف ا 

  ىل اجلسم.تبنّي كيفيّة مقاومة  اجلراثمي اليّت تترّسب ا 

 تبنّي وظيفة لّك مجموعة غذائيّة 

 تركيب وجبة غذائيّة متوازنة 

 تعّرف وجبات غذائيّة حسب السّن و نوع النّشاط 

  .تعّرف بعض ال مراض النّاجتة عن سوء التّغذية 
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 التّعمّل املّنجي
 

 احملتــوى الهـــــدف ال نشطة ال اّيم

 تركيبة ادّلم ـ ادّلم املتخّّثـ العلقة املصل ف تركيبة ادّلم.يتعرّ  عمل أ حياء 1

 ادّلم ينقل الغذاء و الغازات يتبنّي وظيفة ادّلم يف نقل الغذاء و الغازات.  عمل أ حياء 2

 عمل أ حياء 3
 يتبنّي دور اجلدل يف حامية اجلسم من ترّسب اجلراثمي داخهل.

 
ىل   اجلسمأ مّهية اجلدل يف منع ترّسب اجلراثمي ا 

 عمل أ حياء 4
 يصف أ عراض التّعفّن اجلرثويم,

 
 التّعفّن اجلرثويم

كساب اجلسم مناعة ضّد بعض ال مراض اجلرثوميّة. عمل أ حياء 5  التاّلقيح يتبنّي دور التاّلقيح يف ا 

ىل اجلسم. عمل أ حياء 6  يتبنّي كيفيّة مقاومة اجلراثمي اليّت تترّسب ا 
 املقاومة الّطبيعيّة للجسم 

 قاومة بس تعامل ال دويةامل

 اجملموعات الغذائيّة يصنّف ال غذية ا ىل مجموعات. عمل أ حياء 7

 البناء/ الّطاقة/ الوقاية يتبنّي وظيفة لّك مجموعة غذائيّة. عمل أ حياء 8

 لغذائّية املتوازنة حسب السّن و نوع النّشاطالوجبة ا يكّون وجبة غذائيّة متوازنة و يتعّرف وجبات غذائيّة حسب السّن     و نوع النّشاط.  عمل أ حياء 9

 بعض ال مراض النّاجتة عن سوء التّغذية يتعّرف بعض ال مراض النّاجتة عن سوء التّغذية... عمل أ حياء 10

 



 
69 

 

 التّعمّل ال دمايج

 

 ال هداف:

 .تعّرف هجاز دوران ادّلم و تبنّي وظائفه 

 كساب اجلسم من  اعة طبيعّية ضّد ال مراض .تبنّي دور التّغذية الّسلمية يف ا 

 

 

 )ال داء املنتظر( التّقيمي

 

 

 يكون الّطفل قادرا عىل حّل وضعّيات مشلك داّّل متّصةل بدّلم و ال مراض اجلرثوميّة و التّغذية.

 

 

 ادّلمع و العالج

 

 

ثر نتاجئ التّشخيص  أ نشطة لعالج النّقائص اليّت تظهر ا 

 

 

 

 ـدد4الوحدة التّعلمييّة عـ
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نة الّسادسة       جة الثّالثةادّلر   الس ّ
يقاظ علمي املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا       اجملال:  ا 

جناز حبوث و مشاريع الكفاية الّّنائيّة:      حّل وضعّيات مشلك دالّ كفاية اجملال:   حّل وضعّيات مشلك داّّل ب 

 

 عمل أ حياء فزيايء 

 مكّون الكفاية
جناز حبوث و مشاريع  حّل وضعّيات مشلك ب 

 متّصةل ببعض الّظواهر الفزيايئّية
جناز حبوث و مشاريع متّصةل بلوظائف احليويّة للاكئنات احلّية  يف عالقهتا بحمليط   حّل وضعّيات مشلك ب 

   ال هداف املمزّية

 .تعّرف تركيبةالّزهرة و أ عضاء التاّكثر هبا 

 .تبنّي رضورة التّأ بري لتكوين الثاّمر و البذور 

  ّف وسائل التّأ بري.يتعر 

 .يتعّرف دورة حياة النّبات الّزهري 

 .يربط العالقات بني العنارص املكّونة للّسلسة الغذائيّة 

 .يتعّرف مقّومات التّوازن البييئ 

 .يذكر بعض مصادر تلّوث ال وساط املائيّة 

 .ال مراض النّاجتة عن تلّوث املياه و الوقاية مّنا 

 

 

 التّعمّل املّنجي
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 احملتــوى الهـــــدف ل نشطةا ال اّيم

 الّزهرة و مكّوانهتا يتعّرف تركيبة الّزهرة و أ عضاء التاّكثر هبا. عمل أ حياء 1

 التّأ بري و ال خصاب رضورة التّأ بري لتكوين الثاّمر و البذورو يتعّرف وسائهل.  يتبنّي    عمل أ حياء 2

 عمل أ حياء 3

 

 يتعّرف دورة حياة النّبات الّزهري.

 

 حياة النّبتة الّزهريّةدورة 

 عمل أ حياء 4

 

 يربط العالقات بني العنارص املكّونة للّسلسة الغذائّية.

 

 الّسلسةل الغذائّية

 عمل أ حياء 5
 يذكر بعض مصادر تلّوث ال وساط املائّية.

 يتعّرف طرق احملافظة عىل سالمة ال وساط املائّية.  

سالمة هذه  مصادر تلّوث ال وساط املائّية و احملافظة عىل

 ال وساط.

 ال مراض النّاجتة عن تلّوث املياه و الوقاية مّنا. يتعّرف ال مراض النّاجتة عن تلّوث املياه و الوقاية مّنا. عمل أ حياء 6
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 التّعمّل ال دمايج

 

 ال هداف:

 .تفسري كيفيّة التاّكثر الّزهري 

  ّية وقاية من ال مراض اليّت تنتج عن تلّوثه .حتديد دور ال نسان يف احملافظة عىل سالمة ال وساط املائ 

 

 

 )ال داء املنتظر( التّقيمي

 

 

 يكون الّطفل قادرا عىل حّل وضعّيات مشلك داّّل متّصةل بلتاّكثر الّزهري و الوسط البييئ.

 

 

 ادّلمع و العالج

 

 

ثر نتاجئ التّشخيص  أ نشطة لعالج النّقائص اليّت تظهر ا 

 

 

 



 
73 

 ـدد5عـ الوحدة التّعلمييّة
نة الّسادسة       ادّلرجة الثّالثة  الس ّ

يقاظ علمي املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا       اجملال:  ا 
جناز حبوث و مشاريع الكفاية الّّنائيّة:      حّل وضعّيات مشلك دالّ كفاية اجملال:   حّل وضعّيات مشلك داّّل ب 

 

 عمل أ حياء فزيايء 

جناز حبوث و مشاريع متّصةل ببعض الّظواهر الفزيايئّيةحّل وضعّيات مشلك مكّون الكفاية جناز حبوث و مشاريع متّصةل بلوظائف احليويّة   ب  حّل وضعّيات مشلك ب 

 للاكئنات احلّية  يف عالقهتا بحمليط 

 ال هداف املمزّية

 براز التّأ ثري احلراري  يركّب دارة كهربئّية ل 

  براز التّاثري  الكمييايئ تعّرف الوزنيركّب دارة كهربئّية ل 

 تعّرف املغانط 

 تعّرف قطيب املغنط 

 س تعامل البوصةل يف حتديد ال جّتاه  ا 

 براز التّأ ثري املغناطييس  تركيب دارة كهربئّية ل 
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 التّعمّل املّنجي
 

 احملتــوى الهـــــدف ال نشطة ال اّيم

براز التّأ ثري احلراري للتّيّ  فزيايء 1  التّأ ثري احلراري للتّّيار الكهربيئ ار الكهربيئ.يركّب دارة كهربئّية ل 

براز التّاثري الكمييايئ للتّّيار الكهربيئ  فزيايء 2  التّأ ثري الكمييايئ للتّّيار الكهربيئ يركّب دارة كهربئّية ل 

 أ نواع املغانط و أ شاكلها. يتعّرف املغانط و قدرهتا عىل جلب املواّد احلديديّة. فزيايء 3

 ايءفزي 4

 

 يتعّرف قطيب املغنط

 

 قطبا املغنط

 التّجاذب/ التّنافر

 البوصةل يس تعمل البوصةل يف حتديد ال جّتاه  فزيايء 

براز التّأ ثري املغناطييس  فزيايء 6  التّأ ثري املغناطييس للتّّيار الكهربيئ يركّب دارة كهربئّية ل 

 احلرّ وزن اجلسم / الّسقوط  يتعّرف وزن ال جسام  فزيايء 7
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 التّعمّل ال دمايج

 

 ال هداف:

 .تعّرف تأ ثريات التّّيار الكهربيئ 

 .تعّرف املغنط و جمالت استامثره 

 تعّرف الوزن 

 

 

 )ال داء املنتظر( التّقيمي

 

 

 يكون الّطفل قادرا عىل حّل وضعّيات مشلك داّّل متّصةل بلتاّكثر الّزهري و الوسط البييئ و الّطاقة.

 

 

  و العالجادّلمع

 

 

ثر نتاجئ التّشخيص  أ نشطة لعالج النّقائص اليّت تظهر ا 
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 ـدد1الفرتة التّعلمييّة عــ

 رايضيات املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا      اجملال:
س تدلل الّراييض الكفاية الّّنائيّة:      حّل وضعّيات مشلك داّلّ كفاية اجملال:  مناء لال   حّل وضعّيات مشلك داّّل ا 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

 حساب 1

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

 بتوظيف العملّيات عىل ال عداد

جناز العملّيات ال ربع يف مجموعة ال عداد  ا 

 الّصحيحة و العرشيّة

 حساب مجموع عددين عرشيني 

 حساب الفرق بني عددين عرشيني 

2   ّرح يف مجموعة ال عداد العرشيّةتوظيف معلييت امجلع و الط 

3 
 نظام قيس

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

 بتوظيف املقادير
 الترّّصف يف وحدات قيس املساحة

 .حتويالت بني املرت املربّع و مضاعفاته 

4  .توظيف التّحويالت يف أ نظمة قيس املساحة 

5 
 حساب

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

 بتوظيف العملّيات عىل ال عداد

جناز العملّيات ال ربع يف مجموعة ال عداد ا  

 الّصحيحة و العرشيّة

 أ لية الّّضب 

6  أ لية القسمة 

س تخراج املعطيات و حتديد املطلوب التّدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 7 س تخراج املعطيات الرّصحية و الّضمنيّة للوضعّية  ا   ا 

 حساب 8
حّل وضعيّات مشلك داّّل بتوظيف العمليّات 

 عىل ال عداد

توظيف العمليّات ال ربع يف مجموعيت ال عداد الّصحيحة و 

 العرشيّة
  .توظيف معليّات امجلع و الّطرح و الّّضب و القسمة يف مجموعة ال عداد العرشيّة 

9 
 هندسة

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

رمس املس تقاميت بس تعامل الكوس و 

 و بناؤها.الرباكر 

 بناء مس تقميني متوازيني 

 بناء مس تقميني متعامدين 

 تدّرب عىل بناء منّصف الّزاوية 
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10 

 بناء مس تقميني متوازيني 

 بناء مس تقميني متعامدين 

 تدّرب عىل بناء منّصف الّزاوية 

11 

 توظيف بناء مس تقميني متوازيني 

 توظيف بناء مس تقميني متعامدين 

 ويةتوظيف بناء منّصف الّزا 

 متثّل الوضعّية بأ سلوب خشيص تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 12
 متثّل الوضعيّة بصورة خمتلفة 

 عادة صوغ الوضعيّة بأ سلوب خشيص  ا 

13 

 نظام قيس

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف العملّيات عىل 

 ال عداد

جناز معلّيات مجع و طرح يف نطاق  ا 

 ال عداد اليّت تقيس الّزمن

 جناز معلييت امجلع و الّطرح عىل ال عداد اليّت تقيس الّزمنتدّرب ع  ىل ا 

14  جناز معلية الّّضب يف نطاق ال عداد اليّت تقيس الّزمن  تدّرب عىل ا 

15  .توظيف امجلع و الّطرح و الّّضب يف نطاق ال عداد اليت تقيس الّزمن 

جياد العالقة بني  تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 16 جياد العالقة بني املفاهمي الّرايضيّة و خاّصياهتا.  املفاهمي الّرايضّيةا   ا 

17 

 هندسة

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

ىل أ قيسة ال ضالع  ستنادا ا  بناء مثلّث ا 

 وا لّزوااي

 30/  60/  45/  0 90تدّرب عىل بناء الّزوااي  

18  30/  60/  45/  0 90اايتدّرب عىل بناء الّزو 

19  135/  120درجة /  15و الّزوااي  30/  60/  45/  0 90توظيف يناء  الّزوااي  ... 

 

 

20 
 هندسة

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

ىل أ قيسة  ستنادا ا  بناء مثلّث ا 

 ال ضالع وا لّزوااي

 لومةبناء مثلّث قيس أ ضالعه الثاّلثة مع 

 بناء مثلّث معلوم قيسالّضلعني و زاوية  

21  بناء مثلّث معلوم قيس الّزاويتني و ضلع 
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22  توظيف البناءات الهندس ّية لبناء نثلّثات حسب معطيات مقرتحة 

ختيار ال دوات الّرايضيّة املالمئة للّك مسأ ّل  متثيل الوضعيّة مبخّطط تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 23  ا 

24 

 هندسة

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

رمس الّربعيات اخلاّصة بس تعامل 

 املسطرة و الكوس و الرباكر و بناؤها

 تعّرف ش به املنحرف أ نواعه و خاّصياته 

25 
 رمس ش به املنحرف 

 عداد و الترّّصف يف املقادير و خاّصيات ال شاكل الهندس ّية.حيّل وضعّيات مشلك داّّل بتوظيف العملّيات عىل ال   ا دماج 26

 تقيمي 27

 ال داء املنتظر: أ ن حيّل املتعمّل وضعّيات مشلك داّّل بـ:

 توظيف العملّيات عىل ال عداد العرشيّة 

 توظيف معليات امجلع و الّطرح و الّّضب يف نطاق ال عداد اليّت تقيس الّزمن 

  س تعامل وحدات القيس املدر  وسةا 

 توظيف خاّصيات املثلّثات و ش به املنحرف 

28 

29 

 دمع

 و عالج 
 وضعّيات دمع و عالج تبىن يف ضوء نتاجئ التّقيمي
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 ـدد   2لفرتة التّعلمييّة عــا

 رايضيات املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا      اجملال:
س تدلل الّراييض حلّ  الكفاية الّّنائيّة:      حّل وضعّيات مشلك داّلّ  كفاية اجملال: مناء لال   وضعّيات مشلك داّّل ا 

 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

1 

 حساب

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف العملّيات عىل 

 ال عداد

جناز العملّيات ال ربع يف مجموعة ال عداد  ا 

  الّصحيحة 

 املضاعفات املشرتكة لعددين حصيحني طبيعيني 

2  توظيف املضاعفات املشرتكة لعددين حصيحني   طبيعيني أ و أ كّث 

3 
ستامثر التّناسب يف حسابأ عداد  ا 

 السمّل: البعد احلقيقي/ البعد عىل التّصممي 

4   ّتوظيف التّنايب يف السمل 

جناز مرحةل من مراحل احللّ  التّدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 5  لنّتاجئ بملعطيات و املطلوب يف وضعّية.مقاربة ا  حّصة التّمّّش يف ا 

6 

 هندسة

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

رمس الّربعّيات اخلاّصة بملسطرة و الكوس و 

 الرباكر واملنقةل        و بناؤها

 تعّرف متوازايت ال ضالع و خاّصياهتا 

7  التّدّرب عىل رمس متوازايت ال ضالع 

8  توظيف رمس متوازايت ال ضالع 

9   توظيف رمس و بناء متوازايت ال ضالع 

  

10 
 حّل 

 مسائل
جناز مرحةل من  تدريب عىل حّل املسائل يات أ خرىحّصة التّمّّش يف ا   مقاربة التّمّّش املعمتد بمتش ّ
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 مراحل احلّل 

11 

 
 حساب

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف العملّيات عىل 

 ادال عد

جناز معليات امحلع  ا 

و الّطرح و الّّضب يف مجموعة ال عداد 

 الكرسيّة

 ال عداد الكرسيّة: كتابهتا ـ قراءهتا 

12  ال عداد الكرسيّة: تفكيك و تركيب 

13  توظيف تفكيك و تركيب ال عداد الكرسيّة 

14 
 حّل 

 مسائل
 بليغ بلغة رايضّية مالمئةالتّ   التّبليغ بلغة رايضّية مالمئة تدريب عىل حّل املسائل

15 

 هندسة

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

حساب قيس حميط شلك مركّب من 

 ال شاكل املدروسة

 س تكشاف قيس حميط ادّلائرة  ا 

16  تدّرب عىل قيس حميط دائرة 

17  توظيف قيس حميط دائرة 

 التّبليغ بلغة رايضّية مالمئة  التّبليغ بلغة رايضّية مالمئة تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 18

19                    20                       21                       22                         23                      24 

دمــاج 25  يات ال شاكل الهندس يّةحّل وضعّيات مشلك داّّل بتوظيف العملّيات عىل ال عداد و خاصّ  ا 

 تقييـــم 26

 ال داء املنتظر:أ ن حيّل املتعمّل وضعّيات مشلك داّّل: ـ توظيف العمليات ال ربع عىل ال عداد العرشيّة

 ـ توظيف السمّل و النّس بة املائويّة

 ـ توظيف خاّصيات متوازايت ال ضالع و املثلّثات

27 
 ء نتاجئ التّقيميوضعّيات دمع و عالج تبىن يف ضو  دمع و عالج

28 
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 ـدد   3الفرتة التّعلمييّة عــ

 رايضيات املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا      اجملال:
س تدلل الّراييض الكفاية الّّنائيّة:      حّل وضعّيات مشلك داّلّ  كفاية اجملال: مناء لال   حّل وضعّيات مشلك داّّل ا 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

1 

 هندسة

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

حساب حميط شلك مركّب من ال شاكل 

 املدروسة

 التّدّرب عىل حساب حميط شلك مركّب 

2  التّدّرب عىل حساب حميط شلك مركّب 

3  توظيف حساب حميط شلك مركّب 

 التّعبري عن وهجة نظر بلغة رايضّية سلمية.  التّبليغ بلغة رايضّية سلمية ئلالتّدريب عىل حّل املسا حّل مسائل 4

5 

 حساب

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف العمليات عىل 

 ال عداد

 تعّرف قابلّية قسمة عدد حصيح طبيعي

  5و  2قابلّية القسمة عىل 

6   9و  3قابلّية القسمة عىل  

7 

 
   9و   3و   5و    2توظيف قابليّة القسمة عىل  

8 
 حّل 

 مسائل
جناز مرحةل من مراحل الوضعّية تدريب عىل حّل املسائل يات خمتلفة حلّل وضعّية  حّصة التّمّّش يف ا  س تعامل متش ّ  ا 

9  

 حساب

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

 بتوظيف 

 

اءة الترّّصف يف ال عداد الكرسيّة تكوينا و كتابة و قر 

 و تركيبا 

 

 الكتابة اخملتلفة لعدد كرسي 

10  مقارنة عددين كرسيني هلام نفس البسط أ و نفس املقام 
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11  

 حساب

 

 مقارنة عددين كرسيني خيتلفان يف البسطني أ و املقامني  و مقارنة و ترتيبا العملّيات عىل ال عداد

12  توظيف مقارنة ال عداد الكرسيّة و ترتيهبا 

جناز مرحةل من مراحل الوضعّية تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 13 يات خمتلفة حلّل وضعّية  حّصة التّمّّش يف ا  س تعامل متش ّ  ا 

14 

 حساب

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف العملّيات عىل 

 ال عداد 

الترّّصف يف ال عداد الكرسيّة تكوينا و كتابة و 

 قراءة و تركيبا و مقارنة و ترتيبا

 التّعّرف عىل ال عداد العرشيّة 

15  كتابة ال عداد العرشيّة بطرق خمتلفة 

16 

ستامثر التّناسب يف حساب أ عداد  ا 

  تعّرف النّس بة املائويّة 

17  توظيف التّناسب يف حساب مقادير النّس بة املائويّة 

18  توظيف التّناسب يف حساب مقادير النّس بة املائويّة 

جناز مرحةل من مراحل الوضعّيةحّصة التّ  تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 19 يني خمتلفني عن ال ّول  مّّش يف ا   حّل وضعّية بمتش ّ

20 
 هندسة

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

حساب مساحة شلك مركّب من ال شاكل 

 املدروسة

 

 التّدريب عىل حساب مساحة مثلّث 

21  توظيف حساب مساحة مثلّث 

جناز مرحةل من مراحل الوضعّية تدريب عىل حّل املسائل ئلحّل مسا 22 يني خمتلفني عن ال ّول  حّصة التّمّّش يف ا   حّل وضعّية بمتش ّ

 

 

 

 

23 
دمـاج  حّل وضعّيات مشلك داّّل بتوظيف العمليات عىل ال عداد و خاّصيات ال شاكل الهندس يّة ا 
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 تقييـم 24

 

 ال داء املنتظر

 لك داّّل بـ:حيّل املتعمّل وضعّيات مش

 توظيف العمليات ال ربع يف مجموعة ال عداد العرشيّة 

 توظيف السمّل و النّس بة املائويّة 

 .توظيف خاّصيات متوازايت ال ضالع و املثلّثات 

 وضعّيات دمع و عالج تبىن عىل ضوء نتاجئ التّقيمي دمع و عالج 25
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 ـدد   4الفرتة التّعلمييّة عــ

 رايضيات املاّدة:التّكنولوجيا     العلوم و  اجملال:
س تدلل الّراييض الكفاية الّّنائيّة:      حّل وضعّيات مشلك داّلّ  كفاية اجملال: مناء لال   حّل وضعّيات مشلك داّّل ا 

 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

1 
 حساب

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف العملّيات عىل 

  ال عداد

 يوّظف التّناسب يف حساب أ عداد
 التّدريب عىل توظيف التّناسب يف حساب النّس بة املائويّة 

2  توظيف التّناسب يف حساب النّس بة املائويّة 

3 

 هندسة

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

حساب مساحة شلك مركّب من ال شاكل 

 املدروسة

 ايت ال ضالعتعّرف مساحة متواز 

4   التّدريب عىل حساب مساحة متوازايت ال ضالع 

5   توظيف مساحة متوازايت ال ضالع 

6 
 حّل 

 مسائل
 تقدمي طريقة خمترصة للحلّ   تقدمي طريقة خمترصة للحلّ  تدريب عىل حّل املسائل

 حساب 7

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

 ال عدادبتوظيف العملّيات عىل 

ل عداد الكرسيّة   كتابة و قراءة الترّّصف يف ا

 و تركيبا

 و  مقارنة و ترتيبا 

 تفكيك وتركيب و مقارنة و ترتيب ال عداد الكرسيّة 

8  .توظيف الترّّصف يف ال عداد الكرسيّة 

9 

 هندسة

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

حساب مساحة شلك مركّب من ال شاكل 

 املدروسة

 تعّرف مساحة ش به املنحرف 

10  التّدريب عىل قيس مساحة ش به املنحرف 

11  توظيف قيس مساحة ش به املنحرف 
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 التّثبّت و تقيمي طريقة العمل  التّحقّق من حّصة احللّ  تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 12

13 

 حساب

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف العملّيات عىل 

 ال عداد 

جنا  ز معلّيات امجلعا 

و الّطرح و الّّضب يف مجموعة ال عداد  

 الكرسيّة

 .التّدرب عىل امجلع و الّطرح يف مجموعة ال عداد الكرسيّة 

14  توظيف امجلع و الّطرح يف مجموعة ال عداد الكرسيّة 

15  توظيف امجلع و الّطرح يف مجموعة ال عداد الكرسيّة 

 التّثبّت من حّصة النّتاجئ  التّحقّق من حّصة احللّ  ملسائلتدريب عىل حّل ا حّل مسائل 16

دمـاج 17  حّل وضعيات مشلك داّّل بتوظيف العمليات عىل ال عداد و خاّصيات ال شاكل الهندس يّة ا 

 تقيمي 18

 ال داء املنتظر

 أ ن حيّل املتعمّل وضعّيات مشلك داّّل بـ:

 ة ال عداد الكرسيّة.توظيف معلّيات امجلع و الّطرح و الّّضب يف مجموع 

 س تعامل وحدات القيس املدروسة  ا 

 .توظيف خاّصيات متوازي ال ضالع و ش به املنحرف 

 وضعّيات دمع و عالج تبىن يف ضوء نتاجئ التّقيمي دمع و عالج 19
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 ـدد   5الفرتة التّعلمييّة عــ

 رايضيات املاّدة:العلوم و التّكنولوجيا      اجملال:
س تدلل الّراييض الكفاية الّّنائيّة:      وضعّيات مشلك داّلّ حّل  كفاية اجملال: مناء لال   حّل وضعّيات مشلك داّّل ا 

 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

1 

 هندسة

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

حساب مساحة شلك مركّب من ال شاكل 

 املدروسة

 مساحة قرص دائري تعّرف 

2   التّدريب عىل حساب مساحة قرص دائري 

3   توظيف حساب مساحة قرص دائري 

4 
 حّل 

 مسائل
 تقيمي حّل وضعّية و ا صالح اخلطا    التّحقّق من حّصة النّتاجئ تدريب عىل حّل املسائل

 حساب 5

 
حّل وضعّيات مشلك داّّل 

 ال عدادبتوظيف العملّيات عىل 

جناز معليّ   ات امجلعا 

و الّطرح و الّّضب يف مجموعة ال عداد  

 الكرسيّة

 التّدريب عىل رضب عدد كرسي يف عدد حصيح 

6  توظيف رضب عدد كرسي يف عدد حصيح 

7 
 هندسة

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

حساب مساحة شلك مركّب من ال شاكل 

 املدروسة

 مركّبتوظيف حساب مساحة شلك  

8  توظيف مساحة شلك مركّب 

 

 

 تدريب عىل حساب معّدل الرّسعة و املسافة  توظيف التّناسب يف حساب أ عدادحّل وضعّيات مشلك داّّل  حساب 9
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 تدريب عىل حساب املسافة و معّدل الرّسعة  بتوظيف العملّيات عىل ال عداد  10

11  تدريب عىل حساب الّزمن 

12   ساب املسافة و الرّسعة و الّزمنتوظيف ح 

13  توظيف حساب املسافة و الرّسعة و الّزمن 

 التّثبّت من حّصة احللّ   التّحقّق من حّصة احللّ  تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 14

15 
 هندسة

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

بتوظيف خاّصيات ال شاكل 

 الهندس يّة

 نرش متوازي املس تطيالت و املكّعب
 التّعّرف عىل املكّعب و متوازي املس تطيالت 

16  نرش املكّعب و متوازي املس تطيالت 

17 
 حساب

 

حّل وضعّيات مشلك داّّل 

 بتوظيف العملّيات عىل ال عداد

جناز معلّيات امجلع  ا 

و الّطرح و الّّضب يف مجموعة ال عداد  

 الكرسيّة

 توظيف مجع و طرح و رضب ال عداد الكرسيّة 

18 
 هندسة

حّل وضعيات مشلك داّّل 

بتوظيف العمليات عىل ال عداد و 

 خاّصيات ال شاكل الهندس يّة

حساب قيس املساحة اجلانبيّة و املساحة 

امجللّية للّك من متوازي املس تطيالت و 

 املكّعب

 تدريب عىل حساب مساحة متوازي املس تطيالت و املكّعب 

19  توظيف مساحة متوازي املس تطيالت و املكّعب 

 هندسة 20

حّل وضعيات مشلك داّّل 

بتوظيف العمليات عىل ال عداد و 

 خاّصيات ال شاكل الهندس يّة

حساب قيس املساحة اجلانبيّة و املساحة 

امجللّية للّك من متوازي املس تطيالت و 

 املكّعب

 توظيف مساحة متوازي املس تطيالت و املكّعب 

قرتاح ح تدريب عىل حّل املسائل حّل مسائل 21 شاكلّيةا  دماجيّة بطرق خمتلفة  لول متعّددة لوضعّية ا   حّل وضعيات ا 
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دمـاج 22  حّل وضعيات مشلك داّّل بتوظيف العملّيات عىل ال عداد العرشيّة و خاّصيات ال شاكل الهندس يّة. ا 

 تقيمي 23

 ال داء املنتظر

 أ ن حيّل املتعمّل وضعّيات مشلك داّّل بـ:

 ة ال عداد الّصحيحة الّطبيعّية و مجموعة ال عداد العرشيّةتوظيف العمليات ال ربع يف مجموع 

 توظيف امجلع و الّطرح و الّّضب يف مجموعة ال عداد الكرسيّة 

 توظيف خاّصيات ال شاكل الهندس ّية 

 حساب مساحات أ شاكل مركّبة من ال شاكل املدروسة 

 وضعّيات دمع و عالج تبىن يف ضوء نتاجئ التّقيمي دمع و عالج 24
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 ـدد   1يط الوحـدة عــختط 

نة                                   اللّغـة العربيّـة اجملال:   الّسادسة:الس ّ

       يتواصل املتعمّل بس تعامل اللّغة العربيّـة كفاية اجملال:
 ة.حياور ال خر منجزا أ عامل لغويّة حمرتما الّسلواكت التّواصليّ  التّواصل الّشفوي: كفاية املـواّد:   

 موّظفا قدراته يف بناء املعىن. يقرأ  نصوصا متنّوعةالقـــــــــــــــراءة: 

 ينتج نّصا يوّظف فيه أ مناطا متنّوعة من الكتابة. ال نتاج الكتــابــي: 

س تعامل قواعد اللّغة:  يوّظف ال بنية اللّغويّة و قواعد الّرمس يف التّواصل.                                 ا 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط مال ايّ 

1 

 حماورات متعلّقة حبقوق الّطفل ينصت بهامتم خلطاب ال خر. يتقبّل خطاب تواصل شفوي

 قراءة
يقرأ  نصوصا حيصل هل من خالل 

 بنيته اللكّيّة معىن ا جاملّ 

يقرأ  املكتوب قراءة منغّمة للتّعبري عن املعاين الواردة 

 فيه.

 غمي للتّعبري عن بعض ال عامل اللّغويّة: ال س تفهام ـ ال مر ـ التّعّجبالتّن

ند: نص: ادّلواء بيدك/ ص:  3الس ّ

 ال مس املعّرف بل ضافة ميزّي ال سامء النّكرة من ال سامء املعارف يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

2 

 

 قراءة
يقرأ  نصوصا حيصل هل من خالل 

 بنيته اللكّيّة معىن ا جاملّ 

س تدلل به  يقرأ  جزءا من املكتوب قراءة هجريّة لال 

 عىل رأ ي أ بداه

س تدلل به عىل رأ ي أ بداه حول العالقة بني  قراءة جزء من املكتوب قراءة هجريّة لال 

 الّشخصيات.

ند: نص: ادّلّراجة الّصفراء / ص:   6الس ّ

 ميزّي ال سامء النّكرة من ال سامء املعارف يترّصف يف امجلةل قواعد لغة
 

 ضامئر اجلّر املتّصةل

نتاج كتايب  ضوابط الكتابة: عرض الكتابة ـ موضوعها ـ متلقهّيا حيلّل وضعيّة الكتابة خيّطط لكتابة نّص  ا 
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3 

 قراءة
يقرأ  نصوصا حيصل هل من خالل 

 بنيته اللكّيّة معىن ا جاملّ 

يقرأ  املكتوب قراءة صامتة رسيعة حمّددة الّزمن 

 لس تجالء معان

 ئنو مجع قرا 

 قراءة صامتة للمكتوب لس تجالء معان تربز حركة ال حداث يف الّزمان 

ند: نّص: أ مومة / ص:   12الس ّ

 ضامئر النّصب املتّصةل ميزّي ال سامء النّكرة من ال سامء املعارف يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

نتاج كتايب خبار / وصف / تفسري / حوارات / تعلاميت أ مناط الكتابة: قّصة / حيّدد منط الكتابة خيّطط لكتابة نّص  ا   ا 

4 

 ينتج خطاب تواصل شفوي
يس توحض خطاب ال خر ) يس تفهم/ يلّخص/ يقرتح 

 رشحا ( 
 حوارات متعلّقة بواجبات الّطفل و حقوقه

 قراءة
يقرأ  نصوصا حيصل هل من خالل 

 بنيته اللكّيّة معىن ا جاملّ 

من يقرأ  املكتوب قراءة صامتة رسيعة حمّددة الزّ 

 لس تجالء معان

 و مجع قرائن 

 قراءة صامتة مجلع قرائن تربز صةل الّشخصيات بل حداث 

ند: نّص: ال ختيار الّصعب / ص:    15الس ّ

 ضامئر النّصب املتّصةل ميزّي ال سامء النّكرة من ال سامء املعارف يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

5  

 

 

 

 

 

5 

 قراءة
يتبنّي  حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و

 ما بيّنا من عالقات
 يس تخرج الفكر و يصنّفها ا ىل فرعيّة و رئيس يّة

نفعال(حتديد العالقات بني الّشخصيات من خالل أ دوارها  املساعدة / العرقةل/ ال 

ند: نّص: الّطفل و امحلامتان / ص:    22الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
ضارع يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف امل

 املنصوب و اجملزوم و ال مر
 الفعل املضاعف يف صيغة املضارع املنصوب و اجملزوم بحلراكت

نتاج كتايب  املقطع الرّسدي: وضع البداية ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 

 قراءة 6
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 تواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منهيتعّرف القرائن امل 

 حتديد: ال مكنة ـ الّشخصيات ـ الّراوي

ند: نّص: رصاع/ص:  18الس ّ
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 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املضارع 

 املنصوب و اجملزوم و ال مر
 الفعل املضاعف يف صيغيت املضارع املنصوب و اجملزوم بحلروف

نتاج كتايب  املقطع الرّسدي: س ياق التّحّول ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 

7 

 حماورات متعلّقة حبقوق الّطفل و واجباته مضن صياغة ميثاق الفصل. يعّدل فكرته)يس تدرك ـ يعرض عن رأ ي ـ يدقّق( يقمّي خطاب تواصل شفوي

 قراءة
 حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 حتديد أ قسام النص الرّسدي و تبنّي حركة ال حداث يف الّزمن.

ند: نّص: الّراعي و املاء / ص:  26الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املضارع 

 زوم و ال مراملنصوب و اجمل

 الفعل املضاعف يف صيغيت املضارع املنصوب و اجملزوم 

نتاج مجل و نصوص  ا 

 

 

 

8 

 

 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 حتديد أ قسام النّص الرّسدي و الّشخصيات فيه

ند: نّص: ا   9لغراب و الثّعلب / ص: الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املضارع املنصوب و 

 اجملزوم و ال مر
 الفعل املضاعف يف صيغة ال مر

نتاج كتايب  املقطع الرّسدي: وضع اخلتام ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 

9 

 قراءة
نّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي ما بيّنا من حيلّل ال 

 عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 تواتر ال فعال ادّلاّّل عىل احلركة يف املقاطع الرّسديّة

ند: نّص: رصاع / ص:   18الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
نصوب و يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املضارع امل 

 اجملزوم و ال مر
 الفعل املضاعف يف صيغ املضارع املنصوب و اجملزوم و ال مر 

نتاج كتايب  توزيع خمتلف مكّوانت الرّسد عىل خمتلف املقامات ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 
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دمـاج 10  ا 

دمايج لتوظيف خمتلف أ نشطة اللّغة العربيّة و ذكل من خالل  :نشاط ا 

 .نتاجه حول حقوق الّطفل و واجباته يف البيت  التّواصل شفواّي حملاورة ال خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة عند تقبّل اخلطاب أ و ا 

 .القراءة: بتنغمي جزء من املكتوب للتّعبري عن بعض ال عامل اللّغويّة و لس تخراج معان و مجع قرائن 

 من عامل القراءة 31الّسنــد: نّص: املزنل اجلديد / ص:   

 نتاج مجل و نصوص و ترصيف املضاع س تعامل قواعد اللّغة: بتوظيف ال سامء املعارف )املعّرف بل ضافة ـ مضري النّصب ـ مضري اجلّر( يف ا  ف مزيدا و جمّردا يف املضارع املنصوب و ا 

 اجملزوم و ال مر.

 نتاج الكتايب: بلتّخطيط لكتابة نّص من خالل تنظمي عنارص ا  ملنتوج.ال 

 تقيمي 11

 ة منصتا لل خر اترة و مس توحضا و ملّخصا اترة التّواصل الّشفوي: ال داء املنتظر: حماورة املتعمّل لل خر حول حقوقه و واجباته يف املؤّسسات العموميّة  منجزا أ عامل لغويّة خمتلف

 أ خرى

تساق، مع4مع: ال نسجام، 3: التّنغمب ، مع2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع    : الّّثاء5: ال 

 القراءة: ال داء املنتظر: تنغمي النص للتّعبري عن معانيه و اس تخراج قرائن و اس تجالء معان 

ند: نص: مسك و دلفني من عامل القراءة2: القراءة اجلهريّة، مع1معايري التّقيمي: مع    : معاجلة النّص. الس ّ

 س تعامل قواعد اللّغة: ال داء املنتظر: تعيني نتاج نص يتضّمن الّظواهر اللّغويّة املدروسة خالل الوحدةا    حمّل ال عراب املناسب للوظيفة و ترصيف الفعل املضاعف و ا 

 : توظيف الّظاهرة اللّغويّة2: تعّرف الّظاهرة اللّغويّة ، مع1معايري التّقيمي: مع  

 نتاج الكتايب: ال داء املنتظر: التّخطيط لكتابة نّص من خالل تنظ  مي عنارص املنتوج املنتظرال 

 : حسن العرض5: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع 

 دمع و عالج 12
 )نتاج كتايب س تعامل قواعد لغة + ا   عالج جامعي )تواصل شفوي + قراءة + ا 

 )نتاج كتايب  عالج يراعي الفروق الفرديّة) قراءة + قواعد لغة + ا 
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 ـدد   2ختطيط الوحـدة عــ

نة                                   ة العربيّـةاللّغـ اجملال:  الّسادسة:الس ّ
       يتواصل املتعمّل بس تعامل اللّغة العربيّـة كفاية اجملال:

 حياور ال خر منجزا أ عامل لغويّة حمرتما الّسلواكت التّواصلّية. التّواصل الّشفوي: كفاية املـواّد:   

 موّظفا قدراته يف بناء املعىن. ا متنّوعةيقرأ  نصوصالقـــــــــــــــراءة: 

 ينتج نّصا يوّظف فيه أ مناطا متنّوعة من الكتابة. ال نتاج الكتــابــي: 

س تعامل قواعد اللّغة:  يوّظف ال بنية اللّغويّة و قواعد الّرمس يف التّواصل.                                 ا 

 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

1 

 تواصل شفوي
يتقبّل اخلطاب ا ستنادا ا ىل 

 فرضيات
ستنادا ا ىل فرضيات  حماورات متعلّقة بملناس بات ادّلينيّة: شهر رمضان: العادات و التّقاليد يؤّول اخلطاب ا 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 نّص أ و ملقطع منهيتعّرف القرائن املتواترة املمزّية لل 

 الرّتتيب اخلّطي لل حداث:الّراوي و موقفه من ال حداث

ند: نص: املسؤوليّة/ ص:  33الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املايض واملضارع 

 املنصوب و اجملزوم و ال مر
 الفعل النّاقص اليايئ و الواوي جمّردا و مزيدا يف صيغة املايض 

 قراءة 2
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 الرّتتيب اخلّطي لل حداث: تأ ثري املاكن يف ال حداث

ند: نص: غزال / ص:   37الس ّ

2 
 يترّصف يف الفعل عد لغةقوا

يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املايض و 

 املضارع املنصوب و اجملزوم و ال مر
 الفعل النّاقص اليايئ و الواوي جمّردا و مزيدا يف املايض 

نتاج كتايب  ترتيب زمين لل حداث: الرّسد اخلّطي يراعي تسلسل ال فاكر حيّرر النّص  ا 

 قراءة 3
النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي حيلّل 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 الرّتتيب اخلّطي لل حداث: تأ ثري املاكن يف ال حداث

ند: نص: كزن الفقراء/ ص:   41الس ّ
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 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املايض و 

 املضارع املنصوب و اجملزوم و ال مر

الفعل النّاقص اليايئ و الواوي جمّردا و مزيدا يف املضارع املرفوع و املنصوب و اجملزوم مع 

 الّضامئر: أ ان، حنن ، أ نت، هو ، يه 

نتاج كتايب  ترتيب زمين لل حداث: الرّسد اخلّطي يراعي تسلسل ال فاكر حيّرر النّص  ا 

4 

 حماورات متّصةل مبناس بة دينيّة:شهر رمضان: التّضامن يف رمضان يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه طابينتج خ تواصل شفوي

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 ال حداث، الّّتامن أ قسام النّص الرّسدي:ترتيب

ند: نص: نداء املراعي البعيدة / ص:   45الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املايض و 

 املضارع املنصوب و اجملزوم و ال مر

 الفعل النّاقص اليايئ و الواوي جمّردا و مزيدا يف املضارع املرفوع و املنصوب و اجملزوم مع

 الّضامئر: أ ان، حنن ، أ نت، هو ، يه

5 

 

 

 

5 

 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 ا سرتجاع ال حداث

ند: نّص شعري: حضن الواحة/ ص:   ع ق 49الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
اليث جمّردا و مزيدا يف املايض و يرّصف الفعل الثّ 

 املضارع املنصوب و اجملزوم و ال مر

الفعل النّاقص اليايئ و الواوي جمّردا و مزيدا يف املضارع املرفوع و املنصوب و اجملزوم مع 

 الّضامئر: أ نِت، أ نامت، أ نمت، هام، مه

نتاج كتايب  براعي تسلسل ال فاكر حيّرر النّص  ا 
 حداثالرّتتيب املنطقي لل  

 الرّسد غري اخلّطي

 

6 

 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 الرّتتيب غري اخلّطي لل حداث ـ عالقة الشخصيات 

ند: نّص  : نداء/ ص:   ع ق 52الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املايض و  يرّصف الفعل

 املضارع املنصوب و اجملزوم و ال مر

الفعل النّاقص اليايئ و الواوي جمّردا و مزيدا يف املضارع املرفوع و املنصوب و اجملزوم مع 

 الّضامئر: أ نِت، أ نامت، أ نمت، هام، مه

نتاج كتايب  براعي تسلسل ال فاكر حيّرر النّص  ا 
 ي لل حداثالرّتتيب املنطق

 الرّسد غري اخلّطي
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7 

 مناس بات دينيّة:شهر رمضان، العادات و التّقاليد و التّضامن يناقش فكرة ال خر)يبدي مواطن النّقص( يقمّي خطاب تواصل شفوي

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 منه يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع

 ال سرتجاع، الّشخصيات و عالقاهتا

ند: نّص: ال خ املنقذ / ص:   ع ق 57الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املايض و 

 املضارع املنصوب و اجملزوم و ال مر

ب و اجملزوم مع الفعل النّاقص اليايئ و الواوي جمّردا و مزيدا يف املضارع املرفوع و املنصو 

 الّضمريين: هّن و أ نتّ 

 

8 

 

 

8 

 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي ما 

 بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 الرّتتيب غري اخلّطي لل حداث ـ عالقة الشخصيات 

ند: نّص  : س يّارة ال جرة/ ص:   ع ق60الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املايض و املضارع املنصوب و 

 اجملزوم و ال مر
 الفعل النّاقص جمّردا و مزيدا يف ال مر

نتاج كتايب  الّشخصيات يف الرّسد، أ دوات الّربط بني امجلل براعي تسلسل ال فاكر حيّرر النّص  ا 

 

9 

 

 قراءة
انته و يتبنّي حيلّل النّص ا ىل مكوّ 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّص أ و ملقطع منه

 ا سرتجاع ال حداث مع تداخل ال زمنة 

ند: نّص  : حّب امللوك/ ص:   ع ق66الس ّ

 يترّصف يف الفعل قواعد لغة
يرّصف الفعل الثاّليث جمّردا و مزيدا يف املايض و 

 وم و ال مراملضارع املنصوب و اجملز 
 الفعل النّاقص جمّردا و مزيدا يف ال مر

نتاج كتايب  املاكن و الّزمان يف الرّسد مع اس تعامل أ دوات الّربط بني الفقرات براعي تسلسل ال فاكر حيّرر النّص  ا 

دمـاج 10  ا 

دمايج لتوظيف خمتلف أ نشطة اللّغة العربيّة و ذكل من خالل:  نشاط ا 

 نتاجه حول مناس بات دينيّة: رمضان، عيد الفطر، العادات و التّقاليد التّواصل شفواّي مبحاورة ا  ل خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة عند تقبّل اخلطاب أ و ا 

 .القراءة: برتتيب ال حداث يف النّص ترتيبا خّطيّا أ و غري خّطّي 

 من عامل القراءة 71الّسنــد: نّص: احلمل يتحقّق / ص:   

 :س تعامل قواعد اللّغة  بترصيفالفعل النّاقص الواوي و اليايئ مزيدا و جمّردا يف املضارع املنصوب و اجملزوم و ال مر.  ا 

 .نتاج الكتايب: مراعاة تسلسل ال فاكر و ترتيهبا ترتيبا خّطّيا أ و غري خّطي  ال 

نتاجه و ذكل حول مناس بة عيد الفطر و مظاهر التّضامن فيه.التّواصل الّشفوي: ال داء املنتظر: حماورة املتعمّل لل خر حمرتما الّسلواك  تقيمي   ت التّواصليّة عند تقبّل اخلطاب أ و ا 
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11 
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تساق، مع4: ال نسجام، مع3: التّنغمب ، مع2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع    : الّّثاء5: ال 

   س تدلل و ال جابة عن أ س ئةل تتعلّق ببنية النّص و ترتيب ال حداث فهيا.القراءة: ال داء املنتظر: ال جابة كتابيّا عن أ س ئةل تتعلّق مبضمون النّص و اس  تخراج قرائن لال 

بداء الّرأ ي  4: معاجلة النّص، مع2: القراءة اجلهريّة، مع1معايري التّقيمي: مع    : ا 

 س تعامل قواعد اللّغة: ال داء املنتظر: ترصيف الفعل النّاقص يف املايض و املضارع املرفوع و املنص  وب و اجملزوم و ال مر و أ نتاج نّص يتضّمن الّظاهرة املدروسة خالل الوحدة.ا 

 : توظيف الّظاهرة اللّغويّة2: تعّرف الّظاهرة اللّغويّة ، مع1معايري التّقيمي: مع  

 نتاج نّص رسدي يكون فيه ترتيب ال حداث خّطيا أ و غري خّطي نتاج الكتايب: ال داء املنتظر: ا   ال 

 : حسن العرض5: الترّّصف يف منط الكتابة، مع4: سالمة بناء النّص، مع2: املالءمة، مع1: معمعايري التّقيمي 

 دمع و عالج 12
   عالج و دمع جامعي خملتلف أ نشطة اللّغة العربيّة 

   نتاج الكتايب  دمع و عالج يراعي الفروق الفرديّة يف القراءة و قواعد لغة وال 

 

 

 

 

 

 

 



 
97 

 

 

 



 
98 

 دد  ـ 3ختطيط الوحـدة عــ

نة                                   اللّغـة العربيّـة اجملال:   الّسادسة:الس ّ

       يتواصل املتعمّل بس تعامل اللّغة العربيّـة كفاية اجملال:
 حياور ال خر منجزا أ عامل لغويّة حمرتما الّسلواكت التّواصلّية. التّواصل الّشفوي: كفاية املـواّد:   

 موّظفا قدراته يف بناء املعىن. يقرأ  نصوصا متنّوعةـــــراءة: القــــــــــ

 ينتج نّصا يوّظف فيه أ مناطا متنّوعة من الكتابة. ال نتاج الكتــابــي: 

س تعامل قواعد اللّغة:  يوّظف ال بنية اللّغويّة و قواعد الّرمس يف التّواصل.                                 ا 

 

 احملتــوى الهـــــدف ن الكفايةمكوّ  النّشاط ال اّيم

1 

ستنادا ا ىل فرضيات. يتقبّل خطاب تواصل شفوي  حماورات متعلّقة بقّصة طالعها يؤّول خطاب ا 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّّص 

 وصف مشاعر خشصيّة و مالحمها

ند:   ع ق 76نص: عزفت فأ طربت/ ص:الس ّ

 تقدمي اخلرب عىل املبتدا   يغرّي ترتيب عنارص امجلةل يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

2 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّّص 

 وصف خشصيّة من جوانب خمتلفة

ند: نص: لوح الثّلج  ع ق 79/ ص:  الس ّ

 تقدمي اخلرب عىل املبتدا   يغرّي ترتيب عنارص امجلةل يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

نتاج كتايب  املقطع الوصفي: موضوع الوصف ، عنارص الوصف ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 

 قراءة 3
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 ّرف نوع النّص يتع

 وصف وضعيّة: ماكن، زمان، خشصّية

ند: نص: الّسلسةل اجلهنّمية/ ص:   ع ق 83الس ّ
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 تقدمي خرب النّاخس عىل امسه يغرّي ترتيب عنارص امجلةل يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

نتاج كتايب  الوصف، تنظمي الوصف املقطع الوصفي: ال وصاف، أ دوات ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 

4 

 حماورات متعلّقة بقّصة طالعها جييب عن اس تفسارات. ينتج خطاب خطاب تواصل شفوي

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 وصف وضعيّةمن اكمل جوانهبا

ند: نص: الّسلسةل اجلهنّمية/ ص:   ع ق 83الس ّ

 تقدمي خرب النّاخس عىل امسه يغرّي ترتيب عنارص امجلةل يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

5 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 وصف ماكن: مرصد الوصف و أ دوات الواصف

ند: نص: الّشاّلل/ ص:   ع ق 86الس ّ

ش تقاق املصدر من الفعل الثاّليث املزيد فعل الثاّليث بعض ال سامءيش تّق من ال يترّصف يف الفعل قواعد لغة  ا 

نتاج كتايب  وجاهة الفكر من خالل وصف خشصيّة يول الفكر حّظها حيّرر النّص  ا 

 

6 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 وصف مشهد ساكن

ند: نص:الرّبن الّصغ  ع ق 89ري/ ص: الس ّ

ش تقاق املصدر من الفعل الثاّليث املزيد يش تّق من الفعل الثاّليث بعض ال سامء يترّصف يف الفعل قواعد لغة  ا 

نتاج كتايب  وجاهة الفكر و طرافهتا من خالل وصف أ ش ياء و حيواانت يول الفكر حّظها حيّرر النّص  ا 

7 

.يناقش فكرة ال خر، ي  يقمّي خطاب  تواصل شفوي  حماورات متعلّقة بقّصة طالعها بدي مواطن النّقص و اخلطا 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 وصف وضعيّة: مشهد تغلب عليه احلركة

ند: نص: االرّبن الّصغري)  ع ق 93(/ ص: 2الس ّ
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 املفعول املطلق لبيان النّوع و العدد و للتّأ كيد يّة ببعض املمتاّمتيغين امجلةل الفعل  يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

8 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 وصف مشاعر: حاّل نفس يّة

ند: نص:الرّبن الّصغري )  ع ق 97(/ ص: 3الس ّ

 املفعول املطلق لبيان النّوع و العدد و للتّأ كيد ة ببعض املمتاّمتيغين امجلةل الفعليّ  يترّصف يف الفعل قواعد لغة

نتاج كتايب نسجام النّص عند وصف مشهد يغلب عليه الّسكون يول الفكر حّظها حيّرر النّص  ا   قواعد ا 

 

 

9 
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 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 ملرصد)ماكن الواصف و حركته(عنارص الوصف: ا

ند: نص:الّربيع   / ص:   ع ق73الس ّ

 اهلمزة املتطّرفة يرمس اهلمزة يكتب املفردة كتابة حصيحة قواعد لغة

نتاج كتايب نتاجه ا   يقمّي ا 
يقمّي مضمون منتوجه من حيث وجاهة الفكر و 

 طرافهتا
نسجام النّص عند وصف مشهد تغلب عليه احلركة  قواعد ا 

دم 10  ـاجا 

دمايج لتوظيف خمتلف أ نشطة اللّغة العربيّة و ذكل من خالل:  نشاط ا 

  ّىل فرضيات و ال جابة عن اس تفس التّواصل الشفوي ستنادا ا  نتاجه و ذكل بتأ ويل خطاب ا   لرات حول قّصة طالعها.مبحاورة ال خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة عند تقبّل اخلطاب أ و ا 

 :و حتديد خصائص النّص الوصفي: ال وصاف، املوصوفات، ترتيب الّصفاتبتعّرف نوع النّص  القراءة 

 من عامل القراءة 103الّسنــد: نّص: البحر / ص:   

 :س تعامل قواعد اللّغة غناء امجلةل بملفعول املطلق و بلترّّصف يف الفع  ا  ل بش تقاق املصدر من الفعل بلترّّصف يف امجلةل و ذكل بتقدمي اخلرب عىل املبتدا  و خرب النّاخس عىل امسه، ا 

 املزيد.

 :نتاج الكتايب  بنتاج نّص رسدي يتضّمن مقاطع وصفيّة تراعى فهيا وجاهة الفكر و طرافهتا. ال 

 

 

11 

 

 

 تقيمي

 نتاجه و ذكل التّواصل الّشفوي  حول قّصة طالعها.: ال داء املنتظر: حماورة املتعمّل لل خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة عند تقبّل اخلطاب أ و ا 

تساق، مع4: ال نسجام، مع3: التّنغمب ، مع2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع    : الّّثاء5: ال 

 :ند: نّص: شّواء الّرؤوس / القراءة  ع ق 101ص:  ال داء املنتظر: حتديد خصائص النّص الوصفي) املوصوفات، ال وصاف، الّصفات، أ دوات الوصف، ترتيب الوصف( الس ّ

بداء الّرأ ي  4: معاجلة النّص، مع2: القراءة اجلهريّة، مع1معايري التّقيمي: مع    : ا 

 :س تعامل قواعد اللّغة نّي ممتاّمت امجلةل ) املفعول ال داء املنتظر: تعيني العنارص ال ساس يّة يف امجلةل و حماّلهتا) املبتدأ  املتأ ّخر و اخلرب املتقّدم و كذكل امس و خرب النّاخس و يع ا 
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 املطلق (و يش تّق املصدر من الفعل الثاّليث املزيد و يرمس اهلمزة املتطّرفة.

 : توظيف الّظاهرة اللّغويّة2: تعّرف الّظاهرة اللّغويّة ، مع1معايري التّقيمي: مع  

 :نتاج الكتايب نتاج نّص رسدي يتضّمن مقاطع وصفيّة. ال   ال داء املنتظر: ا 

 : حسن العرض5: ثراء اللّغة و طرافهتا،   مع4: الترّّصف يف منط الكتابة، مع 3: سالمة بناء النّص، مع2مع : املالءمة،1معايري التّقيمي: مع  

 دمع و عالج 12
   عالج و دمع جامعي خملتلف أ نشطة اللّغة العربيّة 

   نتاج الكتايب  دمع و عالج يراعي الفروق الفرديّة يف القراءة و قواعد لغة وال 
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 ـدد   4ــختطيط الوحـدة ع

نة                                   اللّغـة العربيّـة اجملال:   الّسادسة:الس ّ

       يتواصل املتعمّل بس تعامل اللّغة العربيّـة كفاية اجملال:
 حياور ال خر منجزا أ عامل لغويّة حمرتما الّسلواكت التّواصلّية. التّواصل الّشفوي: كفاية املـواّد:   

 موّظفا قدراته يف بناء املعىن. يقرأ  نصوصا متنّوعةــــــــــراءة: القـــــ

 ينتج نّصا يوّظف فيه أ مناطا متنّوعة من الكتابة. ال نتاج الكتــابــي: 

س تعامل قواعد اللّغة:  يوّظف ال بنية اللّغويّة و قواعد الّرمس يف التّواصل.                                 ا 

 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

1 

 حماورات متعلّقة مبرشوع تأ ليف قّصة يبين معىن للخطاب. يتقبّل خطاب تواصل شفوي

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّّص 

 حداثأ طراف احلوار، تأ ثري احلوار يف تنايم ال  

ند: نص: جدل الثّور/ ص:  ع ق105الس ّ

 امس الفاعل من املضاعف جمّردا يش تّق من الفعل الثاّليث بعض ال سامء يترّصف يف الفعل قواعد لغة

 قراءة 2
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّّص 

 ّ  ة و أ طراف احلوارتنوّع ال عامل اللّغوي

ند: نص: جشرة التفّاح / ص:   ع ق111الس ّ

2 
 يغين امجلةل الفعليّة ببعض املمتاّمت يترّصف يف الفعل قواعد لغة

 امس الفاعل من املضاعف اجملّرد

نتاج كتايب  طاب املبارشاملقطع احلواري: القول، رّد القول، التّعقيب، اخل ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 

 قراءة 3
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات

يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّّص ) أ و املقطع 

 منه (

 الّصفات املرتبطة بأ فعال القول

ند: نص: لن أ ترك ابنيت / ص:   ع ق115الس ّ
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 امس املفعول من املضاعف اجملّرد ال سامء يش تّق من الفعل الثاّليث بعض يترّصف يف الفعل قواعد لغة

نتاج كتايب ىل اخلطاب املبارش  ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا   املقطع احلواري: القول، رّد القول، التّعقيب من اخلطاب املنقول ا 

4 

تج تواصل شفوي ن  رشوع تأ ليف قّصة: الّشخصيات و أ دوارها يف القّصةحماورات متعلّقة مب  يفصح عن وهجة نظره )يوافق/ يعارض(. خطاب ي

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 ممزّيات أ طراف احلوار و أ ثرها يف ال حداث

ند: نص: القرد و الغيمل / ص:   ع ق119الس ّ

 امس املفعول من املضاعف اجملّرد بعض ال سامء يش تّق من الفعل الثاّليث يترّصف يف الفعل قواعد لغة

5 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

طار احلوار و الّصفات املتعلّقة بأ فعال القول  ا 

ند: نص: العيد عىل ال بواب / ص:   ع ق123الس ّ

 امس الفاعل من املضاعف اجملّرد اليث بعض اسامءيش تّق من الفعل الثّ  يترّصف يف الفعل قواعد لغة

نتاج كتايب  حيّرر النّص  ا 
يس تعمل الّروابط اللّفظية اليّت يس توجهبا منط 

 الكتابة
 الّضامئر، أ دوات ال س تئناف، أ سامء ال شارة  يف  اخلطاب املبارش 

6 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 نوع النّص يتعّرف 

 حاّل أ طراف احلوار ـ الّصفات املتّصةل بأ فعال القول

ىل العشاء / ص:  ند: نص: دعوة ا   ع ق127الس ّ

 امس الفاعل من النّاقص اجملّرد يش تّق من الفعل الثاّليث بعض اسامء يترّصف يف الفعل قواعد لغة

نتاج كتايب  عال القول : تنّوعها، الّصفات املتعلّقة هبا. أ ف يس تعمل معجام يالمئ املوضوع املطروق حيّرر النّص  ا 

7 

 يقمّي خطاب تواصل شفوي
يناقش فكرة ال خر، يبدي مواطن النّقص أ و املبالغة 

 أ و اخلطا  
 حماورات متعلّقة مبرشوع تأ ليف قّصة: مناقشة تقنيات ال خراج

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 النّص  يتعّرف نوع

 الّصفات املتّصةل بأ فعال القول و دللهتا عىل ممزّيات أ طراف احلوار

ند: نص: القنديل ال ثري / ص:   ع ق 131الس ّ
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 امس املفعول من الفعل النّاقص اجملّرد يش تّق من الفعل الثاّليث بعض ال سامء يترّصف يف الفعل قواعد لغة

8 

 قراءة
 حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 تنوّع ال عامل اللّغويّة ـ الّصفات املتعلّقة بأ فعال القول

ند: نّص: املأ دبة / ص:   ع ق  135الس ّ

 امس املفعول من الفعل النّاقص اجملّرد يش تّق من الفعل الثاّليث بعض ال سامء يترّصف يف الفعل قواعد لغة

نتاج كتايب  حيرتم قواعد اللّغة حيّرر النّص  ا 
 تركيب امجلل ـ ضوابط الّرمس

ىل اخلطاب املنقول  من اخلطاب املبارش ا 

 

 

 

 

9 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي ما بيّنا من 

 عالقات
قناع / ممزّيات احلوار املرسيح يتعّرف نوع النّص   من وظائف احلوار: ال 

 اهلمزة املتوّسطة عىل ال لف / عىل الواو / عىل الياء / عىل الّسطر مس اهلمزةير يكتب املفردة كتابة حصيحة قواعد لغة

نتاج كتايب نتاجه  ا    ل ّولالتّثبّت من حتقيق الغرض من الكتابة يف املنتوج ا يتثبّت من حتقيق الغرض من الكتابة يقمّي ا 

دمـاج 10  ا 

دمايج لتوظيف خمتلف أ نشطة اللّغة العربيّة و ذكل من  خالل: نشاط ا 

 نتاج احلوار بل فصاح عن وهج ة نظره أ و تقيمي اخلطاب مبناقشة فكرة ال خر و التّواصل الشفوّي مبحاورة ال خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة عند تقبّل اخلطاب ببناء معىن للخطاب أ و ا 

 ذكل خالل التّحاور حول مرشوع قّصة.

  ّة للمقطع احلواري ـ أ طراف احلوار ـ أ عامل احلوار القراءة: و ذكل بتحديد القرائن املتواترة املمزي 

 من عامل القراءة 146الّسنــد: نّص: لعب صغار  / ص: 

 س تعامل قواعد اللّغة:  بش تقاق امسي الفاعل و املفعول من الثاّليث اجملّرد ) املضاعف و النّاقص( و رمس اهلمزة املتوّسطة رسام سلامي  ا 

  نتاج الكتايب: بنتاج نّص  رسدي يتضّمن مقاطع حواريّة.ال 

 ويّة متقباّل للحوار و منتجا هل  .التّواصل الّشفوي: ال داء املنتظر: حماورة املتعمّل لل خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة   حول مرشوع تأ ليف قّصة و منجزا أ عامل لغ  تقيمي 
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11 

 

 

 

 

 

تساق، مع4: ال نسجام، مع3: التّنغمب ، مع2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع    : الّّثاء5: ال 

 القراءة: ال داء املنتظر: حتديد القرائن املمزّية للنّص القامئ عىل التّعامل القول 

بداء الّرأ ي  4: معاجلة النّص، مع2: القراءة اجلهريّة، مع1معايري التّقيمي: مع     : ا 

 س تعامل قواعد اللّغة: ال داء املنتظر: توظيف الّظاهرة ا ش تقاق امسي الفاعل و املفعول من الثاّليث اجملّرد)النّاقص و املضاعف(ا   للّغويّة من خالل ا 

 : توظيف الّظاهرة اللّغويّة2معايري التّقيمي:   مع  

 .نتاج نّص رسدي يتضّمن مقاطع حواريّة نتاج الكتايب: ال داء املنتظر: ا   ال 

 : حسن العرض5: ثراء اللّغة و طرافهتا،   مع4: الترّّصف يف منط الكتابة، مع 3النّص، مع: سالمة بناء 2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع  

 دمع و عالج 12
   عالج جامعي خملتلف أ نشطة اللّغة العربيّة 

   نتاج الكتايب  دمع و عالج يراعي الفروق الفرديّة يف القراءة و قواعد لغة وال 
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 ـدد 5ختطيط الوحـدة عــ

نة                                   ة العربيّـةاللّغـ اجملال:   الّسادسة:الس ّ

       يتواصل املتعمّل بس تعامل اللّغة العربيّـة كفاية اجملال:
 حياور ال خر منجزا أ عامل لغويّة حمرتما الّسلواكت التّواصلّية. التّواصل الّشفوي: كفاية املـواّد:   

 موّظفا قدراته يف بناء املعىن. صا متنّوعةيقرأ  نصو القـــــــــــــــراءة: 

 ينتج نّصا يوّظف فيه أ مناطا متنّوعة من الكتابة. ال نتاج الكتــابــي: 

س تعامل قواعد اللّغة:  يوّظف ال بنية اللّغويّة و قواعد الّرمس يف التّواصل.  ا 

                                

 احملتــوى فالهـــــد مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

1 

 ينتج  خطاب تواصل شفوي
يدمع وهجة نظره حبجج ) يعلّل، يس تدّل، يس تعمل 

 املثال(
طار املدارات املشرتكة: مظاهر التّقّدم العلمي  ال حباث املنجزة يف ا 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 أ و ملقطع منه يتعّرف القرائن املتواترة واملمزّية للنّص 

 ممزّيات املقطع التّفسريي: املصطلحات العلميّة

ند: نص: غابة يف صندوق/ ص:  ع ق149الس ّ

عراب املثىّن : الّرفع بل لف / النّصب و اجلّر بلياء الّساكنة   تعّرف عالمة ال عراب املناس بة للوظيفة يترّصف يف امجلةل قواعد لغة  تعّرف ا 

 قراءة 2
مكّوانته و يتبنّي  حيلّل النّص ا ىل

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 مقال من موسوعة: ال س ئةل اليّت جتيب عّنا املقطع التّفسريي

ند: نص: كيف تتغّذى احلرشات / ص:   ع ق153الس ّ

2 
عراب املثىّن : الّرفع بل ل تعّرف عالمة ال عراب املناس بة للوظيفة يترّصف يف امجلةل قواعد لغة  ف / النّصب و اجلّر بلياء الّساكنة  توظيف ا 

نتاج كتايب  املقطع التّفسريي: موضوع / معلومات / أ س باب و نتاجئ ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 

 قراءة 3
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات

قطع يتعّرف القرائن املتواترة املمزّية للنّّص ) أ و امل

 منه (

 ال دوات اللّغويّة املس تعمةل للتّفسري ـ حضور معجم ممزّي 

ند: نص: يف املركبة الفضائيّة / ص:   ع ق160الس ّ
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عراب مجع املذكّر الّسامل: الّرفع بلواو / النّصب و اجلّر بياء املّد  تعّرف عالمة ال عراب املناس بة للوظيفة يترّصف يف امجلةل قواعد لغة  تعّرف ا 

 ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  نتاج كتايبا  
 املقطع التّفسريي: ماذا أ عرف عن...  

س تعامل املفردات املناس بة للموضوع.   ا 

4 

تج تواصل شفوي ن طار املدارات املشرتكة: فوائد التّقّدم العلمي يدير احلوار: يتحّّك يف الوقت خطاب ي  ال حباث املنجزة يف ا 

 قراءة
لّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي حي

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 بنية املقطع الرّسدي: الوصف و التّعليل

ند: نص: درس عىل سطح القمر / ص:   ع ق163الس ّ

عراب مجع املذكّر الّسامل: الّرفع ب تعّرف عالمة ال عراب املناس بة للوظيفة يترّصف يف امجلةل قواعد لغة  لواو / النّصب و اجلّر بياء املدّ توظيف ا 

5 

 قراءة
يترّصف يف مبىن النّص و/ أ و 

 مضمونه
 يلّخص  النّص 

 تأ ليف خمترص للنّص بعد حتديد ال فاكر الّرئيس يّة

ند: نص: يف املركبة الفضائيّة / ص:   ع ق160الس ّ

 تعّرف عالمة ال عراب املناس بة للوظيفة يترّصف يف امجلةل قواعد لغة
مات ال عراب يف بعض ال سامء اسمخسة: ذو، اب ، أ خ : الّرفع بلواو و النّصب تعّرف عال

 بل لف و اجلّر بلياء عند ال ضافة

نتاج كتايب س تعامل الّروابط اللّفظية عند حترير املقطع التّفسريي: ملاذا...؟  يس تعمل الّروابط اللّفظية اليّت يس توجهبا منط الكتابة حيّرر النّص  ا   ا 

 

6 

 راءةق
يترّصف يف مبىن النّص و/ أ و 

 مضمونه
 يلّخص  النّص 

براز التّفصيل مع املقطع التّفسريي  تأ ليف خمترص مع ا 

ند: نص: فارس رمغ أ نفه / ص:   ع ق167الس ّ

 تعّرف عالمة ال عراب املناس بة للوظيفة يترّصف يف امجلةل قواعد لغة
، أ خ : الّرفع بلواو و النّصب  توظيف عالمات ال عراب يف بعض ال سامء اسمخسة: ذو، اب

 بل لف و اجلّر بلياء عند ال ضافة

نتاج كتايب  يعرض نّصه عرضا واحضا حيّرر النّص  ا 
س تعامل سلمي لعالمات التّنقيط و تباين الفقرة عند حترير املقطع التّفسريي: ال س باب و  ا 

 النّتاجئ 

7 

نسان للتّقّدم العلمي ب ال خر و/أ ومن خارجهيعمتد معايري من داخل خطا يقمّي خطاب تواصل شفوي  حماورات متعلّقة بسوء اس تعامل ال 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 ال س ئةل اليّت جييب عّنا املقطع التّفسريي

ىل الّسفينة / ص:  ند: نص: من الّزورق ا   ع ق 171الس ّ

 تعّرف رمس الواو و الياء يف مجع املذكّر الّسامل املضاف رمس الواو و الياء يف مجع املذكّر الّسامل املضاف ا ىل  تب املفردة كتابة حصيحةيك  قواعد لغة
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 امس

8 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

ىل ا  ل س تخدام التّقينحاكية علميّة: من الّظاهرة الفزيايئيّة ا 

ند: نّص: مغامرة الس ّيدة غراهام / ص:   ع ق  175الس ّ

 يكتب املفردة كتابة حصيحة قواعد لغة
رمس الواو و الياء يف مجع املذكّر الّسامل املضاف ا ىل 

 امس
 توظيف رمس الواو و الياء يف مجع املذكّر الّسامل املضاف ا ىل امس

نتاج كتايب نتاجه  ا   ياغة منتوجه من حيث حتقيق عرض الكتابيقمّي ص  يقمّي ا 
تّساق النّص   املنتوج ال ّول و توافقه مع عرض الكتابة/ قواعد ا 

  

 

9 

 يبدي رأ يه يف القضااي املطروحة يتّخذ موقفا نقداّي من النّص  قراءة
 القضااي اليّت يطرهحا النّص / ال خرتاعات

ند: نّص: مغامرة الس ّيدة غراهام / ص:   ع ق 175الس ّ

 رمس اتء مجع املؤنّث الّسامل يرمس التّاء يف أ خر ال مس يكتب املفردة كتابة حصيحة قواعد لغة

نتاج كتايب نتاجه  ا  نتاج هنايئ للنّص املتضّمن للمقطع التّفسريي بعامتد حصيةل التّقيمي  يعيد صياغة منتوجه بعامتد حصيةل تقيميه يقمّي ا   ا 

دمـاج 10  ا 

دمايج لتوظيف خمت  لف أ نشطة اللّغة العربيّة و ذكل من خالل:نشاط ا 

  ّدارة احلوار و ذكل خالل التّحاور حول فوائد و سو  التّواصل الشفوي نتاج احلوار بدمع وهجة نظره أ و ا   ء اس تعامل التّقّدم العلميمبحاورة ال خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة عند ا 

 :بداء الّرأ ي و ذكل بتحديد خصائص النّص التّفسريي و تل  القراءة  خيص النّص و ا 

 من عامل القراءة 180الّسنــد: نّص: املاء  / ص: 

 :س تعامل قواعد اللّغة عراب املثىّن و امجلع و البعض من ال سامء اسمخسةو رمس الواو و الياء يف مجع املذ  ا   كّر الّسامل املضاف ا ىل امسبش تقاق و ذكل بتعّرف العالمة املناس بة للوظيفة: ا 

  نتاج  بنتاج نّص رسدي يتضّمن مقطعا تفسريايّ  الكتايب:ال 
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 تقيمي

 :ال داء املنتظر: حماورة املتعمّل لل خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة   حول فوائد التّقّدم العلمي مدّعام وهجة نظره حبجج التّواصل الّشفوي 

تساق، مع4نسجام، مع: ال  3: التّنغمب ، مع2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع    : الّّثاء5: ال 

 :بداء الّرأ ي القراءة  ال داء املنتظر: حتديد القرائن املمزّية للنّص ، التّفسري، تلخيص نّص، ا 

بداء الّرأ ي  4: الترّّصف يف النّص ، مع3: معاجلة النّص، مع2: القراءة اجلهريّة، مع1معايري التّقيمي: مع     : ا 

 :س تعامل قواعد اللّغة نتاج مجل و نصوص ال   ا  حتتوي عىل الّظواهر داء املنتظر: تعّرف الّظاهرة اللّغويّة من خالل تعّرف عالمة ال عراب املناس بة للوظيفة/ توظيف الّظاهرة من خالل ا 
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 املدروسة

 : توظيف الّظاهرة اللّغويّة2: تعّرف الّظاهرة،  مع1معايري التّقيمي: مع  

 :نتاج الكتايب نتاج نّص رسدي يتضّمن مقاطع تفسرييّة. ال داء املنتظر: ال   ا 

 : حسن العرض5: ثراء اللّغة و طرافهتا،   مع4: الترّّصف يف منط الكتابة، مع 3: سالمة بناء النّص، مع2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع  

 دمع و عالج 12
  نتاج س تعامل قواعد اللّغة ـ ال   الكتايب   دمع وعالج جامعي: تواصل شفوي ـ قراءة ـ ا 

   نتاج الكتايب  دمع و عالج يراعي الفروق الفرديّة يف القراءة و قواعد لغة وال 
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 ـدد   6ختطيط الوحـدة عــ

نة                                   اللّغـة العربيّـة اجملال:   الّسادسة:الس ّ

       يتواصل املتعمّل بس تعامل اللّغة العربيّـة كفاية اجملال:
 حياور ال خر منجزا أ عامل لغويّة حمرتما الّسلواكت التّواصلّية. التّواصل الّشفوي: كفاية املـواّد:   

 موّظفا قدراته يف بناء املعىن. يقرأ  نصوصا متنّوعةالقـــــــــــــــراءة: 

 ينتج نّصا يوّظف فيه أ مناطا متنّوعة من الكتابة. ال نتاج الكتــابــي: 

س تعامل قواعد ال  يوّظف ال بنية اللّغويّة و قواعد الّرمس يف التّواصل. لّغة:ا 

 احملتــوى الهـــــدف مكّون الكفاية النّشاط ال اّيم

1 

عداد مرسحيّة يراعي خصائص اخلطاب الّشفوي ينتج  خطاب تواصل شفوي  حماورات حول ال س تعداد للحفل املدريس: ا 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ا بيّنا من عالقاتم
 يتعّرف نوع النّص 

 طريقة معل: ال مر يف التّعلاميت، ترتيب التّعلاميت

ند: نص: درس يف البذر/ ص:  ع ق183الس ّ

 تعّرف املرّكب التّميزيي: التّميزي مفردة/ مرّكب بجلّر    يتعّرف عنارص بعض الرّتاكيب اجلزئيّة و يس تعملها يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

2 

 راءةق
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 قواعد لعبة: صيغة ال مر: ترتيب التّعلاميت

ند: نص: ال وّزة املطيعة / ص:   ع ق187الس ّ

 ميزي مفردة/ مرّكب بجلّر   توظيف املركّب التّميزيي: التّ  يتعّرف   بعض الرّتاكيب اجلزئيّة و يس تعملها يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

نتاج كتايب  خصائص املقطع التّوجهييي: تعلاميت، نصاحئ، توجهيات ينّظم عنارص املنتوج املنتظر خيّطط لكتابة نّص  ا 

3 
 قراءة

حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 نصاحئ و توجهيات: صيغة ال مر

ند: نص: ا    ع ق191ىل أ بناء املدارس / ص: الس ّ

 تعّرف املرّكب املوصول ال مسي  يتعّرف   بعض الرّتاكيب اجلزئيّة و يس تعملها يترّصف يف امجلةل قواعد لغة
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نتاج كتايب س تعامل معجم مالمئ للموضوع املطروق حيّرر النّص  ا   املقطع الت.ّوجهييي: ال مر و الّّنيي  ا 

4 

تج تواصل شفوي ن  خطاب ي
عمل وسائل التّعبري اللّغوي)ال شارة ـ ال مياء ـ يس ت

 قسامت الوجه...(
طار مرسحيّة يمّت عرضها يف احلفل املدريس  حماورات يف ا 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 طريقة معل: نصاحئ و توجهيات ، صيغة ال مر

ند: نص: امحلامة امل  ع ق194طّوقة / ص: الس ّ

 توظيف  املركّب املوصول ال مسي يتعّرف عنارص بعض الرّتاكيب اجلزئيّة و يس تعملها يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

5 

 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي 

 ما بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

س تعامل املصادر  قواعد لعبة: ترتيب التّعلاميت/ ا 

ند  ع ق198: نص: ترويض الّصقر / ص: الس ّ

 توظيف املركّب التّميزيي و املركّب املوصول ال مسي يتعّرف عنارص بعض الرّتاكيب اجلزئيّة و يس تعملها يترّصف يف امجلةل قواعد لغة

نتاج كتايب س تعامل املصادر  ا س تعامل معجم مالمئ للموضوع املطروق حيّرر النّص  ا   املقطع التّوجهييي: ا 
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 قراءة
حيلّل النّص ا ىل مكّوانته و يتبنّي ما 

 بيّنا من عالقات
 يتعّرف نوع النّص 

 نصاحئ و توجهيات: املراوحة بني صيغة ال مر و املصدر

ند: نص: من أ جل حّصة الّرضيع / ص:   ع ق202الس ّ

 املزيد تعّرف امس الفاعل من يش تّق من الفعل الثاّليث بعض ال سامء يترّصف يف الفعل قواعد لغة

نتاج كتايب  يعرض نّصه عرضا واحضا حيّرر النّص  ا 
 سالمة التّنقيط

 الفقرات يف املقطع التّوجهييي 

7 

 تقّمص ال دوار يف مرسحيّة تقّدم يف احلفل املدريس يتقّمص أ دوارا ينتج خطاب تواصل شفوي

 قراءة
يترّصف يف مبىن النّص و / أ و 

 مضمونه
 يلّخص النّص دون ال خالل مبعناه العام

نتاج تأ ليف خمترص يعّرف مبوضوع املقطع التّوجهييي  ا 

ند: نص: حسن التّدبري / ص:   ع ق206الس ّ

 توظيف امس الفاعل من املزيد  من الفعل الثاّليث بعض ال سامء يش تّق  يترّصف يف الفعل قواعد لغة
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8 

 يبدي رأ يه يف القضااي اليّت يطرهحا النّص  يتّخذ موقفا نقداّي من النّص  قراءة
جياب بداء الّرأ ي فهيا سلبا و ا  براز قضيّة حسن الترّّصف و ا   ا 

ند: نص: حسن التّدبري / ص:   ع ق206الس ّ

 تعّرف امس املفعول من املزيد يش تّق من الفعل الثاّليث بعض ال سامء فعليترّصف يف ال قواعد لغة

نتاج كتايب نتاجه  ا   ورود املقطع التّوجهييي مضن النّص ـ التّثبّت من موضوعية املنتوج ال ّول  يتثبّت من حتقيق غرض الكتابة يقمّي ا 

 

9 

ّ  يتّخذ موقفا نقداّي من النّص  قراءة  يت يطرهحا النّص يقرتح حلول للقضااي ال
قرتاح حلول ملقاومة التّدخني و كيفيّة ذكل  ا 

ند: نّص: هل ال ختيار / ص:   ع ق210الس ّ

 توظيف امس املفعول من املزيد يش تّق من الفعل الثاّليث بعض ال سامء يترّصف يف الفعل قواعد لغة

نتاج كتايب نتاجه  ا   يقمّي ا 
ـ مالءمة املعجم ـ املوضوع يقمّي صياغة منتوجه من حيث سالمة الرّتكيب 

 ـ أ دوات الّربط ـ عالمات التّنقيط ـ سالمة العرض

 

تّساق النّص   قواعد ا 

 املنتوج الّّنايئ

دمـاج 10  ا 

دمايج لتوظيف خمتلف أ نشطة اللّغة العربيّة و ذكل من خالل:  نشاط ا 

  ّنتاج  اخل التّواصل الشفوي طاب مبراعاة خصائص اخلطاب الّشفوي و اس تعامل وسائل التّعبري غري اللّغوي عند تقّمص دور يف مبحاورة ال خر حمرتما الّسلواكت التّواصليّة عند ا 

 مرسحيّة

 :بداء الّرأ ي يف القضااي اليّت يطرهحا  القراءة  و ذكل بتحديد خصائص املقطع التّوجهييي و الترّّصف يف النّص و ا 

قتناص الثّعبان  / ص:   ةمن عامل القراء 216الّسنــد: نّص: ا 

 :س تعامل قواعد اللّغة  و ذكل بتعّرف و توظيف املرّكب التّميزيي و املرّكب املوصول ال مسي و امس الفاعل و امس املفعول من الثاّليث املزيد    ا 

 :نتاج الكتايب  بنتاج املقطع التّوجهييي مضن النّص الرّسدي ال 
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 تقيمي

 :ملتعمّل لل خر مضن عرض مرسيح يتقّمص فيه دورا معّينا و مراعيا خصائص اخلطاب الّشفويال داء املنتظر: حماورة ا التّواصل الّشفوي 

تساق، مع4: ال نسجام، مع3: التّنغمب ، مع2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع    : الّّثاء5: ال 

 :بد القراءة  اء الّرأ يال داء املنتظر: حتديد القرائن املمزّية للمقطع التّوجهييي، تلخيص النّص و ا 

بداء الّرأ ي  4: الترّّصف يف النّص ، مع3: معاجلة النّص، مع2: القراءة اجلهريّة، مع1معايري التّقيمي: مع     : ا 

 :س تعامل قواعد اللّغة  عول من الفعل الثاّليث املزيد و توظيفها.ال داء املنتظر: تعّرف الّظاهرة اللّغويّة : املرّكب التّميزيي و املركّب املوصول ال مسي و اش تقاق امس الفاعل و امس املف ا 
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 : توظيف الّظاهرة اللّغويّة2: تعّرف الّظاهرة،  مع1معايري التّقيمي: مع  

 :نتاج الكتايب نتاج نّص رسدي يتضّمن مقاطع توجهييّة ال   ال داء املنتظر: ا 

 : حسن العرض5: ثراء اللّغة و طرافهتا،   مع4ط الكتابة، مع : الترّّصف يف من3: سالمة بناء النّص، مع2: املالءمة، مع1معايري التّقيمي: مع  

 دمع و عالج 12
    نتاج الكتايب س تعامل قواعد اللّغة ـ ال   دمع وعالج جامعي: تواصل شفوي ـ قراءة ـ ا 

   نتاج الكتايب  دمع و عالج يراعي الفروق الفرديّة يف القراءة و قواعد لغة وال 
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