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ٚاطية الشعبية  ٚية الديمق  الجمهڤرية الجزائ
ارع التربية الڤطنية   ٛو

ٚية  ٚ وسط مدي  التربية الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسة ة ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعةٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

 : نصال
َ…ةأ َن゚َْ＋اُسوبأ َمْع｜َ  وَظُبوケُ َثنَت َظْحَ≠ُ～  َْجهأ نأ فأيهأ، َقاَل ُهَ≠ا َيَ『َ【و   وَبْيَ＞َ≠اضًا ِأ َُِب:ََ  َهْل َتْع｜أُف َيا َن

ُم َن゚َْ＋اُسوبَ  َظْحَ≠～ُ  ْفُت カََع］ْ  َظْحَ≠ُ～:؟ َتد  َكْيَف َتْ±َ『ْ－～أ يَقةأ فأي َن゚َْ≠ْ～َتَسةأ َعَلى َظْجَ…نئأهأ َوَط｜أ ، َفَقْ～ َتَع｜ 
ْ［ َشاَشٍة ْس『أْ－َ～نمأهأ، َفُهَو َي『َ نأ  ُن مأ َ）『أَها  ،َعَلْيَها ُحُ｜وٌف َوَظْتَقامٌ  ةأ َمَفاتأيحٍ َو゚َْوحَ َكو  ُتْ～َخُل بأَونسأ

مُ َيَ『َ＋ك   َوَن゚َْفْأَتةُ  ،َن゚َْ≠ْعُلوَماتُ     ي ُي｜أي～ُ  فأي َن゚ُْوُصولأ إأ゚َى َما ُ］ بأَها َن゚ُْ≠ْ±َ『ْ－～أ
َهاثٌ  َُِب: إأカ ُه جأ  ُهيلَ 】ْ ن مأ ～ً نحأ وَ  كُ لأ مْ ي ظَ ＞أ 『َ يْ ゚َ  َظْحَ≠ُ～: َقاَل ن  وَن゚ُْ【ْه～َ ُيَوفّأُ｜ َن゚َْوْقَت   ُمفأي～ٌ َقاَل َن

َُِب: بأُكلّأ ُسُ｜وتٍ قال  كَ ُبَ＞ي    َياَن ْ＞َ～ カََ【احأ  ي : ُشْك｜ًن َيا َظبأيَظْحَ≠～ُ  ،، َسَأْشَ『｜أえ ゚ََك َحاُسوبًا عأ
 :البناء الفكري 

؟ َها ى1  تأ ُعْ＞َونカًا ゚أل＞ صأ

 وَب اسُ ＋َ ゚ْ نَ 

 ؟ ْس『أْ－َ～نَم َن゚َْ＋اُسوبأ نأ  ْع｜أُف َظْحَ≠～ُ َهْل يَ  ى2

 ينأْس『أْ－َ～نمأهأ فأي َن゚َْ≠ْ～َتَسةأ َعَلى َظْجَ…نئأهأ َوَط｜أيَقةأ  َتَع｜ فَ  هُ カ  ِأَ  وبأ اسُ ＋َ ゚ْ نَ  نمَ ～َ －ْ 『أ سْ نأ  فُ ｜أ عْ يَ   ～ُ ≠َ حْ ظَ  ،］ْ カَعَ 

ُف َكلأَ≠ة ى3  َتد  = : َظَجاَب ُمَ｜ندأ

 ～ُ  ُمفأي～ٌ    َضات  َكلأَ≠ة: ضأ
 ］َ : نأْسَ『ْ－｜أْج مأ  نﾟ＞ ّصأ
لأَ≠ةً  َحْ｜ُف َج｜ٍّ   َقْ）عٍ  َهْ≠َ…ةَ  ْس『أْفَهامٍ نأ  َظَدنةَ  َمْفُ『وَحةً  بأَها َتاءً  ゙َ

  ىفي  –إﾟى 
 على

 ىَن゚َْ≠ْعُلوَماُت  ىَتَع｜ ْفتُ 
 َن゚َْوْقتَ 

 – َظُبوケُ  –َظْحَ≠ُ～  َهل 
 َظْجَ…نئأهأ 

 :البناء اللغوي 

  ٕ ٚبع: اما ةاللغة الع  ي 

 ابتدائي   الثانية :امستڤڥ 
 

 . ................................................. واللقظ:ااسم  
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ب نﾟ『 ا゚أَية َن゚َْكلأَ≠ات َضعْ  َها َن゚ُْ≠َ＞اسأ يعأ  :فأي َمَكاカأ  َنﾟل َونتأيىَن゚ ‖أえ ىُكلّأ  ىَج≠أ
َ～نُت ُه［   ى ي َنﾟل َونتأي َن゚ُْ≠َ【اهأ ْ［ َظْجلأ َن゚َْوَط［أ  َجاَهْ～َن مأ
اُج إأ゚َى َن゚َْبْيتأ َن゚َْ＋َ｜نمأ مأْ［  ى  َبَلٍ～ي  ُكلّ َيْأتأي َن゚ُْ＋【 
え  َم［أ  ى  ي ُيَعا゚أُ【َك إأَذن َم｜أْضتَ  َن゚ ‖أ
َلَع َيْ×َ『｜أえ َنﾟ ى ُ｜ َنﾟ±ّأ يعأ  مأ［ْ 『 اجأ  يَظカَْ＋اءأ َن゚َْعا゚َ］أ  َج≠أ
 : اءـــــإم

≠أل ゙ْ  َمْ｜ُبوَطٍةي بأَ『اٍء َن゚َْفَ｜نَغاتأ بأَ『اٍء َمْفُ『وَحٍة َظْو  َظ
ننْت  َن゚ُْغْ｜َفنننننةَ  َنُِمُ  ْت َدَخلنننن  ةٍ ننننننننَساعَ  ُمْ＞‖ُ    ْت ن゚ََها:) َذَهَبنن تُ نَن゚ُْكْبَ｜う، َفُقْلن تأ نْ＞نَع［أ َن゚ْبأ  َوَسَأ゚ْ

يَ｜ننأ  ةَ نأْب＞َ     ةأ ゚أ…أَياتَ   ي (َن゚ْ【أ

 :اإدماجية الوضعية 
 َخا゚أُ～ي هأ يقأ ～أ َ÷ ゚أ  ةً ا゚َ سَ تأ  لَ سأ ｜ْ يُ  نْ ظَ  َتنئأ～ُ  َظَتندَ 

َسا゚َةأي ةأ ابَ 『َ كأ  لأ نحأ ｜َ مَ  لَ وْ حَ  ى َفْقَ｜ةٍ لَ عَ  لَ ُ÷ ＋ْ 『َ ゚أ  ،ةٍ لَ ≠ْ 【ُ َعْ［ ُكلّأ ُصوَتٍة بأ  بّأ｜عَ    نﾟ｜ّأ

 
 
 
 

 

يقأهأ َخا゚أ～ي َسا゚ََة فأي َ（ْ｜ٍفي َيْكُ『ُب َتنئأٌ～ تأَسا゚َة ゚أَ÷～أ  َيَ＝ُع َتنئأٌ～ نﾟ｜ّأ
 
 
 
 

 

نﾟ） ابأ  ُق  َوُيْل÷أ َن゚ُْعْ＞َونَن  え  َيْكُ『ُب  َن゚َْب｜أي～أ َعَلى   َع 
ي   َ（ْه｜أ نﾟظ ْ｜فأ

ي ُض نﾟ｜ّأَسا゚ََة فأي نﾟُ÷ْ＞ُ～وقأ  ُيودأ
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