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                                                       01 : الخصٌ.                                                                                     وق ــؽوم المنط: الميـــــــــــدان

 دقيقٌ                                                       45 : المدة.                                                                                     ؽوم المنطوق   :   النشـــــــــاط

 .                                                                                        العودة إلٍ الوطن :ــوانـالعنــــــ

:    الودف التعلمً

   .يجيب عن أسُلٌ تستودف المعنيين الظّاهري والّضمنً -

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح مؤشرات الكؾاءة

يجيب عن األزُلٌ 

 المطروخٌ
 (التّركيز علٍ المومٌ الثّانيٌ )تقديم الوضعيٌ اِنطّقيٌ األم

مرخلٌ 

 اِنطّق

يزتمع إلٍ النّص 

ويبدي اهتماما 

ينتح جمّ بزيطٌ 

تترجم المعنٍ العام 

 .للنّص

وأثناء ( ة)من طرف األزتاذ (العودة إلٍ الوطن)قراء النّص المنطوق 

ذلك يجب التّواشل البشري بينى وبين متعلميى مع اِزتعانٌ باألداء 

. الخس خركً والقراُن اللّػويٌ والػير لػويٌ

. طرح أزُلٌ خول النّص -

تجزٌُ النّص المنطوق قراءة واإلجابٌ عن األزُلٌ؟  -

 (ة)األزُلٌ مرفقٌ بالنّص المنطوقَيمكن لألزتاذ -

 (....خذفَإضافٌَتػيير الّشيػٌ)تعديلوا

 .ازتذّص القيم من النّص -

 .تدوينوا علٍ الّزبورة و قراءتوا -

مرخلٌ 

بناء 

 التعلمات

 

مّخظٌ  -

. المساهد

التّعبير عن  -

. المساهد

 :أساهد و أتخدث -

مطالبٌ المتعلمين مّخظٌ المساهد والتّعبير عنوا اعتمادا علٍ  -

 (العودة إلٍ الوطن )النّص المنطوق

 
 

 

استثمار  

 المكتسبات
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                                                      02 :                                         الخصٌ                            .التّعبير الّشؾوي: الميدان

 دقيقٌ      45 : المدة.                                                                  تعبير شؾوي     :  النشاط

  .                                                           العودة إلٍ الوطن : عنوان النص

  :  الودف التعلمً

.  ؽً وضعيات تواصليٌ دالٌلـــذايستعمل   الّصيػٌ  -

وضعيات و أنشطٌ التعلم مراخل ال
 

مؤشرات الكؾاءة 
 

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

 ؟بم كان يخس الكاتب خارج وطنى  -
يجيب عن األزُلٌ 

المطروخٌ 

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 التّعرف علٍ الّصيػٌ❶

( ـــذال)قراءة الؾقرة  و استخراج الّصيػٌ 

 

  :استعمال الّصيػٌ ❷

( ذال )اكمل الّشطر النّاقص من كل جملٌ بما يناسب المعنٍ مستعمّ 

 الّشطر الثّانً الّشطر األّول
 يجب الجزاُريون أرضوم -

 .عملنا بجد و إخّص  من أجل رؽعٌ ا لوطن -

 .ركزت الجزاُر علٍ تعليم أبناُوا بعد اِستقّل -

 .خاول الؾرنسيون نوب خيرات بّدنا -

 .خارب الجزاُريون اِختّل الؾرنسً -

- .................... 

- .................... 

- .................... 

- ....................  

-  

يتعرف علٍ الّشيػٌ  

 

 

 

 

يزتعمل الّشيػٌ  

 

اِستثمار 

 

(. لــذا) كون جمّ  مستعمّ ؽيوا ❸

-  ----------------------------------------- 

-  ----------------------------------------- 

-  ----------------------------------------- 

 

يوظف الّصيػٌ 

.  بجمل من إنشاُى
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 التعبير الشؾوي: الميدان

        03: الخصٌ                                                           .شؾوي إنتاج :   النشاط

 دقيقٌ      45 : المدة                                                          .     العودة إلٍ الوطن : الوخدة

  :  الودف التعلمً

 .مختلؾٌ سندات خّل من شؾويا إيجابيٌ وسلوكات قيم عن يعبر -
 

مراخل 

الخصٌ 
مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اِنطّق 

 

 لماذا كان الكاتب يفضل بلده علٍ جميع البلدان؟ -

 

يذكر األزباب التً جعلت 

الكاتب يفضل بلده علٍ 

 .بقيٌ البلدان

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

 الّشؾويالتّعبير ❶

ؽشل اِختّل الؾرنسً ؽً تؾريقنا َوظل المجتمع الجزاُري         

وها نخن اليوم .متماسكا رغم كل الظروف القاهرة الّتً مّر بوا 

. ننعم بالخريٌ و الوخدة الوطنيٌ ونؾخر بخب الجزاُر
 

       بين موقؾك من هذا الكّم  مدعما رأيك بالخجح و البراهين 

. لتقنع زمّءك بأؽكارك

 

. بعض العبارة الّتً يمكنك اِستعانٌ بوا

 .ما يزيد عن القرن من اِختّل الؾرنسً -

 .مخاوِت طمس الوويٌ الجزاُريٌ  -

 .المدارس الؾرنسيٌ بالجزاُر -

 .الكتاتيب -

 .تعدد اللوجات ومخاولٌ زرع الؾتن -

 .شموليٌ الثّورة التّخريريٌ -

 .خب الجزاُريين بعضوم بعضا و تعاونوم -

 

. قراءة الّسند-

. مناقشٌ المتعلمين خول الّسند

. استخراج العناصر - 

 (يقنع زمّءه/يدعم جوابى بالخجح/يبين موقؾى)-

. البٌ المتعلمين بالتّعبير شؾويامط-

 

 

 يجيب عن  -

 األزُلٌ 

 

 .يبدي رأيى  -

 

 

 

 

 

 .يقرأ الّزند -

 يزتذرج العناشر -

. يعبر سفويا  -

اِستثمار 

 .انتاج نص ❸

 .جماعً نص انتاج  -
ينتح نشا سفويا   -
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ؽوم المكتوب : الميدان

      04 : الخصٌقراءة                                                                         :   النشاط

 دقيقٌ                                               45 : المدة.                                                     كلنا أبناء وطن واخد : العنوان

 :الودف التعلمً

. يؾوم ما يقرأ  و يستعمل المعلومات الواردة ؽً النّص المكتوبيقرأ قراءة مسترسلٌ و  -
 

المراخل  
 

مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

 اِنطّق

يجيب عن األزُلٌ  لماذا أراد الكاتب العودة إلٍ وطنى؟ -

المطروخٌ  

ت 
ما

عل
لت
 ا

ء
نا

ب

: التعبير عن الّشورة❶
 

التعبير عن الّشور ة 

يبدي رأيى  

 

 

 

 

-  
 

  القراءة الّصامتٌ❷

.  دعوة المتعلمين لقراءة النّص قراءة شامتٌ

  :طرح زؤال آذر ِذتبار مدى الفوم

 ؟ ماذا تذكر الكاتب

 :القراءة النّموذجيٌ ❸

النص قراءة واضخٌ و معبرة و دعوة المتعلمين  إلٍ اِزتماع  لقراءة  (ة)يقرأ األزتاذ

. جل اإلدراك البشري أالنّموذجيٌ والكتب مفتوخٌ من   (ة)األزتاذ

  القراءات الؾرديٌ❹

يتداول المتعلمون  علٍ القراءة فقرة فقرة و مطالبٌ البقيٌ بمراقبٌ زميلوم ـ و تشخيد 

األذطاء ـ  

. تدوين الكلمات الّشعبٌ علٍ الّزبورة و قراءتوا مع توظيفوا فً جمل مفيدة

: طرح أزُلٌ خول النّص تتذلل قراءة المتعلمين 

 متٍ و أين وقعت أخداث قشٌ طفولٌ الكاتب؟. 

 ......................................... 

تثمين اإلجابات المبدعٌ و تدوينوا علٍ الّزبورة كل مرة و تكرارها 

   يزتمع و ينتبى 

 

يجيب عن أزُلٌ 

 

يقرأ النص قراءة جيدة 

 

يسرح الكلمات و 

يوظفوا 

يفوم النّص المقروء  

و يجيب عن أزُلتى 

 

يقرأ النّص بيزر 

 

اِستثمار 

  .لكامل النّص  (ة)قراءة ذتاميٌ من طرف األزتاذ

. من كراس النّساطات فً اللػٌ العربيٌ  (أؽوم النّص) ين إنجاز التمرين

: لذص النّص مزتعينا باألفكار التّاليٌ ❶

 .كثرة المساكل بين المعلم الفرنزً و تّمذتى الجزاُرييّن -

 .عودة الكاتب إلٍ مزقط رأزى -

 .خّب األطفال لبعضوم و تأثرهم بسير الجامع -

 .تفرقٌ التّّميذ من قبل المعلم الفرنزً -

  .تدذل األولياء لتشخيد األمور و نور المعلم الفرنزً عن فعلى -

 .يلذص النّص 

 .التّشخيد الجماعً -

 .التّشخيد الفردي -
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ؽوم المكتوب : الميدان

 05: الخصٌ.                                                                         مخؾوظات :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                            ؽداك العمر يا وطنً : العنوان

. يؤدّي المخؾوظات أداء معبـّرا-    :الودف التعلمً
 

 مؤشرات الكفاءة وضعيات و أنشطة التعلم المراحل 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 تختفل الجزاُر بعدة أعياد عالميٌ َ -

. عدد ما تعرف منوا -

يجيب عن 

 .األزُلٌ

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

: تقديم و شرح المعنٍ اِجمالً ❶

 (يمكن ازتعمال الكتاب)الكسف عن المقطوعٌ المكتوبٌ علٍ الّزبورة  -

 
 

 .قراءة معبرة و ملخنٌ  (ة)قراءة  المقطوعٌ من طرف األزتاذ -

 .قراءات فرديٌ  مع مخاكاة القراءة النموذجيٌ  -

.  طرح  أزُلٌ للفوم -

. سرح المفردات الّشعبٌ  -

  يتم تخفيظ المقطوعٌ  عن طريق المخو التدريجً و األداء الجماعً و الفردي -

يتابع باهتمام 

يقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخفظ

 استثمار
 المكتسبات

. إنساد جماعً من طرف االمتعلمين -

 .يمكن اإلنساد شفا بشف من أجل المنافزٌ و تسجيع الشف األخزن أداء -

 

يقرأ و يؤدي 

 

   :مّخظٌ

 . أبيات األول4ٍتخصص الخصٌ األولٍ لتخؾيظ  -

 .تخصص الخصٌ الثّانيٌ لتخؾيظ األبيات الباقيٌ -

. تخصص الخصص الثّالثٌ لّستظوار -
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ؽوم المكتوب : الميدان

 06/07 : الخصٌ.                                                                       نخو--قراءة  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     90 : المدة.                                    الؾعل المضارع– كلنا أبناء وطن واخد : :العنوان

 :الودف التعلمً

 .يقرأ قراءة مسترسلٌ و يخدد أؽكار النّص- 

 .علٍ جوازم الؾعل المضارعيتعرف - 

 

 التقويم
  الوضعيات التعلميٌ والنساط المقترح

 المراخل

يجيب سفويا عن 

 .األزُلٌ

. العودة إلٍ النص المقروء وطرح أزُلٌ خول المعنٍ الظاهري للنص

  ولماذا؟؟هل أثرت تربيٌ المعلم الفرنزً فً األطفال  -

مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة شخيخٌ 

يجيب عن األزُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

جمل  

. يخدد األفكار األزازيٌ

تلذيص النص  -

علٍ ضوء 

 .األفكار األزازيٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

. من المتعلمين قراءة النّص قراءة شامتٌ(ة)يطلب األزتاذ

. طرح زؤال ِذتبار القراءة الّشامتٌ

 (تجزيد األهداف الخس خركيٌ)تليوا قراءة جوريٌ معبرة

يفزد األزتاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا علٍ خزن القراءة وجودتواَ وعلٍ من لم 

. (فقرة/فقرة)يقرأ فً خشٌ األولٍَ

. سرح وتوظيف عبارات أذرى من النص

 .دد فقرات النّصح* 

 .(األفكار األزازيٌ )ضع عنوانا منازبا لكل فقرة*

 .لمتعلمين بتلذيص النّص اعتماد أفكاره األزازيٌمطالبٌ ا*

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

خروف الجزم يتعرف علٍ 

 .وعملوا

 

 

 

 

 

يجيب عن األزُلٌ 

 

 

.  يسارك فً بناء القاعدة

 (الظاهرة النخويٌ)المرخلٌ الثانيٌ

 :قراءة الّسند❶

 
 المناقشٌ❷

 ما نوع األفعال الملونٌ ؟

 وكيف تزمٍ؟؟ما الخروف الّتً زبقتوا

؟ ما التّػيير الّذي طرأ عليوا 

 :بناء القاعدة❸

: مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقسٌ و الخوار يتوشل األزتاذ

  

. اِنجاز الفردي

 .تّشخيد الجماعًال

 .التّشخيد الفردي

 30ص1التّمرين رقم   إنجاز التمارين من دفتر األنسطٌ:التّدريب❹ 

 ادذل خروف الجزم علٍ األفعال و غير ما يجب تػييره -

 أمام المزتعمر (تضعف).....عزيمٌ الجزاُريين يوماَ (تنقص)..... -

َوبقً الّسعب شامدا  فً وجى الظلم و خارب العدوان َو لذلك عليكم 

 .   واجبكم نخو وطنكم الخبيب(تنزون).....أن تكملوا المسوارَ

التدريب 

 واِزتثمار

 

 
 

www.motafawik.com | موقع املـَُتَفِوْق الدرايس الجزائري

www.m
ota

faw
ik.

co
m



 األسبوع: 02                  الوويٌ الوطنيٌ:              المقطعاللػٌ العربيٌ  :         المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيزمزيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــازم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

ؽوم المكتوب : الميدان

 08/09 : الخصٌ.                                                                     صرف---قراءة : النشاط

                                                                                                                                                                                دقيقٌ                                                     90 : المدة                                       .   الؾعل المزيد---كلنا أبناء وطن واخد : الوخدة

    :الودف التعلمً 

. يصرف الؾعل المزيد بخرف واخد مع الّضماُريؾوم ما يقرأ و -  

 المراخل الوضعيات التعلميٌ والنشاط المقترح التقويم

. العودة إلٍ النّص المقروء وطرح أزُلٌ خول المعنٍ الظّاهري للنّص .يجب عن األزُلٌ

 ماهً الزيازٌ الّتً انتوجوا المعلّم الفرنزً؟-
مرخلٌ 

 اِنطّق

 

يقرأ قراءة شخيخٌ 

يجيب عن األزُلٌ 

يوظف الكلمات  الجديدة فً 

. جمل 

 .يجيب عن األزُلٌ

 (قراءة)المرخلٌ األولٍ

 (تجزيد األهداف الخس خركيٌ)قراءة جوريٌ معبرة

ح  المجال للمتعلمين للقراءة  مركزا علٍ خزن القراءة وجودتواَ وعلٍ فس

. من لم يقرأ فً خشٌ األولٍ والثانيٌ

. رح وتوظيف عبارات أذرى من النّصش

 .رح أزُلٌ التّعمقط

 .ازتذّص القيم التّربويٌ من النّص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرخلٌ بناء 

 التعلمات

 

 

 

يتعرف علٍ الفعل 

 .المزيد بخرف واخد

 

 

 

 

 

يجيب عن األزُلٌ 

 

 

.  يسارك فً بناء القاعدة

( الصيؼ الّصرؽيٌ)المرخلٌ الثّانيٌ

 :قراءة الّزند❶

 
 المناقشٌ❷

ما نوع األفعال الملونٌ؟ 

هات الفعل الثّثً من كل فعل 

هل لخروف الّزيادة أثر فً المعنٍ؟ 

......................................................................... 

 :بناء القاعدة❸

 :مع متعلميى إلٍ  (ة)عن طريق المناقسٌ و الخوار يتوشل األزتاذ

 
. يشرف األفعال

التّشخيد  -

 .الجماعً

 .التّشخيد الفردي -

 

 

 

 30ص2التمرين رقم : إنجاز التمارين من دفتر األنسطٌ:التّدريب ❹

 اكمل تشريف األفعال -

األمر المضارع الماضً األفعال 

............ أنتِت ............ أنا............ أنتواشل 

............ أنتما............ هما............ هوأنجد 

............ أنتم............ هً............ هنّ أوقف 

 

 

التدريب 

 واِستثمار
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 األسبوع:02                   الوويٌ الوطنيٌ:              المقطعاللػٌ العربيٌ  :         المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيزمزيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــازم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

. ؽوم المكتوب : الميدان

 10 :  الخصٌ.                                                                              مطالعٌ  :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة                 (                            أبطال من الوطن)أوسع معلوماتً : العنوان

  :   الودف التعلمً

 .و استعمال المعلومات الواردة ؽً الّسندات إثراء الّرصيد اللّػوي و المعرؽً  -
 

 

المراحل 
 

النشاطات المقترحة 

 

 التقويم
  

وضعيٌ 

اِنطّق 

 

؟ لكّل منطقٌ أبطال َ اذكر أبطاِ من منطقتك زاهموا  فً ازتقّل الجزاُر 
يذكر أبطاِ من 

  .منطقتى

بناء التعلمات 

 .توجيى المتعلمين لقراءة النص قراءة متبشرة  -

-  

 
 

 
 

 .ضرورة إقناع المتعلمين  بأن النّص هو الّزند فً ازتنباط الفوم الّشخيد- 

. غرس منوجيٌ ازتعمال الكناش لتدوين المشطلخات الجديدة عليوم -   

 .مناقسٌ المتعلمين فً فخوى النّص عن طريق الخوار  - 

 

يقرأ 

 

يدون  

 

يزتذلص 

اِزتثمار 

.  يزتذلص المتعلمون  المعلومٌ تدون علٍ الّزبورة  -

. (ة)قراءة نموذجيٌ من طرف األزتاذ -

.  قراءات فرديٌ من طرف المتعلمين -

ازتذّص 

المعلومٌ 

 : مّخظٌ   

 .يتم توزيع الّسندات علٍ خصص المقطع -

 .يمكن اعتماد قصص خارجيٌ  لوا عّقٌ بالمقطع -
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 األسبوع:02                   الوويٌ الوطنيٌ:              المقطعاللػٌ العربيٌ  :         المادةالخامسٌ ابتداًُ : المستوى

 .تيزمزيلت:  وِيــــــــــٌ.                              دورـــــــــازم بـــــــــبلق : اذـــــــاألست

 

 

 .اِنتاج الكتابً : الميدان

 11: الخصٌ                                                                (تدريب)تعبير كتابً :  النشاط

                                                                                                   دقيقٌ                                                     45 : المدة .                                                           مقابلٌ شخصيٌ تاريخيٌ :العنوان

  :  الودف التّعلمً

 .مكتسباتى موظؾا تواصليٌ وضعيات عن كتابيا يعبر- 
 

المراخل 
 

مؤشرات الكؾاءة وضعيات و أنشطٌ التعلم 

مرخلٌ 

اإلنطّق 

 

 ؟ اذكر سذشيٌ من الّسذشيات التّاريذيٌ تتمنٍ لقاءها -

أن يجيب المتعلم عن 

األزُلـــٌ المطروخـٌ 

ء
نا

ب
 

ت
ما

عل
لت
ا

 

  30 من دفتر األنسطٌ ص1خل التمرين 

.  يكمل الخوار بكتابٌ األزُلٌ المنازبٌ❶

- ................................................. 

 عن 1957م بمدينٌ مزيف وِيٌ المزلٌ َوكان التخاقً بالثورة زنٌ 1940ولدت زنٌ   -

 طريق اتشاِت مع جيش التّخرير َقمت بوا بعد ما قشدت أذوالً فً بلديٌوِد دراج 

- ........................................................................ 

 َمعركٌ 1957معركٌ جبل سلّيٌ أكتوبر : ساركت فً الكثير من المعارك لعل أهموا  -

 1959 بقيادة زً الخواسَمعركٌ جانٌ مارس 1985مركز برقوق أوت 

- ............................................................. 

لقد تقلدت العديد من المزؤوليات َوكان لً عظيم الّسرف أن تضع القيادة كامل ثقتوا فً و  -

 .كاتب المنطقٌ الرابعٌَعريف إذباري لقزم1969ٌكاتب القزمٌ : منوا

- ......................................................................... 

معك خقَفالمرأة أعطتللثورة الكثير َوكانت  جنبا لجنب مع أذيوا الّرجل فً كفاح التّخرر  -

  .ربيعٌَومونيٌَوناجً يمينٌ و غيرهنّ :َولقد عرفت من بينوّن المجاهدات 

- ................................................................ 

 لقد عرفت العديد من المزؤولين بخكم مونتً ككاتب  خيث عايستوم عن قرب َ أذكر منوم -

العقيد زً الخواسَالراُد عمر شذريَالّراُد مخمد روينٌَمزؤول النّخيٌ : 

 . الّرابعٌ أخمد بن ابراهيم الّضابط األّول رمضان خزونً و غيرهم

- ......................................................................... 

من المواقف الّتً أثرت بً و بقيت عالقٌ  بذهنً َازتسواد رفيقً الّشادق بكريسٌ َكان  -

 .يوما ِ ينزٍ َبكينا بخرارة عليى و طبع كلّواخد منّا علٍ جبينى قبلٌ الوداع

- ................................................................. 

الّرزالٌ الّتً أوجووا للسباب الجزاُري َأّن الجزاُر األمس كانت بخاجٌ إلينا أّما جزاُر  -

 .اليوم فوً بخاجٌ إليكم يا جيل اِزتقّل َأنتم الخماة ومنكم زيسرق غدّ بازم إن ساء هللا

 

 

. يقرأ الّزند

 

 

 

 

 

. يكمل الخوار

 

 

 

 اِستثمار

  

  .يكتب خوارا جماعيا  -

 

المساركٌ فً كتابٌ 

 . الخوار 
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