
 

 سنة خامسة املعّلم: أسامة صفراوي 3خمّطط الوحدة  2021-2020الّسنة الّدراسّية:  دوار احلاج عمرمدرسة 

 
 سرحّية األسد والّثعلب والوعلم مشروع القسم:

 يتواصل املتعّلم باستعمال الّلغة العربّية مشافهة وكتابة كفاية اجملال:
 ينتج نّصا يوّظف فيه أمناطا متنّوعة من الكتابة إنتاج كتايب:حياور اآلخر منجزا أعماال لغويّة حمرتما الّسلوكات الّتواصلّية  //   تواصل شفوي:  :كفاية املوادّ 

 يوّظف األبنية الّلغويّة وقواعد الّرسم يف الّتواصل قواعد لغة:يقرأ نصوصا متنّوعة موّظفا قدراته يف بناء املعىن  //   قراءة:   
   

 هدف الحّصة املحتوى  الهدف املمّيز مكّون الكفاية املاّدة الحّصة
تواصل  1

 شفوي 
مسرحّية األسد  تقّمص أدواراي ينتج خطابا

 والّثعلب والوعل
 يؤّدي دوره في املسرحّية

يحّلل الّنّص إلى مكّوناته  قراءة
 ويتبّين ما بينها من عالقات

يتعّرف القرائن املتواترة املمّيزة 
 )أو ملقطع منه( للّنّص 

 بداية الحكاية
 عّمي حّطابنّص: 

 يحّدد عناصر وضع البداية

 إنتاج
 كتابي

ينتج وضع بداية مناسب لبقّية الّنّص  وضع البداية اصر املنتوج املنتظرنع ينّظم يخّطط لكتابة نّص 
 الّسردي

يحّلل الّنّص إلى مكّوناته  قراءة 2
 ويتبّين ما بينها من عالقات

القرائن املتواترة املمّيزة يتعّرف 
 للّنّص )أو ملقطع منه(

 نهاية الحكاية

 فارس رغم أنفي
 ينتج خاتمة أخرى للّنّص 

قواعد 
 لغة

يغني الجملة ببعض املتّممات  يتصّرف في الجملة
 ويسّميها

 املفع فيه للّزمان
 املفع فيه للمكان

 بمفعول فيه للّزمان يغني فقرة
 ومرّكبامفردة  ومفعول فيه للمكان

قواعد  3
 لغة

يصّنف الفعل الّثالثي حسب أنواع  يتصّرف في الفعل
 حروفه األصول 

يوّظف الفعل املثال في املاض ي  الفعل املثال
 املضارع املرفوعو 

إنتاج 
 كتابي

ينتج وضع ختام مناسب لبقّية الّنّص  وضع الختام عناصر املنتوج املنتظر ينّظم يخّطط لكتابة نّص 
 الّسردي



 
 
 
 
 
 
 

 هدف الحّصة املحتوى  الهدف املمّيز مكّون الكفاية املاّدة الحّصة
تواصل  4

 شفوي 
مسرحّية األسد والّثعلب  تقّمص أدواراي ينتج خطابا

 والوعل
 يؤّدي دوره في املسرحّية

قواعد 
 لغة

يصّنف الفعل الّثالثي حسب  يتصّرف في الفعل
 أنواع حروفه األصول 

يوّظف الفعل املثال في املضارع  الفعل املثال
 املنصوب واملجزوم واألمر

إنتاج 
 كتابي

ينتج سياق تحّول مناسب لوضعْي  سياق الّتحّول  ينّظم عناصر املنتوج املنتظر يخّطط لكتابة نّص 
 بداية وختام

قواعد  5
 لغة

يكتب املفردة كتابة 
 صحيحة

الهمزة املتوّسطة على األلف  يرسم الهمزة املتوّسطة يرسم الهمزة
 وعلى الّنبرة وعلى الواو وعلى الّسطر

إنتاج 
 كتابي

ينتج سياق تحّول مناسب لوضعْي  سياق الّتحّول  ينّظم عناصر املنتوج املنتظر يخّطط لكتابة نّص 
 بداية وختام

 ــــــــــــــةــــــــــة املستهدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6
املثال يدير الحوار ويفصح عن وجهة نظره ويحّلل الّنّص إلى بنيته الّسردّية ويوّظف املفعول فيه للّزمان واملفعول فيه للمكان ويصّرف الفعل 

 ويخّطط إلنتاج نّص سردّي 
 
 
 


