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َم،  َمَة، َعِزيِزي الـمَتَعِلّ َعِزيَزِتي الـمَتَعِلّ

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

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

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

َّ
اْلـمَقر

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

�ُت �َسَن�س ِعيَّ َهِذِه اْلَو�سْ

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

.
1
َم�ِزيِغَيِة َغِة اَلأَ نْ�ِسَيِة َواللُّ

َ
َغِة الَفر �ْسِكيِلَيِة َواللُّ ِبَيِة التَّ  َوالتَّ

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

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

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

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

َ
ِبِة ِلُكِلّ ِكَف�َيٍة اأَْرَبُع َمر

ْ
�س َدْت ِب�لِنّ - ُحِدّ

ِعَيَت�ِن. َحَلٍة َو�سْ
ْ
َمر

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

. َوُت�َس�ِعُدَك َعَلى اْلـَحِلّ

َتْح�َسُن:
ْ

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

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

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

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

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

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

ْفَتُ َخي نََتَمنَّى اأَْن َيُكوَن َهَذا الدَّ

َواْلـَجَم�ِعَيِة.

ْوِفيِق  التَّ
 َوِلُّ

ُ َّ
                                                                                                 َوالل

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

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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ِزيارٌة ال تن�سَى

ْثُه عن منطقتَك. �حيًة ف الـمغرِب َحِدّ يريُد اأحُد اأ�سدق�ئَك اأن يزوَر من�طَق �سيَّ

 مناطق طبيعيًة متنوعًة وخالبًة، منها ال�ساطئيُة 
ُ
الـمغرُب بلٌد �سياِحي باْمتياٍز، َحَباُه اهلل

والـجبليُة وال�سحراويُة...

حيُث اأ�سبَح ِقْبَلًة لل�سياح ِمن خمتلِف الـجن�سياِت.

التعليـمة :

: قِلّ انطالق� من الوثيقتني، وف ثم�ِن جمٍل على الأ

م�كِن ال�سي�حيِة ف منطقتَك؛  ْف له اأهمَّ الأ �سِ

م�كِن؛ حدثُه عن كيفيِة الو�سوِل اإىل هذِه الأ

م�كِن.  َيُه من هذه الأ  له م� يـمكُن اأن َي�ْسَتِ
ْ
اذُكر

-

-

-
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�

ٌّ
حفٌل مو�سيقي

ثي اأخ�ِك عنَد عوَدِتِك اإىل البيِت. �سبوِع الثق�فِّ لـمدينتك، َحدِّ ح�سرِت حفال مو�سيقي�ًّ، بـمن��سبِة الأ

التعليـمة :

: قِلّ انطالق� من الوث�ئِق، وف ثم�ِن جمٍل على الأ

في له مك�َن الحتف�ِل؛ �سِ

ف الـحفِل؛
َ
في الفرَق الـم�س�ركة  �سِ

حدثيِه عن ح�لِة الـجمهوِر خالَل الـحفِل.         

-

-

-

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



�

لنلعْب معًا

ِة الـح�ئطيِة للـمدر�سِة. طلَب منَك اأ�سدق�وؤَك اأن تقتَح عليهم اأن�سطًة ري��سيًة، ُاكتِب الربن�مَج ف الـمجلَّ

ول اليوم الث�لثاليوم الث�يناليوم الأ

�سب�ح�

م�س�ء

التعليـمة :

: قِلّ �ً من ع�سرجمل على الأ انطالق� من الوثيقتنِي، اكتْب ن�سّ

 لهْم ف اأن�سطًة ري��سيًة من��سبًة؛
ْ
تذكر

تـحدد لهم قواعَد لعبٍة جم�عيٍة تف�سله�؛

ت�سف لهم جوائَز تعطى للف�ئزيَن.

-

-

-
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مانــــُة االأ

زارتكم ابنة عمك، وعند مغ�درته�، ا�ستع�رت منك مموعة ق�س�سية، وبعد مدة، اأر�سلته� لك مع اأمه�، 

ف�كت�سفت اأن ق�س�سك ف ح�لة �سيئة، ُاكتبي له�.

ا الـحفاَظ عليها، لن�ستفيَد من ق�س�ٍص  �ستاذُة جمموعًة من الق�س�ِص لقراءتها، وطلبْت ِمنَّ وزعْت علينا االأ

الـجميع من قراءِة عدٍد كبرٍي منها.
َ
اأخرى. كانِت الق�س�ُص م�سوقًة، وا�ستفاد 

التعليـمة :

 : قِلّ � من ع�سِر جمٍل على الأ ورة، اكتبي ن�سًّ اعتم�ًدا على الن�ِصّ وال�سُّ

ِحَق ب�لق�س�ِص؛
َ
ررِ اّلذي لـ لُتْخرِبيه� ب�ل�سَّ

ني له� اأهمّيَة الـمح�فظِة على الق�س�ِص؛ لتبيِّ

م�نِة. لُتْقِنِعيه� ب�لـمح�فظِة على الأ

-

-

-
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َاْلِكتاُب

َت ِكت�بً�. ًة، َف�ْخَتْ َك اأَْن تقدم لَك َهِديَّ ِبـُمن��َسَبِة نَـَج�ِحَك، اأرادت اأُمُّ

التعليـمة :

: قِلّ اعتـم�دا على ال�سورة، وف ت�سع جمل على الأ

َحّدْث اأمَك َعْن اأ�سب�ِب اْخِتي�ِرَك ِلْلِكت�ِب ؛

حّدثه� عن فوائد الـمط�لعة؛

ق�رن بني قراءة كت�ب، وم�س�هدة �سريط تلفزيوين.

-

-

-

اإن ميل التلفزة اإىل االقت�ساد يف الكالم، نتيجة اعتمادها على ال�سورة والـحركة واللون، 

يعيق اكت�ساب الطفل للغة.والكتاب ي�سف الـَم�ساهد والـَم�ساعر، ويثري خيال الطفل يف 

حداث، مـما يتيح للغته اأن تنمو.   �سرد االأ

 حممد عب��ص نور الدين التن�سئة الجتم�عية للطفل �ص 35)بت�سرف(

�سل�سلة الـمعرفة للـجميع عدد 1998
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اَْلـِحَرُف

فت على �س�ئح فطلب منك اأن تـحّدثه عن حرفة تقليدّية بـمنطقتك.
ّ
تعر

التعليـمة :

قِلّ : انطالق� من الن�ص وال�سورة وف ت�سع جمل على الأ

ِف التقليدية؛
َ
حّدثه عن الـِحر

حّدثه عن دوِر ال�سن�عة التقليدية ف الـحي�ة القت�س�دية والجتم�عية لل�سك�ن؛

حّدثه عن اأم�كن بيع الـمنتوج�ت التقليدية.

-

-

-

قطاع ال�سناعة التقليدية

يف  �سخ�ص  مليون  اأن  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  ـّحدة  الـمت مـم  االأ منّظمة  ن�سرتها  وثيقة  اأفادت 

الـمغرب يعملون ب�سكل دائم يف قطاع ال�سناعة التقليدية ويح�سلون على دخل متو�سط يبلغ 137 

دوالرا اأمريكيا.واأو�سحت هذه الوثيقة اأن مليوين اأ�سرة تعي�ص جزئيا من ال�سناعة التقليدية. 

نب�ء  وك�لة الـمغرب العربي لالأ

 بت�سرف
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َحِديَقُة الـَحِيّ

ِة.  يَّ
َجم�َعِة اْلـَمَحِلّ

ْ
 اأَْن َتْكُتَب ِر�َس�لًة اإِىل رئي�ِص الـ

ِّ
َك َحِديقٌة ُعموِمّيٌة، َطَلَب منك �ُسك�ُن الـَحي �َص ف َحيِّ

ْ
َلي

التعليـمة :

: قِلّ ورة، اكتب ر�س�لة من اإحدى ع�سر جملة على الأ انطالق� من الّن�ص وال�سّ

ملتم�س� اإحداث حديقة ف حّيك؛

؛
ّ

مربزا فوائد الـحديقة ف الـحي

ه�.
ْ
�ِن ِب�لـُمح�َفَظِة َعَلي موؤّكدا اْلِتَزاَم ال�ُسكَّ

-

-

-

في�سطّر  الـخ�سراء،  الـم�ساحات  يف  نق�ص  من  الـمغربية  الـمدن  معظم  ت�سكو 

الطريق . خطار  يعر�سهم الأ مـما  للعب،  اأماكن  وال�سوارع  زقة  االأ اتخاذ  اإىل  طفال  االأ
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لنحافظ على الـماء

اأقمت مّدة لدى �سديق لك، فالحظت اأّنه يفرط ف ا�ستعم�ل الـم�ء، اكتب له بعد عودتك اإىل منزلك. 

التعليـمة :

: قِلّ انطالق� من الوثيقة وال�سورة، اكتب له ر�س�لة من اإحدى ع�سر جملة على الأ

�سرار الن�جمة عن تبذير الـم�ء؛ تذكره ب�لأ

تـحدثه عن من�فع الـم�ء؛

تقدم له اأربع ن�س�ئح لت�سيد ا�ستعم�ل الـم�ء.

-

-

-

ا�ستقطبت الـموارد الطبيعية اهتمام علـماء البيئة.نظرا لدورها يف حياة الكائنات والـمجتمعات، 

الـمهددة  الـموارد  ومن  والتبذير،  للتدهور  معر�سة  اأ�سبحت  البيئة  اأن  ن�سان  االإ اأدرك  ولقد 

والـماء. الغابة  باال�ستنزاف 

203 �ص   1991 ب�لـمغرب  ال�سك�نية  والبيئة:التبية  الـحط�ب:ال�سك�ن  اأحمد     
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 الهاتف الـمحمول 

لحظت اأن بع�ص التالميذ ي�ستعملون اله�تف الـمحمول داخل الق�سم، فتـحدثت اإليهم.

التعليـمة :

: قِلّ طف�ل ف ت�سع جمل على الأ انطالق� من الن�ص وال�سورة اأعاله، خ�طب هوؤلء الأ

تـحدثهم فيه� عن اأهمية اله�تف الـمحمول؛

تقنعهم بعدم ت�سغيله داخل الق�سم؛

 تـحذرهم من كرثة ا�ستعم�له، لـم� قد ينتـج عن ذلك من اأ�سرار.

-

-

-

االت�سال  جمال  يف  هام  ومفتاح  العلـم،  تاريخ  يف  عظيـمة  ثورة  الـمحمول  الهاتف  اخرتاع  اإن 

اأن يتغلب على بعد الـم�سافات وي�سبح قريبا من اأخيه  ن�سان  اإذ بف�سله ا�ستطاع االإ والتوا�سل. 

ن�سان اأينما كان. االإ
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التلفاز

فالم التلفزية ب��ستـمرار، فتـحدثت اإليه. اأخوك اأحمد ي�س�هد الأ

التعليـمة :

 : قِلّ انطالق� من الن�ص وال�سورة اأعاله، خ�طبه ف ت�سع جمل على الأ

لتقنعه بتنظيـم اأوق�ت م�س�هدة التلفزة؛

دم�ن على التلف�ز؛  لت�سعره بت�أثي الإ

لتوجهه اإىل تنويع اهتـم�م�ته . 

-

-

-
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الـماء ثمني

تالف، ونتـج عن ذلك �سي�ع م�ستـمر للـم�ء،  لحظت اأن �سن�بي الـمرافق ال�سحية بـمدر�ستك تتعر�ص لالإ

فقررت اأن تكتب عن ذلك ف الـمجلة الـح�ئطية.

التعليـمة :

: قِلّ ُاكتب اإعالن� ف 12 جملة على الأ

تذكر فيه الت�سرف�ت التي تت�سبب ف �سي�ع الـم�ء؛

تـحدد فيه اأهمية الـم�ء ب�لن�سبة للـحي�ة؛

توجه فيه ن�س�ئح و اإر�س�دات ق�سد الـمح�فظة على الـم�ء. 

-

-

-

الـماء اأ�سل الـحياة و�سر وجودها. لقد اأنعم اهلل على بالدنا بواجهتني بحريتني، وخزان للـمياه 

طل�ص الـمك�سوة قمـمها بالثلوج والفيا�سة عيونها بوافر الـمياه. متـمثل يف جبال االأ

للـمحافظة على هذه الطاقة الثمينة والنعمة التي حبا اهلل بها بالدنا، علينا اأن نعمل على �سيانتها 

وعدم تبذيرها.

�سا�سية 2الـم�ستوى 6اللغة العربية الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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اأحب الـم�سرح

عن  تـحدثه  اأن  اأخرى  بـمدينة  يدر�ص  الذي  �سديقك  منك  طلب  للـم�سرح،  الع�لـمي  اليوم  بـمن��سبة 

م�سرحية ن�لت اإعج�بك.

التعليـمة :

: قِلّ ُاكتب اإىل �سديقك ف 12 جملة على الأ

تـحدثه عن م�سرحية ق�سية �س�ركت فيه�؛

ت�سف له مالب�ص و�سخ�سي�ت الـم�سرحية؛

ت�سجعه على �سرورة الهتـم�م ب�لـم�سرح. 

-

-

-

الـم�سرح تربية ون�ساط ترفيهي ي�سمل جميع الفنون، حواره ب�سيط، ديكوره جميل، 

رائعا.  ت�سميـما  م�سمـمة  مالب�سه 

  الـم�سرح موا�سيعه مفيدة، وتقنياته م�سبوطة. الـم�سرح يحبه الكبار، ويع�سقه ال�سغار، 

ن�سطة الفنية الـمدر�سية. نه من اأمتع االأ الأ
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يف مركز الربيد

كلفك اأ�ست�ذك بزي�رة مركز 

الربيد، لـمعرفة الـخدم�ت التي 

يقدمه� للزبن�ء، والـح�سول على 

بع�ص الوث�ئق الربيدية. 

التعليـمة :

قل: انطالق� من الوث�ئق الـمعرو�سة اأم�مك، قدم عر�س� �سفهي� لزمالئك ف ع�سر جمل على الأ

ت�سف فيه مكتب الربيد؛

تـحدد الـخدم�ت التي يقدمه� للزبن�ء؛

تذكر الوث�ئق الربيدية التى تعرفت عليه�.

-

-

-
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حذار !

اأ�سيب عدد من تالميذ ق�سمك بت�سمـم غذائي، ب�سبب تن�ولهم اأطعمة مك�سوفة، ا�ستوه� من ب�ئع متـجول، 

ب�لـتحدث  معلـمتك  كلفتك  مع�فني،  عودتهم  الـم�ست�سفى.بعد  اإىل  اإثره  على  نقلوا  الـمدر�سة.  ب�ب  اأم�م 

اإليهم.

التعليـمة :

قل:    وجه اإليهم خط�ب� �سفهي� ف ع�سر جمل على الأ

تـحذرهم من خطورة تن�ول الـحلوي�ت و الـم�أكولت الـمك�سوفة؛

تر�سدهم اإىل اقتن�ء الـحلوي�ت الـملفوفة، مع النتب�ه اإىل ت�ريخ ال�سالحية؛

توجههم اإىل توعية زمالئهم ب�لـمدر�سة والـحي.

-

-

-
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حملة الت�سجري

و�سلتك ر�س�لة من �سديقك �س�مي، هذا ن�سه�:

التعليـمة :

: قِلّ اأجب عن هذه الر�س�لة ف حدود 12جملة على الأ

وا�سف� كيف مرت حملة الت�سجي بـمدر�ستك؛

وا�سف� كيف �س�رت الـمدر�سة بعد الـحملة؛

ُمْعِرب� عن ا�ستعدادك للـم�س�همة ف اإنـج�ح الـحملة.

-

-

-

2008 يونيو   20 الرب�ط، ف    

الل ر�سول  مولن�  على  وال�سالم  وال�سالة  وحده  لل  الـحمد 

العزيز: �سديقي 

طيبة،       تـحية 

بحملة  تتعلق  ن�س�ئح  من  يفيدين  بـم�  متدين،  اأن  منك  راجي�  الر�س�لة،  بهذه  اإليك  اأتوجه  اأن  ي�سرين  وبعد، 

وذلك  مدر�ستكم،  ف  تـم  م�  غرار  على  للغ�بة،  الع�لـمي  اليوم  بـمن��سبة  تنظيـمه�  مدر�ستن�  قررت  ت�سجي، 

تـحي�تي. تقبل  جوابك،  انتظ�ر  وف  اإنـج�حه�.  على  والعمل  الـحملة  هذه  ف  الـم�س�ركة  اأريد  نني  لأ

يقك �سد

�سا�سية 2الـم�ستوى 6اللغة العربية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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ال تنقطع عن الدرا�سة!

اأن  فقررت  عمره.  تن��سب  ل  �س�قة  بحرفة  وا�ستغل  الدرا�سة،  عن  انقطع  قد  زمالئك  اأحد  اأن  علـمت 

ت�س�عده.

التعليـمة :

 : قِلّ انطالق� من الوث�ئق الـمعرو�سة اأم�مك، اكتب له ر�س�لة من 12 جملة على الأ

طف�ل الـمنقطعني عن الدرا�سة؛ خط�ر التي تهدد م�ستقبل الأ تـحدثه عن الأ

طف�ل؛ تـحدد له اأهمية مت�بعة الدرا�سة ب�لن�سبة لـم�ستقبل الأ

تقنعه ب�سرورة العودة اإىل املدر�سة وتعده بـم�س�عدته ف درا�سته.  

-

-

-
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�سا�سية 1الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ

ـَـاِث ث
يف َمْتـَجـِر ااْلأَ

درهم�   10.000 مبلَغ  �َص  َخ�سَّ كر�سي�.  و16  موائَد  و4  ثالجة  �سراَء  ويريُد  متجراً،  والُدك  يـملُك 

�َسُوِق على اأْن يكوَن الربُح 2000 درهم�. فطلَب منك اإجن�ز بع�ص امله�م. للتَّ

�سعار الوثيقة 1: لوحة االأ

ثمن الوحدة ب Dhالب�ساعة

60,54كر�سي

4721,33ثالجة

7951تلف�ز

650,17م�ئدة

65,50براد

الوثيقة 2

Dh امل�ساريف ب

700ثمن نقل الب�س�عة

حن 90ثمن ال�سَّ

85ثمن التفريغ

التعليـمة :

انطالق� من الوثيقتني 1 و2، وب�إنـج�ِز العملي�ِت املن��سبِة، �س�عْد اأب�َك على:

تـحديِد ثمِن م� يريد �سراءه؛

تـحديِد عدِد الرباريِد املمكِن �سراوؤه� بـم� �سيتبقى له بعد الحتف�ظ ب�مل�س�ريف؛

 1300،65 هو  ال�سلع  ب�قي  ف  ربٍح  من  حققه  م�  ك�ن  اإذا  الواحدة  الـم�ئدِة  بيع  ثمِن  تـحديِد 

درهم�.

–1

–2

–3
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التعليـمة :

ب�عتم�د البط�قتني 1 و2 وب��ستعم�ل العملي�ت احل�س�بية قم بــ:

تـحديد مبلغ امل�س�هم�ت؛

 تـحديد م� اإذا ك�نت امل�س�هم�ت ك�فية مل�س�ريف احلفل؛ 

تـحديد م� اإذا ك�ن ممكن� �سراء نف�ص الهدية ملدير املدر�سة.

–1

–2

–3

�ِص)ة( َتْكريـُم الـمدرِّ

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

مبن��سبة اليوم الع�ملي للمدر�ص قررت تع�ونية مدر�ستك تكرمي اأ�س�تذته� الب�لغ عددهم 27، وذلك بتنظيم 

حفل تقدم خالله ب�قة ورد وهدية لكل اأ�ست�ذ )ة(.وردت امل�س�هم�ت امل�لية كم� هو مبني ف البط�قة 1، وتتم 

التتيب�ت كم� ف البط�قة 2، طلب منك من�سط التع�ونية اإجن�ز بع�ص امله�م.

          البط�قة 1 :امل�س�هم�ت

    امل�س�همون    القدر

3645Dh

دارة  4/3 من م�س�همة الإ

2725Dh

دارة الإ

ب�ء جمعية الأ

جمعية مدنية

البط�قة 2 : امل�ستي�ت

الثمن املواد

45,5Dh

237,75Dh

1540,90Dh

1033,05Dh

692,40Dh

- ب�قة ورد

- هدية

- حلوي�ت

- م�سروب�ت

- لوازم تزيني
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اأحوا�ص واأزهار

ق�م من�سط تع�ونية مدر�ستك املكلف ب�لب�ستنة بتحديد بقعة اأر�سية م�ستطيلة ال�سكل طوله� 14mوعر�سه� 

8m.واأراد اأن ين�سئ به� اأحوا�س� ذات اأ�سك�ل خمتلفة )البط�قة 1( لغر�سه� ب�أزه�ر متنوعة )البط�قة2(، كم� 
قرر ت�سييج احلو�ص الدائري، ف�أح�سر �سي�ج� طوله 14m.طلب منك اإجن�ز بع�ص امله�م.

التعليـمة :

 ب�عتم�د البط�قتني 1 و2 وب��ستعم�ل العملي�ت الري��سية قم بــ:

ر�سية واأحوا�سه� حيث 1cmميثل 1m؛ اإن�س�ء تخطيط للبقعة الأ

زه�ر اخل��سة به؛  تـحديد �سكل احلو�ص ونوع الأ

تـحديد م� اإذا ك�ن ال�سي�ج ك�في�.

–1

–2

–3
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حوا�ص البطاقة 1 :االأ

   ال�سكل    القيا�سات

 5m :القطر الدائرة

6m :ال�سلع

  3,5m :الرتف�ع
املثلث ق�ئم الزاوية

 6,5m الق�عدة الكربى

4m الق�عدة ال�سغرى

   3,5m :الرتف�ع

�سبه املنحرف ق�ئم الزاوية

زهار البطاقة 2 : االأ

امل�ساحة النوع

18m2

10,5m2

19,5m2

- البنف�سج

-الرنج�ص

- الي��سمني
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�سندوق اللعب

طلبت منك اأختك م�س�عدته� ف �سن�عة علبة مكعبة ال�سكل من الورق املقوى )الوثيقة1(، ل�ستعم�له� ف 

جمع لعبه�.كم� قررت تزيني وجوهه� بقم��ص ملون )الوثيقة2( واإح�طة كل وجه بدب�بي�ص قطر راأ�ص كل دبو�ص 

خرى. الأ مبح�ذاة  الواحدة  م�سففة   10mmٍ

التعليـمة :

ب�عتـم�د الوثيقتنِي 1 و 2 وب��ستعم�ل العملي�ت الري��سية، �س�عْد اأختك على:

 اإن�س�ء ن�سر لعلبة اللعب ب�عتب�ر اأن  1cm على الورقة ميثل 10cm من العلبة؛

حتديد م� اإذا ك�نت قطعة القم��ص ك�فيِة؛

حتديد عدد الدب�بي�ص الالزمة.

–1

–2

–3
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الوثيقة 1: نـموذج العلبة

10cm 

الوثيقة 2: قطعة القما�ص

2,1m :الطول

0,6m :العر�ص
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م�سابقة يف الـمواد العلـمية

جميع  لف�ئدة  العلـمي(  والن�س�ط  الري��سي�ت   ( العلـمية  الـمواد  ف  م�س�بقة  تنظيـم  مدر�ستك  قررت 

الـمتعلـمني، وا�ستعدادا لهذه الـم�س�بقة نظمت الـمدر�سة ح�س�س� لدعم الـمتعلمني الذين ح�سلوا على 

معدل اأ�سغر من 7,5  ف هذه الـمواد ) الوثيقة 2(. ولهذا الغر�ص تـم تكوين ثالث مموع�ت ح�سب 

�سروط معينة )الوثيقة 1(.

وىل من يتوفق ف الـجواب عن  اأثن�ء الـم�س�بقة يجيب الـمتعلـمون على �سبعة اأ�سئلة، والف�ئز ب�لـج�ئزة الأ

ال�سوؤال رقم 5 )الوثيقة 3(.

التعليـمة: 

 ب�عتم�د الوث�ئق 1 و2 و3 وموظف� العملي�ت الـح�س�بية الـمن��سبة اعمل على:

حتديد م� اإذا ك�ن معدلك ي�سمح لك ب�لـم�س�ركة ف الـم�س�بقة دون دعم؛ 

حتديد الـمجموعة التي �سين�سم اإليه� كل واحد من زمالئك؛ 

اإيج�د حٍلّ لل�سوؤال رقم 5 لتفوز مموعتك ب�لـج�ئزة.

–1

–2

–3

الوثيقة 1: املجموعات

مُّ اإليه� التالميذ الذين  وىل: َيْن�سَ - الـمجموعة الأ

ح�سلوا على معدل حم�سور بني 6 و7,5؛

مُّ  اإليه� التالميذ الذين  - الـمجموعة الث�نية: َيْن�سَ

ح�سلوا على معدل حم�سور بني 5 و5,99؛

مُّ اإليه� التالميذ الذين  - الـمجموعة الث�لثة: َيْن�سَ

ح�سلوا على معدل اأ�سغر من 5.

الوثيقة 2: بيانات النقط

الن�س�ط العلـمي الري��سي�ت

ن2 ن1 ن2 ن1

7 6,7 8,5 8,6
نقطك

5,5 6 4 3
نقط علي

6 6,5 5,5 4,5
نقط ليلى

6,5 7,5 8 6,5 نقط خديجة

الوثيقة رقم 3: ال�سوؤال رقم 5

عدد، اإذا ق�سمته على25، واأ�سفت للـخ�رج ثلث 213,75 اأ�سبحت النتيجة هي 438,75.

م� هو هذا العدد؟
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توفري مفيد

لق�س�ء ب�سعة اأي�م ف منتجع جبلي، وفر اأبوك يومي� 23 درهم� لـمدة �سنة )365 يوم�( وقررت اأمك �سراء 

ب لتغطية الـم�س�ريف اليومية )الوثيقة1(، �س�عد  الهداي� )الوثيقة 2(، و�س�همت كذلك ب 1/5 م� وفره الأ

والديك على ح�س�ب الـم�س�ريف.

الوثيقة رقم 2 الوثيقة رقم 1

- قنينة عطر 350 درهم�؛

- خ�ت ب 250 درهم�؛

- عقد ب 5/4 قيمة الـخ�ت.

- 250  درهم� لل�سكن ؛

كل؛ - 200 درهم� لالأ

- 120 درهم� للتفيه؛

- 130 درهم� للتنقل. 

التعليـمة :

 موظف� الوثيقة 1 والوثيقة 2 والعملي�ت الـح�س�بية ال�سرورية:

ت�أكد مـم� اإذا ك�ن الـمبلغ الذي وفره اأبوك ك�في� لتغطية م�س�ريف 30 يوم�؛

جم�ل الذي �ست�س�هم به اأمك خالل هذه الـمدة؛ اأوجد الـمبلغ الإ

جم�ل الذي ر�سد لذلك  �سرة ف الـمنتجع اإذا علـمت اأن الـمبلغ الإ حدد الـمدة التي �ستق�سيه� الأ

درهم�.                 هو 11412,50 

–1

–2

–3
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�سنع م�سمك

يريد والدك �سنع م�سمك اإط�ره من معدن )انظر الوثيقة 1( لو�سعه على �سور غرفة )انظر الوثيقة2( 

ملنيوم طوله .5m50cm، وطلب منك اإجن�ز بع�ص امله�م. ف�أح�سر ق�سب�ن الأ

التعليـمة :

ب��ستعم�ل الوثيقتني اأعاله و العملي�ت الري��سية اعمل على:

 ر�سم ت�سميم للم�سمك حيث 1cmميثل 10cm؛

حتديد قي��ص الزج�ج ال�سروري ل�سنع امل�سمك؛ 

ملنيوم ك�في� ل�سنع اإط�ر امل�سمك. حتديد م� اإذا ك�ن ق�سيب الأ

–1

–2

–3

الوثيقة 1

الوثيقة 2

50cm

20cm
1m

�سا�سية 2الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ
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ن�سب خيمة

طوله  حبال  اأبوك  اأح�سر  الوثيقة1(،  )انظر  حفل  ق�مة  لإ البيت  اأم�م  ب�حة  ف  خيمة  ن�سب  اأ�سرتك  تريد 

.)2 الوثيقة  )انظر  اخليمة  وتثبيت  القم��ص  خي�طة  جل  لأ امله�م  بع�ص  اإجن�ز  منك  وطلب   59,40m

التعليـمة :

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

حتديد م�س�حة القم��ص ال�سروري للخيمة؛

اإن�س�ء ن�سر لقم��ص اخليمة حيث 1cmميثل 2m؛ 

حتديد م� اإذا ك�ن احلبل ك�في� لتثبيت اخليمة.

–1

–2

–3

الوثيقة 1

�سا�سية 2الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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التعليـمة :

ب�عتم�د الوثيقتني 1و2 والعملي�ت الـح�س�بية �س�عد عمتك على:

تـحديد مق�دير كعكة الزبون 2؛

تـحديد الـمواد غي الك�فية ل�سن�عة كعكتي الزبونني؛

تـحديد مق�دير كعكة لك وحدك. 

–1

–2

–3

�سانعة الكعك

ربعة اأ�سخ��ص، وطلب منه� زبون ث�ن  تعمل عمتك �س�نعة كعك.طلب منه� احد الزبن�ء تـح�سي كعكة لأ

تـح�سي كعكة من نف�ص النوع لكن لت�سعة اأ�سخ��ص.اأح�سرت لئحة الـمق�دير )الوثيقة 1(، وم� لديه� من 

مواد )الوثيقة 2(.طلبت منك الـم�س�عدة على اأن تـح�سر كعكة �سغية لك وحدك.

الوثيقة 1: مق�دير تهييئ كعكة لـ 4 اأ�سخ��ص

400g : دقيق -

160g : سكر� -

40cl : زيت -

- بي�ص : 4

240g : سكالطة� -

الوثيقة 2

1.5kg   : دقيق -

1/2kg  : سكر� -

1.5l  : زيت -

-بي�ص  :   12   

3/4kg : سكالطة� -

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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يف �سيعة الـجد

التعليـمة : 

ب�عتم�د الوثيقتني 1و2 وب�إجراء العملي�ت الـح�س�بية قم ب:

ح�س�ب عدد الرباميل الالزمة لت�سنيع الزيتون ؛

تـحديد عدد الرباميل ال�سرورية ل�ستيع�ب الزيت؛

ح�س�ب كتلة الزيتون التي تب�ع ف ال�سوق.

–1

–2

–3

لـجدك �سيعة به� 972 �سجرة زيتون.الوثيقة 1 تبني اإنت�جه� ويتم ا�ستغالل حم�سول الزيتون ح�سب 

معطي�ت الوثيقة )2(. اأراد جدك اأن يخترب معلوم�تك الري��سية فطلب منك اإجراء بع�ص الـح�س�ب�ت.
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الوثيقة 1 : االنتاج

7 �سنوات  : ال�سجرة  • عمر 
300kg �سجرة  كل  اإنت�ج  • معدل 

172l لكل 8q من الزيتون الزيت  اإنت�ج  • معدل 

نتاج الوثيقة 2: ا�ستغالل االإ

• 1/20 من اإنت�ج الزيتون يخ�س�ص للزك�ة
80kg ع ويو�سع ف كل برميل • 1/9 من اإنت�ج الزيتون ي�سنَّ
200l 2/3 من اإنت�ج الزيتون يع�سر ويو�سع ف كل برميل •

ال�سوق. ف  يب�ع  • الب�قي 
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لن�سنع علبا

التعليـمة :  

ب�عتم�د الوثيقتني 1و2 والعملي�ت الري��سية �س�عد اأخ�ك على:

وىل حيث 1cmميثل 10cm؛ �سك�ل الهند�سية الـمكونة للعلبة الأ اإن�س�ء الأ

اإن�س�ء ن�سر للعلبة الث�نية حيث 1cm ميثل 10cm؛

حتديد قطعة الورق الـملون الك�فية لتغليف كل علبة.

–1

–2

–3

�سن�عة  ا�سطن�عية.فقرر  اأزه�را  فيهم�  يغر�ص  الـمقوى  الورق  من  بعلبتني  غرفتكم�  تزيني  اأخوك  يريد 

فطلب  )الوثيقة2(،  ملون  بورق  ق�عدتيهم�  دون  وتغليفهم�  )الوثيقة1(  معينة  بـمق�يي�ص  العلبتني 

الـم�س�عدة. منك 

�سا�سية 2الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ

العلبتني 1:موا�سف�ت  الوثيقة 

وىل: الأ العلبة   -1
�سالع الأ مت�س�وي  مثلث  الق�عدتني:  •�سكل 

50cm ال�سلع  قي��ص   -

50cm العلبة:  •ارتف�ع   

الث�نية: العلبة   -2
25cm �سع�عه  قر�ص  الق�عدتني:   �سكل   •

50cm العلبة:  ارتف�ع   •

الـملون الورق  قي��س�ت   :2 الوثيقة 

وىل: الأ  - القطعة 

1,6m الطول:    

0,6m:العرض  

الث�نية: القطعة   -

1,3m:الطول  

0,51m:العر�ص  
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بئر ال�سيعة

التعليـمة :  

و2 والعملي�ت الري��سية قم بـ: للفوز ب�لـج�ئزة وب�عتم�د الوثيقتني 1 

ر�سم تخطيط للـخزان حيث 1cm  ميثل 0,5m؛

تـحديد عدد البالط�ت الالزمة للتبليط؛

تـحديد م� اإذا ك�نت 6 �س�ع�ت ك�فية لـملء الـخزان.

–1

–2

–3

حفر جدك بئرا عمقه 25m وجهزه مب�سخة �سبيبه� 50l ف الدقيقة. فقرر بن�ء خزان على �سكل اأ�سطوانة 

ق�ئمة لتوفي الـم�ء ف الـمنزل )الوثيقة 1( وتبليطه من الـجهة الداخلية ببالط�ت )الوثيقة2(.وعدك جدك 

بج�ئزة اإن اأنـجزت م� يطلب منك.
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الوثيقة 1: موا�سف�ت الـخزان

3m :قطر ق�عدة الـخزان -

2,5m :ارتف�ع الـخزان -

الوثيقة 2: موا�سف�ت البالطة

0,02m2
- م�س�حة كل بالطة : 

- �سكل البالطة :م�ستطيل



��

حفل نهاية ال�سنة

قررت مدر�ستك تنظيـم حفل تقدم خالله جوائز اإىل التالميذ الثالثة الـمتفوقني من كل ق�سم حيث يتكون 

الق�سم من 24 تلـميذا.تكونت جلنة لل�سهر على التنظيم، فتم �سراء الـجوائز من متـجر يعر�ص تـخفي�س� ن�سبته  

والب�قي لتنظيم   160Dh 9.قررت اللجنة �سرف الـمبلغ الـموفر من التخفي�ص ف �سراء هدية للـح�ر�ص ب %

حفل �س�ي.ب�سفتك ع�سوا ف اللجنة طلب منك الرئي�ص م�س�عدته.

الوثيقة1: عدد التالميذ

ولالـم�ستوى ال�س�د�صالـخ�م�صالرابعالث�لثالث�ينالأ

عدد 

التالميذ
967272484848

التخفي�ص قبل  الثمن  الوثيقة 2: 

200Dh :وىل الـج�ئزة الث�لثة: 100Dhالـج�ئزة الث�نية: 150Dhالـج�ئزة الأ

التعليـمة :  

ب�عتم�د الوثيقتني 1 و2 وب��ستعم�ل العملي�ت الـح�س�بية، �س�عد الرئي�ص على:

 تـحديد عدد اجلوائز املطلوب �سراوؤه�؛

ح�س�ب املبلغ املخ�س�ص ل�سراء اجلوائز؛

تـحديد تك�ليف الـحفل.

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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�سراء مالب�ص

من  وجوارب  وقمي�س�  �سروال  لك  لت�ستي   325Dh ومعه�  تـج�رية  حمالت  اإىل  اأمك  رافقت 

اأعجبت  و2.   1 الوثيقتني  ف  الـمبينة  والتخفي�س�ت  �سع�ر  ب�لأ الـمـالب�ص  نف�ص  يعر�س�ن  متجرين 

وال�سروال  التنورة  ل�سراء   276Dh مبلغ  اأداء   1 رقم  الـمتجر  �س�حب  عليه�  ف�قتح  ب�لتنورة،  اأمك 

 . لقمي�ص ا و

التعليـمة :  

على: اأمك  مع  تع�ون  املن��سبة  الـح�س�بية  العملي�ت  وب��ستعم�ل  1و2  الوثيقتني  ب�عتم�د 

تـحديد املتجر الذي ينبغي اأن ت�ستي منه القمي�ص وال�سروال؛

�س�حب  مقتح  اأو   30% )التخفي�ص ب  اأي�س�،  التنورة  �سراء  اأرادت  اإن  العر�سني  اأف�سل  اختي�ر 

الـمتجر(؛

تـحديد عدد اأزواج اجلوارب التي يـمكن �سراوؤه� ف ح�لة 

قبول مقتح �س�حب املتجر.

–1

–2

–3
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الب�ستنة الـمدر�سية

براميل  واإح�س�ر4  متنوعة،  ب�أزه�ر  لغر�سه�  َجة  ُم�َسيَّ ب�أحوا�ص  حديقة  اإحداث  مدر�ستك  تع�ونية  قررت 

م�س�عدته�. الـمدر�سية  الب�ستنة  لـجنة  من  التع�ونية  من�سطة  فطلبت  ال�سقي،  م�ء  لتجميع 

التعليـمة :  

ب�سفتك ع�سوا ف لـجنة الب�ستنة، وب�عتم�د الوثيقة1 والبط�قة وب��ستعم�ل العملي�ت احل�س�بية، قم بـ:

اإن�س�ء ت�سميـم للـحو�سني من اأجل اإنـج�زهم�؛

ح�س�ب كلفة ت�سييج الـحو�ص الدائري؛

ربعة.  ح�س�ب كمية الـم�ء الالزمة مللء الرباميل الأ

–1

–2

–3

�سا�سية 2الـم�ستوى 6الريا�ضيات الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ

الوثيقة 1 : معطيات ت�سميـم 

الـحو�سني

بطاقة معلومات عن ال�سياج والربميل

45Dh :ثمن الـمت الواحد من ال�سي�ج -

- ت�سميم برميل:
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مي هدية الأ

م  طلب منك اأخوك م�س�عدته على �سن�عة علبة بـموا�سف�ت معينة )الوثيقة(، لي�سع بداخله� هدية يقدمه� لالأ

مه�ت.قرر تزيينه�، ف�أح�سر لهذا الغر�ص ورقة ملونة، واأراد �سراء �سريط للتزيني. ف عيد الأ

التعليـمة :  

ب�عتم�د الوثيقة والبط�قة وب��ستعم�ل العملي�ت احل�س�بية، �س�عدي اأخ�ك على:

ر�سم ن�سر للعلبة حيث 1cmميثل 10cm؛

 تـحديد م� اإذا ك�نت الورقة ك�فية لتغليف العلبة؛ 

 تـحديد ال�سريط الذي ينبغي اأن ي�ستيه لتزيني العلبة.

–1

–2

–3
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2m 50cm

5Dh
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ـَـِة ق
ـِ ـَـِديـٌث يف ِالـَحدي ح

التعليـمة :  

�سالمية: � َتْعِرُفُه ف التبية الإ ية الكريـمة والـحديثني النبوينِي ال�سريفني ِومـمَّ انطالق� من الآ

ِتِه؛ َف�ِت الل َووْحَداِنيَّ ـنِ مْن �سِ
ْ
َفــتـيـ ثُهم� عْن �سِ َحدِّ

ن�س�ن؛ هِ الإ ـِ ْح�نَُه وَتع�ىل من ِخالل َخـْلـق
ثُهم� عْن َعَظَمِة الِل �ُسب َحدِّ

�ْسالِم.  لوِك ف الإ ثهم� عن اآداِب ال�سُّ َحدِّ

–1

–2

–3

�ْسالِم. فالحظ اأّن  لوِك ف الإ ِتِه َواآداِب ال�سُّ ف�ِت اللِ َووْحداِنيَّ دِيقنِي ك�نَ� َيتَحدث�نِ َعْن �سِ ٌاإىل �سَ
ا�ستمع �َسعيد 

 َك�ِفيٍة. فتدّخل. 
ْ

َمْعلوَم�ِتهم� َغي

نْوٌم، َلُه َما يف  
َ
وُم، ال َتاُخُذُه �ِسَنٌة وال  ال اإلَه اإال ُهَو، الـَحيُّ الَقيُّ ُ

َق�ل َتع�ىل:» اهلل 

.َمْن ذا الذي َي�سَفُع ِعْنَدُه اإال ِباإذِنِه، َيعَلُم َما َبْيَ 
ِ

ْر�ض َماَواِت َوما يف االأ ال�سَّ

ُه  �ِسيُّ ْ
اأْيدِيِهْم َوما َخلَفُهْم، َوال ُيحِيطوَن ِب�سٍئ ِمْن ِعْلِمِه اإال ِبَا �َساَء، َو�ِسَع ُكر

وُدُه ِحْفُظُهَما َوُهو الَعِليُّ الَعظيـُم«. ْر�َض َوال َيوؤُ ماواِت واالأ ال�سَّ

ية 255 �سورة البقرة ، الآ

ُمْت«. ا اأْو لَي�سْ ِخِر َفْليُقْل َخرْيً ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: »َمْن كاَن ُيوؤِمُن ِباهلل َوالَيوِم االآ

اأخرجه البخ�ري

ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: »ِمْن ُح�ْسِن اإ�ْسالِم امَلْرِء َتْرُكُه َما ال يْعِنيِه«.

  اأخرجه م�سلـم.

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية الإ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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يِف الـُمَخيَّم

التعليـمة :  

 الل عنه�، ُمدَّ اأيـمَن 
َ

ية الكريـمة والـحديث النبوي ال�سريف وقولِ ع�ئ�سَة ر�سي  انطالق� من الآ

ب�لـَمعلوم�ِت امُلن��سبِة:

َت�سِهًدا ب�آيٍة قراآنيٍة اأو حديٍث �سريٍف؛
ْ

م�س
ُ
�سُلوِك الـُم�سلـِم اأثن�َء الـَحديِث 

ُ
ْثُه عن  َحدِّ

؛ ٍ ْ
ِب ل ي�أِتي�ن اإل ِبخي  اأْح�َسُن والَكالم الطيِّ

َ
لـِم ف الـحديِث ب�لتي ِهي

ْ
َل امُل�س ْح لُه اأنَّ َتدخُّ و�سِّ

خالِق الف��سلِة يْدخُل ف ط�عِة الل ور�سوِله.  امُلْ�ِسلـِم ب�لأ
َ

لِّي ْ له اأن حَتَ َبـنيِّ

–1

–2

–3

ِم َحْوَل اآداِب الـَحديِث  �ص ِلُزَمالِئه ف الـُمخيَّ
ْ
 ِبـَمْعُلوَم�ِتٍِ مْن اأْجِل َتقِدمِي َعر

ُ
َطَلَب منك اأْيـَمُن اأْن ُت�َس�ِعَده 

ِب َواْجِتَن�ِب الف�سول. ف�س�عدته.  ِيّ
َوالكالم الطَّ

ـَبُهُم الـَجاِهُلـوَن قاُلـوا �َسالمـا«.
َ
ق�ل تع�ىل:  »واإذا َخاَطـ

ية 63 �سورة الفرق�ن ، الآ

�ُسِئَلْت ع�ئ�سة ر�سي الل عنه� عن اأخالق الر�سول �سلى الل عليه و�سلم فق�لت: »كاَن ُخلُقُه القراآُن«.

م�م اأحمد.    اأخرجه الإ

ـــٍد َحتَّى َي�ْستقيـَم َقلُبُه وال 
ْ
ـَ�ْسَتقيـُم اإيـَماُن عَبـ ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: »ال ي

َي�ستقيـُم قلُبُه َحتَّى َي�سَتقيـَم ِل�ساُنُه«. 

م�م اأحمد.    اأخرجه الإ
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ـِــلـُم الع

التعليـمة :  

ية الكريـمة والـحديث النبوي ال�سريف :  انطالق� من الآ

حّدثه َعْن اأَدِب ال�ْسِتم�عِ  اإىَل الَوالدين؛

�سدق�ِء؛ بنّي له قيـمة ال�ْسِتم�ع ف تـمتني العالقة بني الأ

ن�َس�ِن. لًة َعْن َدْوِر الِعْلِم ف حَتْ�ِسنِي َحَي�ِة الإ ـِ اأْعِطِه اأمث

–1
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–3

نْ�َس�ِن، لَحْظَت اأنَّ اأَخ�َك �َسمياً َلْ ُيَت�ِبْع  َيِة الِعْلِم ف َحَيِ�ة الإ ثُكــْم اأنْت واإْخَوُتَك َعْن اأَهمِّ ْم ُيَحدِّ
ُ
ك�َن واِلـُدكـ

ْرَت التـحّدث اإليه.
َّ
ًدا َحديَث َواِلدِه، َفَقر َجيِّ

دَرَجاٍت«.
َ
وُتْوا الِعْلَم   الذيَن اآَمُنوْا ِمْنُكْم َوالذيَن اأُ

ُ
َفُع اهلل

ْ
      ق�ل تع�ىل: »َير

ية 11 �سورة الـمج�دلة ، الآ

ى الَوالَدْيِن«. ى اهلل يِف ِر�سَ ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: » ر�سَ

اأخرجه التمذي 
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الطفُل الـم�سلـُم

التعليـمة :  

ية القراآنية الكريـمة والـحديث النبوي ال�سريف: من خالل الآ

حدْثهم عن �سلوِك الطفِل الـُم�سلمِ نَحَو غيه؛

ِي العالق�ت بني الّن��ص؛  ْح عليهم اأعَم�ل ُتَقوِّ اقـَتِ

 ف الـمن��سب�ِت الدينية.
ُ
َحدْثهم عن اأعم�ٍل يقوُم به� الـم�سلـم 

–1

–2

–3

ْعَم�ِل احَل�َسنة. فقِبلت.  ِدَق�ئَك َعِن الأ �سْ
فِلِ اإىل احَلديِث اإىَل اأ َك ُتْعَنى ب�لطِّ ٌة ف َحيِّ َدَعْتَك َجْمِعيَّ

الُِح َيرَفــُعـــُه «. يُب َوالَعَمُل ال�سَّ
َّ
ــِلــُم الطـ

َ
َعــُد الكـ ـِه َي�سْ

ْ
ق�ل تع�ىل: »اإلـيـ

ية: 10  �سورة ف�طر، الآ

وال الَفاِح�ص وال 
َ
اِن،  اِن َوال اللعَّ عَّ

 ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: »لْي�َص الـُموؤِمُن بالطَّ

اَلبِذئ«. 

رواه التمذي 
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فاطمة والـحمامة

التعليـمة :  

وَرَتنْيِ �َسِ�عْد َف�طَمة بـم� يلي: ِ ال�سريفنِي وال�سُّ ب�عتـم�د الـحديثنِي النبوينيَّ

ثَه� عن كيفيِة اإْطَع�ِم الـَحَم�َمةِ؛ َحدِّ

ْخَطِ�ر؛ ْثَه� عن كيفيِة ِحم�يتَه� مَن الأ َحدِّ

ِة. بيعيَّ َع�دِة الـَحَم�َمةِ  اإىَل َحَي�ِتَه� الطَّ �ئَح لإ ْم َلَه� نَ�سَ قــدِّ

–1

–2

–3

ِة الِعَن�يِة ِبَه�. ِفيَّ ْ
 ف الـحديقِة عَلى َحَم�مٍة ُمْتَعَبٍة، َفَطَلَبْت ِمْنَك اأْن ُت�َس�ِعَدَه� َعلى َكي

ُ
َعرَثْت َف�طَمة 

َماَتْت  َحتَّى  �َسَجَنْتَها  ٍة  ِهرَّ يِف  اْمَراأٌة  َبِت  ُعذِّ  « و�سلـم:  عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  ق�ل 

َتاأُكُل ِمْن  َتَرَكْتَها  اإْذ َحَب�َسْتَها، َوالِهَي  اأْطَعَمْتَها و�َسَقْتَها   ال ِهَي 
َ
ار،  َفَدَخَلْت ِفيها النَّ

ْر�ِص«.  َخ�َسا�ِص االأ

.»ُ
ـَـَها َرِحَمَك اهلل اُة اإْن َرِحْمـت ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: » َوال�سَّ

م�م اأحمد  رواه الإ
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َيـا ٍم ُل �سِ اأَوَّ

التعليـمة :  

 َ

ورتني بـم� يلي: َتعيًن� ب�لـحديثنِي ال�سريفنيِ وال�سُّ
ْ

خيَك �َسعيٍد ُم�س ِم الـُم�َس�َعدَة لأ َقِدّ

�ئِم ف البيِت؛ �سلوِك ال�سَّ
ُ
ْثُه عن  َحدِّ

�ئِم ف الـمدر�َسِة؛ �سلوِك ال�سَّ
ُ
ْثُه عن  َحدِّ

�رِع. �ئِم ف ال�سَّ ْثُه عن �ُسلوِك ال�سَّ َحدِّ

–1

–2

–3

 اأْن 
َ
ِم، َوَطَلَب ِمْنك  �َن الـُمَعظَّ ِل َيْوٍم ِمْن �َسْهِر َرم�سَ وَّ

نَة ِف اأ
َ
ـ وَم هذه ال�سَّ ُي �َسِعيٌد  اأْن َي�سُ ـِ ـغـ

َّ
َر اأخوَك ال�سـ

َّ
َقر

�ِئِم. ي�ِم و �ُسلوِك ال�سَّ َم َلُه َبْع�َص الـَمْعلوَم�ِت َحْوَل ال�سِّ ُتَقدِّ

وَم فاإنَّـُه يل واأَنا  ق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: ق�ل الل تع�ىل: »ُكــلُّ َعَمِل اْبِن اآَدَم َلُه اإال ال�سَّ

اأْجزي ِبـِه«. 

رواه م�سلـم والبخ�ري 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلـم:» ِمْن ُح�ْسِن اإ�ْسالِم الـَمْرِء َتْرُكُه َما ال َيْعنيِه«. 

رواه التمذي 
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اُن كريـٌم َرَم�سَ

التعليـمة :  

ُ فيه� م� يلي: ية الكرمية والـحديث النبوي ال�سريف وال�سورتني اْكُتْب ر�س�لًة ل�سفي�ن ُتَبنيِّ ب�عتـم�د الآ

�َن؛ َه�ِر ف �َسهِر َرَم�سَ لـِم ِخالَل النَّ
ْ

 �ُسلُوك الـُم�س

�َن الكِريـِم؛  �ُسُلوك الـُم�سِلم ف َلي�ل َرَم�سَ

�ن الكِريـِم. ُيقوُم بَه� امُل�سلـُم ف �َسهِر رَم�سَ
َ
يَّة التي  ِ ْ

ْعَم�ل الـَخي  الأ

–1

–2

–3

ْرَت 
َّ
َقر

َ
ُزُهِ بَبلِدَك. َفــ ْجواِء التِّي ُتـَميِّ �َن والأ �أُلَك َعْن �َسْهِر َرَم�سَ

ْ
ديُقَك �ُسْفي�ُن الق�ِطُن ِبَفرنْ�َس� َي�س كتَب اإليَك �سَ

 ِر�َس�َلتِه.
َ

اأْن ُتِيَبُه َعلى

عَلى  ُكِتَب  َكَما  ياُم  ال�سَِّ َعلُيكُم  ُكِتَب  اآمنْوا  الذيَن  يُّها 
تع�ىل:  »يااأ ق�ل 

يَّاًما َمعُدوداٍت«.
تَّتُقوَن اأ

َ
الذيَن ِمْن َقْبلُكم لَعلكْم 

ية : 183-184 �سورة البقرة الآ

وِر َوالَعَمَل بِه َفَلْي�َص هلِل َحاَجٌة يف اأْن  وق�ل ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلـم: »َمْن لـْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

َطعاَمُه و�َسراَبُه«.                               
َ
َيدع 

 رواه البخ�ري 
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عيـــــُد الِفْطـــِر

التعليـمة :  

ية الكريـمة وحديث ابن عب��ص ر�سي الل عنه وال�سورتني: م�ستعين� ب�لآ

ِة؛ ُيقوُم بَه� امُلْ�سلـُم ف هذه الـمن��سبِة الدينيِّ
َ
ْعَم�ل التي  َحّدْث اأحمد عن الأ

حّدثه عم� تتكه َزك�ُة الِفطِر ف ُنفو�ِص الـُمْحت�ِجني؛

قّدم له ن�سيحة حول َعَمٍل َخيٍيّ يقوم به يوَم عيِد الِفطِر.

–1

–2

–3

مْيُِكن اأْن َيقـوَم بَه� الـم�سلـم ف 
ُ
ْعَم�ِل التي  ْعالِن َعْن نه�يِة �سِهررم�س�َن، �َس�أََلك اأخوك اأحمد عِن الأ بعَد الإ

هذِه امُلَن��َسَبِة الَكرمِيَِة. ف�أجبته. 
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يِهْم ِبَها«   ُرُهْم َوُتَزِكّ ُخْذ ِمْن اأْمَوالِِهْم �سَدَقًة ُتَطِهّ ق�ل تع�ىل: » 

ية 103 �سورة التوبة، الآ

ائِم ِمَن اللْغِو والَّرَفِث َوُطْعَمًة   َعْنُه: »َفَر�َص َر�ُسوُل اهلِل َزَكاَة الِفطِرُطْهَرًة لل�سَّ
ُ
 الل

َ
ي ��ص َر�سِ عِن ابِن عبَّ

َدَقٌة ِمَن  الِة َفِهَي �سَ اَها َبْعَد ال�سَّ الة َفِهَي َزَكاُة متقّبلة َو َمْن اأدَّ اَها قبل ال�سَّ لَلم�َساكنِي َفَمْن اأدَّ

دَقات«  ال�سَّ

رواه اأبو داوود 
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ن�سان البدائي اأن�سطة االإ

التعليـمة :  

ورتني وم� در�سته ف الّت�ريخ وف الّتبية على الـمواطنة :    انطالق� من ال�سّ

ن�س�ن البدائي و ملب�سه؛ حدثه عن م�سكن الإ

ن�س�ن البدائي؛ قِلّ من اأن�سطة الإ حدثه عن ن�س�طني على الأ

طف�ل ب�أهمية الـمع�لـم الت�ريخية مبنطقتهم.   قدم له ثالث اقتاح�ت لتـح�سي�ص الأ

–1

–2

–3

ن�س�ن البدائي، فطلب منك م�س�عدته، ُاكتب له حول   اأراد �سديقك اإدري�ص اإعداد ملف حول حي�ة الإ

الـمو�سوع.
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ن�سان البدائي اأدوات االإ

التعليـمة :  

ور وم� در�سته ف الّت�ريخ وف الّتبية على الـمواطنة :      انطالق� من ال�سّ

ن�س�ن البدائي على الغذاء؛ حدثه� عن كيفية ح�سول الإ

ن�س�ن البدائي؛ حدثه� عن اأدواٍت �سنعه� الإ

ثرية بـمنطقتك. حدثه� عن ثالث خم�طر تتهدد الـمع�لـم الأ

–1

–2

–3

ثري بـمدينة الرب�ط، طلبت منك اآم�ل م�س�عدته� على اإعداد بط�قة معلوم�ت حول  خالل زي�رة للـمتـحف الأ

ن�س�ن البدائي، ففعلت .  بع�ص مظ�هر حي�ة الإ
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مراحل من تاريخ بالدي

اأراد ع�دل زي�رة بع�ص الـم�آثر الت�ريخية ب�لـمغرب، فطلب منك مده ببع�ص الـمعلوم�ت عنه�.

التعليـمة :  

ورة والّن�ّص وم� در�سته ف الّت�ريخ وف الّتبية على الـمواطنة :    انطالق� من ال�سّ

حّدثه عن الغزو الروم�ين للـمغرب؛

م�زيغية لهذا الغزو؛ حّدثه عن الـمق�ومة الأ

ُاذكر له بع�ص الـمراكز الفينيقية والقرط�جية ب�لـمغرب.
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بحرية  تـجارية  مراكز  يف  يقيـمون  كانوا  الـمحليني  وال�سكان  الفينيقيني  التـجار  اإن 

م�سلـحة  عالقة  الـمغرب  ب�سكان  عالقتهم  كانت  مو�سمية.وقد  بكيفية  بالـمغرب 

متبادلة و�سلـمية.

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 

مرفق عمومي لـمدينة 

وليلي يف عهد الرومان
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�سالمي الـمغرب قبل الفتـح االإ

ثري الروم�ين بوليلي تنظمه� جمعية تهتـم  �سجل عزيز نف�سه للـم�س�ركة ف رحلة �سي�حية اإىل الـموقع الأ

ب�لطفولة والثق�فة، فدع�ك لتزويده بـمعلوم�ت حول هذه الـمعلـمة الت�ريخية ب�لـمغرب.

التعليـمة :  

ورة والّن�ّص وم� در�سته ف الّت�ريخ وف الّتبية على الـمواطنة :    انطالق� من ال�سّ

حّدثه عن هذه الـمعلـمة الت�ريخية؛

اقتح عليه خطة لـحم�يته�؛

حّدثه عن ت�أثي الفينيقيني على �سك�ن الـمغرب.

–1

–2

–3

بي�ص  االأ البحر  حو�ص  من  كل  يف  التـجاري  الـميدان  يف  هاما  دورا  الفينيقيون  لعب 

بجدية. طل�سي يف الـمغرب... واأدخلوا الكتابة االأ الـمتو�سط وال�ساحل االأ

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 

مدينة وليلي معلـمة 

تاريخية مغربية من العهد 

الروماين

�سا�سية 1الـم�ستوى 6التاريخ و الرتبية على الـمواطنة الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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معالـم تاريخية بالـمغرب

   اأراد �سديقك اأحمد الـم�س�ركة ف رحلة مدر�سية لزي�رة بع�ص الـم�آثر الت�ريخية لكل من وليلي وف��ص. 

را�سلك اأحمد يطلب الـم�س�عدة من اأجل اإعداد بط�قة اإر�س�دات حول الـمو�سوع.

التعليـمة :  

ورتني وم� تعّلمته ف م�دتي الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة اكتب له ن�س�:  انطالق� من ال�سّ

تذكر فيه اأهمية وليلي الت�ريخية؛

دري�سية؛ تذكر فيه الـمع�لـم الت�ريخية لـمدينة ف��ص التي ميزت الدولة الإ

تبني فيه �سلوك الّزائر اإىل الـم�آثر الت�ريخية.

–1

–2

–3

الـوثيقة 1

�سالمية.   جامع القرويني بفا�ص مركز اإ�سعاع الثقافة االإ

الـوثيقة 2 

مازيغي حكم موريطانيا  جوبا الثاين الـملك االأ

الطنـجية ما بني -33 ق.م اإىل -25 ق.م.

�سا�سية 1الـم�ستوى 6التاريخ و الرتبية على الـمواطنة الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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مراحل من تاريخ بالدي

حداث الت�ريخية التي عرفه� الـمغرب  �سدق�ء م�س�عدته على اإعداد ملف حول الأ  طلب منك اأحد الأ

وبعده. �سالمي  الإ الفتـح  قبل 

 من و�سايا اأبي بكر ال�سديق لـجي�سه: ال تقتلوا طفال، وال �سيخا كبريا، وال امراأة، وال تعقروا نخال، وال 

تـحرقوه وال تقطعوا �سجرة مثمرة، وال تذبحوا �ساة وال بقرة، و�سوف تـمرون باأقوام قد فرغوا اأنف�سهم يف 

ال�سوامع، فدعوهم وما فرغوا اأنف�سهم له.

الـوثيقة 1 

الـوثيقة 2 

قطع نقدية للـممالك 

مازيغية بـموريطانيا  االأ

الطنـجية

التعليـمة :  

ورة وم� در�سته ف م�دتي الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة، اكتب ن�س�: انطالق� من الّن�ّص وال�سّ

ث�ر الروم�نية ب�لـمغرب؛ تذكر فيه بع�ص الآ

�سالمية ب�لـمغرب؛ تذكر فيه ثالثة مرتكزات ت�أ�س�ست عليه� الدولة الإ

�سالم. تبني فيه حقوق الطفل اّلتي تن�سجم مع القيـم التي ج�ء به� الإ

–1

–2

–3
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ماآثر بالدي

لفتة  ب�لـمغرب  الت�ريخية  الـم�آثر  اأهم  حول  عر�ص  اإعداد  على  م�س�عدته  عمر  �سديقك  منك  طلب 

�سالمية.  الإ وللفتة  �سالم  الإ قبل  م� 

الوثيقة1: بطليـمو�ص حكم موريطانيا 

الطنـجية مابني -40 ق.م و -33 ق.م. 

مرباطور الروماين كاليكوال. اإغتاله االأ

الوثيقة2: باب من�سور العلـج بـمكنا�ص �ساهد على 

الـمعمار يف عهد الدولة العلوية.

التعليـمة :  

ورة وم� در�سته ف م�دتي الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة، اكتب ن�س�: انطالق� من الّن�ّص وال�سّ

�سالم ب�لـمغرب؛ تذكر فيه ت�ريخ َمْعَلـَمَتنْيِ ت�ريخيتني لفتة م� قبل الإ

تذكر فيه ت�ريخ َمْعَلـَمَتنْيِ ت�ريخيتني اإ�سالميتني ب�لـمغرب؛

�سول الت�ريخية للهوية الـمغربية. ُتبنّي فيه الأ

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 6التاريخ و الرتبية على الـمواطنة الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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ثقافة بالدي

احت�ج اأحمد اإىل معلوم�ت عن ت�ريخ الـمغرب ق�سد تقديـمه� اإىل �سديقه ع�دل ف لبن�ن، �س�عده: 

الوثيقة1: الـحناء �سكل من اأ�سكال الزينة عند 

القرطاجيني.

الوثيقة2: �سومعة ح�سان بـمدينة الرباط �ساهد على 

العمران يف عهد الـموحدين.

التعليـمة :  

ورة وم� در�سته ف م�دتي الّت�ريخ والّتبية على الـمواطنة، اكتب ن�س�: انطالق� من الّن�ّص وال�سّ

م�زيغ ب�لفينيقيني والقرط�جنيني؛ تذكر فيه عالقة واحدة من عالق�ت الأ

�سالمية ف الـح�س�رة الـمغربية؛ تبني فيه ت�أثي الثق�فة الإ

عم�ل اّلتي ترمي اإىل حم�ية التاث الت�ريخي الوطني. تذكر له عمال من الأ

–1

–2
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ِة زيارُة الُبحرْيَ

دِّ اْلَقريبة ِمْن َمِديَنِتُكْم، َفوافقت.  ِة ال�سَّ َ ْ
َجٍة ِلُبَحي

ْ
ن�َمِج َخر

ْ
َك ِب�إْعداِد َبر ُ

ِدق�وؤ �سْ
َفَك اأ َكلَّ

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلـمي و الـجغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ

التعليـمة : 

 

ورة وم� در�سته ف الن�س�ط العلمي واجلغرافي� : انطالق� من ال�سّ

 ب�لبيئة؛
ُّ
اقتح عليهم األع�ب� واأن�سطة ري��سية ل ت�سر

اقتح عليهم كت�بة ثالثة اأ�سم�ء ملكون�ت التبة املج�ورة للبحية؛

�سج�ر اأثن�ء زي�رة البحية. حدثهم عن كيفية املح�فظة على النب�ت�ت والأ

–1

–2

–3
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اأين ال�سوء؟

دخل اأخوك غرفته من اأجل مراجعة درو�سه ف�سغط زر الق�طع فلـم ي�ستعل الـم�سب�ح.

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلـمي و الـجغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ

ة
ري

طا
ب

التعليـمة : 

 

ورة : انطالق� من ال�سّ

اأو�سح له اأ�سب�ب عدم ا�ستع�ل الـم�سب�ح؛

انطالق� من ال�سورة ا�سرح له عن��سر الّدارة الكهرب�ئية و�سروط ا�ستغ�له�؛

حدثه عن م�س�در اأخرى للّط�قة.

–1

–2

–3
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زيارة اإىل البادية

ٌة َعلى  ب�ِئيَّ َ
ُع ِمْنُه اأ�ْسالٌك َكْهر  َتَتوزَّ

ٌّ
ب�ئي

َ
ٌد َكْهر َك، اأث�َر انِْتب�َه اأِخيَك ُموِلّ َ اإىل َمْزَرَعِة َعِمّ

َغر �سْ
َت َواأََخ�َك الأ

ْ
�َس�َفر

الـَمن�زِل الـُمج�وَرة. َف�س�ألك اأخوك عن الـموّلد الكهرب�ئي. 

التعليـمة : 

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

ا�سرح له فيـم ي�ستعمل الـموِلّد الكهرب�ئي داخل الـمنزل وف الب�ست�ن؛

ن منه� التكيب الكهرب�ئي الـمنزل؛ ا�سرح له العن��سر التي يتكوَّ

و�سح له اأخط�ر التّي�ر الكهرب�ئي.

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلـمي و الـجغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ
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اأهمية ال�سدود

�سمعت اأختك تعليق� لـمذيع برن�مج يقول: 

» تلعب ال�سدود دورا كبيا ف التنمية القت�س�دية لبالدن� كم� اأنه� ُتَعدُّ م�سدرا من م�س�در الط�قة 

الكهرب�ئية«. 

اأرادت اإعداد ملف عن ال�سد ف منطقته� ف�س�عدته�.

التعليـمة : 

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

حدثه� عن اأدوار ال�ّسّد؛

حدثه� عن دور ال�ّسّد ف اإنت�ج الط�قة الكهرب�ئية؛

حدثه� عن كيفية الـمح�فظة على الط�قة الكهرب�ئية ف الـمنزل. 

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلـمي و الـجغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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ر�ص ال�ّسم�ص و االأ

خط�ء الواردة فيه. فتـحّدثت اإليهم�.  تي بني �سديقيك �سمي وكم�ل فف�ج�أتك بع�ص الأ �سمعت الـحوار الآ

التعليـمة : 

انطالق� من الـحوار وال�سورة وم� تعّلمته ف الن�س�ط العلـمي والـجغرافي�: 

ر�ص؛ بنّي لهم� ت�أثي ال�سم�ص على الأ

قّدم مزيدا من ال�سروح لكم�ل عن تغّي �سكل القمر خالل ال�سهر الواحد؛

قّدم مزيدا من ال�سروح لكم�ل حول تغي الف�سول.

–1

–2

–3

�سمي: اأح�ص ب�لختن�ق نتيجة ارتف�ع الـحرارة 

ف ف�سل ال�سيف.

كم�ل : اآه �سحيح اإن ال�سغط الـجوي ع�ل.

ر�ص من  �سمي: ل ل ! ذلك ب�سبب قرب الأ

ال�سم�ص. 

ر�ص لي�ست على الـم�س�فة  كم�ل : هل تريد اأن تقول اإن الأ

نف�سه� من ال�سم�ص خالل ال�سنة؟

�سمي: ل ل، اإنه� تتغي ح�سب الف�سول.

كم�ل : ا�سرح ل ذلك، وم�ذا عن تع�قب الليل والنه�ر كيف 

ر�ص حول نف�سه�؟ تف�سر ذلك األي�ص ب�سبب دوران الأ

�سمي : معك حق، وهو اأي�س� ال�سبب وراء تغي �سكل القمر ف �سهر واحد خالل الليل،     

لأ الكواكب م�سيئة ال�سم�ء.  خ��سة عندم� يكون القمر بدرا حيث تتالأ

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلـمي و الـجغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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ربعة الف�سول االأ

اأر�سلت لك اأختك �سع�د ن�صَّ الـحوار الذي دار بينه� وبني �سمية وطلبت منك اأن ت�س�رك براأيك فكتبت 

له�. 
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التعليـمة : 

 انطالق� من الـحوار و الر�سم وم� تعّلمته ف الن�س�ط العلـمي والـجغرافي�: 

ر�ص وعّلل جوابك؛ ا�سرح له� حركة الأ

ربعة وعلل جوابك؛ ف�سر له� تع�قب الف�سول الأ

قدم له� م� تعرفه عن اإ�س�ءة القمر وعّلل جوابك.

–1

–2

–3

�ســع�د: ال�سم�ص تطلع �سرق� وتغيب غرب�.

ربعة؟  �سمية: اأتعرفني الف�سول الأ

�ســع�د: نعم، ال�ست�ء وال�سيف والربيع 

والـخريف.

�سمية: القمر ي�سيء ب�لليل.

�سـع�د : نعم اإنه كوكب م�سيء.

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلـمي و الـجغرافيا الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ
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فرجة لـم تتـم

مر، فقدمت  ك�ن اأخوك ي�س�هد برن�م� تلفزي� علـمي� عن الفلك والبيئة، ف�نقطع التي�ر الكهرب�ئي ف��ستف�سر الأ

له �سروح�.   

التعليـمة :  

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

ُاذكر له �سببني من اأ�سب�ب انقط�ع التي�ر الكهرب�ئي؛

ر�ص حول ال�سم�ص؛ حّدثه كيف تدور الأ

حدثه عن كيفية الـمح�فظة على البيئة ف الـحي.

–1

–2

–3

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الن�ضاط العلـمي و الـجغرافيا الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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حفل عقيقة

لت الكهرب�ئية دفعة  بـمن��سبة حفل عقيقة اأقيـم بـمنزلك. ا�سطر اأخوك اإىل ا�ستعم�ل مموعة من الآ

�سراع ف التـح�سي، م� نتـج عنه رائحة احتاق وانقط�ع ف التي�ر الكهرب�ئي، ف�أ�سلـحت العطب  واحدة لالإ

وقدمت له تف�سيا.  

التعليـمة :  

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

ف�سر له �سبب انقط�ع التي�ر الكهرب�ئي؛

اذكر له اأخط�ر التي�ر الكهرب�ئي وكيفية الحتي�ط منه�؛

خط�ر.   قدم حال لتف�دي مثل هذه الأ

–1

–2
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بطاقة تهنئة

بـمن��سبة عيد الفطر الـمب�رك، اأردت اأن تر�سل اإىل �سديقك بط�قة تهنئة من اإنت�جك. 

ب�عتـم�دك نـم�ذج الـخطوط الّت�لية : 

التعليـمة :  

اكتب، ف البط�قة 1، جملة تهنئة ب��ستعم�ل خّط تـخت�ره من بني النم�ذج وزخرف ح��سية البط�قة؛  

ح��سية  وزخرف  النم�ذج  بني  من  تـخت�ره  اآخر  خّط  ب��ستعم�ل  تهنئة  جملة   ،2 البط�قة  ف  اكتب، 

البط�قة؛ 

 اكتب، ف البط�قة 3، جملة تهنئة ب��ستعم�ل خّط ث�لث تـخت�ره من بني النم�ذج وزخرف ح��سية 

البط�قة.

–1

–2

–3

بط�قة 3بط�قة 2بط�قة 1

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية الفنية الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ

��
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ما اأجمل الـَحْرف العربي!

 اأردت اأن تظهري ل�سديقِتك جم�لية و فنية الـحرف العربي فح�ولت ر�سم لوح�ت. ب�عتـم�دك على 

�سن�د الت�لية:  الأ

التعليـمة :  

�سكلي لوحة فنية ب��ستعم�ل الـحرف العربي بتكيب هند�سي مربع؛

�سكلي لوحة فنية ب��ستعم�ل الـحرف العربي بتكيب هند�سي دائري؛

�سكلي لوحة فنية ب��ستعم�ل الـحرف العربي بتكيب من اختي�رك.

–1

–2

–3

اللوحة 3اللوحة 2اللوحة 1

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية الفنية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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الـجدارية

طلب منك اأ�سدق�وؤك اأن ت�سع ت�سميـم� لـجدارية ب�سور الـمدر�سة، بـمن��سبة اليوم الوطني للّتع�ون الـمدر�سي.

التعليـمة :  

ب�عتـم�دك على ال�سّور والوث�ئق واأ�سك�ل الـمر�س�م :

ار�سم زخرفة هند�سية 1 بـمر�س�م تـخت�ره وذلك ف و�سعية اأفقية ثّم لّونه�؛

ار�سم زخرفة هند�سية 2 بـمر�س�م ث�ن وذلك ف و�سعية عمودية ثّم لّونه�؛

ار�سم زخرفة هند�سية 3 بـمر�س�م ث�ن وذلك ف و�سعية تق�طعّية ثّم لّونه�.

–1

–2

–3

اجلدارية 1
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ما اأجمل الـم�سجد!

زرت م�سجد الـح�سن الث�ين ب�لدار البي�س�ء، ف�أعجبك جم�ل زخ�رفه وفخ�مة عمرانه. طلب منك �سديقك 

اأن تر�سم له نـم�ذج من زينته.

التعليـمة :  

�سك�ل اأعاله: ب�عتـم�دك على ال�سور والأ

ط�ر رقم 1 ب�أ�سك�ل زخرفية هند�سية بورق ملون؛ زين الإ

ط�ر رقم 2 ب�أ�سك�ل هند�سية زخرفية ومبر�س�م ف�رغ عن طريق ال�سب�غة ب�لر�ص؛ زين الإ

ط�ر رقم 3 ب�أ�سك�ل زخرفية هند�سية وبـمر�س�م ف�رغ عن طريق ا�ستعم�ل الب�سم�ت. زين الإ

–1

–2

–3

جدارية 2جدارية 1

جدارية 3
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الفار�ص

ر�سمت �سع�د لوحة لف�ر�ص ف�أرادت تلوينه�، �س�عده� على ذلك:

التعليـمة :  

ب�عتـم�دك على الر�سم اأعاله:

لّون له� الف�ر�ص ب�ألوان ب�ردة؛ 

لون له� �سرج الفر�ص ب�ألوان اأ�س��سية؛

لون له� لب��ص الف�ر�ص ب�ألوان �س�خنة.

–1

–2

–3
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جدارية الق�سم

�ست�ذ تزيني جدران الق�سم بـمن�ظر ت�سكيلية. وكلفك  بـمن��سبة اليوم الع�لـمي لل�سجرة، اقتح عليكم الأ

بتلوين جزء منه. 

التعليـمة :  

�ْسك�ل اأعاله: �ْعِتم�ِدك اْلأَ ِبِ

اأتـمـم ر�سم الـجدارية 1 ب�لتلوين الـمتدرج الـمكون من لون واحد؛

اأتـمـم ر�سم الـجدارية 2 ب�لتلوين الـمتدرج الـمكون من لونني؛

اأتـمـم ر�سم الـجدارية 3 ب�ألوان من اختي�رك. 

–1

–2

–3
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ما اأجمل ق�سمي !

�ست�ذة ر�سم اأمث�ل وحكم واأ�سع�ر لتزين به� جدران  ف اليوم الوطني للتع�ون الـمدر�سي، طلبت منك الأ

الف�سل. 

التعليـمة :  

ب�عتـم�دك على الّنموذجني اأعاله ومـّم� تعّلمته :

ط�ر؛  ط�ر1، حكمة اأو مثال اأو �سعرا بخط عربي تـخت�ره وزخرف ح��سية الإ اأكتب ف الإ

ط�ر؛ ط�ر2، حكمة اأو مثال اأو �سعرا بخط عربي ث�ن وزخرف ح��سية الإ اأكتب ف الإ

ط�ر. ط�ر3، حكمة اأو مثال اأو �سعرا بخط عربي تـخت�ره وزخرف ح��سية الإ اأكتب ف الإ

–1

–2

–3
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الـَخطُّ  الَعَربي

قررت الـم�س�همة ف م�س�بقة للفن الت�سكيلي ب��ستعم�ل الـحرف العربي
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التعليـمة :  

مث�ل الـمقّدمة اإليك اأو غيه� مـّم� تعّلمته : ب�عتـم�دك على الأ

اكتب مثال بخط عربي تـخت�ره ثّم لّونه؛

ّول ثّم لّونه؛ اكتب مثال بخط عربي يختلف عن الأ

ّول وعن الّث�ين ثّم لّونه.  اكتب مثال بخط عربي يختلف عن الأ

االجتهاد اأ�سا�س النـجاح

يـمان الإ مـــن  النظــافـــة 

يد اهلل مع الـجماعة

قل الـحق ولو على نف�سك

�سا�سية 1الـم�ستوى 6الرتبية الفنية الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ



Sauvons la nature !
Tu lis une annonce qui invite à faire partie du club des 
«Amis de la nature». Tu décides de t’inscrire.

Consignes :

En t’aidant de l’annonce et des images,rédige en 

huit phrases au moins, une demande d’inscription en 

précisant :

- pourquoi tu veux t’y inscrire; 

- les activités qui t’intéressent;

- l’horaire qui te convient.

 Situation 2 Palier 4Compétence de base 2Niveau 6Français
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Vivre ensemble!  
Les habitants de ton quartier ne sont pas contents des 
comportements des enfants. Ils te chargent de produire 
une affiche. 

Consignes :

A partir du support écrit et des images, écris un texte de 

huit phrases au moins :

- pour informer les enfants sur les dangers de la 

circulation;

- pour les inviter à chercher les bons espaces pour jouer;

- pour les encourager à respecter la tranquillité des  

voisins. 

Monsieur Le Président de la Commune,
Les habitants du quartier Saada, vous demandent de transformer 

le terrain vague situé derrière la mosquée pour en faire un jardin 
public.

Je vous prie d’accepter, Monsieur Le Président, nos remerciements.
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L’école, c’est mon droit !
Tu apprends que Aïcha, ta camarade de classe, quitte 
l’école pour aller travailler chez une famille, où elle doit 
faire des travaux difficiles pour son âge. Tu décides de 
lui téléphoner.  

Consignes :

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

moins:

- demande à Aïcha pourquoi elle a quitté l’école;

- donne-lui des conseils pour y retourner;

- donne-lui des informations 

sur la convention des droits de 

l’enfant. 

Convention des droits des enfants
- Tout enfant a droit d’être protégé contre les mauvais traitements et la 

négligence. 
- L’enfant a le droit d’être protégé contre tout travail mettant en danger sa 

santé, son éducation et son développement. 
- Nul enfant ne doit être soumis à la torture…

��
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L’eau est chère

On annonce à la radio que la région manque d’eau. Les 
habitants de ton quartier te demandent de parler aux 
enfants de la bonne utilisation de l’eau.

Consignes :

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

moins:

- donne aux enfants des conseils sur l’utilité de l’eau;

- parle-leur de la mauvaise utilisation de l’eau;

- donne-leur des conseils pour économiser l’eau.

L’eau

Il n’ y a pas de vie sans eau. Nous l’employons pour 
boire, nous laver et arroser les plantes. On peut vivre 
sans abri ou même sans vêtements mais il est impossible 
de rester en vie sans boire d’eau.

��
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Le défi
Tu assistes à une course réservée aux handicapés. Tu 

écris à ton ami handicapé qui aime le sport.

Consignes :

En t’aidant de l’affiche et de l’image et en huit phrases 

au moins: 

- parle-lui de la course;

- décris-lui les coureurs;

- décris-lui la joie du vainqueur.

Belle victoire !

Félicitations à notre athlète 
Hassan Benshemsi qui a 
remporté la médaille d’or en 
course sur fauteuils roulants.
Il a fait preuve de beaucoup 
d’efforts et de courage pour 
arriver en première  place.

Le journal des sportifs.
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Vive les vacances !
Ton cousin te demande de l’informer sur une sortie en 
montagne. Tu lui écris.

Consignes :

En t’aidant de l’affiche et de l’image et en huit phrases 

au moins:

- décris-lui le matériel nécessaire à une sortie en 

montagne;

- parle-lui des activités programmées;

- parle-lui des règles de sécurité à respecter en 

montagne.

RÈGLES D’OR DU 
CAMPEUR :

- ne pas allumer le feu,
- ne pas jeter d’ordures,
- ne pas couper les arbres,
- ne pas chasser les 

animaux,
- donner l’itinéraire, 

l’heure du départ et du 
retour,

- avoir un téléphone 
portable,

- avoir des médicaments,
- avoir une carte 

géographique,

��
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Respectons les autres !

Rachid n’est pas sage en classe. Tu lui parles.

Consignes :
A partir de l’image et du texte et en huit phrases au 
moins:
- donne à Rachid des conseils pour qu’il se comporte 

correctement avec ses camarades;
- donne-lui des conseils pour garder la salle de classe en 

bon état.
- donne-lui des recommandations pour compléter le 

règlement de la classe. 

Extrait du règlement intérieur de la 
classe :

Je garde ma classe propre,

J’attends mon tour avant de parler,

Je………………………………………………………
Je………………………………………………………

�0
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L’école pour tous
Ton école donne des cours aux adultes. Tu informes 

grand-mère. 

ANNONCE 

Notre école est ouverte, du lundi au vendredi à partir de 17h et  le 
samedi de 9h à 12h, aux adultes qui veulent apprendre à lire, à écrire 
et à compter.

Consignes :

En t’aidant de l’image et de l’ annonce, et en huit 

phrases au moins:
- parle-lui de cette annonce;
- parle-lui des avantages de ces cours;
- donne-lui l’emploi du temps qui lui convient.

Situation 1Palier 3Compétence de base 1Niveau 6Français
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Uniquement pour les jeunes !
La maison des jeunes organise une semaine culturelle et 
sportive. Le responsable te demande de l’aider à informer 
le public.

Consignes :

En t’aidant des images et du tableau, et en huit phrases 
au moins, rédige pour le journal régional une annonce 
dans laquelle :
- tu informes les lecteurs sur les activités culturelles du 

samedi et dimanche;
- tu les informes sur la pièce théâtrale qui se joue en fin 

de semaine;
- tu leur indiques comment s’inscrire.

Matin Après midi

Mercredi Ping-pong Hand-ball

Vendredi Diction  du coran Musique

Samedi Football, peinture Théâtre

Dimanche Ping-pong, 
poésie

Basket, chant 
et musique

Situation 2Palier 2Compétence de base 2Niveau 6Français
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Le festival

C’est le festival. Ton professeur te charge d’écrire un 
article pour le journal de l’école.

Consignes :

Rédige en huit phrases au moins un article dans 

lequel :
- tu informes le lecteur sur le festival;
- tu parles de la soirée d’ouverture;
- tu l’informes sur les activités programmées.

Situation 1Palier 2Compétence de base 2Niveau 6Français

��



Il est beau mon pays !
Ton cousin qui vit à létranger vient au Maroc pour la 
première fois. Il te demande des renseignements sur 
les lieux touristiques à visiter.

Consignes :

En huit phrases au moins, parle à ton cousin: 
- des lieux touristiques à visiter;
- d’un monument historique de ton choix;
- de quelques produits d’artisanat qu’il peut acheter.

Situation 2Palier 2Compétence de base 1Niveau 6Français
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Cherchons grand-mère
Depuis quelques jours, ta grand-mère est partie sans 
laisser de traces. Ta famille fait appel à l’émission 
«MOUKHTAFOUNE». L’animateur de cette émission 
vient chercher des renseignements, tu l’accueilles.

La famille Ben Mustapha recherche la grand-mère Haja Fattouma qui est sortie du do--
micile familial le 02-07-08. Toute personne ayant des informations sur elle est priée de 
contacter la famille au numéro de téléphone suivant : 05 37 01 60 20

Consignes :

En huit phrases au moins, parle à l’animateur:

- de la grand-mère;

- des circonstances de sa disparition;

- des endroits où ta famille a déjà cherché grand-mère.

Situation 1Palier 2Compétence de base 1Niveau 6Français
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Retour des pèlerins
Tes parents viennent de rentrer du pèlerinage. Toute la 

famille fête le retour. Tu racontes à ton frère qui habite à 

l’étranger.

Consignes :

En sept phrases au moins, écris lui une lettre pour:

- lui donner des informations sur l’arrivée des parents;

- lui parler de l’accueil réservé aux pèlerins à l’aéroport;

- lui parler de la fête et des cadeaux.

  Arrivées 23 décembre
Paris Vol AT 310 15H.15
Jedda Vol AT 119 17H.30
Tunis Vol AT 642 17H.15

Situation 2Palier 1Compétence de base 2Niveau 6Français

��



Besoin de jouer !
Tu habites près d’un grand terrain que les gens utilisent 

pour déposer des déchets. Tu écris au président de la 

commune. 

Consignes :

En sept phrases au moins:

- parle-lui du manque d’espace de jeu;

- informe-le sur la mauvaise utilisation du grand terrain;

- demande-lui de transformer le terrain en espace de 

jeu. 

L’enfant est toujours à 
la recherche de ce qui 
pourrait l’amuser. Par 
le jeu, il découvre le 
monde et se prépare à 
la vie sociale. Il suffit 
de le voir jouer. On 
le verra faire avec un 
grand plaisir.

Situation 1Palier 1Compétence de base 2Niveau 6Français
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Un jeune responsable

C’est la journée de la coopérative scolaire. Tu veux 

devenir président. Tu présentes ton programme de 

l’année.

Consignes :

En sept phrases au moins, parle à tes camarades:

- de toi-même;

- des activités à faire en classe;

- des activités à faire dans l’école.

Programme de la journée de 
la coopérative scolaire

Matinée :
- Nettoyage des classes et de la 

cour.
- Rangement de la bibliothèque
-Jardinage.
- Revue murale.

Après midi :
-Choix des membres du bureau 

de la coopérative scolaire.
- Compétition culturelle.
- Match de football.
- Distribution des prix.

Situation 2Palier 1Compétence de base 1Niveau 6Français
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Choisissons nos programmes!

Ton petit frère veut regarder la télévision. Il te demande 

de lui indiquer les programmes des dessins animés.

Consignes :

En sept phrases au moins:

- donne-lui l’horaire et le titre des dessins animés de 

dimanche;

- parle-lui du dessin animé que tu aimes le plus;

- parle-lui d’autres émissions pour les enfants.

DIMANCHE 
 
10H20 : L’exploration du 

sahara
10H10 : Tintin et Milou
11H00 : Film Sindibad
11H30 : Maïda
12H00 : Série : L’enfant de 

la jungle

Situation 1Palier 1Compétence de base 1Niveau 6Français

SAMEDI 
15H00 : Match : WAK / FAR
16H40 : Feuilleton : Espoir
16H40 : Capitaine Majed
17H00 : Film : Ma mère 

(Adulte)
18H15 : Documentaire : La 

planète bleue

DIMANCHE 
 
14H30 : Film : Cendrillon
15H00 : Documentaire : 

L’or noir
15H30 : Ma cuisine
16H00 : Sali
16H30 : Série : L’enfant de 

la jungle
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