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َم، َمَة،َعِزيِزي الـمَتَعِلّ َعِزيَزِتي الـمَتَعِلّ

ِة  َلٍة ِلْلُكُتِب الـْمدَر�ِسيَّ ِة َك�أَََداٍة ُمَكِمّ َرا�ِسيَّ َنِة الِدّ اِفُقك ِطيَلَة ال�سَّ ِعي�ت اْلـَخ��ِصّ ِبك.�َسُيَ َهَذا َدْفَتُ اْلَو�سْ

َئِتك.
ْ
ِة َوَبي َتْوَح�ٌة ِمْن َحَي�ِتك اْلَيْوِميَّ

ْ
�ٌت ُم�ْسِكَلٌة ُم�س ِعيَّ َرِة.َوِفيِه َو�سْ

َّ
اْلـمَقر

ِة  َرا�ِسيَّ َنِة الِدّ ْقِومِي اْلـُمْعَتَمَدِة ِخاَلل ال�سَّ ْعِم َوالتَّ ْدَم�ِج َوالدَّ َتْثِمُرَه� اأَْثَن�َء اأَ�َس�ِبيِع اِلإ
ْ

�ُت �َسَن�س ِعيَّ َهِذِه اْلَو�سْ

ِة،  ِبيَّ َ
َغِة الَعر �ُت َح�َسَب َمَواِدّ اللُّ ِعيَّ َفْت َهِذِه اْلَو�سْ ِنّ َه� ِف َوَحَداٍت ُمْن�َسِجَمٍة َوَقْد �سُ ِف َتْثِبيِت َتَعلَُّم�ِتك َوَدْمِ

.
1
َم�ِزيِغَيِة َغِة اَلأَ نْ�ِسَيِة َواللُّ

َ
َغِة الَفر �ْسِكيِلَيِة َواللُّ ِبَيِة التَّ  َوالتَّ

ِّ
�َس�ِط اْلِعْلِمي ِة َوالنَّ �ْساَلِميَّ ِبَيِة اِلإ ْ َي�ِت َوالتَّ َوالرَي��سِ

ِتي: ْكِل الآ ْفَتِ َعَلى ال�سَّ َكَلُة الِدّ
ْ
ْت َهي َتـمَّ

َقِة ِبُكِلّ ِكَف�َيٍة. ِعَي�ِت اْلـُمَتَعِلّ ٍة،َتَّ َتـْجِميُع اْلَو�سْ �ِص ِلُكِلّ َم�دَّ - َداِخَل اْلـُجْزِء اْلـُمَخ�سَّ

ْت ِلُكِلّ  �سَ ِة َوُخ�سِّ ِر الـَم�دَّ
َّ
ِج الِكَف�َيِة َتَبع�ً ِلَتْنِظيِم ُمَقر اِحَل ِلَتَدرُّ

َ
ِبِة ِلُكِلّ ِكَف�َيٍة اأَْرَبُع َمر

ْ
�س َدْت ِب�لِنّ - ُحِدّ

ِعَيَت�ِن. َحَلٍة َو�سْ
ْ
َمر

ِم  َعلُّ ُزَك َعَلى التَّ َيِة ُتـَحِفّ و�ِص الَق�سِ �سُ َوِر َوالنُّ �ُسوِم َوال�سُّ
ُّ
�ِت ِبـَمْجُموَعٍة ِمَن الر ِعيَّ ْرَف�ُق َهِذِه الَو�سْ - َتـمَّ اإِ

. َوُت�َس�ِعُدَك َعَلى اْلـَحِلّ

َتْح�َسُن:
ْ

ْمَثِل، ُي�س ْفَتِ َعَلى اْلَوْجِه الأَ ِل�ْسِتْثَم�ِر َهَذا الدَّ

ِدك؛
َ
ٍة ِبـُمْفر ِعيَّ - اْلَعَمُل َعَلى َحِلّ ُكِلّ َو�سْ

َت�ِئِج َوُمَن�َق�َسُتَه�؛ َب�ُدُل َمَع ُزَماَلِئَك َوُمَق�َرنَُة النَّ - التَّ

ٍح َوِف �َسْكٍل َمْقُبوٍل؛ - الِعَن�َيُة ِبَتْقِدمِي اْلـَحِلّ ِبَخٍطّ َوا�سِ

ُرَه� َلَك. ِتي ُيَوِفّ َدَواِت الَّ ْوِء َتْوِجيَه�ِت اأُ�ْسَت�ِذَك )تك( َواَلأ نَْت�ِجَك ِف �سَ - َتْطِويُر اإِ

اِتَيِة  ْعِليِمَيِة الذَّ ْح�ِسنِي َمَه�َراِتك التَّ
َ
ُ ُمِعنٍي ِلَتْنِمَيِة ِكَف�َي�ِتك َوتـ ْ

ْفَتُ َخي نََتَمنَّى اأَْن َيُكوَن َهَذا الدَّ

َواْلـَجَم�ِعَيِة.

ْوِفيِق  التَّ
 َوِلُّ

ُ َّ
                                                                                                 َوالل

طر والبحث  م�زيغية ووزارة التبية الوطنية والتعليم العلي وتكوين الأ م�زيغية ف اإط�ر ال�سراكة بني املعهد امللكي لالأ دم�جية املتعلقة بتدري�ص اللغة الأ �   ت اإعداد الو�سعي�ت الإ
العلمي.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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ـََعـاَوْن  ـَِنـت ِل

ْرَت اإقن�َع اأ�سدق�ئَك بتقدمي 
َّ
َتِطْع َج�َرُتَك �ِسراَء الـمالِب�ِص ِلبن�ِته�، فقر

ْ
َحلَّ الِعيُد، َلْ َت�س

الـم�س�عدِة َله�. 

التعليمة :

 : قِلّ ْث اأ�سدق�ءَك ف �ِسِتّ ُجَمٍل على الأ وَرِة،َحدِّ اعتـم�ًدا على الوثيقِة وال�سُّ

ت�سُف لهْم ح�لَة الـج�رِة؛ 

تقتُح حلوًل لـم�سكِل الـج�رِة؛ 

تقتُح طريقًة لتقديـِم العوِن، حمتم�ً �سعوَر الـج�رِة.

-

-

-

اإنَّ الـمجاَل مْفتوٌح للـجميِع لـُمحارَبِة الفقِر من خالِل الت�ساُمِن. ففي الـمدر�سِة مثاًل، 

ُيعانوَن  الَّذيَن  عدِد  بتـحديِد  تقوُم  والـمتعلِّمنَي،  �ساتذِة  الأ مَن  لـْجَنٍة  تكويُن  يـمكُن 

الَّذيَن  التالميِذ  مَن  الـُمَتَبِّعنَي  باأ�سماِء  لئَحٍة  وفتـِح  حاجياِتهْم،  ْبِط  و�سَ الَفْقِر،  مَن 

مراعاًة  اأ�سدقائهْم،  معاناِة  مْن  للتخفيِف  �سالـحًا  َيَرْوَنُه  بـما  الـم�ساهمَة،  ي�ستطيعوَن 

لكرامتهْم، وِحْفظًا ل�ُسعوِرِهْم واإن�ساِنَيِتِهْم.
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َراُء اَلـَم�ِسرَيُة الـَخ�سْ

ُة، وف الـم�س�ِء داَر  يَّ
َت احتف�ًل نظَمْتُه الـجم�عُة الـَمَحلِّ

ْ
ر بـمن��سبِة عيِد الـم�سيِة الـخ�سراِء، َح�سَ

بينَك وبنَي اأُخِتَك حواٌر حوله�. 

التعليمة :

 : قِلّ اعتـم�ًدا على الوثيقتنِي وف �ِسِتّ جمٍل على الأ

ْث اأخَتَك عِن الـم�سيِة الـخ�سراِء؛  َحِدّ

يَنِة بـمك�ِن الحتف�ِل؛   الزِّ
َ
�سْف له� مظ�ِهر

َمْت ب�لـمن��سبِة.                 نْ�سطِة التي ُقدِّ ْثه� عِن الأ َحدِّ

-

-

-

ـِميٌَّة، جنَح فيها الـمغرُب با�سرتداِد  ٌة �ِسْل الـم�سريُة الـخ�سراُء م�سريٌة �سعبيَّ  

 . �سباينِّ ال�سحراِء الـمغربيِة مَن اِلحتالِل الإ

اأُْعِطَيْت اإ�سارُة انطالِق هذِه الـم�سريِة مْن ِقَبِل الـملِك الـح�سِن الثَّاين، يف 6   

ِة. اِبيَّ َ ْعبرِي عْن اإ�سراِر الـمغرِب على ا�ستكماِل وحَدِتِه الرترُّ نونب 1975، للتَّ
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»فا�ْسَعْوا اإىل ِذْكِر اهلِل«

َْت اإىل اأخيَك.
ْيَت ال�سالَة بـ�لـم�سجد، وف الـم�س�ِء َكَتب دَّ

ُزْرَت مدينًة،وك�َن اليوُم ُجُمَعًة. ف�أ

التعليمة :

: قِلّ ي�ت وال�سورة،اكُتْب َله� ف ثم�ِن جمٍل على الأ انطالق� مَن الآ

ت�سُف ال�ستعداداِت التي قمَت به� قبَل الذه�ِب اإىل الـم�سجِد؛

م�َم؛ ت�سُف الـم�سجَد والإ

ْلَت عليه� مْن الـُخْطَبِة. وَتْذكُر له� الفوائَد التي ح�سَ

-

-

-

الِة مْن َيْوِم الـُجُمَعِة، فا�ْسَعوا  َيرُّها الَّذيَن اآَمنوا اإذا ُنوِدَي ِلل�سَّ
َقاَل َتعاىَل: » يا اأ

َيِت ال�سالُة  اإىَل ِذْكِر اهلِل وَذُروا الَبْيَع ذلُكْم خرٌي لكْم اإن كنُتـم تْعَلـموَن. فاإذا ُق�سِ

ُكْم ُتْفِلـُحوَن«.        َكِثريًا، َلَعلَّ
َ َّ
ِ، واْذُكُروا اهلل

َّ
ِل اهلل ْر�ِض واْبَتُغوا ِمْن َف�سْ فاْنَت�ِسُروا يف الأَ

                                     ) �سورة الـجمعة(
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�ْسِم ُم�َساَبـَقـٌة يف الـرَّ

�س�َرْكَت ف م�س�بقٍة للر�سِم بـمدر�ستَك، ف�أخربَت �سديقَك.

التعليمة :

: قِلّ انطالق� مَن الن�ص والوثيقة، ُاْكُتْب اإىل �سديقَك ر�س�لة ف ثم�ِن جمٍل على الأ

تـحدثه عِن ا�ستعداداِت التالميِذ للـم�س�ركِة ف الـم�س�بقِة؛ 

ت�سُف لُه العمَل الذي اأنـجزَتُه؛ 

َمْت للتالميِذ. ت�سُف لُه الـجوائَز التي ُقدِّ

-

-

-

ْرُت اأَرى فيِه جماًل  ًة، �سِ ، َوَجْدُت فيِه لذَّ اأ�سبَح الر�سُم بوابًة اإىل عالـِم �ِسْحِريٍّ

ين كثريًا. �ساحرًا، وَمعايَن جديدًة راحْت ت�سدرُّ
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ِم
ْ
َتـَعـاُوِنـيـة الـقـ�سـ

�ُص الـمدر�سِة، فطلَب منك اأن تـحدثُه عن  بـمن��سبة اليوم الوطني للتع�ون الـمدر�سي، زاركم مفِتّ

انتخ�ِب تع�ونيِة الق�سم.

التعليمة :

 : قِلّ اعتـم�دا على الوثيقتني، وف �سبِع جمٍل على الأ

 عن عمليِة انتخ�ِب اأع�س�ِء الـمكتِب؛
َّ

ثي ال�سحفي حِدّ

حدثيِه عْن اأهميِة التع�وِن الـمدر�سي؛

.
ّ

َم�َر�ُص ف التع�وِن الـمدر�سِي
ُ
ن�سطِة التي تـ اذُكري بع�َص الأ

-

-

-

اأع�ساء تعاونية الق�سم :

الرئي�ض:...                نائبه:...

اأمني الـمال:...            نائبه:....

الكاتب:....

الـم�ست�سارون:....   
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مكتبة الق�سم

�س�ركَت ف ت�أ�سي�ِص مكتبِة الق�سِم، فطلبْت منك اأختَك اأن تـحدثه� عن هذا الن�س�ِط التع�وين.

التعليمة :

 : قِلّ اعتـم�دا على الوثيقتني، وف �سبِع جمل على الأ

حدْثه� عن كيفيِة ت�أ�سي�ِص مكتبِة الق�سِم؛

ْ له� الطريقَة التي تتمُّ به� ا�ستع�رُة الكتب؛ َبنِيّ

حدثه� عن فوائد مكتبة الق�سم. 

-

-

-

بطاقة اإعارة

عنوان الكتاب:..............

نوعه:..................     

 رقمه:..................

ا�سم التلـميذ: .............      

اإ�سمه:................

�سا�سية 1الـم�ستوى 5اللغة العربية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ



��

الخرتاع العجيب

ا�ستى �سديقَك ه�س�ٌم جه�َز ح��سوٍب، فرا�سلَك يطلُب منك تزويَده بـمعلوم�ٍت ون�س�ئَح حول 

ِد له.  ال�ستعم�ِل الـجِيّ

التعليمة :

 : قِلّ اعتم�دا على الوثيقة وال�سورة، وف ت�سع جمل على الأ

بني له اأهمية الـح��سوب ف الوقت الـح��سر؛

حدد له كيفية ا�ستعم�له للـح�سول على الـمعلوم�ت؛

فراط ف ا�ستعم�له. ْهُه اإىلاأخط�ر الإ نبِّ

-

-

-

الـحا�سوب

لقد اأ�سبح الـحا�سوب يف وقتنا الـحا�سر جزءا ل يتجزاأ من حياتنا العملية والـخا�سة 

ول ميكن ال�ستغناء عنه، لقد �سار اأداة ترفيهية لكافة فئات الـمجتـمع باختالف 

اأعمارهم وم�ستوياتهم، اإنه �سر جناح الـمجتـمعات الـمتقدمة.                

                                                                    يو�سف ن�سي 1988 )بت�سرف(
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البيئة ت�ستغيث

َثه عنه�. َك ف مدينٍة اأخرى اأن تـحدِّ �س�رْكَت ف حملًة ِلَتْنظيِف ال�س�طِئ، فطلَب منَك �سديُقَ

التعليمة :

 : قِلّ  اعتم�دا على الوثيقة وال�سورة، وف ت�سع جمل على الأ

�سف له ح�لة ال�س�طئ قبل الـحملة وبعده�؛

حدثه عن دورك ف هذه الـحملة؛

عه على الـم�س�ركة ف هذا النوع من الـحمالت. �سِجّ

-

-

-

التلوث

لقد اأ�سبحت م�سكلة التلوث يف مقدمة الق�سايا التي فر�ست نف�سها على الـمجتـمعات، 

وتعتب ال�سواطئ من مكونات هذه البيئة وهي مكان للراحة وال�ستجمام، اإل اأنها تتعر�ض 

فة. للتلوث من طرف بع�ض الـم�سطافني، مـما ي�ستدعي التدّخل ال�سريع لـمحاربة هذه الآ
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ُة الفرو�سيَّ

ْث �سديقَك عْنُه. ِة كلَّ �سنٍة، حدِّ ُم مو�سٌم للفرو�سيَّ بجواِر مدينتَك اأو قريتَك ُيَنظَّ

التعليمة :

قل: اعتـم�دا على الوثيقة وال�سورة، وف �سبع جمل على الأ

�سف ل�سديقك الـمك�ن الذي اأقيم فيه الـمو�سم؛ 

�سف له العرو�ص التي قدمه� الفر�س�ن ب�لـمو�سم؛ 

�سف له اللب��ص الـخ��ص ب�لفر�س�ن ولوازم الـخيول.

-

-

-

ح�سا�ض بال�سجاعة. اإن ركوب الـخيل لي�ض  الفرو�سية تنمي ثقة الفار�ض بنف�سه، وتعطيه الإ

مر ال�سهل، فهويحتاج اإىل لياقة عالية وقوة بدنية وكذلك اإىل  قوة تركيز.  بالأ

ن�سطة التي كانت تـمار�ض قدميا، وهذه الريا�سة تبز  تعتب ريا�سة ركوب الـخيل، من الأ

مهارات الفر�سان يف ال�سب، و�سرعة الـحركة والقوة.
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رُّ
َحَكَواِتي

ْ
الـ

ح�سرت حلقة من حلق�ت الـحكي، طلب منك ابن عمك ب�لـخ�رج اأن تـحدثه عنه�.

التعليمة :

قل: اعتـم�دا على الوثيقة وال�سورة، وف �سبع جمل على الأ

�سف لبن عّمك الـحلقة؛

حدثه عن الـحك�ية التي قدمه� الـحكواتي؛

بني له الفوائد التي ح�سلت عليه�.

-

-

-

الـحلقة ميدان لعر�ض فنون حملية، تتـميز بطابعها التلقائي،واإبداعها ال�سفوي. يقدمها 

�ساطري. كما تقام حلقات اأخرى للرتفيه  ، والغزوات البطولية والأ رواة الـحكايات، وال�ِسريَّ

لعاب ال�سحرية. والعرو�ض الريا�سية والفنية والأ
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رْيِ ْم َقاُنوَن ال�سَّ ِاْحرَتِ

ْرَت 
َّ
ِة، َفَقر ُرُقيَّ

اَلَمِة الطُّ َت َدْر�ًس� َحْوَل ال�سَّ
ْ
ر ، َح�سَ ِ ْ

ي  ِلْلِوَق�َيِة ِمْن َحَواِدِث ال�سَّ
ِّ

ُمَن��َسَبِة اْلَيْوِم اْلَوَطِني ـِ ب

ة.  اْلِقَيَ�م ِبَحْمَلة تْوِعَيَّ

التعليمة :

قل: ا�ستن�دا اإىل الوثيقة وال�سورة، اأكتب لزمالئك ر�س�لة ف ت�سع جمل على الأ

تنبههم اإىل كرثة حوادث ال�سي ب�لـمغرب؛

توجههم اإل �سرورة الطالع على ق�نون ال�سي؛

تقنعهم ب�سرورة احتام ق�نون ال�سي حف�ظ� على �سالمتهم.

-

-

-
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العر�ض

نظمت ع�ئلتك حفال بـمن��سبة زف�ف اأختك. فرا�سلت اأخ�ك ب�لـخ�رج تـحكي له عن ذلك.

التعليمة :

قل: انطالق� من الوثيقة وال�سورة، اكتب اإىل اأخيك ف ت�سع جمل على الأ

ت�سف له الـمك�ن الذي اأقيم فيه العر�ص؛

ين؛ ت�سف له الـمدعوِّ

 تذكر له برن�مج الـحفل ح�سب تق�ليد الـمنطقة.

-

-

-

زواج اأخــــي

ابنة  من  خليل  اأخي  تزوج 

الع�ئلت�ن  ف�أق�مت  الـجيان، 

م�ستك�.  حفال 

الـحلوي�ت  اأ�سهى  قدمت 

من  للـمدعوين  والـم�أكولت 

والـجيان.  هل  الأ

من  عر�ص  بـم�  الكل  ا�ستـمتع 

 ... وع�سرية  �سعبية  اأغ�ين 

الهداي�،  بتقدمي  الـحفل  وختـم 
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ْيِف ُعْطَلُة ال�سَّ

�ِء اْلُعْطَلِة، َفَطَلُبوا َراأَيَك. اُد َع�ِئَلِتَك ِلْخِتَيِ�ر َمَك�ِن َق�سَ
َ
َمَع اأْفر

َ
ِف، َواْجَتـ

ْ
ي ُل ال�سَّ َحلَّ َف�سْ

التعليمة :

انطالق� من ال�سورة والن�ص، حدثهم ف ثم�ن جمل:

عن الـمك�ن الـمف�سل لديك لق�س�ء العطلة ال�سيفية؛

عن ال�ستعدادات الالزمة لال�سطي�ف ف هذا الـمك�ن؛

عن الربن�مج اليومي الذي تقتحه خالل مدَة ال�سطي�ِف.

-

-

-

ْيِفَيُة اْلُعْطَلُة ال�سَّ

ـَمَكِان الَِّذي ُيِحبرُُّ  ىَل اْل
َهاِب اإِ ْيِف، َفَبَداأَ ُكلرُّ اْمِرٍئ َي�ْسَتِعدرُّ ا�ْسِتْعَداًدا ِللذَّ ُل ال�سَّ َحلَّ َف�سْ

�ْسَجاِر  ا يِف ال�ْسِتْجَماِم َبنْيَ اْلأَ َجَبِل ُحبًّ
ْ
َفِر اإِىَل الـ َي ِفيِه ُعْطَلَتُه. َفَهَذا َيْرَغُب يِف ال�سَّ اأْن َيْق�سِ

َقاَمَة َبنْيَ اأَْهِلَها يِف  ِمِه، َوِتْلَك َتْرُجوالإِ يَّ ْنَهاِر، َوَذاَك ُيِحبرُّ اأَْن َيُكوَن �َساِطُئ اْلَبْحِر َمَكاَن ُمَ َواْلأَ

َفِر اإِىَل اْلـَمِديَنِة. ـَّحظرُّ يِف ال�سَّ ْوَن اأَْن َي�ْسِعَفُهُم اْل َلِء َيَتَمنَّ اْلَقْرَيِة، َوَهوؤُ
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ُة ِريَّ ْيَعُة  اْلَع�سْ ال�سَّ

َثُه  ٍة ِبـِمْنَطَقِتَك. َبْعَد َعْوَدِتَك َطَلَب مِنَْك َزِميُلَك َخ�ِلٌد اأَْن ُتـَحدِّ ِريَّ ٍة َع�سْ َعة ِفاَلِحيَّ
ْ
ي ُقْمَت ِبِزَي�َرة �سَ

َعْنَه�.

التعليمة :

�ًس� �َسَفِهًي�:
ْ
قل َعر ْم ِلَزِميلك ِف ثم�ن ُجَمٍل على الأ انطالق� من ال�سورة والن�ص،َقدِّ

تـحدثه عن موقع ال�سيعة ونوعية الن�سطة الفالحية الـمـم�ر�سة به�؛

تق�رن بني الفالحة ف هذه ال�سيعة والفالحة التقليدية؛

تـحدثه عن اأهمية الفالحة الع�سرية.

-

-

-

ِرَيُة اْلِفاَلَحُة اْلَع�سْ

ـََماُء  َناِعَيِة، َوَيْهَتـمرُّ الُعل ِنَميِة اآل�سِّ
ْ
ـ ِةِ بِالتَّ َراِعيَّ ي الزِّ َرا�سِ اَلِح الأْ َتْرَتِبُط َتـْنِمَيُةُ اْلِفاَلَحِةِ َوا�ْسِت�سْ

ْر�سيِة، َوَذِلَك  َتلِف اأنحاِء اْلُكَرِة الأ َباَتاِت َواْلـحَيَواَناِتِ يِفِ ُمْ َبِة َواْلـُمَناِخ، والنَّ ْ ِبِدَرا�َسِة الرترُّ

َباِتَيِة.       َيِة والنَّ واِت اْلـَحَيَوانِّ َ َراِعي، َوِحَماَيِة الثَّ ْنَتاِج الزِّ ِلَتْح�ِسنِي الإ

 د/ اأحمد ر�سيد     علـم البيئة �سل�سلة العلوم الـمتك�ملة 1976  بت�سرف
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ربحنا الـمباراة

، فطلب   والفريق الوطني الـم�سريِّ
ِّ

 الـمغربي
ِّ

ح�سرَت مب�راًة ف كرةِ القدم بني الفريق الوطني

منك �سديقك من مدينة اأخرى، اأن تكتب له ر�س�لًة ت�سف فيه� هذه الـمب�راِة.

التعليمة :

قل: انطالق� من الن�ص وال�سورة اأم�مك، اأجب �سديقك ف ع�سر جمل على الأ

تـحدثه عن الفريقني الـمتب�ريني؛

هداف الـم�سجله؛ تـحدثه عن اأجمل الأ

تعرب له عن فرحة الـجمهور والالعبني ب�لنت�س�ر.  

-

-

-

ذهبت مع �سديقي اإىل ملعب الكرة، وجل�سنا يف الـمقاعد العليا، ن�سرف منها على هذا 

الـميدان الف�سيح وننتظر انطالق الـمباراة بني الفريقني. اأعجبت كثريا مبا راأيته بني الفريقني 

خفاُق فقد  من عزم وثبات وداأب لبلوغ الغاية، ل تعجزهم العقبات، ول يوؤثر فيهم الإ

يخطئون الهدف، ولكنهم ي�سرتجعون حما�سهم.
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احذروا التدخني

َك حملًة لـمح�رِبِة التدخنِي، فطلبوا منَك اأن تكتَب لهم اإعالن� ُيْن�َسُر على الـمجلة  ُ
نظَم زمالوؤ

الـح�ئطية للـمدر�سة.

التعليمة :

قل: انطالق� من ال�سورة والن�ص، ُاكتب اإعالن� من ع�سر جمل على الأ

 تنبه زمالءك اإىل اأخط�ر التدخني؛

م�كن التي يكرث فيه� التدخني؛  تـحذرهم من الـجلو�ص ف الأ

 تقنعهم بعدم التفكي ف التدخني.

-

-

-

التدخني بكل اأنواعه عادة 

�سيئة واآفة م�سرة بال�سحة، 

�سباب  اإنه من بني الأ

مرا�ض  الـموؤدية اإىل الأ

اخلطرية، والتي قد تق�سي 

على حياة الـمدخن.
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مكتبة مدر�ستي

التعليمة :

ب�عتم�د الوثيقتني 1 و2 والعملي�ت احل�س�بية �س�عد اأمني التع�ونية على:

 ح�س�ب العدد الكلي للمقررات التي �سيتم �سراوؤه�؛

ح�س�ب املبلغ الذي �سيدفعه ل�سراء املقررات؛ 

حتديد م� اإذا ك�ن مبلغ امل�س�هم�ت ك�في�.

–1

–2

–3

�س�هم جميع اأ�س�تذة مدر�ستك الب�لغ عددهم 29 اأ�ست�ذا لتكوين مكتبة املدر�سة ا�ستج�بة لقتاح 

التع�ونية املدر�سية،كم� تلقت عدة م�س�هم�ت م�لية )الوثيقة 1(.وقررت �سراء 12 مموعة ق�س�سية 

ثمن كل مموعة 156Dh،ومموعة من الكتب املقررة )الوثيقة2(.فطلب منك اأمني التع�ونية 

م�س�عدته.

الوثيقة 1: امل�س�هم�ت

مبلغ امل�س�هم�ت امل�س�همون

350Dh             

2950Dh           

4500Dh           

4650Dh           

�ست�ذ الأ

دارة الإ

ب�ء جمعية الأ

اجلم�عة املحلية

الوثيقة 2:الكتب املقررة

املجموع ثمن  الوحدة العدد النوع

2100Dh
2254Dh
2280Dh

.....

3542Dh
.....

84Dh
  98Dh

  120Dh
  135Dh
 154Dh
  176Dh

....

....

24
25
23
24

وىل برن�مج ال�سنة الأ

برن�مج ال�سنة الث�نية

برن�مج ال�سنة الث�لثة

برن�مج ال�سنة الرابعة

برن�مج ال�سنة اخل�م�سة

برن�مج ال�سنة ال�س�د�سة
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َـّيـاَرٌة َجـِديـَدٌة �َس

الفح�ص  وبـمج�نية   ،60000kmاأو �سنوات   3 ب�سم�نة  جديدة  �سي�رًة  بوك  اأ ا�ستى 

رقم1. الوثيقة  ف  الـمبينة  الـجدولة  ح�سب 

يومي�.  240km معدله  م�  يقطع  بوك  اأ ك�ن 

الفح�ص  

1
الفح�ص  

2
الفح�ص  

3
الفح�ص  

4
الفح�ص  

5
الفح�ص  

6
الفح�ص  

7
5000
km

10 000
km

20 000
km

30 000
km

40 000
km

50 000
km

60 000
km

التعليمة :

نظرا لن�سغ�لت اأبيك الكثية، طلب منك اإجراء الـح�س�ب�ت لـمعرفة م� يلي:

عدد الفحو�س�ت الـمتبقية؛

ي�م التي تف�سله عن الفح�ص الـمج�ين الـمقبل؛ عدد الأ

اإمك�نية ا�ستف�دته من �سم�نة 3 �سنوات.

–1

–2

–3

الوثيقة 1 : مراحل الفح�ص

الوثيقة 2:

عداد ال�سي�رة
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ي ُلـْعـَبـُة الـتَّـَحـدِّ

اتفقت و�سديقك اأحمد على القي�م بلعبة تتـحدي�ن فيه� بع�سكم� البع�ص، فو�سف لك �سكال، 

)انظر  القي��س�ت  2 حمتم�  ال�سكل  نقل  1(، وطلبت منه  رقم  الوثيقة  )انظر  اإن�س�ءه  وطلب منك 

الوثيقة رقم 2(، ف�س�ألك: »هل ميكن للـخيط الـموجود ف الوثيقة رقم 3 اأن ي�سل بني جميع روؤو�ص 

ال�سكل 2 ؟«

الوثيقة رقم 2الوثيقة رقم 1

ABCD م�سلع رب�عي -

A ق�ئم الزاوية ف الراأ�ص -

الوثيقة رقم 3

التعليمة :

ا�ستن�دا على معطي�ت الوث�ئق 1 و2 و3: 

اأن�سئ ال�سكل الذي طلب منك اأحمد ر�سمه؛

ار�سم ال�سكل الذي تنتظره جواب� على طلبك؛

قدم جواب� عن ال�سوؤال الذي طرحه �سديقك.

–1

–2

–3

ABC = �0°
AB = � cm
BC = � cm 
AD = � cm
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ـٌة ـيَّ ـَْوَحـٌة َفـنِّ ل

ت ب�سورة ف ملة اأطف�ل تـمثل لوحة فنية، فقررت نقله�، وتزيينه� ب�ألوان، وبو�سع �سريط 
ْ
اأْعجب

ختك. هدائه� لأ ل�سق حوله� لإ

ونظرا لـجم�لية اللوحة رغم ب�س�طته�، فكرت ف الحتف�ظ به� ور�سم لوحة اأخرى تهديه� 

ختك. لأ

التعليمة :

ف� الـمكت�سب�ت الهند�سية:  موظِّ

انقل اللوحة الفنية اإىل ورقة ولونه� بـم� ين��سب؛

تـحقق من اأن ال�سريط يكفي لو�سع اإط�ر حول لوحتك؛

ار�سم لوحة ب�عتـم�د اأربعة اأ�سك�ل هند�سية اعتي�دية من اختي�رك.

–1

–2

–3

ال�سريط الال�سق

اللوحة
50 mm

48 cm
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م�سروع مربح

بق�ر، على اأن يوؤدي   اقت�ص ج�ركم مبلغ 58968Dh من دون ف�ئدة، وا�ستى به بع�ص الأ

�سبوعية من الـحليب لت�سديد دينه ، فطلب منك   )0,1( اأرب�حه الأ
َ
للـجمعية التي اأقر�سته ُع�ُسر

القي�م ببع�ص احل�س�ب�ت.

تنتج البقرات يومي� كمية من الـحليب، يبيعه� ف ال�سوق )انظر الوثيقة رقم 1(.

نت�ج من الـحليب يغذي ج�ركم البقرات بكمية من الفول )انظر الوثيقة رقم 2(.  لزي�دة الإ

الوثيقة رقم 2 الوثيقة رقم 1

- كمية العلف الـم�ستهلكة كل اأ�سبوع: 

612،5kg
- ثمن الكيلوغرام الواحد من العلف: 

5Dh

1599,5ℓ:سبوعي الكلي للـحليب� نت�ج الأ - الإ

 4،9Dh :ثمن اللت الواحد من الـحليب -

التعليمة :

ب�عتم�د الوثيقتني 1 و2 واإجراء احل�س�ب�ت، ُاح�سب: 

جم�ل للـحليب ل�سهر اأبريل الـم��سي؛ الـمدخول الإ

مبلغ الـم�س�ريف ل�سهر اأبريل؛

�س�بيع الالزمة لت�سديد الدين للجمعية. عدد الأ

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ
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لوازم غرفتي

وفرت اأمك 700Dh لتغيي بع�ص لوازم غرفتك )البط�قة 1(، ترددت بني �سراء م� يلزم من الـمتجر 1 اأو 

من الـمتجر 2 )البط�قة 2(،كم� قررت �سراء قطعة ثوب ثمنه� 54Dh لتخيط لك من�مة.

التعليـمة :

ب�عتم�د البط�قتني 1 و2 وب��ستعم�ل العملي�ت احل�س�بية، �س�عد اأّمك بـ:

 ح�س�ب ثمن �سراء لوازم الغرفة من الـمتجر 1 ؛

 تـحديد م� اإذا ك�ن �سراء اللوازم من الـمتجر 2 اأف�سل؛ 

 تـحديد الـمتجر الذي يلزم اأن ت�ستي منه لتتمكن من �سراء ثوب املن�مة.

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ

البطاقة 1

لوازم الغرفة

6m2
-  �ست�ئر :  

8,5m2
-  مالءة: 

-  قنديل كهرب�ئي . 

البطاقة 2

املتجر 2 : 

ثمن املت املربع

املتجر 1 :

 ثمن املت املربع

ثوب ال�ست�ئر

63Dh 62Dh        

25Dh 27Dh        ثوب املالءة

52Dh  52Dh        قنديل
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تعرف لعبة

ي�س�رك �سديقك بلعبة ف ملة الـمدر�سة، متثل حلبة مربعة ال�سكل قطره� 6m ويحيط به� حبل 

مثبت ب�سكل دائري يبعد عن مركز الـحلبة 4m مينع دخول املتفرجني اإىل احللبة، فطلب منك 

م�س�عدته على و�سع ت�سميم له�.

التعليمة :

ب�عتم�د الوثيقة اأعاله، والر�سوم الـمن��سبة:

 اأن�سئ ت�سميم حلبة اللعبة بحيث  1cm ميثل 1m؛

ُار�سم متثيال لـمك�ن تثبيت الـحبل ؛

 �سديقك على جميع الروؤو�ص 12 مرة دون الـمرور ب�لـمركز. حدد له ب�لكيلومت 
َّ
 َمر

الـم�س�فة التي قطعه�.

–1

–2

–3

قانون اللعبة

-  ي�س�رك ف اللعبة 5 لعبني.

كل ركن يقف فيه لعب واحد.

يقف الالعب الـخ�م�ص ف الـمركز.

اأم�كنهم،  تغيـــي  الـحلبة   اأرك�ن  ف  الواقفــون  الالعبون  يح�ول 

ويح�ول الالعب الواقف ف الـمركز اأن ي�أخذ مك�ن اأحدهم.

- كل من فقد مك�نه يقف ف الـمركز وهكذا ...

ü
ü
ü

�سا�سية 2الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ
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ديكور م�سرحية

التعليمة : 

ب�عتم�د الوثيقتني 1 و2 وب��ستعم�ل العملي�ت احل�س�بية �س�عد اأ�سدق�ءك على:

ر�سم تخطيط للوحة وتلوينه�؛

تـحديد كتلة ال�سب�غة ال�سرورية من كل لون؛

حتديد م� اإذا ك�نت القطع اخل�سبية ك�فية.

–1

–2

–3

ت�س�رك ف م�سرحية يتطلب ديكوره� لوحة تـمثل واجهة منزل به� ب�ب ون�فذة، ويعلوه� �سقف على 

�سك�ل ب�ألوان خمتلفة )الوثيقة2(.اأح�سر  �سكل مثلث مت�س�وي ال�س�قني )الوثيقة1( .تتم �سب�غة الأ

ح�طة اللوحة.فطلب منك اأ�سدق�وؤك  �سدق�ء قطع� من خ�سب مموع اأطواله� 250dm لإ اأحد الأ

م�س�عدتهم.

�سا�سية 2الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ

�سك�ل اللونالقي��س�تالأ

الطول   7mالواجهة

3m  العر�ص

البني

ال�س�ق  4mال�سقف

2m  رتف�ع الإ

الرم�دي

الطول  2mالب�ب

1m  العر�ص

زرق الأ

زرقال�سلع  1mالن�فذة الأ

الوثيقة 1

1m2
- 250g �سب�غة تطلي 

1m 1 ميثلcm -

الوثيقة 2
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عيد ميالد م�سطفى

التعليمة :  

ب�عتم�د الوث�ئق 1 و2 و3 وب�عتم�د العملي�ت احل�س�بية �س�عد اأ�سدق�ئك على:

 ح�س�ب الـمبلغ الذي عليه اأن ب�أخذه من الـح�س�لة ل�سراء م�ستلزم�ت الـحفل؛

 تـحديد ثمن الكعكة؛

 حتديد م� اإذا ك�ن الـمبلغ الذي جمعتموه ك�في� ل�سراء الهداي�.

–1

–2

–3

كم�  الـمبلغ  على  ميالده.ح�سل  بعيد  لالحتف�ل   560Dh لـ  م�سطفى  �سديقك  يحت�ج 

)الوثيقة  الـحفل  م�ستلزم�ت  ل�سراء  م�سطفى  زميلك  بك  1(.ا�ستع�ن  ف)الوثيقة  مبني  هو 

قدره  م�ل  مبلغ  جمع  على  هوؤلء  مع  الع�سرة.اتفقت  زمالئكم�  ب�قي  لدعوة  وكذا   )2

.)3 )الوثيقة  لـم�سطفى  هداي�  ل�سراء   550Dh

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية الأ

الوثيقة 1: الـم�ساهمات

180Dh م :      - الأ

135Dh الـجدة:     -

. لـة لـح�س� ا

الوثيقة 2:  الـم�ستلزمات

 1/4 الـم�سروب�ت:   ثمن 

لـمبلغ ا

 1/8 التزيني:  و�س�ئل  ثمن 

لـمبلغ ا

. كعكة

الوثيقة 3: ثمن الهدايا

الوحدة ثمن  لهدية ا

6,75Dh
9,25Dh
320Dh

ق�سة  12
مدم�  قر�س�   11

اإلكتونية لعبة 
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رحلة ترفيهية

التعليمة :  

ا�ستخدم العملي�ت احل�س�بية حمتم� معطي�ت الوث�ئق الثالث؛ وقم بـم� يلي:

تـحديد الو�سيلة الـمن��سبة للنقل تبع� للـمبلغ الـمخ�س�ص؛

حتديد م� اإذاك�ن مـمكن� �سراء التذك�رات الثالث؛

تـحديد التذك�رين اللذين ميكن �سراوؤهم�.

–1

–2

–3

ترفيهية.  برحلة  للقي�م   ،1650Dh قدره  م�لي�  مبلغ�  اأ�سدق�ئك  من  وخم�سة  اأنت  جمعت 

.1 رقم  الوثيقة  ف  مبني  هو  كم�  �سرفه  على  اتفقتـم 

�سراء  قررتـم  2(،كم�  رقم  الوثيقة  )انظر  اختي�رات  عدة  لكم  توفرت  للتنقل  ب�لن�سبة 

كلفك اأ�سدق�وؤك ب�سرف الـمبلغ   ،)3 رقم  )الوثيقة  اقتاح�ت  عدة  فوجدتـم  التذك�ر،  نف�ص 

الـم�ل.

الوثيقة 3:

التذكارات

الوثيقة2:

النقل

الوثيقة1:

توزيع الـمبلغ

ط�قية:  -

40Dh 

خزف: من  ح�س�لة   -

25Dh 

لوحة:  -

42Dh  

القط�ر: عرب   -

الذه�ب  لتذكرة   45Dh

جرة: الأ �سي�رة  عرب   -

للكل  واإي�ب�  ذه�ب�   430Dh

الـح�فلة: عرب   -

واإي�ب�. ذه�ب�  فرد  60Dh لكل   

يتعدى  ل  النقل  م�سروف   -

الـمبلغ.  1/4

التغذية          م�سروف   -

الـمبلغ.  1/2

- الب�قي ل�سراء التذك�رات.

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية الأ
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يف البـاديــــة

اأر�سية  بقعة  انتب�هك  ث�ر  اأ الـحقول  ف  جتولك  اأثن�ء  الب�دية.  ي�سكن  الذي  عمك  زرت 

عم�  �س�ألته  للزراعة.  عمك  اأعده�   .)1 )الوثيقة  خمتلفة  هند�سية  اأ�سك�ل   3 من  مكونة 

اأنه  واخربك   )2 )الوثيقة  ف  بـم�  واأج�بك  الري��سية  معلوم�تك  اختب�ر  فيه�،ف�أراد  �سيزرع 

.2،5km طوله  ب�سي�ج  البه�ئم  من  حم�يته�  قرر 

التعليمة :  

ك اأنك ق�در على:  ب�عتم�د الوثيقتني 1 و2 والعملي�ت احل�س�بية َبنّيْ لعمِّ

ر�سم تخطيط للبقعة حيث 1cm ميثل 100m؛

تـحديد كمية الذرة الالزمة؛

حتديد م� اإذاك�ن ال�سي�ج ك�في� لـحم�ية البقعة.

–1

–2

–3

�سا�سية 2الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية الأ

الوثيقة 1: مكونات البقعة

قي��ص  ال�س�قني  ومت�س�وي  الزاوية  ق�ئم  مثلث   -

500m ال�س�ق 

هو  اأ�سالعه  اأحد  �سالع  الأ مت�س�وي  مثلث   --

الق�ئم. الـمثلث  �س�قي  اأحد 

الق�ئم  الـمثلث  �سلع  هو  قطره  قر�ص  ن�سف   -

.700m قي��سه  الذي 

الوثيقة 2: مزروعات البقعة

لـمزروع ا كمية

نوع 

الزرع

ل�سكل ا

      1m2
25g ف  �سيم   بر ن�سف قر�ص

1m2
30g ف  �سعي

لـمثلث  ا

ي  و مت�س�

�سالع الأ

1m2
20g ف  ذرة

لـمثلث  ا

ئم لق� ا
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العدو الريفي

جراء  لإ الـمدينة  �س�حية  اإىل  الـمكلف  �ست�ذ  والأ الريفي  العدو  فريق  مع  خرجت 

ف  اختب�را  1(.اأجريتم  )الوثيقة  خمتلفة  اأجزاء  ثالثة  من  مكونة  �س�حة  فوجدت  التداريب، 

امله�م. بع�ص  اإجن�ز  �ست�ذ  الأ منك  فطلب   .)  2 )الوثيقة  العدو 

التعليمة :  

 ب�عتم�د الوثيقتني 1 و2 والعملي�ت احل�س�بية، اعمل على:

ر�سم تخطيط لل�س�حة حيث 1cm ميثل 100m؛

�سرع ف الفريق؛ تـحديد الـمت�س�بق الأ

حتديد م� اإذا قطع كل مت�س�بق 5km خالل الدورتني.

–1

–2

–3

�سا�سية 2الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية الأ

ال�س�حة اأجزاء   :1 الوثيقة 

  500m طوله  م�ستطيل   :1 الـجزء   -

 300m وعر�سه 

مت�س�وي  مثلث   :2 الـجزء   -

عر�ص  هو  اأ�سالعه  اأحد  �سالع  الأ

. لـم�ستطيل ا

هو  قطره  قر�ص  ن�سف   :3 الـجزء   -

للـم�ستطيل. خر  الآ العر�ص 

ختب�ر الإ نت�ئج   :2 الوثيقة 

قيت تـو

ل�سـم ا
2 الدورة  1 الدورة 

11mn 35s 10mn 57s نـــــــ� اأ

11mn 48s 11mn 15s علي

11mn 51s 10mn 54s حمد اأ
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تعاونية تربية الدواجن

تبني  كم�  �سرفه�  يتم   5724Dh الدج�ج  لتبية  لتع�ونية  �سبوعية  الأ الـمداخيل  تقدر 

)الوثيقة  معلوم�ت  على  فح�سلت  رانب،  الأ بتبية  اإنت�جه�  تنويع  التع�ونية  1.تريد  الوثيقة 

لتمويل  مبلغ  جمع  على  الـمنخرط�ت  ذكور.اتفقت   8 �سمنه  قطيع  �سراء  وقررت   ،)2
امله�م. بع�ص  اإجن�ز  التع�ونية،  اأمينة  عمتك،  منك  3(.طلبت  )الوثيقة  الـم�سروع 

التعليمة :  

ب�عتم�د الوث�ئق 1 و2 و3 والعملي�ت الـح�س�بية اعمل على:

�سبوعي الذي تتق��س�ه كل منخرطة؛ ح�س�ب الـمبلغ الأ

تـحديد الـمبلغ الذي �ستجمعه الـمنخرط�ت لتمويل الـم�سروع؛

رانب الـمـمكن �سراوؤه�. تـحديد عدد اإن�ث الأ

–1

–2

–3

الوثيقة1: �رصف الـمداخيل

1/3 الـمداخيل �سراء العلف.
دوية  1/6 الـمداخيل ل�سراء الأ

ومواد التنظيف.

الب�قي يوزع ب�لت�س�وي على 

الـمنخرط�ت.

-

-

-

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية الأ

الوثيقة 2: معلومات عن 

رانب الأ

جن�ص 

رانب الأ

ثمن 

الواحدة

 68Dhذكر

50Dh اأنثى

الوثيقة 3: التفاقية

عدد الـمنخرط�ت:  9

�سبوعية:  مبلغ الـم�س�همة الأ

�سد�ص)1/6( م� تتق��س�ه كل 

منخرطة

الـمدة: 5 اأ�س�بيع
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توزيع اإرث

ورث �سديقك خ�لد واأخته واأمه مبلغ� م�لي� قدره 262746Dh، وحقال م�س�حته 4 هكت�رات ت بيعه 

.8750Dh 152800 للهكت�ر، كم� ورثوا 13 بقرة بيعت كل واحدة بـDh بـ

رث ف �سراء حمل جت�ري كم�  م ا�ستثم�ر مبلغ 38500Dh مدخر لديه� ون�سيبه� من الإ قررت الأ

هو مبني ف الوثيقة1.

التعليمة :  

ب�عتم�د الوثيقتني )1( و)2( وتوظيف العملي�ت الـح�س�بية �س�عد خ�لدا على:

�سرة؛ تـحديد الـمبلغ الذي ترثه الأ

م �سراوؤه؛ اختي�ر الـمحل التج�ري الذي ميكن لالأ

تـحديد ن�سيب خ�لد.

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية الأ

الثمن بـ Dhالـمحل التجاري

ول - الأ

- الث�ين

- الث�لث

150500

160500

168500

الوثيقة 1: اأثمنة الـمحالت التجارية

م هو الثمن )1/8( من  - ن�سيب الأ

رث. الإ

- يوزع خ�لد واأخته الب�قي فيم� بينهم�، 

فت�أخذ البنت ن�سف م� ي�أخذه 

اأخوه�.

الوثيقة 2: ن�صيب كل فرد
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منزلنا الـجديد

معينة  بـموا�سف�ت  الـمنزل  لـمدخل  معدين  ب�إط�ر  زج�جي  ب�ب  �سن�عة  اأبوك  يريد 

بع�ص  للـحداد  )الوثيقة2(.ا�ستى  للنوافذ  ع�دية  حديدية  �سب�بيك  وثالثة  )الوثيقة1( 

امله�م. بع�ص  اإجن�ز  منك  )الوثيقة3(.فطلب  الـمواد 

   : التعليمة 

 ب�عتـم�د الوث�ئق 1 و2 و3 وب��ستعم�ل العملي�ت الري��سية اعمل على:

ر�سم تخطيط للب�ب لتقدميه للـحداد حيث 1cm ميثل 30cm؛

تـحديد م� اإذا ك�نت ال�سفيحة الزج�جية ك�فية للب�ب؛

حتديد م� اإذا ك�نت الق�سب�ن الـحديدية ك�فية ل�سن�عة ال�سب�بيك.

–1

–2

–3

الوثيقة 3: الـمواد الوثيقة 2: منوذج �سباكالوثيقة 1: موا�سفات الباب

�سا�سية 2الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية الأ

للب�ب دفت�ن: كل دفة على �سكل 

م�ستطيل طوله: 1,8m وعر�سه 

.75cm
يعلو الدفتين ن�سف قر�ص 

�سع�عه هو عر�ص الدفة.

-

�سفيحة زج�جية م�س�حته� 

.3,7m2

7 ق�سب�ن حديدية طول كل 

.6m �واحد منه

1,4m

1,1m



��

حتفال قاعة الإ

كلف رئي�ص لـجنة الـحفالت اأخ�ك ب�سن�عة �سكل هند�سي من الورق الـمقوى بـموا�سف�ت معينة 

ل�س�قه على  )الوثيقة 1( لتزيني الق�عة التي ينظم فيه� حفل نه�ية ال�سنة.اأح�سر اأخوك ورق� ملون� لإ

ح�طته )الوثيقة 2(.فطلب منك الـم�س�عدة. وجه ال�سكل الهند�سي و�سريط� لإ

  : التعليمة 

ب�عتم�د الوثيقتني 1 و2 وب��ستعم�ل العملي�ت الري��سية �س�عد اأخ�ك على:

ر�سم تخطيط لل�سكل الـمطلوب حيث 1cm ميثل 10cm؛

تـحديد م� اإذا ك�نت الورقة الـملونة ك�فية لتغطية وجه ال�سكل؛

ح�طة ال�سكل.             تـحديد م� اإذا ك�ن ال�سريط ك�في� لإ

–1

–2

–3

الوثيقة 2: موا�صفات الورق الـملون وال�رصيط الوثيقة 1:موا�صفات ال�صكل

�سا�سية 2الـم�ستوى 5الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية الأ

مربع قي��ص �سلعه 50cm؛

كل �سلع من اأ�سالع الـمربع هو �سلع مثلث 

.43cm سالع ارتف�عه� مت�س�وي الأ

-

-
65,5dm2؛

م�س�حة الورقة: 

.4,2m :طول ال�سريط

-

-
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َـَّم  عـليه ِ و�َسل
ُ
َـّى اهلل  ـٍد �سل مَّ َـّر�ُسوِل حُمَ ُ الــ

ـَـة  ـث
ْ
ـِـعـ ب

التعليمة :  

الّتبية  ف  تعّلمته  ال�سريفني ومـّم�  النبويني  والـحديثني  الكرمية  ية  الآ من  انطالق� 

 : �سالمية  الإ

تـَحدَّ ْث اإىل اإخوتك عن جوانَب من حي�ةِ الر�سوِل �سلَّى الل عليه و�سلـم قبَل ظهوِر 

�سالمِ ؛ الإ

َحدَّ ْث اإليهم عن �َسَبٍب مْن اأ�سَب�ِب الِبْعثة النبويِة ال�سريفة ؛
َ
تـ

تـحدث اإليهم عن اأخالق الر�سول �سلى الل عليه و�سلـم.

–1

–2

–3

َهذِه  َعْن  ثُهْم  حُتَدِّ اأْن  اإخَوُتَك  منَك  َطَلَب  َم  و�َسلَّ عليِه   
ُ
الل لَّى  �سَ الر�ُسوِل  َمولِد  ى 

َ
ذكر ِبـُمن��َسبِة 

الـُمَن��َسبةِ الكرميَةِ .

اُغوَت.«
َّ
 واْجـتنـُبْوا الطـــ

َ
ـٍة َر�ُسوال اأِن اْعُبـُدْوا اهلل  مَّ

 كـلِّ اأُ
ِ
ق�ل تع�ىل: » ولَقـْد َبـَعْثـَنا يف

ية:36 �سورة النحل. الآ

« رواه 
َ
ى الله  اين فقْد ع�صَ ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم: »مْن اأَطاعِني َفَقْد اأََطاَع الَّلَه وَمْن َع�صَ

البخ�ري 

خـاْل ق«. َم َمكاِرَم الأ تـَمِّ ـِثُّ لأ ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: » اإنـََّما ُبع

م�م اأحمد اأخرجه الإ

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية الأ
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مـ�سـاعـدة الـتـالمـيـذ الـمعـوزيـن

التعليمة :  

�سالمية:  ية الكرمية والـحديثني النبويني ال�سريفني ومـّم� تعّلمته ف الّتبية الإ  انطالق� من الآ

ْن اأهَداِف هذا العمِل التع�وين؛
َ
 َحدِّ ثهم عـ

َيةِ  ُم�َس�َعدِة الـُمحت�ِج؛   َحدِّ ثهم عْن اأَهمِّ

.
َ
رْح عَليهم عَماًل َح�سن� اآخر ـِ  اقت

–1

–2

–3

ْعال َن الت�ل، وطلبوا منك الـم�س�عدة : راأَ التـالميُذ ِب�لـَمدَر�سِة الإ َقَ

ـنِة الـخاِمـ�َسة ِ �سَراَء َهداَيـا للتالميِذ الـمعوزيَن بالـمدر�سِة    ـَعتـزُم اأطفاُل ال�سَّ ي

ـَـاُل برئي�ِض التعاونية اَلدر�سيةِ. فـعَلى الراِغبـيـَن يف الـُم�َساهمِة الت�س

اِء َوالَكاِظمنَي الَغيَظ والعافنَي عِن  اِء وال�رضَّ  ال�رضَّ
ِ

قاَل تَعالى: »الذِ يَن ُيـنِفقوَن يف

 ُيحبُّ امُلح�ِسننَي«.
ُ
 َواهلل

ِ
النا�س

ية : 134 �سورة اآل عمران ، الآ

من«. ِل العمِل اإْدخـاُل ال�رصوِر َعلَى الـُموؤْ ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: » مْن اأف�صَ

 رواه حمّمد بن علي الب�قر 

ِخيِه َما يحبُّ  كْم َحـتى ُيِحبَّ لأ
ُ
ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: » ل ُيوؤمُن اأَحد 

ِلنَف�صه«.

 رواه البخ�ري وم�سلـم

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



��

َـّــــالُة ال�سـ

التعليمة :  

�سالمية : يتني الكرميتني والـحديث النبوي ال�سريف ومّم� تعّلمته ف الّتبية الإ انطالق� من الآ

 حدِّ ثه كيف ي�سلي ال�سلواِت الـخم�َص؛

حدِّ ثه عن تـحية الـم�سجِد ؛

 حدِّ ثه عن �سلوات ال�سفِعِ واِلوتِر.

–1

–2

–3

ثُه َعن ال�سلوات. َطلب مْنك اأْحمٌد اأْن ُتـَحدِّ

ــًدا.«
َ
ــوْا َمــَع اهلل اأحـ

ُ
ـْدعـ

َ
ـال تـ

َ
اجـِــَد هللِ  فـ

َ
نَّ الـَمــ�سـ

      ق�ل تع�ىل :  »واأ

ية : 18 �سورة الـجن الآ

اإال َعـلَى الـَخــا�سعـيـَن .«  ٌ
رة 

َ
ـَها َلـكبـِيـ ـالِة واإنَّ رِب َوال�سَّ

ْ
ـ ق�ل تع�ىل : » وا�ْسـتعيُنوا بـِال�سَّ

ية : 45                  �سورة البقرة الآ

ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم : ق�ل تع�ىل :» َما يَزاُل عبِْدي َيتَقرُب اإيلَّ بالنوافِل َحتـَّى اأُِحبُه«. 

حديث قد�سي اأخرجه البخ�ري 

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



�0

ـِـد ِ ِـّي يف ِ الـَم�ْسج لــ اأُ�سَ

التعليمة :  

�سالمية : ورة ومـّم� تعّلمته ف الّتبية الإ ية الكرمية والـحديث النبوي ال�سريف وال�سّ انطالق� من الآ

جد ِ؛
ْ

ْ لُه َم� َيجُب اِرتداوؤُه احتام�ً ِلـَمك�نَِة اَلـم�س  َبنيِّ

ُه عن اآداِب �سالةِ الـُجُمَعة؛ِ 
ْ
 َحـدِّ ثـ

لِّي يوم الـجمعة.  ْ لُه اأعم�ًل �س�لـحًة َيقُوُم بَه� اُلـم�سَ  َبنيِّ

–1

–2

–3

َطلَب منك اأمنٌي اأن تكتَب لُه عِن ال�ِستعداد ل�سالة  الـجمعةِ  ف الـم�سجد. 

ْم ِعنَد ُكلِّ َم�ْسجـد«
ُ
كـ

َ
تـ
َ
َم خُذوْا زِيـِنـ

َ
ـاَبـنـِي اآد 

َ
ق�ل تع�ىل : » يـ

ية : 31 عراف الآ �سورة الأ

الـَجَماَل  ُيِحبُّ  َجميٌل  الله  اإن   «  : و�سلـم  عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  ق�ل 

�َس.« 
ُ
وُيِحبُّ اأْن َيرَى اأثر ِنْعَمِتِه عَلى عبدِه وُيبْغ�ُس الُبوؤ�َس والتَباوؤ 

رواه البيهقي 

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ
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ـَـاِت ـرقـ
رُّ
ِعُب يِف الطـ اللَّ

التعليمة :  

�سالمية : ورة ومـّم� تعّلمته ف الّتبية الإ ية الكرمية والـحديث النبوي ال�سريف وال�سّ انطالق� من الآ

رق�ِت؛
ُ
ــ  حّدثهم عن جتّنب الـحديث  واللَّهو ف الطُّ

 حّدثهم عن اأم�كن ميكن الـجلو�ص فيه�؛ 

 اقتح عليهم اأعم�ل يقومون به� ف اأوق�ت فراغهم. 

–1

–2

–3

ِعِب، َفَطَلَب ِمْنَك ُم�َس�َعَدَتُه َعَلى  ِخُذوَن ِمَن الّطريِق َمَك�نً� ِلْلَحِديِث َواللَّ ِدَق�ِئِه َيتَّ �سْ
 اأنَّ َبْع�ًس� ِمْن اأ

ٌّ
َلَحَظ َعِلي

ِحِهْم. ُن�سْ

ـالِتـِهـْم َخـا�ِسُعــوَن َوالذيــن ُهـْم َعـِن  وَن الذيـَن ُهـْم يف �سَ
ُ
ـلَح الـُمـومنـ

ْ
ق�ل تع�ىل: »َقـْد اأفـ

ـــوَن ،«.                ـْغـِو ُمْعـِر�سُ اللَّ

ي�ت من :1-33      �سورة الـمومنون الآ

ا ِهَي  ـَاُلوا َمالنَا ُبدٌّ اإنَّ ـُرقاِت، َقَ لـى الل عليهِ  َو�َسلـَم: » اإّيـَاُكـْم َوالـُجلـُو�َس يف الطُّ ق�َل َر�ُسوُل الل  �سَ

ها.« ريَق َحـقَّ ُث فيَها قاَل: فاإذا اأَبـْيـتـُْم فاْعـُطوا الطَّ نَا نتـَحدَّ اِل�صُ َمَ

 رواه م�سلـم 

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية الأ



��

اَلُة الـُجـُمعـِة �سَ

التعليمة :  

�سالمية  ورة ومـّم� تعّلمته ف الّتبية الإ ية الكرمية والـحديث النبوي ال�سريف وال�سّ انطالق� من الآ

:

 َحدثه عن اأهمّية طه�رِة الـج�سم والـمك�ن؛  

 َحدثه عن اأهمّية الُو�سوء ف ال�سالة وف حي�ة الـم�سلـم؛  

 َحدثه عن �سلوك الـم�سلـم يوم الـجمعة.  

–1

–2

–3

�س�ئِح. الِة يوَم الـُجُمَعِة، فـطَلب منك َبْع�َص النَّ جدِ  ِلل�سَّ
ْ

ديقَك الذه�َب مَع والدِه اإىَل الـَم�س اأَراَد �سَ

وابـيـَن 
َّ
ــ يـــحـبُّ الــتَّ

ُ
 
َ
قال تعالى :  » اإنَّ اهلل 

ـريـن«. ـَطـهِّ
َ
ُويِحبُّ الـُمـتـ

ية : 222                 �سورة البقرة ، الآ

 عليهِ  َو�َسلـَم :»مْن 
ُ
لـى الل  ق�َل َر�ُسوُل اللِ  �سَ

ـاأ َيـوَم الـُجمعِة َفـِبـهـَا وِنْعَمْت، وَمِن  تـَـو�صَّ

ُل«.          رواه التمذي  اغت�صَل فالَغ�ْصُل اأف�صَ

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية الأ
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اأ�سـوُم

التعليمة :  

�سالمية : ورة ومـّم� تعّلمته ف الّتبية الإ ية الكرمية والـحديث النبوي ال�سريف وال�سّ َ انطالق� من الآ

َي�م وفَوائده؛  ْث َكرمي�ً عِن ال�سِّ حدِّ

�ئمِ ف �سهِر رم�س�ن؛  ْث عن �سلوك ال�سَّ حدِّ

ْث عن اأهمّية ليلة القدرِ.  حدِّ

–1

–2

–3

ديقك كرمٌي اأْن َي�سوَم يوم ال�س�د�ِص والع�سرين من رم�س�َن الذي ُين��ِسب ليلة القدِر، فـطلب  َر�سَ
َّ
َقـر

�ئح. َم لُه بع�َص الن�سَ منَك اأْن تقدِّ

َما ُكـتَب َعَلى 
َ
ـَيـاُم كـ م ال�سِّ

ُ
ـَلْيـكـ

َ
تَب عـ

ُ
وا كـ

ُ
ـَهـا الذيـَن اآَمـنـ

ُّ
قال تعالى : » يا اأيـ

وَن .« 
ُ
قـ
َّ
تـ
َ
 لعلكـْم تـ

ْ
م 

ُ
الذيَن ِمـْن قبلكـ

ية 183 �سورة البقرة الآ

واحِت�صابا ُغِفَر َلُه َما تَقدَم مْن َذنبِه«.
َ
ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم :»َمْن �صاَم َرَم�صاَن اإيـَمانا 

رواه م�سلـم والبخ�ري 

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية الأ
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يـثار العدل والإ

التعليمة :  

�سالمية : ورة ومـّم� تعّلمته ف الّتبية الإ   انطالق� من الـحديثني النبوييني ال�سريفني وال�سّ

والت�س�ُمَح ُيقوّي�ن العالق�ت بني الـجيان؛ 
َ
ة  ْح لُه اأنَّ الـَمحبَّ و�سِّ

َ
 

�سدق�ء؛ ثه عن  تف�دي ظلـم الأ
ّ
َحد 

ثه عن عواقب الظلـم والـح�سد.
ّ
َحد 

–1

–2

–3

َب 
َ
ـَطـلـ

َ
فـ ال�سَب�ِب.  بداِر  ُزَمالئِه  عَلى  �سُه 

َ
ر ـِ لَيْع والـح�سد  الظلـِمِ  َحول  ملفٍّ  اإعداَدِ  راأحمد 

َ
ر
َّ
قـــ

منك امُل�َس�َعَدَة. 

ًما  رَّ ي َوَجَعلُْتُه َبْينَُكْم ُمَ ْمُت الظلـَم عَلى نْف�صِ ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم : ق�َل َتَع�ىل: »اإينِّ َحرَّ

فال تـَظــَّالـَُمْوا «       

حديث قد�سي رواه م�سلـم

وا َوُكوُنواْ ِعَباَد اللِه اإْخَوانًا«  ا�َصُدْوا َول َتَباَغ�صُ ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم :»ل َتَ

 رواه البخ�ري وم�سلـم 

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 5الرتبية الإ الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية الأ
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ال�سكـــن يف الـمغرب

التعليمة :  

  انطالق� من الوثيقتني 1 و2 ومـّم� تعّلمته ف الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة : 

حدثه� عن الفرق بني م�سكن قدمي والـم�سكن اّلذي تقطنه ح�لي�؛

حدثه� عن الفرق بني الـم�سكن الفردي والـم�سكن الـجم�عي؛

حدثه� عن واجب�ت ال�ّس�كن ف الـم�سكن الـجم�عي.    

–1

–2

–3

دع� الن�دي التبوي ب�لـمدر�سة اأختك لتقدمي عر�ص بـمن��سبة عيد ال�ستقالل حول ال�سكن ف 

م�ص واليوم، قدم له� الـم�س�عدة. الـمغرب بني الأ

الـوثيقة 2: �صـكـن عـ�صـريالـوثيقة 1: �صـكـن تـقـليـدي

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ والرتبية على الـمواطنة  الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية الأ
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الـمدر�سة

التعليمة :  

انطالق� من الوثيقتني 1 و2 ومـّم� تعّلمته ف الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة: 

�ِب وعن الدرا�سة ف مدر�ستك ح�لي�؛  حّدثه عّم� تعرفه عن الدرا�سة ف الُكتَّ

�سف له اأّول مدر�سة ُبِنَيْت ف قريتك اأو ف حيك؛

حّدثه عّم� تقوم به للـمح�فظة على مدر�ستك.

–1

–2

–3

�سيقدم اأخوك عر�س� حول الـمدر�سة التي در�ست فيه� والـمدر�سة التي در�ص فيه� جدك، اأعنه 

على اإجن�ز الـمهمة.

الـوثيقة 1: 

كـتاب )مـ�سيـد( 

الـوثيقة 2: 

مدر�سة عـ�سـرية

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ والرتبية على الـمواطنة  الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية الأ
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�سومعة ح�سان

عداد تقرير عن ت�ريخ �سومعة ح�س�ن ب�لرب�ط، فطلب منك الـم�س�عدة.  �سمي لإ
َ

ُدِعي

التعليمة :  

  انطالق� من الن�ص وال�سورة ومـم� تعلـمته ف الت�ريخ والتبية على الـمواطنة : 

قدم له و�سف� ل�سومعة ح�س�ن؛

حدثه عّم� تعرف من الفّن الـمعم�ري بـمنطقتك؛ 

حّدثه عن �سلوك زائر الـم�آثر الت�ريخية.

–1

–2

–3

فيه�  "الرب�ط" فبنى  العظمى  الـمدينة  بن�ء  ف  1195م  �سنة  الـموحدي  الـمن�سور  يعقوب  ]...�سرع 
م�سجدا عظيم� كبي الـم�س�حة، وا�سع الفن�ء ف الـج�نب ال�سم�ل ت�سمى ح�لي� ب�سومعة ح�س�ن...[ 

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ والرتبية على الـمواطنة  الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ
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من ماآثر الدولة العلوية

طف�ل، ُطِلَب من ي��سني  ن�سطة الثق�فية لعيد العر�ص الـمجيد )30 يوليوز( بـمخيم �سيفي لالأ ف اإط�ر الأ

وزينب تقدمي عر�ص حول بع�ص الـمع�لـم الت�ريخية للدولة العلوية. قّدم لهم� الـم�س�عدة.

التعليمة :  

انطالق� من الوثيقتني 1 و2 ومـّم� تعّلمته ف الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة : 

�سف لهم� هذه الـمعلـمة؛

حّدثهم� عن مع�لـم به� فّن معم�ري من عهد الدولة العلوية؛

قّدم لهم� اقتاح�ت لتـحفزهم� على زي�رة الـم�آثر الت�ريخية. 

–1

–2

–3

بـم�سجد  احتفالية  ب�سالة  القيام  1955م  �سنة  الـمنفى  من  عودته  عند  الـخام�ض  حممد  اختار 

ح�سان، جمعت اآلف الـموطنني والـمواطنات يحمدون اهلل، وي�سهدون مولد مغرٍب ُحرِّ جديٍد. 

واإدراكا من الـملك الـح�سن الثاين للبعد التاريخي للـحدث والـمكان، قرر اإقامة �سريح حممد 

براز الفن الـمعماري والزخريف الـمغربي الـموروث من  الـخام�ض. والذي �سكل فر�سة كبرية لإ

زمن بعيد.

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ والرتبية على الـمواطنة  الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية الأ
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اأحداث من تاريخ اأ�سرتي

ت اإىل جدته� لـجمع �سه�دات �سفوية. 
   قررت اإمي�ن القي�م ببحث حول اأحداث من ت�ريخ اأ�سرته�، ف�لتج�أ

�س�عده� على اإجن�ز هذه الـمهمة.

التعليمة :  

انطالق� من الوثيقتني 1 و2 ومـّم� تعّلمته ف الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة : 

�سرته�؛ اأجنز له� جدول زمني� لأ

رتب له� على جدول زمني اأربعة اأحداث ع��سته� بـمدر�سته�؛

اذكرحقوق� له� وواجب�ت عليه� ف عالقته� مع اأ�سرته�.

–1

–2

–3

�صعرت اإميان بفرحة كبرية يوم ت�صجيلها بالـمدر�صة �صنة 2004، ويف �صنة 2005 حققت نتائج متو�صطة، 

ويف نف�س ال�صنة اأدى اأبوها فري�صة الـحج. ويف �صنة 2006 فازت يف م�صابقة ثقافية نظمتها مدر�صتها. ويف 

ال�صنة الـموالية 2007 �صاركت يف اأول رحلة مدر�صية، ويف �صيف �صنة 2008 �صاركت يف خميم مدر�صي 

ول مرة. �صيفي لأ

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 

زواج جده�................................1960

ولدة اأبيه� ................................ 1962

ولدة اأمه� ................................ 1970

زواج اأبيه� ................................ 1996

ازدي�د اأخيه� ............................. 1997

ولدته� .............................. ... 1998

اأداء اأبيه� لفري�سة الـحج................. 2005

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ والرتبية على الـمواطنة  الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية الأ
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الـم�سرية اخل�سراء

وطنية  حداث  زمني لأ ت�سل�سل  جن�ز  الل لإ عبد  الـخ�سراء، دعي  الـم�سية  بذكرى  الحتف�ل  اإط�ر   ف 

بذلك. القي�م  على  الع�سرين.اأعنه  القرن  ف  الـمغرب  عرفه� 

 عرف الـمغرب خالل القرن الع�رصين عدة اأحداث اأهّمها:

خ�صع للـحماية الفرن�صية �صنة 1912، وتوىل ممد الـخام�س عر�س الـمغرب �صنة 1927، ونفاه ال�صتعمار 

�صنة 1953 وح�صل على ا�صتقالله �صنة 1956. واأ�صبح الـمرحوم الـح�صن الثاين ملكا على الـمغرب �صنة 

1961، ونظم الـم�صرية الـخ�رصاء �صنة 1975 وبنى م�صجد الـح�صن الثاين �صنة 1988.

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 

التعليمة :  

 :� انطالق� من الوثيقتني 1 و2 ومـّم� تعّلمته ف الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة، اكتب لعبد الل ن�سّ

تـحدثه  عن ثالثة اأحداث ب�رزة عرفه� الـمغرب ف القرن الع�سرين؛

حداث التي عرفه� الـمغرب ف القرن الع�سرين؛ هم الأ تنجز له جدول زمني� لأ

تبني له ثالثة واجب�ت نحومدينته اأوقريته.

–1

–2

–3
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وثيقة الـمطالبة بال�ستقالل

ن�سطة التي ينظمه� الن�دي الثق�ف ب�لـمدر�سة بـمن��سبة ذكرى تقدمي وثيقة الـمط�لبة  ف اإط�ر الأ

له  قّدم  الـمن��سبة.  هذه  عن  عر�ص  لتقدمي  اأحمد  ا�ستدعي   ،1944 ين�ير   11 ف  ب�ل�ستقالل 

الـم�س�عدة.

بتن�صيق مع الـملك ممد الـخام�س، قدمت الـحركة الوطنية يف 11 يناير 1944 وثيقة مكتوبة لل�صلطات 

ال�صتقالل  ومنح  الفرن�صية،  الـحماية  لـمعاهدة  الكامل  لغاء  الإ  « ب  فيها  تطالب  الفرن�صية  ال�صتعمارية 

الـمغربية«. وكان من نتائجها نفي ممد الـخام�س، وقيام ثورة الـملك وال�صعب، ترتب عنها  للـمـملكة 

عودة الـملك وح�صول الـمغرب على ال�صتقالل �صنة 1956.

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 : الـملك 

حممد الـخام�ض مع عن�سر 

من

 الـحركة الوطنية.

التعليمة :  

 :� انطالق� من الوثيقتني 1 و2 ومـّم� تعّلمته ف الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة، ُاكتب له ن�سّ

تـحدثه عن اأهّم م� ج�ء ف وثيقة الـمط�لبة ب�ل�ستقالل؛ 

تـحّدثه عن اإجن�زات تـّمت منذ ال�ستقالل؛  

تبني له ثالث واجب�ت نحو الوطن.

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 5التاريخ والرتبية على الـمواطنة  الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية الأ
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مدينة وليلي

ثرية ق�سد التعرف على معطي�ت ت�ريخية حوله�.  اعتزمت مدر�ستك تنظيم  زي�رة لـمدينة وليلي الأ

كلفك اأ�ست�ذك ب�إعداد عر�ص.

اأهمية  وتكت�صي   ،1997 �صنة  منذ  ن�صاين  الإ الرتاث  �صمن  ثرية  الأ وليلي  مدينة  ت�صنف   :1 الوثيقة 

تاريخية  واأركيوليوجية و�صياحية يق�صدها اآلف ال�صياح �صنويا. يرجع تاريخ ال�صتيطان بها اإىل حوايل 5 

اآلف �صنة، كما تدل على ذلك بع�س الكتابات الـمنقو�صة. وتك�صف الـحفريات عن وجود بقايا بنايات 

بقايا  حبوب،  مطاحن  الزيتون،  معا�رص  ن�رص،  قو�س  مكمة،  معابد،  )حمامات،  وخ�صو�صية   عمومية 

وبرنزية،  فخارية  واأواين  1968 و1969...(  بني  اأوريل  مارك  الروماين  مرباطور  الأ اأ�صوار من عهد 

مازيغ. ونقود لـمـماليك الأ

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 

التعليمة :  

 :� انطالق� من الوثيقتني 1 و2 ومـّم� تعّلمته ف الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة، ُاكتب لزمالئك ن�سّ

تـحدد لهم موقع مدينة وليلي؛

ُف به وليلي؛ 
َ
تـحّدثهم عن اأهّم م� ُتْعر

ثرية. تقّدم لهم ن�س�ئح للـمح�فظة على الـمع�لـم الأ

–1

–2

–3
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الغابة

 قرر اأخوك القي�م بزي�رة اإىل الغ�بة. فقّدمت له بع�ص الن�س�ئح.

التعليمة :  

انطالق� من ال�سورة ومـّم� تعّلمته ف الّن�س�ط العلـمي والـجغرافي�:      

بنّي له خم�طر �سرب الـم�ء الـموجود ف الغ�بة؛ 

بنّي له كيف يح�سل على الـم�ء ال�س�لـح لل�سرب؛

حّدد له طول وعر�ص الـجزء من الغ�بة الـمقدم ف الوثيقة علـم� اأن 1cm يع�دل 

500m ف الطول و1cm يع�دل 200m ف العر�ص. 

–1

–2

–3
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نزهة

 قررت ف�طمة الذه�ب اإىل الغ�بة القريبة من �سكن�ه�. فقدمت له� معلوم�ت ون�س�ئح.

التعليمة : 

 انطالق� من ال�سورة ومـّم� تعّلمته ف الّن�س�ط العلـمي والـجغرافي� : 

ف�ت اّلتي ينبغي اأن تقوم به� للـمح�فظة على الغ�بة؛ 
ّ
حّدثه� عن الت�سر

ي ع��سب اأو لحم يعي�ص ف الغ�بة القريبة من �سكنى 
ّ
حدثه� عن خ�س�ئ�ص حيوان بر

ف�طمة؛

ربع. حّدد له� بدّقة موقع الغ�بة الـجغراف ب�عتم�د الّتـج�ه�ت الأ

–1

–2

–3
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األعاب يف الغابة

 ذهبت مع اأ�سرتك اإىل الغ�بة القريبة من مدينتك ف يوم م�سم�ص فقمتم بعدة األع�ب )كرة 

خيك عدة مالحظ�ت خ�طئة �سحح له ذلك.   رجوحة، ركوب الدراجة...(.ك�ن لأ القدم، الأ

�سا�سية 1الـم�ستوى 5الن�ضاط العلـمي و الـجغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية الأ

التعليمة : 

انطالق� من ال�سورة ومـّم� تعّلمته ف الّن�س�ط العلـمي والـجغرافي� :      

رجوحة؛ ا�سرح له �سبب اختالل التوازن ف الأ

ا�سرح له اأهمية الـمف��سل ف الـحركة؛

حدثه عن ح�لة الـمن�خ ف ف�سل الربيع.

–1

–2

–3

علي

م�سطفى
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يوم مـمطر

َت الـم�سب�ح، 
ْ
انتظرَت اأخَتك اأم�م ب�ب الـمدر�سة لت�سحبه� اإىل الـمنزل وعند و�سولكم� اأَنَر

ْتَك عن �سبب الظالم داخل الـمنزل نه�را.
َ
ف��ْسَتْف�َسر

التعليمة : 

من خالل معلوم�تك ف الن�س�ط العلـمي والـجغرافي� :        

ا�سرح له� �سبب عدم و�سوح الروؤية نه�را؛

حدثه� عن م�س�در ال�سوء التي تعرفه�؛ 

حدثه� عن الـمن�خ ف ف�سل ال�ست�ء. 

–1

–2

–3
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زيارة اإىل البادية

اأراد اأخوك ال�سغي تغذّية مموعة من الـحيوان�ت ف الب�دية. كم� اقتح عليك تربية حيوان�ت 

منه� ف الـمدينة. فقّدمت له معلوم�ت عن ذلك.

التعليمة : 

انطالق� من ال�سورة وم� تعّلمته ف الّن�س�ط العلـمي والـجغرافي� :     

غذية اّلتي ُتقّدُم للُقِنَية؛  غذية اّلتي ُتقّدُم للقّط والأ اذكر له الأ

ا�سرح له الفوارق بني تركيبة فّك القّط وتركيبة فّك الُقنية؛  

حّدثه عن مـميزات الـمج�ل الـح�سري. 

–1

–2

–3
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يف الباري

�س�هد اأخوك برن�م� عن الـحيوان�ت فلفت انتب�هه طريقة تنقله� فطلب منك معلوم�ت اأخرى. 

التعليمة : 

انطالق� من ال�سورة وم� تعّلمته ف الّن�س�ط العلـمي والـجغرافي� :  

حّدثه� عن اأنواع التنقل عند الغزالة؛

حّدثه� عن القنية وعن نظ�م اأ�سن�نه�؛

حدثه� عن بع�ص اأن�سطة �سك�ن الـمج�ل الريفي. 

–1

–2

–3
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ح�سة يف الريا�سة

طلب منك �سديقك اقتاح مك�ن من��سب للـمـم�ر�سة الري��سية وتقدمي معلوم�ت عن حرك�ت 

الـج�سم.

التعليمة :  

ورة وم� تعّلمته ف الّن�س�ط العلـمي والـجغرافي� :          انطالق� من ال�سّ

�سف له مك�ن� تتوّفر فيه خ�س�ئ�ص الـمج�ل الريفي لـمـم�ر�سة الـحرك�ت الري��سية؛ 

و�سح له �سرورة الـمف��سل للقي�م ب�لـحرك�ت؛

ار�سم له مف�سلني من مف��سل الـحركة ال�سيقة، ومف�سلني من مف��سل الـحركة 

الوا�سعة.

–1

–2

–3
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الـمـمار�سة الريا�سية

 اأرادت �سع�د القي�م بتـم�رين ري��سية لتنمّية ع�سالته�. ف�س�ألتك م�ستف�سرة عن ذلك وطلبت 

اإليك تعيني مك�ن من��سب لـمـم�ر�سة حرك�ته� الري��سية. 

التعليمة :  

ورة وم� تعّلمته ف الّن�س�ط العلـمي والـجغرافي� :          انطالق� من ال�سّ

ا�سرح له� كيف تتـمنت الع�سالت ف الـحرك�ت الري��سية؛ 

حدثه� عن التغدية الـمتوازنة للري��سي خالل اليوم الواحد؛

اذكر له� الـمك�ن الـجغراف الـمن��سب للن�دي. 

–1

–2

–3
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جدارية الـمدر�سة

ْفَت ب�لر�سم على بع�سه� و تلوينه�.  اأرادت مدر�ستك اأن تزين جدارا بـمن�ظر ت�سكيلية، َتَكلَّ

التعليمة :  

ب�عتـم�دك على الر�سوم وال�سور  اأعاله :

وىل، ثم قم بتلوينه� تلوين� متدرج�؛ �سك�ل على الـجدارية الأ ار�سم بع�ص الأ

ار�سم اأ�سك�ل اأخرى على الـجدارية الث�نية، ثم لونه� تلوين� م�سطح�؛

ار�سم اأ�سك�ل خمتلفة على الـجدارية الث�لثة، ثم لونه� ب�ألوان من اختي�رك.

–1

–2

–3
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فرحة النجاح

اأحرز اأخوك مرتبة م�سرفة ف مدر�سته، فطلبت منك والدتك اأن ت�س�رك ف تزيني البيت، 

ا�ستعدادا للـحفل، بق�ص مل�سق�ت ورقية وتلوينه�.

التعليمة :  

ب�عتـم�دك على الـمل�سق�ت اأعاله :

ول ب�ألوان �س�خنة؛ ن الـمل�سق الأ لِوّ

ن الـمل�سق الث�ين ب�ألوان متدرجة؛ لِوّ

ن الـمل�سق الث�لث ب�ألوان متنوعة. لِوّ

–1

–2

–3
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قنعة الأ

التعليمة :  

قالم امللونة: ب�عتـم�دك على ال�سور والر�سوم اأعاله، ار�سم ولون ب�ل�سب�غة الـم�ئية، اأو الأ

وجه� يعرب عن البت�س�مة؛

وجه� يعرب عن ال�سحك؛

وجه� يعرب عن الـحزن.

–1

–2

–3

  � � �
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رق�سة فلكلورية

�سود. ولـم�  بي�ص والأ  ح�سرت حفال مغربي�، �س�ركت فيه فرق �سعبية فلكلورية، واأخذت �سورا تذك�رية ب�لأ

عر�سته� على اأمك ق�لت: » ي�ليته� ك�نت ملونة« اأردت اأن تلبي رغبته�.

التعليمة :  

ب�عتـم�دك على ال�سورة اأعاله:

اأتـمـم ر�سم وتلوين وتزيني الراق�سة )1(؛

 اأتـمـم ر�سم وتلوين وتزيني الراق�سة )2( ب�سكل مغ�ير عن الراق�سة )1(؛

اأتـمـم ر�سم وتلوين وتزيني الراق�سة )3( ب�سكل مغ�ير عن الراق�ستني )1( و)2(.

–1

–2

–3

  ���
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فرو�سية

ر�سمت �سع�د لوحة لـمهرج�ن الفرو�سية، ف�أرادت تلوينه�. �س�عده� على ذلك.

التعليمة :  

ب�عتـم�دك على الر�سوم اأعاله:

لّون له� الفر�ص 1 ب�ألوان �س�خنة؛

لّون له� الفر�ص 2 ب�ألوان اأ�س��سية؛

لّون له� الفر�ص 3 ب�ألوان من اختي�رك.

–1

–2

–3
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الغابة ثروتنا

طلب منك اأن ت�س�رك ف م�س�بقة لختي�ر اأح�سن مل�سق حول التوعية بحم�ية الغ�بة.

التعليمة :  ب�عتـم�دك على الـجمل والر�سوم اأعاله:

 ُار�سم ولّون الـمل�سق 1 ب�ألوان ب�ردة؛

 ُار�سم ولّون الـمل�سق 2 ب�ألوان �س�خنة؛

 ُار�سم ولّون الـمل�سق 3 ب�ألوان متنوعة.

–1

–2

–3

ل تـحرق الغابة                حافظوا على الغابة  الغابة رئتنا                ل تلوثوا  الغابة !
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لعبتي الـمف�سلة

ح�سن كرة. �س�ركت ف م�س�بقة لختي�ر ر�سم لأ

التعليمة :  

ب�عتـم�دك على النم�ذج اأعاله، اأتـمـم ر�سم:

الكرة 1 وزِيّنه� ب�أ�سك�ل �سدا�سية؛

الكرة 2 وزِيّنه� ب�أ�سك�ل منحنية؛

الكرة 3 وزِيّنه� ب�أ�سك�ل هند�سية من اختي�رك.

–1

–2

–3
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الـمحافظة على ال�سجرة

ف اليوم الع�لـمي للـمح�فظة على البيئة قررت الـم�س�ركة ف م�س�بقة للتوعية ب�أهمية البيئة.

التعليمة : ب�عتـم�دك على النم�ذج اأعاله، ار�سم ولون ب�ل�سب�غة الـم�ئية:

اأوراق� من اختي�رك لل�سجرة 1؛

اأوراق� ث�نية من اختي�رك لل�سجرة 2؛

اأوراق� ث�لثة من اختي�رك لل�سجرة 3.

–1

–2

–3
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Lecture pour tous
Ton école n’a pas de bibliothèque. Tu écris à l’association 
des parents d’élèves une demande pour en avoir une.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, en sept phrases au 

moins, rédige une lettre où tu parles:

- du rôle de la bibliothèque dans une école;
- des avantages de la lecture;
- des livres que les enfants aiment.

Projet de bibliothèque 
scolaire dans une petite 
école rurale au Maroc

Bonjour tout le monde, 
Je suis professeur dans 
une école rurale dans 
la région de Safi. Nous 
sommes à la recherche 
de partenaires pour nous 
aider à réaliser notre 
projet de bibliothèque 
scolaire,  car les élèves 
en ont vraiment besoin. 
Toute aide sera la 
bienvenue. 

M. : Hicham Salmi.

��
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Un spectacle à l’école
Dimanche, un clown et un magicien vont donner un 
spectacle dans ton école. Le directeur te demande 
d’écrire une affiche pour encourager tes camarades à 
venir les voir.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en sept phrases au 

moins, rédige une affiche où :

- tu les informes de la date, de l’heure et du lieu du 
spectacle;

- tu les informes du programme du spectacle,
- tu  les encourages à assister au spectacle.

PIPO le clown
et LINO le magicien

Grand spectacle 
pour rire , jouer et 
apprendre. 
Dimanche 23 mars, 
10h30mn
à l’école BADR.
Allez chercher 
vos billets chez le 
responsable de votre 
classe.

��
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Le respect

Ton frère prend le bus tout seul pour la première fois. 

Dis-lui ce qu’il faut faire.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en sept phrases au 

moins, donne-lui des conseils pour : 

- se conduire correctement dans le bus; 
- respecter les personnes âgées et les personnes 

handicapées;
- aider les personnes qui ont besoin d’aide.

Fatima, 11 ans :

J’aime aider les gens, 
écouter les personnes  
âgées et leur tenir 
compagnie. 

Amine, 12 ans :

Je m’appelle Amine, j’ai 12 
ans. J’aime  le contact avec 
les personnes âgées. Je les 
aide quand ils ont besoin de 
moi. 

��
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Appelle-moi !

Ta petite sœur vient de recevoir un téléphone portable 
comme cadeau d’anniversaire. Tu lui expliques 
comment s’en servir.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, explique-lui, en sept 

phrases au moins:

- comment téléphoner;
- comment envoyer un message;
- comment utiliser le téléphone portable sans déranger 

les autres.

Le téléphone portable

Les gens ne peuvent plus 
s’imaginer la vie sans leurs 
téléphones portables. Ce 
petit objet suit fidèlement 
celui qui le possède, dans 
son sac, dans sa poche. Il est  
un ami qui peut sauver la vie 
en cas d’accident. C’est le 
moyen unique qui fera venir 
les secours.

��
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Enfants journalistes

Ton école fait un journal. Le directeur te charge de 

préparer une affiche pour le faire connaître.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, rédige, en six phrases 

au moins, une affiche dans laquelle tu parles:

- de l’équipe qui s’occupe du journal;
- des sujets du journal;
- de l’importance du journal.

Pour participer à la rédaction 
d’un journal, remplis le 
formulaire.
 Nom :
Prénom :
Classe :
Date de naissance : 
Je veux écrire dans les sujets 
de :

Sport
Cinéma – théâtre  
Projet de classe 
Mots fléchés
Sorties 

•
•
•
•
•
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Partageons le travail
C’est la journée mondiale de la femme. Ton professeur 

te demande d’écrire un article pour le journal de ton 

école.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en six phrases au 

moins rédige un texte sur :

- ce que fait une femme qui travaille aux champs;
- ce que fait une infirmière;  
- ce que fait ta maman.

Ça bouge à la maison

A la maison nous avons un objet nouveau. Tante Zahra et maman ont 
acheté une machine à coudre et plusieurs tissus de toutes les couleurs. Elles 
vont faire des pantalons et des chemises pour les vendre. Avec le travail de 
maman, la vie sera plus belle. 

��
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La météo

Ton père aime la pêche. Il te demande de l’informer sur 

la météo.

Consignes :

En t’aidant des images, et en sept phrases au moins, 

parle-lui:

- du temps qu’il fera l’après-midi dans ta région;
- de l’état de la mer;
- des vêtements à mettre.

�0

crit1 crit2 crit3

Pe
rf
ec
tio

nn
em

en
t crit4

cons1 1 1 1
cons2 1 1 1
cons3 1 1 1

3 3 3 1

Situation 2 Palier 3Compétence de base 1Niveau 5Français



Je suis responsable
Tu gardes ta petite soeur pour la première fois. Le soir, 

tu parles à ta maman de la journée.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en sept phrases au 

moins, dis à ta maman:

- ce que tu as fait pour ta sœur pendant cette journée;
- ce que ta sœur a fait et que tu n’as pas aimé;
- ce que tu penses de ta journée. 

��
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La marche verte
C’est l’anniversaire de la marche verte. Le professeur te 

charge d’écrire un article sur le sujet pour le journal de 

l’école.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte,et en six phrases au 

moins rédige un article pour informer le lecteur sur :

- l’organisation de la marche verte;
- les fêtes organisées à l’occasion de cet anniversaire;
- l’importance de cet événement pour les marocains. 

La marche verte

  La marche verte est une fête nationale célébrée le 6 novembre de chaque 
année.
En 1975, 350 000 personnes ont participé à  la libération du Sahara Marocain. 
Ils tenaient le Coran d’une main et le drapeau national de l’autre. C’est un 
moment historique inoubliable pour tous les marocains.

��
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Projet de vacances
Les vacances approchent, tu veux aller en colonie. 

Tu écris au directeur une demande pour avoir des 

renseignements.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en six phrases au 

moins écris au directeur une lettre pour demander des 

informations sur :

- le lieu et la date des périodes des colonies de 
vacances;

- les affaires qu’il faut avoir;
- les lieux à visiter. 

Des vacances 
pour tous

    Pour les enfants 

de 8 à 12 ans, le 

Ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports organise des 

colonies de vacances 

à la montagne et à la 

mer pendant tout l’été.
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L’artiste

Un artiste connu visite l’école. Il parle aux enfants et 

prend des photos avec eux. Tu en parles à tes parents.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en six phrases au -  

moins, tu leur parles:

- de l’artiste;

- de sa troupe;

- de ce qu’il a dit aux enfants.

La tournée
La troupe théâtrale « Annass » fait une tournée à travers le 
Royaume pour présenter sa dernière pièce.
L’argent gagné de ces représentations sera versé  à l’associatt
tion des enfants de la rue. 
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Soyons de bons sportifs
L’équipe nationale marocaine fait match nul face à 

l’équipe adverse. Ton frère n’est pas content. Tu lui 

parles.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en six phrases au 

moins, tu lui expliques:

- ce que tu penses du match;
- ce que fait un mauvais spectateur; 
- ce que fait un bon spectateur.

Le sport est un 
ensemble d’exerci--
ces physiques qui 
se pratiquent sous 
forme de jeux indi--
viduels ou collec--
tifs dans des com--
pétitions.
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Où  es-tu?
Ton amie s’est absentée de l’école. Tu passes chez elle 

pour demander de ses nouvelles, mais tu ne trouves 

personne à la maison. Tu lui laisses un message.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en six phrases au 

moins, écris-lui un message où: 

- tu lui parles de  ta visite;
- tu lui demandes  de ses nouvelles;
- tu lui dis comment te contacter. 

��

sarah est malade
Maman: tu n’es pas 

encore réveillée?

Sarah: non maman, j’ai de 

la fièvre.

Maman: alors tu restes  

au lit pour la moment.

Sarah: est-ce que je 

prends un médicament?

Maman: pas maintenant, 

je t’emmène d’abord au 

dispensaire du quartier.
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Bon anniversaire

Ton amie t’invite à son anniversaire. Tu ne peux pas y aller.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en cinq phrases au 

moins, tu lui écris un message:

- tu la remercies et tu la félicites;
- tu lui dis pourquoi tu ne peux pas aller à son 

anniversaire; 
 - tu lui dis de te parler de la fête.

Bon anniversaire
Aujourd’hui

Oui

C’est ton anniversaire

Je suis heureuse comme 

si je nageais dans la mer

 

C’est les cadeaux

C’est le gâteau

Mon coeur

Le bonheur

 Auteur du poème : Alexia
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Bravo les championnes!

Dans ta classe, on parle des sportives marocaines.

Karima n’est pas là, tu l’informes.

Consignes :

En t’aidant de l’image et du texte, et en six phrases au 

moins, tu lui parles:

- d’une sportive marocaine qui a gagné une course; 
- des entraînements que doit suivre une sportive;
- de ce que doit manger une sportive.

Nos championnes
Aujourd’hui, le Maroc peut être fier de ses sportives. En athlétisme, en 

judo, en tennis, en natation,… les femmes occupent les premières places. 

Ces championnes suivent des entraînements tous les jours et tout au 

long de l’année.
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C’est l’Aïd

C’est la fin du Ramadan. Toute la famille se prépare pour 

la fête de l’Aïd. Ton cousin rentre de l’étranger.

Consignes :

En t’aidant des l’images, et en six phrases au moins, tu 

lui parles :

- de ce que maman a préparé;
- des vêtements que tu as achetés;
- de ce que tu feras le jour de l’Aïd. 

Les joies de l’Aïd
Vers la fin du ramadan, les familles visitent les magasins de vêtements 

pour  l’Aïd. Tradition oblige ! Les enfants sont habitués à s’habiller de 

neuf durant cette fête marquant la fin du jeûne.
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