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  الوحدات المجاالت القراءة  التراكیب الصرف التحویل اإلمالء
 1 تقویم شخصي

التنوین في 
المقصور 

والمنقوص 
 والممدود

 المجرد والمزید
نائب الفاعل+الالزم والمتعدي  
 

 كلنا اخوة

 تكریم االنسان
القیم 

اإلسالمیة 
والوطنیة 
 واإلنسانیة

 األولى

2 

المنقوص والمقصور 
 والممدود

 إعراب األفعال الخمسة
 

 غریب في وطنھ
3 

 تقویم ودعم
 تقویم ودعم

 
 ولد الھدى

4 

التاء المربوطة 
 والمبسوطة

المفرد والمثنى والجمع 
 المذكر والمؤنث

 أحوال الخبر
طریقي الى 

 الكتابة

 الشارب والعصا
الحیاة الثقافیة 

 والفنیة
 الثانیة

5 

 النكرة والمعرفة
والحرفیة النواسخ الفعلیة   

 
 االستاذة

6 

 7 مطرب الحي تقویم ودعم
 8 تقویم ودعم ما سبق لجمیع التالمیذ

 9 دعم خاص أو أنشطة موازیة

 ھمزتا الوصل
 والقطع

 مصدر الثالثي
 المفعول المطلق

 
االنترنیت عالم 

 بال حدود

عیون ال تعرف 
 المستحیل

العلم 
 والتكنولوجیا

 الثالثة

10 

ثيمصدر غیر الثال  
 المفعول ألجلھ

 
 العلم ینتصر

11 

 12 المركبة تقویم ودعم

ألف 
ثبوتھا"ابن"  

 وحذفھا

 المتصرف من األفعال
 التوكید 

 
 الطفل والعصفور

 رحلة الى مصنع
حمایة البیئة 

وحقوق 
 اإلنسان

 الرابعة

13 

 الجامد من األفعال
 البدل

 
المصالحة و 

 االنصاف
14 

ي الصحراءلیلة ف تقویم ودعم  15 
 16 تقویم ودعم ما سبق لجمیع التالمیذ

 17 دعم خاص أو أنشطة موازیة

 الھمزة
 المتوسطة

 اسم الفاعل
 الحال والجملة الحالیة

 
 قصة البرید

 المشھد االعالمي
وسائل 
االتصال 
 والتواصل

 الخامسة

18 

م المفعولسا  
 جمع المذكر والمؤنث السالمین

 
 الھاتف المحمول

19 

 20 تحیة دار اإلذاعة تقویم ودعم

 الھمزة
 المتطرفة

م التفضیل من الثالثيسا  
 التمییز الملفوظ والملحوظ

 

 ماذا حدث لقریتي؟

 بیت العرس
المظاھر 
العمرانیة 
والصناعة 

 واإلنتاج

 السادسة

21 

 المضاف إلى یاء المتكلم
 

 مدینتي المستثنى بإال
22 

 منزلي تقویم ودعم
23 

قویم ودعم ما سبق لجمیع التالمیذت  24 
 25 دعم خاص أو أنشطة موازیة

 األلف اللینة
مقصورة 
 وممدودة

 اسم الزمان
 المفعول فیھ

 

 معمل السكر

 الحیاة للجمیع
الصحة 
والتغذیة 
والریاضة 
 واألسفار

 السابعة

26 

 اسم اآللة
 النداء

 
 قیمة العمل المنتج

27 

 تقویم ودعم
 

 الفالح
28 

 اسم اإلشارة
 كلمات شاذة

الصحیحأنواع الفعل       
نصب المضارع والجملة 

 المؤولة
 

 الفروسیة

 جسمك و اآللة

 الثامنة 

29 

 أنواع المعتل
 العطف

 
العسل غذاء 

 وشفاء
30 

 تقویم ودعم
 

 رحلة في بحر
31 

 32 تقویم ودعم ما سبق لجمیع التالمیذ
 33 دعم خاص أو أنشطة موازیة

اءات آخر السنةإجر  34 

عزیوي رضوان: االستاذ  
 المستوى الخامس

2012/2013:السنة الدراسیة   

  المملكة المغربية

  وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي

  كوين األطر و البحث العلميو ت

  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

  الحسيمة تازة تونات كرسيف لجهة
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 التربیة الفنیة نشاط علمي تربیة بدنیة
   االجتماعیات

التربیة على 
 المواطنة

 تاریخ جغرافیا
  

  1 أسبوع التقویم الشخصي

التنظیم و 
 االنضباط

 الخالئط
استحضار مفاھیم 
 السنوات السابقة

 ما ھو الحق؟
أتعلم مبادئ أولیة في 

 التعبیر الخرائطي
 

ألمس والیوم حیاتنا بیت ا  
 اللباس و السكن

2 
 
 
 
I 

 3 الدائرة اللونیة الذوبان

فصل مكونات 
 خلیط

التدرج من األحمر إلى 
 األصفر

 ما ھو الواجب 
أستعمل مقاییس مختلفة 

: 
. . .القسم ، الحي   

 حیاتنا بین األمس والیوم 
المواصالت   

4  

تمرینات 
الجدع و 

الرجلین و 
 الذراعین

 شروط التوالد
التدرج من األصفر إلى 

 الزرق
5 

II 
أعضاء التوالد 

 عند الحیوان
التدرج من األزرق إلى 

 األحمر
ما العالقة بین 

 الحق
و الواجب    

 أتعرف معنى الطبوغرافیا 
 السھل الجبل الھضبة

حیاتنا بین األمس والیوم 
التجارة   

6 

وظیفة أعضاء 
 التوالد

 7 الجمع بین ما سبق

ـقـــــویــــــــــــــــم  و   دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتـــــــ  8 
ـــــــــةأنـــــــــــــــشـــــطــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــوازیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9 

 العاب الجري
 عبر الحواجز

تبادلة العالقات الم
بین مكونات 

 الغایة
 عناصرھا

 الصورة

كیف اعد و 
 اقدم ملفا

أتعلم قراءة خطوط 
 التسویة

حیاتنا بین األمس والیوم 
: 

 التعلیم

10 

III 
أھمیة الوسط 

 الغابوي
 مدلولھا

أتعرف بعض مكونات 
 المناخ

11 

الجري 
 السریع

حقوقي  نوعھا حمایة الغابة
وواجباتي في 
 البیت واالسرة

س درجة الحرارة و قیا
 التساقطات 

 كیف ادرس مآثر مدینتي
12 

 13 تصنیفھا انتشار الضوء
IV 

الجري 
 بالتناوب

 " "" الصورة المركبة العلبة المظلمة
 في الطریق

كیف استأنس بعمل 
 جغرافي

 كیف أدرس قریتي
14 

 15 عالقة الصورة بالمحیط تكون الصورة
 16 تــــــــقـــــویــــــــــــــــم  و   دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــةأنـــــــــــــــشـــــطــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــوازیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  17 

 العاب الوثب
 " " "" القریب تحقیق التوازن

 في المدرسة
:وصف مجال ریفي  
 المجال الجغرافي

:امثل في جدول زمني   
, شخصیات , احداث 

2 1أشیاء   

18 
V 19 البعید الموازین 

 القفز الطولي
كیف امارس  سلم األبعاد استعمال المیزان

 المواطنة
:وصف مجال ریفي  
 توزیع السكان

20 
 21 تحت المشي والجري

VI 
ثيالقفز الثال  

المفاصل وأھمیتھا 
 في الحركة

انتخاب مجلس  فوق
 القسم

:وصف مجال ریفي  
 انشطة السكان

 اكتشف ماضیا قریبا
22 

 23 الجمع بین ما سبق دور العضالت
 24 تــــــــقـــــویــــــــــــــــم  و   دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــشـــــطــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــوازیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأنــــــــــــ  25 
العاب 
 جماعیة

السلوك الغذائي 
 عند الحیوان

مستوى النظر ونقطة 
 التالشي

كیف ننجز 
جریدة 
 المدرسة

:وصف مجال حضاري  
 اصف شكل الحي

بعیدا اكتشف ماضیا   
 بواسطة وثیقة مكتوبة

26 

VII 
التمریر و 
 المراوغة

مقارنة الخاصیات 
المشتركة 

للحیوانات العاشبة 
 والالحمة

الخطوط العمودیة 
 واألفقیة

27 

التصویب و 
 القذف

السالسل 
 والشبكات الغذائیة

تموضع المساحات في 
 الفضاء

من مجلس 
القسم الى 
المجلس 

 البلدي

:وصف مجال حضاري  
نشطة البشریةاال  

اكتشف ماضیا بعیدا 
)االركیولوجیا(  

28 

التموضع و 
 الحركة

تحلیل الضوء 
 األبیض

تموضع الشكل في 
 الفضاء

29 

VIII 
تطبیقات على 

 الكرة

تركیب الضوء 
 األبیض

كیف اخطط و  المستوى البعید والقریب
 انجز مشروعا

دراسة مشكل في المجال 
الحضاري -الریفي   

معلمة  تكوین ملف حول
موجودة في البیئة 

 المحلیة

30 

 31 الجمع بین ما سبق األلوان
 32 تــــــــقـــــویــــــــــــــــم  و   دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ةأنـــــــــــــــشـــــطــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــوازیـــــــــــــــــــــــــــ  33 
 34 دعـــــــــــــــــــــــــــــــــم ســنــــــــــــــــــوي




