
 

 

 

 

 

 قراءة

 أركان النص السردي

 تلخيص النص السردي

 خصائص النص الىصفي

 قىاعد اللغة

 الهركّب الّنعتي والهركّب العطفي

 الهفعىل للّزنان الهفعىل فيه للهكان

 الفعل الهههىز في الهاضي والهضارع الهرفىع

 الفعل الهههىز في الهضارع الهنصىب والهجزوم واألنر

 الههزة آخر الكلهة 

 اإلنتاج الكتابي

وضع الّنهاية / وضع البداية : يحّرر نّص   

 سياق الّتحّىل

 النّص الّسردي الهكتهل 

الهكان: الهحّطة الىصفّية   

الّشخصّية : الهحّطة الىصفّية   

 الىصف الهلتحو بالّسرد

 

 

محاور دروس السنة الخامسة  
 الثالثي الثاني

 



 

 

 التربية اإلسالنية

 سىرة الهطففين

 سىرة اإلنشقاق

 قىل الهعروف 

 الّتىاضع

  نن سىرة آل عهران18اآلية 

 الصلىات الخهس

 اإليقاظ العلهي

 أعضاء الّتنّفس لدي اإلنسان 

 وقاية الجهاز الّتنّفسي

 الّدورة الّدنىّية عند اإلنسان 

 الرياضيات

 الجهع والّطرح والضرب 

(القاسو عدد ذو رقهين فأكثر  )القسهة    

 التصّرف في األعداد العشرّية تكىينا وكتابة وقراءة وتفكيكا وتركيبا ونقارنة وترتيبا 

 الهتر الهربع و أجزاؤى ونضاعفاته  

الهستقيهات الهتعاندة  -  الهستقيهات الهتىازية    

الهىّسط العهىدي لقطعة نستقيو   

تاريخ  

:  ظهىر اإلسالم 

 (الفترة الهكّية )ـ  حياة الّرسىل 

ـ الهجرة والفترة الهدنّية  

 



 

 

ـ تىحيد القبائل في الجزيرة العربية  

ـ بداية تشّكل الهبادئ العاّنة للهجتهع اإلسالني  

ـ الخالفة الّراشدة  

: انتشار اإلسالم في بالد الهغرب و األندلس 

 (عقبة بن نافع  )ـ تأسيس القيروان 

ـ القيروان قاعدة لنشر اإلسالم في بالد الهغرب واألندلس 

ـ الهقاونة البربرية 

جغرافيا  

:  الهشهد الحضري الهحّلي 

ـ نىضع الهدينة ونىقعها  

ـ ارتفاع الكثافة السّكانّية 

ـ تصهيو الهدينة 

ـ نركز الهدينة و األحياء  

ـ أنشطة الهدينة 

: نشهد ندينة تىنس العاصهة 

ـ نىضع الهدينة ونىقعها  

ـ تصهيو الهدينة 

ـ ارتفاع الكثافة السّكانّية  

ـ الهركز و األحياء  

ـ األنشطة والىظائف 

 

 

 



 

 

التربية الهدنّية  

واجبات األبناء في العائلة  

حقىق األبناء في العائلة  

عالقة الهدرسة في العائلة  

حقىق الهتساكنين وواجباتهو 

Français 

Module 4 : Découvrons les secrets d’une bonne santé 

Accorder le verbe avec son sujet . 

Conjuguer les verbes en « ir » au présent  

Module 5 : Organisons notre vie entre le travail et les loisirs 

Reconnaître et à utiliser des déterminants 

Conjuguer les verbes « aller » et « faire » au présent 

Ecrire des noms au pluriel avec « s » et avec « x »    

Module 6 : Découvrons d’autres pays 

Reconnaître et à utiliser l’adjectif qualitatif  

Conjuguer les verbes « lire » , « écrire » et « dire » au présent 

Accorder l’adjectif qualitatif  

 


