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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

دماج، اإذ يت�ضّمن اإجراءات  �ضتاذ )ة( على تدبري اأ�ضابيع الإ يعترب هذا الّدليل من الو�ضائل العملّية الكفيلة مب�ضاعدة الأ

جراءات والّتو�ضيات بثالث  دماجية. وتتعّلق هذه الإ مثل للو�ضعيات الإ منهجية وتو�ضيات تربوّية تروم حتقيق ال�ضتثمار الأ

اأ�ضا�ضّية هي: عملّيات 

مع  الّتعامل  عرب  كفاياته  تنمية  وت�ضتهدف  حدة،  على  متعّلم  كّل  تهّم  �ضخ�ضية  �ضريورة  وهي  دماج،  الإ 1.تعّلم 
�ضة  للتعّلمات املجّزاأة؛ �ضابيع ال�ضّتة املخ�ضّ دماجية وذلك بتدريبه على تعبئة املوارد اّلتي اكت�ضبها خالل الأ الو�ضعيات الإ

�ضا�ضّية؛ الأ بالكفاية  املّت�ضلة  تلك  ة  وخا�ضّ خطاء  الأ 2.معاجلة 
�ضا�ضّية. الأ الكفاية  من  متعّلم  كّل  متّكن  مبدى  قرار  3.الإ

جراءات والّتو�ضيات وفق ثالث اأدوات هي بطاقة ال�ضتثمار، و�ضبكة التحّقق و�ضبكة الّت�ضحيح: وقد مّت تنظيم هذه الإ

اال�ستثمار: 1.بطاقة 
دماج:  دماجية ح�ضب الهدف )التدّرب على الإ �ضتاذ على تدبري الو�ضعيات الإ دوات التي ت�ضاعد الأ اأداة من بني الأ

2، وخ�ضو�ضية املاّدة )�ضفوية/ كتابية(، واأن�ضقة التعّلم تفاديا  دماج: )الو�ضعية عدد  1 وتقومي القدرة على الإ الو�ضعية عدد 

اأو املوارد املراد تعبئتها اجتنابا للتعامل مع التعليمة كمجرد مترين. لل�ضقوط يف النمطية، ودون تفكيك مكونات الو�ضعية 

حتتوي بطاقة ال�ضتثمار، اإ�ضافة اإىل قن الو�ضعية وعنوانها على جدول يبني خمتلف مراحل املنهجية التي نن�ضح مبراعاتها 

من اأجل الو�ضول اإىل النتائج املتوخاة، والتي ميكن تقلي�ضها يف: اأّول تقدمي الو�ضعية؛ ثانيا اإجناز املهّمة املركبة، ثالثا التحقق من 

نتاج. نتاج املنتظر، رابعا املعاجلة وتطوير الإ مطابقة العمل لالإ

�ضتاذ على ترجمة هذه ال�ضبل اإىل اأن�ضطة  جناز والتحقق واملعاجلة، وتعني الأ تقرتح بطاقة ال�ضتثمار �ضبال لتن�ضيط مراحل الإ

هادفة يف عالقة بالنتائج املنتظرة.

التحّقق: 2.�سبكة 
 تتوفر �ضبكة التحّقق على عمودين يحتوي كل واحد منهما على موا�ضفات العمل املطلوب اأو، بتعبري اآخر، معايري 

ّول اإىل املتعّلم وقد مّتت �ضياغته بل�ضان املتكلم )اأنا(، واأما العمود الثاين،  نتاج املنتظر. يوّجه العمود الأ وموؤ�ضرات جودة الإ

�ضتاذ يف التقومي التكويني ويف بلورة  دنى التي يعتمد عليها الأ �ضتاذ، ويت�ضّمن موؤ�ّضرات التحّكم الأ ي�ضا لالأ فهو موّجه خ�ضّ

ا�ضرتاتيجيات ملعاجلة اخللل الذي يعيق مناء الكفاية لدى املتعلم.

وظائفها: توؤدي �ضبكة التحقق وظائف �ضتى تتجّلى يف ما يلي: ت�ضتغّل خالل مرحلة الفهم للتعاقد مع املتعّلم ب�ضاأن 

ع، 
ّ
خطاء الناجمة عن ال�ّضهو والت�ضر جناز ملرافقة املتعّلم ق�ضد اجتناب الأ نتاج املنتظر، تعتمد خالل مرحلة الإ موا�ضفات الإ

قرار مبدى مطابقة  �ضتاذ للّت�ضخي�ص واملعاجلة والإ وت�ضتعمل من قبل املتعّلم بهدف التقومي الذاتي والتقومي املتبادل، ويعتمدها الأ

املنتظر. نتاج  املتعلم لالإ اإنتاج 

�ضتاذ الذي يقوم مبرافقته �ضبكة التحقق خالل خمتلف مراحل ا�ضتثمار الو�ضعية،  اإنتاج ثان، ي�ضتح�ضر املتعلم والأ يف حالة 

ول. نتاج الأ ويتّم الّتعامل معها بنف�ص الطريقة املبّينة بالن�ضبة لالإ

و اإىل ت�ضحيح متبادل ، فاإنه ل ميكن 
نتاجه اأ على الرغم من اأن ا�ضتعمال �ضبكة التحّقق يف�ضي باملتعّلم اإىل ت�ضحيح ذاتي لإ

اختزاله يف فرتة ت�ضحيح جماعي كما هي العادة املدر�ضّية يف الّتعامل مع الّتمارين والّتطبيقات اليومّية.

 

دماجية  يهدف كذلك ا�ضتعمال �ضبكة التحقق اإىل الو�ضول باملتعلم اإىل درجة ال�ضتقاللية من حيث التعامل مع الو�ضعيات الإ

ومن حيث اإجناز مهام طبقا ملعايري من و�ضعه اأو من و�ضع غريه.

�ضتاذ جمهودا حّتى يكّيفها مع م�ضتوى املتعّلمني ومع طبيعة املاّدة وحّتى يجد اأن�ضب  ي�ضتدعي توظيف �ضبكة التحّقق من الأ

ا موؤ�ّضرا ...(.
ّ
ا�ص/ ن�ضخ/ �ضفويا موؤ�ضر

ّ
الطرق لتوظيفها )تب�ضيط وكتابة على ال�ضّبورة/ تب�ضيط وكتابة على الكر



�

الّت�سحيح:  3.�سبكة 
اإنتاج املتعّلم اعتمادا على �ضبكة الّت�ضحيح اّلتي ت�ضاعد على حتديد م�ضتوى حتّكم املتعّلم يف كّل  �ضتاذ بت�ضحيح  يقوم الأ

معيار ومن ثّمة م�ضتوى التحّكم يف الكفاية اأو يف مرحلة تدّرجها ثّم ترجمة ذلك اإىل نقاط كما هو حمّدد يف ال�ضبكة.

�ضهادي. 2 يف املرحلتني الثالثة والرابعة اإعدادا للّتقومي الإ مّت ت�ضمني �ضبكة الّت�ضحيح بالن�ضبة للو�ضعيات عدد 

الّتعليمات. تتاأّلف �ضبكة الّت�ضحيح من جدول مبدخلني: املعايري/ 

دنى املّت�ضلة  وىل اإىل ال�ضنة الرابعة ويف خمتلف املواد، ثالثة معايري، اثنني منها متّثل معايري احلّد الأ مّت �ضبط، من ال�ضنة الأ

تقان ويتمّثل يف جودة العر�ص. �ضا�ضية: املالءمة و�ضالمة اأدوات املاّدة، اأّما املعيار الثالث فهو معيار الإ مبا�ضرة بالكفاية الأ

دنى.  اأ�ضيف يف ال�ضنتني اخلام�ضة وال�ضاد�ضة معيار الن�ضجام معيارا ثالثا �ضمن معايري احلّد الأ

�ضناد. - يقي�ص معيار املالءمة مدى تنا�ضق املنتوج مع ما تقت�ضيه الّتعليمات الثالث يف عالقتها مع ال�ضياق والأ

- يقي�ص معيار ال�ضتعمال ال�ّضليم ملوارد املاّدة متّكن املتعّلم من املعارف واملهارات واملواقف املّت�ضلة باملاّدة واإن مل يكن 

للمطلوب. مالئما  منتوجه 

- يقي�ص معيار الن�ضجام قدرة املتعّلم على منهجة منتوجه من حيث الت�ضل�ضل والوجاهة.

- يقي�ص معيار جودة العر�ص قدرة املتعّلم على تقدمي منتوج خال من املحو والّت�ضطيب.

رّتبت حمتويات هذا الّدليل اإىل جزاأين ح�ضب اّتاه الكتابة:

�ضالمية والتاريخ والرتبية على املواطنة والن�ضاط العلمي واجلغرافيا والرتبية الفّنية والرتبية  - العربية والريا�ضيات والرتبية الإ

البدنية من جهة؛

 والفرن�ضية من جهة ثانية.
1
مازيغية - الأ

مالحظة:

�ضتاذ. - مّت ت�ضمني و�ضعيات الرّتبية البدنية يف هذا الّدليل لكونها موّجهة مبا�ضرة لالأ

ّن املتعّلم مطالب باإنتاج ن�ّص من 8 جمل يف  - مّت اعتماد معيار الن�ضجام يف اللغة العربية بداية من ال�ضنة الرابعة لأ

الّتوا�ضل الكتابي ومن �ضّت جمل يف الّتوا�ضل ال�ضفوي.

�ضتاذ، نتمّنى اأن يحّقق اأهدافه وي�ضاهم يف ت�ضيد حّق جميع املتعّلمني يف جناح داّل على  واإذ ن�ضع هذا الّدليل بني يدي الأ

الكفاءة.

 واهلل ويّل الّتوفيق

طر  مازيغية ووزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأ مازيغية يف اإطار ال�ضراكة بني املعهد امللكي لالأ �   مت اإعداد الدلئل املتعلقة بتدري�ص اللغة الأ
والبحث العلمي.
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�ضبكة ا�ضتثمار الو�ضعيات1 و2 يف خمتلف املواد

دماج: الو�ضعية 1 ة تعلُّم الإ و�ضعيَّ

املتعلم )ة( �ستاذ )ة( االأ

ي�ضتخرج من العنوان بيانات م�ضاعدة على 

جناز؛ الفهم فالإ

ي�ضتخرج من ال�ضياق بيانات م�ضاعدة على 

جناز؛ الفهم فالإ

�ضناد بيانات م�ضاعدة على  ي�ضتخرج من الأ

جناز؛ الفهم فالإ

يحّدد بعباراته املهّمة املطلوبة؛

نتاج املنتظر.   يحّدد بعباراته موا�ضفات الإ

ü

ü

ü

ü

ü

يطلب م�ضاهدة الو�ضعية؛

يطلب قراءة العنوان اأو يقراأ العنوان من اأجل ا�ضتخراج
 

جناز؛ البيانات امل�ضاعدة على الفهم فالإ

يطلب قراءة ال�ضياق اأو يقراأ ال�ضياق من اأجل ا�ضتخراج البيانات 

جناز؛ امل�ضاعدة على الفهم فالإ

�ضناد ق�ضد ا�ضتخراج البيانات امل�ضاعدة على  يحث على ا�ضتثمار الأ

جناز؛ الفهم فالإ

يحث على قراءة التعليمات اأو يقراأ الّتعليمات من اأجل فهم املهّمة 

نتاج املنتظر؛ وموا�ضفات الإ

يتحّقق من اأّن املتعّلمني فهموا جّيدا املهّمة املراد اإجنازها من خالل 

التعبري عن ذلك بلغتهم وباأ�ضلوبهم؛

نتاج املنتظر.  يدّون على ال�ضّبورة بلغة مب�ّضطة موا�ضفات الإ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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نتاج ويدّون روؤو�ص  اأقالم اإن  يفّكر يف الإ

كان قادرا على الكتابة؛

فكار مع زمالئه من اأجل اإجناز  يتقا�ضم الأ

املهّمة؛

ينجز العمل مبفرده. 

ü

ü

ü

يعطي مهلة للّتفكري الفردي؛

يدعو اإىل الّتقا�ضم يف جمموعات �ضغرى؛ 

يحّث على العمل الفردي؛

 بني املتعّلمني لتثمني ما اأجنزوا وللم�ضاعدة على الت�ضحيح الذاتي 
ّ
مير

والفوري؛

يحّث على اللتزام باملوا�ضفات املن�ضو�ص عليها يف ال�ضّبورة. 

ü

ü

ü

ü

ü
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اإ

يقّدم اإنتاجه؛

يقّوم اإنتاجه انطالقا من املوا�ضفات املن�ضو�ص 

عليها ويحّلل طريقة اإجنازه للوقوف على 

اخلطاأ وم�ضدره؛

يقّوم اإنتاج زمالئه بالعودة اإىل موا�ضفات 

نتاج املنتظر؛ الإ

ينجز اأن�ضطة العالج؛

يطّور اإنتاجه اأو يحّل و�ضعية 3. 

ü

ü

ü

ü

ü

ح�ضب كثافة الف�ضل، يطلب من املتعّلمني تقدمي اإنتاجهم اأو يختار 

وجه املعرّبة عن اإنتاجات الف�ضل؛ اإنتاجات متّثل خمتلف الأ

نتاج املنتظر؛ يحّث على التحّقق الذاتي بالعودة اإىل موا�ضفات الإ

نتاج املنتظر؛ يحّث على التحّقق اجلماعي بالعودة اإىل موا�ضفات الإ

نتاج للموا�ضفات؛ يديل بحكمه على مطابقة الإ

يدّون ال�ضعوبات اّلتي حتتاج اإىل معاجلة مرّكزة؛

يعّد اأن�ضطة للمعاجلة ح�ضب احلاجة؛

يعالج ح�ضب احلاجة؛

نتاج/ و�ضعية 3(.  يقّوم اأثر املعاجلة )تطوير الإ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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ة التقومي: الو�ضعية 2 و�ضعيَّ

املتعلم )ة( �ستاذ )ة( االأ

ي�ضتخرج من العنوان بيانات م�ضاعدة على 

جناز؛ الفهم فالإ

ي�ضتخرج من ال�ضياق بيانات م�ضاعدة على 

جناز؛ الفهم فالإ

�ضناد بيانات م�ضاعدة على  ي�ضتخرج من الأ

جناز؛ الفهم فالإ

يحّدد بعباراته املهّمة املطلوبة؛

نتاج املنتظر.  يحّدد بعباراته موا�ضفات الإ

ü

ü

ü

ü

ü

يطلب م�ضاهدة الو�ضعية؛

يطلب قراءة العنوان اأو يقراأ العنوان من اأجل ا�ضتخراج البيانات 

جناز؛ امل�ضاعدة على الفهم فالإ

يطلب قراءة ال�ضياق اأو يقراأ ال�ضياق من اأجل ا�ضتخراج البيانات 

جناز؛ امل�ضاعدة على الفهم فالإ

�ضناد ق�ضد ا�ضتخراج البيانات امل�ضاعدة على  يحث على ا�ضتثمار الأ

جناز؛ الفهم فالإ

يحث على قراءة التعليمات اأو يقراأ الّتعليمات من اأجل فهم املهّمة 

نتاج املنتظر؛ وموا�ضفات الإ

يتحّقق من اأّن املتعّلمني فهموا جّيدا املهّمة املراد اإجنازها من خالل 

التعبري عن ذلك بلغتهم وباأ�ضلوبهم؛

نتاج املنتظر.  يدّون على ال�ضّبورة بلغة مب�ّضطة موا�ضفات الإ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ة 1
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ة
عّي

�س
و
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مي 

د
ق

ت

نتاج ويدّون روؤو�ص اأقالم اإن كان  يفّكر يف الإ

قادرا على الكتابة؛

ينجز العمل مبفرده. 

ü

ü

يعطي مهلة للّتفكري الفردي والّتخطيط للعمل؛

يحّث على العمل الفردي؛

 بني املتعّلمني لتثمني ما اأجنزوا وللم�ضاعدة على الت�ضحيح الذاتي 
ّ
مير

والفوري؛

يحّث على اللتزام باملوا�ضفات املن�ضو�ص عليها يف ال�ضّبورة. 

ü

ü

ü

ü
2  

ة
ط

ح
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ة
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ه
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 ا

ز
جنا

اإ
يقّدم اإنتاجه؛

يقّوم اإنتاجه انطالقا من املوا�ضفات املن�ضو�ص 

عليها ويحّلل طريقة اإجنازه للوقوف على 

اخلطاأ وم�ضدره؛

يقّوم اإنتاج زمالئه بالعودة اإىل موا�ضفات 

نتاج املنتظر؛ الإ

ينجز اأن�ضطة العالج؛

يطّور اإنتاجه اأو يحّل و�ضعية 3. 

ü

ü

ü

ü

ü

 ح�ضب كثافة الف�ضل، يطلب من املتعّلمني تقدمي اإنتاجهم اأو يختار 

وجه املعرّبة عن اإنتاجات الف�ضل؛ اإنتاجات متّثل خمتلف الأ

نتاج املنتظر؛  يحّث على التحّقق الذاتي بالعودة اإىل موا�ضفات الإ

نتاج املنتظر؛  يحّث على التحّقق اجلماعي بالعودة اإىل موا�ضفات الإ

نتاج للموا�ضفات؛  يديل بحكمه على مطابقة الإ

 يدّون ال�ضعوبات اّلتي حتتاج اإىل معاجلة مرّكزة؛

 يعّد اأن�ضطة للمعاجلة ح�ضب احلاجة؛

 يعالج ح�ضب احلاجة؛

نتاج/ و�ضعية 3(.    يقّوم اثر املعاجلة )تطوير الإ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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�ضا�ضية و مراحلها  يف اللغة العربية  الكفاية الأ

يف املجال ال�سفوي

املرحلة 1

وىل من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ينتج املتعلم �ضفويا يف و�ضعية توا�ضل دالة، ن�ضا �ضرديا و/اأو و�ضفيا و/اأو حواريا من  يف نهاية املرحلة الأ

ثمان جمل، معتمدا على �ضور ون�ضو�ص و/اأو وثائق، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الرّتاكيب )النوا�ضخ الفعلية واحلرفية(، 

داء املعرب، ويف اأ�ضاليب ال�ضرد و/اأو الو�ضف  ويف ال�ضرف والتحويل )ال�ضحيح واملعتل(، ويف النطق )مراعاة خمارج احلروف( والأ

و/اأو احلوار. 

املرحلة 2 

يف نهاية املرحلة الثانية من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ينتج املتعلم �ضفويا يف و�ضعية توا�ضل دالة، ن�ضا �ضرديا و/اأو و�ضفيا و/اأو حواريا من 

ت�ضع جمل، معتمدا على �ضور ون�ضو�ص و/اأو وثائق، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الرتاكيب )النعت والبدل والتوكيد 

داء  رف والتحويل )املق�ضور واملنقو�ص واملمدود والن�ضب(، ويف النطق )مراعاة خمارج احلروف( والأ واملفعول معه(، ويف ال�ضّ

املعرب، ويف اأ�ضاليب ال�ضرد و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار. 

املرحلة 3

ا �ضرديا و/اأو و�ضفيا و/اأو حواريا من  يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ينتج املتعلم �ضفويا يف و�ضعية توا�ضل دالة، ن�ضّ

ت�ضع جمل، معتمدا على �ضور ون�ضو�ص و/اأو وثائق، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الرّتاكيب )احلال واملنادى والتمييز(، 

داء املعرب، ويف اأ�ضاليب ال�ضرد  رف والتحويل )ا�ضما الفاعل واملفعول وا�ضم التف�ضيل والعدد واملعدود(، ويف النطق والأ ويف ال�ضّ

و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار. 

�سا�سية1:  املرحلة 4: الكفاية االأ

ا �سرديا و/اأو و�سفيا و/اأو حواريا  يف نهاية ال�سنة  ال�ساد�سة، ينتج املتعلم �سفويا يف و�سعية توا�سل دالة، ن�سّ

من ع�سر جمل، معتمدا على �سور ون�سو�ص و/اأو وثائق، موّظفا ر�سيده اللغوي ومكت�سباته يف الّتاكيب 

داء املعرب، ويف اأ�ساليب ال�سرد و/اأو الو�سف  رف والتحويل، ويف النطق )مراعاة خمارج احلروف( واالأ ويف ال�سّ

و/اأو احلوار. 

ال�ضنــة اخلام�ضة
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يف املجال  الكتابي

املرحلة 1

وىل من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ينتج املتعلم كتابيا يف و�ضعية توا�ضل دالة، ن�ضا �ضرديا و/اأو و�ضفيا و/اأو حواريا و/اأو  يف نهاية املرحلة الأ

ر�ضالة من ع�ضر جمل، معتمدا على �ضور ون�ضو�ص و/اأو وثائق، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الرّتاكيب )النوا�ضخ الفعلية 

مالء )التنوين والتاء املربوطة واملب�ضوطة(، ويف اأ�ضاليب ال�ضرد و/اأو  واحلرفية(، ويف ال�ضرف والتحويل )ال�ضحيح واملعتل(، ويف الإ

الو�ضف و/اأو احلوار و/اأو يف كتابة ر�ضالة. 

املرحلة 2 

يف نهاية املرحلة الثانية من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ينتج املتعلم كتابيا يف و�ضعية توا�ضل دالة، ن�ضا �ضرديا و/اأو و�ضفيا و/اأو حواريا و/اأو 

ر�ضالة من اإحدى ع�ضر جملة، معتمدا على �ضور ون�ضو�ص و/اأو وثائق، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الرتاكيب )النعت 

مالء )همزتا الو�ضل  رف والتحويل )املق�ضور واملنقو�ص واملمدود والن�ضب(، ويف الإ والبدل والتوكيد واملفعول معه(، ويف ال�ضّ

والقطع(، ويف اأ�ضاليب ال�ضرد و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار و/اأو يف كتابة ر�ضالة. 

املرحلة 3

ا �ضرديا و/اأو و�ضفيا و/اأو حواريا  يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ينتج املتعلم كتابيا يف و�ضعية توا�ضل دالة، ن�ضّ

و/اأو حجاجيا و/اأو ر�ضالة من اثنتي ع�ضر جملة، معتمدا على �ضور ون�ضو�ص و/اأو وثائق، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف 

رف والتحويل )ا�ضما الفاعل واملفعول وا�ضم التف�ضيل والعدد واملعدود(، ويف  الرّتاكيب )احلال واملنادى والتمييز(، ويف ال�ضّ

فة(، ويف اأ�ضاليب ال�ضرد و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار و/اأو احلجاج و/اأو يف كتابة ر�ضالة. 
ّ
مالء )الهمزتان املتو�ضطة واملتطر الإ

�سا�سية2:  املرحلة 4: الكفاية االأ

ا �سرديا و/اأو و�سفيا و/اأو حواريا  يف نهاية ال�سنة  ال�ساد�سة، ينتج املتعلم كتابيا يف و�سعية توا�سل دالة، ن�سّ

و/اأو حجاجيا و/اأو ر�سالة من اثنتي ع�سر جملة، معتمدا على �سور ون�سو�ص و/اأو وثائق، موّظفا ر�سيده 

رف والتحويل ويف اأ�ساليب ال�سرد  و/اأو الو�سف و/اأو احلوار و/اأو  اللغوي ومكت�سباته يف الّتاكيب ويف ال�سّ

احلجاج و/اأو  يف كتابة ر�سالة. 
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لنتعاون

�سا�سية 1الـم�ستوى 5اللغة العربية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مهلة للتفكري الفردي؛

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى؛

اإجناز التعليمات الثالث فرديا تعليمة تعليمة؛

مناق�ضة وحتقق  اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني. 

•
•
•
•
•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن اأفراد املجتمع يحتاجون اإىل التعاون فيما بينهم، 

قيمة التعاون؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث )حلول عيد الفطر، عدم قدرة اجلارة على 

�ضراء مالب�ص لبناتها(؛

�سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات، وتقا�ضيم وجوه كل �ضخ�ضية: الفرح  من االأ

مبنا�ضبة العيد؛  

نتاج املنتظر )احلجم: �ضت  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: و�ضف حالة اجلارة، اقرتاح حلول مل�ضكل  جمل على الأ

اجلارة، تو�ضيح قيمة التعاون(. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

و�ضف حالة اجلارة؛ 

اقرتاح حلول. 

•
•

و�ضفت حالة اجلارة؛

اقرتحت حلول؛

اقرتحت طريقة لتقدمي امل�ضاعدة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعمال الو�ضف؛

ا�ضتعمال الفعل الالزم واملتعدي. 

•
•

ا�ضتعملت الو�ضف؛

ا�ضتعملت الفعل الالزم واملتعدي؛

ا�ضتعملت  الفعل املجرد واملزيد. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام:  اأحتقق ما اإذا: 

فكار ترتيبا منطقيا.  •ترتيب الأ فكار ترتيبا منطقيا؛ رتبت الأ

ا�ضتعملت اأدوات الربط اأثناء احلديث. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•الكالم ب�ضوت وا�ضح.  تكلمت ب�ضوت وا�ضح؛

مياءات املنا�ضبة.  ا�ضتعملت احلركات والإ

•
•
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 امل�ضرية اخل�ضراء

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مهلة للتفكري؛

اإجناز التعليمات الثالث فرديا. 

مناق�ضة بهدف التحقق  الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛ 

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املرتبطة بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة لحقة(. 

•
•
•
•
•

من العنوان: التذكري اأن امل�ضرية اخل�ضراء هي حمطة تاريخية مهمة يف 

تاريخ املغرب، مكنته من ا�ضرتجاع ال�ضحراء؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: امل�ضرية اخل�ضراء والحتفالت التي 

تقام بهذه املنا�ضبة الوطنية؛ 

�سناد: ا�ضتخراج مظاهر الحتفال بعيد امل�ضرية اخل�ضراء من  من االأ

خالل ال�ضورة، و�ضف م�ضامني ال�ضورة؛  

نتاج املنتظر)احلجم:  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: احلديث عن امل�ضرية اخل�ضراء،  �ضت جمل على الأ

ن�ضطة املقدمة  و�ضف مظاهر الزينة مبكان الحتفال، احلديث عن الأ

بهذه املنا�ضبة (. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن امل�ضرية اخل�ضراء؛

و�ضف مظاهر الحتفال. 

•
•

حتدثت عن امل�ضرية اخل�ضراء؛

و�ضفت مظاهر الحتفال؛

و�ضفت مظاهر الزينة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعمال ال�ضرد والو�ضف؛

فعال اخلم�ضة؛ ا�ضتعمال الأ

ا�ضتعمال ال�ضم املنقو�ص واملق�ضور. 

•
•
•

ا�ضتعملت ال�ضرد والو�ضف؛

فعال اخلم�ضة ا�ضتعمال �ضليما؛ ا�ضتعملت الأ

ا�ضتعملت اأحوال اخلرب؛

ا�ضتعملت ال�ضم املنقو�ص واملق�ضور. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام اأحتقق مما يلي: 

فكار ترتيبا منطقيا.  •ترتيب الأ فكار ترتيبا منطقيا؛ رتبت الأ

ا�ضتعملت اأدوات الربط اأثناء احلديث. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•الكالم ب�ضوت وا�ضح.  تكلمت ب�ضوت وا�ضح؛

مياءات املنا�ضبة.  ا�ضتعملت احلركات والإ

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 5اللغة العربية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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»فا�ضعوا اإىل ذكر اهلل«

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(. 

•

•

•

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات الثالث؛

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا دفعة واحدة. 

•
•

•

ن�ضان مطالب باأداء واجباته  من العنوان: ا�ضتخراج اأن الإ

الدينية، ذكر بع�ص الواجبات؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: اأداء �ضالة اجلمعة؛

�سناد: حتديد املكان، وو�ضف ال�ضخ�ضيات وما تقوم به؛ من االأ

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: و�ضف  املنتظر)احلجم: ثمان جمل على الأ

ال�ضتعدادات التي ينبغي القيام بها قبل الذهاب اإىل امل�ضجد، 

مام وامل�ضجد، احلديث عن الفوائد املح�ضل عليها من  و�ضف الإ

اخلطبة(. 

•

•
•
•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

و�ضف ال�ضتعدادات للذهاب اإىل امل�ضجد؛

مام.  و�ضف امل�ضجد والإ

•
•

كتبت املو�ضوع حول �ضالة اجلمعة؛

ذكرت ال�ضتعدادات للذهاب اإىل امل�ضجد؛

مام؛ و�ضفت امل�ضجد والإ

ذكرت الفوائد امل�ضتخل�ضة من اخلطبة. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعمال الو�ضف؛

ا�ضتعمال الفعل الالزم واملتعدي. 

•
•

ا�ضتعملت الو�ضف؛

ا�ضتعملت الفعل الالزم واملتعدي؛

ا�ضتعملت الفعل املجرد واملزيد. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام:  اأحتقق ما اإذا: 

فكار ترتيبا منطقيا.  •ترتيب الأ فكار ترتيبا منطقيا؛ رتبت الأ

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال �ضليما؛

تنبت احل�ضو. 

•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•اخلط وا�ضح.  خطي وا�ضح؛

ورقتي نظيفة. 

•
•

�سا�سية 2الـم�ستوى 5اللغة العربية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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   م�ضابقة يف الر�ضم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛ 

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(. 

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

اإجنازفردي للتعليمات 

الثالث دفعة واحدة؛

جنازات   تقدمي الإ

فرديا. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن هناك م�ضابقة يف الر�ضم من بني 

امل�ضابقات؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: امل�ضاركة يف م�ضابقة الر�ضم؛

�سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات والدور الذي تقوم به؛ من االأ

نتاج املنتظر  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: و�ضف ا�ضتعدادات  )احلجم: ثمان جمل على الأ

التالميذ للم�ضاركة يف امل�ضابقة، تو�ضيح املو�ضوع املختار للر�ضم، 

ت�ضجيع باقي الزمالء على امل�ضاركة يف مثل هذه امل�ضابقات(. 

•

•
•
•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

ذكرت ا�ضتعدادات املتعلمني للم�ضاركة يف امل�ضابقة؛

و�ضف العمل الذي اأجنز. 

•
•

ذكرت ا�ضتعدادات املتعلمني للم�ضاركة يف امل�ضابقة؛

و�ضفت العمل الذي اأجنزته؛

و�ضفت اجلوائز التي قدمت للمتعلمني. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعملت الو�ضف؛

فعال اخلم�ضة؛ ا�ضتعملت الأ

ا�ضتعملت ال�ضم املنقو�ص و املق�ضور. 

•
•
•

ا�ضتعملت الو�ضف؛

فعال اخلم�ضة ا�ضتعمال �ضليما؛ ا�ضتعملت الأ

ا�ضتعملت ال�ضم املنقو�ص و املق�ضور. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا: 

فكار ترتيبا منطقيا.  •ترتيب الأ فكار ترتيبا منطقيا؛ رتبت الأ

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال �ضليما

تنبت احل�ضو. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•اخلط وا�ضح.  خطي وا�ضح؛

ورقتي نظيفة. 

•
•
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تعاونية الق�ضم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مهلة للتفكري الفردي؛

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى؛

اإجناز التعليمات الثالث فرديا تعليمة تعليمة؛

مناق�ضة وحتقق  اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني. 

•
•
•
•
•

 من العنوان: ا�ضتخراج اأن للق�ضم تعاونية ميثلها جمموعة من التالميذ؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: زيارة �ضحفي للق�ضم مبنا�ضبة اليوم 

الوطني للتعاون املدر�ضي؛ 

�سناد: ا�ضتخراج دور التالميذ يف اختيار اأع�ضاء التعاونية  من االأ

نتخاب؛  بالإ

نتاج املنتظر )احلجم:   من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: احلديث عن عملية انتخاب اأع�ضاء  �ضبع جمل على الأ

ن�ضطة التي  مكتب التعاونية، حتديد مهام اأع�ضاء املكتب، تو�ضيح الأ

�ضيقوم بها املكتب(. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن عملية انتخاب مكتب تعاونية الق�ضم؛

حتديد مهام اأع�ضاء املكتب؛

ن�ضطة التي �ضيقوم بها مكتب تعاونيات  احلديث عن الأ

الق�ضم. 

•
•
•

حتدثت عن اليوم الوطني للتعاون واملدر�ضي؛

حتدثت عن عملية انتخاب مكتب تعاونية الق�ضم؛

حددت مهام اأع�ضاء املكتب؛

ن�ضطة التي �ضيقوم بها مكتب تعاونية الق�ضم.  حتدثت عن الأ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعمال الزمنيني املا�ضي واحلا�ضر ا�ضتعمال �ضليما؛

مالء ا�ضتعمال  احرتام قواعد ال�ضرف والرتاكيب والإ

�ضليما؛

•
•

مالء؛ احرتمت قواعد ال�ضرف والتحويل والرتاكيب والإ

ا�ضتعملت الزمنني املا�ضي واحلا�ضر ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 4. الن�ضجام:  اأحتقق من: 

فكار ت�ضل�ضال منطقيا.  •ت�ضل�ضل الأ اأن اأفكاري مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا؛

اأنني تنبت احل�ضو؛

اأنني ا�ضتعملت اأدوات الربط املنا�ضبة. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•و�ضوح ال�ضوت.  •�ضوتي وا�ضح. 
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مكتبة الق�ضم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مهلة للتفكري؛

اإجناز التعليمات الثالث فرديا؛

مناق�ضة بهدف التحقق  الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛ 

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املرتبطة بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة لحقة(. 

•
•
•
•
•

طار املكاين: الق�ضم، احلديث عن اأنواع  من العنوان: ا�ضتخراج الإ

الكتب واأهميتها؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: امل�ضاركة يف تاأ�ضي�ص مكتبة الق�ضم؛

�سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات، و�ضف ما تقوم به وبنود بطاقة  من االأ

عارة؛ الإ

نتاج املنتظر )احلجم:  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: احلديث عن مراحل تاأ�ضي�ص املكتبة،  �ضبع جمل على الأ

احلديث عن تنظيم �ضري املكتبة، احلديث عن فوائد مكتبة الق�ضم(. 

•

•
•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن تاأ�ضي�ص مكتبة الق�ضم؛

احلديث عن تنظيم  �ضري املكتبة؛

احلديث عن قواعد ال�ضتعارة باملكتبة. 

•
•
•

حتدثت عن امل�ضاركة يف تاأ�ضي�ص مكتبة الق�ضم؛

حتدثت عن مراحل تاأ�ضي�ص املكتبة؛

حتدثت عن �ضري املكتبة؛

حتدثت عن قواعد ال�ضتعارة باملكتبة. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

احرتام قواعد ال�ضرف والنحو؛

احرتام عالمات الوقف عند التكلم؛

ا�ضتعمال اأدوات الربط اأثناء احلديث ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•
•

ا�ضتعملت املخاطب ا�ضتعمال �ضليما؛ 

ا�ضتعملت الزمنني املا�ضي واحلا�ضرا�ضتعمال �ضليما؛

احرتمت قواعد ال�ضرف والنحو؛

احرتمت عالمات الوقف عند التكلم؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط اأثناء احلديث ا�ضتعمال �ضليما.

•
•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام:  اأحتقق من: 

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

ا�ضتعمال اأدوات الربط املنا�ضبة. 

•
•

اأن اأفكاري مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا؛

اأنني ا�ضتعملت اأدوات الربط املنا�ضبة. 

اأنني تنبت احل�ضو. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•و�ضوح ال�ضوت.  •�ضوتي وا�ضح وم�ضموع. 
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  احلا�ضوب

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(. 

•

•

•

مهلة للتفكري 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات الثالث 

)ميكن تدوين روؤو�ص 

قالم(؛ الأ

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا دفعة واحدة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج وظيفة احلا�ضوب، كيفية ا�ضتعماله؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: �ضراء ه�ضام جلهاز احلا�ضوب؛ 

�سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضية، و�ضف العمل الذي يقوم به؛   من االأ

نتاج املنتظر  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: احلديث عن اأهمية  )احلجم: ت�ضع جمل على الأ

فراط يف  ثار ال�ضلبية من جراء الإ احلا�ضوب، التنبيه اإىل الآ

ا�ضتعماله(. 

•
•
•
•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذاكنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

كتابة ر�ضالة عن اأهمية احلا�ضوب؛

احلديث عن كيفية ا�ضتعماله؛

ن�ضان  خطار التي تهدد �ضحة الإ احلديث عن الأ

نتيجة كرثة ا�ضتعماله. 

•
•
•

كتبت ر�ضالة؛

حتدثت عن اأهمية احلا�ضوب؛

حتدثت عن كيفية ا�ضتعماله؛

ثار ال�ضحية ال�ضلبية لكرثة ا�ضتعماله.  حتدثت عن الآ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

مالء ا�ضتعمال  ا�ضتعمال قواعد ال�ضرف والنحووالإ

�ضليما؛ 

زمنة الثالثة ا�ضتعمال �ضليما.  ا�ضتعمال الأ

•

•

ا�ضتعملت املتكلم ا�ضتعمال �ضليما؛

مالء ا�ضتعمال �ضليما؛  ا�ضتعملت قواعد ال�ضرف والنحووالإ

زمنة الثالثة  ا�ضتعمال �ضليما.  ا�ضتعملت الأ

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام:  اأحتقق من: 

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

ا�ضتعمال اأدوات الربط املنا�ضبة. 

•
•

اأن اأفكاري مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا؛

اأنني ا�ضتعملت اأدوات الربط املنا�ضبة. 

اأنني تنبت احل�ضو؛

•
•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق مما يلي: 

•و�ضوح ال�ضوت.  خطي وا�ضح؛

ورقتي نظيفة ومنظمة. 

•
•
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  البيئة ت�ضتغيث

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛ 

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(. 

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

اإجنازفردي للتعليمات 

الثالث دفعة واحدة؛

جنازات   تقدمي الإ

فرديا. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج عنا�ضر البيئة، دورها يف احلياة، امل�ضاكل 

التي تعاين منها؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: امل�ضاركة يف حملة لتنظيف 

طار املكاين: ال�ضاطئ؛  ال�ضاطئ، والإ

�سناد: حتديد املكان، مكوناته؛   من االأ

نتاج املنتظر )احلجم:  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: و�ضف حالة ال�ضاطئ قبل حملة  ت�ضع جمل على الأ

النظافة، و�ضف امل�ضاركة يف احلملة، ت�ضجيع الزمالء على امل�ضاركة يف 

هذا النوع من احلمالت(. 

•

•

•
•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذاكنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن كتابة ر�ضالة تتعلق بامل�ضاركة يف حملة 

نظافة بال�ضاطئ؛

و�ضف حالة ال�ضاطئ قبل احلملة؛

حماولة ت�ضجيع ال�ضديق على امل�ضاركة يف مثل هذا 

التنوع من احلمالت. 

•

•
•

كتبت ر�ضالة؛

حتدثت عن امل�ضاركة يف حملة التنظيف بال�ضاطئ؛

و�ضفت حالة ال�ضاطئ قبل وبعد تراجع احلملة؛

�ضجعت �ضديقي على امل�ضاركة يف مثل هذا النوع من احلمالت. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ
املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا كنت 

قد: 

مالء  ا�ضتعمال قواعد ال�ضرف والنحووالإ

ا�ضتعمال �ضليما؛ 

زمنة الثالثة ا�ضتعمال �ضليما.  ا�ضتعمال الأ

ü

ü

ا�ضتعملت املتكلم ا�ضتعمال �ضليما؛

مالء ا�ضتعمال �ضليما؛  ا�ضتعملت قواعد ال�ضرف والنحووالإ

زمنة الثالثة ا�ضتعمال �ضليما.  ا�ضتعملت الأ

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام:  اأحتقق من: 

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

ا�ضتعمال اأدوات الربط املنا�ضبة. 

•
•

اأن اأفكاري مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا؛

اأنني ا�ضتعملت اأدوات الربط املنا�ضبة؛

اأنني تنبت احل�ضو. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•و�ضوح اخلط.  خطي وا�ضح؛

ورقتي نظيفة ومنظمة. 

•
•
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 الفرو�ضية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(. 

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

فكار  راء والأ تقا�ضم الآ

يف جمموعات �ضغرية؛

اإجناز فردي للتعليمات 

الثالث دفعة واحدة؛

جنازات فرديا.   تقدمي الإ

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن هناك مناف�ضة بني الفر�ضان، منا�ضبة 

الفرو�ضية، اأهدافها؛

طار الزماين:  من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: الفرو�ضية، الإ

طار املكاين: القرية؛  ال�ضيف والإ

�سناد: ا�ضتخراج اأهمية الفرو�ضية بالن�ضبة للفار�ص، تمهر  من االأ

النا�ص حول الفرو�ضية، لبا�ص الفر�ضان؛  

نتاج املنتظر)احلجم:  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: و�ضف املكان الذي اأقيم فيه  �ضبع جمل على الأ

املو�ضم، و�ضف العرو�ص التي قدمها الفر�ضان باملو�ضم، و�ضف لبا�ص 

الفر�ضان ولوازم اخليول(. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

و�ضف املكان الذي اأقيم فيه املو�ضم؛ 

و�ضف العرو�ص التي قدمها الفر�ضان باملو�ضم؛ 

و�ضف اللبا�ص اخلا�ص بالفر�ضان ولوازم اخليول. 

•
•
•

حتدثت عن الفرو�ضية؛

و�ضفت املكان الذي اأقيم فيه املو�ضم؛

و�ضفت العرو�ص التي قدمها الفر�ضان باملو�ضم؛

و�ضفت اللبا�ص اخلا�ص بالفر�ضان ولوازم اخليول. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

ال�ضتعمال ال�ضليم للزمنني املا�ضي واحلا�ضر؛

احرتام قواعد ال�ضرف والرتاكيب؛

احرتام عالمات الوقف عند التكلم. 

•
•
•

ال�ضتعمال ال�ضليم للمتكلم؛

ال�ضتعمال ال�ضليم للزمنني املا�ضي واحلا�ضر؛

احرتام قواعد ال�ضرف والرتاكيب؛

احرتام عالمات الوقف عند التكلم. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام:  اأحتقق من: 

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

فكار الواردة؛ قيمة الأ

ا�ضتعمال اأدوات الربط. 

•
•
•

اأن اأفكاري مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا؛

فكار الواردة؛ قيمة الأ

اأنني تنبت احل�ضو؛

اأنني ا�ضتعملت اأدوات الربط املنا�ضبة. 

•
•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•و�ضوح ال�ضوت عند التكلم.  و�ضوح ال�ضوت عند التكلم؛

 التحدث بلغة �ضليمة؛

التنغيم املالئم. 

•
•
•
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�ضبكة الت�ضحيح

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة العر�ص نتاج مع3: ان�سجام  االإ
مع2: اال�ستعمال ال�سليم 

دوات املادة الأ

مع1: مالءمة 

نتاج للو�سعّية االإ

يعرّب املتعلم بخطاب 

وا�ضح وب�ضوت يرتفع 

وينخف�ص ح�ضب نوع 

اجلملة )ا�ضتفهامية 

اأوتعجبية( وح�ضب 

�ضياق احلدث. 

• يح�ضل املتعلم على 3 نقط اإذا 

ن�ضجام )الرتابط(  ح�ضل الإ

بالن�ضبة لالنتاج املرتبط بكل 

تعليمة؛

ن�ضجام بالن�ضبة  اإذا ح�ضل الإ

لالنتاج يف �ضموليته؛

اإذا كان انتاجه خال من احل�ضو 

والتناق�ص ملحوظة: يح�ضل 

الن�ضجام

 اإذا كان هناك ت�ضل�ضل منطقي يف 

نتاج ككل؛ فكار الواردة يف الإ الأ

اإذا اأ�ضافت كل جملة معلومة اأو 

معلومات اإ�ضافية جديدة لغياب 

التكرار.  

 .../1

•

•

•

•

•

نتاج �ضخ�ضي  الإ

نتاج من  خلو ثلتي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(.  ال�ضرف، الإ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1( اإذا حتّدث 

عن حلقة احلكي يف 

قل.  جملتني على الأ

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي  الإ

نتاج من  خلو ثلتي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(.  ال�ضرف، الإ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا حتّدث 

عن حكاية    يف ثالث 

جمل. 

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي  الإ

نتاج من  خلو ثلتي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(.  ال�ضرف، الإ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا حتّدث 

عن فوائد وعرب  يف 

ثالث جمل.  

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3

 احلكواتي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مهلة للتفكري؛

اإجناز التعليمات الثالث فرديا. 

مناق�ضة بهدف التحقق  الذاتي اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛ 

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املرتبطة بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(. 

•
•
•

•
•

من العنوان: ا�ضتخراج  ال�ضخ�ضية، ن�ضاطها، اأهمية احلكاية ال�ضعبية؛

طار  من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: ح�ضور حلقة من حلقات احلكي، الإ

املكاين: )حلقة مبدينة عتيقة مثال(؛

�سناد: ا�ضتخراج تعريف احللقة ودورها وو�ضعية احلاكي و�ضط ح�ضود  من االأ

املتفرجني؛

نتاج املنتظر)احلجم: �ضبع جمل  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: و�ضف احللقة، ذكر احلكاية التي قدمها احلكواتي، اإبراز  على الأ

فوائد احلكاية(. 

•
•

•

•
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 احرتام قانون ال�ضري

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق  الذاتي اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث 

)يف ح�ضة لحقة(. 

•

•

•

مهلة للتفكري 

تقا�ضم يف 

م�ضتوى 

التعليمات 

الثالث )ميكن 

تدوين روؤو�ص 

قالم(؛ الأ

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

دفعة واحدة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن هناك قانون ال�ضري و�ضرورة احرتامه اجتنابا ملخاطر 

الطريق؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: الطفل احلا�ضر لدر�ص ال�ضالمة الطرقية، 

اأطفال املدر�ضة امل�ضتفيدون من احلملة التوعوية، القيام بحملة توعوية ل�ضرورة 

احرتام قانون ال�ضري؛

طار املكاين:  احلدث: القيام بحملة توعوية حول �ضرورة احرتام قانون ال�ضري. الإ

طار الزماين: اليوم الوطني للوقاية من حوادث  )الف�ضل، �ضاحة املدر�ضة( الإ

ال�ضري؛ 

�سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات؛ احرتامها ملمر الراجلني؛   من االأ

نتاج املنتظر)احلجم: ت�ضع جمل  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

طالع على قانون  قل، املحتوى: التنبيه من كرثة حوادث ال�ضري، �ضرورة الإ على الأ

قناع ب�ضرورة قانون ال�ضري(.  ال�ضري، الإ

•

•

•

•
•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

كتبت ر�ضالة يف مو�ضوع احلوادث؛

التنبيه اإىل كرثة حوادث ال�ضري باملغرب؛

التوجيه اإىل �ضرورة الطالع على قانون ال�ضري. 

•
•
•

كتبت ر�ضالة يف مو�ضوع احلوادث؛

التنبيه اإىل كرثة حوادث ال�ضري باملغرب؛

التوجيه اإىل �ضرورة الطالع على قانون ال�ضري؛

قناع ب�ضرورة احرتام قانون ال�ضري حفاظا على ال�ضالمة.  الإ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

مالء؛ احرتام قواعد ال�ضرف والرتاكيب والإ

احرتام عالمات الرتقيم؛

ا�ضتعمال اأدوات الربط. 

•
•
•

ا�ضتعملت املتكلم ا�ضتعمال �ضليما؛

مالء؛ احرتمت قواعد ال�ضرف والرتاكيب والإ

احرتمت عالمات الرتقيم؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط؛

ا�ضتعملت الزمنيني املا�ضي واحلا�ضر ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام:  اأحتقق من: 

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

ا�ضتعمال اأدوات الربط؛

غياب احل�ضو والتناق�ص. 

•
•
•

اأن اأفكاري مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا؛

اأنني تنبت احل�ضو؛

اأنني ا�ضتعملت اأدوات الربط املنا�ضبة. 

غياب التناق�ص. 

•
•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•و�ضوح اخلط.   و�ضوح اخلط؛

 نظافة الورقة؛

تنظيم الورقة. 

•
•
•
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معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ

مع2: اال�ستعمال ال�سليم 

دوات املادة الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

يعرّب املتعلم 

بخطاب وا�ضح 

وب�ضوت 

يرتفع وينخف�ص 

ح�ضب 

نوع اجلملة 

)ا�ضتفهامية 

اأوتعجبية( 

وح�ضب �ضياق 

احلدث.  

• يح�ضل املتعلم على 3 نقط اإذا 

ن�ضجام )الرتابط( بالن�ضبة  ح�ضل الإ

لالنتاج املرتبط بكل تعليمة؛

ن�ضجام بالن�ضبة لالنتاج  اإذا ح�ضل الإ

يف �ضموليته؛

اإذا كان انتاجه خال من احل�ضو 

والتناق�ص ملحوظة: يح�ضل 

الن�ضجام؛

 اإذا كان هناك ت�ضل�ضل منطقي يف 

نتاج ككل؛ فكار الواردة يف الإ الأ

 اإذا اأ�ضافت كل جملة معلومة اأو 

معلومات اإ�ضافية جديدة لغياب 

التكرار. 

ثم ح�ضن ا�ضتعمال اأدوات الربط

•

•

•

•

•

•

نتاج �ضخ�ضي؛  الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلتي الإ

)الرتاكيب، ال�ضرف، 

مالء...(. الإ

 .../1 

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1( اإذا و�ضف املتعلم  

مكان العر�ص يف ثالثة 

جمل. 

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلتي الإ

)الرتاكيب، ال�ضرف، 

مالء... (. الإ

 .../1           

•
•

يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا و�ضف 

اأ�ضخا�ضا يف جملتني 

قل.  على الأ

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلتي الإ

)الرتاكيب، ال�ضرف، 

مالء...(.  الإ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا و�ضف برنامج 

احلفل يف جملتني على 

قل.  الأ

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3
خطاء المالء بالن�ضبة للكفاية )2( قفط.  •ملحوظة: ي�ضار لأ

العر�س

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية؛ 

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املرتبطة بالتعليمات 

الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(. 

•

•
•

مهلة للتفكري 

الفردي؛

اإجنازفردي 

للتعليمات 

الثالث دفعة 

واحدة؛

 تقدمي 

جنازات فرديا.  الإ

)انظر �ضبكة 

الت�ضحيح(. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج احلدث: حفل العر�ص، العالقة احلميمية )عر�ص 

�ضدقاء واجلريان(؛ هل والأ خت(، واأهميته )لقاء الأ الأ

خ القاطن  خت، الأ �ضرة، الأ من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: اأفراد الأ

باخلارج... احلدث: العر�ص، املهمة: كتابة ر�ضالة؛

خ، العري�ص، خليل، العرو�ص،  �سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: الأ من االأ

ابنة اجلريان، عائلة العرو�ص والعري�ص، املدعووين، احللويات، و�ضف الطقو�ص 

غاين؛   املرافقة للعر�ص: تقدمي الوليمة، والأ

نتاج املنتظر)احلجم: ت�ضع  من التعليمة: اكت�ضاف املهمةوموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: و�ضف العر�ص، العري�ص، العرو�ص، الوليمة  جمل على الأ

والطرب(. 

•

•

•

•

�ضبكة الت�ضحيح
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  عطلة ال�ضيف

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  الذاتي 

اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(. 

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

فكار  راء والأ تقا�ضم الآ

يف جمموعات �ضغرية؛

اإجناز فردي للتعليمات 

الثالث دفعة واحدة؛

جنازات فرديا.   تقدمي الإ

•
•

•

•

ماكن  من العنوان: ا�ضتخراج مو�ضوع العطلة ال�ضيفية والأ

املف�ضلة لدى املتعلمني؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: اختيار مكان ق�ضاء العطلة؛

�سناد: ا�ضتخراج مكان ق�ضاء العطلة وو�ضفه، ثم  من االأ

�ضطياف؛   ا�ضتخراج اأماكن الإ

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: احلديث عن  املنتظر)احلجم: ثمان جمل على الأ

ال�ضتعدادات لهذا ال�ضطياف، احلديث عن الربنامج اليومي 

املقرتح(. 

•

•
•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

الّتعبري عن راأيه يف العطلة؛

حتديد املكان املف�ضل لديك لق�ضاء العطلة ال�ضفية؛

ذكر ال�ضتعدادات لهذا ال�ضطياف. 

•
•
•

عرّبت عن راأيي حول عطلة ال�ضيف؛

حددت املكان املف�ضل لدّي لق�ضاء العطلة ال�ضفية؛

ذكرت ال�ضتعدادات لهذا ال�ضطياف؛

ف�ضل ملدة ال�ضطياف.  ذكرت الربنامج الأ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

احرتام قواعد ال�ضرف والرتاكيب؛

احرتام عالمات الوقف عند التكلم؛

ا�ضتعمال اأدوات الربط اأثناء احلديث ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•
•

ا�ضتعملت املخاطب ا�ضتعمال �ضليما؛

ا�ضتعملت الزمنيني املا�ضي واحلا�ضر ا�ضتعمال �ضليما؛

احرتمت قواعد ال�ضرف والرتاكيب؛

احرتمت عالمات الوقف عند التكلم. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام:  اأحتقق من: 

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

ا�ضتعمال اأدوات الربط؛

غياب احل�ضو والتناق�ص. 

•
•
•

اأن اأفكاري مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا؛

اأنني ا�ضتعملت اأدوات الربط املنا�ضبة؛

اأنني تنبت احل�ضو؛

غياب التناق�ص. 

•
•
•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•و�ضوح ال�ضوت.   و�ضوح �ضوتي عندما اأتكلم؛

 التحدث بلغة �ضليمة. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 5اللغة العربية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ



��

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ

مع2: اال�ستعمال ال�سليم 

دوات املادة الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

يعرّب املتعلم 

بخطاب وا�ضح 

وب�ضوت يرتفع 

وينخف�ص ح�ضب 

نوع اجلملة 

)ا�ضتفهامية 

اأوتعجبية( وح�ضب 

�ضياق احلدث  

•

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

ن�ضجام )الرتابط( بالن�ضبة  ح�ضل الإ

لالنتاج املرتبط بكل تعليمة؛

ن�ضجام بالن�ضبة  اإذا ح�ضل الإ

لالنتاج يف �ضموليته؛

اإذا كان انتاجه خال من احل�ضو 

والتناق�ص ملحوظة: يح�ضل 

الن�ضجام؛

 اإذا كان هناك ت�ضل�ضل منطقي يف 

نتاج ككل؛ فكار الواردة يف الإ الأ

 اإذا اأ�ضافت كل جملة معلومة اأو 

معلومات اإ�ضافية جديدة لغياب 

التكرار؛

ثم ح�ضن ا�ضتعمال اأدوات الربط. 

•

•

•

•

•

•

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

نتاج من  خلو ثلتي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(. ال�ضرف، الإ

 .../1   

•
•

يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1( اإذا حتّدث عن 

�ضيعة يف 2 جمل. 

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

نتاج من  خلو ثلتي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(.   ال�ضرف، الإ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا قارن 

بني الفالحة الع�ضرية 

والتقليدية يف 3 جمل 

قل.  على الأ

 .../1

•
ة 2

م
لي

ع
ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

نتاج من  خلو ثلتي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(.         ال�ضرف، الإ

 .../1

ü
ü

ييح�ضل املتعلم 

على نقطة )1(: اإذا 

ذكر اأهمية  الفالحة 

الع�ضرية والتقليدية يف 

قل.  الأ على  جمل   3
 .../1 

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3

   ال�ضيعة الع�ضرية  
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

3 املناق�ضة واملعاجلة 2 اإجناز املهمة  1   تقدمي الو�ضعية

مهلة للتفكري؛

اإجناز التعليمات الثالث فرديا. 

مناق�ضة بهدف التحقق  الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية؛ 

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املرتبطة بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة لحقة(. 

•
•
•

•
•

من العنوان: ا�ضتخراج موا�ضفات ال�ضيعة الع�ضرية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: زيارة �ضيعة فالحية ع�ضرية ؛

�سناد: ا�ضتخراج مكونات ال�ضيعة الع�ضرية، وعوامل حت�ضني النتاج  من االأ

الزراعي واحليواين؛  

نتاج املنتظر)احلجم: ثمان  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

ن�ضطة الفالحية  قل، املحتوى: احلديث عن موقع ال�ضيعة والأ جمل على الأ

بها ومقارنتها بال�ضيعة التقليدية، واحلديث عن اأهمية الفالحة الع�ضرية(. 

•
•
•

•

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 5اللغة العربية الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ
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   ربحنا املباراة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(. 

•

•

•

مهلة للتفكري 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات الثالث 

)ميكن تدوين روؤو�ص 

قالم(؛ الأ

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا دفعة 

واحدة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج احلديث عن مباراة يف كرة القدم؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: ح�ضور مباراة يف كرة القدم؛

�سناد: ا�ضتخراج عنا�ضر ال�ضورة، وحتديد نوع اللعبة،  من االأ

واملناف�ضة بني الالعبني؛  

نتاج املنتظر)احلجم:  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: احلديث عن الفريقني املتباريني،  ع�ضر جمل على الأ

هداف امل�ضجلة، التعبري عن فرحة اجلمهور  احلديث عن اأجمل الأ

والالعبني بالنت�ضار(. 

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

كتابة ر�ضالة عن و�ضف مباراة يف كرة القدم؛

هداف امل�ضجلة؛ احلديث عن اأجمل الأ

التعبري عن فرحة اجلمهور والالعبني بالنت�ضار.  

•
•
•

كتبت ر�ضالة؛

و�ضفت الفريقني املتباريني؛

هداف امل�ضجلة؛ حتّدثت عن اأجمل الأ

عرّبت عن فرحة اجلمهور والالعبني بالنت�ضار. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

مالء؛  احرتام قواعد ال�ضرف والرتاكيب والإ

احرتام عالمات الرتقيم؛

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•
•

ا�ضتعملت املتكلم ا�ضتعمال �ضليما؛

مالء؛  احرتمت قواعد ال�ضرف والرتاكيب والإ

احرتمت عالمات الرتقيم؛

ا�ضتعملت الزمنيني املا�ضي واحلا�ضر ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام:  اأحتقق من: 

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

ا�ضتعمال اأدوات الربط؛

غياب احل�ضو والتناق�ص. 

•
•
•

اأن اأفكاري مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا؛

اأنني ا�ضتعملت اأدوات الربط املنا�ضبة؛

اأنني تنبت احل�ضو؛

غياب التناق�ص. 

•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•و�ضوح اخلط.  و�ضوح اخلط؛ 

نظافةالورقة؛

تنظيم الورق. 

•
•
•

�سا�سية 2الـم�ستوى 5اللغة العربية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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�ضبكة الت�ضحيح

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: 

جودة العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ

مع2: اال�ستعمال ال�سليم 

دوات املادة الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

تنظيم الورقة 

ومقروئية 

اخلط. 

•

يح�ضل املتعلم على 3 نقط اإذا 

ن�ضجام )الرتابط(  ح�ضل الإ

بالن�ضبة لالنتاج املرتبط بكل 

تعليمة؛

ن�ضجام بالن�ضبة  اإذا ح�ضل الإ

لالنتاج يف �ضموليته؛

اإذا كان انتاجه خال من احل�ضو 

والتناق�ص ملحوظة: يح�ضل 

الن�ضجام؛

اإذا كان هناك ت�ضل�ضل منطقي يف 

نتاج ككل؛ فكار الواردة يف الإ الأ

 اإذا اأ�ضافت كل جملة معلومة اأو 

معلومات اإ�ضافية جديدة لغياب 

التكرار، ثم ح�ضن ا�ضتعمال 

اأدوات الربط. 

•

•

•

•

•

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلتي الإ

)الرتاكيب، ال�ضرف، 

مالء(. الإ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطة)1(: 

 اإذا نبه زمالئه اإىل اأخطار 

التدخني يف جملتني على 

قل.  الأ

 .../1

•
•

ة 1
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلتي الإ

)الرتاكيب، ال�ضرف، 

مالء(. الإ

 .../1 

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذاحذرمن اجللو�ص 

قرب املدخنني   يف ثالث 

قل.  جمل على الأ

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلتي الإ

)الرتاكيب، ال�ضرف، 

مالء(.  الإ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطة 

 :)1(

اإذا اأقنع زمالئه بعدم

الّتدخني  يف اأربع جمل على 

قل.  الأ

 .../1

•

•
• ة 3

م
لي

ع
ت

 .../1  .../3  .../3  .../3

احذروا التدخني

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  الذاتي اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(. 

•

•

•

مهلة للتفكري 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات الثالث 

)ميكن تدوين روؤو�ص 

قالم(؛ الأ

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا دفعة واحدة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج خطورة التدخني. 

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: تنظيم حملة ملحاربة 

التدخني. 

�سناد: ا�ضتخراج خطورة التدخني.   من االأ

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: احلديث عن  املنتظر)احلجم: ع�ضر جمل على الأ

اأخطار التدخني، اقناع الزمالء بعدم التفكري يف التدخني(. 

•
•

•
•
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��

�ضا�ضية و مراحلها  يف الريا�ضيات  الكفاية الأ

عداد جمال احل�ساب واالأ

املرحلة 1

وىل من ال�ضنة اخلام�ضة، واعتمادا على اأ�ضناد م�ضّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�ضوم مبيانية، ...(، يحّل املتعّلم  يف نهاية املرحلة الأ

و�ضعية- م�ضكلة داّلة بتوظيف املقارنة والرّتتيب واجلمع والّطرح )بالحتفاظ ودونه(  وال�ضرب يف عدد يتاأّلف من ثالثة اأرقام 

جابة على كّل  عداد ال�ضحيحة الطبيعية ، على اأن ل تتعّدى الإ والق�ضمة على عدد من رقمني )مع باق اأو دون باق( يف نطاق الأ

تعليمة ثالث مراحل.

املرحلة 2 

يف نهاية املرحلة الثانية من ال�ضنة اخلام�ضة، واعتمادا على اأ�ضناد م�ضّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�ضوم مبيانية، ...(، يحّل املتعّلم 

 و�ضعية- م�ضكلة داّلة بتوظيف:

عداد ال�ضحيحة الّطبيعّية؛ �ضا�ضّية يف نطاق الأ ربع الأ  -  املقارنة والرّتتيب والعملّيات الأ

عداد الع�ضرية من رقمني بعد الفا�ضلة؛  - املقارنة والرّتتيب واجلمع والّطرح يف نطاق الأ

عداد الع�ضرية )امل�ضروب فيه واملق�ضوم عليه عدد �ضحيح طبيعي يتاأّلف من رقم واحد(، على األ  - ال�ضرب والق�ضمة يف نطاق الأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل. تتعّدى الإ

املرحلة 3

يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة اخلام�ضة، واعتمادا على اأ�ضناد م�ضّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�ضوم مبيانية، ...(، يحّل املتعّلم 

 و�ضعية- م�ضكلة داّلة بتوظيف املقارنة: 

عداد ال�ضحيحة الّطبيعّية، �ضا�ضّية يف نطاق الأ ربع الأ   - املقارنة والرّتتيب والعملّيات الأ

عداد الك�ضرّية )املقام يتاأّلف من رقم  عداد الع�ضرية من رقمني بعد الفا�ضلة والأ - املقارنة والرّتتيب واجلمع والّطرح يف نطاق الأ

 واحد(،

عداد الع�ضرية )امل�ضروب فيه واملق�ضوم عليه عدد �ضحيح طبيعي يتاأّلف من رقم واحد(، على األ  - ال�ضرب والق�ضمة يف نطاق الأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل. تتعّدى الإ

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

يف نهاية ال�سنة اخلام�سة، واعتمادا على اأ�سناد م�سّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�سوم مبيانية، ...(، 

يحّل املتعّلم  و�سعية-م�سكلة داّلة بتوظيف: 
 

عداد الع�سرية؛ عداد ال�سحيحة الّطبيعّية واالأ �سا�سّية يف نطاق االأ ربع االأ  - املقارنة والّتتيب والعملّيات االأ

عداد الك�سرّية )املقام يتاأّلف من رقم واحد(، على اأال  - املقارنة والّتتيب واجلمع والّطرح وال�سرب يف االأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل. تتعّدى االإ

ال�ضنــة اخلام�ضة
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جمال  الهند�سة والقيا�ص

املرحلة 1

وىل من ال�ضنة اخلام�ضة، واعتمادا على اأ�ضناد م�ضّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�ضوم، اأ�ضكال هند�ضّية...(، يحّل  يف نهاية املرحلة الأ

املتعّلم و�ضعية- م�ضكلة داّلة بتوظيف القيا�ص )املرت املرّبع وم�ضاعفاته واملحيط )الّدائرة( والزوايا ) اإن�ضاء وقيا�ص(، على اأن ل 

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل. تتعّدى الإ

املرحلة 2 

املرحلة الثانية: يف نهاية املرحلة الثانية من ال�ضنة اخلام�ضة، واعتمادا على اأ�ضناد م�ضّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�ضوم، اأ�ضكال 

�ضكال الهند�ضية )اإن�ضاء املرّبع وامل�ضتطيل( وامل�ضاحة )املثّلث،  هند�ضّية...(، يحّل املتعّلم و�ضعية-م�ضكلة داّلة بتوظيف القيا�ص والأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل. القر�ص(، على اأن ل تتعّدى الإ

املرحلة 3

 يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة اخلام�ضة، واعتمادا على اأ�ضناد م�ضّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�ضوم، ...(، يحّل املتعّلم و�ضعية-

�ضكال الهند�ضية )اإن�ضاء املثّلث ( واملحيط ) امل�ضّلعات املرّكبة(، على اأن ل  عداد ال�ضّتينية( والأ م�ضكلة داّلة بتوظيف القيا�ص )الأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.  تتعّدى الإ

�سا�سية 2 املرحلة 4: الكفاية االأ

يف نهاية ال�سنة اخلام�سة، واعتمادا على اأ�سناد م�سّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�سوم، ...(، يحّل املتعّلم 

�سكال الهند�سية )اإن�ساء م�سّلعات ( وامل�ساحة  عداد ال�سّتينية( واالأ و�سعية-م�سكلة داّلة بتوظيف القيا�ص )االأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.  ) امل�سّلعات املرّكبة(، على اأن ال تتعّدى االإ
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مكتبة مدر�ضتي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذاا:  املعيار 1. مالءمة الإ

حتديد عدد املقررات التي �ضيتم �ضراوؤها؛

حتديد ثمن املقررات. 

•
•

حددت عدد املقررات التي �ضيتم �ضراوؤها؛

حددت املبلغ الذي �ضيدفع ل�ضراء املقررات؛

حددت ما اإذا كان مبلغ امل�ضاهمني كافيا.

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

اإجناز عمليتي الق�ضمة اإجنازا �ضحيحا وحدد عدد 

املقررات التي يتم �ضراوؤها؛

اإجناز عمليتي ال�ضرب اإجنازا �ضحيحا؛

اإجناز عملية ال�ضرب وعملية اجلمع �ضحيحتني 

ومقارنة �ضحيحة. 

•

•
•

اأجنزت عمليتي الق�ضمة لتحديد عدد مقررات ال�ضنة 1 وال�ضنة 2 ثم 

عملية اجلمع حل�ضاب عدد املقررات؛

اأجنزت عمليتي ال�ضرب حل�ضاب ثمن مقررات ال�ضنة الرابعة وال�ضاد�ضة 

وعملية جمع اأثمان باقي املقررات؛

قمت بعملية ال�ضرب ثم عملية اجلمع حل�ضاب مبلغ امل�ضاهمات ومقارنتها 

مع مبلغ �ضراء املقررات. 

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا: 

احل�ضول على نتائج واقعية؛

جنازات مت�ضل�ضلة.  كون الإ

•
•

كانت نتائجي واأعدادي واقعية؛

كانت عملياتي مت�ضل�ضلة ت�ضل�ضال منطقيا.

•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي ورقة باأجوبة وا�ضحة ومنظمة.  اأجوبتي وا�ضحة ومنظمة؛

ورقتي خالية من الت�ضطيبات. 

•
•

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق  الذاتي 

نتاج اإثر  وتطوير الإ

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على 

نتاج  اإثر مالحظة الإ

اإن كان التعرث 

�ضطحيا؛

معاجلة مركزة 

على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

•

نتاج  اإجناز التعليمات الثالث تعليمة تعليمة فرديا، وتقدمي الإ

جناز.  نتهاء من الإ عند الإ

احللول: 

وىلالعدد:  - ال�ضنة الأ

- ال�ضنة الثانية: 

- العدد الكلي هو: 

- ال�ضنة الرابعة: 

- ال�ضنة ال�ضاد�ضة: 

- ثمن �ضراء املقررات: 

ن مبلغ امل�ضاهمات هو:  - املبلغ غري كاف لأ

- املبلغ الالزم: 

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج اأنواع الكتب 

التي ميكن اأن توجد يف مكتبة املدر�ضة؛ 

�ضاتذة،   من ال�سياق: ا�ضتخراج عدد الأ

عدد املجموعات الق�ض�ضية املقرر �ضراوؤها، 

ثمن كل جمموعة؛

�سناد: ا�ضتخراج عدد امل�ضاهمني   من االأ

ومبلغ امل�ضاهمات، الكتب املقررة من 

ول اإىل امل�ضتوى ال�ضاد�ص؛ امل�ضتوى الأ

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة 

نتاج املنتظر. توظيف  وموا�ضفات الإ

�ضناد حل�ضاب العدد الكلي  ال�ضياق والأ

للمقررات، حل�ضاب املبلغ املدفوع ل�ضراءها، 

ولتحديد ما اإذا كان مبلغ امل�ضاهمات كافيا. 

•

•

•

•
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 �ضيارة جديدة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام بح�ضاب عدد الفحو�ضات املتبقية؛

يام التي تف�ضل عن  القيام بح�ضاب عدد الأ

الفح�ص املجاين املقبل. 

•
•

قمت بح�ضاب عدد الفحو�ضات املتبقية؛

يام التي تف�ضل عن الفح�ص املجاين املقبل؛ قمت بح�ضاب عدد الأ

قمت بح�ضابات لتحديد اإمكانية ال�ضتفادة من �ضمان 3 �ضنوات. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

القيام بتحديد عدد الفحو�ضات املتبقية 

بعد مقارنة العدد امل�ضجل يف العداد باأعداد 

اجلدول ب�ضكل �ضحيح؛

القيام بعملية الطرح وعملية الق�ضمة لتحديد 

يام التي تف�ضل عن الفح�ص املجاين  عدد الأ

املقبل ب�ضكل �ضحيح. 

•

•

عداد امل�ضجلة على اجلدول  قمت بقراءة العدد املقدم يف العداد وقارنته بالأ

حدد عدد الفحو�ضات املتبقية ب�ضكل �ضحيح؛ لأ

يام التي تف�ضل عن الفح�ص  قمت بعملية الطرح وعملية الق�ضمة لتحديد عدد الأ

املجاين املقبل ب�ضكل �ضحيح؛

قمت بعملية ال�ضرب واملقارنة لتحديد اإمكانية ال�ضتفادة من �ضمان 3 �ضنوات 

ب�ضكل �ضحيح. 

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق من اأنني: 

احل�ضول على عدد اأقل من 7؛

احل�ضول على عدد حم�ضور بني 5 و 10. 

•
•

ح�ضلت على عدد اأقل من 7 بالن�ضبة لعدد الفحو�ضات املتبقية؛

يام املتبقية للفح�ص  ح�ضلت على عدد حم�ضور بني 5 و 10 بالن�ضبة لعدد الأ

املقبل؛

اعتمدت تعليالت ريا�ضية دقيقة؛

تو�ضلت اإىل نتائج مقبولة. 

•
•

•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي ورقة باأجوبة وا�ضحة ومقروءة.  •اأن ورقة اإجابتي مقروءة وبدون �ضطب اأوحمو اأو و�ضخ. 

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر اإنهاء 

اإجنازالتعليمات وجمع 

اأوراق املتعلمني؛

معاجلة مركزة على 

اإثرحتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

اإجناز التعليمات الثالث دفعة 

واحدة فرديا للو�ضول اإىل 

احلل: 

الفح�ص املقبل هو: الرابع، 

ن العداد به  لأ

عدد الفحو�ضات املتبقية: �

يام:  عدد الأ

�ضتفادة من �ضمانة  ل ميكنه الإ

ن:  لأ �ضنوات   3

•

-

-

-

كرث ا�ضتعمال،  - من العنوان: ا�ضتخراج: و�ضيلة النقل الأ

 املكان الذي تباع فيه؛

- من ال�سياق: ا�ضتخراج: عدد ال�ضنوات ال�ضمان عند �ضراء 

ال�ضيارة، عدد الكيلومرتات، جدولة الفح�ص املجانية، امل�ضافة 

 املقطوعة يوميا؛

�سناد: ا�ضتخراج: مراحل الفح�ص، امل�ضافة املقطوعة  - من االأ

 املوجودة يف العداد؛

نتاج املنتظر.  - من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد: لتحديد عدد الفحو�ضات املتبقية،  توظيف ال�ضياق والأ

يام التي تف�ضل عن الفح�ص املجاين املقبل،  لتحديد عدد الأ

�ضتفادة من �ضمانة 3 �ضنوات.             اإمكانية الإ

•
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  لعبة التحدي
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

اإن�ضاء م�ضلع رباعي؛

حتديد ما اإذا كان اخليط كافيا. 

•
•

اأن�ضاأت م�ضلعا رباعيا؛

نقلت ال�ضكل املقدم؛

حددت ما اإذا كان اخليط كافيا. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

اإن�ضاء ال�ضكل الهند�ضي املطلوب اإن�ضاء �ضحيحا؛

حتديد بكيفية �ضحيحة ما اإذا كان اخليط كافيا. 

•
•

اأن�ضاأت ال�ضكل الهند�ضي املطلوب اإن�ضاء �ضحيحا؛

نقلت ال�ضكل الهند�ضي حمرتما القيا�ضات وب�ضكل �ضحيح؛

حددت بكيفية �ضحيحة ما اإذا كان اخليط كافيا. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق من اأنني: 

احل�ضول على �ضكل رباعي بقيا�ضات مقبولة؛

احل�ضول على �ضكل ي�ضبه �ضكل الوثيقة 2. 

•
•

ح�ضلت على �ضكل رباعي بقيا�ضات مقبولة؛

ح�ضلت على �ضكل ي�ضبه �ضكل الوثيقة 2؛

 .30cm ح�ضلت على طول قيا�ضه اأقل من

•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•تقدمي اإن�ضاءات وا�ضحة واأجوبة منظمة.  قدمت اإن�ضاءات وا�ضحة واأجوبة منظمة؛

قدمت ورقة خالية من الو�ضخ. 

•
•

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

نتاج اإثر  الذاتي وتطوير الإ

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر 

نتاج اإن كان  مالحظة الإ

التعرث �ضطحيا؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا 

للو�ضول اإىل احلل: 

اأن�ضاأ ال�ضكل املطلوب 

اإن�ضاء �ضحيحا؛

نقل ال�ضكل باحرتام 

القيا�ضات؛

ن:  نعم اخليط كاف لأ

•

•

•

-

من العنوان: ا�ضتخراج بع�ص اأنواع اللعب؛ 

من ال�سياق: ا�ضتخراج ا�ضتخراج نوع التفاق مع ال�ضديق؛

�سناد: ا�ضتخراج: من الوثيقة 1: نوع ال�ضكل الهند�ضي  من االأ

وموا�ضفاته وقيا�ضاته، من الوثيقة 2: ال�ضكل وقيا�ضات اأ�ضالعه 

وزواياه، من الوثيقة 3: طول اخليط؛

نتاج املنتظر. توظيف  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد ل:اإن�ضاء ال�ضكل املطلوب، ر�ضم ال�ضكل املنتظر،  ال�ضياق والأ

حتديد ما اإذا كان اخليط كافيا. 

•
•
•

•
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  لوحة فنية
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

نقل اللوحة الفنية اإىل الورقة؛

ر�ضم لوحة باعتماد اأ�ضكال هند�ضية. 

•
•

نقلت اللوحة الفنية اإىل الورقة؛

قدمت قيا�ضا لل�ضريط؛

ر�ضمت لوحة باعتماد اأ�ضكال هند�ضية. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

نقل اللوحة نقال �ضحيحا اإىل الورقة وا�ضتعمل األوانا 

منا�ضبة يف تلوينها؛

قيا�ص حميط اللوحة قيا�ضا �ضحيحا وقارنه بطول 

ال�ضريط. 

•

•

نقلت نقال �ضحيحا اللوحة اإىل الورقة وا�ضتعملت األوانا منا�ضبة يف 

تلوينها؛

ق�ضت حميط اللوحة قيا�ضا �ضحيحا وقارنته مع طول ال�ضريط؛

ر�ضمت ر�ضما �ضحيحا للوحة معتمدا اأربعة اأ�ضكال هند�ضية اعتيادية. 

•

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق من اأنني: 

احل�ضول على لوحة ملونة؛

ا�ضتعمال الوحدة املنا�ضبة يف قيا�ص اإطار اللوحة. 

•
•

ح�ضلت على لوحة ملونة؛

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة يف قيا�ص اإطار اللوحة. 

•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•تقدمي اإن�ضاءات وا�ضحة واأجوبة منظمة.  قدمت اإن�ضاءات وا�ضحة واأجوبة منظمة؛

قدمت ورقة خالية من الو�ضخ. 

•
•

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر اإنهاء 

اإجنازالتعليمات وجمع 

اأوراق املتعلمني؛

معاجلة مركزة على اإثرحتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

اإجناز التعليمات الثالث دفعة واحدة 

فرديا للو�ضول اإىل احلل: 

- نقل اللوحة الفنية ب�ضكل �ضحيح 

وتلوينها؛

حميط اللوحة: 

نعم ال�ضريط كاف؛

ر�ضم لوحة باعتماد اأ�ضكال هند�ضية 

اعتيادية. 

•

-

-

من العنوان: ا�ضتخراج اأنواع اللوحات الفنية املحببة 

طفال؛  اإىل الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج: ما متثله ال�ضورة، والقرار 

املتخذ؛

�سناد: ا�ضتخراج طول ال�ضريط يف ال�ضند 1  من االأ

�ضكال الهند�ضية وقيا�ضاتها يف ال�ضند 2؛ والأ

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد ل: نقل اللوحة  املنتظر. توظيف ال�ضياق والأ

وتلوينها، التحقق ما اإذا كان ال�ضريط كافيا، ر�ضم 

عتيادية.  �ضكال الهند�ضية الإ اللوحة باعتماد الأ

•

•

•

•
�0×� = �00 mm
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  م�ضروع مربح

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

جمايل للحليب ل�ضهر  تقدمي عدد يعرب عن املدخول الإ

اأبريل؛

تقدمي عدد يعرب عن مبلغ امل�ضاريف ل�ضهر اأبريل اأو 

�ضابيع الالزمة لت�ضديد الدين للجمعية.  حدد عدد الأ

•

•

جمايل للحليب ل�ضهر اأبريل؛ قدمت عددا يعرب عن املدخول الإ

قدمت عددا يعرب عن مبلغ امل�ضاريف ل�ضهر اأبريل؛

�ضابيع الالزمة لت�ضديد الدين للجمعية.  حددت عدد الأ

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

اإجناز عملية الق�ضمة وعمليتي ال�ضرب اإجنازا �ضحيحا 

جمايل؛ لتحديد املدخول الإ

اإجناز عملية الق�ضمة وعمليتي ال�ضرب اإجنازا �ضحيحا 

حل�ضاب م�ضاريف ل�ضهر اأبريل.

•

•

اأجنزت عملية الق�ضمة وعمليتي ال�ضرب اإجنازا �ضحيحا لتحديد 

جمايل؛ املدخول الإ

اأجنزت عملية الق�ضمة وعمليتي ال�ضرب اإجنازا �ضحيحا حل�ضاب 

م�ضاريف ل�ضهر اأبريل؛

اأجنزت عمليتي ال�ضرب والطرح اإجنازا �ضحيحا و اأجنزت عملية الق�ضمة 

�ضابيع.  على ع�ضر ب�ضكل �ضحيح لتحديد عدد الأ

•

•

•

املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق مما يلي: 

•معقولية النتائج، ومنطقية ال�ضتدلل.  التعليل الذي قدمته منطقي، والنتائج غري متناق�ضة؛

ما اإذا كانت النتائج التي ح�ضلت عليها يف كل �ضوؤال قريبة من الواقع. 

•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•يقدم املتعلم عمال نظيفا.  و�ضاخ.  •اأن كتابتي مقروءة، وخالية من ال�ضطب والأ

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

نتاج  الذاتي و تطوير الإ

اإثرتقدمي كل اإجناز ا؛

معاجلة فورية على اإثر 

نتاج اإن كان  مالحظة الإ

التعرث �ضطحيا؛

معاجلة مركزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا للو�ضول اإىل احلل: 

جمايل للحليب ل�ضهر  املدخول الإ

اأبريل؛

مبلغ م�ضاريف العلف: 

�ضابيع الالزمة لت�ضديد  عدد الأ

الدين: 

•

-

-

-

رباح  من العنوان: ا�ضتخراج مايتعلق باأنواع امل�ضاريع والأ

التي ميكن ا�ضتخال�ضها منها؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج: مبلغ القر�ص،�ضببه، ن�ضبة اإرجاع 

الدين،كمية احلليب املنتجة، الهدف من العلف؛

�ضبوعي من احلليب،  نتاج الأ �سناد: ا�ضتخراج: الإ من االأ

ثمن بيع اللرت الواحد، كمية العلف امل�ضتهلكة اأ�ضبوعيا، 

ثمن الكيلوغرام الواحد من العلف؛

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد حل�ضاب: املدخول  املنتظر. وتوظيف ال�ضياق والأ

جمايل للحليب ل�ضهر اأبريل املا�ضي، مبلغ امل�ضاريف  الإ

�ضابيع الالزمة لت�ضديد الدين  ل�ضهر اأبريل، عدد الأ

للجمعية. 

•

•

•

•

����,� ÷ �=���,�
���,�×�0 = ����
���� × �,� = �����,� Dh

(���,� ÷ �)×�0=����

����×� = ����� Dh

����,�� - �0��,� = ����,0� 

����,� × �,�= ����,�� Dh
(���,� × �)=�0��,� Dh

ع�ضر �0,���� هو ��0,���

(����� ÷ ���,�= ���,��

�ضابيع هو ��� عدد الأ
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لوازم غرفتي
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام بح�ضاب ثمن �ضراء لوازم الغرفة من 

املتجر1؛

القيام بح�ضاب ثمن �ضراء لوازم الغرفة من 

ف�ضل.  املتجر2 وحددت اإن كان الأ

•

•

قمت بح�ضاب ثمن �ضراء لوازم الغرفة من املتجر1؛

قمت بح�ضاب ثمن �ضراء لوازم الغرفة من املتجر2 وحددت اإن كان 

ف�ضل؛ الأ

قمت بتحديد املتجر الذي يلزم اأن ت�ضرتي منه لتمكن من �ضراء ثوب املنامة. 

•
•

•
دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

اإجناز �ضليم لعمليتي ال�ضرب واجلمع؛

اإجناز �ضليم لعمليتي ال�ضرب واجلمع واملقارنة اأو 

اإجناز �ضليم لعمليتي ال�ضرب والطرح واملقارنة. 

•
•

اأجنزت اإجنازا  �ضليما عمليتي ال�ضرب واجلمع؛

اأجنزت اإجنازا  �ضليما عمليتي ال�ضرب واجلمع واملقارنة؛

اأجنزت اإجنازا  �ضليما عمليتي ال�ضرب والطرح واملقارنة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا كان: 

•احل�ضول على عدد اأقل من 1000.  ح�ضلت على عدد اأقل من 1000

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة؛

اخرتت اأحد املتجرين1 اأو 2. 

•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي ورقة باأجوبة وا�ضحة ومنظمة.  اأجوبتي منظمة ووا�ضحة؛

ورقتي بدون ت�ضطيب. 

•
•

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق  الذاتي 

نتاج  اإثر اإنهاء الإ

املطلوب؛ 

معاجلة مركزة 

على اإثر حتليل 

وتقومي اإنتاجات 

املتعلمني. 

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة تعليمة 

فرديا للو�ضول اإىل احلل: 

-�ضراء اللوازم من املتجر 2 اأف�ضل؛

-�ضراء اللوازم من املتجر 2 للتمكن 

ن:  من �ضراء ثوب املنامة، لأ

و

• من العنوان: ا�ضتخراج: مكونات واأثاث غرفة الطفل؛ 

من ال�ضياق: ا�ضتخراج: املبلغ القر�ص، �ضبب ادخاره، مكان 

ال�ضراء، ثمن قطعة الثوب؛ 

�سناد: ا�ضتخراج: لوازم الغرفة، اأثمان اللوازم يف كل  من االأ

متجر؛

نتاج املنتظر.  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد لتحديد: ثمن لوازم الغرفة من  وتوظيف ال�ضياق والأ

املتجران، ولتحديد ما اإذا كان �ضراء اللوازم من املتجر 2 اأف�ضل، 

ولتحديد ما اإذا كان ممكنا �ضراء ثوب املنامة. 

•
•

•

•

(��×�)+(��×�,�)+��= ���,�
(��×�)+(��×�,�)+��= ���,�

�00>���,�+��

�00<���,�+��
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تعرف لعبة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذاا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

ر�ضم ت�ضميما للحلبة؛

ر�ضم متثيال حلبل.

•
•

ر�ضمت ت�ضميما للحلبة؛

ر�ضمت متثيال حلبل يحيط باحللبة؛

عربت عن امل�ضافة التي قطعها �ضديقي بالكيلومرت.

•
•
•

دنى التحكم الأ

املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا 

كنت قد: 

ر�ضم ت�ضميما �ضحيحا للحلبة حمرتما القيا�ضات املعطاة؛

ر�ضم ب�ضكل �ضحيح متثيال للحبل املحيط باحللبة حمرتما 

القيا�ضات املعطاة.

•
•

ر�ضمت ت�ضميما �ضحيحاللحلية حمرتما القيا�ضات املعطاة؛

ر�ضمت متثيال للحبل باحرتام القيا�ضات؛

ح�ضبت ب�ضكل �ضحيح امل�ضافة التي قطعها �ضديقي با�ضتعمال 

الكيلومرت كوحدة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

•احل�ضول على ت�ضميم تقريبي للحلبة. ح�ضلت على ت�ضميم تقريبي للحلبة؛

ح�ضلت على ت�ضميم تقريبي للحلبة.

•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

جوبة وا�ضحة ومقروءة. •الأ اأجوبتي وا�ضحة ومقروءة؛

ورقتي خالية من الو�ضخ. 

•
•

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق  الذاتي 

نتاج اإثر  وتطوير الإ

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر 

نتاج اإن  مالحظة الإ

كان التعرث �ضطحيا؛

معاجلة مركزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث فرديا؛

تقدمي النتاج بعد النتهاء من اإجناز التعليمات 

الثالث؛

احللول: 

اأن�ضاأ مربعا قطره 6cm اإن�ضاء �ضحيحيا؛ 

اأن�ضاأ دائرة �ضعاعها 4cm ومركزها هو مركز 

املربع؛ 

قام بح�ضاب حميط املربع وذلك بقيا�ص 

�ضلعه: 

 2mmهام�ص اخلطاأ(

قطع    201،6

•
•

•
-

-

-

-

-

لعاب التي ميكن  من العنوان: ا�ضتخراج اأنواع الأ

اأن جندها يف جملة؛ 

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأين وجد �ضديقك اللعبة 

وماذا متثل، وماذا يحيط بها، وملاذا؛

�سناد: ا�ضتخراج عدد الالعبني والقاعدة  من االأ

جراء اللعبة؛ املتبعة لإ

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد لر�ضم ت�ضميم  املنتظر وتوظيف ال�ضياق والأ

للعبة، ومتثيل للحبل، وحل�ضاب امل�ضافة التي قطعها 

ال�ضديق عند مروره بالروؤو�ص 12 مرة. 

                            

•

•

•

•

�. �×�×��=�0�,�
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ديكور م�ضرحية
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

ر�ضم تخطيطا للوحة ولونها؛

حتديد كتلة ال�ضباغة املطلوبة من كل لون. 

•
•

قمت بر�ضم تخطيطي للوحة ولونتها؛

حددت كتلة ال�ضباغة املطلوبة من كل لون؛

بينت اأن عدد القطع اخل�ضبية كاف اأو ل؛

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

ر�ضم الواجهة والباب على �ضكل م�ضتطيل وال�ضقف 

على �ضكل مثلث والنافذة على �ضكل مربع؛

حتديد كتلة ال�ضباغة ال�ضرورية من كل لون ب�ضكل 

�ضحيح؛

•

•

ر�ضمت الواجهة والباب على �ضكل م�ضتطيل وال�ضقف على �ضكل 

لوان املنا�ضبة حمرتما  مثلث والنافذة على �ضكل مربع با�ضتعمال الأ

القيا�ضات املطلوبة؛

حددت كتلة ال�ضباغة ال�ضرورية من كل لون ب�ضكل �ضحيح؛

بينت ما اإذا كانت القطع اخل�ضبية كافية اأم ل بتعليل �ضليم. 

•

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق مما يلي: 

•احل�ضول على �ضكل تقريبي لواجهة املنزل.   ح�ضلت على �ضكل تقريبي لواجهة املنزل؛

ح�ضلت على كتلة واقعية لل�ضباغة؛

•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

جوبة وا�ضحة ومقروءة.  • الأ اأجوبتي وا�ضحة ومقروءة؛

ورقتي خالية من الو�ضخ. 

•
•

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق 

الذاتي اإثر 

نتاج  اإنهاء الإ

املطلوب؛ 

معاجلة 

مركزة على 

حتليل وتقومي 

اإنتاجات 

املتعلمني. 

•

•

اإجناز التعليمات الثالث فرديا؛ 

تقدمي النتاج بعد النتهاء من اإجناز 

التعليمات الثالث. 

احللول: 

- ر�ضم م�ضتطيل طوله 7cm وعر�ضه 

طوله  مب�ضتطيل  الباب:  ومثل   3cm
مبربع  والنافذة   ،1cm 2cmوعر�ضه 

�ضلعه 1cm وال�ضقف مبثلث؛ 

- حدد كتلة ال�ضباغة الالزمة: 

حميط اللوحة: 

ن:  القطع كافية لأ

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأنواع الديكور اخلا�ص بامل�ضرحيات 

ودوره؛

لوان  من ال�سياق: ا�ضتخراج نوع الديكور، ومكوناته، والأ

حاطة  خ�ضاب املطلوبة لإ التي �ضوف ت�ضتعمل لذلك وطول الأ

اللوحة؛

�ضكال التي دخلت يف  �سناد: ا�ضتخراج اأنواع الأ من االأ

الديكور، وقيا�ضات اأبعادها، واللون امل�ضتعمل لكل �ضكل. 

1m2من الديكور حيث اأن 
كتلة ال�ضباغة الالزمة لطالء 

الديكور؛ 1mعلى  ميثل  الت�ضميم  1cmعلى 
نتاج املنتظر  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد لر�ضم تخطيط اللوحة، وا�ضتعمال  وتوظيف ال�ضياق والأ

لوان املنا�ضبة، ولتحديد كتلة ال�ضباغة ال�ضرورية من كل  الأ

لون، وملعرفة ما اإذا كانت القطع اخل�ضبية كافية اأم ل. 

•

•

•

•(�×�)+(�×�)÷�=��
��×��0=�000g=�kg

��0>��0
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عيد ميالد م�ضطفى
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

قدم مبلغا ماليا؛

حدد مبلغا كثمن للكعكة اأوحدد ما اإذا كان املبلغ كافيا 

اأم ل.

•
•

قدمت مبلغا ماليا؛

حددت مبلغا كثمن للكعكة؛

حددت ما اإذا كان املبلغ كافيا اأم ل؛

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

اأجنز اإجنازا �ضحيحا عملية جمع وطرح حل�ضاب املبلغ الذي 

ينق�ضه؛

عداد الك�ضرية حل�ضاب  اأجنز عملية جمع وطرح على الأ

ثمن الكعكة؛

و اإجنز اإجنازا �ضحيحا عمليتا �ضرب وعملية جمع ومقارنة 
اأ

للتعرف اإن كان املبلغ كافيا. 

•

•

•

اأجنزت عملية جمع وعملية طرح اإجنازا �ضحيحا حل�ضاب املبلغ 

الذي يجب اأخذه من احل�ضالة؛

اأجنزت عمليتا ق�ضمة وعملية جمع وعملية طرح حل�ضاب ثمن 

عداد الك�ضرية اإجنازا  الكعكة اأو اأجنزت عملية جمع وطرح على الأ

�ضحيحا؛

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عمليتي �ضرب وعملية جمع وعملية مقارنة 

للتعرف ما اإذا كان املبلغ كافيا. 

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

ح�ضل على نتائج مقبولة؛

جناز.  اتبع ت�ضل�ضال ريا�ضيا اأثناء الإ

•
•

ح�ضلت على نتائج مقبولة؛

جناز.  اتبعت ت�ضل�ضال منطقيا يف خطوات الإ

•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•قدم اأجوبة وا�ضحة ومنظمة. اأجوبتي وا�ضحة ومنظمة؛

ورقتي خالية من الت�ضطيب. 

•
•

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثراإجناز التعليمات 

نتاج؛  وتطوير الإ

معاجلة فورية على اإثر 

مالحظة النتاج اإن كان 

التعرث �ضطحيا؛ 

معاجلة مركزة علىعلى اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة تعليمة 

فرديا للو�ضول  اإىل احلل: 

املبلغ الذي ياأخذه من احل�ضالة: 

ثمن الكعكة: 

ثمن الهدايا: 

نعم تكفي: 

• �ضرية والعائلية؛ عياد الأ من العنوان: ا�ضتخراج الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج: املبلغ الذي يحتاجه 

م�ضطفى لعيد ميالده، عدد زمالء م�ضطفى، املبلغ 

الذي جمعتموه ل�ضراء الهدايا؛

�سناد: ا�ضتخراج: امل�ضاهمات وم�ضدرها،  من االأ

م�ضتلزمات احلفل، واأنواع الهدايا وعددها وثمنها؛

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد لتحديد املبلغ  املنتظر، وتوظيف ال�ضياق والأ

الذي ياأخذه م�ضطفى من ح�ضالته، وحتديد ثمن 

الكعكة، ومعرفة ما اإذا كان املبلغ الذي جمعوه كافيا 

ل�ضراء الهدايا.      

•
•

•

•
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رحلة ترفيهية
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر اإنهاء اإجناز 

التعليمات وجمع اأوراق 

املتعلمني؛ 

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل وتقومي اإنتاجات 

املتعلمني. 

•

•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا دفعة 

واحدة للو�ضول اإىل 

احلل )انظر �ضبكة 

الت�ضحيح(. 

•  - من العنوان: ا�ضتخراج اأنواع و�ضائل الرتفيه. 

- من ال�ضياق: ا�ضتخراجعدد اأفراد املجموعة، املبلغ املايل الذي جمعوه، 

 �ضبب جمع املال؛

�ضناد: ا�ضتخراج ن�ضبة م�ضاريف النقل والتغذية - اأثمان تذاكر  - من الأ

جرة - وتذكارات باأثمانها؛ ال�ضفر عرب القطار واحلافلة و�ضيارة الأ
 

نتاج املنتظر وتوظيف  - من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد لتحديدالو�ضيلة املنا�ضبة للنقل، ومعرفة ما اإذا كان ممكنا  ال�ضياق والأ

�ضراء التذكارات الثالث، وحتديد تذكارين ميكن �ضراوؤهما. 

•

معيار 

تقان الإ

دنى       معايري احلّد الأ

مع4: 

جودة 

العر�ص

مع3: 

ان�سجام  

نتاج االإ

دوات املادة مع2: اال�ستعمال ال�سليم الأ نتاج للو�سعّية مع1: مالءمة االإ

قّدم ورقة 

خالية من 

الت�ضطيب 

واأجوبة 

منظمة. 

•

حدد و�ضيلة 

نقل من بني 

الو�ضائل 

املقدمة يف 

الوثيقة 2. 

 .../1

• ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عمليات  ح�ضابية 

وعملية الق�ضمة مهما كانت النتيجة

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية وحدد 

الو�ضيلة: 

و�ضيلة النقل هي احلافلة.                    1/... 

•

•
•

عداد: ا�ضتعمل الأ

1650-6-430-60-45- 

1/4
وحدد و�ضيلة من الو�ضائل الثالث 

املخ�ض�ضة للنقل. 

ٍِِ

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

ح�ضل على 

عدد اأقل من 

1000
 .../1

• ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عملية اجلمع 

وعملية ال�ضرب واملقارنة مهما كانت النتيجة. 

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية: 

ل ميكن �ضراء التذكارات الثالث. 

 .  ./1

• عداد ا�ضتعمل الأ

40- 1650-6-42-1/4 

25-1/2
واأجاب بنعم اأو ل ميكن �ضراوؤ 

التذكارات

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

ذكر تذكارين 

من بني 

التذكارات 

املقدمة يف 

الوثيقة 3

 .../1

• ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عملية اجلمع 

وعملية ال�ضرب واملقارنة مهما كانت النتيجة. 

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية: 

ميكن �ضراء طاقية وح�ضالة اأو لوحة وح�ضالة. 

.../1

• عداد:  ا�ضتعمل الأ

5-6  42-40-25-412
وحدد تذكارين من بني التذكارات. 

.../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3
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يف البادية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

ر�ضم تخطيطا لبقعة اأر�ضية؛

حتديد كمية الذرة اأو ما اإذا كان ال�ضياج كافيا اأم ل. 

•
•

ر�ضمت تخطيطا لبقعة اأر�ضية؛

حددت كمية الذرة؛

حددت ما اإذا كان ال�ضياج كافيا اأم ل. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

القيام بر�ضم �ضكل مركب من 3 اأ�ضكال هند�ضية متثل 

بقعة اأر�ضية ب�ضكل �ضحيح؛ 

اإجناز عمليتي �ضرب وعملية ق�ضمة اإجنازا �ضحيحا حل�ضاب 

كمية الذرة اأو عمليتي �ضرب وعملية جمع وعملية حتويل 

ومقارنة بطريقة �ضحيحة. 

•

•

قمت بر�ضم تخطيط مكون من ثالث اأ�ضكال هند�ضية ميثل بقعة 

اأر�ضية ب�ضكل �ضحيح؛

اأجنزت عمليتي �ضرب وعملية ق�ضمة حل�ضاب كمية الذرة الالزمة 

اإجنازا �ضحيحا؛

اأجنزت عمليتا �ضرب وعملية جمع وعملية حتويل ومقارنة اإجنازا 

�ضليما. 

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق كنت قد: 

التعبري بوحدة القيا�ص املنا�ضبة؛ 

احل�ضول على نتائج واقعية. 

•
•

عربت بالوحدة املنا�ضبة؛

ح�ضلت على نتائج واقعية.

•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

تقدمي اإن�ضاءت وا�ضحة؛

تقدمي ورقة منظمة. 

•
•

ن اإن�ضاءاتي وا�ضحة؛
اأ

اأن ورقتي نظيفة ومنظمة. 

•
•

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي 

اإثر اإجناز العمليات وتطوير 

نتاج؛  الإ

معاجلة فورية على اإثرمالحظة 

نتاج، اإن كان التعرث ب�ضيطا؛  الإ

معاجلة مركزة علىعلى اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا للو�ضول  

اإىل احلل: 

ر�ضم �ضكل مركب مكون 

من مثلث قائم الزاوية 

�ضالع  ومثلث مت�ضاوي الأ

ون�ضف قر�ص. 

ال�ضياج غري كاف: 

•

-

-

-

من العنوان: ا�ضتخراج مميزات البادية )الهدوء،الهواء...(. 

�ضكال الهند�ضية املكونة  من ال�سياق: ا�ضتخراج عدد الأ

للبقعة، �ضبب اإعداد البقعة على هذا ال�ضكل، طول ال�ضياج؛

�ضكال املكونة للبقعة  �سناد: ا�ضتخراج موا�ضفات الأ من االأ

وقيا�ضاتها، اأنواع الزرع وكميته يف كل �ضكل؛

نتاج املنتظر  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد لر�ضم تخطيط للبقعة، وحتديد  وتوظيف ال�ضياق، والأ

كمية الذرة الالزمة، وتعرف ما اإذا كان ال�ضياج كافيا. 

•
•

•

•
�00×�00/�×�0=��00kg
��00000g=��00kg
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�ضبكة الت�ضحيح

العدو الريفي
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر اإنهاء اإجناز التعليمات 

وتمع اأوراق املتعلمني؛ 

معاجلة مركزة علىعلى اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث. 

•

•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

للو�ضول  اإىل احلل  

)انظر �ضبكة 

الت�ضحيح(. 

• من العنوان: ا�ضتخراج بع�ص الريا�ضات وفوائدها على ال�ضحة؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج �ضبب اخلروج من املدينة، اأجزاء ال�ضاحة 

وعددها؛

�ضكال املكونة  �ضناد: ا�ضتخراج موا�ضفات وقيا�ضات اأ�ضالع الأ من الأ

ختبار، توقيت املت�ضابقني يف كل دورة؛ لل�ضاحة ونتائج الإ

نتاج املنتظر وتوظيف  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضرع  �ضناد لر�ضم تخطيط لل�ضاحة، ولتحديد املت�ضابق الأ ال�ضياق والأ

 .5km يف الفريق، ومعرفة ما اإذا قطع كل مت�ضابق

•
•

•

•

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: 

جودة 

العر�ص

مع3: ان�سجام  

نتاج االإ
دوات املادة مع2: اال�ستعمال ال�سليم الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

قدم ورقة 

باإن�ضاءت 

وا�ضحة. 

•

اأن�ضاأ �ضكال مركبا 

من 3 اأ�ضكال 

هند�ضية. 

 .../1

• ر�ضم ر�ضما �ضحيحا م�ضتطيال ومثلثا مت�ضاوي 

�ضالع ون�ضف قر�ص مهما كان الر�ضم؛ الأ

ر�ضم ر�ضما �ضحيحا م�ضتطيال طوله 5cm وعر�ضه 

للمثلث  �ضلعا  امل�ضتطيل  عر�ص  واتخذ   3cm
خر �ضعاع ن�ضف  �ضالع والعر�ص الآ املت�ضاوي الأ

القر�ص. 

•

•

ر�ضم تخطيطا مكونا من 

اأ�ضكال هند�ضية اعتربه 

تخطيطا لل�ضاحة. 

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

ح�ضل على 

مدد زمنية اأكرث 

واأقل   20min
 .25min من

 .../1

• عداد   ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عملية اجلمع على الأ

ال�ضتينية. 

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية وقام باملقارنة: 

اأنا الذي قمت بالدورتني يف اأقل مدة. 

•

•

كتب ا�ضما من اأ�ضماء 

الوثيقة 2 واعتربه 

�ضرع وا�ضتعمل املدة  الأ

الزمنية املوجودة يف 

الوثيقة 2. 

 .../1

•
ة 2

م
لي

ع
ت

ا�ضتعمل الوحدة 

املنا�ضبة عند 

املقارنة. 

 .../1

• ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عملية ال�ضرب وعملية 

اجلمع مهما كانت

النتيجة. 

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية واملقارنة: 

5km مل يقطع كل مت�ضابق

•

•
•

•

ا�ضتعمل العداد 500 

و300 وقدم عددا 

اعتربه امل�ضافة التي 

قطعها كل مت�ضابق. 

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3
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�ضبكة التحقق

��

تعاونية تربية الدواجن  املربى

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق  

نتاج  الذاتي و تطوير الإ

اإثر اإجناز التعليمات 

وتقدميها؛

معاجلة فورية على اإثر 

نتاج اإن  مالحظة الإ

كان التعرث �ضطحيا؛

معاجلة مركزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا للو�ضول اإىل احلل: 

 مبلغ متويل امل�ضروع: 

رانب:  عدد اإناث الأ

اأي 36 اأنثى اأرنب. 

•

-

-

من العنوان: ا�ضتخراج دور التعاونية يف خلق منا�ضب 

ال�ضغل وتنمية القت�ضاد؛

�ضبوعي، قرار تنويع  من ال�سياق: ا�ضتخراج: املدخول الأ

رانب؛ رانب، عدد ذكور الأ نتاج،قرار �ضراء قطيع الأ الإ

�سناد: ا�ضتخراج: طريقة وموا�ضفات �ضرف  من االأ

رنب، عدد املنخرطات، مبلغ  املداخيل، جن�ص وثمن الأ

امل�ضاهمة، املدة التي يتم فيها جمع املبلغ؛

نتاج املنتظر،  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد حل�ضاب املبلغ الذي تتقا�ضاه كل  وتوظيف ال�ضياق والأ

منخرطة، ومعرفة املبلغ الذي �ضيتم جمعه لتمويل امل�ضروع، 

رانب املمكن �ضراوؤها.  وحتديد عدد اإناث الأ

•

•

•

•

[����-(����/�) + (����/�)]÷�=���

���×�×�=���� Dh

[����-(��×�)]÷�0=��,��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام بح�ضاب املبلغ الذي تتقا�ضاه كل منخرطة؛

القيام بح�ضاب املبلغ الذي �ضتجمعه املنخرطات؛

القيام بح�ضاب عدد اإناث الرانب املمكن �ضراوؤها. 

ü
ü
ü

قمت بح�ضاب املبلغ الذي تتقا�ضاه كل منخرطة؛

قمت بح�ضاب املبلغ الذي �ضتجمعه املنخرطات لتمويل امل�ضروع؛

رانب املمكن �ضراوؤها.  قمت بتحديد عدد اإناث الأ

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق: 

اإجناز �ضحيح لعملية �ضرب يف ك�ضر وعملية جمع 

وعملية طرح وعملية ق�ضمة. 

اإجناز �ضحيح لعمليات ال�ضرب اأو عملية �ضرب وعملية 

طرح وعملية ق�ضمة. 

•

•

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية �ضرب يف ك�ضر وعملية جمع وطرح وق�ضمة 

لتحديد ح�ضة كل منخرطة. 

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عمليتي �ضرب حل�ضاب مبلغ متويل امل�ضروع. 

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية �ضرب وعملية طرح وعملية ق�ضمة لتحديد 

رانب.  عدد اإناث الأ

•

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق من: 

احل�ضول على عدد اأ�ضغر من 500؛

ا�ضتعمال الوحدة املنا�ضبة؛

احل�ضول على عدد �ضحيح. 

•
•
•

ح�ضلت على عدد اأ�ضغر من 500 وا�ضتعملت وحدة قيا�ص؛

ح�ضلت على عدد مكون من من 4 اأرقام وا�ضتعملت وحدة قيا�ص؛

ح�ضلت على عدد �ضحيح. 

•
•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي ورقة باأجوبة وا�ضحة.  ورقتي نظيفة؛

اأجوبتي منظمة. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة الت�ضحيح

رث توزيع الإ

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

الت�ضحيح الذاتي اإثر 

اإنهاء اإجناز التعليمات؛ 

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل وتقومي انتاجات 

املتعلمني؛

•

•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

دفعة واحدة؛ 

انظر احلل 

على �ضبكة 

الت�ضحيح. 

•

•

رث حق �ضرعي ولكل ن�ضيبه؛  من من العنوان: ا�ضتخراج اأن الإ

م،  �ضرة، قرار الأ �ضرة الوارثة، مرياث الأ من ال�سياق: ا�ضتخراج عدد اأفراد الأ

كيفية التوزيع؛

م ون�ضيب  �سناد: ا�ضتخراج ثمن 3 حمالت تارية؛ ما ميثله ن�ضيب الأ من االأ

خت؛ املبلغ املدخر.  خ ون�ضيب الأ الأ

نتاج املنتظر. توظيف ال�ضياق  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضرة، ولتحديد املحل التجاري الذي ميكن  �ضناد حل�ضاب املبلغ الذي ترثه الأ والأ

رث.  م �ضراوؤه، ون�ضيب خالد من الإ لالأ

•
•

•

•

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

مع3: ان�سجام  

نتاج االإ
دوات املادة مع2: اال�ستعمال ال�سليم الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

قدم ورقة 

باأجوبة 

وا�ضحة 

ومنظمة

•

ح�ضل على عدد 

مكون من 6 اأرقام 

وا�ضتعمل وحدة 

 .Dh
 .../1

• ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما وعملية اجلمع 

وعملية ال�ضرب مهما كانت النتيجة؛

- اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية: 

 .../1

• عداد:  ا�ضتعمل الأ

وقدم عددا يعتربه املبلغ الذي 

�ضرة.  ترثه الأ

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

ح�ضل على عدد 

مكون من 6 اأرقام 

وا�ضتعمل وحدة 

 .Dh

 .../1

• ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عمليات ال�ضرب 

والطرح واجلمع مهما كانت النتيجة: 

- اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية: 

   

ول اأو املتجر الثاين.  - ميكن �ضراء املتجر الأ

 .../1

• عداد:  ا�ضتعمل الأ

والك�ضر 1/8 وقدم رقم 

حمل تاري يعتربه املحل 

املمكن �ضراوؤه. 

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

ح�ضل على عدد 

مكون من 6 اأرقام 

وا�ضتعمل وحدة 

 .Dh

 .../1

• ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عمليتي الق�ضمة 

وال�ضرب مهما كانت النتيجة؛ 

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية: 

 .../1   

•

•

عداد:  ا�ضتعمل الأ

الك�ضر 1/8 والك�ضر 1/3 

وقدم عددا يعتربه املبلغ الذي 

يرثه خالد.

 .../1 

•

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3
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�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

ح�ضاب تكلفة ال�ضباغة ولوكان جوابي 

خاطئا؛

ح�ضاب ثمن الزربية ولوكان احل�ضاب 

خاطئا. 

•

•

قمت بر�ضم تخطيطي للباب لتقدميه للحداد؛

ذكرت ما اإذا كانت ال�ضفيحة الزجاجية كافية اأم ل؛

ب ل�ضناعة ال�ضبابيك.  بينت كفاية الق�ضبان احلديدية التي ا�ضرتاها الأ

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

ر�ضم تخطيطا باحرتام ال�ضلم 1/30؛

ح�ضاب طول الق�ضبان الالزمة ل�ضنع 

ال�ضبابيك الثالث وطول الق�ضبان ال�ضبعة 

ب وقارن بينهما.  التي ا�ضرتاها الأ

•
•

ر�ضمت م�ضتطيلني عر�ضاهما اأفقيان ويعلوهما ن�ضف دائرة �ضعاعها هو عر�ص 

ر�ص؛ امل�ضتطيل 1cm على الورقة هو 30m على الأ

قارنت جمموع م�ضاحتي امل�ضتطيلني وم�ضاحة ن�ضف القر�ص مب�ضاحة ال�ضفيحة 

الزجاجية ملعرفة كفاية ال�ضفيحة اأم ل؛

ب  قارنت طول الق�ضبان ل�ضناعة ال�ضبابيك بطول 7 ق�ضبان التي ا�ضرتاها الأ

ملعرفة كفايتها اأم ل. 

•

•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

ر�ضم تخطيطا للباب؛

ذكر كفاية اأو عدم كفاية الق�ضبان التي 

ب للحداد.  ا�ضرتاها الأ

•
•

ر�ضمت تخطيطا للباب با�ضتعمال "cm"؛

ذكرت كفاية اأو عدم كفاية ال�ضفيحة الزجاجية والق�ضبان احلديدية التي ا�ضرتاها 

ب.  الأ

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي ورقة باأجوبة وا�ضحة.  اأجوبتي وا�ضحة ومنظمة؛

ورقتي خالية من املحو والت�ضطيب

•
•

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

 منزلنا اجلديد

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

الت�ضحيح  

الذاتي اإثر اإنهاء 

نتاج املطلوب.  الإ

معاجلة مركزة 

على حتليل 

وتقومي اإنتاجات 

املتعلمني. 

•

•

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا للو�ضول  

اإىل احلل: 

 

اإذن ال�ضحيفة كافية: 

الق�ضبان ال�ضبعة كافية. 

•

-

-

من العنوان: ا�ضتخراج اأنواع لوازم املنزل اجلديد واحلرفيون الذين نحتاج 

اإليهم؛

ب ونوع الطار وعدد  من ال�سياق: ا�ضتخراج نوع الباب، الذي يريده الأ

ال�ضبابيك احلديدية؛

�سناذ: ا�ضتخراج موا�ضفات الباب واأطوال الق�ضبان احلديدية  من االأ

ب للحداد؛ اخلا�ضة بال�ضبابيك واملواد التي ا�ضرتاها الأ

نتاج املنتظر مع توظيف  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد لر�ضم تخطيط للباب الزجاجي، ولتحديد ما اإذا كانت  ال�ضياق والأ

ب كافية ل�ضنع الباب، واأخريا ملعرفة  ال�ضفيحة الزجاجية التي ا�ضرتاها الأ

كفاية الق�ضبان احلديدية اأوعدم كفايتها لنف�ص الغرف.            

•

•

•

•

[(�,�×0,��)×�+(0,��×0,��×�,��)]
=�,�+0,���=�,��
�,���<�,�

[(�,�×�)+(�,�×��)]×�=(�,�+�,�)×
�=��,�m
��,�<��
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�ضبكة الت�ضحيح

    قاعة الحتفال 
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: 

جودة 

العر�ص

مع3: ان�سجام  

نتاج االإ
دوات املادة مع2: اال�ستعمال ال�سليم الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

قّدم ورقة 

نظيفة باأجوبة 

وا�ضحة. 

•

ح�ضل على �ضكل 

يتالئم مع ما هو 

مطلوب يف الوثيقة 

 .)1(

 .../1

• �ضالع مهما   اأن�ضاأ مربعا و4 مثلثات مت�ضاوية الأ

كانت القيا�ضات؛ 

�ضالع اأحد   اأن�ضاأ مربعا و4 مثلثات مت�ضاوية الأ

اأ�ضالعها �ضلع املربع واحرتم القيا�ضات.            

 .../1                                              

•

•

اأن�ضاأ �ضكلني هند�ضيني 

واعتربهما ال�ضكل 

املطلوب. 

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

ا�ضتعمل الوحدة 

املنا�ضبة لتحديد 

م�ضاحة ال�ضكل 

  cm2
الهند�ضي مثل  

وح�ضل على عدد اأقل 

من 8000. 

 .../1

• ا�ضتعمل قاعدة ح�ضاب م�ضاحة كل من املربع 

واملثلث ا�ضتعمال �ضحيحا. مهماكانت النتيجة. 

 اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية: 

     

الورقة غري كافية.                     1/... 

•

•

ü

  قام بح�ضاب م�ضاحة 

ال�ضكل الهند�ضي وقارن 

النتيجة بالعدد 65,5 

وقدم جوابا بنعم اأو ل 

 .../1

•
ة 2

م
لي

ع
ت

ا�ضتعمل الوحدة 

املنا�ضبة لتحديد حميط 

ال�ضكل الهند�ضي مثل  

)cm(  وح�ضل على 

عدد اأقل من 500. 

 .../1

• ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عملية اجلمع املتكرر اأو 

ال�ضرب مهما كانت النتيجة. 

 اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية: 

     

ال�ضريط كاف لحاطة ال�ضكل. 

 .../1 

•

•

•

  قام بح�ضاب م�ضاحة 

ال�ضكل الهند�ضي وقارنه 

بطول ال�ضريط وقدم 

جوابا بنعم اأو ل. 

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3

(�0×�0)+((�0×��)÷�)×�=��00 cm�

��00 cm� = �� dm�< ��,� dm�

(�0×�)×�= �00cm
�00cm=�m < �,� m

املراحل

املناق�ضة واملعاجلة   3 اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر اإنهاء اإجناز 

التعليمات وتمع اأوراق 

املتعلمني؛ 

معاجلة مركزة علىعلى اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث. 

•

•

اإجناز 

التعليمات 

الثالث فرديا 

للو�ضول  اإىل 

احلل: 

انظر �ضبكة 

الت�ضحيح. 

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج منا�ضبات الحتفالت املدر�ضة؛

خ، �ضناعة �ضكل هند�ضي، من الورق  من ال�سياق: ا�ضتخراج: مهمة الأ

املقوى، �ضبب �ضناعة ال�ضكل، �ضبب اإح�ضار الورق امللون وال�ضريط؛

�سناد: ا�ضتخراج قيا�ص ال�ضلع لكل من املربع واملثلث وارتفاع املثلث  من االأ

قيا�ص م�ضاحة الورقة امللونة وقيا�ص طول ال�ضريط

نتاج املنتظر، وتوظيف ال�ضياق  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضناد لر�ضم تخطيط لل�ضكل الهند�ضي املطلوب، ولتحديد ما اإذا كانت الورقة  والأ

حاطة ال�ضكل.     كافية لتغطية وجه ال�ضكل، ومعرفة ما اإذا كان ال�ضريط كافيا لإ

•
•

•

•
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�ضالمية  �ضا�ضية و مراحلها يف الرتبية الإ الكفاية الأ

والتاريخ والرتبية على املواطنة

املرحلة 1

مكت�ضباته  بتوظيف  املتعلم حال  يقدم  اأوم�ضموعة،  اأوم�ضورة  مكتوبة  اأ�ضناد  وباعتماد  دالة  و�ضعية  ويف  وىل  الأ املرحلة  نهاية  يف   

املرتبطة ب�ضفات اهلل تعاىل واملحبة والت�ضامن والت�ضامح وببعثة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأوباملو�ضعة يف الزمن ومباديء احلق 

وامل�ضوؤولية.  والواجب 

املرحلة 2 

بتوظيف  حال   املتعلم  يقدم  اأوم�ضموعة،  اأوم�ضورة  مكتوبة  اأ�ضناد  وباعتماد  دالة  م�ضكلة  و�ضعية  ويف  الثانية  املرحلة  نهاية  يف   

الكرمي وب�ضواهد  الر�ضول  ال�ضلوك وبحياة  واآداب  وبال�ضالة  نبوّية �ضريفة  واأحاديث  اآيات كرمية  مبا يحفظه من  املرتبطة  مكت�ضباته 

ختالف.  من املا�ضي يف بيئته املحلية ومبادئ احلق والواجب واحلق يف الإ

املرحلة 3

موارده  بتوظيف  حال  املتعلم  يقرتح  اأوم�ضموعة،  اأوم�ضورة   مكتوبة  اأ�ضناد  وباعتماد  دالة  و�ضعية  ويف  الثالثة  املرحلة  نهاية  يف 

املرتبطة مبا يحفظه من اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �ضريفة بالو�ضوء والطهارة والت�ضامن واآداب الطريق، وبتمثيل اأحداث تاريخية 

�ضرة والطرق واملدر�ضة.  �ضياء من احلياة اليومية ومكت�ضباته حول الرتبية على املواطنة يف الأ يف جدول زمني لأ

�سا�سية املرحلة 4: الكفاية االأ

يقتح  اأوم�سموعة،  اأومكتوبة  م�سورة  اأ�سناد  وباعتماد  دالة  م�سكلة  و�سعية  ويف  اخلام�سة  ال�سنة  نهاية  يف 

املتعلم حال بتوظيف موارده املرتبطة مبا يحفظه من اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �سريفة وبالتيّمم واأحكامه 

املحلية  البيئة  اأ�ستاذة موجودة يف  وبتاأريخ  ال�سلوك  واآداب  و�سلم  عليه  اهلل  الر�سول �سلى  و�سرية  وال�سيام 

وباحلقوق والواجبات والتبية على املواطنة. 

ال�ضنــة اخلام�ضة



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

�ضول؛ 
ّ
احلديث عن حياة الر

احلديث عن البعثة النبوية. 

•
•

�ضول؛ 
ّ
حتّدثت عن حياة الر

حتّدثت عن البعثة النبوية؛ 

حتّدثت عن اأخالق الر�ضول �ضلى اهلل عليه و �ضلم. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق: 

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن البعثة النبوية؛

�ضول. 
ّ
احلديث ب�ضكل �ضحيح عن حياة الر

•
•

ما اإذا كنت قد حتدثت، بطريقة �ضحيحة توافق ما حفظته من القراآن الكرمي 

حاديث النبوية ال�ضريفة وال�ضرية الّنبوية، عن:  والأ

�ضول؛ 
ّ
حياة الر

البعثة النبوية؛

 اأخالق الر�ضول �ضلى اهلل عليه و �ضلم. 

•

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق: 

التيان باأمثلة واقعية ومن�ضجمة مع مو�ضوع 

البعثة؛

يات القراآنية تدور حول املو�ضوع نف�ضه.  الآ

•

•

ال�ضريفة  النبوية  حاديث  والأ القراآنية  يات  الآ بني  ان�ضجام  هناك  كان  اإذا  •ما 
مع بعثة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم؛

عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  بعثة  عن  واقعية  باأمثلة  اأتيت  قد  كنت  اإذا  •ما 
و�ضلم. 

•

•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق: 

•تقدمي عمل مقروء. من اأن كتابتي مقروءة؛

من اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

من اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

 بعثة الر�ضول حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني عند 

ال�ضرورة. 

•

•
•

تقا�ضم على م�ضتوى 

وىل  التعليمتني الأ

والثانية يف جمموعات 

�ضغرية؛

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•

•

�ضالم؛ من العنوان: ا�ضتخراج دور بعثة الر�ضول يف ن�ضر الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اإخوتك  واأنت(، احلدث 

)احلديث عن ذكرى مولد الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم(؛

ية الكرمية واحلديثني ال�ضريفني  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ من االأ

) عالقة بعثة الر�ضول بالدعوة اإىل عبادة اهلل ، طاعة الر�ضول من طاعة 

خالق (؛ متام مكارم الأ اهلل، بعث الر�ضول لإ

نتاج )فقرة تربز  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة  و موا�ضفات الإ

جوانبا من حياة الر�ضول، ذكر �ضبب من اأ�ضباب البعثة النبوية 

ال�ضريفة، فقرة تربز بع�ص اأخالق الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم(

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ �ضالمية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا حتّدثت عن:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- اأهداف عمل ما؛ 

- الت�ضامن؛

- امل�ضاعدة.  

• الت�ضامن؛

 امل�ضاعدة؛

عمل خريي اآخر. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

احلديث بطريقة �ضحيحة توافق ما مت حفظه  

حاديث النبوية ال�ضريفة  القراآن الكرمي والأ

وال�ضرية الّنبوية عن :

- زيارة املر�ضى؛ 

- م�ضاعدة املحتاج.  

• حاديث  حتدثت بطريقة �ضحيحة توافق ما حفظته من القراآن الكرمي والأ

النبوية ال�ضريفة وال�ضرية الّنبوية، عن: 

خرين؛  - الت�ضامن مع الآ

- م�ضاعدة  املحتاج؛   

- اقرتاح عمل ح�ضن اآخر. 

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق: 

حاديث تدور حول مو�ضوع  يات القراآنية  والأ الآ

الت�ضامن؛

 التيان باأمثلة واقعية ومن�ضجمة مع مو�ضوع 

البعثة. 

•

•

حاديث النبوية ال�ضريفة  يات القراآنية والأ ما اإذا كان هناك ان�ضجام بني الآ

مع مو�ضوع الت�ضامن؛

ما اإذا كنت قد اأتيت باأمثلة واقعية عن الت�ضامن مع املحتاجني. 

•

•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

 م�ضاعدة التالميذ املعوزين

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

الت�ضحيح الذاتي اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإثر اإجناز 

كل تعليمة. 

معاجلة مركزة اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني عند 

ال�ضرورة. 

•

•

•

تقا�ضم على 

م�ضتوى 

التعليمتني 

وىل والثانية  الأ

يف جمموعات 

�ضغرية؛

  اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج معنى الت�ضامن واأثره على املحتاجني؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )التالميذ واأنت(، احلدث )امل�ضاهمة يف 

�ضراء هدابا للتالميذ املعوزبن (؛

ية الكرمية  واحلديثني ال�ضريفني )حب اهلل  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ من االأ

للمح�ضنني املنفقني يف �ضبيل اهلل عز وجل، اإدخال ال�ضرور على املوؤمن عمل 

خر ( ميان مبحبة الآ �ضالح، ربط الإ

نتاج )فقرة عن اأهداف العمل  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

طفال املعوزين، فقرة عن اأهمية م�ضاعدة املحتاج، اقرتاح عمل  الت�ضامني مع الأ

ح�ضن للت�ضامن مع فئة حمتاجة(. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ �ضالمية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا حتّدثت عن:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- ال�ضلوات اخلم�ص؛

- حتية امل�ضجد. 

•  ال�ضلوات اخلم�ص؛ 

حتية امل�ضجد؛

�ضلوات ال�ضفع والوتر. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا كنت: 

احلديث بطريقة �ضحيحة توافق ما مت حفظه 

حاديث النبوية ال�ضريفة  من القراآن الكرمي والأ

وال�ضرية الّنبوية، عن: 

- ال�ضلوات اخلم�ص 

- حتّية امل�ضجد.  

• حاديث  قد حتدثت، بطريقة �ضحيحة توافق ما حفظته من القراآن الكرمي والأ

النبوية ال�ضريفة وال�ضرية الّنبوية، عن: 

- ال�ضلوات اخلم�ص؛ 

- حتّية امل�ضجد؛

- �ضلوات ال�ضفع والوتر.  

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. جودة الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعمال اأدوات الربط الب�ضيطة؛

املنتوج مت�ضل�ضل ومن�ضجم مع املو�ضوع. 

•
•

كان ما اأجنزته مت�ضل�ضال وين�ضجم مع مو�ضوع ال�ضالة؛

كنت قد ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

كنت قد اأتيت باأمثلة واقعية عن ال�ضالة يف امل�ضجد. 

•
•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء. اأن كتابتي مقروءة؛ 

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

ال�ضالة
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني عند 

ال�ضرورة. 

•

•
•

تقا�ضم على م�ضتوى 

وىل  التعليمتني الأ

والثانية يف جمموعات 

�ضغرية؛

  اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج، معنى ال�ضالة واأهميتها يف حياة امل�ضلم(؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأحمد واأنت(، احلدث )التحدث 

عن ال�ضلوات(؛

يتني الكرميتني واحلديث ال�ضريف  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ من االأ

)امل�ضاجد بيوت اهلل، اهلل تعاىل ياأمرنا بال�ضتعانة بال�ضرب وال�ضالة، حب 

اهلل للم�ضلني(؛ 

نتاج ) حتديد كيفية  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

ال�ضلوات اخلم�ص: اأوقاتها وعدد ركعاتها، ذكر حتية امل�ضجد، حتديد كيفية 

�ضلوات ال�ضفع والوتر: وقتهما وعدد ركعاتهما(.

•
•

•

•

�ضبكة التحقق
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��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا حتّدثت عن:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- الثياب الواجب ارتداوؤها احرتاما للم�ضجد؛

- اأداب �ضالة اجلمعة؛ 

• ما يجب ارتداوؤه احرتاما للم�ضجد؛

اأداب �ضالة اجلمعة؛ 

اأعمال �ضاحلة يقوم بها امل�ضلني يوم اجلمعة؛

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق: 

احلديث بطريقة �ضحيحة وتوافق ما مت حفظه من 

حاديث النبوية ال�ضريفة وال�ضرية  القراآن الكرمي والأ

الّنبوية، عن: 

- ثياب امل�ضّلي يوم اجلمعة؛  

- اأداب �ضالة اجلمعة. 

• ما اإذا كنت قد حتدثت، بطريقة �ضحيحة توافق ما حفظته من القراآن الكرمي 

حاديث النبوية ال�ضريفة وال�ضرية الّنبوية، عن:  والأ

- ثياب امل�ضّلي يوم اجلمعة؛ 

- اأداب �ضالة اجلمعة؛ 

عمال ال�ضاحلة اّلتي يقوم بها امل�ضّلي يوم اجلمعة.  - الأ

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعمال اأدوات الربط الب�ضيطة. 

املنتوج مت�ضل�ضل وله عالقة باملو�ضوع. 

•
•

كان ما اأجنزته مت�ضل�ضال وله عالقة مبو�ضوع ال�ضالة يف امل�ضجد؛

كنت قد ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

كنت قد اأتيت باأمثلة واقعية عن ال�ضالة يف امل�ضجد. 

•
•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء. اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

اأ�ضّلي يف امل�ضجد

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإثر اإجناز كل 

تعليمة. 

معاجلة مركزة اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني عند 

ال�ضرورة. 

•

•

•

تقا�ضم على م�ضتوى 

وىل والثانية  التعليمتني الأ

يف جمموعات �ضغرية؛

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية ال�ضالة يف امل�ضجد ودورها يف حياة 

امل�ضلمني؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأمني و اأنت (، احلدث 

)ال�ضتعداد ل�ضالة اجلمعة (؛ 

ية الكرمية و احلديث  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ من االأ

ال�ضريف )التزين عند الذهاب اإىل امل�ضجد، حب اهلل للجمال 

والنعمة على عبده وبغ�ضه للبوؤ�ص (، طفل ينظف ج�ضده؛ 

نتاج )حتديد ما  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

يجب ارتداءه احرتاما للم�ضجد، ذكر اآداب �ضالة اجلمعة، ذكر 

قل عملني �ضاحلني يقوم بهما امل�ضلم يوم اجلمعة(.   على الأ

•

•

•

•

�ضبكة التحقق
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��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا حتّدثت عن:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- تنب اللعب يف الطرقات؛

- اأماكن ميكن اجللو�ص فيها. 

• تنب اللعب يف الطرقات؛

اأماكن ميكن اجللو�ص فيها؛

اأعمال �ضاحلة متالأ اأوقات الفراغ. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

احلديث بطريقة �ضحيحة وتوافق ما مت حفظه 

حاديث النبوية ال�ضريفة  من القراآن الكرمي والأ

وال�ضرية الّنبوية، عن: 

- تنب اللعب يف الطريق؛ 

- اأماكن ميكن اجللو�ص فيها. 

• حاديث  حتدثت، بطريقة �ضحيحة وتوافق ما حفظته من القراآن الكرمي والأ

النبوية ال�ضريفة وال�ضرية الّنبوية، عن: 

- تنب اللعب يف الطريق؛ 

- اأماكن ميكن اجللو�ص فيها؛

وقات الفارغة.  عمال ال�ضاحلة مللء الأ - الأ

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق ما اإذا: 

•ا�ضتعمال اأدوات الربط الب�ضيطة.  حاديث النبوية ال�ضريفة مع اجتناب  يات القراآنية والأ كان هناك ان�ضجام بني الآ

اللعب يف الطريق؛

كنت قد ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

كنت قد اأتيت باأمثلة واقعية عن اجللو�ص يف الطرقات. 

•

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي ورقة بدون حمو وت�ضطيب.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

اللعب يف الطرقات

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

الت�ضحيح الذاتي اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني عند 

ال�ضرورة. 

•

•
•

تقا�ضم على 

م�ضتوى التعليمتني 

وىل والثانية يف  الأ

جمموعات �ضغرية؛

  اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج خماطر اللعب واللهو يف الطرقات على �ضلوك 

طفال؛ الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: )بع�ضا من اأ�ضدقائك واأنت(، احلدث 

)بع�ص من اأ�ضدقائك يلعبون و يلهون يف الطرقات(، املكان )الطرقات(؛ 

عرا�ص  �سناد: ا�ضتخراج دللت احلديثني ال�ضريفني) اخل�ضوع و الإ من االأ

عن اللغو يف ال�ضالة، و النهي عن اجللو�ص يف الطرقات(، اأطفال يف الطريق؛ 

نتاج )فقرة عن تنب اللهو  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

واللعب يف الطرقات، فقرة عن اأماكن ميكن اجللو�ص فيها  اقرتاح اأعمال مللء 

اأوقات الفراغ(. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق
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معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

تعليمة 

1

يقّدم املتعلم 

عمال مقروءا 

وخاليا من 

ال�ضطب واملحو   

•

يح�ضل املتعلم على نقطتني )2( اإذا اعتمد ما حفظه من 

حاديث النبوية ال�ضريفة وال�ضرية النبوية،  القراآن الكرمي والأ

بطريقة �ضحيحة. قدم املعلومات املنا�ضبة املت�ضلة بطهارة 

اجل�ضم واملكان. 

 .../2

• يح�ضل املتعلم على النقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن طهارة  

اجل�ضم واملكان. 

 .../1

•

يح�ضل املتعلم على نقطتني  اإذا اعتمد ما حفظه من القراآن 

حاديث النبوية ال�ضريفة وال�ضرية النبوية بطريقة  الكرمي والأ

�ضحيحة. قدم املعلومات املنا�ضبة املت�ضلة بالو�ضوء. 

 .../2

• يح�ضل املتعلم على النقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن الو�ضوء  

ا�ضتعدادا لل�ضالة اأواملحافظة 

على �ضّحة اجل�ضم. 

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطتني  اإذا اعتمد ما حفظه من القراآن 

حاديث النبوية ال�ضريفة وال�ضرية النبوية بطريقة  الكرمي والأ

�ضحيحة. قدم املعلومات املنا�ضبة عن �ضلوك امل�ضلم يوم 

اجلمعة.                                                      2/. . 

• يح�ضل املتعلم على النقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن �ضلوك 

امل�ضلم    يوم اجلمعة. 

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../6  .../3  جمموع

الّنقاط

�ضالة اجلمعة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإثر اإجناز كل 

تعليمة. 

معاجلة مركزة اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني عند 

ال�ضرورة. 

•

•

•

تقا�ضم على م�ضتوى 

وىل والثانية  التعليمتني الأ

يف جمموعات �ضغرية؛

  اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية �ضالة اجلمعة يف حياة امل�ضلمني؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )�ضديقك   و والده واأنت(، 

احلدث )الذهاب اىل امل�ضجد ل�ضالة اجلمعة(، املكان )امل�ضجد(؛ 

ية الكرمية و احلديث  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ من االأ

�ضالم(  طفل يتو�ضاأ؛ ال�ضريف ) اأهمية الثواب و الطهارة يف الإ

نتاج )فقرة عن  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

اأهمية طهارة اجل�ضم و املكان،  فقرة عن اأهمية الو�ضوء يف ال�ضالة و 

يف حياة امل�ضلم  فقرة عن �ضلوك امل�ضلم يوم اجلمعة (. 

•
•

•

•

�ضبكة الت�ضحيح
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�0

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا حتّدثت عن:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- ال�ضيام وفوائده؛ 

- ليلة القدر. 

• ال�ضيام وفوائده؛ 

�ضلوك ال�ضائم يف رم�ضان؛

ليلة القدر. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

احلديث بطريقة �ضحيحة وتوافق ما مت حفظه 

حاديث النبوية ال�ضريفة  من القراآن الكرمي والأ

وال�ضرية الّنبوية، عن: 

- فوائد ال�ضيام؛

- �ضلوك ال�ضائم. 

• حاديث النبوية  حتدثت، بطريقة �ضحيحة توافق ما حفظته من القراآن الكرمي والأ

ال�ضريفة وال�ضرية الّنبوية، عن: 

- فوائد ال�ضيام؛ 

- �ضلوك ال�ضائم؛  

- اأهمّية ليلة القدر. 

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق من اأن: 

جابة ب�ضكل متكامل؛ الإ

جوبة منطقية.  الأ

•
•

جابة املتكاملة منطقية ال�ضتدلل/غياب التناق�ص؛ الإ

�ضتدلل منطقي.  الإ

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء وبدون و�ضخ.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

اأ�ضوم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني عند 

ال�ضرورة. 

•

•
•

تقا�ضم على م�ضتوى 

وىل والثانية  التعليمتني الأ

يف جمموعات �ضغرية؛

  اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•

•

�ضالم؛ من العنوان: ال�ضوم ركن من اأركان الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )�ضديقك كرمي واأنت(، 

احلدث )رغبة كرمي يف �ضيام اليوم ال�ضاد�ص والع�ضرين من 

رم�ضان(؛ 

ية الكرمية واحلديث ال�ضريف  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ من االأ

) فري�ضة ال�ضيام وعالقتها بالتقوى، اأجر من �ضام رم�ضان �ضوما 

�ضحيحا(؛ 

نتاج )فقرة عن  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

ال�ضيام وفوائده، وعن �ضلوك ال�ضائم يف رم�ضان، واأهمية ليلة 

القدر(. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ �ضالمية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

 مع3: معيار 

االن�سجام
مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

تعليمة 

1

يقّدم املتعلم 

عمال مقروءا  

وخاليا من 

ال�ضطب 

واملحو. 

•

جابة  الإ

متكاملة 

منطقية 

ال�ضتدلل 

غياب 

التناق�ص. 

•  يح�ضل املتعلم على نقطتني اإذا 

حتدث ب�ضكل �ضحيح عن املحّبة 

والت�ضامح . 

 .../2 

• يح�ضل املتعلم على نقطة )1(: 

اإذا حتّدث عن املحّبة والت�ضامح 

عموما.  

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطتني  اإذا 

حتدث ب�ضكل �ضحيح عن ظلم  

�ضدقاء.   الأ

 .../2

• يح�ضل املتعلم على نقطة )1(: 

اإذا حتّدث عن الظلم عموما. 

 .../1

•
•

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطتني  اإذا 

حتدث ب�ضكل �ضحيح عن عواقب 

الظلم واحل�ضد.            

 .../2

• يح�ضل املتعلم على نقطة )1(: 

اإذا حتدث عموما عن عواقب الظلم 

واحل�ضد.  

 .../1

•
•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../6  .../3

يثار العدل والإ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإثر اإجناز كل 

تعليمة؛ 

معاجلة مركزة اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني عند 

ال�ضرورة. 

•

•

•

تقا�ضم على م�ضتوى 

وىل والثانية  التعليمتني الأ

يف جمموعات �ضغرية؛

  اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•

•

يثار ودورهما يف متتني  من العنوان: ا�ضتخراج معنى العدل والإ

العالقات بني النا�ص؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأحمد زمالوؤه واأنت(، 

احلدث )اإعداد ملف حول الظلم و احل�ضد  (؛

�سناد: ا�ضتخراج دللت احلديثني ال�ضرفيني ) حترمي  من االأ

الظلم، تنب احل�ضد والبغ�ص وبناء عالقات اأخوية(، �ضورة تعك�ص 

بيوت اهلل وعظمته؛ 

نتاج )فقرة تو�ضح  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

دور املحبة والت�ضامح يف تقوية العالقات بني اجلريان، فقرة حتدد 

�ضدقاء، فقرة تبني عواقب الظلم واحل�ضد(.  كيفية تفادي ظلم الأ

•

•

•

•

�ضبكة الت�ضحيح
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- الفرق بني امل�ضكن القدمي وامل�ضكن احلديث؛

- واجبات ال�ّضاكن يف امل�ضكن اجلماعي. 

• حتّدثت يف اإجابتي عن:  

- الفرق بني امل�ضكن القدمي وامل�ضكن احلديث؛ 

- الفرق بني امل�ضكن الفردي وامل�ضكن اجلماعي؛

- واجبات ال�ّضاكن يف امل�ضكن اجلماعي. 

•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

احلديث، معتمدا املوارد ال�ضحيحة اّلتي مت تعّلمها يف 

الّتاريخ والرّتبية على املواطنة، عن: 

- الفرق بني امل�ضكن القدمي وامل�ضكن احلديث؛

- واجبات ال�ّضاكن يف امل�ضكن اجلماعي. 

• حتّدثت، معتمدا املوارد ال�ضحيحة اّلتي تعّلمتها يف الّتاريخ والرّتبية 

على املواطنة، عن:  

- الفرق بني امل�ضكن القدمي وامل�ضكن احلديث؛ 

- الفرق بني امل�ضكن الفردي وامل�ضكن اجلماعي؛

- واجبات ال�ّضاكن يف امل�ضكن اجلماعي. 

•

دنى التحكم الأ •املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق من: 
جابة؛ عدم وجود تناق�ص يف الإ

فكار؛ ت�ضل�ضل الأ

غياب احل�ضو. 

•
•
•

غياب احل�ضو والتناق�ص؛ 

ا�ضتعمال اأدوات الربط. 

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

تقدمي عمل مقروء؛

تقدمي عمل لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•

اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

ال�ضكن يف املغرب

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة واملعاجلة   3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثرتقدمي كل  اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•
•

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى 

وىل  على م�ضتوى التعليمة الأ

والثانية؛

تدوين روؤو�ص اأقالم؛

وىل والثانية  اإجناز التعليمة الأ

فرديا؛

اإجناز التعليمة الثالثة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة. 

•

•
•

•
•

من العنوان: ا�ضتخراج املعلومات املتعلقة بال�ضكن باملغرب 

؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج املطلوب وهو التحدث عن ال�ضكن 

م�ص واليوم؛  يف املغرب بني الأ

�سناد: ا�ضتخراج نوعي ال�ضكن باملغرب التقليدي  من االأ

والع�ضري؛

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

)التحدث عن الفرق بني م�ضكن قدمي وم�ضكن ع�ضري، وكذا 

بني امل�ضكن الفردي واجلماعي، وكذا عن واجبات ال�ضاكن 

يف امل�ضكن اجلماعي(. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- الدرا�ضة يف الكّتاب والدرا�ضة يف املدر�ضة؛  

- اأعمال املحافظة على املدر�ضة.  

• حتّدثت يف اإجابتي عن:  

- الدرا�ضة يف الكّتاب والدرا�ضة يف املدر�ضة؛ 

- اأّول مدر�ضة بنيت يف البلدة؛  

- اأعمال املحافظة على املدر�ضة. 

•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

احلديث، معتمدا املوارد ال�ضحيحة اّلتي مت تعّلمها 

يف الّتاريخ والرّتبية على املواطنة، عن: 

- الدرا�ضة يف الكّتاب والدرا�ضة يف املدر�ضة؛  

- اأعمال املحافظة على املدر�ضة. 

• حتّدثت، معتمدا املوارد ال�ضحيحة اّلتي تعّلمتها يف الّتاريخ والرّتبية على 

املواطنة، عن:  

- الدرا�ضة يف الكّتاب والدرا�ضة يف املدر�ضة؛  

- اأّول مدر�ضة بنيت يف القرية؛ 

- اأعمال املحافظة على املدر�ضة. 

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  

تيان باأمثلة واقعية عن املدر�ضة؛ الإ

فكار.  ت�ضل�ضل الأ

•
•

اأتيت باأمثلة واقعية عن املدر�ضة؛

وظفت اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•

املدر�ضة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثرتقدمي كل  اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•
•

اإجناز التعليمات فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•
•

من العنوان: ا�ضتخراج معلومات تخ�ص املدر�ضة عموما؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج معلومات تخ�ص املدر�ضة التي در�ص بها 

جده واملدر�ضة التي در�ص بها؛ 

�سناد: ا�ضتخراج معلومات عن امل�ضيد وعن املدر�ضة  من االأ

الع�ضرية؛ 

نتاج )التحدث عن  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

الدرا�ضة يف الكتاب"امل�ضيد" وعن الدرا�ضة يف مدر�ضتك حاليا، 

و�ضف اأول مدر�ضة بنيت يف بلدتك، واأخريا احلديث عما تقوم به 

للمحافظة على مدر�ضتك(. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- و�ضف �ضومعة؛ 

- الواجبات. 

• حتّدثت يف اإجابتي عن:  

- و�ضف �ضومعة واإن مل تكن �ضومعة ح�ضان؛

- فّن معماري ما واإن مل يكن ل�ضومعة ح�ضان؛

- الواجبات ب�ضفة عامة. 

•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

احلديث، معتمدا املوارد ال�ضحيحة اّلتي تعّلمها يف الّتاريخ 

والرّتبية على املواطنة، عن: 

- الفن املعماري يف �ضومعة ح�ضان ب�ضكل �ضحيح؛

- و�ضف �ضومعة ح�ّضان؛ 

- واجبات الّزائر اإىل املاآثر الّتاريخية ب�ضكل مقنع.  

• حتّدثت، معتمدا املوارد ال�ضحيحة اّلتي تعّلمتها يف الّتاريخ والرّتبية 

على املواطنة، عن:  

و�ضف �ضومعة ح�ّضان ب�ضكل �ضحيح؛ 

الفّن املعماري يف �ضومعة ح�ّضان ب�ضكل �ضحيح؛ 

واجبات الّزائر اإىل املاآثر الّتاريخية ب�ضكل �ضحيح. 

•

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال�ضليما؛ 

توظيف اأفكار من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

اأتيت باأمثلة واقعية عن املدر�ضة؛

وظفت اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء لي�ص به حذف اأو �ضطب.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•

�ضومعة ح�ضان

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•
•

تقا�ضم يف جمموعات 

�ضغرى على م�ضتوى 

وىل والثانية؛ التعليمة الأ

تدوين روؤو�ص اأقالم؛

وىل والثانية  اإجناز التعليمة الأ

فرديا؛

اإجناز التعليمة الثالثة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة. 

•

•
•

•
•

من العنوان: ا�ضتخراج معلومات حول معلمة �ضومعة ح�ضان 

املوحدية بالرباط؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج معلومات عن �ضومعة ح�ضان املوحدية؛ 

�سناد: ا�ضتخراج معلومات حول ظروف بناء �ضومعة  من االأ

ح�ضان وحول بناء اأهميتها املعمارية؛ 

نتاج )تقدمي  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

و�ضف: امل�ضاحة، املوقع، تاريخ البناء، احلديث عن الفن املعماري 

ل�ضومعة ح�ضان، احلديث عن الفن املعماري مبنطقتك واأخريا، 

احلديث عن �ضلوك الزائر اإىل املاآثر التاريخية(. 

•

•
•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ و الرتبية على املواطنة الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذاكنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

و�ضف معلمة �ضريح حممد اخلام�ص؛ 

تقدمي اقرتاحات للتحفيز على زيارة املاآثر 

التارخية. 

•
•

و�ضفت معلمة �ضريح حممد اخلام�ص؛ 

حتدثت عن معامل بها فن معماري من عهد الدولة العلوية؛ 

قدمت اقرتاحات للتحفيز على زيارة املاآثر التارخية. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذاكنت قد: 

و�ضف معلمة �ضريح حممد اخلام�ص ب�ضكل 

�ضحيح؛ 

تقدمي اقرتاحات حتفز على زيارة املاآثر التارخية 

ب�ضكل �ضحيح. 

•

•

 و�ضفت معلمة �ضريح حممد اخلام�ص ب�ضكل �ضحيح؛ 

حتدثت عن معامل بها فن معماري من عهد الدولة العلوية ب�ضكل �ضحيح؛ 

قدمت اقرتاحات حتفز على زيارة املاآثر التارخية ب�ضكل �ضحيح. 

•
•
•

دنى التحكم الأ ن�ضجام: اأحتقق ما اإذاكنت قد:  املعيار 3. الإ

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

توظيف اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

قدمت اأمثلة واقعية؛

وظفت اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

•كتابة مقروءة. كتبت بكيفية مقروءة؛

قدمت عمال بدون و�ضخ ول حمو. 

•
•

من ماآثر الدولة العلوية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•
•

اإجناز التعليمات فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•
•

من العنوان: ا�ضتخراج معلومات عن املاآثر التاريخية يف عهد 

الدولة العلوية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج املعلومات املرتبطة ببع�ص ماآثر الدولة 

العلوية؛

�سناد: ا�ضتخراج معلومات حول معلمة �ضريح حممد  من االأ

اخلام�ص؛

نتاج )و�ضف  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

معلمة �ضريح حممد اخلام�ص، واحلديث عن الفن املعماري بها، 

تقدمي اقرتاحات من خاللها حتفز على زيارة املاآثر التاريخية(. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ و الرتبية على املواطنة الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- جدول زمني؛  

- حقوق وواجبات. 

• حتّدثت يف اإجابتي عن:  

زمني؛    •جدول 
ترتيب اأحداث؛    

حقوق وواجبات. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق: 

حداث من اأ�ضرة اإميان  اإجنازجدول زمني لأ

ب�ضكل �ضحيح؛

اإبراز ثالثة حقوق وثالثة واجبات تاه اأ�ضرته 

ب�ضكل �ضحيح. 

•

•

حداث من اأ�ضرة اإميان ب�ضكل �ضحيح؛ ما اإذا كنت قد اأجنزت جدول زمنيا لأ

ما اإذا كنت قد  عن رتبت على جدول زمني اأربعة اأحداث عا�ضتها اإميان 

مبدر�ضتها ب�ضكل �ضحيح؛

ما اإذا كنت قد اأبرزت ثالثة حقوق وثالثة واجبات تاه اأ�ضرتها ب�ضكل �ضحيح. 

•
•

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق: 

فكار؛ ان�ضجام الأ

غياب احل�ضو والتناق�ص. 

•
•

ما اإذا كنت قد وظفت اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع؛

غياب احل�ضو والتناق�ص. 

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•

اأحداث من تاريخ اأ�ضرتي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

فورية؛ •معاجلة 
معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث ح�ضب احلاجة. 

•

•
•

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى 

وىل  على م�ضتوى التعليمة الأ

والثانية؛

تدوين روؤو�ص اأقالم؛

وىل والثانية  اإجناز التعليمة الأ

فرديا؛

اإجناز التعليمة الثالثة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة. 

•

•
•

•
•

حداث الهامة يف تاريخ  من العنوان: احلديث عن بع�ص الأ

�ضرة؛ الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: م�ضاعدة اإميان على اإجناز 

امللف؛

حداث وتواريخها؛  �سناد: ربط الأ من االأ

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

حداث عا�ضتها  �ضرة واآخر لأ )املحتوى: اإجناز جدول زمني لالأ

اإميان ثم ذكر احلقوق والواجبات يف عالقة الطفل باأ�ضرته(. 

•

•

•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ و الرتبية على املواطنة الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ



��

معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ

مع2: اال�ستعمال ال�سليم 

دوات املادة الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

يقّدم املتعلم 

عمال مقروءا 

وخاليا من 

ال�ضطب 

واملحو.  

•

يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا كان اإنتاجه متكامال 

خاليا من التناق�ص واحل�ضو.               

 .../1 

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا ذكر 

اأحداثا بارزة يف املغرب  يف القرن 

الع�ضرين ب�ضكل �ضحيح.  

          

 .../1 

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

ذكر اأحداثا بارزة يف املغرب 

واإن مل تكن يف القرن 

الع�ضرين. 

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا كان اإنتاجه متكامال 

خاليا من التناق�ص واحل�ضو.  

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا اأجنز 

حداث اّلتي  هّم الأ جدول زمنّيا لأ

وقعت يف املغرب يف القرن الع�ضرين 

ب�ضكل �ضحيح. 

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة 

هم  اإذا اأجنز جدول زمنيا لأ

حداث يف املغرب واإن مل  الأ

تكن يف القرن الع�ضرين 

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا كان اإنتاجه متكامال 

خاليا من التناق�ص واحل�ضو. 

 .../1    

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا حتّدث 

عن واجبات مواطن نحو بلدته 

ب�ضكل �ضحيح. 

 .../1    

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

حتّدث عن واجبات املواطن 

واإن مل تكن لها عالقة 

ببلدته. 

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3

امل�ضرية اخل�ضراء

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث ح�ضب 

احلاجة. 

•

•
•

اإجناز التعليمات 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

•

•

من العنوان: مراجعة معلومات عن امل�ضرية اخل�ضراء؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث م�ضاعدة عبد اهلل على اإجناز ت�ضل�ضل زمني 

حداث الوطنية؛  لالأ

�سناد: ا�ضتخراج اأهم احلداث التي عرفها املغرب وتاريخها وكيفية  من االأ

تنظيم امل�ضرية اخل�ضراء؛

نتاج )املحتوى: اإجناز جدول  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

حداث التي عرفها املغرب، و�ضف ثالثة اأحداث بارزة عرفها  هم الأ زمنيا لأ

املغرب، ثم حتديد ثالثة واجبات املواطن نحوبلدته(. 

•
•

•

•

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ و الرتبية على املواطنة الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن: 

- اأحداث؛    

- واجبات. 

• حتّدثت يف اإجابتي عن:  

- ما جاء يف وثيقة املطالبة بال�ضتقالل؛    

- اإجنازات متت خالل عهد ال�ضتقالل؛ 

- واجباتي نحو الوطن.  

•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق: 

احلديث، معتمدا املوارد ال�ضحيحة اّلتي تعّلمها يف الّتاريخ 

والرّتبية على املواطنة، عن: 

- ما جاء يف وثيقة املطالبة بال�ضتقالل ب�ضكل �ضحيح؛    

جنازات التي متت خالل عهد ال�ضتقالل ب�ضكل  - الإ

�ضحيح؛ 

- الواجبات نحو الوطن ب�ضفة �ضحيحة.  

• ما اإذا حتّدثت، معتمدا املوارد ال�ضحيحة اّلتي تعّلمتها يف الّتاريخ 

والرّتبية على املواطنة، عن:  

- ما جاء يف وثيقة املطالبة بال�ضتقالل ب�ضفة �ضحيحة؛    

- اإجنازات متت خالل عهد ال�ضتقالل ب�ضفة �ضحيحة؛ 

- واجباتي نحو الوطن ب�ضفة �ضحيحة.  

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا: 

جابة متكاملة؛  الإ

اجتناب احل�ضو والتناق�ص. 

•
•

قدمت اإجابة متكاملة؛

قدمت اإنتاجا من�ضجما؛

تنبت احل�ضو والتناق�ص. 

•
•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•

وثيقة املطالبة بال�ضتقالل

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث ح�ضب احلاجة. 

•

•
•

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى 

وىل  على م�ضتوى التعليمة الأ

والثانية؛

تدوين روؤو�ص اأقالم؛

وىل والثانية  اإجناز التعليمة الأ

فرديا؛

اإجناز التعليمة الثالثة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة. 

•

•
•

•
•

�ضتقالل؛ من العنوان: مراجعة تاريخ تقدمي وثيقة املطالبة بالإ

حتفال  من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث تقدمي عر�ص مبنا�ضبة الإ

�ضتقالل؛ بذكرى تقدمي وثيقة املطالبة بالإ

حداث التاريخية: تقدمي وثيقة مكتوبة  �سناد: ا�ضتخراج الأ من االأ

�ضتقالل؛ حول املطالبة بالإ

نتاج )املحتوى:  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

حتديد اأهم ما جاءت به الوثيقة، وذكر ثالث واجبات نحو الوطن، 

�ضتقالل(.  احلديث عن اإجنازات متت منذ الإ

•
•

•

•

�ضبكة التحقق
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��

معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ

مع2: اال�ستعمال ال�سليم 

دوات املادة الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

يقّدم املتعلم 

عمال مقروءا  

وخاليا من 

ال�ضطب 

واملحو  

•

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

كان اإنتاجه متكامال خاليا 

من التناق�ص واحل�ضو. 

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

حتّدث عن مدينة وليلي من حيث 

ثرية ب�ضكل �ضحيح.         معاملها الأ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا حتّدث عن مدينة وليلي.  

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

كان اإنتاجه متكامال خاليا 

من التناق�ص واحل�ضو. 

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة )1(

اإذا اقرتح برنامج زيارة اإىل وليلي      

ي�ضمل وجوبا اأ�ضتاذة من معاملها 

ثرية.  الأ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا اقرتح برنامج زيارة اإىل 

وليلي. 

 .../1

•
ة 2

م
لي

ع
ت

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

كان اإنتاجه متكامال خاليا 

من التناق�ص واحل�ضو. 

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا قّدم 

ن�ضائح مالئمة للمحافطة  على 

ثرية.    املعامل الأ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا قّدم ن�ضائح للمحافطة  

ثرية.  على املعامل الأ

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3  جمموع

الّنقاط

 مدينة وليلي
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح الذاتي 

اإثر اإجناز كل تعليمة؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة على 

اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث 

ح�ضب احلاجة. 

•

•
•

اإجناز التعليمات 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

•

•

من العنوان: تقدمي معلومات حول مدينة وليلي؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: تقدمي عر�ص حول مدينة وليلي؛

�سناد: ا�ضتخراج معلومات حول مدينة وليلي، والتعرف  من االأ

على ماآثرها؛

نتاج )املحتوى:  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

احلديث عن موقع مدينة وليلي وماآثرها وتقدمي ن�ضائح للمحافظة 

ثرية(.  على املعامل الأ

•
•
•

•

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ و الرتبية على املواطنة الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ
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�ضا�ضية و مراحلها يف الن�ضاط العلمي  الكفاية الأ

و اجلغرافيا

املرحلة 1

اأ�ضناد   وباعتماد  واجلغرافيا  العلمي  الن�ضــــــــــاط  يف  دالة  م�ضكلة  و�ضعية  ويف  اخلام�ضة  ال�ضنة  من  وىل  الأ املرحلة  نهاية  يف 

مكتوبة اأوم�ضورة، يقدم املتعلم حال بتوظيف مكت�ضباته املتعلقة مبفهوم اخلـــــــالئط والتكاثر والطبيعة وتعلم مبادئ يف القيا�ص 

والطوبوغرافيا. 

املرحلة 2 

مكتوبة  اأ�ضناد  وباعتماد  واجلغرافيا  العلمي  الن�ضاط  يف  دالة  م�ضكلة  و�ضعية  ويف  اخلام�ضة  ال�ضنة  من  الثانية  املرحلة  نهاية  يف 

املناخ وخطوط  بال�ضوء والتوازن واحلركة والتعرف على بع�ص مكونات  املتعلقة  املتعلم حال بتوظيف مكت�ضباته  اأوم�ضورة يقدم 

الت�ضوية. 

املرحلة 3

مكتوبة  اأ�ضناد  وباعتماد  واجلغرافيا  العلمي  الن�ضاط  يف  دالة   م�ضكلة  و�ضعية  ويف  اخلام�ضة  ال�ضنة  من  الثالثة  املرحلة  نهاية  يف 

اأوم�ضورة يقّدم املتعلم حال بتوظيف مكت�ضباته املتعلقة بالتغذية وال�ضوء والتدرب على و�ضف جمال ريفي. 

�سا�سية املرحلة 4: الكفاية االأ

يف نهاية املرحلة الرابعة من ال�سنة اخلام�سة ويف و�سعية م�سكلة دالة يف الن�ساط العلمي واجلغرافيا وباعتماد 

اأ�سناد م�سورة اأومكتوبة يقّدم املتعلم حال بتوظيف مكت�سباته املتعلقة بالطبيعة والتكاثر واحلركة والتغذية 

والتوازن وال�سوء والتدرب على و�سف جمال ح�ساري ودرا�سة م�سكل يف املجالني. 

ال�ضنــة اخلام�ضة



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن خماطر �ضرب املاء املوجود يف الغابة؛ 

حتديد بعدي الطول والعر�ص. 

•
•

حتدثت عن خماطر�ضرب املاء املوجود يف الغابة؛ 

حتدثت عن كيفية احل�ضول على املاء ال�ضالح لل�ضرب؛

حّددت بعدي الطول والعر�ص للغابة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ  املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق: 

العتماد على ما مت تعّلمه من املوارد يف الّن�ضاط 

العلمي واجلغرافيا للتحّدث عن:  

- كيفية احل�ضول على املاء بطريقة ت�ضمن �ضالحية 

�ضربه؛   

- بعدي الطول والعر�ص بطريقة �ضحيحة. 

• ما اإذا اعتمدت ما تعّلمت من املوارد يف الّن�ضاط العلمي واجلغرافيا 

للتحّدث عن:  

- خماطر �ضرب املاء املوجود يف الغابة دون التثّبت من نقائه ب�ضكل 

�ضحيح؛  

- كيفية احل�ضول على املاء بطريقة ت�ضمن �ضالحية �ضربه؛   

عن بعدي الطول والعر�ص بطريقة �ضحيحة. 

•

دنى التحكم الأ  املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق: 

احلديث عن طريقة منطقية ومقبولة للح�ضول على 

املاء؛

التو�ضل اإىل نتائج ومنطقية يف حتديد اجلزء من الغابة. 

•

•

ما اإذا كنت حتدثت عن طريقة عملية ومنطقية للح�ضول على املاء؛

تو�ضلت اإىل نتائج مقبولة ومنطقية يف حتديد اجلزء من الغابة. 

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي عمل مقروء.  كتابتي مقروءة؛

 عملي خال من ال�ضطب. 

•
•

الغابة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق ذاتي على اإثر اإجناز كّل 

تعليمة؛

معاجلة فورية؛

مناق�ضة من اأجل الت�ضحيح 

واملعاجلة؛ معاجلة مرّكزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات املتعّلمني اإن 

ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

•

•
•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمتني 1 و2؛ 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال تعليمة  تقدمي الأ

تعليمة. 

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول الغابة )املوقع، 

اخل�ضائ�ص(؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأّن املو�ضوع حول زيارة غابة؛

�سناد: ا�ضتخراج العنا�ضر اّلتي تتاأّلف منها الغابة )ت�ضمية  من االأ

�ضجار، احليوانات (؛  اأنواع الأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- تبيان خماطر �ضرب املاء املوجود يف الغابة؛

- تبيان كيفية احل�ضول على ماء �ضالح لل�ضرب؛

- حتديد طول وعر�ص اجلزء من الغابة املقّدم يف الوثيقة. 

•

•
•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الن�ضاط العلمي واجلغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن ت�ضرفات يف الغابة؛

حتديد موقع الغابة واإن كان خاطئا. 

•
•

حّدثتها عن ت�ضرفات يف الغابة؛

حّدثتها عن اإحدى حيوانات الغابة؛ 

حّددت لها موقع الغابة واإن كان خاطئا. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

اعتماد ما مت تعّلمه من املوارد يف الّن�ضاط العلمي 

واجلغرافيا للتحّدث عن:  

ي عا�ضب اأولحم؛  
ّ
- خ�ضائ�ص حيوان بر

- موقع الغابة بدّقة. 

• اعتمدت ما تعّلمت من املوارد يف الّن�ضاط العلمي واجلغرافيا للتحّدث عن:  

- الت�ضرفات ال�ضليمة يف الغابة؛

ي عا�ضب اأولحم ب�ضكل �ضحيح؛ 
ّ
- خ�ضائ�ص حيوان بر

- موقع الغابة بدّقة. 

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا: 

احلديث عن ت�ضرفات مقبولة وممكنة؛

ربع.  حتديد موقع الغابة ح�ضب التاهات الأ

•
•

حتدثت عن ت�ضرفات مقبولة وممكنة؛

ربع.  حددت موقع الغابة ح�ضب التاهات الأ

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي كتابة مقروءة.  من اأن كتابتي مقروءة؛

 من اأّن عملي خال من ال�ضطب. 

•
•

نزهة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق ذاتي على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل الت�ضحيح 

واملعاجلة؛ معاجلة مرّكزة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعّلمني اإن ا�ضتدعت 

احلاجة ذلك.  

•

•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز فردي 

للتعليمات دفعة 

واحدة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•
•

•

ماكن  من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول النزهة )الأ

�ضة للنزهة (؛ املخ�ضّ

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأّن فاطمة ت�ضتعّد للنزهة، املطلوب: تقدمي ن�ضائح 

لها؛

�سناد: و�ضف الغابة مبختلف عنا�ضرها،  من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

فات اّلتي نقوم بها يف الغابة؛
ّ
- احلديث عن الت�ضر

ي عا�ضب اأو لحم؛
ّ
- احلديث عن خ�ضائ�ص حيوان بر

- حتديد موقع الغابة. 

•

•

•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الن�ضاط العلمي واجلغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

�ضرح اأ�ضباب اختالل التوازن؛

�ضرح اأهمية املفا�ضل يف احلركة؛ 

•
•

�ضرحت اأ�ضباب اختالل التوازن؛

�ضرحت اأهمية املفا�ضل يف احلركة؛

حتدثت عن املناخ. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

�ضرح اأ�ضباب اختالل التوازن ب�ضكل �ضحيح؛

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن املناخ يف ف�ضل 

الربيع. 

•
•

�ضرحت ب�ضكل �ضحيح اأ�ضباب اختالل التوازن؛

�ضرحت ب�ضكل �ضحيح اأهمية املفا�ضل يف احلركة؛ 

حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن املناخ يف ف�ضل الربيع. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا: 

فكار.  •ترتيب جيد لالأ رتبت اأفكاري جيدا؛ 

ا�ضتعملت لغة علمية. 

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•تقدمي عمل وبدون و�ضخ.  كتبت ب�ضكل وا�ضح ومقروء؛

قدمت عمال بدون و�ضخ. 

•
•

األعاب يف الغابة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق ذاتي على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

مناق�ضة من اأجل الت�ضحيح 

واملعاجلة؛ معاجلة مرّكزة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعّلمني اإن ا�ضتدعت 

احلاجة ذلك.  

•

•
•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمتني 1 و2؛ 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال تعليمة  تقدمي الأ

تعليمة. 

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج �ضبب الذاب اإىل الغابة )اللعب (؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول نزهة يف الغابة؛

�سناد: و�ضف امل�ضهد؛ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- �ضرح اأ�ضباب اختالل الّتوازن؛

- �ضرح اأهّمية املفا�ضل يف احلركة؛

- احلديث عن املناخ يف ف�ضل الربيع. 

•
•
•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الن�ضاط العلمي واجلغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

�ضرح الروؤية يف النهار؛

احلديث عن م�ضادر ال�ضوء. 

•
•

ختي الروؤية يف النهار؛  �ضرحت لأ

حدثتها عن م�ضادر ال�ضوء؛  

حدثتها عن املناخ.  

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

خ �ضبب عدم و�ضوح الروؤية يف النهار  �ضرح لالأ

ب�ضكل �ضحيح؛ 

خت عن املناخ يف ف�ضل ال�ضتاء  التحدث لالأ

ب�ضكل �ضحيح. 

•

•

ختي �ضبب عدم و�ضوح الروؤية ب�ضكل �ضحيح؛ كنت قد �ضرحت لأ

حدثتها عن م�ضادر ال�ضوء ب�ضكل �ضحيح؛

حدثتها عن املناخ يف ف�ضل ال�ضتاء ب�ضكل �ضحيح. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا: 

•ا�ضتعمال لغة علمية.  كنت ا�ضتعملت لغة علمية؛

مررت من املالحظة اإىل التجريب ثم ال�ضتنتاج. 

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي عمل ودون و�ضخ.  كتابتي مقروءة؛

عملي خال من الو�ضخ. 

•
•

يوم مطري

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق ذاتي على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل الت�ضحيح 

واملعاجلة؛ معاجلة مرّكزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات املتعّلمني 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

•

•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز فردي دفعة 

واحدة؛

عمال تعليمة  تقدمي الأ

تعليمة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول ف�ضل ال�ضتاء؛

من ال�سياق: اكت�ضاف امل�ضكل: املنزل مظلم بالنهار؛

�سناد: و�ضف امل�ضهد: حيوانات ترتوي، طفالن يتجّولن؛ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- �ضرح �ضبب عدم و�ضوح الروؤية؛

- احلديث عن م�ضادر ال�ضوء؛

- احلديث عن املناخ يف ف�ضل ال�ضتاء. 

•
•
•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الن�ضاط العلمي واجلغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا حتّدثت:  املعيار 1. مالءمة الإ

احلديث عن تغذّية القّط اأوتغذية القنّية؛

احلديث عن املجال احل�ضري. 

•
•

عن تغذية القّط اأوتغذية القنّية؛ 

عن تركيبة فّك القّط اأوالقنّية؛  

عن املجال احل�ضري.   

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق: 

احلديث، بطريقة �ضحيحة، عن: 

- نوع تغذية القّط املكّونة اأ�ضا�ضا من الّلحم وعن تغذية 

القنية املكّونة اأ�ضا�ضا من الع�ضب؛

- فّك القّط الاّلحم وفّك القنية العا�ضبة ؛

- ممّيزات املجال احل�ضري. 

• ما اإذا حتّدثت، بطريقة �ضحيحة عن: 

- نوع تغذية القّط املكّونة اأ�ضا�ضا من الّلحم وعن تغذية القنية املكّونة 

اأ�ضا�ضا من الع�ضب؛

- فّك القّط الاّلحم وفّك القنية العا�ضبة؛

- اأهّم مميزات املجال احل�ضري. 

•

دنى التحكم الأ املعيار 3. الن�ضجام: : اأحتقق ما اإذا كنت: 

•يعتمد املتعلم ترتيبا ما يف احلديث اإىل اأخيه.  بط؛ 
ّ
ا�ضتعملت اأدوات الر

اعتمدت ترتيبا ما يف احلديث اإىل فاطمة. 

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•يقّدم املتعلم كتابة مقروءة.  كتابتي مقروءة؛

عملي خال من ال�ضطب. 

•
•

زيارة اإىل البادية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق ذاتي على اإثر اإجناز كّل 

تعليمة؛

معاجلة فورية؛

مناق�ضة من اأجل الت�ضحيح 

واملعاجلة؛ معاجلة مرّكزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات املتعّلمني اإن 

ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

•

•
•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمتني 1 و2؛ 

تعليمة  فردي  •اإجناز 
تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•
•

•

•

طار املكاين: البادية؛ من العنوان: ا�ضتخراج الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج الرغبة يف تربية احليوانات يف املدينة؛

�سناد: ت�ضنيف احليوانات ح�ضب كيفية تنقلها؛ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- ذكر اأغذية القط واأغذية القنية؛

- �ضرح الفوارق بني تركيبة فك القط وفك   القنية؛

- احلديث عن مميزات املجال احل�ضري. 

•
•
•
•

�ضبكة التحقق
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معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

ة 1
م

لي
ع

ت

يقّدم املتعلم 

عمال مقروءا 

وخاليا من 

ال�ضطب 

واملحو.

•

التنقل عند الغزالة نوعان: 

-مت�ضي للبحث عن الغذاء. 

- تري عندما حت�ص باخلطر. 

 .../2

• يح�ضل املتعلم على النقطة اإذا حتدث 

عن انواع التنقل عند الغزالة ولو ب�ضكل 

خاطئ.

 .../1

•

القنية حيوان عا�ضب وقار�ص ولها قواطع طويلة 

وحادة ت�ضتعملها لق�ضم الطعام ولها اأ�ضرا�ص �ضلبة 

ل�ضحق الطعام.

 .../2

• اإذا حتدث عن القنية وعن نظام اأ�ضنانها ولو 

ب�ضكل خاطئ. 

 . . .../1 

•

ة 2
م

لي
ع

ت

ي�ضتغل �ضكان املجال الريفي باملزرعة وتربية 

املوا�ضي. 

 .../2

• اإذا حتدث عن بع�ص اأن�ضطة �ضكان املجال 

الريفي. 

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../6  .../3  جمموع

الّنقاط

 يف الرباري
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق ذاتي على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل 

الت�ضحيح واملعاجلة؛ 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعّلمني 

اإن ا�ضتدعت احلاجة 

ذلك.  

•

•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز فردي 

للتعليمات دفعة 

واحدة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتنتاج اأن الرباري منطقة متوح�ضة غري اآهلة بال�ضكان؛

من ال�سياق: ا�ضتنتاج طريقة التنقل واأنواعه عند احليوان؛

�سناد: ا�ضتنتاج اأن الطفل �ضاهد برناجما عن احليوانات؛ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- احلديث عن اأنواع التنقل عند الغزال؛

- احلديث عن القنية ونظام اأ�ضنانها؛

- احلديث عن بع�ص اأنواع ان�ضطة �ضكان املجال الريفي. 

•
•
•
•

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الن�ضاط العلمي واجلغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ



��

ة يف الّريا�ضة  ح�ضّ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق ذاتي على اإثر اإجناز كّل 

تعليمة؛

معاجلة فورية؛

مناق�ضة من اأجل الت�ضحيح 

واملعاجلة؛ معاجلة مرّكزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات املتعّلمني 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

•

•
•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمتني 1 و2؛ 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال تعليمة  تقدمي الأ

تعليمة. 

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتنتاج مو�ضوع احلديث عن الريا�ضة؛

من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلديث عن اقرتاح مكان جيد ملمار�ضة 

الريا�ضة؛

طفال ميار�ضون الريا�ضة؛ �سناد: ا�ضتنتاج اأن اأن الأ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- و�ضف مكان تتوفر فيه خ�ضائ�ص املجال الريفي؛

- تو�ضيح �ضرورة املفا�ضل يف القيام باحلركة. 

•
•

•
•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

يتحّدث املتعلم عن جمال ما؛ 

يتحّدث املتعلم عن املفا�ضل.  

•
•

حتّدثت عن جمال ما؛ 

حتّدثت عن املفا�ضل؛

�ضّميت مفا�ضل.  

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

يتحّدث املتعلم، بطريقة �ضحيحة عن:  

 خ�ضائ�ص جمال ريفي؛ 

 مف�ضلني من مفا�ضل �ضّيقة احلركة ومف�ضلني من 

مفا�ضل وا�ضعة احلركة. 

•
•
•

حتّدثت، بطريقة �ضحيحة عن:  

خ�ضائ�ص جمال ريفي؛

عن املفا�ضل)اأنواعها، دورها(؛

مف�ضلني من مفا�ضل �ضّيقة احلركة ومف�ضلني من مفا�ضل وا�ضعة 

احلركة. 

•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•يقدم املتعلم كتابة مقروءة  كتبت بخط مقروء؛

قدمت ورقة دون ت�ضطيب. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الن�ضاط العلمي واجلغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم 

عمال مقروءا 

وخاليا من 

ال�ضطب واملحو.

•

يح�ضل املتعلم على نقطتني اإذا حتدث عن تقوية 

الع�ضالت باملمار�ضة الريا�ضية بطريقة منتظمة

 .../2

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا حتّدث عن 

جابة خاطئة.  الع�ضالت    واإن كانت الإ

 .../1            

•

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطتني اإذا ذكر عن ثالث 

وجبات غذائية يومية تتوفر علىماء، بروتيدات، 

اأمالح معدنية، ذهنيات وفيتامينات. 

 .../2 

• يح�ضل املتعلم على نقطة: 

اإذا حتدث عن الغذاء املتوازن.  

 

 .../1    

•
•

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطتني اإذا ذكر مكانا قريبا من 

املناطق )الغابات واملنتزهات( بعيدا عن املعامل 

واملناطق املكت�ضة وامللوثة.

 .../2 

• يح�ضل املتعلم على نقطة: 

اإذا ذكر مكانا للممار�ضة الريا�ضة ولوكان 

غريمنا�ضب. 

 .../1     

•
•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../6  .../3

 املمار�ضة الريا�ضية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق ذاتي على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل الت�ضحيح 

واملعاجلة؛ معاجلة مرّكزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات املتعّلمني اإن 

ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

•

•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز فردي 

للتعليمات دفعة 

واحدة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتنتاج اأن احلديث عن ممار�ضة الريا�ضة؛

من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلديث عن الريا�ضة وعالقتها 

بالع�ضالت؛

�سناد: ا�ضتنتاج املمار�ضة الريا�ضية؛ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- �ضرح كيفية متنت الع�ضالت باحلركات الريا�ضية؛

- احلديث عن التغذية املتوازنة للريا�ضي خالل اليوم الواحد؛

- احلديث عن املكان اجلغرايف املنا�ضب للنادي. 

•
•

•
•

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الن�ضاط العلمي واجلغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ



��

�ضا�ضية و مراحلها  الكفاية الأ

يف الرتبية الفنية

املرحلة 1

املتعلم)ة(  يقدم  مادية،  اأو  م�ضورة  اأو  مر�ضومة  اأ�ضناد  باعتماد  و  دالة،  و�ضعية  ويف  اخلام�ضة،  ال�ضنة  من  وىل  الأ املرحلة  نهاية  يف 

اللوين. لوان والتدرج  با�ضتعمال الأ الفنية والتعبريية،  فنيا، بتوظيف مكت�ضباته  منتوجا 

املرحلة 2 

املتعلم)ة(  يقدم  مادية،  اأو  م�ضورة  اأو  مر�ضومة  اأ�ضناد  باعتماد  و  دالة،  و�ضعية  ويف  اخلام�ضة،  ال�ضنة  من  الثانية  املرحلة  نهاية  يف 

منتوجا فنيا، بتوظيف مكت�ضباته الفنية والتعبريية يف جمال ال�ضورة و قراءاتها.

املرحلة 3

املتعلم)ة(  يقدم  مادية،  اأو  م�ضورة  اأو  مر�ضومة  اأ�ضناد  باعتماد  و  دالة  و�ضعية  ويف  اخلام�ضة،  ال�ضنة  من  الثالثة  املرحلة  نهاية  يف 

بعاد. الأ امل�ضتويات و�ضلم  تقنيات  والتعبريية، وبتوظيف  الفنية  بتوظيف مكت�ضباته  فنيا،  منتوجا 

�سا�سية املرحلة 4: الكفاية االأ

يف نهاية ال�سنة اخلام�سة، ويف و�سعية دالة، و باعتماد اأ�سناد مر�سومة اأو م�سورة اأو مادية، يقدم املتعلم)ة( 

امل�ستويات  ر�سم  وتقنيات  وال�سورة  اللون  بتوظيف  والتعبريية  الفنية  مكت�سباته  بتوظيف  فنيا،  منتوجا 

بعاد واملنظور. و�سلم االأ

ال�ضنــة اخلام�ضة



�0

 جدارية املدر�ضة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

و2؛  1 التعليمة  م�ضتوى  على  ومناق�ضة  •تفكري 
اإجناز التعليمتني؛

•تقا�ضم؛
جناز؛ تتمة الإ

معاجلة. 

•
•
•
•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بجدارية املدر�ضة؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )لتزيني جداراملدر�ضة تكلف 

املتعلم بتلوين جزء من اجلدارية؛

�سناد: اكت�ضاف اأن الر�ضوم وال�ضور التي �ضيعتمدها  من االأ

املتعلم هي جداريات مر�ضومة بالتلوين املتدرج والتلوين امل�ضطح؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- ر�ضم اجلدارية 1 وتلوينها بالتلوين املتدرج؛ 

- ر�ضم اجلدارية 2 وتلوينها بالتلوين امل�ضطح؛ 

- ر�ضم اجلدارية 3 وتلوينها باألوان من اختيار املتعلم. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

ر�ضم جدارية اأوىل؛

ر�ضم جدارية ثانية. 

•
•

ر�ضمت جدارية اأوىل؛

ر�ضمت جدارية ثانية؛

ر�ضمت جدارية ثالثة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

وىل؛ ا�ضتعمال التلوين املتدّرج يف اجلدارية الأ

ا�ضتعمال التلوين املتدّرج يف اجلدارية الّثانية. 

•
•

ر�ضمت جدارية بالّتلوين املتدّرج؛ 

ر�ضمت جدارية بالّتلوين امل�ضّطح؛ 

ر�ضمت جدارية بالّتلوين املتدّرج اأوامل�ضّطح. 

•
•
•

دنى التحكم الأ ن�ضجام: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 3. الإ

•يقدم املتعلم عمال يتوفر فيه التنا�ضق.  لّونت عمال باألوان متنا�ضقة؛ 

طار.  لّونت داخل الإ

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•عملي نظيف.  عملي نظيف؛

�ضكال واخلطوط متنا�ضقة.  الأ

•
•
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

•ثالث اإجنازات من اأربعة.  ر�ضمت مل�ضق رقم 1؛

ر�ضمت مل�ضق رقم 2؛

ر�ضمت مل�ضق رقم 3؛

لوان.  ا�ضتعملت الأ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

•ثالث اإجنازات من اأربعة.  ر�ضمت مل�ضق 1 باألوان �ضاخنة؛

ر�ضمت مل�ضق 2 باألوان متدرجة؛

ر�ضمت مل�ضق 3 باألوان متنوعة؛

طار.  مل اأخرج عن الإ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا:

•ا�ضتعمال األوانا متنا�ضقة و منا�ضبة. ا�ضتعملت األوانا متنا�ضقة و منا�ضبة؛

كان اإجنازي متكامال.

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•تقدمي ورقة دون ت�ضطيب.  •قدمت ورقة دون ت�ضطيب. 

   فرحة النجاح

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 اإجنازاملهمة   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

جناز؛ الذاتي على اإثرالإ

معاجلة فورية على اإثر اإجناز 

كل تعليمة؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإجنازات املتعلمني اإذا دعت 

ال�ضرورة لذلك. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا الواحدة تلو 

خرى.  الأ

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالنجاح؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )احتل الطفل مرتبة م�ضرفة 

ف�ضارك يف تزيني البيت ا�ضتعدادا للحفل؛

لوان التي �ضيعتمدها املتعلم هي  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

لوان، ال�ضاخنة، املتدرجة الأ

لوان املتنوعة واملل�ضقات؛ والأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- تلوين املل�ضق 1 باألوان �ضاخنة؛ 

- تلوين املل�ضق 2 باألوان متدرجة؛ 

- تلوين املل�ضق 1 باألوان متنوعة. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

ركب �ضورة وجه يعرب عن البت�ضامة؛

ركب �ضورة وجه يعرب عن ال�ضحك؛

ركب �ضورة وجه يعرب عن احلزن

•
•
•

ركبت �ضورة وجه يعرب عن البت�ضامة؛

ركبت �ضورة وجه يعرب عن ال�ضحك؛

ركبت �ضورة وجه يعرب عن احلزن، 

لوان املنا�ضبة يف تركيب الوجه املطلوب.  اخرتت الأ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

�ضتاذ من اأن املتعلم قام بـ:  يتحقق الأ

- تخطيط اأول ل�ضكل الوجه؛

- وظف األوانا واأ�ضكال منا�ضبة يف عملية التقطيع 

ل�ضاق؛ والإ

- اأبرز مالمح وتعابري الوجه. 

• قمت بتخطيط اأويل لرتكيب �ضورة؛

ل�ضاق؛ ا�ضتعملت تقنيات الق�ص والإ

اأبرزت تعابري الوجوه املطلوبة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا:

•ا�ضتعمال األوان متنا�ضقة و منا�ضبة. ا�ضتعملت األوانا متنا�ضقة و منا�ضبة؛

كان اإجنازي متكامال.

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق منني: 

•تقدمي ورقة بدون ت�ضطيب.  •قدمت ورقة دون ت�ضطيب

قنعة    الأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

تفكري ومناق�ضة على م�ضتوى التعليمة 1 و2؛

اإجناز التعليمتني؛

•تقا�ضم؛
جناز؛ تتمة الإ

معاجلة. 

•
•
•
•
•

قنعة؛ من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالأ

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )ا�ضتعداد حلفل مدر�ضي ثم ت�ضميم 

ثالثة اأقنعة خمتلفة(؛

�سناد: اكت�ضاف اأن الر�ضوم وال�ضور التي �ضيعتمدها املتعلم هي:  من االأ

اأقنعة، وجوه معربة )حزن، ابت�ضامة، �ضحك(؛

نتاج املنتظر:  من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

بت�ضامة وتلوينه بال�ضباغة املائية؛ - ر�ضم وجه يعرب عن الإ

- ر�ضم وجه يعرب عن ال�ضحك وتلوينه بال�ضباغة املائية؛

- ر�ضم وجه يعرب عن احلزن وتلوينه بال�ضباغة املائية. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد: :  املعيار 1. مالءمة الإ

وىل؛ اق�ضة الأ
ّ
 اإمتام ور�ضم وتلوين وتزيني الر

اق�ضة  الّثانية. 
ّ
 اإمتام ور�ضم وتلوين وتزيني الر

•
•

وىل؛ اق�ضة الأ
ّ
اأمتمت ر�ضم وتزيني وتلوين الر

اق�ضة الثانية؛
ّ
اأمتمت ر�ضم وتزيني وتلوين الر

اق�ضة الثالثة. 
ّ
اأمتمت ر�ضم وتزيني وتلوين الر

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعمال: 

- تقنيات الر�ضم وتتميم ال�ضورة؛

- تقنيات التلوين. 

• كنت قد اأمتمت وا�ضتخدمت ما تعّلمته: 

- تقنيات الر�ضم وتلوين ال�ضورة؛ 

- من تقنيات التلوين؛

-من تقنيات التزيني. 

•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا:

•ا�ضتعمال األوانا متنا�ضقة و منا�ضبة. ا�ضتعملت األوانا متنا�ضقة و منا�ضبة؛

كان اإجنازي متكامال.

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

• تقدمي ورقة بدون ت�ضطيب.  ü قدمت ورقة دون ت�ضطيب

   رق�ضة فولكلورية 
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

جناز؛ الذاتي على اإثرالإ

معاجلة فورية على اإثر 

اإجناز كل تعليمة؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإجنازات املتعلمني 

اإذا دعت ال�ضرورة 

لذلك. 

•

•

•

 اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

الواحدة تلو 

خرى.  الأ

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق برق�ضة فلكلورية؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )ح�ضور حفل به رق�ضة فلكلورية واأخذ �ضور 

ق�ضد تلوينها(؛

�سناد: اكت�ضاف اأن ال�ضور التي �ضيعتمدها املتعلم هي: لرق�ضات مبالب�ص  من االأ

ملونة واأخرى بدون األوان؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- اإمتام ر�ضم وتلوين الراق�ضة 1؛ 

- اإمتام ر�ضم وتلوين الراق�ضة 2 ب�ضكل مغاير عن الراق�ضة 1؛ 

- اإمتام ر�ضم وتلوين الراق�ضة 3 ب�ضكل مغاير عن الراق�ضة 1و 2. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق
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دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

•اإجابتان من ثالثة.  وىل؛ كنت قد لونت الفر�ص الأ

كنت قد لونت �ضرج الفر�ص الثانية؛

كنت قد لونت الفر�ص الثالثة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

•اإجابتان من ثالثة.  وىل بلون من اختياري؛ كنت قد لونت الفر�ص الأ

كنت قد لونت �ضرج الفر�ص الثانية باألوان اأ�ضا�ضية؛

كنت قد لونت الفر�ص الثالثة باألوان منا�ضبة. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا:

•ا�ضتعمال األوانا متنا�ضقة و منا�ضبة. ا�ضتعملت األوانا متنا�ضقة و منا�ضبة؛

كان اإجنازي متكامال.

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

• تقدمي ورقة دون ت�ضطيب.  • قدمت ورقة دون ت�ضطيب

   فرو�ضية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

تفكري ومناق�ضة على م�ضتوى التعليمة 1 و2؛

اإجناز التعليمتني؛

تقا�ضم؛

جناز؛ تتمة الإ

معاجلة. 

•
•
•
•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالفرو�ضية؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )يف مهرجان الفرو�ضية ر�ضمت �ضعاد 

لوحات واأرادت تلوينها(؛

�ضناد )3 فر�ضان( هي املراد تلوينها؛ �سناد: اكت�ضاف اأن هذه الأ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- تلوين الفر�ص 1 بلون من اختيار املتعلم؛ 

- تلوين الفر�ص 2 باألوان اأ�ضا�ضية؛ 

- تلوين الفر�ص 3 باألوان منا�ضبة. 

•
•

•
•

�ضبكة التحقق
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�ضبكة الت�ضحيح

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: 

جودة 

العر�ص

نتاج مع3: ان�سجام  االإ
مع2: اال�ستعمال ال�سليم 

دوات املادة الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

تعليمة 

1

يقدم املتعلم 

عمال نظيفا 

ومتقنا. 

•

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان 

�ضكال وذا  عمله ذا ان�ضجام بني الأ

لوان. تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

لون املل�ضق رقم 1 باألوان باردة 

خ�ضر(.  �ضفر/الأ )الأ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة اإذا ر�ضم مل�ضقا 

ولّونه.

 .../1

•

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان 

�ضكال وذا  عمله ذا ان�ضجام بني الأ

لوان. تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

•  يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

لون املل�ضق رقم 2 باألوان �ضاخنة 

حمر(.   )الأ

 .../1

•  يح�ضل املتعلم على 

نقطة اإذا ر�ضم مل�ضقا 

ولّونه. 

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

 يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان 

�ضكال وذا  عمله ذا ان�ضجام بني الأ

لوان. تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

•  يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا لون 

املل�ضق رقم 3 باألوان متنوعة.  

 .../1

•  يح�ضل املتعلم على 

نقطة اإذا ر�ضم مل�ضقا 

ولّونه.

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3

  الغابة ثروتنا

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

جناز؛ الذاتي على اإثرالإ

معاجلة فورية على اإثر اإجناز 

كل تعليمة. 

•

•

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا الواحدة تلو 

خرى.  الأ

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالرثوة الغابوية؛

ختيار  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )امل�ضاركة يف م�ضابقة لإ

اأح�ضن مل�ضق للتوعية والتح�ضي�ص بحماية الغابة(؛

�سناد: اكت�ضاف اأن الرموز واجلمل هي التي �ضيوظفها  من االأ

املتعلم يف اإجناز مل�ضقات؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- ر�ضم وتلوين املل�ضق 1 باألوان باردة؛

- ر�ضم وتلوين املل�ضق 2 باألوان �ضاخنة؛

- ر�ضم وتلوين املل�ضق 3 باألوان متنوعة. 

•
•

•

•
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  لعبتي املف�ضلة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

تفكري ومناق�ضة على م�ضتوى التعليمة 1 و2؛

اإجناز التعليمتني؛

•تقا�ضم؛
جناز؛ تتمة الإ

معاجلة. 

•
•
•
•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باللعبة املف�ضلة؛

ختيار اأح�ضن  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )امل�ضاركة يف م�ضابقة لإ

ر�ضم(؛

جناز هي:  �سناد: اكت�ضاف اأن النماذج التي �ضيوظفها املتعلم يف الإ من االأ

اأ�ضكال هند�ضية وع�ضوية خمتلفة؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- ر�ضم وتزيني الكرة 1 باأ�ضكال �ضدا�ضية وتلوينها؛

- ر�ضم وتزيني الكرة 2 باأ�ضكال منحنية وتلوينها؛

- ر�ضم وتزيني الكرة 3 باأ�ضكال هند�ضية من اختيار املتعلم وتلوينها. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

ر�ضم كرة مزينة باأ�ضكال �ضدا�ضية؛

ر�ضم كرة مزينة باأ�ضكال منحنية؛

ر�ضم كرة مزينة باأ�ضكال هند�ضية من اختياره. 

كنت قد ر�ضمت كرة مزينة باأ�ضكال �ضدا�ضية؛

كنت قد ر�ضمت كرة مزينة باأ�ضكال منحنية؛

كنت قد ر�ضمت كرة مزينة باأ�ضكال هند�ضية من اختيار. 

•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق ما اإذا: 

ا�ضتعمال ب�ضكل جيد اخلط واللون؛

ا�ضتعمال تقنيات التزيني؛

�ضكال الهند�ضية املطلوبة ب�ضكل �ضحيح.  ر�ضم الأ

•
•
•

ا�ضتعملت ب�ضكل جيد اخلط واللون؛

ا�ضتعملت تقنيات التزيني؛

�ضكال الهند�ضية؛ ا�ضتعمال الأ

�ضكال املطلوبة.  ا�ضتعملت املواد املنا�ضبة ح�ضب الأ

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار3. الن�ضجام: اأحتقق ما اإذا:

•ا�ضتعمال األوان متنا�ضقة و منا�ضبة. ا�ضتعملت األوانا متنا�ضقة و منا�ضبة؛

كان اإجنازي متكامال.

•
•

املعيار4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•تقدمي ورقة بدون ت�ضطيب.  قدمت عمال نظيفا؛

قدمت ورقة دون ت�ضطيب. 

•
•
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�ضبكة الت�ضحيح

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ

مع2: اال�ستعمال ال�سليم 

دوات املادة الأ

نتاج  مع1: مالءمة االإ

للو�سعّية

ة 1
م

لي
ع

ت

يقّدم املتعلم عمال 

نظيفا 

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان 

�ضكال  عمله ذا ان�ضجام بني الأ

لوان.  وذا تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا ر�ضم 

�ضجرة  باأوراق يختارها بتوظيف 

تقنيات التعبري الت�ضكيلي.  

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة اإذا ر�ضم اأوراق 

�ضجرة كما اأراد. 

 .../1  

•

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان 

�ضكال  عمله ذا ان�ضجام بني الأ

لوان.  وذا تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

ر�ضم �ضجرة باأوراق تختلف عن 

وىل. وراق الأ الأ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة اإذا ر�ضم اأوراق 

�ضجرة كما اأراد. 

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان 

�ضكال  عمله ذا ان�ضجام بني الأ

لوان.   وذا تنا�ضق ما بني الأ

 .../1   

• يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

ر�ضم �ضجرة باأوراق تختلف عن 

وراق الثانية. وىل والأ وراق الأ الأ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة اإذا ر�ضم اأوراق 

�ضجرة كما اأراد. 

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3

 املحافظة على ال�ضجرة 

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

 مناق�ضة بهدف 

التحقق الذاتي على 

جناز؛ اإثرالإ

 معاجلة فورية على 

اإثر اإجناز كل تعليمة. 

•

•

 اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

الواحدة تلو 

خرى.  الأ

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باملحافظة على ال�ضجرة؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )امل�ضاركة يف م�ضابقة للتح�ضي�ص باأهمية املحافظة 

على ال�ضجرة مبنا�ضبة اليوم العاملي للمحافظة على البيئة(؛

جناز هي: عبارة  �سناد: اكت�ضاف اأن النماذج التي �ضيعتمدها املتعلم يف الإ من االأ

�ضجار؛ عن اأ�ضكال خمتلفة من اوراق الأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- ر�ضم اأوراق ال�ضجرة 1 من اختيار املتعلم وتلوينها بال�ضباغة املائية، 

- ر�ضم اأوراق ال�ضجرة 2 من اختيار املتعلم وتلوينها بال�ضباغة املائيةا؛

- ر�ضم اأوراق ال�ضجرة 3 من اختيار املتعلم وتلوينها بال�ضباغة املائية. 

•
•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الفنية الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ



��

�ضا�ضية و مراحلها  الكفاية الأ

يف الرتبية البدنية

املرحلة 1

�ضتاذ)ة(، يوؤدي املتعلم)ة( حركات  وىل من ال�ضنة اخلام�ضة وال�ضاد�ضة، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة اإجناز الأ يف نهاية املرحلة الأ

بدنية متنا�ضقة يف اجلري والقفز والرمي ومطافات اجلمباز.

املرحلة 2 

�ضتاذ)ة(، يوؤدي املتعلم)ة( حركات  يف نهاية املرحلة الثانية من ال�ضنة اخلام�ضة وال�ضاد�ضة، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة اإجناز الأ

بدنية متنا�ضقة يف اجلري والقفز والرمي والتوازن واأن�ضطة الهواء الطلق.

املرحلة 3

�ضتاذ)ة(، يوؤدي املتعلم)ة( حركات  يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة اخلام�ضة وال�ضاد�ضة، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة اإجناز الأ

لعاب اجلماعية واحلركات التعبريية . بدنية منظمة يف اجلري والأ

�سا�سية املرحلة 4: الكفاية االأ

�ستاذ)ة(،  االأ اإجناز  دالة وعرب حماكاة  وال�ساد�سة، ويف و�سعية  اخلام�سة  ال�سنة  الرابعة من  املرحلة  نهاية  يف 

وتوظيف  املبارزة  واأن�سطة  تعبريية  وحركات  جماعية  واألعاب  منظمة  بدنية  حركات  املتعلم)ة(  يوؤدي 

اأدوات الريا�سة.

ال�ضنــة اخلام�ضة



��

م�سابقة يف مدر�ستي

اِء ُمَناَف�َضٍة لنِْتَقاِء اأَْجَوِد الالِعِبنَي : 
َ
ْجر ة اأَْن َت�َضاِعَدُه ِبَهَدِف اإِ ِبَيِة اْلَبَدِنيَّ ْ ُب الرتَّ َطَلَب ِمْنَك ُمَدرِّ

التعليمة :  

     ـ اأجنز اأمامهم الـم�ضارات الثالثة  بالتتابع الذي تريده م�ضتعمال حركات بدنية متنا�ضقة.

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

60 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ



�0

م�ضابقة يف مدر�ضتي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

خر؛ اإجناز امل�ضارات الثالث فرديا الواحد تلو الآ

جناز؛ مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي على اإثرالإ

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة على اإثر مالحظة اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات الثالث. 

•
•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق مب�ضابقة يف املدر�ضة؛

نتقاء اأجود  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )اإجراء مناف�ضة لإ

الالعبني(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث، اكت�ضاف ان احلركات  اأداء االأ

البدنية التي �ضينجزها املتعلم، وهي: اجلري، القفز، الرمي،اإ�ضابة الهدف 

والرجوع؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- اجلري، القفز، الرمي، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

- اجلري، القفز، الرمي، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

- اجلري، القفز، الرمي، اإ�ضابة الهدف، الرجوع. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام بالرمي. 

•
•
•

قمت بالقفز؛

قمت باجلري؛

قمت بالرمي؛

عدت اإىل نقطة النطالق. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق ما اإذا: 

عدم اإ�ضقاط حاجزين؛

عدم تاوز عالمة الرمي املحددة؛

العودة اإىل نقطة النطالق. 

•
•
•

مل اأ�ضقط حاجزين؛ 

مل اأتاوز عالمة الرمي املحددة؛

عدت جريا اإىل نقطة النطالق؛

 قطعت امل�ضار يف توقيت اأقل من 30 ثانية. 

•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق ما اإذا كنت قد: 

•اإ�ضابة هدفني على القل.  قل؛  اأ�ضبت هدفني على الأ

 قطعت امل�ضارات يف توقيت اأقل من دقيقة واحدة و15 ثانية. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ



��

ما اأحلى اللعب يف الهواء الطلق! 

جراء م�ضابقة: يف خرجة اإىل الغابة ر�ضمت الـمن�ضطة الـم�ضارات الثالثة التالية، وطلبت منك م�ضاعدتها لإ

التعليمة :  

     ـ اأجنزي الـم�ضارات الثالثة  بالتتابع الذي تريدينه م�ضتعملة حركات بدنية متنا�ضقة.

60 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق اأنني:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام بقذف الكرة؛

•
•
•

قمت بالقفز؛

قمت باجلري؛

قمت بالقذف. 

•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق اأنني:  املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم لأ

•القيام بثالث اإجنازات من اأربعة.  قمت باجلري داخل امل�ضارات؛

قمت بالقفز دون اإ�ضقاط احلواجز؛

قمت برمي الكرة اتاه الهدف؛

قمت بقذف الكرة اتاه الهدف. 

•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق اأنني: 

•قطع امل�ضارات الثالث يف دقيقة و15 ثانية.  قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

قطعت امل�ضارات الثالث يف دقيقة و15 ثانية. 

•
•

ما اأحلى اللعب يف الهواء الطلق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

خر؛ اإجناز امل�ضارات الثالث فرديا الواحد تلو الآ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي على اإثر اإجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة على اإثر مالحظة اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات الثالث. 

•
•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باللعب يف الهواء الطلق؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )اإجناز م�ضابقة يف خرجة اإىل الغابة(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث، اكت�ضاف ان احلركات  اأداء االأ

البدنية التي �ضينجزها املتعلم وهي: اجلري، القفز، الرمي، اإ�ضابة الهدف 

والرجوع؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- اجلري، القفز، الرمي، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

- اجلري، القفز، الرمي، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

- اجلري، القفز، الرمي، اإ�ضابة الهدف، الرجوع. 

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ



��

األعاب يف ال�ساحة

�ضتاذ  م�ضاعدته  لختيار اأجود الـمت�ضابقني من بني اأ�ضدقائك.          طلب منك الأ

التعليمة :  

  ـ اأجنز اأمامهم الـم�ضارات الثالث  بالت�ضل�ضل الذي تختاره م�ضتعمال حركات بدنية متنا�ضقة.

60 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق  اأنني قمت:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام بالنعراج. 

•
•
•

باجلري؛

بالقفز؛

بالتوازن؛

بالنعراج. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق اأنني: 

عدم اإ�ضقاط اأي حاجز؛

القيام بالنعراج اإىل اليمني عند العالمة املخ�ض�ضة؛

ماكن املحددة.  القيام بالقفز يف الأ

•
•
•

مل اأ�ضقط حاجزا من احلواجز؛ 

انعرجت اإىل اليمني عند العالمة املخ�ض�ضة؛

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

 قطعت امل�ضار يف اأقل من 30 ثانية. 

•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•القيام بقطع امل�ضارات دون اأخطاء.    قطعت امل�ضارات دون اأخطاء؛

 قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة ون�ضف و15ثانية. 

•
•

األعاب يف ال�ضاحة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

خر؛ اإجناز امل�ضارات الثالث فرديا الواحد تلو الآ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي على اإثر اإجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة على اإثر مالحظة اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات الثالث. 

•
•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باألعاب يف ال�ضاحة؛

ختيار اأح�ضن  �ضتاذ لإ من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة الأ

املت�ضابقني(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث، اكت�ضاف احلركات  من اأداء االأ

البدنية التي �ضينجزها املتعلم هي اجلري، القفز، الرمي، التوازن، 

والرجوع؛

نتاج املنتظر:  من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- اجلري، القفز، الرجوع، 

- اجلري، القفز، التوازن، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

- اجلري، القفز، التوازن، الرجوع. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

نت�سلى يف املنتزه

طفال م�ضابقة يف باحة احلديقة العمومية ودعوك للم�ضاركة يف اللعب معهم. نظم الأ

التعليمة :  

  ـ اأجنز اأمامهم الـم�ضارات الثالث  بالت�ضل�ضل الذي تختاره م�ضتعمال حركات بدنية متنا�ضقة.

60 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3



��

  نت�ضلى يف املنتزه
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

خر؛ اإجناز امل�ضارات الثالث فرديا الواحد تلو الآ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي على اإثر اإجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة على اإثر مالحظة اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات الثالث. 

•
•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالت�ضلية واللعب يف املنتزه؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )مرافقة اجلدة اإىل املنتزه، وم�ضاركة 

طفال يف اإجراء م�ضابقة(؛ الأ

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث، اكت�ضاف احلركات  من اأداء االأ

البدنيةاملراد اإجنازها وهي: اجلري، القفز، الرمي، التوازن، 

التوازن، والرجوع؛

نتاج املنتظر:  من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- اجلري، القفز، الرجوع؛

- اجلري، القفز،التوازن، اإ�ضابة الهدف،؛

- اجلري، القفز، التوازن، الرجوع. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق  اأنني:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام باحلفاظ على التوازن. 

•
•
•

قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛ 

حافظت على التوازن؛

نطالق؛ احرتمت نقطة الإ

قمت بامل�ضي. 

•
•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق اأنني: 

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام باحلفاظ على التوازن فوق اخل�ضبة. 

•
•
•

نطالق؛  احرتمت نقطة الإ

حافظت على التوازن فوق اخل�ضبة؛

قمت باجلري على طول امل�ضار؛

قمت بامل�ضي عند الرجوع. 

•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•قطع امل�ضارات يف اأقل من دقيقة ون�ضف.   حافظت على التوازن فوق اخل�ضبة؛

 قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة ون�ضف. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

يف الـمخيم

وىل. طفال لنيل الـجوائز الأ جراء م�ضابقة بني الأ         طلب منك الـمن�ضط م�ضاعدته  لإ

التعليمة :  

كاٍت َبَدِنَية ُمَتَنا�ِضَقة . 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
َغُب ِفيِه ُم�ض

ْ
�َضْل�ُضِل الَِّذي تر ثة ِبالتَّ ْذ َلُهُم الـْم�َضَارَاِت الثالَّ - نَفِّ

65 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة  3الكفاية االأ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3



��

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق  ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام بالرمي. 

•
•
•

قمت بالقفز؛

قمت باجلري؛

قمت بالرمي؛

قمت بالتوازن؛

عدت اإىل نقطة النطالق. 

•
•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق اأنني: 

عدم اإ�ضقاط حاجزين؛

عدم تاوز عالمة الرمي املحددة؛

العودة جريا اإىل نقطة النطالق. 

•
•
•

مل اأ�ضقط حاجزين؛ 

مل اأتاوز عالمة الرمي املحددة؛

مل اأفقد التوازن؛

عدت جريا اإىل نقطة النطالق؛

 قطعت امل�ضار يف توقيت اأقل من 30 ثانية. 

•
•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق اأنني: 

قل.  •اإ�ضابة هدفني على الأ قل؛  اأ�ضبت هدفني على الأ

 قطعت امل�ضارات يف توقيت اأقل من دقيقة واحدة و15 ثانية. 

•
•

يف املخيم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

خر؛ اإجناز امل�ضارات الثالث فرديا الواحد تلو الآ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي على اإثر اإجناز كل م�ضار؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة على اإثر مالحظة اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات الثالث. 

•
•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باملخيم؛

طفال يف  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )القيام مب�ضابقة بني الأ

املخيم(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث، اكت�ضاف  من اأداء االأ

احلركات البدنية املراد اإجنازها وهي: اجلري، القفز، الرمي، التوازن، 

والرجوع. 

نتاج املنتظر:  من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- اجلري، القفز، الرجوع، اإ�ضابة الهدف؛

- اجلري، القفز، اإ�ضابة الهدف، التوازن؛

- اجلري، القفز، التوازن، الرجوع، اإ�ضابة الهدف. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الكفاية االأ
الـمرحلة 

3
الو�سعية 

1
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��

يف ال�ساطيء

               لختيار اأح�ضن الـمت�ضابقني من بني زمالئك، طلب منك الـمدرب م�ضاعدته .

التعليمة :  

       ـ نفذ اأمامهم الـم�ضارات الثالث بالت�ضل�ضل الذي ترغب فيه موظفا حركات بدنية متنا�ضقة.

70 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3



�0

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق  اأنني قد:  املعيار 1. مالءمة الإ

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام بالرمي. 

•
•
•

قمت بالقفز؛

قمت باجلري؛

قمت بالرمي؛

نعراج؛ قمت بالإ

عدت اإىل نقطة النطالق. 

•
•
•
•
•

دنى التحكم الأ املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد: اأحتقق اأنني: 

عدم اإ�ضقاط حاجزين؛

عدم تاوز عالمة الرمي املحددة؛

العودة جريا اإىل نقطة النطالق. 

•
•
•

مل اأ�ضقط حاجزين؛ 

مل اأتاوز عالمة الرمي املحددة؛

مل اأ�ضقط العالمات عند النعراج؛

عدت جريا اإىل نقطة النطالق؛

 قطعت امل�ضار يف توقيت اأقل من 30 ثانية. 

•
•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق اأنني: 

قل.  •اإ�ضابة هدفني على الأ قل؛   اأ�ضبت هدفني على الأ

 قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة و15 ثانية. 

•
•

 يف ال�ضاطئ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

خر؛ اإجناز امل�ضارات الثالث فرديا الواحد تلو الآ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي على اإثر اإجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة على اإثر مالحظة 

اإجنازات املتعلمني للم�ضارات الثالث. 

•
•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بال�ضاطئ؛

�ضدقاءا�ضتجابة  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )اإجراء م�ضابقة بني الأ

لطلب املدرب(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث، اكت�ضاف احلركات  من اأداء االأ

نعراج، القفز، رمي الكرة،  البدنية التي �ضينجزها املتعلم وهي: اجلري، الإ

اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

نتاج املنتظر:  من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

نعراج، القفز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع،  - اجلري، الإ

نعراج، القفزعلى عالمات رمي الكرة اإ�ضابة الهدف،  - اجلري، الإ

الرجوع، 

نعراج، القفز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع.  - اجلري، الإ

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ



C1: Pertinence de 
la production C2: Utilisation correcte de la langue C3: Cohérence du récit

C4: Qualité 
de la prodd
duction 

Co
ns

ig
ne

 1

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
du rôle de la bibb
bliothèque dans 
une école.  ... /1

• L’apprenant obtient un point si la 
production est personnelle et si les 
2/3 de la production ne contienbb
nent pas d’erreurs (construction de 
phrases, grammaire, conjugaison, 
orthographe).                           ... /1

• L’apprenant obtient un point 
si la cohérence se situe au 
niveau de chaque consigne; 
Il obtient un autre point si la 
cohérence se situe aussi au 
niveau du texte pris globalebb
ment; 
L’apprenant obtient un troibb
sième point si la production 
ne présente ni contradiction ni 
développements inutiles. 

NB: il y a cohérence si: 
b les idées sont en ordre; 
b chaque phrase apporte une 
nouvelle information;
b les mots de liaison sont corbb
rectement utilisés. 

•

•

•

L’apbb
prenant 
obtient un 
point si 
sa copie 
est lisible 
et sans 
ratures. 

•

Co
ns

ig
ne

 2

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
des avantages de 
la lecture. 

... /1

• L’apprenant obtient un point si la 
production est personnelle et si les 
2/3 de la production ne contienbb
nent pas d’erreurs (construction de 
phrases, grammaire, conjugaison, 
orthographe).                           ... /1

•

Co
ns

ig
ne

 3

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
des livres que 
les enfants 
aiment.       ... /1

• L’apprenant obtient un point si la 
production est personnelle et si les 
2/3 de la production ne contienbb
nent pas d’erreurs (construction de 
phrases, grammaire, conjugaison, 
orthographe).                           ... /1

•

 .../3  .../3  .../3 ... /1

Lecture pour tous

Etapes
1 Présentation de la situation 2 Réalisation

 de la tâche
3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir la signification de « lecture pour 
tous » (tout le monde doit savoir lire, avoir la possibilité 
de lire, d’avoir des documents à sa portée, des documents 
mis à sa disposition); insister sur le mot «lecture»; chercb
cher à savoir pourquoi on lit, ce qu’on lit, ce que lisent les 
jeunes, les adultes ; identifier les lieux et les moments où 
on peut lire; identifier le rôle et l’importance de la lecture 
pour un élève, mais aussi pour un adulte;
Le contexte: identifier le constat (pas de bibliothèque à 
l’école); identifier les personnes concernées (association 
des parents d’élèves) et les raisons pour lesquelles il faut 
écrire la demande; faire ressortir le rôle d’une bibliothèque 
en général et les différents documents qu’on peut trouver 
dans une bibliothèque scolaire; identifier pourquoi on 
s’adresse à l’association des parents d’élèves (mettre en 
valeur le rôle de cette association);
Le(s) support(s): identifier les éléments des supports 
iconique et écrit (les personnages, leurs actions, les lieux, 
les meubles); identifier le sens que le mot projet prend 
chez l’élève ; identifier ce qu’il faut pour réaliser un projet 
(moyens, partenaires); faire ressortir le rôle des partenaires 
dans la réalisation d’un projet;
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: utilisabb
tion des informations extraites du titre, du contexte et des 
supports pour rédiger une lettre de sept phrases au moins, 
pour les trois consignes traitées de manière complexe, 
pour parler du rôle de la bibliothèque dans une école, des 
avantages de la lecture et des livres que les enfants aiment. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 
3 (tâche combb
plexe): 

c Réflexion 
individuelle sur 
la résolution des 
trois consignes 
de manière combb
plexe (recherche 
d’idées);
b Préparation indibb
viduelle: recherche 
d’idées, d’expresbb
sions, de pistes de 
résolution pour la 
tâche complexe, 
organisation, plan 
de présentation);
b Réalisation 
individuelle de la 
tâche complexe. 
b Présentation inbb
dividuelle écrite de 
la production combb
plexe (sur feuille 
ou sur cahier). 

• Présentation 
des productions 
écrites après la 
résolution de la 
tâche complexe et 
discussion à la fin 
de la présentation 
en vue de l’autob
vérification et de 
la vérification 
collective; 
Remédiation imdd
médiate pendant 
la réalisation et au 
cours ou après la 
présentation des 
productions;
Remédiation 
différée en cas 
de besoin, suite à 
l’analyse des dysbb
fonctionnements 
identifiés dans les 
productions écrites 
en lien avec les 
consignes. 

•

•

•

Fiche d’exploitation de la situation 

Grille de correction: 

Situation 2Palier 4Compétence de base 2Niveau 5Français

��



C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je parle de la date, de l’heure et du lieu du spectacle; 
j’informe sur le programme du spectacle;
j’encourage mes camarades à assister au spectacle;
je rédige une affiche de sept phrases au moins. 

ü
ü
ü
ü

parler de la date, de l’heure et du lieu du 
spectacle;
informer sur le programme du spectacle;
encourage ses camarades pour assister au 
spectacle. 

ü

ü
ü

C2. Utilisation correcte des outils de la langg
gue: je vérifie si: 

Maîtrise minimale

mes phrases sont bien construites;
j’écris sans erreurs (orthographe, grammaire, conjugg
gaison);
j’utilise le lexique convenable;
je mets correctement les signes de ponctuation. 

ü
ü

ü
ü

produire des phrases correctes;
écrire sans erreurs (orthographe, grammaire, 
conjugaison);
utiliser les signes de ponctuation. 

ü
ü

ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si:  Maîtrise minimale
mes idées sont en ordres;
chaque phrase apporte une nouvelle information;
les informations ne sont pas contradictoires;
j’utilise bien les mots de liaison (et, ensuite, puis, 
d’abord…). 

ü
ü
ü
ü

les idées sont en ordres;
les informations ne sont pas contradictoires;
les mots de liaison sont correctement utiligg
sés. 

ü
ü
ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie: 
si mon écriture est lisible ;
s’il n’y a ni ratures ni taches ni traces de gommage. 
ü
ü

La copie est lisible sans ratures. ü

un spectacle à l’école

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce à quoi renvoie un spectacle 
d’une manière générale; identifier les différents lieux 
où on peut avoir des spectacles; identifier les différents 
spectacles qui peuvent avoir lieu à l’école et les occasions 
d’organisation de ces spectacles ; faire ressortir ce que 
procure un spectacle à un spectateur ou à une spectatrice 
(joie, plaisir, rire, permet de se divertir, de s’amuser, …) ; 
identifier pourquoi on organise des spectacles à l’école;
Le contexte: identifier l’événement et les personnages 
(clown, magicien, directeur, camarades); identifier ce que 
fait un clown, un magicien ; identifier les raisons pour 
lesquelles ces personnages donnent le spectacle; faire 
ressortir les raisons pour lesquelles on choisit de rédiger 
une affiche (rôle de l’affiche comme moyen de communicb
cation);
Le(s) support(s): identifier les éléments des supports 
(image et texte) ; identifier les personnages, leurs habits, 
leurs gestes et leurs actions ainsi que le lieu où ils se troucb
vent ; identifier les conditions pour assister à un spectacle 
(avoir un billet);
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: utilisabb
tion des informations extraites du titre, du contexte, et des 
supports pour rédiger un écrit de sept phrases au moins, 
pour les trois consignes traitées de manière complexe, 
pour informer sur la date, l’heure et le lieu du spectacle, 
sur le programme et pour encourager les élèves à assister 
au spectacle. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 
et 3 (tâche combb
plexe): 

c Réflexion incb
dividuelle sur la 
résolution des trois 
consignes de mabb
nière complexe (rebb
cherche d’idées);
b Préparation 
collective: partage 
de points de vue 
en petits groupes 
(idées, expressions, 
pistes de résolution 
pour la tâche combb
plexe, organisation, 
plan de présentabb
tion);
b réalisation indivibb
duelle de la tâche 
complexe; 
b Présentation indibb
viduelle écrite de la 
production combb
plexe (sur feuille 
ou sur cahier). 

• Présentation 
des productions 
écrites après la 
résolution de la 
tâche complexe et 
discussion à la fin 
de chaque présenbb
tation en vue de 
l’autocvérification 
et de la vérificacb
tion collective; 
Remédiation imdd
médiate pendant 
la réalisation et au 
cours ou après la 
présentation des 
productions;
Remédiation 
différée en cas 
de besoin, suite à 
l’analyse des dysbb
fonctionnements 
identifiés dans les 
productions écribb
tes en lien avec les 
consignes. 

•

•

•

Fiche d’exploitation de la situation 

Grille de vérification

Situation 1Palier 4Compétence de base 2Niveau 5Français

��



C1: Pertinence de 
la production

C2: Utilisation correcte de la 
langue C3: Cohérence C4: Qualité de la 

production 

Co
ns

ig
ne

 1

L’apprenant obbb
tient un point s’il 
donne des conseils 
sur le comportebb
ment dans le bus.
 

... /1

• L’apprenant obtient un point si 
la production est personnelle 
et si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreurs 
(construction de phrases, 
prononciation, intonation).                  
... /1

• l’apprenant obtient un 
point si la cohérence se 
situe au niveau de chaque 
consigne; 
l’apprenant obtient un 
autre point si la cohérence 
se situe aussi au niveau 
de l’énoncé pris globalebb
ment; 
l’apprenant obtient un 
troisième point si la 
production ne présente ni 
contradiction ni dévelopbb
pement inutile. 

NB: il y a cohérence: 
b si les idées sont en ordre; 
b si chaque phrase apporte 
une nouvelle information 
(absence de répétitions);
b si les mots de liaison sont 
correctement utilisés. 

•

•

•

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
à haute et inbb
telligible voix 
et s’il parle en 
regardant ses 
camarades. 

•

Co
ns

ig
ne

 2

L’apprenant obbb
tient un point s’il 
donne des conseils 
sur le respect des 
personnes âgées 
et des personnes 
handicapées. ... /1

• L’apprenant obtient un point si 
la production est personnelle 
et si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreurs 
(construction de phrases, probb
nonciation, intonation).                                                                         

... /1

•

Co
ns

ig
ne

 3

L’apprenant 
obtient un point 
s’il conseille ses 
camarades d'aider 
les personne qui 
en ont besoin. 

... /1

• L’apprenant obtient un point si 
la production est personnelle 
et si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreurs 
(construction de phrases, probb
nonciation, intonation).

 ... /1

•

 .../3  .../3  .../3 ... /1

Fiche d’exploitation de la situation 

Grille de correction: 

Le respect

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie le respect pour un élève 
(respect de soibmême, respect d’autrui: camarades, frères, sœurs, 
parents, personnes adultes, personnes âgées, …); identifier quand 
et où il faut respecter les autres (à tout moment et partout); identicb
fier les valeurs positives du respect (respect mutuel) et les inconcb
vénients de l’absence de respect (disputes, …);
Le contexte: identifier l’événement (prendre le bus pour la precb
mière fois) et les personnages; identifier les risques qui guettent 
un enfant qui prend le bus pour la première fois (risque de se perbb
dre, risque de mauvais comportement, risque de heurter un siège 
ou une barre métallique ou un autre passager); faire ressortir le 
fait que ce sont ces risques qui justifient la conversation;
Le(s) support(s): identifier les éléments des supports (iconique 
et écrit): les personnages, leurs gestes et actions, leur âge, leurs 
goûts, …);
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: à partir des inbb
formations extraites du titre, du contexte et des supports, produire 
un énoncé de sept phrases au moins, pour les trois consignes 
résolues de manière complexe, pour donner des conseils sur la 
façon de se conduire correctement dans le bus, sur le respect des 
personnes âgées et des personnes handicapées et sur l’aide qu’il 
faut apporter aux personnes qui en ont besoin. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 (tâche combb
plexe): 

c Réflexion individuelle sur la 
résolution des trois consignes de 
manière complexe (recherche 
d’idées);
b Préparation individuelle: recherbb
che d’idées, d’expressions, de 
pistes de résolution pour la tâche 
complexe, organisation, plan de 
présentation);
b Présentation individuelle de 
la production complexe suivie 
de discussion (autocvérification 
et vérification collective) et de 
remédiation immédiate;
Remédiation différée en cas de 
besoin, compte tenu des dysfoncbb
tionnements en lien avec la tâche 
et relevés lors des présentations 
individuelles. 

•

Situation 2Palier 4Compétence de base 1Niveau 5Français

��



C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je parle de la façon de téléphoner;
j’apporte des informations sur la manière d’envoyer 
un message;
je parle de la façon d’utiliser le téléphone sans dérangg
ger les autres;
je produis un énoncé de sept phrases au moins. 

ü
ü

ü

ü

parler de la façon de téléphoner;
parler de la façon d’envoyer un message;
parler de la façon d’utiliser le téléphone 
sans déranger les autres. 

ü
ü
ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie: Maîtrise minimale
si mes phrases sont bien construites;
si mon intonation est correcte;
si j’utilise le vocabulaire convenable;
si je respecte les pauses;
si ma production est compréhensible. 

ü
ü
ü
ü
ü

produire des phrases bien construites;
utiliser le lexique convenable;
produire un énoncé compréhensible. 

ü
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordres; 
chaque phrase apporte une nouvelle information; 
les informations ne sont pas contradictoires;
j’utilise correctement les mots de liaison. 

ü
ü
ü
ü

les idées sont en ordres;
les informations ne sont pas contradictoires;
les mots de liaison sont correctement utiligg
sés. 

ü
ü
ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si: 
je parle à haute et intelligible voix; 
je parle en regardant mes camarades;
mes gestes et mimiques vont avec ce que je dis. 

ü
ü
ü

parler à haute et intelligible voix;
parler en regardant ses camarades. 
ü
ü

Fiche d’exploitation de la situation 

Grille de vérification

Appellegmoi 

Etapes
1 Présentation de la situation 2 Réalisation

 de la tâche
3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir les différents usages de l’expression «appellec
moi» et les différents moyens utilisés pour appeler quelqu’un (téléphone 
fixe ou portable); identifier les différentes personnes auxquelles on peut 
demander de nous appeler et les personnes qu’on peut appeler sans caubb
ser de dérangement ; identifier les éventuelles raisons qui nous poussent 
à appeler quelqu’un ; mettre l’accent sur le rôle de la communication 
dans la société;
Le contexte: identifier l’événement, l’occasion de cet événement et 
l’action qui devient nécessaire à la suite de cet événement; identifier les 
personnages ; faire ressortir l’importance du téléphone portable dans la 
vie des gens et identifier les différents usages du téléphone (téléphoner, 
envoyer/recevoir des messages, jouer, mémoriser des numéros et des 
adresses); faire ressortir l’importance de l’aide entre frères et sœurs; 
identifier le rôle des cadeaux (entretenir les relations ente amis et dans la 
famille);
Le(s) support(s): identifier les éléments du support (téléphones, toucb
ches, afficheur, icônes affichées …); faire trouver l’usage de chaque 
élément du téléphone; extraire des informations du support écrit (faire 
découvrir le sens des parties du support: importance du téléphone portabb
ble dans la vie de chaque individu);
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: utiliser les inforbb
mations extraites du titre, du contexte et des supports pour produire 
un énoncé de sept phrases au moins, pour les trois consignes (tâche 
complexe) pour expliquer comment téléphoner, comment envoyer un 
message et comment utiliser le téléphone portable sans déranger son 
entourage. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 (tâche 
complexe): 
c Réflexion individuelle sur la 
résolution des trois consignes 
de manière complexe (rebb
cherche d’idées);
b Préparation collective: 
partage de points de vue en 
petits groupes (idées, expresbb
sions, pistes de résolution 
pour la tâche complexe, 
organisation, plan de présenbb
tation);
b Présentation individuelle 
de la production complexe 
suivie de discussion (autob
vérification et vérification 
collective) et de remédiation 
immédiate. 
b Remédiation différée en cas 
de besoin, compte tenu des 
dysfonctionnements en lien 
avec la tâche et relevés lors 
des présentations individuelbb
les. 

Situation 1Palier 4Compétence de base 1Niveau 5Français
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C1: Pertidd
nence de la 
production

C2: Utilisation correcte de la 
langue C3: Cohérence

C4: Qualité 
de la producdd

tion 

Co
ns

ig
ne

 1

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
de l'équipe qui 
s'occupe du 
journal.    ... /1

• L’apprenant obtient un point si la 
production est personnelle et si les 
2/3 de la production ne contienbb
nent pas d’erreurs (construction de 
phrases, grammaire, conjugaison, 
orthographe).                              ... /1

• l’apprenant obtient un point 
si la cohérence se situe au 
niveau de chaque consigne; 
l’apprenant obtient un autre 
point si la cohérence se situe 
aussi au niveau du texte pris 
globalement; 
l’apprenant obtient un troibb
sième point si la production 
ne présente ni contradiction 
ni développement inutile. 

NB: il y a cohérence: 
b si les idées sont en ordre 
b si chaque phrase apporte 
une nouvelle information;
b s’il y a absence de répétibb
tion; 
b si les mots de liaison sont 
correctement utilisés. 

•

•

•
l’apprenant 
reçoit le point 
s’il écrit de 
manière  
lisible, sans 
ratures ni 
surcharges. 

•

Co
ns

ig
ne

 2

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
des sujets du 
journal. 

... /1

• L’apprenant obtient un point si la 
production est personnelle et si les 
2/3 de la production ne contienbb
nent pas d’erreurs (construction de 
phrases, grammaire, conjugaison, 
orthographe).                            ... /1

•

Co
ns

ig
ne

 3

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
de l’importanbb
ce du journal. 

... /1

• L’apprenant obtient un point si la 
production est personnelle et si les 
2/3 de la production ne contienbb
nent pas d’erreurs (construction de 
phrases, grammaire, conjugaison, 
orthographe).                             ... /1

•

 .../3  .../3  .../3 ... /1

Grille de correction

Enfants journalistes

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie «journaliste» 
pour un élève (celui qui écrit dans un journal, celui 
qui présente le journal à la télévision, …) ; insister 
sur l’existence d’enfants journalistes (presse pour 
jeunes);
Le contexte: identifier l’événement, les personnages 
et leurs liens ainsi que l’objet et le moyen de combb
munication ; insister sur le journal de l’école comme 
fruit d’un travail d’équipe et sur son utilité comme 
moyen de communication pour l’école, de rayonnebb
ment et d’épanouissement pour les élèves; insister sur 
le plaisir de participer au journal de l’école;
Le(s) support(s): identifier les personnages ; idencb
tifier les conditions de participation à un journal 
(remplir le formulaire, identifier les sujets traités dans 
le journal);
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: 
utilisation des informations extraites du titre, du 
contexte et des supports afin de rédiger une affiche de 
six phrases (tâche complexe) pour parler de l’équipe 
qui s’occupe du journal, des sujets traités dans ce 
journal et de l’importance du journal. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): 
c Réflexion indivicb
duelle sur la résolution 
des trois consignes 
de manière complexe 
(recherche d’idées);
b Préparation indibb
viduelle: recherche 
d’idées, d’expressions, 
de pistes de résolution 
pour la tâche complebb
xe, organisation, plan 
de présentation);
b Réalisation indibb
viduelle de la tâche 
complexe. 
b Présentation indibb
viduelle écrite de la 
production complexe 
(sur feuille ou sur 
cahier). 

b Présentation des 
productions écrites 
après la résolution de 
la tâche complexe et 
discussion à la fin de 
la présentation en vue 
de l’autocvérification 
et de la vérification 
collective; 
b Remédiation imdd
médiate pendant la 
réalisation et au cours 
ou après la présentabb
tion des productions;
b Remédiation diffédd
rée en cas de besoin, 
suite à l’analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les procb
ductions écrites en lien 
avec les consignes. 

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 2Palier 3Compétence de base 2Niveau 5Français

��



C1. Pertinence de la production: je vérifie si:  Maîtrise minimale
mon texte parle: 
g de ce que fait une femme qui travaille aux 
champs;
- de ce que fait une infirmière;
g de ce que fait une maman;
- mon texte comporte six phrases au moins. 

ü L’apprenant parle: 
g de ce que peut faire une femme qui tragg
vaille aux champs. 
- de ce que fait une infirmière. 
- de ce que fait une maman. 

ü

C2. Utilisation correcte des ressources vérifie 
si:  Maîtrise minimale

mes phrases sont bien construites; 
j’écris sans erreurs d’orthographe, grammaire, 
conjugaison;
j’ai utilisé le lexique convenable;
je mets correctement les signes de ponctuations. 

ü
ü

ü
ü

produire des phrases correctes. 
 écrire sans erreurs (orthographe, grammaire, 
conjugaison ). 
utiliser le lexique convenable. 

ü
ü

ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordre;
chaque phrase apporte une nouvelle information;
les informations ne sont pas contradictoires;
j’utilise correctement les mots de liaison. 

ü
ü
ü
ü

les idées sont en ordre;
les informations ne sont pas contradictoires;
les mots de liaison sont correctement utilisés. 

ü
ü
ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si: 
mon écriture est lisible;
il n’y a ni ratures ni taches ni traces de gommage. 
ü
ü la copie est lisible sans ratures. ü

Fiche d’exploitation de la situation

Grille de vérification

Partageons le travail

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie le mot 
«travail» pour l'enfant: l'apprentissage en classe, 
préparation de l’avenir, métier exercé par les 
grands;
 faire découvrir ce que signifie le partage du 
travail; (partager avec l’autre, accepter l’autre, 
échanger);
Le contexte: identifier le lieu, les personnages, le 
lien qui les unit, l’objet et le moyen de communibb
cation (écrire un article pour le journal de l’école);
Le(s) support (s): identifier les éléments du supcb
port, les lieux reproduits, les personnages; identibb
fier les activités des personnages (mettre l’accent 
sur la complémentarité de toutes ces activités); 
faire découvrir la nouvelle activité qui fera changer 
la vie à la maison;
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: 
utiliser les informations tirées du titre, du contexte 
et des supports afin de rédiger un texte de six 
phrases pour décrire le travail d’une femme dans 
les champs, celui d’une infirmière et celui de la 
maman. 

•

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): 

c Réflexion indivicb
duelle sur la résolution 
des trois consignes 
de manière complexe 
(recherche d’idées);
b Préparation collectibb
ve: partage de points de 
vue en petits groupes 
(idées, expressions, pisbb
tes de résolution pour 
la tâche complexe, 
organisation, plan de 
présentation);
b Réalisation indibb
viduelle de la tâche 
complexe; 
b Présentation indivibb
duelle écrite de la probb
duction complexe (sur 
feuille ou sur cahier). 

• Présentation des 
productions écrites 
après la résolution de 
la tâche complexe et 
discussion à la fin de 
chaque présentation en 
vue de l’autocvérificacb
tion et de la vérificacb
tion collective; 
Remédiation immédd
diate pendant la réabb
lisation et au cours ou 
après la présentation 
des productions;
Remédiation diffédd
rée en cas de besoin, 
suite à l’analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les procb
ductions écrites en lien 
avec les consignes. 

•

•

•

Situation 1Palier 3Compétence de base 2Niveau 5Français
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C1: Pertinence 
de la producdd

tion
C2: Utilisation correcte de la 

langue C3: Cohérence
C4: Quadd
lité de la 

production 

Co
ns

ig
ne

 1

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
du  temps qu’il 
fera l’après 
midi dans sa 
région. 

... /1

• L’apprenant obtient un point si 
la production est personnelle 
et si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreur 
(construction de phrases, de 
prononciation et d’intonation). 

... /1

• l’apprenant obtient un 
point si la cohérence se 
situe au niveau de chaque 
consigne; 
l’apprenant obtient un 
autre point si la cohérence 
se situe aussi au niveau de 
l’énoncé pris globalement; 
l’apprenant obtient un troibb
sième point si la producbb
tion ne présente ni contrabb
diction ni développement 
inutile. 

NB: il y a cohérence: 
b si les idées sont en ordre;
b si chaque phrase apporte 
une nouvelle information;
b s’il y a absence de répétibb
tion; 
b si les mots de liaison sont 
correctement utilisés. 

•

•

•

L’apbb
prenant 
obtient 
un point 
s’il parle 
à haute et 
intelligible 
voix et s’il 
parle en 
regardant 
ses camabb
rades. 

•

Co
ns

ig
ne

 2

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
de l’état de la 
mer.
.... /1

• L’apprenant obtient un point si 
la production est personnelle 
et si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreur 
(construction de phrases, de 
prononciation et d’intonation). 

... /1

•

Co
ns

ig
ne

 3

L’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
de vêtements à 
mettre. 

... /1

• L’apprenant obtient un point si 
la production est personnelle 
et si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreurs 
(construction de phrases, de 
prononciation et d’intonation). 

... /1

•

 .../3  .../3  .../3 ... /1

Fiche d’exploitation de la situation
 La météo

Etapes
1 Présentation de la situation 2 Réalisation

 de la tâche
3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir que représente le mot «météo» 
pour l’élève (émission de télévision, le temps qu’il fait ou 
qu’il fera, leçon de géographie); 
Le contexte: identifier les personnages (l’enfant et son 
père pêcheur); identifier les différents endroits où on peut 
faire de la pêche; identifier les précautions à prendre avant 
d’aller à la pêche; identifier le matériel nécessaire à la 
pêche;
Le(s) support (s): identifier le personnage et son activité 
(faire le lien avec la réalité (émission de télévision); idenbb
tifier les icônes dont la lecture permet de comprendre la 
météo; identifier quelques régions sur la carte;
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: un 
énoncé de sept phrases pour les trois consignes (tâche 
complexe) pour parler du temps qu’il fera l’aprèsbmidi, 
de l’état de la mer et des vêtements que le père doit mettre 
(vêtements qui dépendent de la météo). 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 (tâche complexe): 
c Réflexion individuelle sur la résocb
lution des trois consignes de manière 
complexe (recherche d’idées);
b Préparation individuelle: recherche 
d’idées, d’expressions, de pistes de 
résolution pour la tâche complexe, 
organisation, plan de présentation;
b Présentation individuelle de la probb
duction complexe suivie de discussion 
(autocvérification et vérification colleccb
tive) et de remédiation immédiate;
b Remédiation différée en cas de 
besoin, compte tenu des dysfonctionbb
nements en lien avec la tâche et relevés 
lors des présentations individuelles. 

•

Grille de correction: 

Situation 2Palier 3Compétence de base 1Niveau 5Français
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C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je dis à maman ce que j’ai fait pour ma soeur 
pendant la journée;
je dis ce que ma sœur a fait et que je n’ai pas 
aimé; 
je dis ce que je pense de la journée;
je produis un énoncé de sept phrases au moins. 

ü

ü

ü
ü

L’apprenant dit à maman ce qu’il a fait pour 
sa soeur pendant la journée;  
il dit ce que sa sœur a fait et qu’il n’a pas 
aimé; 
il dit ce qu’il pense de la journée. 

ü

ü

ü

C2. Utilisation correcte des ressources 
vérifie si: Maîtrise minimale

mes phrases sont bien construites;
mon intonation est correcte;
je respecte les pauses;
ce que je dis est facile à comprendre. 

ü
ü
ü
ü

produire des phrases bien construites et comgg
préhensibles;
respecter l’intonation et les pauses. 

ü

ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordres;
chaque phrase apporte une nouvelle informagg
tion;
les informations ne sont pas contradictoires;
j’utilise les mots de liaison correctement. 

ü
ü

ü
ü

respecter l’enchaînement logique des idées;
utiliser les mots de liaison correctement. 
ü
ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si:

je regarde mes camarade en parlant;
je parle à haute et intelligible voix;
mes geste vont avec ma voix. 

ü
ü
ü

parler à haute et intelligible voix;
parler en regardant ses camarades. 
ü
ü

Fiche d’exploitation de la situation 
 Je suis responsable

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie «être responsable » 
pour un élève à l’égard de soibmême (s’instruire), à l’égard 
de la famille (prendre soin de la maison, des petits frères 
et des petites sœurs), à l’égard des autres (respect d’autrui, 
esprit de camaraderie), à l’égard de la société (civisme, 
respect de l’environnement, des infrastructures, des lieux 
publics,…);
Le contexte: identifier l’événement, les personnages; metcb
tre l’accent sur les précautions à prendre pour garder son 
frère; identifier les règles de sécurité (voir support écrit); 
faire le rapprochement entre responsabilité et maturité 
(valorisation du sens de responsabilité);
Le(s) support(s): identifier les personnages et leurs activicb
tés, ainsi que les règles de sécurité à observer ; insister sur 
l’ordre comme moyen de sécurité;
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: un 
énoncé de sept phrases pour les trois consignes (tâche 
complexe) pour dire ce qui a été fait pour la sœur pendant 
la journée, ce que la sœur a fait et que l’élève n’a pas aimé 
et ce que l’élève pense de la journée. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 (tâche combb
plexe): 

c Réflexion individuelle sur la résocb
lution des trois consignes de manière 
complexe (recherche d’idées);
b Préparation collective: partage de 
points de vue en petits groupes (idées, 
expressions, pistes de résolution pour 
la tâche complexe, organisation, plan 
de présentation);
b Présentation individuelle de la probb
duction complexe suivie de discusbb
sion (autocvérification et vérification 
collective) et de remédiation immébb
diate;
b Remédiation différée en cas de bebb
soin, compte tenu des dysfonctionnebb
ments en lien avec la tâche et relevés 
lors des présentations individuelles. 

•

Grille de vérification

Situation 1Palier 3Compétence de base 1Niveau 5Français
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C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’ai bien parlé de l’organisation de la marche verte;
j’ai bien parlé des fêtes organisées à cette occasion; 
j’ai bien parlé de l’importance de cet événement pour 
les marocains;
j’ai écrit six phrases pour les trois consignes. 

ü
ü
ü

ü

parler: 
g de l’organisation de la marche verte;
g des fêtes organisées à cette occasion;
g de l’importance de cet événement 
pour les marocains 

ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes phrases sont correctes;
les mots que j’utilise sont appropriés à la marche 
verte;
j’utilise des signes de ponctuation. 

ü
ü

ü

produire des phrases correctes;
utiliser correctement les signes de 
ponctuation

ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
chaque phrase apporte une nouvelle information;
les informations que j’apporte ne sont pas contradicgg
toires;
j’utilise les mots de liaison (d’abord, ensuite, enfin, 
mais…). 

ü
ü

ü

respecter l’enchaînement logique des 
idées;
utiliser correctement les mots de 
liaison. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si: 
mes phrases sont lisibles;
ma copie est sans ratures ni tache ni traces de gomgg
mage. 

ü
ü rendre une copie lisible et sans ratugg

res. 
ü

Fiche d’exploitation de la situation 

Grille de vérification

La marche verte

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir le sens du mot «marcb
che» dans le titre; faire justifier l'utilisation de la 
couleur verte; faire découvrir ce que représente la 
marche verte pour l'élève et pour les marocains;
le contexte: identifier l'événements, les personnacb
ges et leurs liens (l'élève et son professeur); insisbb
ter sur le plaisir de fêter l'événement et d'écrire un 
article à cette occasion;
les supports: identifier les personnages et leur 
lien, mettre l'accent sur la bonne organisation de 
la marche (camions pour les hommes, d'autres 
pour les femmes, discipline); identifier la date, le 
nombre de participants; mettre l'accent sur le port 
du coran et du drapeau; mettre l'accent sur la parbb
ticipation volontaire des hommes et des femmes;
les consignes: (tâche et qualités du travail atbb
tendu): utilisation des information extraites du 
titre, du contexte et des supports afin d'informer le 
lecteur, en six phrases au moins, sur l'organisation 
de la marche verte, les fêtes organisées à cette 
occasion et l'importance de cet évènement pour 
les marocains. 

bConsignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): 
cRéflexion individuelle 
sur la résolution des 
trois consignes de 
manière complexe 
(recherche idées);
bPréparation indibb
viduelle: recherche 
d'idées, d’expressions, 
de pistes de résolution 
pour la tâche complebb
xe, organisation, plan 
de présentation;
bRéalisation indivibb
duelle de la tâche combb
plexe; 
bPrésentation indibb
viduelle écrite de la 
production complexe 
(sur une feuille  ou sur 
le cahier). 

Présentation des 
productions écrites  
après la résolution de 
la tâche complexe et 
discussion à la fin de 
chaque présentation 
en vue de l’autob
vérification et de la 
vérification collective;
Remédiation imdd
médiate pendant la 
réalisation et au cours 
ou après la présentabb
tion des productions
Remédiation diffédd
rée en cas de besoin, 
suite à l'analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les 
productions écrites en 
lien avec les consibb
gnes. 

Situation 2Palier 2Compétence de base 2Niveau 5Français

�0



C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’ai bien rédigé une lettre; 
j’ai respecté les constituants de la lettre; 
j’ai bien parlé de la date, des lieux et des périodes des 
colonies de vacances;
j’ai bien parlé des affaires qu’il faut avoir;
j’ai bien parlé des lieux à visiter; 
j’ai écrit six phrases au moins pour les 3 consignes. 

ü
ü
ü

ü
ü
ü

parler de la date des périodes des cologg
nies de vacances;
parler des lieux à visiter et des affaires 
qu’il faut avoir. 

ü

ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes phrases sont correctes
je mets les points et les virgules; 
je conjugue correctement les verbes que j’utilise
j’écris les mots correctement;
j’utilise des mots appropriés aux colonies de vacances. 

ü
ü
ü
ü
ü

produire des phrases correctes. 
utiliser un lexique approprié aux cologg
nies de vacances;
utiliser des signes de ponctuation. 

ü
ü

ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’ai mis des signes de ponctuation;
mes idées sont en ordre;
j’ai utilisé les mots qui relient les phrases entre elles 
(d’abord, ensuite, enfin, mais…);

ü
ü
ü

respecter l’enchaînement logique des 
idées;
utiliser des mots de liaison. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si:
mes phrases sont lisibles;
ma copie est sans ratures ni taches ni traces de gommage. 
ü
ü rendre une copie lisible et sans ratures. ü

Fiche d’exploitation de la situation

Grille de vérification

Projet de vacances

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir ce que signifie le mot «procb
jet» en général (action à réaliser dans le futur) et plus 
précisément projet de vacances; passer en revue les 
aspirations des élèves; faire découvrir l'utilité des 
vacances (impact sur la santé, la psychologie);
le contexte: identifier les personnages et leurs identicb
tés; identifier les circonstances; identifier le moyen et 
le but de la communication (demande de renseignebb
ments pour aller en colonie); identifier le niveau de 
langue pour écrire au directeur (formules de politesse, 
«vous» à la place de «tu»... );
les supports: identifier les éléments du support iconicb
que: lieux reproduits (camping, montagne...); mettre 
l'accent sur l'importance du drapeau planté au milieu 
du camping; identifier les éléments du support écrit: 
l’âge du public concerné, les lieux proposés par les 
organisateurs de la colonie; identité de l'administrabb
tion organisatrice; 
les consignes (tâche et qualités du travail attendu): 
une lettre de six phrases au moins pour les trois 
consignes (tâche complexe), dans le but de s’inforbb
mer sur le lieu et la date des périodes des colonies de 
vacances, sur les affaires qu'ils faut avoir et sur les 
lieux à visiter. 

•

•

•

•

Consignes 1,2 et 3 
(tâche complexe): 

cRéflexion indivicb
duelle sur la résolution 
des trois consignes 
de manière complexe 
(recherche idées);
bPréparation colbb
lective: partage de 
points de vue en 
petits groupes (idées, 
expressions, pistes 
de résolution pour 
la tâche complexe, 
organisation, plan de 
présentation);
bRéalisation indibb
viduelle de la tâche 
complexe; 
bPrésentation indibb
viduelle écrite de la 
production complexe 
(sur une feuille  ou sur 
le cahier). 

• Présentation des 
productions écrites  
après la résolution 
de la tâche combb
plexe et discussion 
à la fin de chaque 
présentation en vue 
de l'autocvérification 
et de la vérification 
collective;
Remédiation 
immédiate pendant 
la réalisation et au 
cours ou après la 
présentation des 
productions;
Remédiation diffédd
rée en cas de besoin, 
suite à l'analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les 
productions écrites 
en lien avec les 
consignes. 

•

•

•

Situation 1Palier 2Compétence de base 2Niveau 5Français

��



C1. Pertinence de la production:  je vérifie si: Maîtrise minimale
si je parle en six phrases au moins: 
g de l’artiste;
g de sa troupe; 
g de ce qu’il a dit aux enfants. 

ü parler d’un artiste et  de sa troupe;
parler de ce que l’artiste a dit aux engg
fants. 

ü
ü

C2. Utilisation correcte des ressources:  je vérifie si: Maîtrise minimale
je respecte les pauses et l’intonation;
mes phrases sont bien construites;
mes phrases sont compréhensibles.

ü
ü
ü

produire des phrases correctes. 
la production est facile à comprendre. 
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
chaque phrase apporte une nouvelle information;
j’ai utilisé les mots de liaison (d’abord, ensuite, 
enfin, mais…);
mes idées sont en ordre. 

ü
ü

ü

respecter l’enchaînement logique des 
idées;
 utiliser les mots de liaison correctement. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation:  je vérifie si:

je prononce bien;
j’ai parlé à haute voix;
mes geste vont avec ce que je dis. 

ü
ü
ü

parler à haute et intelligible voix;
les gestes vont avec les paroles. 
ü
ü

Fiche d’exploitation de la la situation 

Grille de vérification

L’artiste

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir ce que signifie le mot artiste 
pour l'élève; faire découvrir ce que peut recouvrir ce 
mot (chanteur, peintre, comédien... ); faire porter des 
jugements sur l'art et les artistes d'une manière gébb
nérale (utilité de l'art, vie des artistes, souhaits d'être 
artiste...);
le contexte: identifier les personnages (l'artiste, les 
élèves et leurs parents); faire découvrir l'événement; 
faire découvrir le comportement de l'artiste envers les 
élèves; 
les supports: identifier les personnages et leurs acticb
vités en cours; identifier les instruments utilisés; faire 
découvrir l'ambiance qui règne a partir du support 
écrit, identifier l'activité de la troupe Annasse; faire 
découvrir la valeur du geste de la troupe (solidarité, 
entraide, etc...); 
les consignes (tâche et qualités du travail attendu): un 
énoncé de six phrases au moins, pour les trois consibb
gnes (tâche complexe); pour parler de l'artiste , de sa 
troupe et de ce qu'il a dit aux enfants. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 (tâche combb
plexe)

cRéflexion individuelle sur la résocb
lution des trois consignes de manièbb
re complexe (recherche d’idées);
Préparation individuelle: recherche 
d'idées, d’expressions, de pistes de 
résolution pour la tâche complexe, 
organisation, plan de présentation;
bPrésentation individuelle de la 
production complexe suivie de disbb
cussion (autocvérification et vérificb
cation collective) et de rémédiation 
immédiate;
bRemédiation différée en cas de 
besoin, compte tenu des dysfoncbb
tionnements en lien avec la tâche 
et relevés lors des présentations 
individuelles. 

•

Situation 2Palier 2Compétence de base 1Niveau 5Français
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C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je parle en six phrases au moins pour dire: 
ce que je pense du match; 
ce que fait un mauvais spectateur; 
ce que fait un bon spectateur. 

ü
ü
ü
ü

parler du match, des mauvais 
spectateurs et de ce que fait un bon 
spectateur. 

ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’utilise le temps qui conviennent;
chaque phrase comprend un sujet, un verbe, un complégg
ment;
mes phrases sont convenables. 

ü
ü

ü

produire des phrases correctes; 
utiliser les temps convenablement. 
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordre;
j’ai utilisé les mots de liaison (d’abord, ensuite, enfin, 
mais... ). 

ü
ü

respecter l’enchaînement logique 
des idées; 
utiliser des mots de liaison correctegg
ment. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si:

je prononce bien;
je parle a haute voix;
mes gestes vont avec ma voix. 

ü
ü
ü

parler à haute et intelligible voix;
les gestes vont avec ce qu’il dit. 
ü
ü

Grille de vérification

Soyons de bons sportifs

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiagg

tion
le titre: faire découvrir ce que signifie un bon sporcb
tif et faire une comparaison entre un bon sportif et 
un mauvais sportif (question d'esprit et de comportebb
ment); faire découvrir l'utilité du sport dans la vie;
le contexte: identifier l'événement, les personnages; 
mettre l'accent sur le match et les équipes; identifier 
le résultat du match et la conséquence de ce résultat 
sur la population marocaine; identifier le comportecb
ment du frère et porter un jugement sur ce comporbb
tement;
les supports: identifier les éléments du supports 
iconique, identifier les informations contenues dans 
le support écrit (exercices physiques, sport indivibb
duel, sport collectif, compétition);
les consignes: un énoncé de six phrases au moins 
pour les trois consignes, pour donner son avis sur le 
match pour expliquer ce que fait un mauvais et ce 
que fait un bon spectateur. 

•

•

•

•

 dConsignes 1, 2 et 3 (tâche complexe): 
cRéflexion individuelle sur la résolution 
des trois consignes de manière complexe 
(recherche d'idées);
bPréparation collective: partage de points 
de vue en petits groupes (idées, expresbb
sions, pistes de résolution pour la tâche 
complexe, organisation, plan de présentabb
tion);
bPrésentation individuelle de la producbb
tion complexe suivie de discussion (auto 
vérification et vérification collective) et de 
rémédiation immédiate;
bRemédiation différée en cas de besoin, 
compte tenu des dysfonctionnements en 
lien avec la tâche et relevés lors des prébb
sentations individuelles. 

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 2Compétence de base 1Niveau 5Français
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Grille de vérification
C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

j’ai bien produit six phrases pour les 3 consignes;
j’ai bien parlé de la visite à mon amie; 
j’ai bien demandé des nouvelles de mon amie;
j’ai bien dit à mon amie comment me contacter. 

ü
ü
ü
ü

parler de la visite et demande des 
nouvelles de son amie;
dire comment son amie peut le 
contacter. 

ü

ü

C2. Utilisation correcte des outils de la langue: je 
vérifie si: Maîtrise minimale

je mets les points et les virgules;
je conjugue les verbes aux temps qu’il faut;
mes phrases sont bien construites. 

ü
ü
ü

produire des phrases correctes;
utiliser bien la ponctuation. 
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordre;
j’ai utilisé les mots qui relient les phrases entre elles (et, 
d’abord, ensuite... ). 

ü
ü

respecter l’enchaînement logique 
des idées et utilise correctement 
les mots de liaisons. 

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si: 
 mon écriture est lisible;
 s’il n’y a pas de ratures dans ma copie ni trace de gomgg
mage.

ü
ü rendre une copie lisible sans 

ratures. 
ü

Fiche d’exploitation de la situation
Où esgtu ?   

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce qui justifie l'utilisation 
de l'expression «où esctu?»; faire découvrir l'uticb
lisation de «tu» (au lieu de «vous»); identifier les 
circonstances dans lesquelles on utilise «où esc
tu?» (au téléphone, quand on cherche quelqu’un);
Le contexte: identifier les personnages leurs 
liens et les lieux; identifier le constat (absence de 
l'amie de l'école); justifier la décision d'aller la 
voir (amitié, inquiétude...); justifier la décision 
de laisser un message; montrer l'importance de la 
communication (un mot, un message…);
Les supports: à partir du support iconique: idenbb
tifier les personnages (la fille, les passants…); 
l'aspect vestimentaire, le port du cartable et le 
lieu; à partir du support écrit, identifier les interlocb
cuteurs; extraire des indications sur l’état de santé 
de Sarah et sur les conséquences de cet état; 
Les consignes (tâche et qualités du travail atbb
tendu): utilisation des informations extraites du 
titre, du contexte et des supports afin de rédiger 
un message de six phrases au moins pour parler à 
une amie de la visite, lui demander de ses nouvelbb
les et pour lui dire comment établir le contact. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): 

cRéflexion indivicb
duelle sur la résolubb
tion des trois consibb
gnes de manière 
complexe (recherche 
idées);
bPréparation indibb
viduelle: recherche 
d'idées, d’expresbb
sions, de pistes de 
résolution pour la 
tâche complexe, 
organisation, plan de 
présentation;
bRéalisation indibb
viduelle de la tâche 
complexe; 
bPrésentation indibb
viduelle écrite de la 
production complebb
xe (sur une feuille  
ou sur le cahier). 

• Présentation des 
productions écrites  
après la résolution 
de la tâche combb
plexe et discussion 
à la fin de chaque 
présentation en vue 
de l’autocvérification 
et de la vérification 
collective;
Remédiation 
immédiate pendant 
la réalisation et au 
cours ou après la 
présentation des 
productions;
Remédiation diffédd
rée en cas de besoin, 
suite à l'analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les 
productions écribb
tes en lien avec les 
consignes. 

•

•

•

Situation 2Palier 1Compétence de base 2Niveau 5Français
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Fiche d’exploitation de la situation

Grille de vérification
C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

j’ai bien remercié et félicité mon amie;
j’ai bien dit les raisons de mon absence; 
j’ai bien demandé des renseignements sur la fête;
j’ai écrit six phrases au moins pour les trois consignes. 

ü
ü
ü
ü

 utiliser des formules de félicitation et 
de remerciement;
justifier son absence;
demander des informations sur la fête. 

ü

ü
ü

C2. Utilisation correcte des outils de la langue:
je vérifie si:

Maîtrise minimale
 je mets les points et les virgules; 
 j’écris les mots sans fautes;
 mes phrases sont bien construites. 

ü
ü
ü

produire des phrases correctes et sans 
fautes;
utiliser bien la ponctuation. 

ü

ü
C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

mes idées sont en ordre;
j’ai utilisé les mots qui relient les phrases entre elles 
(d’abord, ensuite, enfin, mais…). 

ü
ü

respecter l’enchaînement logique des 
idées;
utiliser correctement les mots de liaison. 

ü

ü
C4. Qualité de la présentation: je vérifie si: 

mon écriture est lisible;
il n’y a pas de rature ni tache ni traces de gommage 
dans ma copie. 

ü
ü rendre une copie lisible et sans ratures. ü

Bon anniversaire

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie le mot 
«anniversaire»; faire découvrir ce qui motive le 
fait de célébrer cette occasion; faire découvrir 
les différentes façons de fêter cet événement;
Le contexte: identifier les personnages, leur 
identité; identifier l'événement et son imporcb
tance pour l'ami; identifier les raisons et l'obcb
jectif de la communication; faire découvrir 
les conséquences de l'impossibilité d'assister à 
l'anniversaire de l'ami;
Les supports: identifier  les éléments du supcb
port iconique (personnages, habits, l'ambiance); 
identifier le gâteau, sa garniture (bougie, plats 
posés autour…); extraire du support écrit les 
indications qui montrent le plaisir de fêter l'anbb
niversaire de quelqu’un;
 Les consignes (tâche et qualités du travail 
attendu): utiliser des informations tirées du titre 
et des supports pour rédiger un message de 
six phrases au moins pour les trois consignes 
(tâche complexe) dans le but de remercier et 
féliciter quelqu’un à l'occasion de son anniverbb
saire, d'informer sur l'impossibilité d'assister à 
son anniversaire et de lui demander des renseibb
gnements sur la fête. 

•

•

•

•

Consignes 1,2 et 3 
(tâche complexe): 

cRéflexion individuelcb
le sur la résolution 
des trois consignes 
de manière complexe 
(recherche idées);
bPréparation colbb
lective: partage de 
points de vue en 
petits groupes (idées, 
expressions, pistes 
de résolution pour 
la tâche complexe, 
organisation, plan de 
présentation);
bRéalisation indibb
viduelle de la tâche 
complexe; 
bPrésentation indibb
viduelle écrite de la 
production complexe 
(sur une feuille  ou sur 
le cahier). 

• Présentation des 
productions écrites  
après la résolution de 
la tâche complexe et 
discussion à la fin de 
chaque présentation 
en vue de l'autobvéribb
fication et de la véricb
fication collective;
Remédiation 
immédiate pendant 
la réalisation et au 
cours ou après la 
présentation des 
productions;
Remédiation diffédd
rée en cas de besoin, 
suite à l'analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les 
productions écribb
tes en lien avec les 
consignes. 

•

•

•

Situation 1Palier 1Compétence de base 2Niveau 5Français
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Fiche d’exploitation de la situation 

Grille de vérification
C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

mes phrases parlent bien d’une femme sportive marogg
caine;
mes phrases parlent bien des entraînements et de l’aligg
mentation des sportives;
j’ai produit six phrases au moins pour les 3 consignes. 

ü

ü

ü

parler d’une femme sportive marogg
caine, des entraînements que doit 
suivre une sportive et de l’alimentagg
tion des sportives. 

ü

C2. Utilisation correcte des outils de la langue: je 
vérifie si:

Maîtrise minimale

je conjugue bien les verbes aux temps qu’il faut;
si mes phrases sont bien construites. 
ü
ü

 produire des phrases correctes;
 utiliser les temps convenables. 
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

mes idées sont en ordre;
j’ai utilisé les mots qui relient les phrases entre elles 
(d’abord, ensuite, enfin, mais…);

ü
ü

respecter l’enchaînement logique des 
idées;
utiliser les mots de liaison correctegg
ment. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si:

je prononce bien;
j’ai parlé en regardant mes camarades;
j’ai parlé à haute voix. 

ü
ü
ü

parler à haute voix;
parler en regardant ses camarades. 
ü
ü

Bravo, les championnes! 

Etapes

1 Présentation de la situation
2 Réalisagg

tion
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiagg

tion
Le titre: faire découvrir ce que signifie le mot «champion» et 
ce que représente un champion pour l'élève, identifier les efforts 
à fournir pour devenir champion, faire découvrir les termes 
pouvant remplacer le mot «Bravo», justifier l'utilisation de mot 
« Bravo »;
Le contexte: faire découvrir le lieu, les personnages et le sujet 
de discussion, identifier des sportives marocaines, faire décou-g
vrir les raisons de la communication;
Le support: à partir du support écrit, identifier  les raisons pour 
lesquelles le Maroc doit être fier de ses sportives, mettre l'accent 
sur la participation de la femme dans le domaine sportif, idengg
tifier le rang qu'elles occupent, identifier les raisons du succès 
des sportives; à partir du support iconique, faire découvrir les 
personnages, le lieu de l'arrivée, leur habillement et leur façon 
d'exprimer la joie;
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu, un énoncé de 
six phrases au moins pour les trois consignes (tâche complexe) 
pour parler d'une sportive marocaine qui a gagné une course, 
des entraînements que doit suivre une sportive et de ce que doit 
manger une sportive. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 (tâche 
complexe):

-Réflexion individuelle sur la 
résolution des trois consignes 
de manière complexe (rechergg
che d’idées);
g Préparation individuelle: regg
cherche d'idées, d’expressions, 
de pistes de résolution pour la 
tâche complexe, organisation, 
plan de présentation;
g Présentation individuelle de 
la production complexe suivie 
de discussion (auto-vérifica-g
tion et vérification collective) 
et de remédiation immédiate;
g Remédiation différée en cas 
de besoin, compte tenu des 
dysfonctionnements en lien 
avec la tâche et relevés lors des 
présentations individuelles. 

•

Situation 2Palier 1Compétence de base 1Niveau 5Français
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Fiche d’exploitation de la situation 

Grille de vérification
C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

mes phrases parlent de ce que maman a préparé;
mes phrases  parlent des vêtements;
mes phrases parlent de ce que je veux faire le jour de 
l’Aïd;
le volume est de six phrases au moins pour les trois 
consignes. 

ü
ü
ü

ü

parler des gâteaux et des vêtements 
de l’Aïd;
parler de ce qui doit se faire le jour 
de l’Aïd. 

ü

ü

C2. Utilisation correcte des outils de langue: je 
vérifie si: Maîtrise minimale

mes phrases sont bien construites;
j’utilise les temps qui conviennent. 
ü
ü produire des phrases correctes;

utiliser des temps convenables. 
ü
ü

C3. cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordre;
j’ai utilisé correctement des mots de liaison (d’abord, 
ensuite, enfin, mais…). 

ü
ü

respecter l’enchaînement logique 
des idées;
 utiliser les mots de liaison convebb
nablement 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si: Maîtrise minimale
je prononce bien;
je parle à haute voix. 
ü
ü

bien prononcer;
Parler en regardant les camarades. 
ü
ü

C’est l’Aïd

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que représente « l’Aïd» 
pour l'élève et ce que peut recouvrir le mot «Aïd» 
(fêtes religieuses et nationales), faire découvrir ce 
qui caractérise chaque fête célébrée au Maroc;
Le contexte: identifier les personnages  et leur lien 
de parenté, faire découvrir l'événement, mettre l’acgg
cent sur les différentes façons  de se préparer pour 
cet événement;
Les supports: à partir du support iconique, idengg
tifier les éléments: personnes, objets, lieux, faire 
découvrir ce qu'on fait pour se préparer à la fête, 
identifier le type de fête et ce qui la différencie des 
autres fêtes; faire découvrir ce que font les familles 
pour se préparer à la fête;
 Les consignes (tâche et qualités du travail attendu): 
un énoncé de six phrases au moins pour les trois 
consignes (tâche complexe) pour parler de ce que 
maman a préparé pour cet événement, des vêtements 
achetés et de ce que l'enfant fera le jour de l’Aïd. 

•

•

•

•

 -Consignes 1, 2 et 3 (tâche comgg
plexe): 
-Réflexion individuelle sur la résolu-g
tion des trois consignes de manière 
complexe (recherche d'idées);
gPréparation collective: partage 
de points de vue en petits groupes 
(idées, expressions, pistes de résolugg
tion pour la tâche complexe, organigg
sation, plan de présentation);
gPrésentation individuelle de la progg
duction complexe suivie de discusgg
sion (auto-vérification et vérification 
collective) et de remédiation immégg
diate;
gRemédiation différée en cas de begg
soin, compte tenu des dysfonctionnegg
ments en lien avec la tâche et relevés 
lors des présentations individuelles. 

Situation 1Palier 1Compétence de base 1Niveau 5Français
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à l’écrit

Palier 1
Au terme du premier palier de la 5e année, face à une situation de comgg
munication et à partir d’images et/ou de textes et/ou de documents, 
l’élève produit un texte écrit informatif et/ou descriptif et/ou argumentagg
tif de cinq phrases, en mobilisant  ses ressources relatives à la construcgg
tion de la phrase, au vocabulaire approprié, à l’orthographe grammatigg
cale et d’usage et au type de texte.    

Palier 2
Au terme du deuxième palier de la 5e année, face à une situation de 
communication et à partir d’images et/ou de textes et/ou de documents, 
l’élève produit  un texte écrit informatif et/ou descriptif et/ou argumengg
tatif de six phrases, en mobilisant ses ressources relatives à la construcgg
tion de la phrase, au vocabulaire approprié, à l’orthographe grammatigg
cale et d’usage et au type de texte. 

Palier 3
Au terme du 3e palier de la 5e année, face à  une situation de communigg
cation et  à partir d’images et/ou de textes et/ou de documents, l’élève 
produit à l’écrit un texte informatif et/ou descriptif et/ou argumentatif de 
six phrases, en mobilisant ses ressources relatives à la construction de la 
phrase, au vocabulaire, à l’orthographe grammaticale et d’usage, à l’emgg
ploi des adjectifs, à l’utilisation des temps et au type du texte.  

Palier 4: compétence de base 2
Au terme du 4e palier de la 5e année, face à une situation de communn
nication et à partir d’images et de textes et/ou de documents, l’élève 
produit à l’écrit un texte informatif et/ou descriptif et/ou narratif 
et/ou argumentatif et/ou injonctif de sept phrases , en mobilisant ses 
ressources relatives  à la construction de la phrase, au vocabulaire, 
à l’orthographe grammaticale et d’usage, à l’emploi des adjectifs, à 
l’utilisation des temps étudiés et au type de texte.  
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Compétences de base et leurs paliers
 en langue Française

à l’oral
Palier 1
Au terme du premier palier de la 5e année, face à une situation de 
communication et à partir d’images et/ou de textes et/ou de docugg
ments, l’élève produit un énoncé oral informatif et/ou descriptif 
et/ou argumentatif de six phrases, en mobilisant ses ressources relagg
tives à la construction de la phrase, à la prononciation et à l’intonagg
tion.  

Palier 2
Au terme du deuxième palier de la 5e année, face à une situation 
de communication et à partir d’images et/ou de textes et/ou de dogg
cuments, l’élève produit un énoncé oral informatif et/ou descriptif 
et/ou argumentatif de six phrases, en mobilisant ses ressources relagg
tives à la construction de la phrase, à la prononciation, à l’intonation 
et à l’utilisation des temps étudiés.

Palier 3
Au terme du troisième palier de la 5e année, face à une situation 
de communication et à partir d’images et/ou de textes et/ou de dogg
cuments, l’élève produit un énoncé oral informatif et/ou descriptif 
et/ou argumentatif de sept phrases, en mobilisant ses ressources relagg
tives aux constituants de la phrase, à la prononciation, à l’intonation 
et à l’emploi des adjectifs.

Palier 4: compétence de base 1
Au terme de la 5e année, face à une situation de communication et 
à partir d’images et/ou de textes et/ou de documents, l’élève pronn
duit un énoncé oral informatif, descriptif, narratif, injonctif et / ou 
argumentatif de sept phrases en mobilisant ses ressources relatives 
à l’emploi du passé composé et du futur, à la cohérence logique et  
chronologique, à la prononciation et à l’intonation.  

5ème année AEP
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