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

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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زيارة ل تن�ضى

�سا�سية 1الـم�ستوى 6اللغة 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؛

فكار يف جمموعات �ضغرية؛ راء والأ تقا�ضم الآ

اإجناز فردي للتعليمات الثالث دفعة واحدة؛

جنازات فرديا. مناق�ضة بهدف التحقق    تقدمي الإ

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 احلدث: قيام اأحد التالميذ بزيارة، ا�ضتخراج 

اأهمية هذه الزيارة: فهي لتن�ضى؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: عزم ال�ضديق على زيارة املغرب، 

طار املكاين: اأهم  وو�ضف التلميذ املغربي لبلده املغرب، ا�ضتخراج الإ

ماكن ال�ضياحية املغربية؛ الأ

�سناد: من الن�ص: التعريف مبكانة املغرب ال�ضياحية واإقبال  من االأ

ال�ضياح على زيارته، ومن اخلريطة: املعامل التاريخية واأماكنها؛

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

قل،املحتوى: و�ضف اأهم املناطق ال�ضياحية  ثمان جمل على الأ

باملنطقة، التحدث عن كيفية الو�ضول اإىل املناطق ال�ضياحية، و�ضف اأهم 

املنتوجات التي ميكن اقتناوؤها من هذه املناطق. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ماكن ال�ضياحية يف املنطقة؛ و�ضف الأ

التحدث عن كيفية الو�ضول اإىل هذه املناطق؛

ماكن.  ذكر ما ميكن اأن ي�ضرتى من هذه الأ

•
•
•

ماكن ال�ضياحية يف منطقتي؛ و�ضفت ل�ضديقي الأ

حتدثت له عن كيفية الو�ضول اإىل هذه املناطق؛

ماكن؛ ذكرت له ما ميكن اأن ي�ضرتيه من هذه الأ

و�ضفت له اأهمية املغرب من الناحية ال�ضياحية. 

•
•
•
•

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

�ضمية والفعلية ا�ضتعمال منا�ضبا؛  ا�ضتعمال اجلملة الإ

ا�ضتعمال البدل اأو النعت اأو التوكيد اأو املفعول معه؛

•
•

�ضمية و الفعلية ا�ضتعمال منا�ضبا؛  ا�ضتعملت اجلملة الإ

ا�ضتعملت البدل اأو النعت اأو التوكيد اأو املفعول معه؛

ا�ضتعملت اأزمنة الفعل؛

•
•
•

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

فكار؛  ت�ضل�ضل منطقي لالأ

تنب احل�ضو. 

•
•

�ضغت اأفكاري يف ت�ضل�ضل منطقي؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

تنبت احل�ضو. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•اأداء وا�ضح ومالئم ملقام التوا�ضل.  �ضوتي وا�ضح؛

حركاتي مالئمة ملقام التوا�ضل؛

تنغيمي مالئم للمقام. 

•
•
•
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 حفل مو�ضيقي

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: ا�ضتخراج احلدث )حفل( واملناخ )ترفيه- فرح(؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: التلميذ احلا�ضر يف 

خ الذي طلب معرفة ما حدث يف احلفل؛ احلفل،الأ

�سناد: من الن�ضو�ص: اأ�ضماء الفرق وتوقيت العر�ص،   من االأ

من ال�ضور: �ضور جمموعات الطرب؛

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

قل(؛ املحتوى: )و�ضف مكان احلفل،و�ضف الفرق  جمل على الأ

امل�ضاركة يف احلفل،احلديث عن حالة اجلمهور خالل احلفل(. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

و�ضف مكان الحتفال؛

و�ضف الفرق امل�ضاركة يف احلفل؛

التحدث عن حما�ص اجلمهور خالل احلفل. 

•
•
•

ذكرت منا�ضبة اإقامة احلفل؛

و�ضفت مكان الحتفال؛

و�ضفت الفرق امل�ضاركة يف احلفل؛

حتدثت عن حما�ص اجلمهور خالل احلفل؛

•
•
•
•

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

مر؛  ا�ضتعمال الزمنني: احلا�ضر والأ

احرتام قواعد اللغة املدرو�ضة: ) الرتاكيب، 

ال�ضرف(. 

•
•

 ا�ضتعملت �ضمري املخاطب واملتكلم؛

مر؛ ا�ضتعملت الزمنني احلا�ضر والأ

احرتمت قواعد اللغة ) الرتاكيب،ال�ضرف(. 

•
•
•

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

فكار؛ ترتيب الأ

قيمتها بالن�ضبة للمو�ضوع. 

•
•

رتبت اأفكاري؛

ربطت اأفكاري باملو�ضوع؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

و�ضوح ال�ضوت؛

التنغيم املالئم للمقام. 

•
•

و�ضوح ال�ضوت؛

التنغيم املالئم للمقام. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6اللغة العربية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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   لنلعب معا
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 على اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املرتبطة بالتعليمات 

الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(. 

•

•

•

مهلة للتفكري 

الفردي؛ 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات الثالث 

)ميكن تدوين روؤو�ص 

قالم(؛ الأ

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا دفعة 

واحدة. 

•

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج احلث على امل�ضاركة يف لعبة جماعية واأهمية 

عالقة ال�ضداقة ؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: التلميذ الذي طلب منه اأن 

�ضدقاء الراغبون يف اللعبة اجلماعية واحلدث:  يقرتح لعبة جماعية،الأ

�ضدقاء لقرتاح لعبة جماعية. كتابة الربنامج على املجلة  طلب الأ

طار الزمني: )احل�ض�ص  طار املكاين: )املدر�ضة( والإ احلائطية للمدر�ضة. والإ

املخ�ض�ضة للرتبية البدنية(؛

�سناد: من الن�ص: ا�ضتخراج اجلدول امل�ضطر الذي ي�ضتعني   من االأ

به التلميذ، ومن ال�ضورة: ا�ضتخراج اإمكانية امل�ضاركة الفعلية ملختلف 

�ضحاء وذوي الحتياجات اخلا�ضة(؛ التالميذ واإلغاء امليز )الأ

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

ن�ضطة الريا�ضية املنا�ضبة،حتديد قواعد اللعبة  ع�ضر جمل،املحتوى: ذكر الأ

اجلماعية،و�ضف اجلوائز التي �ضتمنح للفائزين. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ن�ضطة الريا�ضية على اجلدول ؛ ذكر )و�ضع( الأ

حتديد قواعد لعبة جماعية؛

و�ضف اأهم اجلوائز املقرر منحها للفائزين. 

•
•
•

ذكرت لهم على اجلدول اأن�ضطة ريا�ضية منا�ضبة؛

حددت لهم قواعد لعبة جماعية اأف�ضلها ؛

نخراط اجلماعي يف اللعب؛ حفزتهم على الإ

ول والثاين.  و�ضفت لهم اجلوائز املقرر منحها للفائزين: الأ

•
•
•
•

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

مر؛  ا�ضتعمال الزمنني: امل�ضارع والأ

احرتام قواعد اللغة املدرو�ضة: ) الرتاكيب، ال�ضرف 

والتحويل(. 

•
•

ا�ضتعملت �ضمري املخاطب واملتكلم؛

مر؛ ا�ضتعملت الزمنني احلا�ضر والأ

احرتمت قواعد اللغة املدرو�ضة ) الرتاكيب،ال�ضرف(. 

•
•
•

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

فكار؛ الت�ضل�ضل املنطقي لالأ

دوات الربط.  ال�ضتعمال ال�ضليم لأ

•
•

فكار ح�ضب ت�ضل�ضل منطقي؛ رتبت الأ

ربطتها باملو�ضوع؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

تنظيم الورقة؛

مقروئية اخلط. 

•
•

ورقتي خالية من الت�ضطيب؛

خطي وا�ضح ومقروء. 

•
•

�سا�سية 2الـم�ستوى 6اللغة العربية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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مانة   الأ

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 على 

اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث 

)يف ح�ضة لحقة(. 

•

•
•

مهلة للتفكري 

الفردي؛

اإجنازفردي 

للتعليمات الثالث 

دفعة واحدة؛

جنازات   تقدمي الإ

فرديا. 

•

•

•

مانة كقيمة من القيم املجتمعية املحبذة؛  من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: التلميذة وابنة عمها،واحلدث: 

اكت�ضاف التلف الذي طال املجموعة الق�ض�ضية من طرف ابنة العم، واملهمة: 

طار املكاين: منزل  خبار ابنة العم باحلالة املزرية للق�ض�ص،والإ كتابة ر�ضالة لإ

التلميذة. 

�ضتاذة والتالميذ،  �سناد: من الن�ص: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: الأ من االأ

واحلدث: قراءة الق�ض�ص وال�ضتفادة منها،ومن ال�ضورة: ا�ضتخراج 

ال�ضخ�ضيات )التلميذة وابنة عمها(، واحلدث: ت�ضليم املجموعة الق�ض�ضية من 

طرف التلميذة لبنة عمها؛

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: الكتابة لبنة العم، وموا�ضفات الإ

خبار بال�ضرر الذي حلق  قل،املحتوى: الإ املنتظر: احلجم ع�ضر جمل على الأ

مانة.  بالق�ض�ص،اإبراز اأهمية املحافظة عليها،اإقناع ابنة العم باملحافظة على الأ

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

اإخبارابنة العم بال�ضرر الذي حلق 

بالق�ض�ص؛

اإبراز اأهمية املحافظة على الق�ض�ص؛

مانة.  اإقناعها باملحافظة على الأ

•

•
•

مانة و�ضرورة احلفاظ عليها؛ ذكرت اأهمية الأ

اأخربت ابنة عمي بال�ضرر الذي حلق بالق�ض�ص؛

اأو�ضحت لها اأهمية املحافظة على الق�ض�ص؛

مانة.  اأقنعتها باملحافظة على الأ

•
•
•
•

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

مر؛ ا�ضتعمال الزمنني امل�ضارع والأ

احرتام قواعد اللغة املدرو�ضة 

مالء(.  )الرتاكيب،ال�ضرف، الإ

•
•

ا�ضتعملت املخاطب ا�ضتعمال �ضليما؛

مر؛ ا�ضتعملت الزمنيني امل�ضارع والأ

مالء(.  احرتمت قواعد اللغة املدر�ضة )الرتاكيب،ال�ضرف، الإ

•
•
•

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

فكار مت�ضل�ضلة ومنطقية؛ الأ

فكار.  قيمة الأ

•
•

اأفكاري مت�ضل�ضلة ومنطقية؛

اأفكاري ذات قيمة؛

اأدوات الربط م�ضتعملة بطريقة منطقية. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

و�ضوح اخلط؛

نظافة الورقة. 

•
•

ورقتي خالية من الت�ضطيب؛

خطي وا�ضح ومقروء. 

•
•

�سا�سية 2الـم�ستوى 6اللغة العربية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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الكتاب
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مهلة للتفكري الفردي؛

فكار يف جمموعات �ضغرية؛ راء والأ تقا�ضم الآ

اإجناز فردي للتعليمات الثالث دفعة واحدة؛

جنازات فرديا. مناق�ضة بهدف   تقدمي الإ

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 مزايا الكتاب؛

م لختيار الكتاب  من ال�سياق: احلدث: جناح التلميذ،وطلب الأ

طار  طار املكاين: )املنزل( والإ كهدية،وال�ضخ�ضيات: التلميذ الناجح واأمه، والإ

الزمني: )نهاية ال�ضنة الدرا�ضية(؛

�سناد: من الن�ص: تاأثري التلفزة على اكت�ضاب الطفل للغة،مزايا  من االأ

الكتاب يف النمو الفكري للتلميذ، ومن ال�ضورة: تعدد الكتب واختالف 

موا�ضيعها؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: تربير �ضبب اختيارك للكتاب وموا�ضفات 

م  قل،املحتوى: التحدث لالأ نتاج املنتظر: احلجم: ت�ضع جمل على الأ الإ

عن �ضبب اختيار الكتاب،التحدث عن فوائد املطالعة،املقارنة بني قراءة 

كتاب،وم�ضاهدة �ضريط تلفزيوين. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

التحدث عن اأ�ضباب اختيار الكتاب؛

التحدث عن فوائد املطالعة؛

املقارنة بني قراءة كتاب وم�ضاهدة �ضريط 

تلفزيوين. 

•
•
•

دمان على م�ضاهدة التلفاز؛ مي خماطر الإ ذكرت لأ

حدثتها عن اأ�ضباب اختيارك للكتاب؛

حدثتها عن فوائد املطالعة؛

قارنت بني قراءة كتاب وم�ضاهدة �ضريط تلفزيوين. 

•
•
•
•

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

مر؛ ا�ضتعمال الزمنيني احلا�ضروالأ

احرتام قواعد اللغة املدرو�ضة: 

)الرتاكيب،ال�ضرف(. 

•
•

ا�ضتعملت املخاطب ا�ضتعمال �ضليما؛

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

مالء(.  احرتمت قواعد اللغة املدرو�ضة: )الرتاكيب،ال�ضرف،الإ

•
•
•

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

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

قيمتها بالن�ضبة للمو�ضوع. 

•
•

اأفكاري مت�ضل�ضلة ومنطقية؛

اأفكاري ذات قيمة؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من

و�ضوح ال�ضوت؛

التنغيم املالئم للمقام. 

•
•

و�ضوح ال�ضوت؛

التنغيم املالئم للمقام. 

•
•
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احِلَرف

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
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 بع�ص احلرف؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: التلميذ وال�ضائح،ا�ضتخراج احلدث: تعرف 

خري يف التعرف على اأهم احلرف التقليدية املغربية؛ التلميذ على ال�ضائح ورغبة هذا الأ

مم املتحدة مبكانة ودور ال�ضناعة التقليدية  �سناد: من الن�ص: تنويه منظمة الأ من االأ

يف الدخل املغربي،ومن ال�ضورة: دكان لل�ضناعة التقليدية،مع تدرج مراحل �ضناعة 

اخلزف،و�ضخ�ضية ال�ضانع؛

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: ذكر بع�ص احلرف التقليدية،وموا�ضفات الإ

قل،املحتوى: التحدث عن احلرف التقليدية ودور  املنتظر: احلجم: ت�ضع جمل على الأ

ال�ضناعة التقليدية يف احلياة القت�ضادية والجتماعية لل�ضكان،وذكر اأماكن بيع املنتوجات 

التقليدية. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

التحدث لل�ضائح عن احلرف التقليدية. 

ولية امل�ضتعملة يف هذه احلرف.  التحدث عن املواد الأ

التحدث عن اأماكن بيع املنتوجات التقليدية. 

•
•
•

حدثت ال�ضائح عن احلرف التقليدية يف منطقتي؛

ولية التي حتتاجها منتوجات هذه احلرف؛ حدثته عن املواد الأ

حدثته عن اأماكن بيع املنتوجات التقليدية؛

•
•
•

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

�ضمية والفعلية ا�ضتعمال �ضليما؛ ا�ضتعمال اجلمل الإ

ا�ضتعمال اأزمنة الفعل ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•

ا�ضتعملت النعت والبدل؛

�ضمية والفعلية ا�ضتعمال �ضليما؛ ا�ضتعملت اجلملة الإ

ا�ضتعملت اأزمنة الفعل. 

•
•
•

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

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

فكار للمو�ضوع؛ مالءمة الأ

تنب احل�ضو؛

ا�ضتعمال اأدوات الربط. 

•
•
•
•

�ضغت اأفكاري يف ت�ضل�ضل منطقي؛

لئمت اأفكاري مع املو�ضوع؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط؛

تنبت احل�ضو. 

•
•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

و�ضوح ال�ضوت؛

التنغيم املالئم. 

•
•

اعتمدت الو�ضوح يف �ضوتي؛

لءمت حركاتي مع املقام التوا�ضلي؛

ا�ضتعملت التنغيم املالئم. 

•
•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6اللغة العربية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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حديقة احلي

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 

الفردي؛ 

تقا�ضم يف 

م�ضتوى 

التعليمات 

الثالث )ميكن 

تدوين روؤو�ص 

قالم(؛ الأ

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

دفعة واحدة. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأنواع احلدائق: )حدائق املنزل،حديقة احلي،احلديقة 

العمومية للمدينة(، املكان: احلي؛ 

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: املتعلم،�ضكان احلي،رئي�ص اجلماعة. 

احلدث: حي بدون حديقة وطلب ال�ضكان كتابة ر�ضالة لرئي�ص اجلماعة املحلية؛

�سناد: من الن�ص: النق�ص احلا�ضل يف امل�ضاحات اخل�ضراء يف  من االأ

طفال للعب يف ال�ضوارع وتعر�ضهم للخطر. من ال�ضورة:  املغرب،وا�ضطرار الأ

طفال؛ حي هادئ ونظيف،تتو�ضطه حديقة جميلة يلعب فيها الأ

نتاج املنتظر:  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة )كتابة ر�ضالة( وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: التما�ص اإحداث حديقة يف  احلجم: اإحدى ع�ضر جملة على الأ

حيك،و�ضف احلديقة التي يرغب فيها �ضكان احلي،تاأكيد ال�ضكان التزامهم 

باملحافظة على احلديقة. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

التما�ص اإحداث حديقة؛

اإظهار اأهمية احلديقة؛

تاأكيد التزام ال�ضكان باملحافظة على احلديقة. 

•
•
•

اأبرزت اأهمية احلديقة يف احلي؛

اأكدت التزام ال�ضكان باملحافظة عليها؛

طفال؛ اأبرزت اأهمية امل�ضاحات اخل�ضراء بالن�ضبة لالأ

كتبت اإحدى ع�ضر جملة. 

•
•
•
•

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

ا�ضتعمال اجلملة الفعلية اأوال�ضمية ا�ضتعمال �ضليما؛

ا�ضتعمال النعت اأوالبدل اأوالتوكيد اأواملفعول معه؛

•
•

ا�ضتعملت اجلملة الفعلية وال�ضمية ا�ضتعمال �ضليما؛

ا�ضتعملت النعت والبدل والتوكيد واملفعول معه؛

ا�ضتعملت اأزمنة الفعل. 

•
•
•

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

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

تنب احل�ضو. 

•
•

قدمت اأفكارا مت�ضل�ضلة ومنطقية؛

تنبت احل�ضو؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

و�ضوح الكتابة؛

خلو الورقة من الت�ضطيب. 

•
•

كتابتي مقروءة؛

ورقتي خالية من الت�ضطيب. 

•
•
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لنحافظ على املاء

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 فرديا.   تقدمي الإ

•
•

•

 ùمن العنوان: ا�ضتخراج احلدث: احلفاظ على املاء

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: املتعلم و�ضديقه، احلدث: 

قامة لدى �ضديق ومالحظة اإفراطه يف ا�ضتعمال املاء، املهمة،  الإ

كتابة ن�ص للتحذير من تبذير املاء؛

�سناد: الن�ص: املاء من املوارد املعر�ضة لال�ضتنزاف. من  من االأ

ال�ضورة: م�ضاهد تدل على تبذير املاء؛

نتاج  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة )كتابة ن�ص( وموا�ضفات الإ

�ضرار الناجمة  قل، الأ املنتظر. احلجم: اإحدى ع�ضر جملة على الأ

عن تبذير املاء، التحدث عن منافع املاء، تقدمي اأربع ن�ضائح لرت�ضيد 

املاء. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

�ضرر الناجمة عن تبذير املاء؛ تذكري ال�ضديق بالأ

التحّدث عن منافع املاء؛

تقدمي ن�ضائح لرت�ضيد ا�ضتعمال املاء. 

•
•
•

ذكرت �ضديقي بال�ضرر الناجم عن اإهدار املاء؛

حتّدثت عن منافع املاء؛

قّدمت له ن�ضائح لرت�ضيد املاء؛

حتدثت يف 11 ع�ضر جملة. 

•
•
•
•

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

�ضمية اأو الفعلية ا�ضتعمال  ا�ضتعمال اجلملة الإ

�ضليما؛

ا�ضتعمال البدل اأوالنعت اأوالتوكيد اأواملفعول معه. 

•

•

�ضمية ا�ضتعمال �ضليما؛ ا�ضتعملت اجلملة الفعلية والإ

ا�ضتعملت البدل والنعت والتوكيد واملفعول معه ؛

ا�ضتعملت اأزمنة الفعل؛

ا�ضتعملت املعجم العربي الف�ضيح. 

•
•
•
•

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

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال �ضليما؛

تنب احل�ضو. 

•
•
•

�ضغت اأفكاري يف ت�ضل�ضل منطقي؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

تنبت احل�ضو. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

و�ضوح الكتابة؛

خلو الورقة من الو�ضخ. 

•
•

كتابتي مقروءة؛

ورقتي خالية من الو�ضخ. 

•
•

�سا�سية 2الـم�ستوى 6اللغة العربية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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الهاتف املحمول

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مهلة للتفكري الفردي؛

فكار يف جمموعات �ضغرية؛ راء والأ تقا�ضم الآ

اإجناز فردي للتعليمات الثالث دفعة واحدة؛

جنازات فرديا. مناق�ضة بهدف التحقق  الذاتي اإثر   تقدمي الإ

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة لحقة(. 

•
•
•
•

•
•

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

 من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: ا�ضتعمال بع�ص التالميذ 

للهاتف النقال داخل الق�ضم؛

�سناد: ا�ضتخراج اأهمية الهاتف؛ من االأ

�ضدقاء من  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: التحدث مع الأ

نتاج املنتظر،احلجم: ت�ضع جمل  م�ضتعملي الهاتف،وموا�ضفات الإ

قل،املحتوى)التحدث عن الهاتف داخل الق�ضم،حتذيرهم  على الأ

من كرثة ا�ضتعماله. 

•
•

•
•

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

احلديث عن اأهمية الهاتف املحمول بالن�ضبة للكبار؛

حماولة اإقناع املتعلمني بعدم اإح�ضار الهواتف املحمولة 

اإىل الق�ضم؛

التحذير من كرثة ا�ضتعماله ملا ميكن اأن ينتج عنه من 

اأ�ضرار. 

•
•

•

ذكرت مو�ضوع ا�ضتعمال الهاتف املحمول داخل الق�ضم؛ 

حدثتهم عن اأهمية الهاتف املحمول خارج الق�ضم بالن�ضبة للكبار 

خا�ضة؛

حاولت اإقناعهم بعدم ت�ضغيله داخل الق�ضم، بل عدم اإح�ضاره اإىل 

الق�ضم؛

حذرتهم من كرثة ا�ضتعماله ملا ميكن اأن ينتج عنه من اأ�ضرار. 

•
•

•

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

مر ا�ضتعمال: الزمنيني احلا�ضر والأ

احرتام قواعد اللغة املدرو�ضة )الرتاكيب، ال�ضرف( ؛

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

•
•
•

 ا�ضتعملت �ضمري املخاطب واملتكلم؛

مر؛ ا�ضتعملت: الزمنيني احلا�ضر والأ

احرتمت قواعد اللغة )الرتاكيب، ال�ضرف( املدر�ضة. 

•
•
•

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

فكار؛ ترتيب الأ

قيمتها بالن�ضبة للمو�ضوع. 

•
•

رتبت اأفكاري؛

ربطتها باملو�ضوع؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

و�ضوح ال�ضوت؛

التنغيم مالئم للمقام. 

•
•

�ضوتي وا�ضح؛

وقفتي التابثة اأمام التالميذ واإ�ضارتي ومالحمي جيدة اأثناء احلديث؛

تنغيمي مالئم للمقام. 

•
•
•

�ضبكة التحقق
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التلفاز

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 اأن هناك م�ضاهدا للتلفاز؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: اأنت واأخوك،احلدث: م�ضاهدة اأخيك 

طار الزمني: الوقت الثالث؛ طار املكاين: املنزل،الإ اأحمد للتلفاز با�ضتمرار، الإ

�سناد: ا�ضتخراج عنا�ضر ال�ضورة، ا�ضتخراج برامج التلفاز؛ من االأ

خ ب�ضاأن م�ضاهدة التلفاز  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: التحدث لالأ

قل،املحتوى: اإقناع  نتاج املنتظر ) احلجم: ت�ضع جمل على الأ وموا�ضفات الإ

دمان على  خ بتنظيم اأوقات اجللو�ص اأمام التلفاز، اإ�ضعاره بالتاأثري ال�ضلبي لالإ الأ

التلفاز على حا�ضة الب�ضر،... (. 

•
•

•
•

معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ

مع2: �سالمة اأدوات 

املاّدة
مع1: املالءمة

يعرّباملتعلم 

بخطاب وا�ضح 

وب�ضوت 

يرتفع وينخف�ص 

ح�ضب 

نوع اجلملة 

)ا�ضتفهامية 

اأو تعجبية( 

وح�ضب �ضياق 

احلدث. 

يح�ضل  املتعلم على ثالث نقط: 

اإذاح�ضل الن�ضجام )الرتابط( بالن�ضبة 

لالنتاج املرتبط بكل تعليمة. 

يح�ضل  املتعلم على نقطة ثانية اإذا ح�ضل 

الن�ضجام بالن�ضبة لالنتاج يف �ضموليته. 

يح�ضل  املتعلم على نقطة ثالثة  اإذا كان 

انتاجه خال من احل�ضو والتناق�ص. 

ملحوظة: يح�ضل الن�ضجام اإذا كان 

فكار الواردة  هناك ت�ضل�ضل منطقي يف الأ

نتاج ككل اإذا اأ�ضافت كل جملة  يف الإ

معلومة اأو معلومات اإ�ضافية جديدة لغياب 

التكرار، مت ح�ضن ا�ضتعمال اأدوات الربط. 

ü

ü

ü

ü

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

نتاج من  خلو ثلثي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(.   ال�ضرف، الإ

 .../1 

ü
ü

يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1( اإذا حتّدث عن اأوقات 

م�ضاهدة التلفاز يف جملتني 

قل.  على الأ

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ يالإ

نتاج من  خلو ثلثي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(.   ال�ضرف،الإ

 .../1

ü
ü

يح�ضل  املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن اأثر 

م�ضاهدة التلفاز يف اأربع 

قل.  جمل على الأ

 .../1

ü

ة 2
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

نتاج من  خلو ثلثي الإ

خطاء )الرتاكيب،  الأ

مالء(.   ال�ضرف،الإ

 .../1

ü
ü

يح�ضل املتعلم على 

نقطة)1(: اإذا حتّدث عن 

اأن�ضطة اأخرى غري م�ضاهدة 

التلفاز يف ثالث  جمل على 

قل.   الأ

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح
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 املاء ثمني
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 اأن املاء ثروة يجب املحافظة عليها ؛

من ال�سياق: )ا�ضتخراج احلدث: تعر�ص املرافق ال�ضحية املدر�ضية 

طار املكاين: )�ضاحة املدر�ضة( ؛ تالف( والإ لالإ

�سناد: من الن�ص املكتوب: ا�ضتخراج اهمية املاء و�ضرورة  من االأ

نتاج املنتظر: مظهر من مظاهر تبذير  املحافظة عليه. ومن ال�ضورة: الإ

املاء؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات املحتوى: ع�ضر جمل،ذكر 

الت�ضرفات التي تت�ضبب يف �ضياع املاء،حتديد اأهمية املاء بالن�ضبة 

للحياة،توجيه ن�ضائح واإر�ضادات ق�ضد املحافظة على املاء. 

•
•

•

•

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

ذكر الت�ضرفات التي تت�ضبب يف �ضياع املاء؛

ن�ضان  احلديث عن اأهمية املاء بالن�ضبة حلياة الإ

واحليوان والنبات. 

•
•

حتدثت عن اأهمية املاء بالن�ضبة للحياة؛

ذكرت بع�ص الت�ضرفات التي تت�ضبب يف �ضياع املاء؛

وجهت ن�ضائح للمحافظة على املاء. 

•
•
•

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

مر؛ ا�ضتعمال الزمنيني امل�ضارع والأ

احرتام قواعد اللغة املدرو�ضة )الرتاكيب – ال�ضرف 

مالء(.  – الإ

•
•

ا�ضتعملت املتكلم واملخاطب ا�ضتعمال �ضليما؛

مر؛ ا�ضتعملت الزمنيني امل�ضارع والأ

مالء(.  احرتمت قواعد اللغة املدر�ضة ) الرتاكيب – ال�ضرف – الإ

•
•
•

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

فكار مت�ضل�ضلة ومنطقية؛ الأ

فكار.  قيمة الأ

•
•

قدمت اأفكارا مت�ضل�ضلة ومنطقية؛

قدمت اأفكارا لها قيمة تربوية واجتماعية وتعليمية؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

تنظيم الورقة؛

مقروئية اخلط. 

•
•

تنظيم الورقة تنظيما جيدا؛

مقروئية اخلط. 

•
•

�ضبكة التحقق
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 اأحب امل�ضرح

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 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 عالقة حب و�ضغف بني التلميذ 

وامل�ضرح؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: الطفل املحب للم�ضرح،و�ضديقه 

طار  طار املكاين: قاعة امل�ضرح،الإ الذي طلب منه التحدث عن امل�ضرح،الإ

الزمني اليوم العاملي للم�ضرح؛

�سناد: ا�ضتخراج تعريف امل�ضرح،و�ضخ�ضيات املمثلني واملتفرجني؛ من االأ

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

قل، املحتوى: التحدث عن امل�ضرحية،و�ضف املمثلني  ع�ضر جملة على الأ

ومالب�ضهم،ت�ضجيع التالميذ على �ضرورة الهتمام بامل�ضرح. 

•

•

•
•

معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم  املتعلم 

عمال خاليا 

من ال�ضطب 

واملحو. 

•

يح�ضل املتعلم على ثالث نقط: 

- اإذاح�ضل الن�ضجام )الرتابط( 

بالن�ضبة لالنتاج املرتبط بكل 

تعليمة. 

- اإذا ح�ضل الن�ضجام بالن�ضبة 

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،غياب 

التكرار؛ مت ح�ضن ا�ضتعمال اأدوات 

الربط. 

• نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

)الرتاكيب، ال�ضرف، 

مالء(.  الإ

 .../1

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطة )1(: 

اإذا حتّدث عن م�ضرحّية �ضارك 

فيها  يف خم�ص جمل على 

قل.  الأ

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

)الرتاكيب، ال�ضرف، 

مالء(.   الإ

 ./1 

•
•

يح�ضل املتعلم على نقطة )1(: 

اإذا و�ضف �ضخ�ضيات و مالب�ص 

امل�ضرحّية  يف ثالث جمل على 

قل.  الأ

 .../1

•

ة 2
م

لي
ع

ت

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

مال(.  )الرتاكيب،ال�ضرف، الإ

 .../1 

•
•

يح�ضل  املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا كان يف ما كتب دعوة 

على الهتمام بامل�ضرح يف اأربع 

قل.  جمل على الأ

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح
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 يف مركز الربيد

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 على اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املرتبطة بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة لحقة(. 

مهلة للتفكري الفردي؛

فكار يف جمموعات �ضغرية؛ راء والأ تقا�ضم الآ

اإجناز فردي للتعليمات الثالث دفعة واحدة؛

جنازات فرديا.   تقدمي الإ

•

•
•

•
•
•
•

من العنوان: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضية الزائرة ملركز الربيد،وحمتويات هذا 

املركز؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: التلميذ املكلف بزيارة مركز 

�ضتاذ الذي كلف تلميذه،الزبناء. احلدث: القيام بزيارة ملركز الربيد.  الربيد،الأ

طار الزمني: ال�ضنة الدرا�ضية؛ طار املكاين: مركز الربيد. والإ الإ

�سناد: ا�ضتخراج بع�ص مهام الربيد: )ت�ضلم احلوالت واإر�ضالها( من  من االأ

ال�ضور: ا�ضتخراج اأهمية مركز الربيد )يق�ضده العديد من الزبناء(؛

نتاج املنتظر احلجم: اثنا ع�ضر   من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل،املحتوى: و�ضف مكتب الربيد،حتديد اخلدمات التي يقدمها  جملة على الأ

مركز الربيد للزبناء،ذكر الوثائق الربيدية التي ح�ضل التلميذ عليها. 

•

•

•

•

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

و�ضف مكتب  الربيد؛

ذكر اخلدمات التي يقدمها مكتب الربيد للزبناء؛

ذكر بع�ص الوثائق التي يتم تداولها داخل مكتب 

الربيد. 

•
•
•

و�ضفت مكتب الربيد؛

ذكرت بع�ص مهام مكتب الربيد ؛

حددت اخلدمات التي يقدمها للزبناء؛

ذكرت الوثائق الربيدية التي ح�ضلت عليها. 

•
•
•
•

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

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

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 عالمات الوقف عند التكلم. 

•
•
•

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

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

تنب احل�ضو. 

•
•

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

فكار الواردة؛ قيمة الأ

تنب احل�ضو. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

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

التنغيم املالئم ملقام التوا�ضل. 

•
•

�ضبكة التحقق
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  حذار!   

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
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 اأن هناك لفت انتباه وحماولة اإقناع بني املتعلم واأ�ضدقائه بالتزام 

احلذرمن الت�ضمم الغذائي؛

غذية  �ضابة بت�ضمم غذائي والتحذير من تناول الأ من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: الإ

طار املكاين: حميط املدر�ضة )باب املدر�ضة( وامل�ضت�ضفى، والق�ضم؛ املك�ضوفة. الإ

�سناد: من ال�ضورة1: ا�ضتخراج �ضخ�ضية احللواين، وحلويات منظمة وحمفوظة.  من االأ

وحمل نظيف؛من ال�ضورة 2: ا�ضتخراج حلواين متنقل بعربة ت�ضم حلويات مك�ضوفة يحط 

عليها الذباب؛

نتاج املنتظر، احلجم: اثنتا ع�ضر جملة على   من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قل، املحتوى: التحذير من خطورة تناول احللويات واملاأكولت املك�ضوفة، واإر�ضادهم اإىل  الأ

�ضدقاء باملدر�ضة واحلي.  اقتناء احللويات امللفوفة، وتوعية الأ

•

•

•

•

معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
نتاج مع3: ان�سجام  االإ مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يعرّباملتعلم  

بخطاب وا�ضح 

وب�ضوت 

يرتفع وينخف�ص 

ح�ضب 

نوع اجلملة 

)ا�ضتفهامية 

اأو تعجبية( 

وح�ضب �ضياق 

احلدث.  

يح�ضل  املتعلم على ثالث نقط: 

- اإذا ح�ضل الن�ضجام )الرتابط( 

بالن�ضبة لالنتاج املرتبط بكل 

تعليمة؛

- اإذا ح�ضل الن�ضجام بالن�ضبة 

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،غياب 

التكرار؛

مت ح�ضن ا�ضتعمال اأدوات الربط. 

ü يح�ضل املتعلم على نقطة )1(: 

اإذا كان اإنتاجه �ضخ�ضيا؛ 

نتاج خاليني من    اإذا كان ثلثا الإ

خطاء.  الأ

 .../1

ü

ü

يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن اأخطار 

املاأكولت املك�ضوفة  يف 4 

قل. جمل على الأ

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم  على نقطة 

)1(: اإذا كان اإنتاجه �ضخ�ضيا 

نتاج خاليني من  اإذا كان ثلثا الإ

خطاء.  الأ

 .../1    

ü ح�ضل  املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن 

الحتياطات يف تناول 

املاأكولت يف 4 جمل 

قل.     1/...  على الأ

ü

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم  على نقطة )1(: 

اإذا كان اإنتاجه �ضخ�ضيا 

نتاج خاليني من    اإذا كان ثلثا الإ

خطاء. الأ

 .../1

ü

ü

يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن توعّية 

خرين يف 4 جمل على  الآ

قل.  الأ

 .../1            

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح
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حملة الت�ضجري

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

3 املناق�ضة 
واملعاجلة

2 اإجناز 
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 

الفردي؛ 

تقا�ضم يف 

م�ضتوى 

التعليمات 

الثالث )ميكن 

تدوين روؤو�ص 

قالم(؛ الأ

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

دفعة واحدة. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج احلدث: حملة للت�ضجري؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: املر�ضل: ال�ضديق �ضامي واملر�ضل اإليه: 

التلميذ الذي �ضيمد �ضامي مبعلومات حول عملية الت�ضجري، واحلدث: حملة 

�ضتفادة من معلومات حول عملية الت�ضجري؛ الت�ضجري ورغبة التلميذ �ضامي يف الإ

�سناد: من ال�ضورة: ا�ضتخراج �ضخ�ضيات التالميذ يف عملية الت�ضجري  من االأ

�ضتفادة، ال�ضخ�ضيات:  من الر�ضالة: احلدث: عملية الت�ضجري ورغبة �ضامي يف الإ

�ضامي و�ضديقه؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: حماولة اإقناع ال�ضديق باإر�ضال معلومات مفيدة 

قل، املحتوى: و�ضف عملية  يف عملية الت�ضجري، احلجم اثنتا ع�ضر جملة على الأ

الت�ضجري، �ضورة املدر�ضة بعد عملية الت�ضجري، و�ضف ال�ضتعداد للم�ضاركة واإجناح 

العملية. 

•
•

•

•

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

الرد عن ر�ضالة تتعلق بحملة ت�ضجري باملدر�ضة؛

و�ضف احلملة ؛

ذكر الرغبة يف امل�ضاركة يف احلملة. 

•
•
•

كتبت ر�ضالة؛

و�ضفت حملة الت�ضجري باملدر�ضة؛

و�ضفت حالة املدر�ضة بعد احلملة؛

اأعربت عن ا�ضتعدادي للم�ضاركة مع �ضديقي يف احلملة. 

•
•
•
•

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 املتكلم ا�ضتعمال �ضحيحا. 

•
•
•

ا�ضتعملت املتكلم ا�ضتعمال �ضليما؛

مالء؛ احرتمت قواعد ال�ضرف والرتاكيب والإ

احرتمت عالمات الرتقيم؛

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

•
•
•
•

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

فكار ت�ضل�ضال منطقيا؛ ت�ضل�ضل الأ

اخللو من احل�ضو والتناق�ص. 

•
•

قدمت اأفكارا مت�ضل�ضلة ومنطقية؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط؛

قدمت ن�ضا خاليا من احل�ضو والتناق�ص؛

 ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال �ضليما. 

•
•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•و�ضوح اخلط.  و�ضوح اخلط؛

نظافة الورقة. 

•
•

�ضبكة التحقق
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 ل تنقطع عن الدرا�ضة!
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  الإ

فرديا. 

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأ�ضلوب النهي وا�ضتخراج �ضخ�ضية الناهي: التلميذ الذي 

ينهي املنقطع عن الدرا�ضة و�ضخ�ضية املنهي: التلميذ الذي انقطع عن الدرا�ضة؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: التلميذ الذي �ضيقدم امل�ضاعدة، الزميل الذي 

�ضدقاء عن  انقطع عن الدرا�ضة، وا�ضتغل بحرفة �ضاقة. ا�ضتخراج احلدث: انقطاع اأحد الأ

الدرا�ضة وا�ضتغاله بحرفة �ضاقة. ا�ضتخراج املهمة: اإقناع ال�ضديق بالعودة اإىل املدر�ضة؛

�سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: التلميذ املنقطع عن الدرا�ضة، التلميذ الذي   من االأ

يحاول اإقناع ال�ضديق بالرجوع اإىل املدر�ضة؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: حماولة اإقناع ال�ضديق املنقطع عن الدرا�ضة. احلجم: 

خطار التي تهدد املنقطع عن الدرا�ضة،  قل، املحتوى: و�ضف الأ اثنا ع�ضر جملة على الأ

التحدث عن اأهمية متابعة الدرا�ضة، اإقناع التلميذ بالعودة اإىل الدرا�ضة. 

•

•

•

•

معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: 

جودة 

العر�ص

نتاج مع3: ان�سجام  االإ مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

تنظيم الورقة 

ومقروئية 

اخلط. 

يح�ضل  املتعلم على ثالث نقط: 

- اإذاح�ضل الن�ضجام )الرتابط( 

نتاج املرتبط بكل  بالن�ضبة لالإ

تعليمة؛

- اإذا ح�ضل الن�ضجام بالن�ضبة 

نتاج يف �ضموليته؛ لالإ

- اإذا كان اإنتاجه خال من احل�ضو 

والتناق�ص؛

ملحوظة: يح�ضل الن�ضجام اإذا كان 

فكار  هناك ت�ضل�ضل منطقي يف الأ

نتاج ككل؛ الواردة يف الإ

- اإذا اأ�ضافت كل جملة معلومة اأو 

معلومات اإ�ضافية جديدة، غياب 

التكرار؛مت ح�ضن ا�ضتعمال 

اأدوات الربط ب�ضكل جيد. 

ü يح�ضل املتعلم على نقطة يف حالة: 

اإنتاج �ضخ�ضي؛

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

مالء(.  )الرتاكيب، ال�ضرف، الإ

 .../1                  

ü
ü
ü

يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا حتّدث 

خطار اّلتي تهّدد  عن الأ

املنقطعني عن الدرا�ضة  يف 

قل.  اأربع جمل على الأ

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة يف حالة: 

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

مالء(. )الرتاكيب، ال�ضرف، الإ

 .../1

ü
ü
ü

يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا بنّي اأهمّية الدرا�ضة 

قل.  يف اأربع جمل على الأ

 .../1

ü

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة يف حالة: 

نتاج �ضخ�ضي؛ الإ

خطاء  نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

مالء(. )الرتاكيب، ال�ضرف، الإ

 .../1

ü
ü
ü

يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا كان يف ما كتبه 

اإقناع بالعودة اإىل الدرا�ضة  

يف اثنتي ع�ضر جملة على 

قل.                   1/...  الأ

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 2الـم�ستوى 6اللغة العربية الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ



��

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

عداد جمال احل�ساب واالأ

املرحلة 1

وىل من ال�ضنة ال�ضاد�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: 

عداد الع�ضرّية؛ عداد ال�ضحيحة الّطبيعية والأ �ضا�ضّية يف نطاق الأ ربع الأ املقارنة والرّتتيب والعمليات الأ

جابة  عداد الك�ضرّية حيث املقام موؤّلف من رقمني، على اأن ل تتعّدى الإ رب يف نطاق الأ املقارنة والرّتتيب واجلمع والّطرح وال�ضّ

على كّل تعليمة ثالث مراحل. 

ü

ü

املرحلة 2 

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

و�ضعية- م�ضكلة داّلة بتوظيف: 

عداد الع�ضرّية؛ عداد ال�ضحيحة الّطبيعية والأ �ضا�ضّية يف نطاق الأ ربع الأ املقارنة والرّتتيب والعمليات الأ

عداد الك�ضرّية؛ رب يف نطاق الأ املقارنة والرّتتيب واجلمع والّطرح وال�ضّ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.  ق�ضمة عدد ك�ضرّي على عدد �ضحيح طبيعي، على اأن ل تتعّدى الإ

ü

ü

ü

املرحلة 3

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

و�ضعية- م�ضكلة داّلة بتوظيف املقارنة: 

عداد الك�ضرّية؛ عداد الع�ضرّية والأ عداد ال�ضحيحة الّطبيعية والأ �ضا�ضّية يف نطاق الأ ربع الأ املقارنة والرّتتيب والعمليات الأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.  الّتنا�ضبّية، على اأن ل تتعّدى الإ

ü

ü

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

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

و�سعية-م�سكلة داّلة بتوظيف: 

عداد الع�سرّية  عداد ال�سحيحة الّطبيعية واالأ �سا�سّية يف نطاق االأ ربع االأ - املقارنة والّتتيب والعمليات االأ

عداد الك�سرّية؛ واالأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.     - الّتنا�سبّية والن�سب املائوّية، على اأن ال تتعّدى االإ

ال�ضنــة ال�ضاد�ضة



��

يف جمال الهند�سة والقيا�ص

املرحلة 1

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

�ضكال الهند�ضية الف�ضائية )ر�ضم املكّعب  ون�ضره( وامل�ضاحة ) اجلانبية والكّلية  م�ضكلة داّلة بتوظيف القيا�ص )حجم املكعب( والأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.  للمكّعب( واملحيط، على اأن ل تتعّدى الإ

املرحلة 2 

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

�ضكال الهند�ضية الف�ضائية )ر�ضم متوازي امل�ضتطيالت  ون�ضره(  م�ضكلة داّلة بتوظيف القيا�ص )حجم متوازي امل�ضتطيالت( والأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.  وامل�ضاحة )اجلانبية والكّلية ملتوازي امل�ضتطيالت( واملحيط، على اأن ل تتعّدى الإ

املرحلة 3

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

�ضكال الهند�ضية الف�ضائية )ر�ضم ال�ضطوانة ون�ضرها( وامل�ضاحة  �ضطوانة القائمة( والأ م�ضكلة داّلة بتوظيف القيا�ص )حجم الأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.  )اجلانبية والكّلية لال�ضطوانة(، على اأن ل تتعّدى الإ

�سا�سية 2 املرحلة 4: الكفاية االأ

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

�سكال الهند�سية امل�ستوية والف�سائية على اأن ال  و�سعية- م�سكلة داّلة بتوظيف مكت�سباته يف القيا�ص واالأ

جابة على كّل تعليمة ثالث مراحل.  تتعّدى االإ



��

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

نتاج اإثر  الذاتي وتطوير الإ

اإجناز التعليمات الثالث؛

معاجلة فورية على اإثر 

مالحظة النتاج اإذا كان 

اخلطاأ ب�ضيطا؛

معاجلة مركزة على اإثر 

مالحظة وحتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث؛

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة تعليمة 

فرديا للو�ضول اإىل احلل: 

ثمن ما يريد �ضراءه: 

����,��+(��0,��x�)+(�0,��x��)=

                         ���0, ��Dh

عدد الرباريد املمكن �ضراوؤها: 

�0000-(�00+�0+��)-���0,��=���,��

���,��÷��,�0=��,���

12برادا
ثمن بيع املائدة الواحدة: 

�000-��00,��=���,��

(���,��÷�)+��0,��=���Dh

•

•

•

•
•

ثاث يباع يف  من العنوان: ا�ضتخراج: اأمثلة لأ

املتجر؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج: مالك املتجر،رغبة 

ثاث،املبلغ املخ�ض�ص  الوالد،عدد كل نوع من الأ

للت�ضوق،الربح املرغوب فيه... ؛

ثمان بع�ص  �سناد: ا�ضتخراج: اأمثلة لأ من االأ

الب�ضائع، لبع�ص امل�ضاريف... ،

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

�ضناد لتحديد: ثمن ما يريد  املنتظر، توظيف ال�ضياق والأ

�ضراءه، عدد الرباريد املمكن �ضراوؤها بعد الحتفاظ 

بامل�ضاريف، ثمن بيع املائدة اإذا كان الربح يف باقي 

ال�ضلع 1300, 65درهما. 

•

•

•

�ضبكة التحقق

ثاث  يف متجر الأ

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

ا�ضتعمال املعطيات املالئمة وعمليتي ال�ضرب 

واجلمع لتحديد ثمن امل�ضرتيات؛

ا�ضتعمال املعطيات املالئمة وعملية الطرح 

وعملية اجلمع لتحديد عدد الرباريد. 

•

•

ا�ضتعملت معطيات الن�ص والوثيقة 1 وعمليتي ال�ضرب واجلمع لتحديد ثمن 

امل�ضرتيات؛

ا�ضتعملت معطيات الوثيقة 2 ومبلغ الت�ضوق وعمليتي الطرح واجلمع لتحديد 

عدد الرباريد املمكن �ضراوؤها؛

ا�ضتعملت مبلغ الربح ومعطيات الوثيقة 1 وعمليات الطرح والق�ضمة واجلمع 

لتحديد ثمن بيع املائدة. 

•

•

•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم لأ

اإجناز عمليتي ال�ضرب واجلمع اإجنازا �ضحيحا 

حل�ضاب ثمن امل�ضرتيات؛

اإجناز عمليتي الطرح واجلمع اإجنازا �ضحيحا 

حل�ضاب عدد الرباريد املمكن �ضراوؤها؛

اإجناز عمليات الطرح والق�ضمة واجلمع اإجنازا 

�ضحيحا حل�ضاب ثمن بيع املائدة الواحدة. 

•

•

•

اأجنزت عمليتي ال�ضرب واجلمع اإجنازا �ضحيحا حل�ضاب ثمن امل�ضرتيات؛

اأجنزت عمليتي الطرح واجلمع اإجنازا �ضحيحا حل�ضاب عدد الرباريد املمكن 

�ضراوؤها؛

اأجنزت عمليات الطرح والق�ضمة واجلمع اإجنازا �ضحيحا حل�ضاب ثمن بيع املائدة 

الواحدة. 

•
•

•

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

احل�ضول علىثمن امل�ضرتيات اأقل من 

10000Dh؛
احل�ضول على عدد �ضحيح طبيعي عند حتديد 

عدد الرباريد. 

•

ح�ضلت علىثمن امل�ضرتيات اأقل من10000Dh؛

ح�ضلت على عدد �ضحيح طبيعي عند حتديد عدد الرباريد؛

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة. 

•
•

تقان: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 4. الإ

قدم ورقة  باأجوبة وا�ضحة ومنظمة.  • ورقتي نظيفة خالية من ال�ضطب؛

اأجوبتي وا�ضحة. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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   تكرمي املدر�س)ة(
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق الذاتي 

نتاج اإثر  وتطوير الإ

اإجناز التعليمات 

الثالث؛

معاجلة مركزة على 

اإثر مالحظة وحتليل 

اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث؛

•

•

اإجناز التعليمات الثالث دفعة واحدة 

فرديا للو�ضول اإىل احلل: 

مبلغ امل�ضاهمات: 

م�ضاريف احلفل: 

نعم امل�ضاهمات كافية: 

نعم ميكن �ضراء الهدية. 

•

•

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج �ضبب تقدير واحرتام 

جيال؛ املدر�ص،ت�ضحيات املدر�ص يف تربية الأ

�ضاتذة - عدد   من ال�سياق: ا�ضتخراج منا�ضبة تكرمي الأ

�ضاتذة؛ �ضاتذة -من ينظم احلفل - ماذا �ضيقدم لالأ الأ

�سناد: ا�ضتخراج اجلهات التي ت�ضاهم يف م�ضاريف   من االأ

احلفل وقدر م�ضاهماتها -لوازم احلفل؛

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

�ضناد لتحديد مبلغ امل�ضاهمات ولتحديد  توظيف ال�ضياق والأ

اإن كان هذا املبلغ كافيا لتنظيم احلفل وحتديد ما اإذا كان ممكنا 

�ضراء هدية ملدير املوؤ�ض�ضة. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

حتديد مبلغ يعرب عن امل�ضاهمات؛

تقدمي جواب  عما اإذا كانت امل�ضاهمات كافية اأم ل؛

•
•

اخرتت املعطيات املنا�ضبة والعمليات لتحديد مبلغ امل�ضاهمات؛

اأجريت العمليات املنا�ضبة لتحديد ما اإذا كانت امل�ضاهمات كافية 

لتنظيم احلفل؛

اخرتت املعطيات والعمليات املنا�ضبة لتحديد ما اإذا كان ممكنا 

�ضراء هدية للمدير. 

•
•

•

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

ح�ضب جمموع امل�ضاهمات واأجنز عملية �ضرب يف ك�ضر؛

القيام ب�ضرب ثمن الهدية والباقة يف 27 وجمع معها 

خرى وقارنها مببلغ امل�ضاهمات.  امل�ضاريف الأ

•
•

تو�ضلت اإىل حتديد مبلغ امل�ضاهمات باإجناز العمليات اإجنازا 

�ضحيحا؛

قمت بتحديد ما اإذا كانت امل�ضاهمات كافية لتنظيم احلفل؛

اأجنزت العمليات اإجنازا�ضحيحا لتحديد ما اإذا كان ممكنا �ضراء 

هدية للمدير. 

•

•
•

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

النتائج املح�ضل عليها واقعية؛

ا�ضتعمال الوحدة املنا�ضبة؛

•
•

ح�ضلت على نتائج واقعية؛

اخرتت الوحدات املالئمة؛

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

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

ورقتي بدون  ت�ضطيب. 

•
•

����+(����x�/�)+����=����0

(��,�x��)+(���,��x��)+���0, �0
+�0��, 0�+���,�=�0���,�
�0���,�<����0

�0���,�+(���,��+��,�0)=�����,��
�����,��<����0

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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اأحوا�س واأزهار

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق الذاتي 

نتاج اإثر  وتطوير الإ

اإجناز التعليمات 

الثالث؛

معاجلة مركزة 

على اإثر مالحظة 

وحتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة تعليمة فرديا 

للو�ضول اإىل احلل: 

 8cm14 وcm  اإن�ضاء م�ضتطيل اأبعاده -

وبداخله دائرة قطرها 5cm ومثلث قائم الزاوية 

�ضلعه6cm وارتفاعه 5cm ،3 و�ضبه 

وال�ضغرى   5cm 6 منحرف قاعدته الكربى

 .5cm 3 وارتفاعه   4cm
حوا�ص: الدائري به اليا�ضمني، املثلث  - حتديد الأ

به الرنج�ص، ال�ضبه املنحرف به البنف�ضج. 

ن حميط احلو�ص  يحدد اأن ال�ضياج غري كاف لأ

 .70m ,15هو

• زهار يف  من العنوان: ا�ضتخراج: دور اأحوا�ص الأ

جمالية احلديقة؛

ر�ضية  من ال�سياق: ا�ضتخراج: �ضكل البقعة الأ

التي حددها املن�ضط، قيا�ضات البقعة، �ضبب 

حوا�ص، طول ال�ضياج؛ تخطيط الأ

�سناد: ا�ضتخراج: اأ�ضكال احلوا�ص  من االأ

زهار وامل�ضاحة املحتملة؛ وقيا�ضاتها، ونوع الأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات 

ن�ضاء  �ضناد لإ نتاج املنتظر، توظيف ال�ضياق والأ الإ

ر�ضية واأحوا�ضها ولتحديد �ضكل  تخطيط للبقعة الأ

زهار اخلا�ضة به ولتحديد ما اإذا كان  احلو�ص ونوع الأ

ال�ضياج كافيا. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

حوا�ص باعتماد اأ�ضكال هند�ضية؛ ر�ضم متثيال لالأ

زهار بكل حو�ص ح�ضب �ضكله.  حتديد نوع الأ

•
•

حوا�ص ح�ضب املطلوب؛ ر�ضية والأ ر�ضمت متثيال للبقعة الأ

زهار اخلا�ضة به؛ حددت �ضكل احلو�ص ونوع الأ

حددت ما اإذا كان ال�ضياج كافيا. 

•
•
•

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

حوا�ص با�ضتعمال  اإن�ضاء تخطيط �ضحيح للبقعة والأ

دوات واحرتام القيا�ضات؛ الأ

ح�ضاب م�ضاحة كل حو�ص ومقارنته مع معلومات 

زهار بكل واحد منها.  البطاقة 2 وحدد نوع الأ

•

•

دوات  حوا�ص با�ضتعمال الأ اأن�ضاأت تخطيطا �ضليما للبقعة والأ

حمرتما القيا�ضات؛

زهار اخلا�ضة به ب�ضكل �ضحيح؛ حددت �ضكل احلو�ص ونوع الأ

قمت بح�ضابات �ضليمة لتحديد ما اإذا كان ال�ضياج كافيا اأم ل. 

•

•
•

دنى التحكم الأ املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

التخطيط الذي ح�ضل عليه قريب من الواقع؛

القيا�ضات امل�ضتعملة مقبولة؛

•
•

زهار؛ التخطيط الذي اأن�ضاأته ميثل اأحوا�ضا لغر�ص الأ

القيا�ضات التي ا�ضتعملتها واقعية؛

 .20m العدد الذي ح�ضلت عليه اأقل من

•
•
•

تقان: اأحتقق من اأن:  املعيار 4. الإ

•تقدمي ورقة بها اإن�ضاءات وا�ضحة.  ن�ضاءات وا�ضحة؛ الإ

ورقتي خالية من الت�ضطيب. 

•
•

�سا�سية 2الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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 �ضندوق اللعب

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق  الذاتي اإثر 

اإجناز التعليمات؛ 

معاجلة فورية على 

نتاج  اإثر مالحظة الإ

اإذا كان اخلطاأ 

ب�ضيطا؛

معاجلة مركزة 

على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث دفعة واحدة فرديا للو�ضول 

اإىل احلل: 

ين�ضئ ن�ضرا �ضحيحا للمكعب قيا�ص حرف كل 

وجه 5cm ؛

ح�ضاب امل�ضاحة اجلانبية. ومقارنتها مع القما�ص

القما�ص كاف لن 

اأو ح�ضاب امل�ضاحة الكلية 

القما�ص غريكاف: 

عدد الدبابي�ص يف الوجه: 

عدد الدبابي�ص يف اأربعة وجوه: 

عدد الدبابي�ص يف 6 وجوه: 

•

•

•
•
•

من العنوان: ا�ضتخراج: �ضرورة جمع اللعب، 

تنظيم كل اللوازم؛

خت، �ضبب  من ال�ضياق: ا�ضتخراج: رغبة الأ

�ضناعة العلبة، �ضكل العلبة، تزيني العلبة 

بالقما�ص، تثبيث القما�ص بالدبابي�ص، قطر كل 

دبو�ص؛

�ضناد: ا�ضتخراج:  قيا�ص حرف العلبة،  من الأ

قيا�ضات القما�ص؛

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

ن�ضاء ن�ضر  �ضناد لإ املنتظر، توظيف ال�ضياق والأ

للعلبة ولتحديد ما اإذا كانت قطعة القما�ص كافية، 

ولتحديد عدد الدبابي�ص الالزمة. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

اإن�ضاء ن�ضر للعلبة؛

ا�ضتعمال معطيات القما�ص لتحديد مااإذا كان كافيا 

اأوحتديد عدد الدبابي�ص با�ضتعمال معطيات العلبة 

والدبابي�ص. 

•
•

ر�ضمت ن�ضرا اأعتربه ن�ضر العلبة؛

حددت ما اإذا كان القما�ص كافيا با�ضتعمال معطيات القما�ص؛

حددت عدد الدبابي�ص با�ضتعمال معطيات العلبة والدبابي�ص. 

•
•
•

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

اإن�ضاء ن�ضر �ضحيح للمكعب؛

حتديد ما اإذا كان القما�ص كافيا لتغطية امل�ضاحة اجلانبية )اأو 

الكلية( ؛

ا�ضتعمال حميط كل وجه 4 مرات )اأو 6 مرات ( لتحديد 

عدد الدبابي�ص. 

•
•

•

اأن�ضاأت ن�ضرا �ضحيحا للعلبة له 6 مربعات ؛

ا�ضتعملت امل�ضاحة اجلانبية )اأو الكلية( لتحديد ما اإذا كان القما�ص 

كافيا؛

ا�ضتعملت حميط كل وجه 4 مرات )اأو 6 مرات ( لتحديد عدد 

الدبابي�ص. 

•
•

•

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

احل�ضول على ن�ضر كل وجوهه مربعة؛

ا�ضتعمال الوحدة املنا�ضبة للم�ضاحة؛

احل�ضول على عدد حم�ضور بني 600 و2000. 

•
•
•

ح�ضلت على ن�ضر كل وجوهه مربعة؛

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة للم�ضاحة؛

ح�ضلت على عدد حم�ضور بني 600 و2000. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق ما اإذا كانت: 

•تقدمي ورقة باأجوبة وا�ضحة.  و�ضاخ؛ ورقتي خالية من الأ

اأجوبتي وا�ضحة ومنظمة. 

•
•
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: م�ضابقة يف املواد العلمية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

3 املناق�ضة 
واملعاجلة

2  اإجناز املهمة  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق  الذاتي 

اإثر اإجناز التعليمات 

نتاج.  وتطوير الإ

معاجلة فورية 

على اإثر مالحظة 

نتاج اإذا كان  الإ

اخلطاأ �ضطحيا. 

معاجلة مركزة 

على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة تعليمة 

فرديا للو�ضول اإىل احلل: 

املعدل هو: 

نعم �ضيمكن هذا املعدل من امل�ضاركة يف 

امل�ضابقة دون دعم

 معدل علي هو: 

�ضين�ضم اإىل املجموعة الثالثة. 

-معدل ليلى هو: 

�ضتن�ضم اإىل املجموعة الثانية. 

-معدل خديجة هو: 

وىل.  �ضتن�ضم اإىل املجموعة الأ

حل ال�ضوؤال )5(: 

•

•
•

•
•

•

•
•

ن�ضطة وامل�ضابقات يف   من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية الأ

تكوين �ضخ�ضية املتعلمني؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج: قرار املدر�ضة، فئة املتعلمني الذين 

وىل؛ �ضي�ضتفيدون من ح�ض�ص الدعم، الفائز )ة( باجلائزة الأ

�سناد: ا�ضتخراج معدلت التالميذ يف كل جمموعة    من االأ

بيانات نقط مادة الريا�ضيات والن�ضاط العلمي كما هو مبني يف 

الوثيقة )2(، ال�ضوؤال 5 يف الوثيقة )3(؛

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

�ضناد حل�ضاب:  توظيف ال�ضياق والأ

- معدلك ومعرفة ما اإذا كان ي�ضمح لك بامل�ضاركة يف امل�ضابقة 

دون دعم؛

- معدل كل من علي وليلى وخديجة ومعرفة املجموعة التي 

�ضين�ضم كل واحد منهم اإليها؛

- حل ال�ضوؤال 5. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

اختيار املعطيات والعمليات املنا�ضبة ل: 

- معرفة اإمكانية امل�ضاركة يف امل�ضابقة؛

- ت�ضنيف زمالئه؛

- حل ال�ضوؤال رقم 5. 

• اخرتت العمليات واملعطيات املنا�ضبة ملعرفة ما اإذا كان معديل ي�ضمح 

يل بامل�ضاركة يف امل�ضابقة؛

اخرتت املعطيات والعمليات املنا�ضبة لت�ضنيف زمالئي؛

قمت بالعمليات املنا�ضبة حلل ال�ضوؤال رقم 5. 

•

•
•

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

ح�ضاب املعدل بطريقة �ضحيحة والقيام مبقارنته بـ 7. 

5؛
ح�ضاب معدل كل واحد من الزمالء وحتديد لكل منهم 

جمموعته؛

جابة.  اإجناز العمليات ب�ضكل �ضحيح لالإ

•

•

•

النتيجة  اإىل  وتو�ضلت   قمت بح�ضاب معديل وقارنته ب 7, 5 

ال�ضحيحة؛

ح�ضبت معدل كل واحد من زمالئي وحددت املجموعة التي 

ين�ضمون لها؛

اأجنزت الق�ضمة والطرح وال�ضرب بطريقة �ضليمة وتو�ضلت اإىل النتيجة 

ال�ضحيحة. 

•

•

•

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

احل�ضول على: 

- معدل معقول؛

- ترتيب منطقي؛

- نتائج قريبة من الواقع. 

• النتائج واقعية؛

املراحل املوؤدية للجواب منطقية. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

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

ورقتي خالية من الت�ضطيب. 

•
•
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  توفري مفيد

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر اإجناز التعليمات 

نتاج؛ وتطوير الإ

معاجلة فورية على اإثر 

نتاج اإذا كان  مالحظة الإ

اخلطاأ �ضطحيا؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة تعليمة 

فرديا للو�ضول اإىل احلل؛

ب:  املبلغ الذي وفره الأ

م:  جمايل الذي �ضاهمت به الأ املبلغ الإ

�ضرة يف املنتجع  املدة التي �ضتق�ضيها الأ

تتطلب حتديد قيمة الهدايا: 

مبلغ امل�ضاريف اليومية: 

•

•

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية ح�ضن التدبري 

�ضرة؛ واآثاره على اأفراد الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج: الهدف من التوفري، مدة 

م؛ م، م�ضاهمة الأ وقدر التوفري، قرار الأ

�سناد: ا�ضتخراج اأنواع وقيمة امل�ضاريف  من االأ

اليومية، اأنواع والقيمة املالية للهدايا؛

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

�ضناد حل�ضاب مبلغ  املنتظر. توظيف ال�ضياق والأ

التوفري ومعرفة ما اإذا كان كافيا لتغطية م�ضاريف30 

يوما. 

م.  - م�ضاهمة الأ

�ضطياف علما اأن املبلغ الذي ر�ضد لذلك  - مدة الإ

هو 11412, 50 درهما. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

اختيار العمليات واملعطيات املالئمة ب: 

ب وامل�ضاريف ال�ضهرية؛ - مقارنة املبلغ الذي وفره الأ

م؛ - حتديد م�ضاهمة الأ

- حتديد املدة يف املنتجع. 

• اخرتت املعطيات والعمليات املنا�ضبة للتاأكد مما اإذا كان املبلغ 

الذي وفره اأبي كافيا؛

حددت املبلغ الذي �ضاهمت به اأمي؛

�ضرة يف املنتجع؛ حددت مدة اإقامة الأ

اخرتت املعطيات والعمليات املنا�ضبة. 

•

•
•
•

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

جراءات املوؤدية للجواب ب�ضكل �ضليم  اإجناز العمليات والإ

يف ما يخ�ص: 

م- املدة يف  ب - م�ضاهمة الأ - املبلغ الذي وفره الأ

املنتجع. 

• ب كافيا؛ تو�ضلت اإىل معرفة ما اإذا كان املبلغ الذي وفره الأ

عرفت املبلغ الذي �ضاهمت به اأمي؛

�ضرة يف املجتمع.  حددت املدة التي �ضتق�ضيها الأ

•
•
•

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

احل�ضول على نتائج واقعية؛

اختيار الوحدات املنا�ضبة؛

مراحل احلل منطقية. 

•
•
•

اأن النتائج واقعية؛

اأن الوحدات املختارة �ضحيحة؛

اأن املراحل املوؤدية للجواب منطقية. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: 

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

ورقتي خالية من الت�ضطيب. 

•
•
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�ضنع م�ضمك

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

نتاج اإثر  الذاتي وتطوير الإ

اإجناز التعليمات الثالث؛

معاجلة مركزة على اإثر 

مالحظة وحتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث؛

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة تعليمة فرديا 

للو�ضول اإىل احلل: 

ر�ضم متوازي م�ضتطيالت بقيا�ضات: 

�0cm; �cm; �cm 

قيا�ص الزجاج: حالتني: 

- م�ضاحة كلية: )م�ضمك مقفل(: 

- م�ضاحة جانبية وم�ضاحة القاعدة )م�ضمك 

مفتوح(: 

قيا�ص طول املعدن الالزم: 

ن طوله هو:  ق�ضيب املعدن غري كاف لأ

• من العنوان: ا�ضتخراج: و�ضائل تزيني 

املنزل،مكان و�ضع امل�ضمك،حمتوى 

امل�ضمك؛

ب،  من ال�سياق: ا�ضتخراج: رغبة الأ

املواد الالزمة ل�ضناعة م�ضمك، طول 

الق�ضيب املعدين؛

�سناد: ا�ضتخراج: قيا�ضات  من االأ

ال�ضور الذي �ضيو�ضع عليه امل�ضمك، ما 

يفكر فيه الطفل؛

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة 

نتاج املنتظر، توظيف  وموا�ضفات الإ

�ضناد لر�ضم ت�ضميم  ال�ضياق والأ

للم�ضمك ولتحديد قيا�ص الزجاج 

الالزم ولتحديد اإن كان الق�ضيب 

املعدين كافيا ل�ضنع اإطار امل�ضمك. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

 (�00+�0)x�0 x� + (�00x�0)=��000cm�=�.�m�

(�00+�0+�0)x�=��0cm =�m�0cm

�m�0cm

 (�0x�0)+(�00x�0)+(�00x�0) x�=��000cm�
                                                   =�.�m�

دنى التحكم الأ نتاج: اأحتقق ما اإذا كنت قد:  املعيار 1. مالءمة الإ •
ر�ضم �ضكل ميثل م�ضمكا ولو كان الر�ضم خاطئا؛

حتديد قيا�ص الزجاج الالزم ل�ضنع امل�ضمك؛ اأو 

ملنيوم كافيا ام ل.  حتديد ما اإذا كان ق�ضيب الأ

•
•

ر�ضمت �ضكال ميثل م�ضمكا؛

قمت باحل�ضابات الالزمة لتحديد قيا�ص الزجاج ال�ضروري ل�ضنع امل�ضمك؛

ملنيوم الذي اأح�ضره والدي كافيا.  حددت اإن كان ق�ضيب الأ

•
•
•

دنى التحكم الأ دوات املادة: اأحتقق ما اإذا:  املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم لأ •
ر�ضم تخطيط �ضحيح للم�ضمك؛

حتديد القيا�ص ال�ضحيح للزجاج بح�ضاب امل�ضاحة 

الكلية؛ اأوحتديد القيا�ص ال�ضحيح لق�ضيب 

ملنيوم بح�ضاب قيا�ضات اأحرف امل�ضمك.  الأ

•
•

ر�ضمت ت�ضميم امل�ضمك ر�ضما �ضحيحا؛

حددت القيا�ص ال�ضحيح للزجاج بح�ضاب امل�ضاحة الكلية للم�ضمك؛

حددت القيا�ص ال�ضحيح لق�ضيب اللمنيوم بح�ضاب قيا�ضات اأحرف 

امل�ضمك؛

قمت مبقارنة �ضليمة لتحديد ما اإن كان الق�ضيب كافيا. 

•
•
•

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

احل�ضول على ر�ضم �ضبيه بامل�ضمك؛

ا�ضتعمال الوحدات املنا�ضبة يف قيا�ص كل من 

طار؛ الزجاج والإ

•
•

ح�ضلت على ر�ضم ي�ضبه �ضكل امل�ضمك؛

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة لقيا�ص الزجاج الالزم؛

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة لقيا�ص الق�ضيب املعدين. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق اإن كانت:  •
تقدمي ورقة بها اإن�ضاءات وا�ضحة وخالية من 

و�ضاخ.  الأ

• ن�ضاءات وا�ضحة؛ الإ

و�ضاخ.  ورقتي خالية من الت�ضطيب والأ

•
•
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 ن�ضب خيمة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

نتاج  الذاتي اإثر اإنهاء الإ

املطلوب؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

اإجناز التعليمات دفعة واحدة

فرديا للو�ضول اإىل احلل: 

- م�ضاحة القما�ص: امل�ضاحة اجلانبية + 

م�ضاحة ال�ضقف: 

-اأن�ضاأ ن�ضرا ب 5 اأوجه، جوانب 

و�ضقف بقيا�ضات: 

 �cm; �cm; �cm. 

-عدد احلبال هو 8

-جمموع قيا�ص احلبال هو: 

ن:  احلبل كاف لأ

•  من العنوان: ا�ضتخراج حالت ا�ضتعمال اخليمة 

)حفالت،خميم،�ضوق... (؛

�ضرة، مكان ن�ضب  من ال�سياق: ا�ضتخراج: رغبة الأ

اخليمة، �ضبب ن�ضبها، طول احلبل الذي اأح�ضره 

ب؛ الأ

�سناد: ا�ضتخراج: قيا�ضات اخليمة، الو�ضائل   من االأ

الالزمة، ما يفكر فيه الطفل، قيا�ضات احلبال؛

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة املطلوبة وموا�ضفات 

�ضناد لتحديد  نتاج املنتظر، توظيف ال�ضياق والأ الإ

م�ضاحة القما�ص ال�ضروري للخيمة ور�ضم ن�ضر لقما�ص 

اخليمة ولتحديد اإذا كان احلبل كافيا اأم ل. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

تقدمي عدد يعرب عن قيا�ص القما�ص الالزم 

للخيمة؛

ر�ضم تخطيط لن�ضر قما�ص اخليمة اأو حتديد اإن 

كان احلبل كافيا اأم ل. 

•

•

قدمت عددا يعرب عن قيا�ص القما�ص الالزم للخيمة؛

ر�ضمت تخطيطا لن�ضر قما�ص اخليمة؛

حددت اإن كان احلبل كافيا اأم ل. 

•
•
•

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

اإيجاد م�ضاحة القما�ص ال�ضروري للخيمة؛

ر�ضم ن�ضر �ضحيح لقما�ص اخليمة؛

مقارنة جمموع القيا�ضات بقيا�ص احلبل الذي 

ب.  اأح�ضره الأ

•
•
•

وجدت م�ضاحة القما�ص ال�ضروري للخيمة عرب ح�ضاب امل�ضاحة اجلانبية 

واإ�ضافة م�ضاحة ال�ضقف؛

ر�ضمت ن�ضرا �ضحيحا لقما�ص اخليمة؛

ب.  جمعت قيا�ضات احلبال وقارنت املجموع بقيا�ص احلبل الذي اأح�ضره الأ

•

•
•

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

 ا�ضتعمال وحدات القيا�ص املنا�ضبة؛

احل�ضول على ن�ضر مكون من 5 اأوجه؛

•
•

 ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة للم�ضاحة؛

ح�ضلت على ن�ضر مكون من 5 اأوجه؛

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة للطول؛

 .70m40 وm ح�ضلت على طول بني

•
•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق ما اإذا كانت: 

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

و�ضاخ.  ورقتي خالية من الأ

•
•

 (��+�)x(�x�) +(��x�) =��0m�

�x�,� = �0,�m

�0, � > ��,�
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 �ضانعة الكعك

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر اإجناز التعليمات 

نتاج؛ وتطوير الإ

معاجلة فورية على اإثر 

نتاج اإذا 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؛

ي�ضرب مقادير كعكة 

الوثيقة )1( يف 9/4؛

يحدد املواد غري الكافية: 

ال�ضكر، البي�ص، 

ال�ضكالطة ؛

ي�ضرب مقادير كعكة 

الوثيقة )1( يف 1/4. 

•

•

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج املنا�ضبة التي ي�ضنع فيها الكعك 

واحللويات؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج: مهنة العمة، عدد الزبناء، موا�ضفات 

كعكة كل زبون؛

�سناد: ا�ضتخراج: مكونات الكعكة، مقادير املكونات،  من االأ

املواد املتوفرة ومقاديرها؛ 

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

�ضناد: لتحديد مقادير كعكة الزبون 2  توظيف ال�ضياق والأ

وملعرفة املواد غري الكافية ل�ضناعة الكعكتني ولتحديد مقادير 

كعكة ل�ضخ�ص واحد. 

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

حتديد مقادير مواد لتح�ضري كعكة؛

تعرف مواد تدخل يف حت�ضري الكعكتني اأو حتديد مقادير 

مواد لتح�ضري كعكة. 

•
•

حددت مقادير مواد لتح�ضري كعكة؛

تعرفت مواد تدخل يف حت�ضري الكعكتني؛

حددت مقادير مواد لتح�ضري كعكة. 

•
•
•

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

اإجناز عمليات ال�ضرب يف ك�ضر لتحديد مقادير حت�ضري 

كعكة لت�ضعة اأ�ضخا�ص مع �ضحة العمليات؛

اإجناز عمليات جمع مقادير حت�ضري الكعكتني ومقارنتهما 

بالكمية املتوفرة. 

•

•

اأجنزت عمليات �ضرب يف ك�ضر لتحديد مقادير حت�ضري كعكة 

لت�ضعة اأ�ضخا�ص العمليات �ضحيحة؛

اأجنزت عمليات جمع مقادير حت�ضري الكعكتني وقارنتها بالكمية 

املتوفرة ب�ضكل �ضحيح؛

اأجنزت عمليات �ضرب يف ك�ضر لتحديد مقادير حت�ضري كعكة 

ل�ضخ�ص واحد بطريقة �ضليمة. 

•

•

•

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

احل�ضول على نتائج واقعية؛

ا�ضتعمال الوحدة املنا�ضبة. 

•
•

ح�ضلت على نتائج واقعية؛

احرتمت قواعد املقارنة؛

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

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

ورقتي خالية من الت�ضطيب. 

•
•
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 يف �ضيعة اجلد

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 وجمع اأوراق 

املتعلمني. 

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل وتقومي اإنتاجات 

املتعلمني. 

•

•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا دفعة 

واحدة للو�ضول اإىل 

احلل. 

اأنظر �ضبكة 

الت�ضحيح. 

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج بع�ص مكونات البادية اأو القرية؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج عدد اأ�ضجار الزيتون؛

�ضجار، معدل  �سناد: ا�ضتخراج: معدل اإنتاج ال�ضجرة، عمر الأ  من االأ

اإنتاج الزيت بالن�ضبة لكل 8q، ن�ضبة الزيتون املخ�ض�ضة للزكاة والن�ضبة 

املخ�ض�ضة للع�ضر والن�ضبة املخ�ض�ضة للت�ضنيع والن�ضبة املخ�ض�ضة للبيع؛

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

�ضناد لتحديد عدد الرباميل لت�ضنيع الزيتون وعدد الرباميل  ال�ضياق والأ

املخ�ض�ضة للزيت وكتلة الزيتون املخ�ض�ضة للبيع. 

•
•
•

•

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

مع3: ان�سجام  

نتاج االإ
مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

قدم ورقة 

باأجوبة منظمة 

ووا�ضحة.  

ح�ضل على عدد 

�ضحيح دون فا�ضلة 

ودون وحدة قيا�ص. 

 .../1

ü �ضحة ا�ضتعمال عملية ال�ضرب وعملية 

الق�ضمة مهما كانت النتيجة. 

اإجناز �ضحيح للعملية: 

 .../1

ü

ü

عداد: 300  ا�ضتعمل الأ

و972 والك�ضر 1/9 

وقدم عددا يعتربه عدد 

الرباميل الالزمة لت�ضنيع 

الزيتون. 

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

ح�ضل على عدد 

�ضحيح دون وحدة 

قيا�ص. 

 .../1

ü ا�ضتعمال �ضليم لعمليتي ال�ضرب والق�ضمة 

وتوظيف التنا�ضبية ب�ضكل �ضحيح مهما 

كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعملية: 

عدد الرباميل هو: 209                1/... 

ü

ü

ا�ضتعمال الك�ضر 2/3 

عداد 300 و972  والأ

وقدم عددا يعتربه عدد 

الرباميل الالزمة 

 .../1

ü
ة 2

م
لي

ع
ت

ح�ضل على عدد 

بوحدة الكيلوغرام اأو 

م�ضاعفاته. 

 .../1 

ü ا�ضتعمال �ضليم لعملية ال�ضرب يف ك�ضر 

وعملية الطرح وعملية اجلمع ب�ضكل �ضحيح 

مهما كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعملية: 

 .../1 

ü

ü

ا�ضتعمال الك�ضر 1/20 

والعدد 291600 وقدم 

عددا يعتربه كثلة الزيتون 

التي تباع. 

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح

 (���x�00)x�/� :   �0 = �0�

 ����00 x�/� = ����00Kg = ����q

 ����� :  �00= �0�,��     �    ����
���     �����

 ����00 x�/�0 = ����0

 ����00 -(���00+����00+����0)=�0��0Kg
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لن�ضنع علبا

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر اإجناز التعليمات 

نتاج؛ وتطوير الإ

معاجلة فورية على اإثر مالحظة 

نتاج اإذا كان التعرث�ضطحيا؛ الإ

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا 

للو�ضول اإىل احلل؛

اإن�ضاء ثالث مثلثاث 

�ضالع قيا�ص  مت�ضاوية الأ

�ضلع 5cm؛

�ضطوانة  اإن�ضاء ن�ضر لأ

قائمة: قر�ضان �ضعاع 

 5cm ،2 كل منهما

وم�ضتطيل طوله 15، 

 .5cm وعر�ضه   7cm

•

ü

ü

 من العنوان: ا�ضتخراج دور العلب يف احلفاظ على 

�ضياء؛ الأ

خ القيام به، ما قرر اأن  من ال�سياق: ا�ضتخراج: ما يريد الأ

ي�ضنع؛

�سناد: ا�ضتخراج: موا�ضفات العلبتني، قيا�ضات   من االأ

اأ�ضالع اأ�ضكال هند�ضية، قيا�ضات قطع اأوراق امللون، طول 

وعر�ص كل قطعة؛

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

�ضكال الهند�ضية  ن�ضاء الأ �ضناد: لإ توظيف ال�ضياق والأ

املكونة للعلبة 1 واإن�ضاء ن�ضر للعلبة الثانية وتعرف قطعة الورق 

الكافية لتغليف كل علبة. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

اإن�ضاء اأ�ضكال هند�ضية؛

اإن�ضاء ن�ضر؛

حتديد قطعة ورقية للتغليف. 

•
•
•

اأن�ضاأت اأ�ضكال هند�ضية؛

اأن�ضاأت ن�ضرا؛

حددت قطعة ورقية للتغليف. 

•
•
•

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

�ضالع ولثالث   اإن�ضاء �ضحيح ملثلثني مت�ضاويي الأ

مربعات قيا�ص �ضلعها 5cm؛

�ضطوانة القائمة.  اإن�ضاء ن�ضر �ضحيح لالأ

•

•

�ضالع وثالث مربعات قيا�ص �ضلعها  اأن�ضاأت مثلثني مت�ضاويي الأ  

5cm؛
�ضطوانة القائمة؛ اأن�ضاأت ن�ضرا �ضحيحا لالأ

حددت قطعة الورق الكافية لتغليف كل علبة. 

ü

•
•

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

 احل�ضول على اأ�ضكال هند�ضية مكونة ملج�ضم؛

احل�ضول على ن�ضر ميكن من اإن�ضاء اأ�ضطوانة قائمة. 

•
•

ح�ضلت على اأ�ضكال هند�ضية مكونة ملج�ضم؛

ح�ضلت على ن�ضر ميكن من اإن�ضاء اأ�ضطوانة. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•اإن�ضاء اإن�ضاءات وا�ضحة.  اإن�ضاءاتي وا�ضحة؛

و�ضاخ.  ورقتي خالية من الأ

•
•
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بئر ال�ضيعة

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 وجمع اأوراق 

املتعلمني؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني. 

•

•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا دفعة 

واحدة للو�ضول اإىل 

احلل؛

انظر �ضبكة 

الت�ضحيح. 

•

•

حياء؛  من العنوان: ا�ضتخراج دور املاء يف حياة الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج: عمق البئر، �ضبيب امل�ضخة، �ضكل اخلزان، 

تبليط اجلهة الداخلية للخزان؛

�سناد: ا�ضتخراج: قطر قاعدة اخلزان، ارتفاع اخلزان، �ضكل   من االأ

وم�ضاحة البالطة ؛

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

�ضناد لر�ضم تخطيط للخزان وحتديد عدد البالطات  ال�ضياق والأ

الالزمة وحتديد ما اإذا كانت 6 �ضاعات كافية مللء اخلزان. 

•
•

•

•

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

مع3: ان�سجام  

نتاج االإ
مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

قدم ورقة 

باأجوبة منظمة 

ووا�ضحة.  

ح�ضل على ر�ضم 

ميثل اإىل حد كبري 

�ضطوانة.  الأ

 .../1

ü ر�ضم اأ�ضطوانة قائمة ر�ضما �ضحيحا مهما 

كانت القيا�ضات؛

�ضطوانة قائمة واحرتم  ر�ضم ر�ضما �ضحيحا لأ

قيا�ضات الرتفاع 5cm وقطر القاعدة 

 .6cm
 .../1

ü

ü

ر�ضم تخطيط يعترب تخطيطا 

للخزان. 

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

ح�ضل على عدد 

�ضحيح دون وحدة 

قيا�ص. 

 .../1

ü ا�ضتعمال �ضليم لعمليات ال�ضرب واجلمع 

والق�ضمة مهما كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعملية: 

 .../1 

ü

ü

و3  عداد 2,5  ا�ضتعمال الأ

يعتربه  عددا  وقدم  و0,02 

عدد البالطات الالزمة. 

 .../1

ü
ة 2

م
لي

ع
ت

عرب بوحدات قيا�ص 

الزمن ومل يتعدى 

العدد 1000. 

 .../1 

ü ا�ضتعمال �ضليم لعمليتي ال�ضرب والق�ضمة 

مهما كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعملية واملقارنة: 

اأو

نعم تكفي 6 �ضاعات. 

 .../1 

ü

ü

ü

يف  ا�ضتعمال العدد 2,5 

عملياته واأجاب بنعم اأول. 

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح

 (�,�x�,�x�,��)x�,�=��,����m�=�����,�ℓ
 �����,�: �0= ���,��min

 ���,��min=�h ��min ��s

(�,�x�,�x�,��x�)+(�x�,��x�,�) ÷ 0,0�=����
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حفل نهاية ال�ضنة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر اإجناز التعليمات 

نتاج؛ وتطوير الإ

معاجلة فورية على اإثر 

نتاج اإن كان  مالحظة الإ

اخلطاأ �ضطحيا؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا للو�ضول اإىل 

احلل: 

•

•

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج موا�ضم احلفالت املدر�ضية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج: �ضبب تنظيم احلفل، ملن تقدم 

اجلوائز، عدد تالميذ كل ق�ضم، ن�ضبة التخفي�ص، قرار جلنة 

التنظيم، ثمن هدية احلار�ص؛

�سناد: ا�ضتخراج: عدد تالميذ كل م�ضتوى، ثمن  من االأ

الهدايا الثالث؛

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

�ضناد: لتحديد عدد اجلوائز،  املنتظر، توظيف ال�ضياق والأ

ح�ضاب تكاليف احلفل، ح�ضاب ثمن �ضراء اجلوائز. 

 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

القيام بح�ضاب عدد اجلوائز واعتبار معلومات 

الوثيقة 1؛

القيام بح�ضاب ثمن �ضراء اجلوائز واعتبار 

معلومات الوثيقة2. 

•

•

قمت بح�ضاب عدد اجلوائز واأخذت بعني العتبار معلومات الوثيقة 1. 

قمت بح�ضاب ثمن �ضراء اجلوائز واأخذت بعني العتبار معلومات الوثيقة2؛

قمت بح�ضاب تكاليف احلفل واأخذت بعني العتبار ثمن هدية احلار�ص. 

•
•
•

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

اإجناز �ضحيح لعمليات ال�ضرب وعمليات اجلمع 

وعملية الق�ضمة لتحديد اجلوائز؛

اإجناز �ضحيح لعملية الطرح وعملية ال�ضرب 

حل�ضاب ثمن اجلوائز؛

اإجناز �ضحيح لعمليات ال�ضرب والطرح حل�ضاب 

تكاليف احلفل. 

•

•

•

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عمليات �ضرب وعمليات ق�ضمة وعمليات جمع 

لتحديد عدد اجلوائز؛

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية طرح وعمليات �ضرب حل�ضاب ثمن اجلوائز؛

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عمليات �ضرب وعملية طرح حل�ضاب تكاليف احلفل. 

•

•
•

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

•تقدمي نتائج منطقية ومقبولة.  ح�ضلت على اأعداد مقبولة 

ا�ضتعملت الوحدة املنا�ضبة. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

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

ورقتي خالية من الت�ضطيب. 

•
•

 (��x�)+(��x�)+��÷��=��
��x�=��

��0-(��0x�/�00)=
��0-�0. �=�0�,�
�0�,�x��=����

(��0x(�/�00)x��=
�0,�x��=���
���-��0=���
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�ضراء مالب�س

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

الت�ضحيح الذاتي اإثر 

اإنهاء التعليمات. 

معاجلة مركزة على 

اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

اإجناز 

التعليمات 

الثالث فرديا 

دفعة واحدة: 

احلل: 

انظر �ضبكة 

الت�ضحيح. 

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج منا�ضبات �ضراء املالب�ص؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج: املكان الذي ذهبت اإليه، من رافقت، املبلغ الذي كان مع 

م، نوع اللبا�ص، املراد �ضراوؤه، ثمن التنورة؛ الأ

�سناد: ا�ضتخراج: اأثمان املالب�ص، ن�ضب التخفي�ص يف كل متجر؛ من االأ

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

�ضناد لتحديد املتجر الذي يبيع كل من القمي�ص وال�ضروال باأقل ثمن، ثمن  والأ

التنورة، عدد اأزواج اجلوارب التي ميكن �ضراوؤها. 

•
•

•
•

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

مع3: ان�سجام  

نتاج االإ
مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

قدم ورقة 

باأجوبة منظمة 

ووا�ضحة.  

ح�ضل على اأعداد 

اأقل من 300 وعرب 

 .Dh عليها بـ

 .../1

ü ا�ضتعمال �ضحيح لعمليات اجلمع والق�ضمة 

وال�ضرب مهما كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعمليات: 

وحتديد املتجر رقم 1

 .../1

ü

ü

عداد 190  ا�ضتعمل الأ

و90 والن�ضبة 30% 

و%20 وقدم رقم متجر 

اعتربه املتجر الذي يبيع باأقل 

ثمن. 

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

ح�ضل على عدد اأقل 

من 150 وعرب عليه 

 .Dh بـ

 .../1

ü ا�ضتعمال �ضحيح لعمليتي الطرح وال�ضرب 

مهما كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعمليات: 

 .../1 

ü

ü

عداد 190  ا�ضتعمل الأ

و90 والن�ضبة 30% 

والك�ضر3/4 وقدم عددا 

اعتربه ثمن التنورة

 .../1

ü

ة 2
م

لي
ع

ت

قدم عددا �ضحيحا 

اأقل من 10 ودون 

وحدة. 

 .../1 

ü ا�ضتعمال �ضحيح لعمليات اجلمع وال�ضرب 

والق�ضمة مهما كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعمليات: 

عدد اجلواب هو 4                      1/... 

ü

ü

عداد 13، 5  ا�ضتعمل الأ

وقدم  و349,75و20% 

عددا اعتربه عدد اجلوارب 

املمكن �ضراوؤها. 

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح

(��0+�0)- (��0+�0)x�0/�00 = ��� Dh

���,��-(���+�0�, ��)= ��,�
��,�-(��,�x�0/�00)=�0,�
��,�÷10,8=4,31

(��0+�0)- (��0+�0)x�0/�00 = �0� Dh

��0- (��0x�0/�00) = ���
���x�/� = �0�,��
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الب�ضتنة املدر�ضية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر اإجناز التعليمات 

نتاج؛ وتطوير الإ

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: 

 اإن�ضاء �ضبه منحرف قائم الزاوية 

بالقيا�ضات املطلوبة؛

ح�ضاب كلفة ال�ضياج: 

كمية املاء: 

•

•

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج دور املجال البيئي وجمالية 

الب�ضاتني؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج: قرار التعاونية، اأحداث احلديقة، 

حوا�ص، اإح�ضار الرباميل، �ضكل الربميل؛ تخطيط الأ

حوا�ص و�ضكلها  �سناد: ا�ضتخراج قيا�ص اأبعاد الأ من االأ

وثمن 1m من ال�ضياج وقيا�ص اأبعاد الربميل؛

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

ن�ضاء ت�ضميم للحو�ضني  �ضناد لإ املنتظر،توظيف ال�ضياق والأ

وح�ضاب كلفة ت�ضييج احلو�ص الدائري وح�ضاب كمية املاء 

الالزمة مللء الربميل. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ر�ضم اأ�ضكال تعترب ت�ضميما للحو�ضني؛

القيام بح�ضابات وتقدمي عدد اعتربه مبلغ كلفة 

ال�ضياج؛

القيام بح�ضابات وحتديد كمية املاء الالزم مللء 

 .ℓ الربميل ب

•
•

•

ر�ضمت اأ�ضكال اعتربها ت�ضميما للحو�ضني؛

قمت بح�ضابات وحددت مبلغا اعتربه ثمن ال�ضياج الالزم لت�ضييج 

احلو�ص الدائري؛

 .ℓ قمت بح�ضابات وحددت كمية املاء الالزمة مللء الرباميل ب

•
•

•

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

 اإن�ضاء �ضكلني هند�ضيني �ضحيحني ح�ضب معطيات 

الوثيقة 1؛

اإجناز عمليات �ضرب �ضحيحة حل�ضاب كلفة �ضياج 

احلو�ص الدائري؛

اإجناز عمليات �ضرب �ضحيحة والتحويل لتحديد 

كمية املاء الالزمة مللء الرباميل. 

•

•

•

ت اإن�ضاء �ضحيحا �ضكلني هند�ضيني ح�ضب معطيات الوثيقة 1؛
اأن�ضاأ

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عمليات ال�ضرب حل�ضاب كلفة �ضياج احلو�ص 

الدائري؛

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عمليات ال�ضرب والتحويل لتحديد كمية املاء 

الالزمة مللء الربميل. 

•
•

•

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

احل�ضول على اأ�ضكال هند�ضية؛

التعبري بالوحدة املنا�ضبة. 

•
•

ح�ضلت على اأ�ضكال هند�ضية؛

عربت بالوحدة املنا�ضبة. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي ورقة باأجوبة وا�ضحة.  اإن�ضاءاتي واأجوبتي وا�ضحة؛

و�ضاخ.  ورقتي خالية من الأ

•
•

�,��x�x��=���,�

0,�x0,�x�,��x�.�=0,����m�

                                   =���,�l
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مي هدية لأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح 

الذاتي اإثر اأنهاء اإجناز 

التعليمات؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا دفعة 

واحدة؛

 احلل: انظر �ضبكة 

الت�ضحيح. 

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج املنا�ضبات التي تقدم فيها الهدايا؛

خ،�ضبب �ضناعة العلبة، منا�ضبة   من ال�سياق: ا�ضتخراج: طلب الأ

تقدمي الهدية، اللوازم التي اأح�ضرها؛

�سناد: ا�ضتخراج قيا�ص اأبعاد العلبة وقيا�ص اأبعاد الورقة   من االأ

�ضرطة؛ وقيا�ضات اأطوال الأ

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

�ضناد لر�ضم ن�ضر للعلبة ولتحديد ما اإذا كانت الورقة كافية  ال�ضياق والأ

لتغليف العلبة ولتحديد ال�ضريط الالزم لتزيني العلبة. 

•
•

•

•

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

مع3: ان�سجام  

نتاج االإ
مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

قدم ورقة 

باأجوبة منظمة 

ووا�ضحة.  

قدم ن�ضرا مقبول. 

 .../1

ü ا�ضتعمال �ضحيح ملعطيات الوثيقة1 وتقدمي 

ن�ضر مهما كانت النتيجة؛

اإن�ضاء �ضحيح لن�ضر متوازي امل�ضتطيالت 

ح�ضب القيا�ضات املقدمة يف الوثيقة

 .../1

ü

ü

قدم ن�ضر علبة،اعتربه ن�ضر 

العلبة املطلوبة، ولو كان 

خاطئا. 

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت
عرب بالوحدة املنا�ضبة 

 .cm2

 .../1

ü ا�ضتعمال �ضحيح لعمليتي ال�ضرب واجلمع 

مهما كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعمليات مثل: 

ن:  الورقة كافية لأ

 .../1

ü

ü

عداد 35 و25  ا�ضتعمل الأ

و15 و55 وقدم اأعدادا 

لتحديد ما اإذا كانت الورقة 

كافية للتغليف اأم ل. ولو كان 

خاطئا. 

 .../1

ü
ة 2

م
لي

ع
ت

عرب بالوحدة املنا�ضبة 

ال�ضريط  واختار   cm
طول باعتبار العقدة.  الأ

 .../1

ü ا�ضتعمال �ضحيح لعمليات اجلمع وال�ضرب 

مهما كانت النتيجة؛

اإجناز �ضحيح للعمليات مثل: 

1m90cm :ال�ضريط الالزم هو

 .../1 

ü

ü

ü

عداد 35 و25  ا�ضتعمل الأ

و15 وقدم عددا اعتربه كمية 

املاء الالزمة مللء اخلزان ولو 

كان اجلواب خاطئا. 

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح

(��x�) + (��x�) + (��x�) + (��x�) =��0cm
��0cm = �m�0cm

��x�00 = ��00

 ��00>���0

(��x��)x�  +  (��x��)x�  + (��x��)x� = 
���0cm�
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�ضالمية  �ضا�ضية و مراحلها يف الرتبية الإ الكفاية الأ

والتاريخ والرتبية على املواطنة

املرحلة 1

وىل ويف و�ضعية-م�ضكلة دالة وباعتماد اأ�ضناد م�ضورة اأو مكتوبة اأو م�ضموعة، يقدم املتعلم حال بتوظيف موارده  يف نهاية املرحلة الأ

ومكت�ضباته  النبوّية  والهجرة  احلديث  واآداب  و�ضفاته  اهلل  �ضريفةوبوحدانية  نبوّية  واأحاديث  كرمية  اآيات  من  يحفظه  مبا  املرتبطة 

املرتبطة بعهود ما قبل التاريخ. 

املرحلة 2 

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

والطعام  ال�ضلوك  واآداب  وال�ضيام  ووحدانيته  اهلل  وب�ضفات  �ضريفة  نبوّية  واأحاديث  كرمية  اآيات  من  يحفظه  مبا  املرتبطة  موارده 

وال�ضراب وطلب العلم والوعي باحلقوق والواجبات. 

املرحلة 3

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

ميان باهلل وال�ضيام والتحلي باآداب ال�ضلوك يف  موارده املرتبطة مبا يحفظه من اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �ضريفة ومكت�ضباته يف الإ

بتاريخ بالده.  احلديث والطعام ومبكت�ضباته املرتبطة 

�سا�سية املرحلة 4: الكفاية االأ

يقدم  اأو م�سموعة،  اأو م�سورة  اأ�سناد مكتوبة  دالة وباعتماد  ال�ساد�سة ويف و�سعية-م�سكلة  ال�سنة  نهاية  يف 

اجلانب  يف  �سريفة  نبوّية  واأحاديث  كرمية  اآيات  من  يحفظه  مبا  املرتبطة  مكت�سباته  بتوظيف  حال  املتعلم 

مياين العقائدي وال�سلوكي وما يرتبط بتاريخ بالده.  االإ

ال�ضنــة ال�ضاد�ضة



��

 حديث يف احلديقة

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 اإثر اإجناز كل 

تعليمة ؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة. 

•

•

•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات الثالث؛

اإجناز التعليمات تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج دور احلديث يف التوا�ضل بني النا�ص؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )�ضديقني،�ضعيد 

واأنت(،احلدث )احلديث عن �ضفات اهلل واآداب ال�ضلوك(؛

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

ال�ضريفني بع�ص �ضفات اهلل، اإذا تكلم املرء فليقل كالما طيبا،عدم 

التدخل فيما ل يعنينا؛

نتاج )ذكر �ضفتني  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

ن�ضان، فقرة عن  من �ضفات اهلل، فقرة تربط بني عظمة اهلل وخلقه لالإ

�ضالم(.  اآداب ال�ضلوك يف الإ

•
•

•

•

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

احلديث عن بع�ص معاين �ضفاة اهلل ووحدانيته؛

ن�ضان؛ احلديث عن عظمة اهلل تعاىل من خالل خلقه لالإ

احلديث عن اآداب ال�ضلوك يف ال�ضالم. 

•
•
•

حتدثت عن بع�ص معاين �ضفات اهلل ووحدايته؛

ن�ضان؛ حتدثت عن عظمة اهلل تعاىل من خالل خلقه لالإ

�ضالم؛ حتدثت عن اآداب ال�ضلوك يف الإ

ا�ضتعنت باآيات قراآنية واأحاديث نبوية �ضريفة. 

•
•
•
•

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

احلديث عن معاين �ضفاة اهلل ووحدانيته ب�ضكل �ضحيح؛

ن�ضان  احلديث عن عظمة اهلل تعاىل من خالل خلقه لالإ

ب�ضكل �ضحيح؛ 

�ضالم ب�ضكل �ضحيح.  احلديث عن اآداب ال�ضلوك يف الإ

•
•

•

حتدث عن معاين �ضفات اهلل ووحدانيته ب�ضكل �ضحيح؛

ن�ضان ب�ضكل  حتدث عن عظمة اهلل تعاىل من خالل خلقه لالإ

�ضحيح؛

�ضالم ب�ضكل �ضحيح؛ حتدث عن اآداب ال�ضلوك يف الإ

ا�ضتعان باآيات قراآنية واأحاديث نبوية �ضريفة �ضحيحة. 

•
•

•
•

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

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

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا. 

•
•

ما اأجنزته مت�ضل�ضال وله عالقة باملو�ضوع؛

دوات الربط ا�ضتعمال منطقي؛ ا�ضتعمايل لأ

مثلة املقدمة واقعية عن �ضلوك امل�ضلم.  الأ

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•يقدم املتعلم عمل مقروءا.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو

•
•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية  اإ�ضالمية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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  يف املخيم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

معاجلة فورية 

اإثر اإجناز كل 

تعليمة؛

معاجلة مركزة 

عند ال�ضرورة. 

•

•

مهلة للّتفكري؛

اجناز 

التعليمات 

فرديا دفعة 

واحدة؛

تقدمي اجناز كل 

تعليمة على 

حدة. 

•
•

•

طفال وتكوينهم؛ من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية املخيم يف تن�ضئة الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأمين ،زمالوؤه  واأنت( احلدث )تقدمي عر�ص 

باملخيم (؛

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

لقول اجلاهلني،كان خلق الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم م�ضتمدا من تعاليم القراآن، 

ميان بتمثله على م�ضتوى الوجدان وتنب الكالم القبيح(؛ ارتباط الإ

نتاج )فقرة عن �ضلوك امل�ضلم اأثناء  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

احلديث وال�ضت�ضهاد على ذلك، فقرة عن التدخل بالتي هي اأح�ضن والكالم الطيب 

خالق الفا�ضلة و طاعة اهلل ور�ضوله.  وما ينجم عنهما من خري،فقرة تربط بني الأ

•
•

•

•

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

ذكر �ضلوك امل�ضلم اأثناء احلديث؛

خالق الفا�ضلة يدخل يف طاعة اهلل  ذكر اأن حتلي امل�ضلم بالأ

جابة؛ ور�ضوله يف الإ

احلديث عن كيفية تدخل امل�ضلم يف احلديث بالتي هي 

اأح�ضن. 

•
•

•

ذكرت �ضلوك امل�ضلم اأثناء احلديث؛

كرثعن كيفية تدخل امل�ضلم يف  حتدثت يف جملتني على الأ

احلديث بالتي هي اأح�ضن؛

خالق الفا�ضلة يدخل يف  بينت يف جملتني اأن حتلي امل�ضلم بالأ

طاعة اهلل والر�ضول؛

ا�ضتعنت باآيات قراآنية واأحاديث نبوية �ضريفة. 

•
•

•

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

�ضحة ماذكر عن �ضلوك امل�ضلم اأثناء احلديث؛

�ضحة ماذكر عن كيفية تدخل امل�ضلم يف احلديث بالتي هي 

اأح�ضن �ضحيح؛

خالق الفا�ضلة.  �ضحة ما ذكرعن حتلي امل�ضلم بالأ

•
•

•

ما ذكرته عن �ضلوك امل�ضلم اأثناء احلديث �ضحيح؛

ما ذكرته عن كيفية تدخل امل�ضلم يف احلديث بالتي هي اأح�ضن 

�ضحيح؛

خالق الفا�ضلة �ضحيحا؛ ماذكرته عن حتلي امل�ضلم بالأ

ا�ضتعنت باآيات قراآنية واأحاديث نبوية �ضريفة.  

•
•

•
•

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

املنتوج مت�ضل�ضل؛ 

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقي. 

•
•

كان ما اأجنزته مت�ضل�ضال؛

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

كنت قد اأتيت باأمثلة واقعية عن �ضلوك امل�ضلم. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية  اإ�ضالمية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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 العلم

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 اإثر 

اإجناز كل تعليمة ؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة. 

•

•

•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات الثالث؛

اإجناز التعليمات 

تعليمة تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•
•

•

•

ن�ضان؛ من العنوان: ا�ضتخراج،معنى العلم واأهميته يف تطور حياة الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )والدكم  اإخوتك، اأخوك �ضمري 

ن�ضان(؛ واأنت(،احلدث )التحدث عن اأهمية العلم يف حياة الإ

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

العلماء عند اهلل،عالقة ر�ضا الوالدين بر�ضا اهلل(؛

نتاج )كتابة فقرة عن اأدب  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

�ضدقاء،  ال�ضتماع اإىل الوالدين ،فقرة تربز قيمة ال�ضتماع يف بناء العالقة بني الأ

ن�ضان(.  قل عن دور العلم يف حت�ضني حياة الإ كتابة مثالني على الأ

•
•

•

•

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

احلديث عن اآداب ال�ضتماع اإىل الوالدين؛

�ضغاء اإىل املتحدث يوؤدي اإىل متثني العالقة بني  ذكر اأن الإ

�ضدقاء ؛ الأ

ن�ضان.  اإعطاء اأمثلة عن دور العلم يف حت�ضني حياة الإ

•
•

•

حتّدثت عن اآداب ال�ضتماع اإىل الوالدين؛

�ضغاء اإىل املتحدث  يوؤدي اإىل متثني العالقة بني  ذكرت اأن الإ

�ضدقاء؛ الأ

ن�ضان؛ اأعطيت اأمثلة عن دور العلم يف حت�ضني حياة الإ

ا�ضتعنت باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية �ضريفة. 

•
•

•
•

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

اآداب ال�ضتماع  التي ذكرها املتعلم �ضحيحة؛

�ضغاء اإىل املتحدث  تناول املتعلم ب�ضكل �ضحيح اأن الإ

�ضدقاء.  يوؤدي اإىلمتتني العالقة بني الأ

•
•

ما ذكرته عن اآداب ال�ضتماع اإىل الوالدين �ضحيحا؛

�ضغاء اإىل املتحدث يوؤدي اإىل متتني  ما قد ذكرته عن كون  الإ

�ضدقاء �ضحيحا؛ العالقة بني الأ

ن�ضان  ما قدمته من اأمثلة عن دور العلم يف حت�ضني حياة الإ

�ضحيحا؛

ما ا�ضتعنت به من اآيات قراآنية اأ و اأحاديث نبوية �ضحيحا.  

•
•

•

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

املنتوج مت�ضل�ضل؛ 

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقي. 

•
•

كان ما اأجنزته مت�ضل�ضال؛

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

كنت قد قدمت اأمثلة واقعية عن �ضلوك امل�ضلم. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية  اإ�ضالمية الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

الطفل امل�ضلم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

معاجلة فورية اإثر 

اإجناز كل تعليمة؛

معاجلة مركزة 

عند ال�ضرورة. 

•

•

مهلة للّتفكري؛

اجناز 

التعليمات 

فرديا دفعة 

واحدة؛

تقدمي اجناز كل 

تعليمة على 

حدة. 

•
•

•

�ضالم؛ من العنوان: ا�ضتخراج بع�ص �ضلوكات الطفل امل�ضلم وعالقتها بتعاليم الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )جمعية احلي، اأ�ضدقاوؤك واأنت(، احلدث 

)احلديث عن اأدب الطفل امل�ضلم(؛

ية الكرمية و احلديث ال�ضريف )الكلم الطيب  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ من االأ

والعمل ال�ضالح يرفعان من �ضاأن امل�ضلم عند اهلل،ترفع املوؤمن عن ال�ضفات ال�ضيئة(، 

رجالن يتبادلن التحية بعد اأداء ال�ضالة؛

نتاج )حتديد �ضلوك الطفل امل�ضلم نحو  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

قل  قل يقويان العالقات بني النا�ص، ذكر عملني على الأ غريه، اقرتاح عملني على الأ

يقوم بهما امل�ضلم يف املنا�ضبات الدينية(.  

•
•

•

•

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

ذكر�ضلوك امل�ضلم نحو غريه؛ 

اقرتاح اأعمال تقوي الروابط الجتماعية؛

احلديث عن اأعمال يقوم بها امل�ضلم يف املنا�ضبات الدينية؛

•
•
•

حتّدثت عن �ضلوك امل�ضلم مع غريه؛ 

جتماعية؛ اقرتحت اأعمال تقوي الروابط الإ

حتّدثت عن اأعمال يقوم بها امل�ضلم يف املنا�ضبات الدينية؛

ا�ضتعنت باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية �ضريفة. 

•
•
•
•

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

ذكر �ضلوك امل�ضلم مع غريه ب�ضكل �ضحيح؛ 

ذكر اأعمال تقوي الروابط الجتماعية ب�ضكل �ضحيح؛

ذكر  اأعمال يقوم بها امل�ضلم يف املنا�ضبات الدينية ب�ضكل 

�ضحيح. 

•
•
•

ما ذكرته  عن �ضلوك امل�ضلم مع غريه �ضحيحا؛

جتماعية �ضحيحا؛ ما ذكرته عن اأعمال تقوي الروابط الإ

ما ذكرته  عن اأعمال يقوم بها امل�ضلم يف املنا�ضبات الدينية 

�ضحيحا؛

قد ا�ضتعنت باآيات قراآنية اأ و اأحاديث نبوية �ضريفة �ضحيحة. 

•
•
•

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

املنتوج مت�ضل�ضل ومرتبط باملو�ضوع؛ 

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا. 

•
•

كان ما اأجنزته مت�ضل�ضال وله عالقة باملو�ضوع؛

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

كنت قد اأتيت باأمثلة واقعية عن �ضلوك امل�ضلم. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

�ضبكة التحقق
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  فاطمةواحلمامة
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر اإجناز كل تعليمة ؛

معاجلة فورية اإثر اإجناز كل 

تعليمة ؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة. 

•

•

•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات الثالث؛

اإجناز التعليمات تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•
•

•

•

ن�ضان باحليوان؛ من العنوان: ا�ضتخراج عالقة الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )فاطمة واحلمامة(، احلدث 

)عثور فاطمة على حمامة متعبة(، املكان )حديقة(؛

�سناد: ا�ضتخراج دللت احلديثني )عاقبة من يعذب  من االأ

احليوانات،واأجر من يرحمها(،ما تقوم به الطفلة يف ال�ضورتني؛

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

خطار، ن�ضائح  كيفية اإطعام احلمامة،فقرة عن كيفية حمايتها من الأ

حول كيفية اإعادتها اإىل حياتها الطبيعية(. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ذكر كيفية اإطعام احلمامة؛ 

جابة؛ خطار يف الإ ذكر كيفية حمايتها من الأ

عادة احلمامة اإىل حياتها الطبيعية.  تقدمي ن�ضائح لإ

•
•
•

حتّدثت عن كيفية اإطعام احلمامة؛ 

خطار؛ حتّدثت عن كيفية حمايتها من الأ

عادة احلمامة اإىل حياتها الطبيعية؛ قدمت ن�ضائح لإ

ا�ضتعنت باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية �ضريفة. 

•
•
•
•

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

�ضحة ما ذكر عن كيفية اإطعام احلمامة؛

خطار؛ �ضحة ما ذكرعن كيفية حمايتها من الأ

عادة احلمامة اإىل حياتها  �ضحة ما ذكر من ن�ضائح لإ

الطبيعية. 

•
•
•

ما ذكره املتعلم عن كيفية اإطعام احلمامة �ضحيحا؛

خطار �ضحيحا؛ ما ذكره املتعلم عن كيفية حمايتها من الأ

عادة احلمامة اإىل حياتها الطبيعية  ما ذكره املتعلم من ن�ضائح لإ

�ضحيحا؛

قد ا�ضتعنت باآيات قراآنية اأ و اأحاديث نبوية �ضريفة ب�ضكل �ضحيح. 

•
•
•

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

املنتوج مت�ضل�ضل ومرتبط باملو�ضوع؛ 

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا. 

•
•

كان ما اأجنزته مت�ضل�ضال وله عالقة باملو�ضوع؛

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

كنت قد اأتيت باأمثلة واقعية عن �ضلوك امل�ضلم. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•
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اأّول �ضيام

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

معاجلة فورية 

اإثر اإجناز كل 

تعليمة؛

معاجلة مركزة 

عند ال�ضرورة. 

•

•

مهلة للّتفكري؛

اجناز التعليمات 

فرديا دفعة 

واحدة؛

تقدمي اجناز كل 

تعليمة على 

حدة. 

•
•

•

�ضالم؛ من العنوان: ا�ضتخراج التدرب على ال�ضيام كركن من اأركان الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأخوك ال�ضغري �ضعيد واأنت(،احلدث )�ضيام اأول 

يوم يف رم�ضان(؛

�سناد: ا�ضتخراج دللت احلديثني ) جزاء ال�ضائم عند اهلل تعاىل، واأهمية  من االأ

�ضدقائه ، اجللو�ص اإىل طاولة  عدم التدخل فيما ليعنيه بالن�ضبة للم�ضلم(، حتية الطفل لأ

فطار؛ الإ

نتاج )فقرة عن �ضلوك ال�ضائم يف البيت،  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

فقرة عن �ضلوك ال�ضائم يف املدر�ضة، فقرة عن �ضلوكه يف ال�ضارع (. 

•
•

•

•

معيار 

تقان الإ
دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
مع3: االن�سجام مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم 

عمال خاليا من 

ال�ضطب واملحو. 

يح�ضل املتعلم 

على ثالث نقط 

)3( اإذا: 

جابة  - كانت الإ

متكاملة؛

- كان ال�ضتدلل 

منطقيا؛

- مل يكن هناك 

تناق�ص. 

•

يح�ضل املتعلم على نقطة )1( اإذا اعتمد ما 

حاديث النبوية  حفظه من القراآن الكرمي والأ

ال�ضريفة وال�ضرية النبوية  بطريقة �ضحيحة وقدم 

معلومات �ضحيحة عن �ضلوك ال�ضائم يف البيت: 

)يقوم باأعمال منزلية، ل يغ�ضب، ل ينام طويال(. 

 .../1

• يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن 

�ضلوك ال�ضائم يف البيت. 

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة )1( اإذا اعتمد ما 

حاديث النبوية  حفظه من القراآن الكرمي والأ

ال�ضريفة وال�ضرية النبوية وبطريقة �ضحيحة وقدم 

معلومات �ضحيحة عن �ضلوك ال�ضائم يف املدر�ضة: 

)العمل، الن�ضباط(. 

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا حتّدث 

عن �ضلوك ال�ضائم يف 

املدر�ضة. 

 .../1 

•
ة 2

م
لي

ع
ت

ما  اعتمد  اإذا  يح�ضل املتعلم على نقطة )1( 

حاديث النبوية  حفظه من القراآن الكرمي والأ

ال�ضريفة وال�ضرية النبوية  بطريقة �ضحيحة وقدم 

معلومات �ضحيحة عن �ضلوك ال�ضائم يف ال�ضارع: 

)عدم الفراط يف ال�ضراء، اجتناب الغ�ضب، 

خر(.  التعاون مع الآ

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا حتّدث 

عن �ضلوك ال�ضائم يف 

ال�ضارع. 

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح
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 رم�ضان كرمي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق الذاتي 

اإثر اإجناز كل 

تعليمة ؛

معاجلة فورية اإثر 

اإجناز كل تعليمة 

؛

معاجلة مركزة 

عند ال�ضرورة. 

•

•

•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات 

الثالث؛

اإجناز التعليمات 

تعليمة تعليمة 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج مكانة �ضهر رم�ضان؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )�ضفيان واأنت(، احلدث )�ضهر رم�ضان(، 

املكان )بلدك(؛

ية الكرمية واحلديث ال�ضريف ) �ضوم رم�ضان  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ من االأ

فري�ضة على كل م�ضلم، واجتناب قول الزور والعمل به(، جماعة من امل�ضلمني يوؤدون 

�ضالة الرتاويح، مواطنون يحملون مواد غذائية اإىل موؤ�ض�ضة خريية؛

نتاج )فقرة عن �ضلوك امل�ضلم يف  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

عمال اخلريية التي  النهار خالل �ضهر رم�ضان وعن �ضلوكه  يف ليايل رم�ضان وعن الأ

يقوم بها امل�ضلم يف رم�ضان(. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ذكر �ضلوك امل�ضلم خالل النهار يف �ضهر رم�ضان؛

ذكر �ضلوك امل�ضلم خالل  الليل يف �ضهر رم�ضان؛

عمال اخلريية التي يقوم بها امل�ضلم يف �ضهر  احلديث عن الأ

رم�ضان. 

•
•
•

حتّدثت عن �ضلوك امل�ضلم خالل النهار يف �ضهر رم�ضان؛

حتّدثت عن �ضلوك امل�ضلم خالل  الليل يف �ضهر رم�ضان؛

عمال اخلريية التي يقوم بها امل�ضلم يف �ضهر  حتّدثت عن  الأ

رم�ضان؛

ا�ضتعنت باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية �ضريفة. 

•
•
•

•

دنى التحكم الأ

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

قد: 

ما حتدث عنه املتعلم من �ضلوك امل�ضلم خالل النهار يف �ضهر 

رم�ضان �ضحيح؛

عمال اخلريية التي  ما حتدث عنه املتعلم يف اإجابته عن الأ

يقوم بها امل�ضلم يف �ضهر رم�ضان �ضحيح. 

•

•

حتّدثت عن �ضلوك امل�ضلم خالل النهار يف �ضهر رم�ضان ب�ضكل 

�ضحيح؛

حتّدثت ب�ضكل �ضحيح عن �ضلوك امل�ضلم خالل  الليل يف �ضهر 

رم�ضان ؛

عمال اخلريية التي يقوم بها امل�ضلم  حتّدثت ب�ضكل �ضحيح عن  الأ

يف �ضهر رم�ضان؛

ا�ضتعنت باآيات قراآنية اأو اأحاديث نبوية �ضريفة �ضحيحة. 

•

•

•

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

املنتوج مت�ضل�ضل ومرتبط باملو�ضوع؛ 

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا. 

•
•

كان ما اأجنزته مت�ضل�ضال وله عالقة باملو�ضوع؛

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

كنت قد اأتيت باأمثلة واقعية عن �ضلوك امل�ضلم. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء وبدون حمو.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب. 

•
•
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عيد الفطر

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

مع3: 

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

يقّدم املتعلم 

عمال خاليا 

من ال�ضطب 

واملحو. 

ü
جابة  الإ

متكاملة؛

منطقية 

ال�ضتدلل؛

غياب 

التناق�ص. 

ü

ü

ü

يح�ضل املتعلم على نقطة )1( اإذا ما اعتمد 

حاديث النبوية  ما حفظه من القراآن الكرمي والأ

ال�ضريفة وال�ضرية النبوية، وبطريقة �ضحيحة عن 

اأعمال امل�ضلم يوم عيد الفطر. 

 .../1   

ü يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا 

عمال  حتّدث عن الأ

ال�ضاحلة. 

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

يتحدث املتعلم على نقطة )1( اإذا ما اعتمد 

حاديث النبوية  ما حفظه من القراآن الكرمي والأ

ال�ضريفة وال�ضرية النبوية وبطريقة �ضحيحة. 

يتحدث املتعلم عن اأثر زكاة عيد الفطر يف حياة 

ونفو�ص املحتاجني. 

 .../1 

ü

ü

يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا 

حتّدث عن زكاة عيد 

الفطر. 

 .../1

ü

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة )1( اإذا ما اعتمد 

حاديث  ما حفظه من القراآن الكرمي والأ

النبوية ال�ضريفة وال�ضرية النبوية وبطريقة 

�ضحيحة،يتحدث املتعلم عن عمل خريي يقوم به 

�ضافة اإىل الزكاة ب�ضكل  امل�ضلم يف عيد الفطر بالإ

�ضحيح. 

 .../1 

ü يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(:  اإذا 

حتّدث عن عمل 

خريي يقام مبنا�ضبة 

عيد الفطر. 

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

•مناق�ضة 
بهدف التحقق 

الذاتي اإثر 

اإجناز كل 

تعليمة ؛

مركزة  •معاجلة 
عند ال�ضرورة. 

•مهلة 
للّتفكري؛

•اإجناز 
التعليمات 

فرديا دفعة 

واحد؛

•تقدمي 
عمال.  الأ

•من العنوان: ا�ضتخراج اأبرز مظاهر عيد الفطر؛
•من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأخوك اأحمد واأنت(، احلدث )اأعمال امل�ضلم 

خالل عيد الفطر(؛

ية الكرمية واحلديث ال�ضريف )اأهمية الكلمة  �سناد: ا�ضتخراج دللت الآ •من االأ
الطيبة والعمل ال�ضالح عند اهلل تعاىل، واجب الزكاة خالل عيد الفطر واأهمية الوقت 

خراجها (، وا�ضتخراج من ال�ضور )ظهور الهالل اإعالنا بحلول العيد، اأجواء  املخ�ض�ص لإ

العيد(؛  

عمال التي يقوم بها  نتاج )فقرة عن الأ •من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ
امل�ضلم مبنا�ضبة العيد وعن اأثر زكاة الفطر على نفو�ص املحتاجني وتقدمي ن�ضيحة عن عمل 

خريي يقوم به امل�ضلم مبنا�ضبة عيد الفطر(. 
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ن�ضان البدائي اأن�ضطة الإ

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 مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر 

حتليل انتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

تقا�ضم يف جمموعات 

�ضغرى على م�ضتوى 

وىل والثانية؛ التعليمة الأ

قالم؛ تدوين روؤو�ص الأ

اجناز التعليمات الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•
•

•

ن�ضان البدائي؛ من العنوان: ا�ضتخراج املعلومات املتعلقة باأن�ضطة الإ

ن�ضان  من ال�سياق: ا�ضتخراج املعلومات واملعطيات املتعلقة بحياة الإ

البدائي؛

ن�ضان  �سناد: ا�ضتخراج نوع �ضكن ولبا�ص وبع�ص اأن�ضطة الإ  من االأ

دوات التي كان ي�ضتعملها؛ البدائي، بع�ص الأ

نتاج املنتظر: التحدث   من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

ن�ضطة  ن�ضان البدائي، وكذا بع�ص الأ عن م�ضكن، ومالب�ص، واأدوات الإ

التي كان يقوم بها. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

دوات  ن�ضان القدمي والأ احلديث عن م�ضكن ومالب�ص الإ

التي ا�ضتعملها؛

ن�ضان  ن�ضطة الفالحية وال�ضناعية لالإ  احلديث عن الأ

القدمي؛

طفال باملعامل التاريخية  تقدمي اقرتاحات لتح�ضي�ص الأ

باملنطقة. 

•

•

•

دوات  ن�ضان القدمي وكذا بع�ص الأ  حتدثت عن م�ضكن ومالب�ص الإ

التي ا�ضتعملها؛

ن�ضان القدمي؛ ن�ضطة الفالحية وال�ضناعية لالإ  حتدثت عن الأ

طفال باملعامل التاريخية مبنطقتي.   قدمت اقرتاحات لتح�ضي�ص الأ

•

•
•

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

ن�ضان القدمي وكذا بع�ص   احلديث عن م�ضكن ومالب�ص الإ

دوات التي ا�ضتعملها ب�ضكل �ضحيح؛ الأ

طفال باملعامل التاريخية  تقدمي  اقرتاحات لتح�ضي�ص الأ

باملنطقة ب�ضكل �ضحيح. 

•

•

دوات  ن�ضان القدمي وكذا بع�ص  الأ حتدثت عن م�ضكن ومالب�ص الإ

التي ا�ضتعملها ب�ضكل �ضحيح؛

ن�ضطة الفالحية وال�ضناعية   حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن الأ

ن�ضان القدمي؛ لالإ

طفال باملعامل التاريخية مبنطقتي.   قدمت اقرتاحات لتح�ضي�ص الأ

•

•

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

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

ن�ضان البدائي.  تقدمي اأمثلة واقعية عن اأن�ضطة الإ

•
•

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

ن�ضان البدائي؛ اأتيت باأمثلة واقعية عن اأن�ضطة الإ

وظفت اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

تقدمي عمل مقروء؛

تقدمي عمل لي�ص به حمو ول �ضطب. 

•
•

اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم بال�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•
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ن�ضان البدائي اأدوات الإ

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 مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

اإجناز 

التعليمات 

الثالث دفعة 

واحدة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على 

حدة. 

•

•

دوات التي كان ي�ضتعملها   من العنوان: ا�ضتخراج املعلومات املتعلقة بالأ

ن�ضان البدائي يف حياته؛ الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج كيفية م�ضاعدة اأمال يف اإعداد بطاقة معلومات حول 

ن�ضان البدائي؛ بع�ص مظاهر حياة الإ

ن�ضان البدائي؛ دوات التي ا�ضتعملها الإ �سناد: ا�ضتخراج اأمناط من الأ  من االأ

نتاج املنتظر: كيفية ح�ضول  من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

ن�ضان البدائي على الغذاء، والتحدث عن اأدوات �ضنعها، واأخريا التحدث  الإ

ثرية ملنطقة املتعلم.  عن خماطر ثالثة تهدد املعامل الأ

•

•

•
•

�ضبكة التحقق

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

ن�ضان البدائي عن  احلديث عن كيفية ح�ضول الإ

غذية؛ الأ

ن�ضان البدائي.   احلديث عن اأدوات �ضنعها الإ

•

•

غذية؛ ن�ضان البدائي عن الأ  حتدثت يف اإجابتي عن كيفية ح�ضول الإ

ن�ضان البدائي وا�ضتعملها يف   حتدثت يف اإجابتي عن اأدوات �ضنعها الإ

حياته؛

ثرية.   اقرتحت عليه كيفية املحافظة على املعامل الأ

•
•

•

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

ن�ضان  جابة ب�ضكل �ضحيح عن كيفية ح�ضول الإ الإ

البدائي عن الغذاء؛

�ضحة القرتاحات حول كيفية املحافظة على املعامل 

ثرية.  الأ

•

•

ن�ضان البدائي عن الغذاء �ضحيحة؛  اإجابتي عن كيفية ح�ضول الإ

ن�ضان البدائي وا�ضتعملها يف حياته   اإجابتي عن اأدوات �ضنعها الإ

�ضحيحة؛

ثرية �ضحيحة.   اقرتاحاتي حول كيفية املحافظة على املعامل الأ

•
•

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

ا�ضتعمل اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

تقدمي اأمثلة واقعية عن اأدوات �ضنعها وا�ضتعملها 

ن�ضان البدائي.  الإ

•
•

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

ن�ضان البدائي؛ اأتيت باأمثلة واقعية عن اأدوات �ضنعها وا�ضتعملها الإ

وظفت اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

قدم عمال مقروءا؛

قدم عمال لي�ص به حمو ول �ضطب. 

•
•

اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم بال�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•
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مراحل من تاريخ بالدي

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 مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

انتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

تقا�ضم يف جمموعات 

�ضغرى على م�ضتوى 

وىل والثانية؛ التعليمة الأ

قالم؛ تدوين روؤو�ص الأ

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج املعلومات املتعلقة مبراحل من تاريخ بالدي؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج املعلومات املتعلقة ببع�ص املاآثر التاريخية 

باملغرب؛

�سناد: ا�ضتخراج املعلومات املرتبطة بالعالقات التي ربطت بني  من االأ

ثري؛ املغاربة بالتجار الفينيقيني وجانب من موقع وليلي الأ

نتاج املنتظر: التحدث عن   من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

مازيغ له، وكذا عن بع�ص املراكز  الغزو الروماين للمغرب، وعن مقاومة الأ

الفينيقية والقرطاجية باملغرب. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

 احلديث عن الغزو الروماين للمغرب؛

مازيغية لهذا الغزو؛  احلديث عن املقاومة الأ

احلديث عن بع�ص املراكز الفينيقية والقرطاجية باملغرب. 

•
•
•

حتدثت عن الغزو الروماين للمغرب؛

مازيغية لهذا الغزو؛ حتدثت عن املقاومة الأ

 حتدثت عن بع�ص املراكز الفينيقية والقرطاجية باملغرب. 

•
•
•

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

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن الغزو الروماين للمغرب؛

مازيغية لهذا الغزو؛ احلديث ب�ضكل �ضحيح عن املقاومة الأ

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن بع�ص املراكز الفينيقية 

والقرطاجية باملغرب. 

•
•
•

حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن الغزو الروماين للمغرب؛

مازيغية لهذا الغزو؛ حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن املقاومة الأ

حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن بع�ص املراكز الفينيقية والقرطاجية 

باملغرب. 

•
•
•

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

ا�ضتعمال اأدوات الربط؛

توظيف اأفكار من�ضجمة؛

تقدمي اأفكار متدرجة ومنطقية. 

•
•
•

ا�ضتعملت اأدوات الربط؛

وظفت اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع؛

اأتيت باأفكار متدرجة ومنطقية. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

كتابة مقروءة؛

كتابة بدون حذف اأو �ضطب. 

•
•

اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم بال�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•
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�ضالمي  املغرب قبل الفتح الإ

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 اإجناز 

كل تعليمة؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

انتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج املعلومات املتعلقة بتاريخ املغرب قبل الفتح 

�ضالمي؛ الإ

ثري الروماين  من ال�سياق: ا�ضتخراج املعلومات املتعلقة باملوقع الأ

وليلي؛

�سناد: ا�ضتخراج املعلومات املرتبطة ببع�ص تاأثريات الفينيقيني  من االأ

ثرية وليلي؛ على املغاربة واملعلمة الأ

نتاج املنتظر: احلديث  من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

عن معلمة وليلي، وعن اقرتاح خطة حلمايتها واملحافظة عليها، وذكر بع�ص 

تاأثريات الفينيقيني على �ضكان املغرب. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

احلديث عن معلمة وليلي التاريخية؛

اقرتاح خطة حلماية هذه املعلمة التاريخية"وليلي". 

•
•

 حتدثت عن معلمة وليلي التاريخية؛

اقرتحت عليه خطة حلماية هذه املعلمة التاريخية"وليلي"؛

مازيغ.   حتدثت عن تاأثري الفينيقيني على �ضكان املغرب الأ

•
•
•

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

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن معلمة وليلي؛

 اقرتاح خطة حلماية هذه املعلمة التاريخية"وليلي" ب�ضكل 

�ضحيح. 

•
•

حتدثت عن معلمة وليلي ب�ضكل �ضحيح؛

 اقرتحت عليه خطة حلماية هذه املعلمة التاريخية"وليلي" ب�ضكل 

�ضحيح؛

مازيغ ب�ضكل   حتدثت عن تاأثري الفينيقيني على �ضكان املغرب الأ

�ضحيح. 

•
•

•

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

ا�ضتعمال اأدوات الربط؛

ا�ضتعمال اأفكارا من�ضجمة و متدرجة. 

•
•

ا�ضتعملت اأدوات الربط؛

ا�ضتعملت اأفكارا من�ضجمة؛

ا�ضتعملت اأفكارا متدرجة ومنطقية. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء لي�ص فيه حذف اأو �ضطب.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم بال�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•
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 معامل تاريخية باملغرب

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 مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

انتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

تقا�ضم يف جمموعات 

�ضغرى على م�ضتوى 

وىل والثانية؛ التعليمة الأ

قالم؛ تدوين روؤو�ص الأ

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•
•

•

من العنوان: ذكر اأ�ضماء املعامل التاريخية امل�ضهورة باملغرب؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: اعداد بطاقة ار�ضادات حول املعامل 

التاريخية باملغرب؛

وىل،وا�ضم امللك يف  �سناد: ا�ضتخراج ا�ضم املعلمة يف الوثيقة الأ من االأ

الوثيقة الثانية؛

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

ذكر اأهمية وليلي التاريخية، ذكر املعامل التاريخية ملدينة فا�ص، تو�ضيح 

�ضلوك الزائر اإىل املاآثر التاريخية. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

احلديث عن اأهمية موقع وليلي التاريخية؛

احلديث عن املعامل التاريخية التي ميزت فا�ص يف 

دار�ضة؛ عهد الأ

احلديث عن ال�ضلوكات املواطنة اأثناء زيارة املاآثر 

التاريخية. 

•
•

•

حتدثت عن اأهمية وليلي التاريخية؛

دار�ضة؛ حتدثت عن املعامل التاريخية التي ميزت فا�ص يف عهد الأ

حتدثت عن ال�ضلوكات املواطنة اأثناء زيارة املاآثر التاريخية. 

•
•
•

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

 احلديث ب�ضكل �ضحيح عن اأهمية وليلي التاريخية؛

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن املعامل التاريخية التي 

دار�ضة؛ ميزت فا�ص يف عهد الأ

 احلديث ب�ضكل �ضحيح عن ال�ضلوكات املواطنة اأثناء 

زيارة املاآثر التاريخية. 

•
•

•

حتدثت عن اأهمية وليلي التاريخية ب�ضكل �ضحيح؛

دار�ضة   حتدثت عن املعامل التاريخية التي ميزت فا�ص يف عهد الأ

ب�ضكل �ضحيح؛

 حتدثت عن ال�ضلوكات املواطنة اأثناء زيارة املاآثر التاريخية ب�ضكل 

�ضحيح. 

•
•

•

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

ا�ضتعمال اأدوات الربطا�ضتعمال منطقيا؛

تقدمي اأمثلة منطقية عن املعامل التاريخية باملغرب؛

توظيف اأفكار من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•
•

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

اأتيت باأمثلة واقعية عن املعامل التاريخية باملغرب؛

وظفت اأفكارا من�ضجمة حول املو�ضوع. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•قدم عمال مقروءا لي�ص به حذف اأو �ضطب.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم بال�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6التاريخ والرتبية على املواطنة الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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مراحل من تاريخ بالدي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي 

على اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر اجناز كل 

تعليمة؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•

•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج معطيات من تاريخ املغرب. 

حداث التاريخية  من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: اعداد ملف حول الأ

�ضالمي.  التي عرفها املغرب قبل الفتح الإ

وىل والثانية.  �سناد: ا�ضتخراج مو�ضوع ومكونات الوثيقة الأ من االأ

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

مازيغية باملغرب،ذكر ثالث  ثار الرومانية الأ - املحتوى: ذكربع�ص الآ

�ضالمية باملغرب،تو�ضيح حقوق  مرتكزات تاأ�ض�ضت عليها الدولة الإ

الطفل املن�ضجمة مع قيم ال�ضالم. 

•
•

•
•

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

مع3: 

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

يقّدم املتعلم 

عمال مقروءا 

وخاليا من 

ال�ضطب واملحو. 

يح�ضل املتعلم 

على ثالث نقط 

اإذا كان اإنتاجه 

يت�ضم بالرتابط 

والن�ضجام 

والتدرج. 

•

يح�ضل املتعلم على نقطة )1( اإذا 

ذكر اأحداثا واآثارا رومانية واأمازيغية  

ب�ضكل �ضحيح باملغرب. 

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة )1(: 

اإذا حتّدث عن اآثار رومانية 

جابة غري  واأمازيغية واإن كانت الإ

�ضحيحة. 

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

يتحدث املتعلم على نقطة )1( اإذا 

ذكر مرتكزا من مرتكزات الدول 

�ضالمية  التي تعاقبت على حكم  الإ

املغرب ب�ضكل �ضحيح. 

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة )1( 

اإذا حتّدث عن دولة اإ�ضالمية واإن 

جابة غري �ضحيحة.  كانت الإ

 .../1

ü
ة 2

م
لي

ع
ت

يح�ضالملتعلم على نقطة )1(

اإذا ذكر حقوق الطفل اّلتي توافق 

�ضالمية.  القّيم الإ

 .../1

ü
يح�ضل املتعلم على نقطة )1( 

اإذا حتّدث عن حقوق الطفل واإن 

جابة غري�ضحيحة.  كانت الإ

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3  جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 6التاريخ والرتبية على املواطنة الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ
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  ماآثربالدي
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

انتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•

تقا�ضم يف جمموعات 

�ضغرى على م�ضتوى 

وىل والثانية؛ التعليمة الأ

قالم؛ تدوين روؤو�ص الأ

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•
•

•

من العنوان: تذكر بع�ص املاآثر التاريخية القدمية باملغرب؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: م�ضاعدة �ضديق على اإعداد عر�ص 

حول اأهم املاآثر التاريخية باملغرب؛

وىل  �سناد: ا�ضتخراج اأ�ضماء ال�ضور الواردة بالوثيقتني الأ من االأ

والثانية واملعلومات املتعلقة بهما؛

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

�ضالم،   املحتوى: ذكرتاريخ معلمتني تاريخيتني لفرتة ما قبل الإ

�ضول  ذكر تاريخ معلمتني تاريخيتني اإ�ضالميتني باملغرب، تو�ضيح الأ

التاريخية للهوية املغربية. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

احلديث عن معلمتني تاريخيتني لفرتة ما قبل 

�ضالم باملغرب؛ الإ

احلديث عن معلمتني تاريخيتني اإ�ضالميتني 

باملغرب؛

�ضول التاريخية للهوية املغربية.  احلديث عن الأ

•

•

•

�ضالم باملغرب؛  حتدثت عن معلمتني تاريخيتني لفرتة ما قبل الإ

 حتدثت عن معلمتني تاريخيتني اإ�ضالميتني باملغرب؛

�ضول التاريخية للهوية املغربية.   حتدثت عن الأ

•
•
•

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

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن معلمتني تاريخيتني 

�ضالم باملغرب؛  لفرتة ما قبل الإ

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن معلمتني تاريخيتني 

اإ�ضالميتني باملغرب؛

�ضول التاريخية  احلديث ب�ضكل �ضحيح عن الأ

للهوية املغربية. 

•

•

•

�ضالم باملغرب ب�ضكل   حتدثت عن معلمتني تاريخيتني لفرتة ما قبل الإ

�ضحيح؛ 

 حتدثت عن معلمتني تاريخيتني اإ�ضالميتني باملغرب ب�ضكل �ضحيح؛

�ضول التاريخية للهوية املغربية ب�ضكل �ضحيح.   حتدثت عن الأ

•

•
•

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

ا�ضتعمال اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

تقدمي اأمثلة واقعية عن الهوية املغربية؛

توظيف اأفكارا من�ضجمة ومنطقية حول املو�ضوع. 

•
•
•

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال منطقيا؛

اأتيت باأمثلة واقعية عن الهوية املغربية؛

وظفت اأفكارا من�ضجمة ومنطقية حول املو�ضوع. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء وبدون حذف اأو �ضطب.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم بال�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول حمو. 

•
•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6التاريخ والرتبية على املواطنة الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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ثقافة بالدي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي 

على اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر اإجناز كل 

تعليمة؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة على 

اإثر حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث. 

•

•

•

اإجناز 

التعليمات 

الثالث 

فرديا؛

تقدمي اإجناز 

كل تعليمة 

على حدة. 

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن ثقافة املغرب لها اأ�ضول وجذور يف التاريخ. 

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: تقدمي معلومات عن تاريخ املغرب. 

وىل والثانية.  �سناد: ا�ضتخراج م�ضمون ال�ضورتني بالوثيقة الأ  من االأ

نتاج املنتظر: املحتوى:  من التعليمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

مازيغ بالفينيقيني والقرطاجيني،  تو�ضيح عالقة واحدة من عالقات الأ

عمال  �ضالمية يف احل�ضارة املغربية، ذكر عمل من الأ تو�ضيح تاأثري الثقافة الإ

التي ترمي اإىل حماية الرتاث الوطني. 

•
•
•
•

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص

مع3: 

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

يقّدم املتعلم عمال 

مقروءا وخاليا من 

ال�ضطب واملحو. 

•

يح�ضل املتعلم 

على ثالث 

نقط اإذا كان 

اإنتاجه يت�ضم 

بالرتابط 

والن�ضجام 

والتدرج. 

•

يح�ضل املتعلم على نقطة )1( اإذا 

ذكر واحدة من العالقات اّلتي 

مازيغ الفنيقيني  كانت قائمة بني الأ

اأوالقرطاجيني يف املغرب ب�ضكل 

�ضحيح. 

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة )1(  

اإذا حتّدث عن عالقة واحدة 

من عالقة املغاربة بالفنيقيني 

والقرطاجيني واإن كانت 

جابة غري�ضحيحة.  الإ

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة )1(اإذا 

حتّدث عن واحد من تاأثريات 

�ضالمية يف احل�ضارة  الثقافة الإ

املغربية ب�ضكل �ضحيح. 

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1( اإذا حتّدث عن تاأثري 

�ضالمية  يف احل�ضارة  الثقافة الإ

جابة غري  املغربية واإن كانت الإ

�ضحيحة. 

 .../1

ü
ة 2

م
لي

ع
ت

يح�ضل املتعلم على نقطة )1( اإذا 

ذكر اأعمال �ضاحلة للمحافظة على 

ثرية ب�ضكل �ضحيح.  املعامل الأ

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1( اإذا حتّدث عن اأعمال 

جابة غري  �ضاحلة  واإن كانت الإ

�ضحيحة. 

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

 .../1  .../3  .../3  .../3  جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 6التاريخ والرتبية 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

وىل من ال�ضنة ال�ضاد�ضة ويف و�ضعية م�ضكلة دالة يف الن�ضاط العلمي واجلغرافيا، وباعـتماد اأ�ضناد مكتوبة اأو   يف نهاية املرحة الأ

بالكهرباء والرّتبة والتلّوث.   م�ضورة يقدم املتعلم حال بتوظيف مكت�ضباته املتعلقة 

املرحلة 2 

اأو  اأ�ضناد مكتوبة  العلمي واجلغرافيا، وباعتماد  الن�ضاط  ال�ضاد�ضة ويف و�ضعية م�ضكلة دالة يف  ال�ضنة  الثانية من  املرحلة  نهاية  يف 

على  واملحافظة  يف 
ّ
الر القت�ضادية يف  احلياة  والّطاقة وخ�ضائ�ص  بالرّتبة  املتعّلقة  مكت�ضباته  بتوظيف  املتــعلم حال  يقّدم  م�ضورة 

البيئة.       

املرحلة 3

يف نهاية املرحلة الثالثة ويف و�ضعية م�ضكلة دالة يف الن�ضاط العلمي واجلــغرافيا وباعتماد اأ�ضناد مكتوبة اأو م�ضورة يقدم املتعلم 

البيئة.   والفلك واملحافظة على  بال�ضغط  املتعّلقة  بتوظيف مكت�ضبـاته  حال 

�سا�سية املرحلة 4: الكفاية االأ

اأ�سناد مكتوبة   يف نهاية ال�سنة ال�ساد�سة ويف و�سعية م�سكلة دالة يف الن�ساط العلمي واجلغــرافيا وباعتماد 

اأو م�سورة يقّدم املتعلم حال بتوظيف مكت�سباته املتعلقة باملــنهج العلمي وباملحافظة على البيئة والرثوات 

الطبيعية واملادة والطاقة. 

ال�ضنــة ال�ضاد�ضة
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زيارة البحرية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

حتّقق 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؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمتني 1و2؛

اإجناز فردي للتعليمات 

الثالث دفعة واحدة؛

عمال تعليمة  تقدمي الأ

تعليمة. 

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول زيارة البحرية؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: اإعداد برنامج خرجة اإىل 

بحرية؛

�سناد: و�ضف امل�ضهد: عائالت على جانب البحرية،   من االأ

واأطفال يلعبون،وغابة حتيط بالبحرية؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

-اقرتاح اأن�ضطة واألعاب ريا�ضية ل ت�ضر بالبيئة؛

-اقرتاح تدوين ثالثة اأ�ضماء ملكونات الرتبة املجاورة للبحرية؛ 

-احلديث عن كيفية املحافظة على النباتات والطيور. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

 اقرتاح تدوين ثالثة اأ�ضماء ملكونات الرتبة؛

احلديث عن كيفية املحافظة عن النباتات 

�ضجار.  والأ

•
•

 اقرتحت عليهم األعابا واأن�ضطة ريا�ضية لت�ضر بالبيئة؛

 اقرتحت عليهم تدوين ثالثة اأ�ضماء ملكونات الرتبة؛

�ضجار.   حدثتهم عن املحافظة على النباتات والأ

•
•
•

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

اقرتح عليهم األعابا واأن�ضطة ريا�ضية لت�ضر 

بالبيئة؛

 اقرتح عليهم تدوين ثالثة اأ�ضماء ملكونات 

الرتبة. 

•

•

اقرتحت عليهم األعابا واأن�ضطة ريا�ضية لت�ضر بالبيئة؛

 اقرتحت عليهم تدوين ثالثة اأ�ضماء ملكونات الرتبة املجاورة للبحرية؛

�ضجار اأثناء زيارة البحرية.  حدثتهم عن كيفية املحافظة على النباتات والأ

•
•
•

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

اإجابة متكاملة؛

ال�ضتدلل منطقي. 

•
•

جابة متكاملة؛ الإ

ال�ضتدلل منطقي. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•تقدمي عمل مقروء وبدون حمو.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلمي  واجلغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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 اأين ال�ضوء؟ 

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

حتّقق 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 

للّتعليمات الثالث 

دفعة واحدة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول ال�ضوء؛

خ؛ من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: وجود عطب كهربائي يف غرفة الأ

�سناد: و�ضف امل�ضهد: بطارية وم�ضباح؛ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

-تو�ضيح اأ�ضباب عدم ا�ضتغال امل�ضباح؛

-�ضرح عنا�ضر الدارة الكهربائية و�ضروط ا�ضتغالها؛

-حتديد م�ضادر اأخرى للطاقة. 

•
•
•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلمي  واجلغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ

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

تو�ضيح اأ�ضباب عدم ا�ضتغال امل�ضباح؛

احلديث عن عنا�ضر الدارة الكهربائية؛

احلديث عن م�ضادر اأخرى للطاقة. 

•
•
•

و�ضحت اأ�ضباب عدم ا�ضتغال امل�ضباح؛

حتدثت عن عنا�ضر الدارة الكهربائية؛

حتدثت عن �ضروط ا�ضتغال الدارة الكهربائية؛

حتدثت عن م�ضادر اأخرى للطاقة. 

•
•
•
•

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

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن عدم ا�ضتغال 

امل�ضباح؛

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن �ضروط ا�ضتغال 

الدارة الكهربائية؛

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن م�ضادر اأخرى 

للطاقة؛

•

•

•

و�ضحت بع�ص اأ�ضباب عدم ا�ضتغعال امل�ضباح ب�ضكل �ضحيح؛

حتدثت عن عنا�ضر الدارة الكهربائية ب�ضكل �ضحيح؛

حتدثت عن �ضروط ا�ضتغال الدارة الكهربائية ب�ضكل �ضحيح؛

حتدثت عن م�ضادر اأخرى للطاقة ب�ضكل �ضحيح. 

•
•
•
•

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

•ا�ضتعمال اأدوات الربط.  ا�ضتعملت اأدوات الربط؛

اعتمدت الرتتيب يف اإجابتي. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

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

اأن عملي خال من ال�ضطب وامل�ضح. 

•
•



��

 زيارة اإىل البادية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق 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؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمتني 1و2؛

اإجناز فردي 

للتعليمات الثالث 

دفعة واحدة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول زيارة اإىل البادية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: ال�ضفر اإىل البادية ومالحظة املولد الكهربائي؛

�سناد: و�ضف امل�ضهد: قرية،مولد كهربائي ي�ضل البيوت باأ�ضالك  من االأ

كهربائية؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

-�ضرح ا�ضتعمال املولد الكهربائي باملنزل والب�ضتان؛

-�ضرح العنا�ضر التي يتكون منها الرتكيب الكهربائي باملنزل؛

-تو�ضيح اأخطار التيار الكهربائي. 

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

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

�ضرح ا�ضتعمالت املولد الكهربائي يف املنزل والب�ضتان؛  

�ضرح الرتكيب الكهربائي املنزيل: 

- على التوايل؛

- على التوازي.  

•
•

- فيم ي�ضتعمل املولد الكهربائي يف املنزل والب�ضتان ؛ 

- الرتكيب الكهربائي املنزيل: التوايل ،التوازي؛  

-اأخطار التيار الكهربائي. 

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

�ضتعمالت املتعددة  احلديث ب�ضكل �ضحيح عن الإ

للمولدات الكهربائية يف املنزل والب�ضتان؛

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن اأخطار التيار الكهربائي. 

•

•

كنت قد ا�ضتعملت معلوماتي حول الكهرباء يف ا�ضتعمال 

املولدات الكهربائية ب�ضكل �ضحيح؛

كنت قد ا�ضتعملت الرتكيب على التوازي والرتكيب على التوايل 

يف الدارة الكهربائية ب�ضكل �ضحيح؛

حتدتث على اأخطار التيار الكهربائي ب�ضكل �ضحيح. 

•

•

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

•ترتيب املعلومات بطريقة �ضحيحة.  رتبت معلوماتي ترتيبا �ضحيحا؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط بطريقة �ضليمة. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من

•التقدمي بكتابة مقروءة.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأن ورقتي خالية من ال�ضطب. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلمي  واجلغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ
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 اأهمية ال�ضدود

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

حتّقق 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 للّتعليمات 

الثالث دفعة واحدة؛

عمال تعليمة  تقدمي الأ

تعليمة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول ال�ّضدود؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأهّمية ال�ضدود؛

�سناد: و�ضف امل�ضهد واكت�ضاف اأدوار ال�ضدود؛ من االأ

نتاج املنتظر:   من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

 -  احلديث عن اأدوار ال�ضدود؛

 - �ضرح دور ال�ضّد يف اإنتاج الطاقة الكهربائية؛

 - احلديث عن كيفية املحافظة على الطاقة الكهربائية باملنزل. 

•
•
•
•

�ضبكة التحقق

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

احلديث عن دور ال�ضدود؛

احلديث عن دور ال�ضد يف اإنتاج الطاقة الكهربائية؛

احلديث عن كيفية املحافظة على الطاقة الكهربائية باملنزل.  

•
•
•

حتدثت عن اأدوار ال�ضدود ؛

حتدثت عن دور ال�ضد يف اإنتاج الطاقة الكهربائية؛

حتدثت عن كيفية املحافظة على الطاقة الكهربائية باملنزل. 

•
•
•

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

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن دور ال�ضدود؛

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن دور ال�ضد يف اإنتاج الطاقة 

الكهربائية؛

احلديث ب�ضكل �ضحيح عن كيفية املحافظة على الطاقة 

الكهربائية باملنزل. 

•
•

•

حتدتث عن اأدوار ال�ضدود ب�ضكل �ضحيح؛

حتدثت عن دور ال�ضد يف اإنتاج الطاقة الكهربائية ب�ضكل �ضحيح؛

حتدثت عن كيفية املحافظة على الطاقة الكهربائية باملنزل ب�ضكل 

�ضحيح. 

•
•
•

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

فكار ب�ضكل �ضحيح.  •ترتيب الأ اأنني رتبت اأفكاري جيدا؛

اأن جميع اأفكاري متعلقة باملو�ضوع. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•التقدمي بكتابة مقروءة.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأن عملي خال من ال�ضطب. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلمي  واجلغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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ر�س ال�ضم�س والأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

حتّقق 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؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمتني 1و2؛

اإجناز فردي 

للتعليمات الثالث 

دفعة واحدة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•
•

•

•

ر�ص )م�ضدر طاقي(؛ من العنوان: ا�ضتنتاج اأن ال�ضم�ص لها عالقة بالأ

 من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن هناك اأخطاء يف احلوا الذي دار بني كمال و�ضمري؛

ر�ضية بال�ضم�ص داخل املجموعة  �سناد: ا�ضتنتاج عالقة الكرة الأ من االأ

ال�ضم�ضية؛

نتاج املنتظر:  من املهّمة: ا�ضتنتاج املهّمة و الإ

ر�ص؛ - تبيان تاأثري ال�ضم�ص على الأ

- تقدمي �ضروح حول تغري �ضكل القمر خالل ال�ضهر الواحد؛

ربعة.  - تقدمي �ضروح حول تغري الف�ضول الأ

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

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

ر�ص؛ تناول مدى تاأثري ال�ضم�ص على الأ

تناول منظر ال�ضماء و�ضكل القمر خالل ال�ضهر 

الواحد. 

•
•

ر�ص؛   حتدثت عن تاأثري ال�ضم�ص على الأ

 حتدثت عن منظر ال�ضماء و�ضكل القمر خالل ال�ضهر الواحد؛

 حتدثت عن ال�ضرح الذي اأعطاه �ضمري حول تغيري الف�ضول. 

•
•
•

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

ر�ص بطريقة  تو�ضيح كيفية تاأثري ال�ضم�ص على الأ

�ضحيحة؛

تف�ضري كيفية تغري �ضكل القمر خالل ال�ضهر الواحد 

بطريقة �ضحيحة. 

•

•

ر�ص �ضحيحا؛ ما ذكرته عن تاأثري ال�ضم�ص على الأ

 ما ذكرته عن منظر ال�ضماء و�ضكل القمر خالل ال�ضهر الواحد 

�ضحيحا؛

ما قدمته من �ضرح ل�ضمري �ضحيحا. 

•
•

•

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

جابة مت�ضل�ضلة؛ طريقة العر�ص لالإ

نتاج.  غياب احل�ضو والتناق�ص يف الإ

•
•

غياب التناق�ص؛

غياب احل�ضو. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

تقدمي الورقة؛

مقروئية اخلط. 

•
•

اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم بال�ضطب. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلمي  واجلغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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ربعة  الف�ضول الأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعّلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•
•
•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز فردي للّتعليمات 

الثالث دفعة واحدة؛

عمال تعليمة  تقدمي الأ

تعليمة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتنتاج اأن ف�ضول ال�ضنة اأربعة؛

 من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلوار به اأخطاء علمية؛

�سناد: ا�ضتنتاج اأن الر�ضم خا�ص بتعاقب الف�ضول؛ من االأ

نتاج املنتظر:  من املهّمة: ا�ضتنتاج املهّمة و الإ

ر�ص وتعليل اجلواب؛ - �ضرح حركة الأ

ربعة وتعليل اجلواب؛ - تف�ضري تعاقب الف�ضول الأ

- تقدمي �ضروح عن ا�ضاءة القمر وتعليل اجلواب. 

•
•
•
•

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة 

العر�ص
مع3: االن�سجام مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم عمال 

خاليا من ال�ضطب 

واملحو. 

•

يح�ضل املتعلم 

على 3 نقط اإذا: 

جابة  - كانت الإ

متكاملة؛

- كان ال�ضتدلل 

منطقيا؛

مل يكن هناك 

تناق�ص. 

•

يح�ضل املتعلم على نقطة واحدة اإذا ف�ضر 

ر�ص حول  تعاقب الليل والنهار بدوران الأ

حمورها. 

 .../2

• يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن 

ر�ص ولو كانت  حركة الأ

جابة خاطئة.  الإ

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة واحدة اإذا حتدث 

ر�ص حول ال�ضم�ص لتعاقب  عن دوران الأ

ربعة: �ضتاء، ربيع، �ضيف،  الف�ضول الأ

خريف. 

 .../2

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة )1(: اإذا حتّدث 

عن تعاقب الف�ضول ولو 

ب�ضكل غري �ضحيح. 

 .../1 .

•
ة 2

م
لي

ع
ت

يح�ضل املتعلم على نقطة واحدة اإذا حتدث 

عن كون القمر ي�ضتمد نوره من ال�ضم�ص 

نه جنم مظلم.  لأ

 .../2

• يح�ضل املتعلم على نقطة 

)1(: اإذا حتّدث عن 

اإ�ضاءة القمر ولو ب�ضكل 

غري �ضحيح. 

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلمي  واجلغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ
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 فرجة مل تتم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

حتّقق 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 

الفردي؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمتني 1و 2؛

اإجناز فردي 

للتعليمات الثالث 

دفعة واحدة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•

•

•

•

من العنوان: ا�ضتنتاج اأن الفرجة �ضاعت؛

من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن الطفل كان ي�ضاهد برناجما وانقطع 

التيارالكهربائي؛

�سناد: ا�ضتنتاج اأن التيار انقطع، ال�ضمعة م�ضتعلة والطفل يحدث   من االأ

اأخاه، التلفاز معطل؛ 

نتاج املنتظر:  من املهّمة: اكت�ضاف املهّمة وموا�ضفات الإ

- ذكر �ضببني من اأ�ضباب انقطاع التيار الكهربائي،

ر�ص حول ال�ضم�ص، - احلديث عن دوران الأ

- احلديث عن كيفية املحافظة على البيئة يف احلي. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

احلديث عن �ضببني من اأ�ضباب انقطاع التيار 

الكهربائي؛

ر�ص حول ال�ضم�ص؛ احلديث عن كيفية دوران الأ

احلديث عن كيفية املحافظة على البيئة يف احلي. 

•

•
•

حتدثت يف اإجابتي عن �ضببني من اأ�ضباب انقطاع التيار الكهربائي؛

ر�ص حول ال�ضم�ص؛ حتدثت عن كيفية دوران الأ

حتدثت عن كيفية املحافظة على البيئة يف احلي. 

•
•
•

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

 ما ذكر عن اأ�ضباب انقطاع التيار الكهربائي �ضحيح؛

ر�ص حول ال�ضم�ص   ما ذكر عن كيفية دوران الأ

�ضحيح؛

 ما ذكر عن املحافظة على البيئة يف حيه �ضحيح. 

•
•

•

ما ذكرته عن �ضبب انقطاع التيار الكهربائي �ضحيحا؛

ر�ص حول ال�ضم�ص �ضحيحا؛ ما ذكرته عن كيفية دوران الأ

ما ذكرته عن كيفية املحافظة على البيئة يف احلي �ضحيحا. 

•
•
•

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

•هناك ارتباط بني ما ومت تو�ضيحه وما هو مطلوب.  •ما اإذا كان هناك ارتباط بني ما ذكرته وما هو مطلوب. 

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من: 

•التقدمي بكتابة مقروءة.  اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم بال�ضطب. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلمي  واجلغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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 حفل عقيقة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعّلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•
•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز فردي 

للّتعليمات الثالث 

دفعة واحدة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة تعليمة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتنتاج اأن احلديث عن حفل عقيقة؛

 من ال�سياق: ا�ضتنتاج ال�ضتعدادات للحفل؛

طار املكاين )داخل املطبخ( حمتواه )اأدوات  �سناد: ا�ضتنتاج الإ من االأ

كهربائية(؛

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

- تف�ضري �ضبب انقطاع التيار الكهربائي؛

- ذكر اأخطار التيار الكهربائي وكيفية الحتياط منها؛

خطار.  - تقدمي حل لتفادي مثل هذه الأ

•
•
•

•

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة 

العر�ص
مع3: االن�سجام مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم عمال 

خاليا من ال�ضطب 

واملحو. 

•

يح�ضل املتعلم 

على 3 نقط اإذا: 

جابة  - كانت الإ

متكاملة؛

- كان 

ال�ضتدلل 

منطقيا؛

مل يكن هناك 

تناق�ص. 

•

يح�ضل املتعلم على نقطة واحدة اإذا ف�ضر اأن 

تركيب عدة اأجهزة كهربائية يف نف�ص ماأخذ التيار 

قد يجعل الفا�ضل يقطع التيار

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة: اإذا حتّدث عن 

�ضبب انقطاع التيار 

الكهربائي باملنزل. 

 .../1

•

ة 1
م

لي
ع

ت
يح�ضل املتعلم على نقطة واحدة  اإذا حتدث عن: 

- كون الكهرباء ي�ضعق ويقتل... 

- عدم م�ص �ضلك الطور وال�ضلك املحايد معا؛

ر�ص معا؛ - عدم م�ص �ضلك الطور و�ضطح الأ

- يجب قطع التيار بوا�ضطة الفا�ضل قبل اإ�ضالح 

اأي عطب يف الدارة الكهربائية باملنزل. 

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة: اإذا حتّدث ولو 

ب�ضكل خاطئ عن 

اأخطار التيار الكهربائي 

والحتياط منه. 

 .../1

•
ة 2

م
لي

ع
ت

يح�ضل املتعلم على نقطة واحدة  اإذا حتدث عن 

عدم تركيب عدة اأجهزة كهربائية يف ماأخذ واحد 

للتيار وعدم ت�ضغيلها دفعة واحدة. 

 .../1

• يح�ضل املتعلم على 

نقطة: اإذا حتّدث عن 

طريقة لتفادي مثل هذه 

خطاء الأ

 .../1

•

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلمي  واجلغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ
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�ضا�ضية و مراحلها  يف الرتبية الفنية الكفاية الأ

املرحلة 1

وىل من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ويف و�ضعية دالة، وبال�ضتعانة باأ�ضناد مر�ضومة وم�ضورة  ومادية، يقدم املتعلم)ة( منتوجا  يف نهاية املرحلة الأ

فنيا، موظفا اخلط العربي وخطوطا اأخرى. 

املرحلة 2 

 يف نهاية املرحلة الثانية من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ويف و�ضعية دالة، وباعتماد اأ�ضناد مر�ضومة وم�ضورة ومادية، يقدم املتعلم)ة( منتوجا فنيا 

موظفا اللون والتلوين مبواد خمتلفة. 

املرحلة 3

يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ويف و�ضعية دالة، وبالعتماد على اأ�ضناد مر�ضومة وم�ضورة ومادية، يقدم املتعلم)ة( 

باأدوات خمتلفة.  اللون والتلوين  منتوجا فنيا، م�ضتعمال 

�سا�سية:  املرحلة 4:  الكفاية االأ

يف نهاية ال�سنة ال�ساد�سة، ويف و�سعية دالة، وباعتماد اأ�سناد مر�سومة وم�سورة و مادية، يقدم املتعلم)ة( منتوجا 

داة على اأ�سندة متنوعة.  فنيا موظفا التقنيات الكاليغرافية )اخلطوط ( واللون واملادة واالأ

ال�ضنــة ال�ضاد�ضة
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 بطاقة تهنئة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•
•

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمة 1و2؛

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

الواحدة تلو 

خرى؛ الأ

جنازات  تقدمي الإ

فرديا. 

•
•

•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق ببطاقة تهنئة. 

 من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث: انتاج بطاقة تهنئة مبنا�ضبة عيد الفطر. 

�ضناد التي �ضيوظفها املتعلم هي: مناذج من  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

خطوط خمتلفة،وزخارف. 

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

1- كتابة جملة تهنئة يف البطاقة 1 بخط من اختيار املتعلم وزخرفة 
حا�ضيتها. 

2- كتابة جملة تهنئة يف البطاقة 2 بخط من اختيار املتعلم وزخرفة 
حا�ضيتها. 

3- كتابة جملة تهنئة يف البطاقة 3 بخط من اختيار املتعلم وزخرفة 
حا�ضيتها. 

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

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

كتابة جملتني بخّط عربي ت�ضكيلي؛

زخرفة حوا�ضي البطاقات؛

لوان.  ا�ضتعمال الأ

•
•
•

كتبت ثالث جمل بخّط عربي ؛

زخرفت حوا�ضي البطاقات؛

لوان.  ا�ضتعملت الأ

•
•
•

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

 كتابة وت�ضكيل ثالث جمل بخّط عربي ؛

زخرفة حوا�ضي البطاقات؛

ا�ضتعمال األوان خمتارة. 

•
•
•

كتبت و�ضكلت ثالث جمل بخّط عربي ؛

زخرفت حوا�ضي البطاقات؛

ا�ضتعملت األوانا من اختياري. 

•
•
•

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

•ا�ضتعمال اأ�ضكال زخرفية متنا�ضقة.  اأن ر�ضمي للحروف متكامال؛

اأنني ا�ضتعملت اأ�ضكال زخرفية متنا�ضقة. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي عمل منظم وخال من ال�ضطب واملحو.  •عملي منظم وخال من ال�ضطب واملحو. 

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   الفنية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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  ما اأجمل احلرف العربي!

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•
•

اإجناز التعليمات الثالث 

دفعة واحدة فرديا؛

 تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة فرديا. 

•

•

من العنوان: اإبراز جمالية احلرف العربي. 

من ال�سياق: التزيني والت�ضكيل باحلرف العربي. 

�ضناد التي �ضيوظفها املتعلم هي  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

مناذج من خطوط خمتلفة. 

من التعليمة: 

1- الت�ضكيل بحروف عربية خمتلفة؛
2- الت�ضكيل برتكيب هند�ضي مربع بوا�ضطة احلرف العربي؛

3- الت�ضكيل برتكيب هند�ضي دائري بوا�ضطة احلرف العربي. 

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

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

•الت�ضكيل بحروف عربيةبرتكيب هند�ضي.  �ضكلت بحروف عربية؛

�ضكلت برتكيب هند�ضي. 

•
•

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

الت�ضكيل بحروف عربية خمتلفة؛

الت�ضكيل بحروف عربية اأخرى برتكيب هند�ضي 

مربع؛

الت�ضكيل بحروف عربية اأخرى برتكيب هند�ضي 

دائري. 

•
•

•

�ضكلت بحروف عربية خمتلفة؛

�ضكلت بحروف عربية اأخرى برتكيب هند�ضي مربع؛

�ضكلت بحروف عربية اأخرى برتكيب هند�ضي دائري. 

•
•
•

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

ر�ضم متكامل من حيث الت�ضكيل باحلروف؛

ا�ضتعمال حروف عربية. 

•
•

كان ر�ضمي متكامال من حيث الت�ضكيل باحلروف؛

�ضكلت بوا�ضطة احلرف العربي. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي عمل منظم وخال من ال�ضطب واملحو.  •عملي منظم وخال من ال�ضطب واملحو. 

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   الفنية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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 اجلدارية
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق الذاتي على 

اإثرتقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر 

حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•
•

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمة 1و2؛

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

الواحدة تلو 

خرى؛ الأ

جنازات  تقدمي الإ

فرديا. 

•
•

•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بجدارية. 

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )و�ضع ت�ضميم جلدارية ب�ضور املدر�ضة يف اليوم 

الوطني للتعاون املدر�ضي(. 

�ضناد التي �ضيوظفها املتعلم هي زخارف ملونة  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

وخمتلفة. 

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

1- ر�ضم زخرفة 1 مبر�ضام من اختيار املتعلم يف و�ضعية اأفقية وتلوينها؛
2- ر�ضم زخرفة 2 مبر�ضام ثان من اختيار املتعلم يف و�ضعية عمودية وتلوينها؛

3- ر�ضم زخرفة 3 مبر�ضام ثالث من اختيار املتعلم يف و�ضعية تقاطعية وتلوينها. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ر�ضم زخارف مبر�ضام؛

تلوين الزخارف. 

•
•

ر�ضمت زخارف مبر�ضام؛

قمت بتلوين الزخارف. 

•
•

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

توظيف املبادئ الزخرفية؛

توظيف املر�ضام. 

•
•

  ر�ضمت زخرفة 1 مبر�ضام من اختياري يف و�ضعية اأفقية وتلوينها؛

 ر�ضمت زخرفة 2 مبر�ضام ثان من اختياري يف و�ضعية عمودية 

وتلوينها؛

 ر�ضمت زخرفة 3 مبر�ضام ثالث من اختياري يف و�ضعية تقاطعية 

وتلوينها. 

•
•

•

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

ا�ضتعمال اأ�ضكال زخرفية؛

ا�ضتعمال األوان متنا�ضقة. 

•
•

وظفت املبادئ الزخرفية؛

�ضكال الزخرفية ح�ضب ما هو مطلوب؛ رتبت الأ

ا�ضتعملت األوانا متنا�ضقة. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي عمل منظم وخال من ال�ضطب واملحو.  عملي منظم وخال من ال�ضطب ؛

طار )اجلدارية(.  عملي نظيف وداخل الإ

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   الفنية الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ
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ما اأجمل امل�ضجد!

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•
•

اإجناز 

التعليمات 

الثالث فرديا 

الواحدة تلو 

خرى؛ الأ

تقدمي 

جنازات  الإ

فرديا. 

•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بامل�ضجد. 

عجاب بجمال زخارف م�ضجد احل�ضن   من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )الإ

الثاين ور�ضم مناذج منها(. 

�ضناد التي �ضيوظفها املتعلم هي زخارف خمتلفة  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ  من االأ

و�ضورة مل�ضجد احل�ضن الثاين. 

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

1- تزيني اجلدارية 1 باأ�ضكال زخرفية هند�ضية بورق ملون؛
2-  تزيني اجلدارية 2 مبر�ضام فارغ وبالر�ص؛

3-  تزيني اجلدارية 3 باأ�ضكال زخرفية هند�ضية مبر�ضام فارغ وبالب�ضمات. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ر�ضم اأ�ضكال زخرفية هند�ضية با�ضتعمال 

ورق ملون؛

ر�ضم اأ�ضكال زخرفية هند�ضية با�ضتعمال 

املر�ضام. 

•

•

زينت اجلداريات الثالث؛

ا�ضتعملت اأ�ضكال زخرفية؛

ا�ضتعملت الورق واملر�ضام والر�ص والب�ضمات. 

•
•
•

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

ا�ضتعمال مبادئ الرتكيب الزخريف؛

ا�ضتعمال تقنيات التلوين وال�ضباغة بالر�ص 

والب�ضمات واملر�ضام. 

•
•

ل�ضاق؛ زينت اجلدارية 1 با�ضتعمال مبادئ الزخرفة الهند�ضية والتقطيع والإ

زينت اجلدارية 2 با�ضتعمال مبادئ الزخرفة وتوظيف التلوين بالر�ص واملر�ضام؛

زينت اجلدارية 3 با�ضتعمال مبادئ الزخرفة الهند�ضية با�ضتعمال ال�ضباغة 

بالب�ضمات واملر�ضام. 

•
•
•

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

�ضكال؛ تنا�ضق الأ

اختار األوانا منا�ضبة ومتنا�ضقة؛

�ضكال الزخرفية منظمة.  الأ

•
•
•

�ضكال؛ تنا�ضق الأ

اختيار األوان منا�ضبة ومتنا�ضقة؛

�ضكال الزخرفية منظمة.  اأن الأ

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي عمل منظم ونظيف.  عملي منظم وخال من ال�ضطب ؛

طار )اجلدارية(.  عملي نظيف وداخل الإ

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   الفنية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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 الفار�س

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•
•

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمة 1و2؛

اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا الواحدة تلو 

خرى؛ الأ

جنازات فرديا.  تقدمي الإ

•
•

•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن العنوان يتعلق بفار�ص ميتطي فر�ضا. 

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )ر�ضم لوحة لفار�ص وتلوينها(. 

�سناد: اكت�ضاف اأن هذا ال�ضند )ر�ضم لفار�ص ميتطي فر�ضا(  من االأ

هو املراد تلوينه. 

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

1- تلوين الفار�ص باألوان باردة؛
2-  تلوين ال�ضرج باألوان اأ�ضا�ضية؛

3-  تلوين لبا�ص الفار�ص باألوان �ضاخنة. 

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

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

•اإجابتان من ثالثة.  لونت الفار�ص؛

لونت �ضرج الفر�ص؛

لونت الفر�ص. 

•
•
•

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

• اإجابتان من ثالثة.  لونت الفار�ص باألوان باردة؛

لونت �ضرج الفر�ص باألوان اأ�ضا�ضية؛

لونت الفر�ص باألوان �ضاخنة. 

•
•
•

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

طار؛ عدم اخلروج عن الإ

ا�ضتعمال األوان منا�ضبة ومتنا�ضقة. 

•
•

طار؛ مل اأخرج عن الإ

ا�ضتعملت األوانا منا�ضبة ومتنا�ضقة. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•تقدمي عمل منظم ونظيف.  عملي منظم وخال من ال�ضطب ؛

طار املطلوب.  عملي نظيف وداخل الإ

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   الفنية الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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 جدارية الق�ضم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث. 

•

•
•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

الواحدة تلو 

خرى؛ الأ

جنازات  تقدمي الإ

فرديا. 

•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن العنوان يتعلق بجدارية )لوحة تر�ضم على اجلدار(. 

 من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني جدران الق�ضم مبناظر ت�ضكيلية مبنا�ضبة 

اليوم العاملي لل�ضجرة(. 

�سناد: اكت�ضاف اأن هذه اللوحات متثل التلوين املتدرج )بلون اأو  من االأ

اأكرث(وهي التي �ضيعتمدها املتعلم يف اإمتام وتلوين اجلداريات. 

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

1- اإمتام ر�ضم اجلدارية 1 وتلوينها بلون واحد متدرج؛
2-اإمتام ر�ضم اجلدارية 2 وتلوينها بلونني متدرجني؛

3- اإمتام ر�ضم اجلدارية 3 وتلوينها باألوان من اختيار املتعلم. 

•
•

•

•

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: 

جودة 

العر�ص

مع3: االن�سجام مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم 

عمال منظما 

وخاليا من 

ال�ضطب 

واملحو. 

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان عمله 

�ضكال وذا  منظما ذا ان�ضجام بني الأ

لوان.  تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا اأمت ر�ضم الـجدارية 1 

بالتلوين املتدرج املكون من 

لون واحد. 

 .../1

ü يح�ضل املتعلم 

على نقطة اإذا ر�ضم 

اجلدارية1 ولّونها. 

 .../1

ü
ة 1

م
لي

ع
ت

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان عمله 

�ضكال وذا  منظما ذا ان�ضجام بني الأ

لوان.  تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا اأمت ر�ضم الـجدارية 2 

بالتلوين املتدرج املكون من 

لونني. 

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على 

نقطة اإذا ر�ضم اجلدارية 

ولّونها.   2

 .../1

ü

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا كان عمله 

�ضكال وذا  منظما ذا ان�ضجام بني الأ

لوان.  تنا�ضق ما بني الأ

 .../1 

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا اأمت ر�ضم الـجدارية 3 

باألوان من اختياره. 

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على 

نقطة اإذا اأمت ر�ضم 

اجلدارية3 ولّونها. 

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   الفنية الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ
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ما اأجمل ق�ضمي!

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق الذاتي على 

اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر 

حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•
•

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمة 1و 2؛

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

الواحدة تلو 

خرى؛ الأ

جنازات  تقدمي الإ

فرديا. 

•
•

•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بجمال الق�ضم. 

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )ر�ضم اأ�ضعار واأمثال واأ�ضعار مبنا�ضبة اليوم 

الوطني للتعاون املدر�ضي(. 

�سناد: اكت�ضاف اأن النماذج التي �ضيوظفها املتعلم يف اإجنازه هي:  من االأ

)منوذجني: مثل وبيت �ضعري مكتوبان بخط عربي داخل اإطار(. 

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

طار 1 بخط عربي من اختيار املتعلم  1- كتابة حكمة اأو مثل اأو �ضعر يف الإ
طار.  وزخرفة حا�ضية الإ

طار 2 بخط عربي ثاين من اختيار املتعلم  2-كتابة حكمة اأو مثل اأو �ضعر يف الإ
طار.  وزخرفة حا�ضية الإ

طار 3 بخط عربي اآخر من اختيار املتعلم  3- كتابة حكمة اأو مثل اأو �ضعر يف الإ
طار.  وزخرفة حا�ضية الإ

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 6 الرتبية   الفنية الو�سعية 1 الـمرحلة 4الكفاية االأ

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

الكتابة بخط عربي خمتلف؛

تقدمي حكمة اأو مثال اأو بيت �ضعري عربي. 

•
•

كتبت باخلط العربي؛

قدمت حكمة اأو مثال اأو بيتا من ال�ضعر العربي. 

•
•

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

الكتابة بخط عربي خمتلف النماذج؛

تقدمي حكمتني اأو مثالني اأو بيتني من ال�ضعر العربي. 

•
•

�ضكال؛ الأ خمتلف  عربي  بخط  •كتبت 
العربي؛ ال�ضعر  من  اأبيات  اأو  اأمثلة  اأو  حكم   3 •قدمت 

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

الر�ضم متكامل؛

ا�ضتعمل األوان متنا�ضقة ومنا�ضبة؛

طار.  عدم اخلروج عن الإ

•
•
•

اأن ر�ضمي متكامل؛

اأنني ا�ضتعملت األوانا متنا�ضقة ومنا�ضبة؛

طار.  اأنني مل اأخرج عن الإ

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق: 

•تقدمي عمل نظيف.  •ما اإذا كان عملي منظما وخاليا من ال�ضطب واملحو. 
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اخلّط العربي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر 

حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث. 

•

•
•

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا 

الواحدة تلو 

خرى؛ الأ

تقدمي افنجازات 

فرديا. 

•

•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باخلط العربي. 

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )امل�ضاهمة يف م�ضابقة للفن الت�ضكيلي خا�ضة 

باحلرف العربي(. 

�سناد: اكت�ضاف اأن النماذج التي �ضيوظفها املتعلم يف اإجنازه هي:  من االأ

)مناذج من خطوط عربية خمتلفة كتابة،اأمثال(؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

 1- كتابة مثل بخط عربي من اختيار املتعلم ثم تلوينه؛

 2-كتابة مثل اآخر بخط عربي من اختيار املتعلم ثم تلوينه؛

 3-كتابة مثل ثالث بخط عربي من اختيار املتعلم ثم تلوينه. 

•
•

•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6 الرتبية   الفنية الو�سعية 2 الـمرحلة 4الكفاية االأ

معيار 

تقان الإ

دنى معايري احلّد الأ

مع4: جودة 

العر�ص
مع3: االن�سجام مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم 

عمال منظما 

وخاليا من 

ال�ضطب 

واملحو. 

يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا كان عمله منظما وذا 

�ضكال وذا  ان�ضجام بني الأ

لوان؛ تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذاكتب مثال بخط عربي 

يختاره من بني النماذج؛

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

 
ّ

اإذاكتب مثال بخط عربي

يختاره من بني النماذج اأو 

غريها؛

 .../1

ü

ة 1
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا كان عمله منظما وذا 

�ضكال وذا  ان�ضجام بني الأ

لوان؛     تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

 
ّ

اإذاكتب مثال ثانيا بخط عربي

ّول يختاره  يختلف عن اخلّط الأ

من بني الّنماذج ؛

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذاكتب مثال ثانيا بخّط 

عربي يختاره من بني 

النماذج اأو غريها؛

 .../1         

ü

ة 2
م

لي
ع

ت

يح�ضل املتعلم على نقطة 

اإذا كان عمله منظما وذا 

�ضكال وذا  ان�ضجام بني الأ

لوان.  تنا�ضق ما بني الأ

 .../1

ü يح�ضل املتعلم على نقطة اإذا 

كتب مثال ثالثا بخّط عربي 

ّول وعن  يختلف عن اخلّط الأ

اخلّط الثاين يختاره من بني 

الّنماذج. 

 .../1

ü يح�ضالملتعلم على نقطة اإذا 

كتب مثال ثالثا بخّط عربي 

يختاره من بني النماذج اأو 

غريها؛

 .../1

ü

ة 3
م

لي
ع

ت

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

�ضبكة الت�ضحيح



��

�ضا�ضية و مراحلها  يف الرتبية البدنية الكفاية الأ

املرحلة 1

�ضتاذ )ة(، يوؤدي املتعلم )ة( حركات بدنية متنا�ضقة  وىل من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة اإجناز الأ يف نهاية املرحلة الأ

يف اجلري والقفز والرمي ومطافات اجلمباز. 

املرحلة 2 

بدنية  )ة( حركات  املتعلم  يوؤدي  )ة(،  �ضتاذ  الأ اإجناز  دالة وعرب حماكاة  و�ضعية  وال�ضاد�ضة، ويف  ال�ضنة  الثانية من  املرحلة  نهاية  يف 

متنا�ضقة يف اجلري والقفز والرمي والتوازن واأن�ضطة الهواء الطلق. 

املرحلة 3

�ضتاذ )ة(، يوؤدي املتعلم )ة( حركات بدنية  اإجناز الأ يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة ال�ضاد�ضة، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة 

لعاب اجلماعية واحلركات التعبريية.  منظمة يف اجلري والأ

�سا�سية:  املرحلة 4:  الكفاية االأ

�ستاذ )ة(، يوؤدي املتعلم)ة(  يف نهاية املرحلة الرابعة من ال�سنة ال�ساد�سة، ويف و�سعية دالة وعرب حماكاة اإجناز االأ

حركات بدنية منظمة واألعاب جماعية وحركات تعبريية واأن�سطة املبارزة وتوظيف اأدوات الريا�سة. 

ال�ضنــة ال�ضاد�ضة
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األعاب ال�ساطئ

يف رحلة اإىل ال�ضاطئ، طلب منك الـمدرب م�ضاعدته على اإجراء اإق�ضائيات لختيار اأ�ضرع العدائني. 

التعليـمة:  

 - اأنـجز اأمامهم الـم�ضارات الثالثة بالت�ضل�ضل الذي ترغب فيه م�ضتعمال حركات بدنية متنا�ضقة. 

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

70 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ



�0

 األعاب ال�ضاطئ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر اإجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة فورية على اإثر اجناز 

كل م�ضار؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر مالحظة  

اإجنازات املتعلمني 

للم�ضارات الثالث. 

•

•

•

اإجناز امل�ضارات 

الثالث فرديا. 

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باألعاب يف ال�ضاطئ؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )اإجراء م�ضابقة اأثناء رحلة اإىل ال�ضاطئ(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث: اكت�ضاف احلركات  من اأداء االأ

البدنية، )اجلري - القفز - رمي الكرة - اإ�ضابة هدف - الرجوع(؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

 - القفز، اجلري، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 - القفز، اجلري، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

- القفز، اجلري، رمي الكرة، 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: 

القيام بالقفز واجلري ورمي الكرة واإ�ضابة الهدف 

والرجوع؛

عدم اإ�ضقاط حاجزين؛

عدم تاوز عالمة الرمي املحددة. 

•

•
•

  قمت بالقفز واجلري ورمي الكرة واإ�ضابة الهدف والرجوع؛

مل اأ�ضقط احلواجز؛

مل اأتاوز العالمة املحددة للرمي؛

قطعت امل�ضار يف توقيت اأقل من 30 ثانية. 

•
•
•
•

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

القيام بحركات بدنية متنا�ضقة؛

عدم اخلروج عن امل�ضارات؛

•
•

اأديت حركات بدنية متنا�ضقة؛

مل اأخرج عن امل�ضارات؛

قطعت امل�ضارات يف توقيت اأقل من دقيقة و15 ثانية. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

قل.  •اإ�ضابة هدفني على الأ قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

 قطعت امل�ضارات يف توقيت اأقل من دقيقة واحدة و 15 ثانية. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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الـجمعية الريا�سية

َفِك الـمدرُب باإنـجاِز الـم�ضاراِت الثالثِة التاليِة اأماَم زمالِئِك.  َمْمِت اإىل جمعيٍة ريا�ضيٍة، فَكلَّ انْ�ضَ

التعليـمة:  

جزي لهُم الـم�ضاراِت الثالثِة بالت�ضل�ضِل الذي ترغنَب فيِه م�ضتعملًة حركاٍت بدنيٍة متنا�ضقٍة. 
ْ
- اأنـ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ

70 متا
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 اجلمعية الريا�ضية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر اإجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة فورية على اإثر اجناز 

كل م�ضار؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر مالحظة  

اإجنازات املتعلمني 

للم�ضارات الثالث. 

•

•

•

اإجناز 

امل�ضارات 

الثالث 

فرديا. 

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بجمعية ريا�ضية؛

ن�ضمام اإىل جمعية ريا�ضية واإجناز م�ضابقة(؛  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )الإ

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث؛  من اأداء االأ

اكت�ضاف احلركات البدنية التي �ضينجزها املتعلم،)اجلري - القفز - رمي الكرة 

- اإ�ضابة هدف - الرجوع(؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

 - القفز، اجلري، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 - القفز، اجلري، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 - القفز، اجلري، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

•
•
•
•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 6 الرتبية   البدنية الو�سعية 2 الـمرحلة 1الكفاية االأ

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

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام بالقذف. 

•
•
•

قمت باجلري؛

 قمت بالقفز؛

قمت بالقذف؛

عدت اإىل نقطة النطالق. 

•
•
•
•

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

الهدف  واإ�ضابة  الكرة  ورمي  واجلري  بالقفز  •القيام 
والرجوع. 

ثانية؛  30 يف  م�ضار  كل  •قطع 
 مل ي�ضقط احلواجز اأثناء القفز ؛

قذف اتاه الهدف؛

احرتم نقطة النطالق والعالمة املحددة للقذف. 

•
•
•

والرجوع.  الهدف  واإ�ضابة  الكرة  ورمي  واجلري  بالقفز  • قمت 
ثانية؛  30 يف  م�ضار  كل   •قطعت 

 مل اأ�ضقط احلواجز اأثناء القفز ؛

قذفت اتاه الهدف؛

احرتمت نقطة النطالق والعالمة املحددة للقذف. 

•
•
•

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

القيام بحركات متنا�ضقة؛

عدم اخلروج عن امل�ضارات. 

ü
ü

اأديت حركات متنا�ضقة؛

 �ضددت بدقة اتاه الهدف؛

مل اأخرج عن امل�ضارات. 

ü
ü
ü

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

قطع امل�ضارات الثالث يف توقيت اأقل من دقيقة و15 ثانية؛

هداف.  ت�ضجيل كل الأ

ü
•

قطعت امل�ضارات الثالث يف توقيت اأقل من دقيقة و15 ثانية؛

هداف.  �ضجلت كل الأ

ü
•
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لعاب ف�ساء االأ

لعاب، طلب منك الـمن�ضط م�ضاعدته بهدف اختيار اأجود الالعبني من بني اأ�ضدقائك.  يف ف�ضاء الأ

التعليـمة:  

- اأنـجز اأمامهم الـم�ضارات الثالثة  بالت�ضل�ضل الذي تـختاره م�ضتعمال حركات بدنية متنا�ضقة. 

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

70 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية   البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ
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لعاب   ف�ضاء الأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر اإجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة فورية على اإثر اجناز 

كل م�ضار؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر مالحظة  اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات 

الثالث. 

•

•

•

اإجناز امل�ضارات الثالث 

فرديا. 

• لعاب؛ من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بف�ضاء الأ

جراء م�ضابقة  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة املن�ضط لإ

واختيار اأح�ضن الالعبني(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث، اكت�ضاف  من اأداء االأ

احلركات البدنية املراد اإجنازها، )اجلري - القفز - التوازن - 

الرجوع(؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

 - القفز، اجلري، الرجوع؛

 - القفز، اجلري، التوازن، الرجوع؛

 - القفز، اجلري، التوازن. 

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام بالنعراج عند العالمة. 

•
•
•

باجلري؛

 بالقفز؛

بالتوازن؛

بالنعراج. 

•
•
•
•

دنى التحكم الأ

املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق اأنني: 

؛

القيام باجلري والقفز والتوازن والرجوع؛

مل ي�ضقط املتعلم اأي حاجز؛

القيام بالنعراج اإىل اليمني عند العالمة املخ�ض�ضة؛

ماكن املحددة.  القيام بالقفز يف الأ

•
•
•
•

قمت باجلري والقفز والتوازن  والرجوع؛

 مل اأ�ضقط حاجزا من احلواجز ؛

انعرجت اإىل اليمني عند العالمة املخ�ض�ضة؛

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

قطعت امل�ضار يف توقيت اأقل من 30 ثانية. 

•
•
•
•
•

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

•القيام بقطع امل�ضارات دون اأخطاء.  قطعت امل�ضارات دون اأخطاء؛

 قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة و 15 ثانية. 

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأن: 

•قطع امل�ضارات الثالث يف دقيقة و15 ثانية.  قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

قطعت امل�ضارات الثالث يف دقيقة و15 ثانية. 

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 6 الرتبية   البدنية الو�سعية 2 الـمرحلة 2الكفاية االأ
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اإق�سائيات البطولة اجلهوية

تنظم يف بلدتك اإق�ضائيات البطولة اجلهوية، طلب منك الـمن�ضط م�ضاعدته بهدف اإجرائها. 

التعليـمة:  

- اأنـجز اأمامهم الـم�ضارات الثالثة  بالت�ضل�ضل الذي تـختاره م�ضتعمال حركات بدنية متنا�ضقة. 

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

70 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 6 الرتبية   البدنية الو�سعية 2 الـمرحلة 2الكفاية االأ
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 اق�ضائيات البطولة اجلهوية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة   3 اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي على اإثر اإجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة فورية على اإثر اجناز 

كل م�ضار؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر مالحظة  اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات 

الثالث. 

•

•

•

اإجناز امل�ضارات 

الثالث فرديا. 

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باإجراء اق�ضائيات بهدف 

امل�ضاركة يف البطولة اجلهوية؛

�ضتاذة بهدف اإجراء اق�ضائيات  من ال�ضياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة الأ

البطولة اجلهوية(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث، اكت�ضاف احلركات البدنية  من اأداء االأ

املراد اإجنازها،)اجلري - القفز - التوازن -   الرجوع(؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

 - القفز، اجلري، التوازن، الرجوع؛

 - القفز، اجلري، التوازن، الرجوع؛

 - القفز، اجلري، التوازن، الرجوع. 

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 6 الرتبية   البدنية الو�سعية 2 الـمرحلة 2الكفاية االأ

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

القيام  باجلري؛

القيام بالقفز؛

احلفاظ على التوازن. 

•
•
•

قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛

حافظت على التوازن؛

قمت بامل�ضي. 

•
•
•
•

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

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

احلفاظ على التوازن على اخل�ضبة. 

•
•
•

 قمت باجلري والقفز والتوازن والرجوع؛

 احرتمت نقطة النطالق ؛

قمت بالقفز على احلواجز؛

قمت باجلري على طول امل�ضارات؛

حافظت على التوازن فوق اخل�ضبة؛

قمت بامل�ضي عند الرجوع. 

•
•
•
•
•
•

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

عدم اخلروج عن امل�ضارات؛

قطع امل�ضارات  يف اأقل من دقيقة ون�ضف. 

•
•

مل اأخرج عن امل�ضارات؛

قطعت امل�ضارات  يف اأقل من دقيقة ون�ضف؛

حافظت على التوازن على اخل�ضبة. 

•
•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•قطع الثالث يف دقيقة و15 ثانية.  قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

قطعت امل�ضارات الثالث يف دقيقة و15 ثانية. 

•
•
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األعاب الـمخيـم

طفال، فطلب منك م�ضاعدته  لختيار اأجود الـمت�ضابقني.  نظم من�ضط الـمخيـم م�ضابقة بني الأ

التعليـمة:  

ة ُمَتَنا�ِضَقة.  كاٍت َبَدِنيَّ
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
َغُب ِفيِه ُم�ض

ْ
�َضْل�ُضِل الَِّذي تر ثة ِبالتَّ ْذ َلُهُم الـْم�َضاراِت الثالَّ - نَفِّ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

75 متا

�سا�سية 1الـم�ستوى 6 الرتبية   البدنية الو�سعية 1 الـمرحلة 3الكفاية االأ
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  األعاب املخيم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

واملعاجلة املناق�ضة    3 اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي 

على اإثر اإجناز كل م�ضار؛

معاجلة فورية على اإثر اجناز كل 

م�ضار؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

على اإثر مالحظة  اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات الثالث. 

•

•

•

اإجناز 

امل�ضارات 

الثالث 

فرديا. 

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باألعاب يف املخيم

طفال يف املخيم( من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )القيام مب�ضابقة بني الأ

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث،اكت�ضاف احلركات البدنية  من اأداء االأ

املراد اإجنازها،)اجلري - القفز - التوازن -  الرمي(

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

 - القفز، اجلري، الرجوع، التوازن، اإ�ضابة الهدف، الرمي؛

- القفز، اجلري، الرجوع، التوازن، اإ�ضابة الهدف، الرمي؛

 - القفز، اجلري، التوازن، اإ�ضابة الهدف، القذف. 

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

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

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

احلفاظ على التوازن. 

•
•
•

قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛

قمت بالقذف؛

حافظت علىالتوازن؛

قمت بالرمي. 

•
•
•
•
•

دنى التحكم الأ

املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد:  اأحتقق اأنني: 

؛

القيام باجلري والقفز والتوازن والرمي؛

عدم اإ�ضقاط املتعلم اأي حاجز؛

ماكن املحددة.  القيام بالقفز يف الأ

•
•
•

قمت باجلري والقفز والتوازن والرمي؛

مل اأ�ضقط حاجزا من احلواجز؛

قذفت الكرة اتاه الهدف ؛

رميت الكرة اتاه الهدف؛

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

قطعت امل�ضار يف توقيت اأقل من 30 ثانية. 

•
•
•
•
•
•

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

•القيام بقطع امل�ضارات دون اأخطاء.  قطعت امل�ضارات دون اأخطاء؛

قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة و15 ثانية

•
•

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•قطع امل�ضارات الثالث يف دقيقة و15 ثانية.  قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

قطعت امل�ضارات الثالث يف دقيقة و15 ثانية. 

•
•
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خميـم الك�سفية

يف خميـم الك�ضفية، طلب )ت( منك الـمن�ضط )ة( م�ضاعدته/ها  بهدف اإجراء مناف�ضة لختيار اأح�ضن 

الـمت�ضابقني. 

التعليـمة:  

- نفذ اأمامهم الـم�ضارات الثالثة  بالت�ضل�ضل الذي ترغب فيه موظفا حركات بدنية متنا�ضقة. 

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

 80
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�0

  خميم الك�ضفية 

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف 

التحقق الذاتي على 

اإثر اإجناز كل م�ضار؛

معاجلة فورية على 

اإثر اجناز كل م�ضار؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة على اإثر 

مالحظة  اإجنازات 

املتعلمني للم�ضارات 

الثالث. 

•

•

•

اإجناز 

امل�ضارات 

الثالث 

فرديا. 

• من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلقبمخيم الك�ضفية؛

جراء م�ضابقة يف املخيم(.  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة املن�ضط لإ

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث،اكت�ضاف اأن احلركات البدنية التي  من اأداء االأ

نعراج - القفز على العالمات - رمي الكرة - اإ�ضابة  �ضينجزها املتعلم هي: )اجلري - الإ

الهدف - الرجوع(؛

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات العمل املنتظر: 

نعراج، القفز على احلواجز، القفز على العالمات، رمي الكرة، اإ�ضابة  - اجلري،الإ

الهدف، الرجوع؛

نعراج، القفز على احلواجز، القفز على العالمات، رمي الكرة، اإ�ضابة  - اجلري، الإ

الهدف، الرجوع؛

نعراج، القفز على احلواجز، القفز على العالمات، رمي الكرة، اإ�ضابة  - اجلري، الإ

الهدف، الرجوع. 

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

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

القيام باجلري؛

القيام بالقفز؛

القيام بالنعراج. 

•
•
•

قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛

قمت بالرمي؛

قمت بالنعراج. 

•
•
•
•

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

نعراج والقفز على العالمات ورمي الكرة  القيام باجلري والإ

واإ�ضابة الهدف والرجوع؛

عدم اإ�ضقاط اأي حاجز؛

القيام بالنعراج اإىل اليمني عند العالمة املخ�ض�ضة؛

ماكن املحددة.  القيام بالقفز يف الأ

•

•
•
•

نعراج والقفز على العالمات ورمي الكرة  قمت باجلري والإ

واإ�ضابة الهدف والرجوع؛

مل اأ�ضقط حاجزا من احلواجز؛

رميت الكرة اتاه الهدف؛

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

قطعت امل�ضار يف توقيت اأقل من 30 ثانية. 

•

•
•
•
•

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

القيام بقطع امل�ضارات دون اأخطاء.  ü قطعت امل�ضارات دون اأخطاء؛

قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة و15 ثانية. 

ü
ü

املعيار 4. جودة التقدمي: اأحتقق من اأنني: 

•قطع امل�ضارات الثالث.  قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

قطعت امل�ضارات الثالث يف دقيقة و15 ثانية. 

•
•
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Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie « la 
nature » pour l’être humain et les raisons pour 
lesquelles on doit sauver la nature, identifier 
comment on peut sauver la nature (la protéger 
de la pollution et de la désertification, sauvegg
garder les espèces animales …); 
 Le contexte: identifier le personnage réel et 
les personnages supposés (les membres du 
club), l’événement (création d’un club, annongg
ce, décision de s’inscrire), identifier pourquoi 
on s’inscrit dans un club; 
 Le(s) support(s): identifier les personnages du 
support iconique et leurs actions; identifier les 
autres éléments (lièvre, arbres, oiseaux, …); 
 Les consignes: tâche et qualités du travail 
attendu: utilisation par l’apprenant des  inforgg
mations extraites du titre, du contexte et des 
supports afin de produire un texte de huit phragg
ses au moins pour les trois consignes (tâche 
complexe) pour demander l’inscription dans 
le club en précisant les raisons de l’inscription, 
les activités qui l’intéressent et l’horaire qui lui 
convient. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): 
g réflexion indivigg
duelle sur la résolugg
tion des trois consigg
gnes de manière 
complexe (recherche 
d’idées); 
g préparation indigg
viduelle: recherche 
d’idées, d’expresgg
sions, de pistes de 
résolution pour la 
tâche complexe, 
organisation, plan de 
présentation); 
g réalisation indivigg
duelle de la tâche 
complexe; 
g Présentation ingg
dividuelle écrite de 
la production comgg
plexe (sur feuille ou 
sur cahier). 

ü Présentation des 
productions écrites 
après la résolution de 
la tâche complexe et 
discussion à la fin de 
chaque présentation 
en vue de l’autog
vérification et de la 
vérification collecgg
tive; 
Remédiation 
immédiate pendant 
la réalisation et au 
cours ou après la 
présentation des 
productions; 
Remédiation différr
rée en cas de besoin, 
suite à l’analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les 
productions écrigg
tes en lien avec les 
consignes. 

ü

ü

ü

 Sauvons la nature! 
Fiche d’exploitation de la situation

Grille de correction

C1: Pertinence
C2: Utilisation 
correcte de la 
langue

C3: Cohérence

C4: Quall
lité de la 
producll
tion

co
ns

ig
ne

 1 l’apprenant obtient 
un point s’il précise 
pourquoi il veut s’insgg
crire au club. 

... /1

• l’apprenant obgg
tient un points par 
consigne:  
g si sa production 
et personnelle.  
g si les 2/3 de 
la production 
ne contiennent 
pas d’erreurs 
(construction de 
phrases, conjugaigg
son, grammaire et 
orthographe). 

• l’apprenant obtient un point pour 
chacun des cas suivants: 
g si la cohérence se situe au niveau 
de chaque consigne; 
g si elle se situe au niveau du texte 
pris globalement; 
g si la production ne présente ni 
contradiction ni développement 
inutile; 
NB: Il y a cohérence si les idées sont 
en ordre, si chaque phrase apporte 
une nouvelle information (absence de 
répétition), si les mots de liaison sont 
correctement utilisés. 

•

•

l’apgg
prenant 
obtient un 
point si 
sa copie 
est lisible 
et sans 
rature. 

•

co
ns

ig
ne

 2 l’apprenant obtient un 
point s’il précise les 
activités qui l’intéresgg
sent. 

... /1

•

co
ns

ig
ne

 3

l’apprenant obtient un 
point s’il précise l’hogg
raire qui lui convient. 

 ... /1

•

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

Situation 2Palier 4Compétence de base 2Niveau 6Français
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 Vivre ensemble

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie « 
vivre ensemble » pour un enfant; identifier la 
dimension sociale de vivre ensemble (vivre en 
société, accepter et respecter l’autre, prendre 
soin de l’endroit où nous vivons); 
Le contexte: identifier les personnages; 
identifier le constat (le mécontentement) et 
ses causes; identifier les raisons du choix de 
l’affiche; 
 Le(s) support(s): identifier les éléments du 
support iconique et les principales idées du 
support écrit; identifier le rôle des respongg
sables et les raisons qui justifient le fait de 
s’adresser à eux; 
Les consignes: tâche et qualités du travail 
attendu: utilisation des  informations extraigg
tes du titre, du contexte et des supports pour 
rédiger une affiche de huit phrases au moins 
pour les trois consignes (tâche complexe) 
pour informer les enfants du quartier sur les 
dangers de la circulation, les inviter à chercher 
les bons espaces pour jouer et les encourager 
à respecter la tranquillité des voisins. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): 
g Réflexion ingg
dividuelle sur la 
résolution des 
trois consignes de 
manière complexe 
(recherche d’idées); 
g préparation colgg
lective: partage de 
points de vue en pegg
tits groupes (idées, 
expressions, pistes 
de résolution pour 
la tâche complexe, 
organisation, plan 
de présentation); 
g réalisation indivigg
duelle de la tâche 
complexe. 

ü Présentation individuelrr
le écrite de la production 
complexe (sur feuille ou 
sur cahier). 
Présentation des prorr
ductions écrites après 
la résolution de la tâche 
complexe et discussion à 
la fin de chaque présentagg
tion en vue de l’autogvégg
rification et de la vérificagg
tion collective; 
Remédiation immédiate 
pendant la réalisation et 
au cours ou après la prégg
sentation des productions; 
Remédiation différée 
en cas de besoin, suite à 
l’analyse des dysfoncgg
tionnements identifiés 
dans les productions 
écrites en lien avec les 
consignes. 

ü

ü

ü

ü

Fiche d’exploitation de la situation

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
 mes phrases informent sur les dangers de la circulagg
tion; 
dans mes phrases, j’invite les enfants à chercher les 
bons espaces pour jouer; 
dans mes phrases, j’encourage les enfants à respecter 
la tranquillité des voisins. 
 je rédige huit phrases au moins. 

•

•

•

•

informer sur les dangers de la circugg
lation; 
inviter les enfants à chercher les 
bons espaces pour jouer; 
encourager les enfants à respecter la 
tranquillité des voisins. 

•

•

•

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie 
si:

               Maîtrise minimale

mes phrases sont bien construites; 
j’écris sans erreurs d’orthographe, grammaire, conjugg
gaison; 
j’utilise le lexique convenable; 
si je mets correctement les signes de ponctuation. 

•
•

•
•

produire des phrases correctes. 
écrire sans erreurs (orthographe, 
grammaire, conjugaison); 
utiliser le lexique convenable. 

•
•

•

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. 

•
•
•
•

les idées sont en ordres; 
informations ne sont pas contradicgg
toires; 
les mots de liaison sont convenablegg
ment utilisés. 

•
•

•

C4. Pertinence de la présentation: je vérifie:          
si mon écriture est lisible. 
s'il n’y a ni rature, ni tâches. 

•
•

la copie est lisible et sans rature. •

Situation 1Palier 4Compétence de base 2Niveau 6Français
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L’école, c’est mon droit!

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que représente l’école pour 
l’apprenant (lieu pour s’instruire, lieu de rencontre 
quotidienne avec les camarades, lieu de loisirs); mettre 
l’accent sur l’école comme nécessité et comme droit; 
Le contexte: identifier les personnages; identifier le 
constat (une fille qui ne va pas à l’école et qui fait un 
travail dur pour son âge); identifier les dangers de ce 
cette situation (conséquences physiques, intellectuelgg
les et sociales); 
Le(s) support(s): identifier les personnages et leur 
rapport; identifier les principales idées du support 
écrit; préciser que l’éducation et la santé sont des 
droits humains; 
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: 
un énoncé de huit phrases au moins pour les trois 
consignes (tâche complexe) pour demander à la fille 
pourquoi elle a quitté l’école, lui donner des conseils 
pour qu’elle y retourne et pour lui donner des informagg
tion sur la convention des droits de l'enfant. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 (tâche comrr
plexe): 

g Réflexion individuelle sur la résolugg
tion des trois consignes de manière 
complexe (recherche d’idées); 

g Préparation individuelle: recherche 
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 (autogvérification et vérigg
fication collective) et de remédiation 
immédiate; 

g Remédiation différée en cas de 
besoin, compte tenu des dysfoncgg
tionnements en lien avec la tâche 
et relevés lors des présentations 
individuelles. 

ü

Fiche d’exploitation de la situation

Grille de correction

C1: Pertinence C2: Utilisation correcte de la 
langue C3: Cohérence

C4: Quall
lité de la 
producll
tion

co
ns

ig
ne

 1

l’apprenant obtient 
un point  s’il 
demande à Aicha 
pourquoi elle a 
quitté l'école. 

... /1

ü l’apprenant obtient un point: 
g si la production est personnelle;  
g si les 2/3 de la production ne 
contiennent pas d'erreurs de 
construction de phrases, de progg
nonciations, et d'intonation.

                    ... /1

ü l’apprenant obtient un 
point si la cohérence se 
situe au niveau de chaque 
consigne; 
l’apprenant obtient un 
point si la cohérence se 
situe aussi au niveau du 
texte pris globalement. 
l’apprenant obtient un 
point: 
si la production ne prégg
sente ni contradiction ni 
développement inutile. 
 N. B: il y a cohérence si les 
idées sont en ordres, 
- si chaque phrase apporte 
une nouvelle information 
(absence de répétition). 
- si les mots de liaisons sont 
correctement utilisés. 

ü

ü

ü

ü

l’apgg
prenant 
obtient 
un point 
g s’il parle 
à haute et 
intelligible 
voix; 
g s’il parle 
en regargg
dant ses 
camaragg
des. 

ü

co
ns

ig
ne

 2

l’apprenant obtient 
un point s’il donne 
des conseils  à 
Aicha pour retourgg
ner à l’école. 

... /1

ü l’apprenant obtient un point: 
g si la production est personnelle;  
g si les 2/3 de la production ne 
contiennent pas d'erreurs de 
construction de phrases, de progg
nonciations, et d'intonation.

 . . 1

ü

co
ns

ig
ne

 3

l’apprenant obtient 
un point s’il 
donne a Aicha des 
informations sur 
la convention des 
droits de l'enfants. 

   ... /1

ü l’apprenant obtient un point: 
g si la production est personnelle;  
g si les 2/3 de la production ne 
contiennent pas d'erreurs de 
construction de phrases, de progg
nonciations, et d'intonation.

   . . /1

ü

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

Situation 2Palier 4Compétence de base 1Niveau 6Français
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L’eau est chère

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie l’eau pour 
l’homme (source de vie pour l’homme, l’animal et 
les plantes); faire dégager le besoin d’économiser 
l’eau,  (l’eau devient rare…); 
Le contexte: identifier l’événement (l’annonce), 
mettre l’accent sur le constat et chercher à identifier 
les causes de la rareté de l’eau; identifier les raisons 
de la bonne utilisation de l’eau; 
Le(s) support(s): identifier les éléments du supgg
port iconique ; insister sur l’eau qui coule et faire 
interpréter le comportement du personnage; extraire 
l’idée essentielle du support écrit; identifier le rapgg
port entre l’eau et la vie; 
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: 
utilisation des  informations extraites du titre, du 
contexte et des supports pour produire un énoncé 
de huit phrases au moins pour les trois consignes 
(tâche complexe) pour donner des conseils sur 
l’utilité de l’eau, parler de sa mauvaise utilisation et 
pour donner des conseils pour l’économiser. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 (tâche comrr
plexe): 
g Réflexion individuelle sur la 
résolution des trois consignes de 
manière complexe (recherche 
d’idées); 
g Préparation collective: partage 
de points de vue en petits grougg
pes (idées, expressions, pistes de 
résolution pour la tâche complexe, 
organisation, plan de présentation); 
g Présentation individuelle de la 
production complexe suivie de 
discussion (autogvérification et végg
rification collective) et de remédiagg
tion immédiate; 
Remédiation différée en cas de 
besoin, compte tenu des dysfoncgg
tionnements en lien avec la tâche 
et relevés lors des présentations 
individuelles. 

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie : Maîtrise minimale
si je donne des conseils sur l’utilité de l’eau; 
si je parle de la mauvaise utilisation de l’eau; 
si je donne des conseils pour économiser l’eau; 
si je produis huit phrases au moins. 

ü
ü
ü
ü

donner des conseils sur l’utilité de l’eau; 
parler de la mauvaise utilisation de l’eau; 
donner des conseils pour économiser 
l’eau. 

ü
ü
ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je 
vérifie si: Maîtrise minimale

si mes phrases sont bien construites; 
si mon intonation est correcte; 
si je respecte les pauses

ü
ü
ü

produire des phrases bien construites; 
respecter l’intonation; 
prononcer correctement. 

ü
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie: Maîtrise minimale
si chaque phrase apporte une nouvelle informagg
tion; 
si les informations ne sont pas contradictoires; 
si mes idées sont en ordre; 
si j’utilise correctement les mots de liaison. 

ü

ü
ü
ü

respecter l’enchaînement logique des 
phrases; 
utiliser des mots de liaison convenablegg
ment. 

ü

ü

C4. Pertinence de la présentation: je vériff
fie si:

je regarde mes camarades en parlant. 
je parle à haute et intelligible voix. 
ü
ü

parler à haute et intelligible voix. 
parler en regardant ses camarades. 
ü
ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 4Compétence de base 1Niveau 6Français

Grille de vérification

��



Le défi

Etapes
1 Présentation de la situation 2 Réalisation

 de la tâche
3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie un défi 
pour un élève, se fixer un objectif et l’atteingg
dre); 
Le contexte: identifier l’événement, les pergg
sonnages, leurs liens d’amitié, mettre en valeur 
le défi que les handicapés cherchent à relever 
avec beaucoup de courage; mettre aussi en 
valeur leur esprit sportif et de compétition; 
Le(s) support(s): identifier les éléments des 
supports: les personnages, le lieu où se passe 
la scène, la valeur de ce lieu pour les personnagg
ges et pour les sportifs d’une manière générale 
(l’arrivée), la valeur du moment (la victoire); 
Les consignes: tâche et qualités du travail 
attendu: utilisation des  informations extraites 
du titre, du contexte et des supports afin de 
rédiger une lettre de huit phrases au moins 
pour les trois consignes (tâche complexe) pour 
parler de la course, décrire les coureurs et la 
joie du vainqueur. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): 
g Réflexion individuelle 
sur la résolution des 
trois consignes de magg
nière complexe (rechergg
che d’idées); 
g Préparation indigg
viduelle: recherche 
d’idées, d’expressions, 
de pistes de résolution 
pour la tâche complexe, 
organisation, plan de 
présentation); 
g réalisation indivigg
duelle de la tâche 
complexe. 
g Présentation indivigg
duelle écrite de la progg
duction complexe (sur 
feuille ou sur cahier). 

ü Présentation des 
productions écrites 
après la résolution de 
la tâche complexe et 
discussion à la fin de 
chaque présentation en 
vue de l’autogvérificagg
tion et de la vérificagg
tion collective; 
Remédiation immérr
diate pendant la réagg
lisation et au cours ou 
après la présentation 
des productions; 
Remédiation différr
rée en cas de besoin, 
suite à l’analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les progg
ductions écrites en lien 
avec les consignes. 

ü

ü

ü

Fiche d’exploitation de la situation

Grille de correction

C1: Pertinence C2: Utilisation correcte de la 
langue C3: Cohérence

C4: Qualité 
de la proll
duction

co
ns

ig
ne

 1

l’apprenant 
obtient un 
point s’il parle 
de la course. 

... /1

ü l’apprenant obtient un point: 
si sa production est personnelle;  
g si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreurs 
(construction, grammaire, orthogg
graphe). 

ü 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 
troisième point g si la 
production ne présente ni 
contradiction ni dévelopgg
pement inutile
N. B il y a cohérence si les 
idées sont en ordre; 
- si chaque phrase apporte 
une nouvelle information; 
(absence de répétition); 
- si les mots de liaison sont 
correctement utilisés. 

ü

ü

ü

ü

l’apprenant 
obtient un 
point si la 
copie est ligg
sible et sans 
rature. 

ü

co
ns

ig
ne

 2

l’apprenant 
obtient un 
point s’il 
décrit les 
coureurs. 
... /1

ü

ü

l’apprenant obtient un point: 
g si sa production est personnelle;  
g si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreurs 
(construction, grammaire, orthogg
graphe). 

ü

co
ns

ig
ne

 3

l’apprenant 
obtient un 
point s’il dégg
crit la joie du 
vainqueur. 

... /1

ü l’apprenant obtient un point: 
g si sa production est personnelle;  
g si les 2/3 de la production 
ne contiennent pas d’erreurs 
(construction, grammaire, orthogg
graphe). 

ü

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

Situation 2Palier 3Compétence de base 2Niveau 6Français

��



Vive les 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 «vacances» pour un élève; mettre l’acgg
cent sur le souhait exprimé par «vive»,  ingg
sister sur la joie des enfants à la veille ou 
pendant les vacances (effet psychologique); 
Le contexte: identifier les personnages, leur 
lien de parenté, la sortie prévue; mettre en 
valeur le plaisir de partager l’information; 
Le(s) support(s): identifier les éléments des 
supports: le lieu reproduit, le personnage, 
son activité, les règles de sécurité pour les 
campeurs; 
Les consignes: tâche et qualités du travail 
attendu: utilisation des  informations exgg
traites du titre, du contexte et des supports 
afin de produire un texte de huit phrases au 
moins pour les trois consignes (tâche comgg
plexe) pour décrire le matériel nécessaire à 
une sortie en montagne, parler des activités 
à faire et des règles de sécurité à respecter en 
montagne. . 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 (târr
che complexe) 
g Réflexion individuelle 
sur la résolution des 
trois consignes de magg
nière complexe (rechergg
che d’idées); 

g Préparation collective: 
partage de points de vue 
en petits groupes (idées, 
expressions, pistes de 
résolution pour la tâche 
complexe, organisation, 
plan de présentation); 

g réalisation individuelle 
de la tâche complexe; 

g Présentation individuelgg
le écrite de la production 
complexe (sur feuille ou 
sur cahier).

ü Présentation des prorr
ductions écrite après 
la résolution de la tâche 
complexe et discussion à 
la fin de chaque présengg
tation en vue de l’autog
vérification et de la vérigg
fication collective; 
Remédiation immédiarr
te pendant la réalisation 
et au cours ou après la 
présentation des producgg
tions; 
Remédiation différée 
en cas de besoin, suite à 
l’analyse des dysfoncgg
tionnements identifiés 
dans les productions 
écrites en lien avec les 
consignes.

ü

ü

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je parle du matériel nécessaire à une sortie; 
je parle des activités programmées; 
si je parle des règles de sécurité à respecter en 
montagne; 
si j’écris huit phrases au moins. 

ü
ü
ü

ü

parler du matériel nécessaire pour une sorgg
tie en montagne. 
parler des activités programmées. 
parler des règles de sécurité à respecter en 
montagne. 

ü

ü
ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je 
vérifie si: 

Maîtrise minimale

mes phrases sont bien construites; 
j’écris sans erreurs (d’orthographe, grammaire, 
conjugaison); 
j’utilise le lexique convenable; 
je mets correctement les signes de ponctuation. 

ü
ü

ü
ü

produire des phrases correctes; 
écrire sans erreurs (d’orthographe, gramgg
maire, conjugaison); 
utiliser le lexique convenable. 

ü
ü

ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie : Maîtrise minimale
si mes idées sont en ordre; 
si chaque phrase apporte une nouvelle informagg
tion; 
si j’utilise correctement les mots de liaison. 

ü
ü

ü

les idées sont en ordre; 
les informations ne sont pas contradictoigg
res
les mots de liaison sont correctement 
utilisés. 

ü
ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie:
si mon écriture est lisible; 
s’il n’y a ni rature, ni tache. 
ü
ü

la copie est lisible et sans ratureü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 3Compétence de base 2Niveau 6Français

Grille de vérification
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Respectons les autres!

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie le respect 
des autres (accepter l’autre, accepter la différence); 
mettre l’accent sur la valeur de l’impératif nous rend 
tous concernés; 
Le contexte: identifier les personnages, leurs liens 
d’amitié et ce qui motive la conversation; 
Le(s) support(s): identifier les personnages, le lieu, 
les activités, le rapport de ces activités avec la situagg
tion, le règlement de la classe et son rapport avec la 
situation; 
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: 
un énoncé de huit phrases au moins pour les trois 
consignes (tâche complexe) pour donner des conseils 
en vue de d’améliorer le comportement avec les 
camarades, garder la classe en bon état et donner des 
recommandations pour compléter le règlement de la 
classe. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 (tâche complexe): 
g Réflexion individuelle sur la résolution 

des trois consignes de manière comgg
plexe (recherche d’idées); 

g Préparation individuelle: recherche 
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 (autog
vérification 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. 

Fiche d’exploitation de la situation

Grille de correction

C1: Pertill
nence

C2: Utilisation correcll
te de la langue C3: Cohérence

C4: Qualité 
de la proll
duction

co
ns

ig
ne

 1

l’apprenant 
obtient un 
point s’il 
parle de la 
course. 

... /1

ü L’apprenant obtient un 
point s’il donne des 
conseils sur les comporgg
tements 

... /1

ü l’apprenant obtient un point si la cogg
hérence se situe au niveau de chaque 
consigne; 
l’apprenant obtient un point si la 
cohérence se situe aussi au niveau de 
la ponctuation prise globalement;
L’apprenant obtient un point si la 
production ne présente ni contradicgg
tion ni développement inutile; 
N. B: il y a cohérence si: 
- les idées sont en ordre; 
- chaque phrase apporte une nouvelle 
information (absence de répétition); 
- les mots de liaison sont correctement 
utilisés. 

ü

ü

ü

ü

l’apprenant 
obtient un 
point: 

g s’il parle à 
haute et 
intelligible 
voix; 

g s'il parle en 
regardant 
ses camagg
rades. 

ü

co
ns

ig
ne

 2

l’apprenant 
obtient un 
point s’il 
décrit les 
coureurs. 

... /1

ü L’apprenant obtient un 
point s’il donne des 
conseils pour garder la 
classe en bon état. 

... /1

ü

co
ns

ig
ne

 3

l’apprenant 
obtient 
un point 
s’il décrit 
la joie du 
vainqueur. 

... /1

ü L’apprenant obtient un 
point s’il donne des 
recommandations pour 
compléter le règlement 
de la classe . 

... /1

ü

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

Situation 2Palier 3Compétence de base 1Niveau 6Français
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L’école pour tous

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

Le titre: faire découvrir ce que signifie « l’école 
pour tous » (l’école est un droit; égalité fille et gargg
çon, enfant et adulte, équité, lutte contre l’ignorance 
et l’analphabétisme); 
Le contexte: identifier l’événement, les personnagg
ges, leur lien de parenté, insister sur le souci de voir 
grandgmère bénéficier des services de l’école; 
Le(s) support(s): identifier les éléments des supgg
ports, les personnages, le lieu, l’activité, le contenu 
de l’annonce, l’horaire des cours et la gratuité des 
services proposés; 
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: 
utilisation des  informations extraites du titre, du 
contexte et des supports pour produire un énoncé 
de huit phrases au moins pour les trois consignes 
(tâche complexe) afin parler de l’annonce, des avangg
tages des cours pour adultes et de l’emploi du temps 
qui convient à la grandgmère. 

•

•

•

•

Consignes 1, 2 et 3 (tâche complexe): 
g Réflexion individuelle sur la résogg
lution des trois consignes de manière 
complexe (recherche d’idées); 
g Préparation collective: partage de 
points de vue en petits groupes (idées, 
expressions, pistes de résolution pour 
la tâche complexe, organisation, plan 
de présentation); 
g Présentation individuelle de la progg
duction complexe suivie de discussion 
(autogvérification et vérification colgg
lective) et de remédiation immédiate; 
g Remédiation différée en cas de begg
soin, compte tenu des dysfonctionnegg
ments en lien avec la tâche et relevés 
lors des présentations individuelles. 

•

C1. Pertinence de la production: je vérifie: Maîtrise minimale
 si je parle de l’annonce; 
 si je parle des avantages des cours; 
 si je donne l’emploi du temps qui convient à 
la grandgmère; 
 si je produis huit phrases au moins. 

ü
ü
ü

ü

parler de l’annonce. 
 parler des avantages des cours; 
 donne l’emploi du temps qui convient à la 
grandgmère

ü
ü
ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je 
vérifie si: 

Maîtrise minimale

 mes phrases sont bien construites; 
 mon intonation est correcte; 
 ma prononciation est correcte; 
  je respecte les pauses. 

ü
ü
ü
ü

 produire des phrases correctes; 
 respecter l’intonation; 
 prononcer correctement. 

ü
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie: Maîtrise minimale
 si mes idées sont en ordre; 
 si chaque phrase apporte une nouvelle inforgg
mation; 
 si les informations ne  sont pas contradictoigg
res; 
 si j’utilise correctement les mots de liaisons. 

ü
ü

ü

ü

 les idées sont en ordres; 
 les informations ne sont pas contradictoigg
res; 
 les mots de liaisons sont correctement 
utilisés. 

ü
ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie : 
 si je parle à haute voix; 
 si je parle en regardant mes camarades; 
 si j’utilise les bons gestes et mimiques. 

ü
ü
ü

 parler à haute et intelligible voix; 
 parler en regardant ses camarades.
ü
ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 3Compétence de base 1Niveau 6Français

Grille de vérification
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Uniquement pour les jeunes

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir les représentations des élègg
ves sur les jeunes et sur la jeunesse; faire justifier 
l'utilisation de l'expression "uniquement pour les 
jeunes"; 
le contexte: identifier l'événement, les personnagg
ges, le lieu,  faire découvrir l'importance de cet 
événement pour les jeunes et la valeur de ce lieu; 
justifier  le besoin d'informer le public. faire justigg
fier la participation des jeunes à l'organisation de la 
semaine culturelle et sportive; 
les supports: identifier les éléments des supports 
iconiques (personnages et leurs activités); faire regg
lier ces activités à leurs différents domaines (arts et 
sports). faire extraire des supports écrits les actions 
avec le jour et le moment; 
les consignes tâche et qualités du travail attenrr
du: utilisation des informations extraites du titre, 
du contexte et des supports afin de rédiger une 
annonce de huit phrases au moins pour les 3 consigg
gnes (tâche complexe) pour informer les lecteurs 
sur les activités culturelles du samedi et dimanche, 
sur la pièce théâtrale qui se joue en fin de semaine 
et pour indiquer comment s'inscrire. 

Consignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): g 
réflexion individuelle 
sur la résolution des 
trois consignes de 
manière complexe 
(recherche d’idées); 
g préparation indigg
viduelle: recherche 
d’idées, d’expresgg
sions, de pistes de 
résolution pour la 
tâche complexe, 
organisation, plan de 
présentation); 
g réalisation indivigg
duelle de la tâche 
complexe; 
g Présentation indigg
viduelle écrite de la 
production complexe 
(sur feuille ou sur 
cahier). 

ü Présentation des 
productions écrites 
après la résolution de 
la tâche complexe et 
discussion à la fin de 
chaque présentation 
en vue de l’autogvérigg
fication et de la vérifigg
cation collective; 
Remédiation immérr
diate pendant la réagg
lisation et au cours ou 
après la présentation 
des productions; 
Remédiation différr
rée en cas de besoin, 
suite à l’analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les 
productions écrites en 
lien avec les consigg
gnes. 

ü

ü

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’ai écrit une annonce en huit phrases au moins pour: 
g informer les lecteurs sur les activités culturelles; 
g les informer sur la pièce théâtrale; 
g leur indiquer comment s’inscrire. 

ü
informer les lecteurs sur les activités, 
la pièce théâtrale et indique comment 
s’inscrire. 

ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie: Maîtrise minimale
si mes phrases sont bien construites; 
si j’écris sans erreurs d’orthographe, grammaire, 
conjugaison; 
si j’utilise le lexique convenable; 
si je mets correctement les signes de ponctuation. 

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: Maîtrise minimale
si mes idées sont en ordre; 
si j’utilise correctement les mots de liaison; 
s’il n’y a pas de répétition. 

ü
ü
ü

respecter l’enchaînement logique des 
phrases; 
utiliser les mots de liaison convenagg
blement. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie:
si mon écriture est lisible; 
si ma feuille est propre. 
ü
ü l’apprenant rend une copie propre. ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 2Palier 2Compétence de base 2Niveau 6Français

Grille de vérification

�0



le festival

Etapes
1 Présentation de la situation 2 Réalisation

 de la tâche
3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir ce que signifie le mot 
festival; g faire découvrir les valeurs culturelles 
sociales et économique du festival, faire dégg
couvrir quelques sortes de festivals, identifier 
les activités qui se déroulent dans un festival; 
le contexte: identifier l'événement, les persongg
nages, 
identifier l'importance de participer au journal 
de l'école; 
les supports: identifier les éléments des supgg
ports ( les personnages, l'ambiance... ), faire 
ressortir l'aspect vestimentaire des personnages 
(les différences), les instrumentes de musique; 
g identifier les différents activités musicales; 
les consignes: tâche et qualités du travail atrr
tendu: utilisation des informations extraites du 
titre, du contexte et des supports afin de rédiger 
un article de huit phrases au moins pour les 3 
consignes (tâche complexe) pour informer sur 
le festival, la soirée d'ouverture et les activités 
programmées. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 
et 3 (tâche comrr
plexe): 
g Réflexion ingg
dividuelle sur la 
résolution des 
trois consignes 
de manière comgg
plexe (recherche 
d’idées); 
g préparation 
collective: partage 
de points de vue 
en petits groupes 
(idées, expresgg
sions, pistes de 
résolution pour la 
tâche complexe, 
organisation, plan 
de présentation); 
g réalisation indivigg
duelle de la tâche 
complexe. 

ü Présentation individuelrr
le écrite de la production 
complexe (sur feuille ou 
sur cahier). 
Présentation des prorr
ductions écrites après 
la résolution de la tâche 
complexe et discussion à 
la fin de chaque présentagg
tion en vue de l’autogvégg
rification et de la vérificagg
tion collective; 
Remédiation immédiate 
pendant la réalisation et 
au cours ou après la prégg
sentation des productions; 
Remédiation différée 
en cas de besoin, suite à 
l’analyse des dysfonctiongg
nements identifiés dans 
les productions écrites en 
lien avec les consignes. 

ü

ü

ü

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’ai écrit un article en huit phrases au moins pour: 
g informer les lecteurs du festival; 
g parler de la soirée d’ouverture; 
g informer sur les activités programmées. 

ü parler du festival; 
parler de la soirée d’ouverture. 
informer sur les activités programgg
mées. 

ü
ü
ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie:
Maîtrise minimale

si mes phrases sont bien construites; 
si j’écris sans erreurs d’orthographe, grammaire, conjugg
gaison; 
si j’utilise le lexique convenable; 
si je mets correctement les signes de ponctuation. 

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: Maîtrise minimale
si mes idées sont en ordre; 
si j’utilise les mots de liaison de façon convenable. 
ü
ü

respecter l’enchaînement logique des 
phrases; 
 utiliser convenablement les mots de 
liaison.

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie: 
si mon écriture est lisible; 
si ma feuille est propre. 
ü
ü

L’apprenant rend une copie propre. ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 2Compétence de base 2Niveau 6Français

Grille de vérification

��



Il est beau mon pays!

Etapes
1 Présentation de la situation 2 Réalisation

 de la tâche
3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir ce que signifie un pays pour une 
personne (origine, nationalité, mère patrie), faire découvrir 
en quoi consiste la beauté du pays: le Maroc la douceur et 
diversité du climat, générosité de son peuple... ); 
le contexte: identifier l'événement, les personnages et 
leurs lien de parenté,  faire découvrir l'importance des ingg
formations désirées par le cousin; 
faire découvrir les sentiments du cousin envers ces lieux 
touristiques; 
les supports: identifier les éléments des supports, lieux, 
valeurs touristiques de ces lieux; extraire des informations 
de la carte; faire trouver des informations importantes du 
point de vue touristique; extraire des supports écrits des 
informations susceptibles de motiver le tourisme; 
les consignes tâche et qualités du travail attendu: utigg
lisation des informations extraites du titre, du contexte et 
des supports afin de produire un énoncé de huit phrases au 
moins pour les 3 consignes (tâche complexe) pour parler 
des lieux touristiques à visiter, d’un monument historique 
et de quelques produits d’artisanat qu’on peut acheter. 

ü

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 (tâche comrr
plexe): 

g Réflexion individuelle sur la résogg
lution des trois consignes de manière 
complexe (recherche d’idées); 

g Préparation individuelle: recherche 
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 (autogvérification et vérigg
fication collective) et de remédiation 
immédiate; 

g Remédiation différée en cas de begg
soin, compte tenu des dysfonctionnegg
ments en lien avec la tâche et relevés 
lors des présentations individuelles. 

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie: Maîtrise minimale
si j’ai produis un énoncé de huit phrases au 
moins; 
si j’ai parlé des lieux touristiques à visiter; 
si j’ai parlé d’un monument historique; 
si j’ai parlé de quelques produits d’artisanat. 

ü

ü
ü
ü

parler des lieux touristiques à visiter, 
d’un monument historique et de quelgg
ques produits d’artisanat. 

ü

C2. Utilisation correcte des ressources: 
je vérifie si: 

Maîtrise minimale

je respecte bien l’intonation; 
mes phrases sont bien construites; 
mon énoncé est facile à comprendre. 

ü
ü
ü

 produire des phrases correctes; 
 respecter l’intonation. 
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie: Maîtrise minimale

si mes idées sont en ordre; 
si j’ai utilisé correctement les mots de liaison. 
ü
ü

respecter l’enchaînement logique des 
idées; 
 utiliser correctement les mots de liaison. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie: 
si je prononce bien; 
si je parle à haute voix. 
ü
ü

prononcer bien. ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 2Palier 2Compétence de base 1Niveau 6Français

Grille de vérification

��



Cherchons grandlmère    

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir ce que signifie «cherchons grandg
mère». (on cherche quelqu'un qu'on aime ou quelque 
chose à la quelle on est attaché); identifier la place de 
grandgmère dans la famille. faire découvrir ce que supgg
pose l’expression (cherchons grandgmère);
le contexte: identifier ce qui arrive à la famille, les conségg
quences de ce fait sur la famille; identifier les personnagg
ges, leurs lien de la parenté et leurs rôles, les raisons de la 
visite de l’animateur. Evoquer les efforts déployés par la 
famille pour retrouver grandgmère. 
les supports: identifier les éléments des supports iconigg
ques, les personnages, les lieux, le sujet de conversation; 
identifier les indications contenues dans le support écrit. 
les consignes tâche et qualités du travail attendu: utigg
lisation des informations extraites du titre, du contexte et 
des supports afin de produire un énoncé de huit phrases au 
moins pour les 3 consignes (tâche complexe) pour parler 
de la grandgmère, des circonstances de cette disparition et 
des endroits où la famille a déjà cherché grandgmère. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 (tâche complerr
xe): 
g réflexion individuelle sur la résolugg
tion des trois consignes de manière 
complexe (recherche d’idées); 
g préparation collective: partage de 
points de vue en petits groupes (idées, 
expressions, pistes de résolution pour 
la tâche complexe, organisation, plan 
de présentation); 
g présentation individuelle de la progg
duction complexe suivie de discussion 
(autogvérification et vérification colgg
lective) et de remédiation immédiate; 
g remédiation différée en cas de begg
soin, compte tenu des dysfonctionnegg
ments en lien avec la tâche et relevés 
lors des présentations individuelles. 

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

j’ai parlé de la grandgmère; 
j’ai parlé des circonstances de sa disparition; 
j’ai parlé des endroits où la famille a déjà cherché grandgmère; 
 j’ai produit un énoncé de huit phrases au moins. 

ü
ü
ü
ü

parler de la grandgmère, des 
circonstances de sa disparition 
et des lieux où la famille a déjà 
cherché grandgmère. 

ü

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie si: Maîtrise minimale
je respecte l’intonation; 
mes phrases sont bien construites; 
mon énoncé est compréhensible. 

ü
ü
ü

produire des phrases correctes; 
produire un énoncé comprégg
hensible. 

ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

mon énoncé ne présente pas de répétition; 
mes phrases se suivent correctement; 
j’ai utilisé les mots de liaison correctement; 
mes idées sont en ordre. 

ü
ü
ü
ü

respecter l’enchaînement logigg
que des idées; 
utiliser correctement les mots 
de liaison. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si: 
je prononce bien; 
je parle à haute voix. 
ü
ü

bien prononcer. ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 2Compétence de base 1Niveau 6Français

Grille de vérification
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Retour des pèlerins

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: Situer dans le temps le retour des 
pèlerins (après l'Aid El ADha), faire dire 
pourquoi le retour des pèlerins constitue un 
événement important  (fête, cadeaux)... ; 
le contexte: identifier l'événement, les 
personnages, leurs liens. Identifier l'objet et 
l'objectif de correspondance; mettre en valeur 
l’ambiance dans la famille; 
les supports: identifier les éléments du 
support iconique, les personnages, la voiture 
décorée. 
faire découvrir d'autres occasions où on dégg
core la voiture; faire découvrir l'heure d'arrigg
vée des pèlerins. 
les consignes tâche et qualités du travail 
attendu: utilisation des informations extraites 
du titre, du contexte et des supports afin de 
rédiger une lettre de sept phrases au moins 
pour les 3 consignes (tâche complexe) pour 
donner des informations sur l'arrivée des 
pèlerins, sur l’accueil qui leur est réservé à 
l'aéroport et sur la fête et les cadeaux. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 
(tâche complexe): régg
flexion individuelle sur 
la résolution des trois 
consignes de manière 
complexe (recherche 
d’idées), préparation 
individuelle: 
g recherche d’idées, 
d’expressions, de pisgg
tes de résolution pour 
la tâche complexe, 
organisation, plan de 
présentation), 
g réalisation indivigg
duelle de la tâche 
complexe; 
g Présentation indivigg
duelle écrite de la progg
duction complexe (sur 
feuille ou sur cahier). 

ü Présentation des 
productions écrites 
après la résolution de 
la tâche complexe et 
discussion à la fin de 
chaque présentation 
en vue de l’autogvérigg
fication et de la vérigg
fication collective; 
Remédiation imrr
médiate pendant la 
réalisation et au cours 
ou après la présentagg
tion des productions; 
Remédiation différr
rée en cas de besoin, 
suite à l’analyse des 
dysfonctionnements 
identifiés dans les 
productions écrigg
tes en lien avec les 
consignes. 

ü

ü

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’ai écrit une lettre; 
j’ai parlé de l’accueil des pèlerins à l’aéroport; 
j’ai précisé le jour et l’heure de l’arrivée des parents; 
j’ai parlé de la fête et des cadeaux; 
j'ai écrit sept phrases au moins. 

ü
ü
ü
ü
ü

 donner des informations sur 
l’arrivé des parents; 
 parler de l’accueil des pèlerins; 
  parler de la fête et des cadeaux. 

ü

ü
ü

C2. Utilisation correcte des outils de langue  : je vérifie: Maîtrise minimale
 si je respecte la ponctuation; 
 si mes phrases sont correctes; 
 si j’utilise le lexique convenable. 

ü
ü
ü

 produire des phrases correctes; 
 respecter la ponctuation. 
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie: Maîtrise minimale
 si mes idées sont en ordre; 
 si j’ai utilisé les mots de liaison; 
 si ma production ne présente pas de contradiction. 

ü
ü
ü

 respecter l’enchaînement logigg
que des idées. 
 utiliser correctement les mots de 
liaison. 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie: 
si mon écriture est lisible; 
si ma feuille est propre. 
ü
ü

rendre une copie sans rature. ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 2Palier 1Compétence de base 2Niveau 6Français

Grille de vérification
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Besoin de jouer!  

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir ce que signifie jouer pour 
un enfant; faire justifier la nécessité de jouer (dévegg
loppement mental et physique); identifier quelques 
jeux, quelques façons de jouer et quelques lieux où 
l'enfant peut jouer. 
le contexte: identifier le contexte, les personnages, 
le lieu; faire découvrir les motifs de la correspongg
dance. identifier quelques rôles du président de la 
commune. 
les supports: identifier les éléments du support icogg
nique: le lieu, les personnages et leurs actions; faire 
justifier la réaction de la femme qui est à la fenêtre. 
lier cette réaction aux comportements des enfants 
(indifférence) à partir du support écrit, identifier 
le rôle du jeu et les raisons de l'amour des enfants 
pour les jeux. 
les consignes tâche et qualités du travail attenrr
du: utilisation des informations extraites du titre, du 
contexte et des supports afin de rédiger une lettre de 
sept phrases au moins pour les 3 consignes (tâche 
complexe) pour parler du manque d'espace de jeu, 
de la mauvaise utilisation du grand terrain, et pour 
demander sa transformation en espace de jeu. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 
2 et 3 (tâche 
complexe): 
g réflexion 
individuelle sur 
la résolution des 
trois consignes 
de manière comgg
plexe (recherche 
d’idées); 
g préparation 
collective: 
partage de points 
de vue en petits 
groupes (idées, 
expressions, pisgg
tes de résolution 
pour la tâche 
complexe, orgagg
nisation, plan de 
présentation); 
g réalisation ingg
dividuelle de la 
tâche complexe. 

ü Présentation indivirr
duelle écrite de la progg
duction complexe (sur 
feuille ou sur cahier). 
Présentation des prorr
ductions écrites après 
la résolution de la tâche 
complexe et discusgg
sion à la fin de chaque 
présentation en vue de 
l’autogvérification et de 
la vérification collective; 
Remédiation immédiarr
te pendant la réalisation 
et au cours ou après la 
présentation des producgg
tions; 
Remédiation différée 
en cas de besoin, suite à 
l’analyse des dysfoncgg
tionnements identifiés 
dans les productions 
écrites en lien avec les 
consignes. 

ü

ü

ü

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’ai parlé du manque d’espace de jeu; 
j’ai informé sur la mauvaise utilisation du terrain; 
j’ai demandé de transformer le terrain en espace de jeu. 
j’ai écrit une lettre; 

ü
ü
ü
ü

 exposer le problème; 
demander la résolution du problème; 
 écrire une lettre. 

ü
ü
ü

C2. Utilisation correcte des outils de la langue: je 
vérifie si: Maîtrise minimale

j’utilise bien les signes de ponctuation; 
mes phrases sont bien construites; 
j’utilise les mots convenables. 

ü
ü
ü

 produire des phrases correctes; 
 respecter la ponctuation. 
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordre; 
j’ai utilisé correctement les mots de liaison. 
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; 
ma feuille est propre. 
ü
ü  rendre une copie sans rature. ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 1Compétence de base 2Niveau 6Français

Grille de vérification
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Un jeune responsable 

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir ce que signifie le mot respongg
sable; ( responsabilité à l’égard de soi même, et des 
autres, responsabilité du professeur à l'égard de ses 
élèves). identifier les dangers du manque de responsagg
bilité; 
le contexte: identifier l’événement, le personnage. 
Identifier  les motivations du personnage, les raisons 
pour lesquelles il veut être président de la coopérative 
scolaire. 
les supports: identifier les éléments du supports 
iconique, le lieu, les personnages et leurs activités. 
identifier les informations du supports écrit. 
les consignes tâche et qualités du travail attendu: 
utilisation des informations extraites du titre, du 
contexte et des supports afin de produire un énoncé de 
sept phrases au moins pour les trois consignes (tâche 
complexe) pour parler de soi même, des activités à 
faire en classe et des activités à faire dans l'école. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 (tâche complexe): 
g Réflexion individuelle sur la résolution 

des trois consignes de manière comgg
plexe (recherche d’idées); 

g Préparation individuelle: recherche 
d’idées, d’expressions, de pistes de 
résolution pour la tâche complexe, 
organisation, plan de présentation); 

g Présentation individuelle de la prorr
duction complexe suivie de discusgg
sion (autogvérification et vérification 
collective) et de remédiation immégg
diate; 

g Remédiation différée en cas de besoin, 
compte tenu des dysfonctionnements 
en lien avec la tâche et relevés lors des 
présentations individuelles. 

ü

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je me suis présenté à mes camarade; 
j’ai bien présenté un programme d’activités pour la 
classe; 
j’ai présenté un programme d’activités pour l’école; 
j’ai produit sept phrases au moins. 

ü
ü

ü
ü

parler de lui même; 
 parler de son programme pour la 
classe et pour l’école.  

ü
ü

C2. Utilisation correcte des outils de langue: je 
vérifie si: Maîtrise minimale

je respecte l’intonation; 
mes phrases sont bien construites; 
mon énoncé est compréhensible; 
j’ai utilisé les temps convenables (futur simple, futur 
proche... ). 

ü
ü
ü
ü

produire un énoncé compréhensigg
ble; 
utiliser les temps convenables (fugg
tur simple, futur proche... ). 

ü

ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordre; 
j’ai utilisé correctement les mots de liaison; 
 si mon énoncé ne présente pas de contradiction. 

ü
ü
ü

respecter l’enchaînement logique 
des phrases; 
utiliser les mots de liaison correcgg
tement 

ü

ü

C4. Qualité de la présentation: je vérifie si: 
j’ai bien prononcé; 
j’ai utilisé les bons gestes et mimiques; 
j’ai regardé mes camarades en parlant; 
j’ai parlé à haute voix. 

ü
ü
ü
ü

parler à haute et intelligible voix; 
regarder ses camarades en parlant. 
ü
ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 2Palier 1Compétence de base 1Niveau 6Français

Grille de vérification
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Choisissons nos programmes!

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

le titre: faire découvrir ce que signifie le mot programme 
pour un élève, (programme télévisé, programme d'une 
sortie); 
le contexte: identifier les personnages, leurs lien, mettre 
en valeur le plaisir de partager l'information avec le frère, 
le plaisir de lui rendre service.
 les supports: identifier les éléments du support icogg
nique, pour le support écrit, identifier l'heure et le jour 
de chaque émission. faire découvrir les spécificités de 
chaque émission; 
les consignes, tâche et qualités du travail attendu: utigg
lisation des informations extraites du titre, du contexte et 
des supports afin de produire un énoncé de sept phrases 
au moins pour les trois consignes (tâche complexe) pour 
parler de l'heure et des titres des dessins animés de digg
manche, du dessin animé préféré et des autres émissions 
pour enfants. 

ü

ü

ü

ü

Consignes 1, 2 et 3 (tâche complexe): 
g Réflexion individuelle sur la résogg
lution des trois consignes de manière 
complexe (recherche d’idées); 
g Préparation collective: partage de 
points de vue en petits groupes (idées, 
expressions, pistes de résolution pour 
la tâche complexe, organisation, plan 
de présentation); 
g Présentation individuelle de la progg
duction complexe suivie de discusgg
sion (autogvérification et vérification 
collective) et de remédiation immégg
diate; 
g Remédiation différée en cas de begg
soin, compte tenu des dysfonctionnegg
ments en lien avec la tâche et relevés 
lors des présentations individuelles. 

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’ai donné à mon petit frère l’heure et le titre des desgg
sins animés du dimanche; 
j’ai parlé du dessin animé que j’aime le plus; 
j’ai parlé d’autres émissions pour enfants. 

ü

ü
ü

donner l’heure et le titre des dessins 
animés du dimanche; 
parler du dessin animé qu’il aime le 
plus; 
parler d’autres émissions pour enfants. 

ü

ü

ü
C2. Utilisation correcte des outils de la langue: 
je vérifie si: 

Maîtrise minimale

je respecte l’intonation
mes phrases sont bien construites; 
mon énoncé est facile à comprendre. 

ü
ü
ü

produire des phrases correctes; 
respecter l’intonation
ü
ü

C3. Cohérence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
mes idées sont en ordre; 
j’ai utilisé les mots de liaison; 
mon énoncé ne présente ni répétition ni contradiction. 

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: 
je prononce bien; 
je parle à haute voix; 
j’utilise les bons gestes et mimiques. 

ü
ü
ü

 prononcer bien; 
 parler à haute et intelligible voix. 
ü
ü

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 1Compétence de base 1Niveau 6Français

Grille de vérification
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à l’écrit
Palier 1
Au terme du premier palier de la 6e année, face à une situation de comgg
munication et à partir d’images, de textes et/ou de documents, l’apgg
prenant produit, à l’écrit, un texte informatif, descriptif, argumentatif, 
injonctif et/ou narratif de sept phrases, en mobilisant ses ressources 
relatives aux types et aux constituants de la phrase, au vocabulaire (sygg
nonymie), à l’orthographe grammaticale et d’usage (accents, pluriel des 
noms), à la conjugaison (présent, passé récent, futur proche, imparfait) 
et au type de texte.  
Palier 2
Au terme du deuxième palier de la 6e année, face à une situation de 
communication et à partir d’images, de textes et/ou de documents, l’apgg
prenant produit, à l’écrit, un texte informatif, descriptif, argumentatif, 
injonctif et/ou narratif de huit phrases, en mobilisant ses ressources 
relatives à la construction de la phrase, au vocabulaire (suffixes), à l’orgg
thographe grammaticale et d’usage, à la conjugaison (présent, passé 
composé, imparfait, futur, impératif) et au type de texte.  
Palier 3
Au terme du troisième palier de la 6e année, face à une situation de 
communication et à partir d’images, de textes et/ou de documents, l’apgg
prenant produit, à l’écrit, un texte informatif, descriptif, argumentatif, 
injonctif et/ou narratif de huit phrases, en mobilisant ses ressources relagg
tives à la construction de la phrase, au vocabulaire (noms composés), à 
l’orthographe grammaticale et d’usage (accents, pluriel des noms), à la 
conjugaison (présent, passé composé, futur, imparfait, impératif) et au 
type de texte. 
Palier 4: compétence de base 2
Au terme de la 6ème année, face à  une situation de communication et  
à partir d’images, de textes et/ou de documents, l’apprenant produit, 
à l’écrit, un texte informatif, descriptif, argumentatif, injonctif et/ou 
narratif de huit phrases, en mobilisant ses ressources relatives à la 
construction de la phrase, au vocabulaire approprié, à l’orthographe 
grammaticale et d’usage et à la concordance des temps.  
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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 6e année, face à une situation de 
communication et à partir d’images, de textes et/ou de documents, 
l’apprenant produit un énoncé oral informatif, descriptif, argumengg
tatif, injonctif et/ou narratif de sept phrases, en mobilisant ses resgg
sources relatives à la construction de la phrase, à l’emploi des temps 
(futur proche, imparfait), à l’utilisation des adjectifs, à la prononciagg
tion et à l’intonation.  
Palier 2
Au terme du deuxième  palier de la 6e année, face à une situation de 
communication et à partir d’images, de textes et/ou de documents, 
l’apprenant produit un énoncé oral informatif, descriptif, argumengg
tatif, injonctif et/ou narratif de huit phrases, en mobilisant ses resgg
sources relatives à la construction de la phrase, à l’emploi des temps 
(présent, futur, passé composé, impératif), à l’utilisation des adjecgg
tifs, à la prononciation et à l’intonation.  
Palier 3
Au terme du troisième palier de la 6e année, face à  une situation de 
communication et à parti d’images, de textes et/ou de documents, 
l’apprenant produit un énoncé oral informatif, descriptif, argumengg
tatif, injonctif et/ou narratif de huit phrases, en mobilisant ses resgg
sources relatives à la construction de la phrase, à l’emploi des temps 
(présent, futur, passé composé, imparfait, impératif), à l’utilisation 
des adjectifs, à la prononciation et à l’intonation.  
Palier 4: compétence de base 1
Au terme de la 6e année, face à une situation de communication 
et à partir d’images, de textes et/ou de documents, l’apprenant 
produit, un énoncé oral informatif, descriptif, injonctif, argumentt
tatif et/ou narratif de huit phrases en mobilisant ses ressources 
relatives à la construction de la phrase, à l’emploi des temps, à la 
cohérence chronologique, à l’utilisation des adjectifs, à la pronontt
ciation et à l’intonation.  

6ème année AEP
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