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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 والن�ضاط العلمي واجلغرافيا والتاريخ والرتبية على املواطنة 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 الّتوا�ضل  مّت اعتماد معيار الن�ضجام يف اللغة العربية بداية من ال�ضنة الرابعة لأ

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

العايل وتكوين  والتعليم  الوطنية  الرتبية  مازيغية ووزارة  امللكي لالأ املعهد  ال�ضراكة بني  اإطار  مازيغية يف  الأ اللغة  بتدري�ص  املتعلقة  الدلئل  اإعداد  1   مت 
طر والبحث العلمي. الأ
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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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ه
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ز
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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

ة 3
ط

ح
امل
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وا
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ح
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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
ط

ح
امل

ة
عّي

�س
و

ال
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
امل

ة
م

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

جملة من كلمتني لكل تعليمة، معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف النطق )مراعاة خمارج احلروف(، 

داء املعرب، ويف الرتاكيب )اجلملة الفعلية(، ويف ال�ضرف والتحويل )الفعل ال�ضحيح املا�ضي وامل�ضارع(، ويف اأ�ضاليب  والأ

ال�ضرد و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار.

املرحلة 2 

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

جملة من كلمتني لكل تعليمة، معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف  النطق )مراعاة خمارج احلروف(، 

مر والنهي(، ويف  داء املعرب، ويف الرتاكيب )اجلملة ال�ضمية: املفرد واجلمع(، ويف ال�ضرف والتحويل )الفعل ال�ضحيح: الأ والأ

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

املرحلة 3

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

داء املعرب،  جملة لكل تعليمة، معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف النطق )مراعاة خمارج احلروف(، والأ

ويف الرتاكيب )اجلملة ال�ضمية: املثنى، وبع�ص النوا�ضخ الفعلية(، ويف ال�ضرف والتحويل )الفعل ال�ضحيح مع بع�ص حروف 

الن�ضب( ويف اأ�ضاليب ال�ضرد و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار.

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

وىل، ينتج املتعلم  �سفويا يف و�سعية توا�سل دالة، ن�سا �سرديا و/اأو و�سفيا  و/اأو حواريا  يف نهاية ال�سنة االأ

ويف  املعرب،  داء  واالأ النطق  يف  ومكت�سباته   اللغوي  ر�سيده  موّظفا  �سور  على  معتمدا  جمل،  ثالث  من 

رف والتحويل، ويف اأ�ساليب ال�سرد و/اأو الو�سف و/اأو احلوار. الرتاكيب ويف ال�سّ

وىل ال�ضنــة الأ



�

يف املجال  الكتابي

املرحلة 1

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

مالء )احلركات الثالث واملد(، ويف  ذات كلمتني لكل تعليمة، معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي مكت�ضباته يف الإ

الرتاكيب )اجلملة الفعلية(، ويف ال�ضرف والتحويل )الفعل ال�ضحيح املا�ضي وامل�ضارع(، ويف اأ�ضاليب كتابة الن�ص ال�ضردي 

و/اأو الو�ضفي.

املرحلة 2 

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

مالء )التنوين وال�ضكون( ويف الرتاكيب  كلمتني لكل تعليمة، معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الإ

مر والنهي(، ويف اأ�ضاليب  كتابة الن�ص  )اجلملة ال�ضمية: املفرد واجلمع(، ويف ال�ضرف والتحويل )الفعل ال�ضحيح: الأ

ال�ضردي و/اأو الو�ضفي.

املرحلة 3

ا �ضرديا و/اأو و�ضفيا من جملة لكل  وىل، ينتج املتعلم كتابيا يف و�ضعية توا�ضل دالة، ن�ضّ يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة الأ

لف املق�ضورة واملمدودة والت�ضعيف(، ويف  مالء )الأ تعليمة، معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الإ

الرتاكيب )اجلملة ال�ضمية: املثنى، وبع�ص النوا�ضخ الفعلية(، ويف ال�ضرف والتحويل )الفعل ال�ضحيح مع بع�ص حروف 

الن�ضب( ويف اأ�ضاليب  كتابة الن�ص ال�ضردي و/اأو الو�ضفي.

�سا�سية 2 املرحلة 4: الكفاية االأ

وىل، ينتج املتعلم كتابيا يف و�سعية توا�سل دالة، ن�سا �سرديا و/اأو و�سفيا من ثالث  يف نهاية ال�سنة االأ

رف  مالء ويف الرتاكيب ويف ال�سّ جمل، معتمدا على �سور، موّظفا ر�سيده اللغوي ومكت�سباته يف االإ

والتحويل، ويف اأ�ساليب  كتابة الن�ص ال�سردي و/اأو الو�سفي. 



�

�ضبكة التحقق

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

الرجل؛ ا�ضم  وطلب  التحية  • تقدمي 
يريد؛ عما  • ال�ضوؤال 

ب. الأ فيه  �ضيعود  الذي  الوقت  عن  الرجل  • اإخبار 

ا�ضمه؛ وطلبت  التحية  للرجل  • قدمت 
نف�ضي؛ • قدمت 

يريد؛ عما  • �ضاألته 
اأبي؛ عودة  وقت  عن  الرجل  • اأخربت 
الوداع. على  تدل  عبارات  • ا�ضتعملت 

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

؛  اجلملة  • ا�ضتعمال 
متى،هل. ما،ماذا،  ال�ضتفهام:  اأدوات  • ا�ضتعمال 

• اأن لغتي �ضحيحة؛
�ضاأل الرجل. • اأنني ا�ضتعملت  »ما« اأو »متى« اأو »هل« لأ

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

ال�ضوت؛ • و�ضوح 
للمقام. املالئم  • التنغيم 

م�ضموع؛  �ضوتي  • اأن 
بو�ضوح؛ اأ�ضاأل  • اأنني 

بو�ضوح؛ اأجيب  • اأنني 

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

  الهاتف

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املحطات

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

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية على اإثر كل 

تقدمي؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات جميع ؛

املتعلمني واملت�ضلة بالتعليمات 

الثالث )يف ح�ضة لحقة(.

ü
ü

ü

ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى الّتعليمات 

الثالث تعليمة تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة؛

تقدمي اإجناز التعليمات 

 الثالث فرديا. 

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن هناك حوار بني �ضخ�ضني، 

اأنواع الهواتف، وظيفة الهاتف؛

طار املكاين؛ من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث والإ

�سناد: ا�ضتخراج طريف احلوار واملعني باحلوار؛ من االأ

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

قّل، املحتوى: تقدمي  املنتظر )احلجم: 3 جمل على الأ

التحية، طلب معلومات، ا�ضتخبار واإخبار مبوعد عودة 

ب ثّم توديع.   الأ

•

•
•
•



10

�ضبكة التحقق

  يف املكتبة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

اإجناز التعليمات الثالث، تعليمة تعليمة، فرديا؛

تقدمي اإجناز كّل تعليمة على حدة؛

مناق�ضة بهدف التحّقق الذاتي عقب كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل اإنتاجات جميع املتعّلمني 

املّت�ضلة بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة لحقة(. 

•
•
•
•
•

من العنوان: ا�ضتخراج املكان، نوعية املبيعات، اأهّمية املكتبة؛

طار املكاين،  من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات، احلدث، الإ

طار الزمني؛ الإ

�سناد: ا�ضتخراج اأطراف احلوار، و�ضفها وو�ضف املكان؛  من االأ

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

قّل، املحتوى: تقدمي التحية، طلب  )احلجم: 3 جمل على الأ

دوات، ت�ضاوؤل عن الثمن، ال�ضكر(. الأ

•
•

•
•

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

للبائع؛  التحية  • تقدمي 
الثمن؛ • طلب 

البائع. من  دوات  الأ • طلب 

للبائع؛ التحية  • قدمت 
اأريدها؛ التي  دوات  الأ عن  البائع  • اأخربت 

ا�ضرتيتها؛ التي  دوات  الأ ثمن  عن  البائع  • �ضاألت 
البائع. • �ضكرت 

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

�ضليما. ا�ضتعمال  اجلملة  ا�ضتعمال  �ضحيحة؛ • لغتي 
خطاء. الأ من  خالية  • جملي 

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

وا�ضح؛ • ال�ضوت 
للمقام. املالئم  • التنغيم 

م�ضموع؛ �ضوتي  • اأن 
للمقام. مالئم  تنغيمي  • اأن 

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

  �ضديقي

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 جميع املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(.

ü

ü

ü

التفكري فرديا هنيهة يف 

احلل؛

التقا�ضم يف جمموعات 

�ضغرية؛

اإجناز التعليمات الثالث 

واحدة واحدة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة. 

ü

ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج املتقّبل وطبيعة العالقة 

)حميمية( واأهّمية ال�ضداقة ؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات، احلدث، املهمة، 

طار الزمني؛ طار املكاين، الإ الإ

�سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات وو�ضفها؛ من االأ

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

قّل، املحتوى:  املنتظر )احلجم: 3 جمل على الأ

التعريف باأع�ضاء العائلة، اأ�ضحاب ال�ضور الثالث( .

•

•

•
•

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

1؛ التعرف على �ضاحبة ال�ضورة رقم 

التعرف على �ضاحبة  ال�ضورة رقم 2؛

التعرف على �ضاحبة  ال�ضورة رقم 3.

ü

ü

ü

تعرفت على �ضاحبة  ال�ضورة رقم 1؛

تعرفت على �ضاحبة  ال�ضورة رقم 2؛

تعرفت على �ضاحبة  ال�ضورة رقم 3؛

قل بالن�ضبة لكل �ضورة.  كتبت جملة من كلمتني على الأ

ü

ü

ü

ü

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

�ضليما؛ ا�ضتعمال  اجلملة  ا�ضتعمال 

مالء؛ ا�ضتعمال قواعد الإ

ü

ü

كتبت كلمتني �ضحيحتني لتعريف كل واحد من اأفراد اأ�ضرتي؛

خطاء. كتابتي خالية من الأ

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

اخلط وا�ضح ومقروء. ü خطي وا�ضح ومقروء؛

الت�ضطيب. الورقة خالية من 

ü

ü

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

  األتحق باملدر�ضة

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 

جميع املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث )يف ح�ضة لحقة(.

ü

ü
ü

التفكري فرديا لبع�ص 

الوقت يف احلل؛

اإجناز التعليمات الثالث 

واحدة واحدة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج املكان )املدر�ضة( والزمن 

)اأثناء ال�ضنة الدرا�ضية( والعالقة احلميمية باملدر�ضة؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات، احلدث،املهمة؛ 

�سناد: ا�ضتخراج ا�ضم املدر�ضة، و�ضف الواجهة  من االأ

وال�ضاحة والق�ضم والتالميذ؛

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

قّل، املحتوى: و�ضف  املنتظر )احلجم: 3 جمل على الأ

�ضتاذ واملدر�ضة والق�ضم(. الأ

•

•
•

•

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

املدر�ضة؛  و�ضف 

الق�ضم؛ و�ضف 

�ضتاذ. الأ و�ضف 

ü

ü

ü

املدر�ضة؛ و�ضفت 

ق�ضمي؛ و�ضفت 

اأ�ضتاذي؛ و�ضفت 

كتبت كلمتني اأو اأكرث يف كل جملة.

ü

ü

ü

ü

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

الو�ضف؛ ا�ضتعمال 

ال�ضابقة. للمكت�ضبات  جيد  ا�ضتعمال 

ü

ü

املدر�ص؛ لو�ضف  ا�ضتعملت كلمتني 

ق�ضمي؛ لو�ضف  كلمتني  ا�ضتعملت 

اأ�ضتاذتي؛ لو�ضف  كلمتني  ا�ضتعملت 

كتابتي �ضحيحة. كانت 

ü

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

اخلط وا�ضح ومقروء. ü خطي وا�ضح ومقروء؛

ورقتي خالية من الت�ضطيب و الو�ضخ.

ü

ü

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



1�

�ضبكة التحقق

  �ضوق القرية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي؛

معاجلة فورية على اإثر كل 

تقدمي؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات جميع ؛

املتعلمني واملت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة؛

تقدمي اإجناز 

التعليمات الثالث 

فرديا. 

ü
ü

ü

ü

 من العنوان : ا�ضتخراج املكان )�ضوق القرية( والزمان )يوم 

ال�ضوق(؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج املنا�ضبة،ال�ضخ�ضيات واحلدث )الطفل 

بيه(؛ يحكي لأ

طار املكاين )الرحبة، مكان بيع  �سناد: ا�ضتخراج عنا�ضر الإ  من االأ

جابة؛ اخل�ضر مكان بيع الثياب ...( وو�ضفه دون اإيحاء بالإ

نتاج املنتظر )احلجم: 3  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ

قّل، املحتوى: و�ضف ما �ضاهده يف الرحبة ويف مكان  جمل على الأ

بيع اخل�ضر والفواكه وما اأعجبه يف مكان بيع الثياب(

•

•

•

•

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

غنام؛ و�ضف �ضوق الأ

و�ضف مكان بيع اخل�ضر والفواكه؛

و�ضف ما اأعجبه يف مكان بيع الثياب.

ü

ü

ü

غنام؛ حتدثت عن زيارة �ضوق الأ

و�ضفت ما �ضاهدته يف مكان بيع اخل�ضر؛

و�ضفت ما �ضاهدته يف مكان بيع الثياب؛

قل عند و�ضف كل مكان يف ال�ضوق. عربت بجملة على الأ

ü

ü

ü

ü

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

�ضليمة. لغة  ا�ضتعمال  ü ا�ضمية؛ جملة  ا�ضتعملت 

�ضليمة؛ لغة  ا�ضتعملت 

»اأنا«. املتكلم  ا�ضتعملت �ضمري 

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني: معيار الإ

ال�ضوت وا�ضح وم�ضموع. ü تكلمت ب�ضوت وا�ضح وم�ضموع؛

للمقام.  املالئم  التنغيم  نغمت 

ü

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

و�ضف ما يقوم به العم؛

و�ضف ما تقوم به زوجة العم؛

م�ضاهدتها  متت  التي  احليوانات  عن  التحدث 

يف البادية.

ü

ü

ü

و�ضفت ما يقوم به عمي يف احلقل كل يوم؛

و�ضفت ما تقوم به زوجة عمي كل �ضباح؛

التي �ضاهدتها؛ و�ضفت احليوانات 

قل عند الو�ضف. عربت بجملة على الأ

ü

ü

ü

ü

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

ا�ضتعمال الفعل ال�ضحيح مع الزمن؛

�ضليمة. لغة  ا�ضتعمال 

ü

ü

خطاء؛ كانت لغتي �ضحيحة وخالية من الأ

�ضليمة؛ لغة  ا�ضتعملت 

الغائب هو/هي. ا�ضتعملت �ضمريي 

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني: معيار الإ

ال�ضوت. و�ضوح  ü تكلمت ب�ضوت وا�ضح وم�ضموع؛

للمقام. املالئم  التنغيم  نغمت 

ü

ü

�ضبكة التحقق

  احلياة يف البادية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

 اإجناز التعليمات الثالث، تعليمة تعليمة، فرديا؛

 تقدمي اإجناز كل تعليمة  على حدة؛

 مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

 معاجلة فورية؛

 اإجناز التعليمات الثالث فرديا؛

 معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات جميع املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليات الثالث )يف ح�ضة لحقة(.

•
•
•
•
•
•

طار املكاين؛  من العنوان : ا�ضتخراج  الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات ) اأنت و�ضديقك 

ع�ضام(، احلدث ) جهل ع�ضام للحياة يف البادية(؛

�ضغال يف البادية، املظاهر  �سناد: ا�ضتخراج نوع الأ  من االأ

دوات الفالحية... الطبيعية يف البادية، الأ

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

قّل، املحتوى: و�ضف اأعمال العم  )احلجم: 3 جمل على الأ

وزوجته واحليوانات التي �ضاهدها يف البادية.

•
•

•

•
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�ضبكة التحقق

  امل�ضكن اجلديد
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 جميع املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث 

)يف ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

التفكري فرديا هنيهة يف 

احلل؛

التقا�ضم يف جمموعات 

�ضغرية؛

اإجناز التعليمات الثالث 

واحدة واحدة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

ü

ü

ü

ü

طار املكاين )امل�ضكن اجلديد(   من العنوان : ا�ضتخراج الإ

والنتقال من و�ضع اإىل اآخر؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث ) النتقال من م�ضكن اإىل 

اآخر( واأ�ضبابه وانعكا�ضاته املمكنة؛

�سناد: ا�ضتخراج اأو�ضاف غرفة الطفل والبهو وموقع   من االأ

جابة؛ املنزل اجلديد دون �ضقوط يف الإ

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

قّل، املحتوى: تقدمي عنوان امل�ضكن  )احلجم: 3 جمل على الأ

وو�ضف الغرفة والبهو(.

•

•

•

•

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

بالعنوان اجلديد؛ خبار  الإ

الغرفة؛ و�ضف 

و�ضف بهو البيت.

ü

ü

ü

اأخربت �ضديقي عن انتقال اأ�ضرتي اإىل م�ضكن اآخر؛

بالعنوان اجلديد؛ اأخربته 

غرفتي؛ و�ضفت 

و�ضفت بهو البيت؛

خبار اأو الو�ضف. قل لالإ كتبت جملة على الأ

ü

ü

ü

ü

ü

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

�ضحيحة؛ ا�ضتعمال جمل 

خطاء  الأ من  خالية  كلمات  ا�ضتعمال 

مالئية. الإ

ü

ü

�ضليمة؛ لغة  ا�ضتعملت 

ا�ضتعمال �ضحيحا؛ ال�ضمية  اجلملة  ا�ضتعملت 

مالئية. خطاء الإ ا�ضتعملت جمال خالية من الأ

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي :  اأحتقق من اأن: معيار الإ

اخلط وا�ضح ومقروء؛

الت�ضطيب. الورقة خالية من 

ü

ü

خطي وا�ضح ومقروء؛

الت�ضطيب. ورقتي خالية من 

ü

ü

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



1�

�ضبكة التحقق

  يف ال�ضيعة

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 جميع املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث 

)يف ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

التفكري فرديا لبع�ص 

الوقت يف احلل؛

اإجناز التعليمات الثالث 

واحدة واحدة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

ü

ü

ü

طار املكاين )ال�ضيعة، خارج   من العنوان : ا�ضتخراج الإ

املدينة(؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضية ) املتكلم( واحلدث 

)املجلة احلائطية(؛

�سناد: ا�ضتخراج اأ�ضغال الرجل واملراأة يف   من االأ

لت امل�ضتعملة... ال�ضيعة،اأ�ضناف احليوانات والآ

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

قّل، املحتوى: و�ضف احلظرية وما  )احلجم: 3 جمل على الأ

تقوم به املراأة وما يقوم به الفالح(.

•

•

•

•

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

و�ضف ما �ضوهد يف احلظرية؛ 

و�ضف عمل املراأة؛

و�ضف عمل الفالح.

ü

ü

ü

و�ضفت ما تقوم به املراأة يف البادية؛

 و�ضفت ما �ضاهدته يف احلظرية؛

و�ضفت عمل الفالح؛

قل. كتبت جملة على الأ

ü

ü

ü

ü

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

ال�ضحيح؛ اللغوي  الر�ضيد  توظيف 

مالئية. خطاء الإ اجلمل خالية من الأ

ü

ü

�ضليمة؛ لغة  ا�ضتعملت 

�ضحيحا؛ ا�ضتعمال  اجلملة  ا�ضتعملت 

مالئية. خطاء الإ ا�ضتعملت كلمات خالية من الأ

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق  معيار الإ

من اأن:

اخلط وا�ضح ومقروء؛

الت�ضطيب. الورقة خالية من 

ü

ü

خطي وا�ضح ومقروء؛

الت�ضطيب. ورقتي خالية من 

ü

ü
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�ضنان   طبيب الأ

�ضبكة التحقق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي؛

معاجلة فورية على اإثر كل 

تقدمي؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات جميع ؛

املتعلمني واملت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة؛

تقدمي اإجناز التعليمات 

 الثالث فرديا. 

ü
ü

ü

ü

�ضنان؛  من العنوان : ا�ضتخراج �ضبب الذهاب اإىل طبيب الأ

من ال�سياق : ا�ضتخراج احلدث: اأمل يف ال�ضر�ص، 

خت؛ م واملهمة: احلديث اإىل الأ وال�ضخ�ضيات: الطفل والأ

طار الكايف: عيادة الطبيب �سناد : ا�ضتخراج الإ   من االأ

 غرفة الفح�ص؛

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

قل، املحتوى: و�ضف العيادة،  )احلجم: ثالث جمل على الأ

خت(. و�ضف اأعمال الطبيب، ) الن�ضيحة لالأ

•
•

•

•

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

و�ضف ما قام به الطبيب؛ 

العيادة؛ و�ضف 

خت. الن�ضيحة لالأ تقدمي 

ü

ü

ü

�ضنان؛ فهمت اأين تدور اأحداث   يف عيادة لطب الأ

العيادة؛ و�ضفت 

و�ضفت ما قام به الطبيب؛

ختي. ن�ضيحة لأ قدمت 

ü

ü

ü

ü

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

مر(؛ ا�ضتعمال اجلملة ) النعت، باء اجلر،  الأ

اأدوات الربط. ا�ضتعمال 

ü

ü

مر؛  ا�ضتعملت اجلملة الفعلية+ الأ

النعت؛ ال�ضمية+  اجلملة  ا�ضتعملت 

�ضليما. ا�ضتعمال  الربط  اأدوات  ا�ضتعملت 

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

ال�ضوت. و�ضوح  ü �ضوتي وا�ضح عندما تكلمت؛

�ضخ�ضت موقف املتاأمل من �ضر�ضه.

ü

ü
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تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يغرّي املتعلم نربات 

�ضوته ح�ضب ال�ضياق 

وجن�ص اجلملة 

)ا�ضتفهامية اأو تعّجبية(  

•

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

قل؛ يبني جملة �ضليمة على الأ

�ضالمة النطق.

.../2

•
•
•

يبني خطورة اللعب باحلا�ضوب ملدة 

طويلة.

.../1

•

تعليمة 1

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

قل؛ يبني جملة �ضليمة على الأ

�ضالمة النطق.

.../2

•
•
•

فراط يف تناول  يبني م�ضار الإ

احللوى.

.../1

•

تعليمة 2

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

قل؛ يبني جملة �ضليمة على الأ

�ضالمة النطق.

.../2

•
•
•

ّمه فرحة البنت  ي�ضف املتعلم لأ

بالزيارة؛

يبني اأهمية ممار�ضة الريا�ضة.

.../1

•

• تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

  احلا�ضوب

�ضبكة الت�ضحيح

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

اإجناز التعليمات الثالث، تعليمة تعليمة، فرديا؛

 تقدمي اإجناز كل تعليمة على حدة؛ 

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي عقب كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات جميع املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة لحقة( . 

•
•
•
•
•

 من العنوان: ا�ضتعمالت احلا�ضوب؛ 

 من ال�سياق : ا�ضتخراج احلدث: ق�ضاء وقت كبري يف اللعب 

خ وع�ضام،  كثار من احللوى،  ال�ضخ�ضيات: الأ على احلا�ضوب والإ

واملهمة: احلديث اإىل ع�ضام؛

طار املكاين: املنزل غرفة ع�ضام؛ �سناد : ا�ضتخراج الإ  من االأ

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

قل.املحتوى: خطورة اللعب  احلجم : ثالث جمل على الأ

باحلا�ضوب/ اأثر اأكل احللوى على ال�ضحة / اأهمية ممار�ضة 

الريا�ضة.

•
•

•
•
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  �ضاأزورك قريبا

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 جميع 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

التفكري فرديا هنيهة يف 

احلل؛

التقا�ضم يف جمموعات 

�ضغرية؛

اإجناز التعليمات الثالث 

واحدة واحدة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

ü

ü

ü

ü

خبار بالزيارة )الهاتف – الر�ضالة( وا�ضتنتاج   من العنوان: الإ

اأهمية التزاور يف متتني العالقات؛

ب – ابن العم   من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: الأ

واحلدث: مر�ص ابن العم؛

ول به طفل مري�ص  �سناد : اكت�ضاف مكانني خمتلفني ) الأ  من االأ

خر به طفل يكتب له والتمييز بينهما؛ واملكان الآ

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: ال�ضوؤال عن �ضحة ابن العم 

قل نتاج املنتظر.)احلجم: ثالث جمل على الأ  وموا�ضفات الإ

املحتوى: اأ�ضباب املر�ص، الن�ضيحة بزيارة الطبيب، الوعد 

بالزيارة(.

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ال�ضوؤال عن املر�ص؛ 

ن�ضح بزيارة الطبيب؛

الوعد بزيارة ابن العم.

ü

ü

ü

�ضاألت ابن عمي عن مر�ضه؛

ن�ضحته بزيارة الطبيب؛

اأخربته بزيارتي له يف العطلة؛

قل. كتبت ر�ضالة من ثالث جمل على الأ

ü

ü

ü

ü

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

ا�ضتعمال الفعل ال�ضحيح مع الزمن امل�ضارع؛

ا�ضتعمال اجلمع  املتكلم.

ü

ü

ا�ضتعملت اجلملة ؛

ا�ضتعملت اأدوات ال�ضتفهام؛

ا�ضتعملت الفعل ال�ضحيح مع  ال�ضني/ و�ضوف؛

ا�ضتعملت املخاطب؛

مالء. ا�ضتعملت قواعد الإ

ü

ü

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي: اأحتقق من: معيار الإ

خط وا�ضح ومقروء. ü اأن خطي وا�ضح ومقروء؛

اأن ورقتي بدون ت�ضطيب.

ü

ü

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



�0

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم عمال 

مقروءا.

•

يينتج عمال �ضخ�ضّيا؛

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

ي�ضف املتعلم لبن عّمه  العربة يف 

قل. جملة على الأ

.../1

•
تعليمة 1

يينتج عمال �ضخ�ضّيا؛

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

ي�ضف املتعلم لبن عّمه  ما �ضاهده 

يف �ضاحة جامع الفنا يف جملة على 

قل. الأ

.../1

•

تعليمة 2

يينتج عمال �ضخ�ضّيا؛

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

ي�ضف املتعلم لبن عّمه  منظرا ما  

قل. يف جملة على الأ

.../1

•

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

  ما اأجمل مراك�س !

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث 

)يف ح�ضة لحقة(.

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

جناز املت�ضل  تقدمي الإ

بالتعليمات )كل تعليمة 

على حدة(.

•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج جمال مراك�ص – مدينة �ضياحية...

 من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: زيارة مراك�ص، وال�ضخ�ضيات: 

الطفل وابن عمه، واملهمة: احلديث اإىل ابن العم لي�ضف له 

مراك�ص؛

طار املكاين: مراك�ص – جامع  �سناد: ا�ضتخراج الإ  من االأ

الفنا...

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

قل / املحتوى: و�ضف العربة  )احلجم: ثالث جمل على الأ

التقليدية، و�ضف �ضاحة جامع الفنا، و�ضف املنظر اجلميل مبراك�ص(.

•
•

•

•

�ضبكة الت�ضحيح

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



�1

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

ذكر ما قام به مع زمالئه يف احلفل؛

 ذكر ما تناوله يف احلفل مع زمالئه؛

حتدث عن اجلائزة التي ح�ضل عليها.

ü

ü
ü

حتدثت عن م�ضاركتي يف حفل نهاية ال�ضنة؛

ذكرت ما قمت به اأنا وزمالئي يف احلفل؛

 ذكرت ما تناولته يف احلفل؛

حتدثت عن اجلائزة التي ح�ضلت عليها؛

قل. احرتمت احلجم املطلوب : ثالث جمل على الأ

ü

ü

ü

ü

ü

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

ا�ضتعمال اجلملة الفعلية ؛

ا�ضتعمال اأدوات الربط؛

ا�ضتعمال لغة �ضليمة.

ü

ü

ü

ا�ضتعملت املتكلم؛

ا�ضتعملت اجلملة الفعلية؛

ا�ضتعملت اأدوات الربط ا�ضتعمال �ضليما؛

ا�ضتعملت لغة �ضليمة.

ü

ü

ü

ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

و�ضوح ال�ضوت. ü �ضوتي وا�ضح؛

نغمت بح�ضب املقام.

ü

ü

  حفل نهاية ال�ضنة

�ضبكة التحقق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي؛

معاجلة فورية على اإثر كل 

تقدمي؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات جميع ؛

املتعلمني واملت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة؛

تقدمي اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا. 

ü
ü

ü

ü

 من العنوان:ا�ضتخراج احلدث: حفل نهاية ال�ضنة الدرا�ضية 

وا�ضتنتاج باأن احلفل هو تتويج ل�ضنة درا�ضية يطبعها اجلد والجتهاد؛ 

خت،  من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: الطفل، الزمالء، الأ

خت عن  واحلدث: امل�ضاركة يف احلفل، واملهمة: التحدث اإىل الأ

احلفل؛

�سناد: ا�ضتخراج تنوع اأن�ضطة احلفل؛  من االأ

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

قل؛ املحتوى: التحدث عن العمال؛ التحدث  ثالث جمل على الأ

عما تناولته، التحدث عن اجلائزة(.

•

•

•
•

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



��

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يغرّي املتعلم نربات 

�ضوته ح�ضب ال�ضياق 

وجن�ص اجلملة 

)ا�ضتفهامية اأو تعّجبية(. 

•

ينتج عمال �ضخ�ضّيا؛ 

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

يحّدث املتعلم اأخته عما �ضاهده يف 

قل. الطريق، يف جملة على الأ

.../1

•

تعليمة 1

ينتج عمال �ضخ�ضّيا؛

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

خته مدينة املالهي  ي�ضف املتعلم لأ

قل. يف جملة على الأ

.../1

•
تعليمة 2

ينتج عمال �ضخ�ضّيا؛ 

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

يخرب املتعلم اأخته مبا قام به يف 

قل. حلة يف جملة على الأ
ّ
الر

.../1

•
تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

لعاب   مدينة الأ

�ضبكة الت�ضحيح

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

اإجناز التعليمات الثالث، تعليمة تعليمة، فرديا؛

تقدمي اإجناز كّل تعليمة على حدة؛

مناق�ضة بهدف التحّقق الذاتي عقب كل اإجناز؛

معاجلة فورية؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل اإنتاجات جميع 

املتعّلمني املّت�ضلة بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(.

•
•
•
•
•

 من العنوان: ا�ضتخراج باأن هناك مكان خم�ض�ص ملجموعة من 

طفال،اأهمية اللعب بالن�ضبة للطفل؛ لعاب بالن�ضبة لالأ الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: اأطفال املدر�ضة الطفل واأخته 

لعاب واملهمة: التحدث اإىل  واحلدث: تنظيم املدر�ضة لزيارة اإىل مدينة الأ

خت؛  الأ

�سناد: تنوع اأن�ضطة اللعب؛ من االأ

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

قل.املحتوى: حكي ما�ضاهده املتعلم )و�ضف مدينة  ثالث جمل على الأ

لعاب، اإخبار عما قام به املتعلم(. الأ

•

•

•
•

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



��

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

و�ضف ما فعله قبل دخول ال�ضرك؛

و�ضف ما �ضاهده داخل ال�ضرك؛

و�ضف ما اأعجبه يف ال�ضريك.

ü

ü

ü

حكيت عن ذهابي اإىل ال�ضرك؛

و�ضفت ما فعلته قبل دخويل اإىل ال�ضرك؛

 و�ضفت ما اأعجبني يف ال�ضرك؛

قل.      كتبت ثالث جمل على الأ

ü

ü

ü

ü

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

ا�ضتعمال اجلملة الفعلية مع النعت و/اأو العطف؛ 

مالء . ا�ضتعمال قواعد الإ

ü

ü

ا�ضتعملت اجلملة الفعلية مع النعت و/اأو العطف ؛

ا�ضتعملت الفعل ال�ضحيح؛

ا�ضتعملت قواعد ال�ضرف والتحويل؛

مالء . ا�ضتعملت قواعد الإ

ü

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي :  اأحتقق من اأن: معيار الإ

و�ضوح اخلط. ü خطي وا�ضح ومقروء ؛

ورقتي بدون ت�ضطيب.

ü

ü

  يف ال�ضرك
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 املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

•

•

•

وىل  اإجناز التعليمتني الأ

والثانية تعليمة تعليمة يف 

جمموعات �ضغرية؛

 اإجناز التعليمة الثالثة 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•

•

 من العنوان: ا�ضتنتاج باأن ال�ضرك هو مكان للرتفيه واملتعة، 

يق�ضده ال�ضغار والكبار…

ب.احلدث:  من ال�سياق ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: الطفل والأ

الذهاب اإىل ال�ضرك؛

طفال يوؤدون ثمن التذاكر من اأجل الدخول  �سناد: الأ من االأ

اإىل ال�ضرك؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: كتابة ن�ص يف املجلة احلائطية. 

املحتوى: و�ضف ما قام به املتعلم.و�ضف ما �ضاهده وو�ضف ما 

اأعجبه.

•

•

•

•

�ضبكة التحقق
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��

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم عمال 

مقروءا.   

•

ينتج و�ضفا �ضخ�ضّيا؛

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

يكتب ل�ضديقه  عن ن�ضاط ما،قام 

قل. به يف حفل يف جملة على الأ

.../1

•
تعليمة 1

ينتج و�ضفا �ضخ�ضّيا؛

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

يكتب ل�ضديقه عن ن�ضاط ما، قام 

قل. به اآخرون يف جملة على الأ

.../1

•
تعليمة 2

ينتج و�ضفا �ضخ�ضّيا؛

خطاء. نتاج من الأ خلو ثلثي الإ

.../2

•
•

يكتب ل�ضديقه عن جائزة ما، 

قل. ل عليها يف جملة على الأ ح�ضّ

.../1

•
تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

  حفل مدر�ضي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

•

•

•

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

جناز املت�ضل  تقدمي الإ

بالتعليمات الثالث )كل 

تعليمة على حدة(.

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج باأن املدر�ضة تعمل على تنظيم احلفالت 

يف اإطار اأن�ضطتها العتيادية.  اأهمية احلفالت املدر�ضية يف حفل 

طفال...  مواهب الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: الطفل والتالميذ، 

احلدث: امل�ضاركة يف احلفل املدر�ضي؛ 

طفال ال�ضغار باأن�ضطة فنية؛ �سناد: قيام الأ  من االأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: الكتابة ل�ضديق، احلجم: ثالث 

قل.املحتوى: و�ضف دور املتعلم يف احلفل. و�ضف  جمل على الأ

ماقام به زمالوؤه.و�ضف اجلائزة.

•

•

•
•

�ضبكة الت�ضحيح
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��

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

عداد يف جمال احل�ساب واالأ

املرحلة 1

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

جابة على كّل تعليمة  عداد ال�ضحيحة الطبيعية من 1 اإىل 5، على اأن ل تتعّدى الإ و�ضعية-م�ضكلة داّلة بتوظيف اجلمع يف نطاق الأ

مرحلة واحدة.

املرحلة 2 

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

عداد ال�ضحيحة الطبيعية من 0 اإىل 9، على اأن ل  و�ضعية-م�ضكلة داّلة بتوظيف املقارنة والرّتتيب واجلمع دون احتفاظ يف نطاق الأ

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. تتعّدى الإ

املرحلة 3

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

عداد ال�ضحيحة الطبيعية من 0 اإىل 99، على اأن  و�ضعية-م�ضكلة داّلة بتوظيف املقارنة والرّتتيب واجلمع دون احتفاظ يف نطاق الأ

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. ل تتعّدى الإ

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

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

عداد  املتعّلم و�سعية-م�سكلة داّلة بتوظيف املقارنة والرّتتيب واجلمع )مع االحتفاظ ودونه( يف نطاق االأ

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. ال�سحيحة الطبيعية من 0 اإىل 99، على اأن ال تتعّدى االإ

وىل ال�ضنــة الأ



��

يف جمال الهند�سة و القيا�ص

املرحلة 1

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

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. م�ضكلة داّلة بتوظيف الفرز والّت�ضنيف وم�ضطلحات تنظيم الف�ضاء، على اأن ل تتعّدى الإ

املرحلة 2 

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

م�ضكلة داّلة بتوظيف الرّتتيب )اأحداث ووقائع يف الزمن( واملقارنة )اأثقل/ اأخّف، اأطول/ اأق�ضر، اأغلى/ اأرخ�ص(، على اأن ل تتعّدى 

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. الإ

املرحلة 3

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

تتعّدى  اأن ل  الزمن، على  اأ�ضعار مع  واأحداث ومقارنة  وقائع  ترتيب  اأجل  )ال�ّضاعة دون دقائق( من  الزمن  بتوظيف  داّلة  م�ضكلة 

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. الإ

�سا�سية 2 املرحلة 4: الكفاية االأ

وىل، واعتمادا على اأ�سناد م�سّورة و/اأو مكتوبة )جداول، ر�سوم، اأ�سكال هند�سّية...(،   يف نهاية ال�سنة االأ

املرّبع،  )امل�ستطيل،  الهند�سّية  �سكال  االأ بع�ص  خ�سائ�ص  بتوظيف  داّلة  و�سعية-م�سكلة  املتعّلم  يحّل 

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. املثّلث، الّدائرة(، على اأن ال تتعّدى االإ



��

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

التعبري كتابيا عن عدد الربتقال واملوز؛

التعبري كتابيا عن عدد الفواكه؛

التعبري كتابيا عن عدد الكوؤو�ص.

ü

ü

ü

ح�ضبت عدد الربتقال وعدد املوز انطالقا من ال�ضورة؛

جمعت عدد حبات الربتقال وعدد حبات املوز؛

قمت بَعِدّ اأفراد اأ�ضرتي للتعرف على عدد الكوؤو�ص. 

ü

ü

ü

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

كتابة 3 كعدد حلبات الربتقال؛

كتابة العدد 5 يف نتيجة عملية جمع عدد حبات 

الربتقال وعدد حبات املوز؛

كتابة 4 يف عملية عد الكوؤو�ص.

ü

ü

ü

كتبت العدد ال�ضحيح يف املكان املنا�ضب له؛

كانت نتيجة عملية جمع عدد الربتقال وعدد املوز �ضحيحة؛

كانت نتيجة عِدّ الكوؤو�ص �ضحيحة. 

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من  معيار الإ

اأن:

نظيفة. املتعلم  ورقة  ü �ضليمة؛ عداد  لالأ كتابتي 

عملي لي�ص به ت�ضطيب اأو و�ضخ.

ü

ü

�ضبكة التحقق

  ع�ضري الفواكه

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 جميع املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

•

•

•

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات 

الثالث؛

اإجناز التعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة.

•
•

•

•

 من العنوان : ا�ضتخراج مكّونات ع�ضري الفواكه؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: حت�ضري الع�ضري؛

واين، عدد  �سناد: ا�ضتخراج عدد الكرا�ضي، عدد الأ من االأ

ناث )على اأّل تطرح اأ�ضئلة متعّلقة بفحوى  الذكور، عدد الإ

الو�ضعية(؛

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

ال�ضياق وال�ضند لكت�ضاف عدد حّبات الربتقال وعدد حّبات املوز 

�ضة لها(. عداد يف اخلانة املخ�ضّ وجمموعهما وعدد الكوؤو�ص بكتابة الأ

•
•
•

•

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



��

�ضبكة التحقق

  م�ضابقة يف اجلري

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 جميع املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(.

•

•

•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز التعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

الّتعليمات دفعة 

واحدة.

•
•

•

 من العنوان :ا�ضتخراج اأّن اجلري �ضيتّم يف جمموعة بهدف 

الفوز؛

خت من ال�سياق: ا�ضتنتاج احلدث: م�ضابقة ت�ضارك فيها الأ

ف على ال�ضخ�ضيات، اكت�ضاف اأّن امل�ضابقة 
ّ
�سناد: التعر من االأ

تهّم اجلن�ضني؛

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

ولد، عدد البنات،  )توظيف ال�ضياق واال�ضند لكت�ضاف عدد الأ

عداد  ولد اأمام البنت وخلفها بكتابة الأ عدد املت�ضابقني، عدد الأ

�ضة لها(  يف اخلانة املخ�ضّ

•

•
•

•

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

ولد والبنات؛ التعبري كتابيا عن عدد الأ

التعبري بكتابة جمعية عن عدد املت�ضابقني؛

خت اأو وراءها.  ولد اأمام الأ التعبري بعدد عن الأ

ü

ü

ü

ولد واآخر للتعبري عن البنات؛ كتبت عددا للتعبري عن الأ

ولد والبنات؛  كتبت عددا للتعبري عن جمموع الأ

ولد اأمام اأختي وخلفها.  كتبت عددا للتعبري عن الأ

ü

ü

ü

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

ولد و1 للبنات؛ كتابة 4 يف خانة عدد الأ

5 عددا للمت�ضابقني؛ كتابة 

خت و3 يف  ولد اأمام الأ كتابة 1 يف خانة عدد الأ

ولد وراءها. خانة عدد الأ

ü

ü

ü

ولد والعدد ال�ضحيح للبنات؛ كتبت العدد ال�ضحيح لالأ

املت�ضابقني؛ لعملية جمع  ال�ضحيحة  النتيجة  كتبت 

ولد اأمام اأختي، والعدد ال�ضحيح   كتبت العدد ال�ضحيح لالأ

ولد وراءها.  لالأ

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق: معيار الإ

نظيفة. املتعلم  ورقة  ü عداد �ضليمة؛ من اأن كتابتي لالأ

من اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول ت�ضطيب.

ü

ü

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



��

�ضبكة التحقق

  حول املائدة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحّقق الذاتي اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعّلمني املّت�ضلة بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة( .

ü

ü
ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث؛

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة.

ü
ü

ü

ü

 من العنوان : ا�ضتنتاج متى جنتمع حول 

املائدة؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: عائلة 

تتكّون من 4 اأفراد؛

�سناد: و�ضف ما يوجد فوق الطاولة  من االأ

)على اأّل تطرح اأ�ضئلة متعّلقة بفحوى الو�ضعية(؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات 

نتاج املنتظر )توظيف ال�ضياق وال�ضند  الإ

ب، واللوحة املعنية والكاأ�ص  لكت�ضاف موقع الأ

املعني(. 

•

•

•

•

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

الو�ضل بخط بني خانتني؛

حمر؛ تلوين اللوحة بالأ

و�ضع عالمة )x( على كاأ�ص. 

ü
ü
ü

جابة عن التعليمية؛ ا�ضتعملت خطا لالإ

حمر لوحة؛ لونت بالأ

و�ضعت عالمة )x( على كاأ�ص. 

ü
ü
ü

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

و�ضل اخلانتني املنا�ضبتني بخط؛

تلوين اللوحة املنا�ضبة؛

اختيار الكاأ�ص املنا�ضب.

ü
ü
ü

ا�ضتعملت التاهات ال�ضحيحة  وعرفت اأن اأبي على ميني اأمي؛

لونت اللوحة املوجودة خلف اأمي وعن مييني؛

و�ضعت العالمة )x( على الكاأ�ص اأمام اأختي وعن ي�ضار اأمي. 

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

ورقة املتعلم نظيفة. ü اأن اخلط وا�ضح؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ.

ü
ü
ü

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

  يف احلديقة 

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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

الو�ضل بخّط؛

زرق؛ تلوين الكرة بالأ

و�ضع عالمة )x( حتت مزهرية. 

ü

ü

ü

جابة عن التعليمية؛ ا�ضتعملت خطا لالإ

زرق؛ لونت كرة بالأ

و�ضعت عالمة )x( حتت مزهرية. 

ü

ü

ü

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

و�ضل اخلانتني املنا�ضبتني بخّط؛ 

تلوين الكرة املنا�ضبة؛

و�ضع العالمة )x( حتت املزهرية املنا�ضبة.

ü

ü

ü

�ضلت بخط بني زينب وميني اجلّد؛ 

زرق يف الكرة 2؛  ا�ضتعملت اللون الأ

اخرتت املزهرية املالئمة. 

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

الورقة نظيفة. ü اأن التلوين جيد؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ.

ü

ü

ü

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحّقق الذاتي على اإثر 

كّل تقدمي؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعّلمني املّت�ضلة بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(. 

•

•
•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل الّتعليمات 

دفعة واحدة.

•
•

•

 من العنوان :ا�ضتنتاج مكّونات احلديقة،

من ال�ضياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: زينب 

واأحمد واحلدث )اللعب(؛

�سناد: و�ضف احلديقة وال�ضخ�ضيات  من االأ

عمال اّلتي تقوم بها؛ والأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات 

نتاج املنتظر )توظيف ال�ضياق وال�ضند  الإ

لكت�ضاف موقع زينب، والكرة املعنية واملزهرية 

املعنية(.

•

•

•

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



�1

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

نتاج : اأحتقق ما اإذا: املعيار 1. مالءمة الإ

التعبري بعدد عن ال�ضكولطة البي�ضاء وبعدد عن 

احللويات من ال�ضكولطة ال�ضوداء؛

املقارنة بني اأنواع احللويات؛

التعبري بعدد عن جمموع احللويات.

ü

ü
ü

عربت بعدد عن ال�ضكولطة البي�ضاء وعن ال�ضكولطة ال�ضوداء؛

قارنت بني اأنواع احللويات؛

كتبت عددا يعرب عن جمموع احللويات.

ü
ü
ü

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

كتابة العدد ال�ضحيح بالن�ضبة لكل نوع من احللويات؛

املقارنة ب�ضكل �ضحيح؛

كتابة العدد ال�ضحيح ملجموع احللويات.

ü
ü
ü

كتبت العدد ال�ضحيح لكل نوع من احللويات؛

قارنت مقارنة �ضحيحة بني عدد احللويات؛

كان جمموع  احللويات �ضحيحا. 

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق  معيار الإ

من:

الكتابة مقروءة؛

الورقة نظيفة.

ü
ü

اأن كتابتي مقروءة ؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ.

ü
ü

ü

  حلويات من ال�ضكولطة 

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحّقق الذاتي اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعّلمني املّت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة( .

ü

ü

ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث؛

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة.

ü
ü

ü

ü

 من العنوان :احلديث عن اأنواع احللويات واملنا�ضبات 

املّت�ضلة بها؛

طار الزمني واحلدث؛ من ال�سياق: ا�ضتخراج الإ

�سناد: النتباه اأّن هناك جمموعتني )جمموعة  من االأ

ال�ّضكولطة البي�ضاء على الي�ضار وال�ّضوداء على اليمني(؛

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

�ضناد لكت�ضاف عدد حلويات  املنتظر )توظيف ال�ضياق والأ

ال�ّضكولطة ال�ضوداء وعدد ال�ضكولطة البي�ضاء ونوع 

كرث عددا وعدد احللويات يف اجلملة(. احللويات الأ

•

•
•

•
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دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

نتاج : اأحتقق ما اإذا: املعيار 1. مالءمة الإ

التعبري بعدد عن قطيع الغنم وقطيع املاعز؛

املقارنة بني القطيعني؛

التعبري بعدد عن جمموع عدد الغنم واملاعز.

ü
ü
ü

عربت بعدد عن الغنم وعن املاعز؛

قارنت بني عدد الغنم وعدد املاعز؛ 

كتبت عددا يعرب عن عدد الغنم واملاعز.

ü
ü
ü

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

كتابة العدد ال�ضحيح املعرب عن جمموع كل نوع؛

مقارنة �ضحيحة؛

التعبري عن جمموع القطيع بعدد �ضحيح.

ü
ü
ü

كتبت العدد ال�ضحيح لكل قطيع يف مكانه املنا�ضب؛

قارنت ب�ضكل �ضحيح بني عدد الغنم وعدد املاعز با�ضتعمال الرمز؛

كانت النتيجة �ضحيحة يف عملية جمع عدد الغنم وعدد املاعز. 

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

الكتابة مقروءة؛

العمل خال من الو�ضخ واملحو.

ü
ü

اأن كتابتي مقروءة؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü

  يوم يف الغابة 

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحّقق الذاتي على اإثر 

كّل تقدمي؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعّلمني املّت�ضلة بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة( . 

•

•
•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل الّتعليمات 

دفعة واحدة.

•
•

•

من العنوان: ا�ضتنتاج مكّونات الغابة؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث؛

�سناد: النتباه اأّن هناك جمموعتني  من االأ

غنام وجمموعة املاعز(؛ )جمموعة الأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات 

�ضناد  نتاج املنتظر )توظيف ال�ضياق والأ الإ

لكت�ضاف عدد الغنم وعدد املاعز ونوع القطيع 

قّل عددا وعدد الغنم واملاعز اّلتي يرعاها  الأ

الراعي(.

•
•
•

•
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دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

نتاج : اأحتقق ما اإذا: املعيار 1. مالءمة الإ

رقام فوق ال�ضور؛ و�ضع الأ

كتابة كلمة اأثقل اأو اأخف؛

و�ضع عالمة )x( حتت النقود.

ü
ü
ü

رتبت ال�ضور؛

ا�ضتعملت كلمة »اأثقل« اأو »اأخف«؛

و�ضعت عالمة )x( يف اخلانة املنا�ضبة. 

ü
ü
ü

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

ترتيب ال�ضور: 1 يف اتاه احلديقة - 2 �ضباك 

لعاب؛ التذاكر - 3 عند الأ

كتابة اأثقل من اأو اأخف من يف حملها؛

حتديد القطع النقدية املنا�ضبة لثمن التذكرة.

ü

ü
ü

و�ضعت الرقم املنا�ضب لل�ضورة املنا�ضبة ؛

ا�ضتعملت الكلمة ال�ضحيحة للمقارنة ؛

كان املبلغ �ضحيحا.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

الكتابة مقروءة؛

العمل خال من الو�ضخ.

ü
ü

اأن كتابتي مقروءة؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ.

ü
ü

  النزهة 

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحّقق الذاتي اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعّلمني املّت�ضلة بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة( .

ü

ü
ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث؛

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة.

ü
ü

ü

ü

طار الزمني: عطلة؛  من العنوان :ا�ضتنتاج الإ

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث وال�ضخ�ضيات؛

�ضرة  �سناد: بيانات تعرب عن اأن�ضطة الأ من االأ

خالل الرحلة؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات 

�ضناد لرتتيب  نتاج املنتظر )توظيف ال�ضياق والأ الإ

ف 
ّ
ال�ضور من 1 اإىل 3 واملقارنة بني كتلتني وتعر

القطع النقدية اّلتي متّثل ثمن التذكرة(.

•
•
•

•
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دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

نتاج : اأحتقق ما اإذا: املعيار 1. مالءمة الإ

كتابة �ضاعة الو�ضول؛

اخلانات؛ يف  رقام 1ـ  2 ـ 3 ـ 4  ا�ضتعمال الأ

ا�ضتعمال »اأطول« اأو »اأق�ضر«.

ü
ü
ü

كتبت �ضاعة الو�ضول؛

ال�ضور؛ اأ�ضفل  اخلانات  يف  رقام 1ـ  2 ـ 3 ـ 4  ا�ضتعملت الأ

قارنت با�ضتعمال اأطول اأو اأق�ضر. 

ü
ü
ü

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

كتابة ال�ضاعة امل�ضار اإليها يف الر�ضم؛

ترتيب املحطات ح�ضب ما ت�ضري اإليه �ضاعاتها؛

كتابة »اأق�ضر«.

ü
ü
ü

كتبت �ضاعة الو�ضول اإىل حمطة الرباط ب�ضكل �ضحيح؛

رتبت املحطات ترتيبا �ضحيحا؛

ا�ضتعملت »اأق�ضر«.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

الكتابة مقروءة؛

العمل خال من الو�ضخ.

ü
ü

اأن كتابتي مقروءة؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ.

ü
ü

   ال�ضفر يف القطار

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحّقق 

الذاتي على اإثر كّل تقدمي؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة مرّكزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعّلمني املّت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(. 

•

•

•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز التعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

الّتعليمات دفعة 

واحدة.

•
•

•

من العنوان: ا�ضتنتاج ما يقت�ضيه ال�ضفر يف القطار ) حجز التذكرة، 

معرفة �ضاعة الذهاب(؛

من ال�سياق: تف�ضيل احلدث )�ضفر من مراك�ص اإىل فا�ص على ال�ّضاعة 

�ضباحا(؛  5
�سناد: النتباه اإىل مكّوين كّل �ضورة:) املحطة وال�ّضاعة(؛ من االأ

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

�ضناد لكت�ضاف �ضاعة الو�ضول اإىل حمّطة الرباط وترتيب  ال�ضياق والأ

املحّطات من 1 اإىل 4 ح�ضب وقت مرور القطار واملقارنة بني مّدتني 

زمنيتني(.

•

•

•
•
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  القفز على احلبل
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 املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

•

•

•

التفكري الفردي ملدة 

ق�ضرية؛

فكار يف  تقا�ضم الأ

جمموعات �ضغرية؛

جناز الفردي  الإ

للتعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•

•

•

•

طفال اخلا�ضة بالذكور واخلا�ضة   من العنوان: ذكر اأنواع األعاب الأ

ناث؛  بالإ

 من ال�سياق: ا�ضتخراج  احلدث: بنتان تتباريان يف لعبة القفز على 

احلبل؛

�سناد : ا�ضتخراج ا�ضم البنتني وعدد قفزات كل واحدة يف   من االأ

كل مرحلة؛

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

�ضناد ملعرفة ا�ضم الفائزة يف كل مرحلة وكتابة عدد  ال�ضياق والأ

قفزاتهما باحلروف ولذكر الفائزة يف املرحلتني معا مع كتابة جمموع 

قفزاتها يف املرحلتني.

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

وىل  التعبريعن عدد قفزات الفائزة يف املرحلة الأ

باحلروف ؛

التعبريعن عدد قفزات الفائزة الثانية باحلروف؛

التعبريعن عدد قفزات الفائزة يف املرحلتني معا.

ü

ü
ü

وىل وعربت عن قفزاتها  عربت عن ا�ضم الفائزة يف املرحلة الأ

باحلروف؛

عربت عن ا�ضم الفائزة يف املرحلة الثانية وعربت عن عدد قفزاتها 

باحلروف؛

عربت عن ا�ضم الفائزة يف املرحلتني معا وعربت عن عدد قفزاتها 

يف املرحلتني.

ü

ü

ü

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

كتابة عدد قفزات الفائزة يف املرحلة )1(؛

كتابة  عدد قفزات الفائزة يف املرحلة )2(؛

يف  الفائزة  قفزات  عدد  عن  جمعية  بكتابة  التعبري 

املرحلتني.

ü
ü
ü

وىل وعدد قفزاتها باحلروف؛ كتبت ا�ضم الفائزة يف املرحلة الأ

كتبت ا�ضم الفائزة يف املرحلة الثانية وعدد قفزاتها باحلروف؛

كتبت ا�ضم الفائزة يف املرحلتني وجمعت عدد قفزاتها يف املرحلتني 

جمعا �ضحيحا.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

عمل مقروء؛

عمل بدون و�ضخ ول اأثر للمحو. 

ü
ü

اأن كتباتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به ون�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü
ü
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تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

رقام  يكتب املتعلم الأ

بطريقة مقروءة 

يكتب العدد 90 )ت�ضعون (. 

.../2

ü بيه عددا موجودا يف  يكتب املتعلم لأ

البطاقات.

.../1

ü
تعليمة 1

يكتب : 80= 50+30  اأو 

 90<80 اأو   50+30  =80
اأو 90<80.

.../2

ü عداد 50 و30 و90؛ ي�ضتعمل الأ

اجلمع؛ ي�ضتعمل 

املقارنة. ي�ضتعمل 

.../1

ü
ü
ü تعليمة 2

يكتب املتعلم : »احلقيبة« ويعلل 

ذلك بثمنها مقارنة مع القدر 

الذي مت توفريه.

.../2

ü تف�ضريا  املتعلم  يقّدم 

الهدّية  لمكانية �ضراء 

واإن كان خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

م    عيد الأ
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(.

•

•

•

تفكري فردي ملدة ق�ضرية؛

اإجناز فردي للتعليمات 

الثالث تعليمة تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل التعليمات 

دفعة واحدة. 

•
•

•

م وما يجب اأن نقوم به   من العنوان: معرفة متى نحتفل بعيد الأ

م و�ضراء الهدايا لها(؛ يف هذا العيد )مباركة العيد  لالأ

خ  م مبا ادخره الأ من ال�سياق: ا�ضتنتاج احلدث: �ضراء هدية لالأ

واأخته؛ التعرف على املحل التجاري واأنواع املعرو�ضات به وكذا 

ثمنها؛

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

�ضناد ملعرفة ثمن اأغلى هدية يف الدكان وكذا  )توظيف ال�ضياق والأ

خ واأخته، وملعرفة  املقارنة بني ثمن ال�ضاعة واملبلغ الذي ادخره الأ

اأغلى هدية ميكن �ضراوؤها مبجموع ما ادخره(. 

•

•

•

�ضبكة الت�ضحيح

مالحظة: يف املعيار 2 اإن مل يخرت املتعلم املعطيات املالئمة والعمليات املنا�سبة، وكانت نتيجة ما قام به �سحيحة، واإن مل تكن مالئمة، ت�سند له 

ن�سف نقطة املعيار.
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   لعبة البطاقات

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(.

•

•

•

التفكري الفردي ملدة 

ق�ضرية؛

فكار يف  راء والأ تقا�ضم الآ

جمموعات �ضغرية حول 

طريقة العمل وكيفية 

جابة؛ الإ

جناز الفردي لكل  الإ

تعليمة على حدة؛

 تقدمي اإجناز كل تعليمة 

فرديا.

•

•

•

•

 من العنوان: ذكر نوع اللعبة؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: لعبة فيها بطاقات خمتلفة 

لرتتيبها زمنيا ولربط كل بطاقة مبا ينا�ضبها من البطاقات املقابلة لها 

�ضتاذة؛ بعد توزيع التالميذ اإىل جمموعات من طرف الأ

�سناد: التعرف على ال�ضاعات وما ت�ضري اإليه كل واحدة   من االأ

وكذا التعرف على �ضور املتعلم واملكان يف كل �ضورة؛

�ضناد للربط بني بطاقات،  من التعليمة: توظيف ال�ضياق والأ

ال�ضاعات وال�ضور املنا�ضبة لها من حيث زمان كل حدث، واأي�ضا 

لرتتيب البطاقات وال�ضور ح�ضب الت�ضل�ضل الزمني.

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ب�ضهم؛  الربط 

ال�ضاعات؛ بطاقات  ترتيب 

ال�ضور. ترتيب 

ü

ü

ü

ربطت ب�ضهم بني بطاقات ال�ضاعات وبطاقات ال�ضور؛

رتبت بطاقات ال�ضاعات من 1 اإىل 3؛

رتبت بطاقات ال�ضور من 1 اإىل 3.

ü

ü

ü

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

الربط ب�ضهم ب�ضكل �ضحيح؛

ترتيب بطاقات ال�ضاعات ب�ضكل �ضحيح؛

ترتيب ال�ضورب�ضكل �ضحيح.

ü

ü

ü

ربطت ب�ضهم بني بطاقات ال�ضاعات وبطاقات ال�ضور ب�ضكل �ضحيح؛

رتبت بطاقات ال�ضاعات من 1 اإىل 3 ب�ضكل �ضحيح؛

رتبت بطاقات ال�ضور من 1 اإىل 3 ب�ضكل �ضحيح.

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

العمل مقروء؛

العمل نظيف ولي�ص به اأثر للو�ضخ واملحو.

ü

ü

اأن كتابتي مقروءة؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü

ü

ü
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   م�ضابقة العندليب
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(.

•

•

•

تفكري فردي ملدة 

ق�ضرية؛

اإجناز فردي للتعليمات 

الثالث تعليمة تعليمة؛

 تقدمي اإجناز كل 

التعليمات فرديا دفعة 

واحدة.

•

•

•

 من العنوان: ذكر ا�ضم امل�ضابقة والهدف منها )الفوز بجوائز(؛ 

 من ال�سياق: ا�ضتنتاج احلدث: امل�ضابقة توجد يف املجلة 

خت التي تطلب م�ضاعدة اأخيها؛ و�ضت�ضارك فيها الأ

�سناد: التعرف على مكونات اللعبة )حمفظة ودفرت   من االأ

وجملة وثالث ح�ضالت بها نقود ظاهرة على الواجهة، يف كل 

ح�ضالة مبلغ خمتلف(؛

ومن التعليمة: اكت�ضاف املبالغ املالية املوجودة بكل ح�ضالة 

وترتيبها ت�ضاعديا اأو تنازليا با�ضتعمال >  اأو <  والربط بني 

دوات املدر�ضية وثمنها املعتاد.  الأ

•
•

•

•

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

املتعلم  يكتب 

بطريقة  رقام  الأ

مقروءة.

ü

يجد النتيجة التالية: 8 - 70 - 2؛

النظر  بغ�ص  العملية �ضحيحة  نتيجة 

عن العالقة مع املطلوب.

.../2

ü
ü

جمع املبالغ املوجودة يف 

احل�ضالة واإن كانت النتيجة 

خاطئة.

.../1

ü

تعليمة 1

املحفظة          70

املجلة              8

الدفرت              2 

.../2

ü
ü
ü

الربط بخط اأو ب�ضهم بني 

ثمان واإن كان  دوات والأ الأ

الربط خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 2

�ضغر اأو من  كرب اإىل الأ يرتب من الأ

كرب 2 - 8 - 70 �ضغر اإىل الأ الأ

.../2

ü ترتيب املبالغ واإن كان الرتتيب 

خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح
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   حفل زفاف

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(.

•

•

•

التفكري الفردي ملدة 

ق�ضرية؛

فكار يف  راء والأ تقا�ضم الآ

جمموعات �ضغرية حول 

طريقة العمل وكيفية 

جابة؛ الإ

جناز الفردي لكل  الإ

تعليمة على حدة؛

 تقدمي اإجناز كل تعليمة 

فرديا.

•

•

•

•

من العنوان:�ضتخراج نوع احلفل؛

 من ال�سياق: احلدث: حفل زفاف. معرفة من نظم احلفل ومن 

هو العري�ص ومن ح�ضر لهذا احلفل. ذكر عدد املناديل والكوؤو�ص 

التي ا�ضرتتها العمة؛ 

طفال والن�ضاء  �سناد: ا�ضتخراج معطيات ال�ضند: عدد الأ  من االأ

والرجال وكذا مكان تواجدهم؛ 

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

�ضناد لتحديد عدد ال�ضيوف وكفاية اأو عدم  توظيف ال�ضياق والأ

جوبة يف التعليمتني  كفاية املناديل والكوؤو�ص لل�ضيوف مع تربير الأ

.3 و   2

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

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

ا�ضتعمال عددا للتعبري عن العدد الكلي لل�ضيوف؛

ذكر كفاية اأو عدم كفاية املناديل واأعطيت تربيرا ما 

 جلوابي.

ü
ü

ا�ضتعملت عددا للتعبري عن عدد ال�ضيوف؛

ذكرت كفاية اأو عدم كفاية املناديل مع تقدمي تربير اأعتربه 

�ضليما؛

ذكرت كفاية اأو عدم كفاية الكوؤو�ص مع تقدمي تربير اأعتربه 

�ضليما.

ü
ü

ü

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

حتديد عدد ال�ضيوف بدقة بعد اإجراء �ضليم لعملية 

اجلمع؛

التعبري عن كفاية املناديل لل�ضيوف وتربير اجلواب 

�ضليمة؛ مبقارنة 

التعبري عن عدم كفاية الكوؤو�ص لل�ضيوف وتربير 

اجلواب.

ü

ü

ü

قمت باإجراء عملية اجلمع لتحديد عدد ال�ضيوف بطريقة 

�ضليمة؛

اأجبت بكفاية املناديل وبررت اجلواب بكتابة الرمز ال�ضحيح 

بني عدد ال�ضيوف وعدد املناديل؛

اأحبت بعدم كفاية الكوؤو�ص وبررت جوابي يا�ضتعمال الرمز 

كتابة. ذلك  عن  عربت  >  اأو  < اأو 

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق  معيار الإ

من اأن:

قدم ورقة نظيفة وخالية من الت�ضطيب. ü اإجابتي وا�ضحة وبخط مقروء؛

الت�ضطيب. ورقتي نظيفة وخالية من 

ü
ü
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   م�ضابقة ريا�ضية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر كل تقدمي؛

معاجلة فورية على اإثر تقدمي 

كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

•

•

•

مهلة للّتفكري؛

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

الّتعليمات دفعة واحدة.

•
•

•

  من العنوان: ا�ضتخراج نوع امل�ضابقة؛

�ضتاذ للم�ضابقة وتوزيعه للتالميذ اإىل   من ال�سياق: تنظيم الأ

جمموعتني خالل ح�ضة الرتبية البدنية؛

�سناد: احتواء امل�ضابقة على لعبتني والنقط املح�ضل   من االأ

عليها يف كل لعبة من طرف كل جمموعة؛ 

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

وىل ثم الثانية  �ضناد لتحديد الفائز يف اللعبة الأ توظيف ال�ضياق والأ

ثم يف امل�ضابقة ككل. 

•
•

•

•

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة 

العر�ص

مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

قدم الورقة خالية 

من الت�ضطيب 

ونظيفة.

وىل؛ ذكر املجموعة الفائزة يف اللعبة الأ

علل جوابه باملقارنة بني 38 و 39 با�ضتعمال الرمز 

لغويا. ذلك  عن  عرب  >  اأو  <  اأو 
.../2

ü
ü

ذكر جمموعة اعتربها فائزة 

وىل حتى واإن  يف اللعبة الأ

كان اجلواب خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 1

ذكر املجموعة الفائزة يف اللعبة الثانية؛

علل جوابه باملقارنة بني 47 و 45 با�ضتعمال اأحد 

الرمزين >  اأو <  اأو عرب عن ذلك لغويا. 

.../2

ü
ü

ذكر جمموعة اعتربها فائزة 

يف اللعبة الثانية حتى واإن 

كان اجلواب خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 2

ذكر املجموعة الفائزة يف امل�ضابقة ككل.

با�ضتعمال عمليتي اجلمع  علل جوابه 

ومقارنة   39  +  45  = و84   38  +  47  =  85
85 و84 با�ضتعمال اأحد الرمزين  املجموعني 

.../2 لغويا.         ذلك  عن  عرب  <  اأو  >اأو 

ü
ü
ü

ذكر جمموعة اعتربها فائزة 

يف امل�ضابقة ككل حتى واإن 

كان اجلواب خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح
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�ضكال     اأ�ضنف الأ

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؛

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات الثالث 

ق�ضد املعاجلة املركزة )يف 

ح�ضة لحقة(.

•

•

•

التفكري الفردي ملدة 

ق�ضرية؛

فكار يف  راء والأ تقا�ضم الآ

جمموعات �ضغرية حول 

طريقة العمل وكيفية 

جابة؛ الإ

جناز الفردي لكل  الإ

تعليمة على حدة؛

 تقدمي اإجناز كل تعليمة 

فرديا.

•

•

•

•

�ضكال الهند�ضية املدر�ضة وكيفية  من العنوان: ا�ضتخراج الأ

ت�ضنيفها؛

�ضكال الهند�ضية  من ال�سياق: ال�ضديق هو الذي وجد الأ

�ضكال وطلب  يف كرا�ضة الريا�ضيات. �ضعيه لت�ضنيف هذه الأ

م�ضاعدتك له؛

�ضكال وعددها وذكر بع�ص  �سناد: مالحظة خمتلف الأ  من االأ

خا�ضياتها دون ت�ضميتها؛

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

�ضكال املطلوبة. �ضناد لكتابة ا�ضم الأ توظيف ال�ضياق والأ

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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

كتابة ا�ضم �ضكل هند�ضي للر�ضمني 2 و 7؛

كتابة ا�ضم �ضكل هند�ضي للر�ضمني 1 و 4؛

كتابة ا�ضم �ضكل هند�ضي للر�ضمني 3 و 8.

ü
ü
ü

�ضكال الهند�ضية للتعليمة 1؛ كتبت ا�ضم �ضكل من الأ

�ضكال الهند�ضية للتعليمة 2؛ كتبت ا�ضم �ضكل من الأ

�ضكال الهند�ضية للتعليمة 3. كتبت ا�ضم �ضكل من الأ

ü
ü
ü

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

كتابة ال�ضم ال�ضحيح للتعبري عن الر�ضمني 2 و 7؛

كتابة ال�ضم املطلوب للتعبري عن الر�ضمني 1 و 4؛

كتابة ال�ضم املطلوب للتعبري عن الر�ضمني 3 و 8. 

ü
ü
ü

1؛ كتبت ال�ضم املطلوب لل�ضكل يف التعليمة 

2؛ كتبت ال�ضم املطلوب لل�ضكل يف التعليمة 

.3 كتبت ال�ضم املطلوب لل�ضكل يف التعليمة 

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من  معيار الإ

اأنني:

تقدمي ورقة نظيفة وخالية من الت�ضطيب. ü اأجوبة وا�ضحة ومنظمة؛ قدمت 

قدمت ورقة نظيفة وخالية من الت�ضطيب.

ü
ü
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�ضكال    اأتعرف الأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر كل تقدمي؛

خطاء  معاجلة فورية لالأ

الب�ضيطة؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

•

•

•

مهلة للتفكري الفردي؛

اإجناز التعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة فرديا؛

تقدمي اإنتاج التعليمات 

الثالث دفعة واحدة. 

•
•

•

�ضكال؛ من العنوان:  ا�ضتخراج نوع الأ

�ضكال الهند�ضية وملاذا. ممن  من ال�سياق: معرفة من ر�ضم الأ

طلب القيام بتلوينها؛

�سناد: ا�ضتخراج معطيات اجلدول: موا�ضفات بع�ص   من االأ

�ضكال الهند�ضية التي  �ضكال ونوع اللون املطلوب لتلوينها: )الأ الأ

ر�ضمتها �ضعاد(؛

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

�ضناد لتحديد ال�ضكل املطلوب. توظيف ال�ضياق والأ

•
•

•

•

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة 

العر�ص

مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

قدم الورقة خالية من 

الت�ضطيب ونظيفة.

كتب كلمة »دائرة«.

.../2

ü كتب ا�ضم �ضكل واعتربه 

هو اجلواب حتى واإن كان  

 خاطئا.

.../1                       

ü

تعليمة 1

كتب كلمة »مثلث«.

.../2

ü كتب ا�ضم �ضكل واعتربه 

هو اجلواب حتى واإن كان 

خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 2

كتب كلمة »مربع«.

.../2

ü ذكر ا�ضم �ضكل واعتربه 

هو اجلواب حتى واإن كان  

خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح
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�ضالمية �ضا�ضية و مراحلها  يف الرتبية الإ الكفاية الأ

املرحلة 1

وىل ويف و�ضعية دالة وباعتماد اأ�ضناد م�ضورة اأو م�ضموعة، يقدم املتعلم حال بتوظيف موارده  وىل من ال�ضنة الأ يف نهاية املرحلة الأ

�ضالم والت�ضمية والتحية. املرتبطة مبا يحفظه من اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �ضريفة وباأركان الإ

املرحلة 2 

حال  املتعلم  يقدم  م�ضموعة،  اأو  م�ضورة  اأ�ضناد  وباعتماد  دالة  و�ضعية-م�ضكلة  ويف  وىل  الأ ال�ضنة  من  الثانية  املرحلة  نهاية  يف 

بتوظيف موارده املرتبطة مبا يحفظه من اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �ضريفة وبالو�ضوء واحلمدلة وامل�ضيئة.

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 

موارده املرتبطة مبا يحفظه من اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �ضريفة وبال�ضلوات اخلم�ص واآداب ال�ضكر والتيمن.

1 �سا�سية  4: الكفاية االأ املرحلة 

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

�سالم  اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �سريفة وباأركان االإ املتعلم حال بتوظيف موارده املرتبطة مبا يحفظه من 

ح�سان اإىل املحتاجني. وبع�ص مبطالت ال�سالة والو�سوء واآداب ال�سلوك والرب بالوالدين واالإ

وىل ال�ضنــة الأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

نتاج : اأحتقق ما اإذا: املعيار 1. مالءمة الإ

التحدث عن اهلل رب العاملني واهلل رب النا�ص 

واهلل واحد؛

اختيار ال�ضور املنا�ضبة.

ü

ü

ا�ضت�ضهدت ب�ضورة للتعبري باأن اهلل رب العاملني؛

ا�ضت�ضهدت ب�ضورة للتعبري باأن اهلل واحد؛

ا�ضت�ضهدت ب�ضورة للتعبري باأن اهلل رب النا�ص.

ü
ü
ü

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

ا�ضتظهار �ضورة »الفاحتة« ا�ضتظهارا �ضليما؛

خال�ص« ا�ضتظهارا �ضليما؛ ا�ضتظهار �ضورة »الإ

ا�ضتظهار �ضورة »الفاحتة« ا�ضتظهارا �ضليما.

ü
ü
ü

ا�ضت�ضهدت ب�ضورة » الفاحتة« للتعبري باأن اهلل رب العاملني؛

تلوت �ضورة الفاحتة تالوة �ضحيحة؛

خال�ص« للتعبري باأن اهلل واحد؛ ا�ضت�ضهدت ب�ضورة » الإ

خال�ص« تالوة �ضحيحة؛ تلوت �ضورة » الإ

ا�ضت�ضهدت ب�ضورة »النا�ص« للتعبري باأن اهلل رب النا�ص؛

تلوت �ضورة »النا�ص« تالوة �ضحيحة؛

ü
ü
ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

التالوة دون اأخطاء؛

التالوة ب�ضوت م�ضموع؛

التالوة يف خ�ضوع.

ü
ü
ü

تالوتي دون اأخطاء؛

تالوتي ب�ضوت م�ضموع؛

تالوتي يف خ�ضوع.

ü
ü
ü

    اهلل رب العاملني

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اثر اجناز كل 

تعليمة؛

معاجلة فورية اثر اجناز كل 

تعليمة؛

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة.

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الثالث  الّتعليمات 

تعليمة؛ تعليمة 

التعليمات  اإجناز 

تعليمة  فرديا 

تعليمة؛

تقدمي اجناز كل 

تعليمة على حدة.

ü
ü

ü

ü

العنوان: ا�ضتخراج اأن اهلل عز وجل خالق كل �ضيء وهو  • من 
رب العاملني؛ 

ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأخوك و اأنت(،احلدث  ال�سياق:  • من 
)ت�ضاوؤل اأخيك عن اهلل �ضبحانه و تعاىل(؛

ا�ضتخراج : عظمة اهلل وقدرته على اخللق، اأن اهلل  �سناد:  االأ • من 
عز وجل هو خالق الكواكب والنجوم وكل �ضيء يف هذا الكون؛

نتاج )ال�ضت�ضهاد  • من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الإ
على اأن اهلل رب العاملني ، ال�ضت�ضهاد على اأن اهلل واحد، ال�ضت�ضهاد 

على اأن اهلل رب النا�ص( . 

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الإ الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

نتاج : اأحتقق ما اإذا: املعيار 1. مالءمة الإ

تقدمي التحية للعمة؛

كل )الب�ضملة(؛ ذكر اهلل عند بداية الأ

توديع العمة. 

ü
ü
ü

حييت عمتي عند لقائها؛

كل؛ �ضميت اهلل عند بداية الأ

ودعت عمتي عند فراقها.

ü
ü
ü

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

قول: »ال�ضالم عليكم« اأو ما يعادله؛

قول: »با�ضم اهلل«؛

قول مع ال�ضالمة.

ü
ü
ü

قلت » ال�ضالم عليكم« لعمتي اأو ما يعادلها؛

كل؛ قلت »با�ضم اهلل الرحمان الرحيم« عند بداية الأ

قلت » مع ال�ضالمة « اأو ما يعادلها لعمتي عند فراقها.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من  معيار الإ

اأن:

التكلم ب�ضكل وا�ضح ومفهوم وموؤدب. ü �ضوتي م�ضموع والنغمة مالئمة للمقام. ü

   زيارة عائلية
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

فورية؛ معاجلة 

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة )يف ح�ضة 

لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

التعليمات  اإجناز 

تعليمة  فرديا 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

. تعليمة  تعليمة 

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية زيارة العائلة و�ضلة الرحم؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )ليلى، و عمتها( ،احلدث 

)ليلى تزور عمتها(؛ 

�سناد: ا�ضتخراج : طفلة حتيي عمتها،طفلة تتناول الطعام  من االأ

رفقة عائلة عمتها؛

نتاج )قول ال�ضالم   من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

كل، قول مع  عليكم عند لقاء عمتها،قول با�ضم اهلل عند بداية الأ

ال�ضالمة عند توديع عمتها(.

•
•

•

•

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الإ الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ
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  م�ضابقة يف التجويد
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي اثر اجناز 

تعليمة؛ كل 

معاجلة فورية اثر اجناز كل تعليمة؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة )يف ح�ضة 

لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الثالث  الّتعليمات 

تعليمة؛ تعليمة 

فرديا  التعليمات  اإجناز 

تعليمة؛ تعليمة 

تقدمي اجناز كل تعليمة 

على حدة.

ü
ü

ü

ü

ا�ضتخراج اأهمية التجويد يف  العنوان:  • من 
تالوة القراآن؛

ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )عادل  ال�سياق:  • من 
واأنت( ،احلدث )امل�ضاركة يف م�ضابقة لتجويد 

القراآن(؛ 

�سناد: ا�ضتخراج : طفل يجود القراآن،   االأ • من 
طفل يت�ضلم هدية الفوز يف امل�ضابقة؛

اكت�ضاف املهمة موا�ضفات  التعليمة:  • من 
نتاج )اقرتاح لبا�ص منا�ضب لتجويد القراآن،  الإ

ذكر اآداب قراءة القراآن الكرمي، ا�ضتظهار اآيات من 

القراآن الكرمي(.

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

تناول مو�ضوع اللبا�ص؛

تناول مو�ضوع اآداب قراءة القراآن الكرمي؛

تالوة  اآيات من القراآن الكرمي.

ü
ü
ü

حتدثت يف اإجابتي عن اللبا�ص املنا�ضب؛

حتدثت يف اإجابتي عن اآداب قراءة القراآن؛

تلوت اآيات من القراآن الكرمي.

ü
ü
ü

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

ما ذكرحول اللبا�ص �ضحيح؛

ما ذكرحول اآداب قراءة القراآن الكرمي 

�ضحيح؛

يات القراآنية �ضحيح. ما متت تالوته من الآ

ü
ü

ü

كان ما ذكرته عن  اللبا�ص �ضحيحا؛

 كان ما ذكرته عن اآداب قراءة القراآن �ضحيحا.

كان ما تلوته من اآيات قراآنية �ضحيحا؛

كنت قد ا�ضتعنت باآيات قراآنية اأو اأحاديث نبوية �ضريفة.

ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن اأنني: معيار الإ

التكلم ب�ضكل وا�ضح ومفهوم؛

احرتام قواعد التجويد املدرو�ضة.

ü
ü

�ضوات ب�ضكل �ضحيح؛  اأنطق الأ

اأحرتم قواعد التجويد املدرو�ضة؛

يات بدون اأخطاء. اأ�ضتظهر الآ

ü
ü
ü

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الإ الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

قول �ضيء ما بعد النجاح يف المتحان؛

قول �ضيء ما ا�ضتعدادا للقيام بعمل ما؛

ب. قول �ضيئ ما لالأ

ü
ü
ü

قلت �ضيئا ما بعد جناحي يف المتحان؛

قلت �ضيئا ما ا�ضتعدادا لعمل �ضاأقوم به؛

بي. قلت �ضيئا لأ

ü
ü
ü

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

قول: احلمد هلل؛

قول: اإن �ضاء اهلل؛ 

قول: �ضكرا يا اأبي.

ü
ü
ü

قلت بعد جناحي يف المتحان: احلمد هلل؛

قلت ا�ضتعدادا لعمل �ضاأقوم به: اإن �ضاء اهلل؛

بي: �ضكرا. قلت لأ

ü
ü
ü

تقان: ملعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن اأنني: معيار الإ

التكلم ب�ضكل وا�ضح و مفهوم؛

التنغيم املالئم للمقام.

ü
ü

تكلمت ب�ضكل وا�ضح ومفهوم؛

نغمت التنغيم املالئم للمقام.

ü
ü

  جناح يف المتحان
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

فورية؛ معاجلة 

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة )يف ح�ضة 

لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

فرديا  التعليمات  اإجناز 

تعليمة؛ تعليمة 

تعليمة  عمال  تقدمي الأ

. تعليمة 

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج �ضرورة اجلد والعمل للنجاح يف 

المتحانات؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )كوثر( ،احلدث )النجاح يف 

المتحان والنتقال للق�ضم املوايل(؛

�سناد: ا�ستخراج : اأ�ضتاذ يدر�ص تالمذته، طفلة تتمنى  من االأ

اأن ت�ضبح طبيبة ، طفلة تت�ضلم دراجة هدية من والدها؛ 

نتاج )قول : ال�ضكر  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة موا�ضفات الإ

واحلمد هلل على جناحي يف المتحان،قول : با�ضم اهلل وتوكلت على 

اهلل ، قول: �ضكرا لك يا اأبي (.

•

•

•

•

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الإ الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

كل؛ قول �ضيء يقال قبل الأ

كل؛ ذكر اآداب الأ

كل. قول �ضيء يقال بعد الأ

ü
ü

ü

كل؛  ذكرت ما اأقوله قبل الأ

كل؛ ذكرت اآداب الأ

كل.   ذكرت ما اأقوله بعد الأ

ü
ü

ü

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

كل؛ قول »ب�ضم اهلل« قبل الأ

كل؛ قول �ضيئ �ضحيح عن اآداب الأ

كل. قول »احلمد هلل« بعد الأ

ü
ü
ü

كل؛  قلت »ب�ضم اهلل« قبل الأ

كل بهدوء،دون اإفراط...(؛ كل ) الأ قلت �ضيئا �ضحيحاعن اآداب الأ

كل.   قلت »احلمد هلل« بعد الأ

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني: معيار الإ

التكلم ب�ضكل وا�ضح و مفهوم؛

التكلم  باأدب واحرتام.

ü
ü

تكلمت ب�ضكل وا�ضح ومفهوم؛

تكلمت باأدب واحرتام.

ü
ü

   �ضيافة
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املعاجلة و  التحقق   3- املهمة اجناز   2- الو�ضعية تقدمي   1-

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اثر اجناز كل تعليمة؛

معاجلة فورية اثر اجناز كل 

تعليمة؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

)يف ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الثالث  الّتعليمات 

تعليمة؛ تعليمة 

فرديا  التعليمات  اإجناز 

تعليمة؛ تعليمة 

تقدمي اجناز كل تعليمة 

على حدة.

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج معنى ال�ضيافة واأهميتها يف العالقات 

الجتماعية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأختي،ومرمي(، احلدث 

خت عند مرمي(؛ )�ضيافة الأ

�سناد: ا�ضتخراج : طفلة تل�ص اإىل مائدة الطعام رفقة  من االأ

كل؛ كل، طفلة بعد النتهاء من الأ عائلة، طفلة عند بداية الأ

نتاج: )جملة  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة. موا�ضفات الإ

كل، جملة حول  كل، جملة حول اآداب الأ حول ما يقال قبل الأ

كل (. ما يقال بعد الأ

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الإ الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

املتعلم  ييتحدث 

وا�ضح  ب�ضوت 

وباأدب واحرتام.

ü

يتحدث املتعلم عن �ضالة ال�ضبح 

�ضحيح.  ب�ضكل 

.../2

ü يتحدث املتعلم عن �ضالة 

ال�ضبح.

.../1

ü
تعليمة 1

يتحدث املتعلم عن �ضالة الع�ضر 

�ضحيح. ب�ضكل 

.../2 

ü يتحدث املتعلم عن �ضالة 

الع�ضر.

.../1

ü
تعليمة 2

يتحدث املتعلم عن �ضالة املغرب 

�ضحيح. ب�ضكل 

.../2 

ü يتحدث املتعلم عن �ضالة 

املغرب.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

كيف اأ�ضلي

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املعاجلة و  التحقق   3- املهمة اجناز   2- الو�ضعية تقدمي   1-

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

فورية؛ معاجلة 

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

)يف ح�ضة لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

فرديا  التعليمات  اإجناز 

تعليمة؛ تعليمة 

تعليمة  عمال  تقدمي الأ

. تعليمة 

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية ال�ضالة لدى امل�ضلم؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأحمد و اأخوه(، احلدث 

)التعرف علىكيفية ال�ضالة(؛

�سناد: ا�ضتخراج : طفل ي�ضلي واقفا، طفل اأثناء  من االأ

الركوع، طفل اأثناء ال�ضجود؛

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

كيفية �ضالة ال�ضبح، حتديد كيفية �ضالة الع�ضر، حتديد كيفية 

 �ضالة املغرب (.  

•
•

•

•

�ضبكة التحقق

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الإ الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ



�0

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

قول �ضيئ  ما يقال لل�ضديقة؛

اقرتاح هدية تقدم لل�ضديقة؛

اقرتاح مو�ضوع للت�ضلية.

ü

ü

ü

قلت �ضيئا ما تقوله ل�ضديقتها؛

اقرتحت هدية تقدمها ل�ضديقتها؛

اقرتحت مو�ضوعا للت�ضلية.  

ü
ü
ü

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

قول: كيف حالك؟

اقرتاح هدية منا�ضبة تقدم لل�ضديقة؛

اقرتاح مو�ضوع منا�ضب للت�ضلية.

ü

ü

ü

قلت ب�ضكل �ضحيح �ضيئا ما تقوله ل�ضديقتها؛

قد اقرتحت هدية منا�ضبة تقدمها ل�ضديقتها؛

قد اقرتحت مو�ضوعا منا�ضبا للت�ضلية.

ü

ü

ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني: معيار الإ

التكلم ب�ضكل وا�ضح و مفهوم. ü تكلمت ب�ضكل وا�ضح و مفهوم. ü

    زيارة مري�ضة
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املعاجلة و  التحقق   3- املهمة اجناز   2- الو�ضعية تقدمي   1-

الذاتي  التحقق  مناق�ضة بهدف 

اثر اجناز كل تعليمة؛

معاجلة فورية اثر اجناز كل 

تعليمة؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الثالث  الّتعليمات 

تعليمة؛ تعليمة 

التعليمات  اإجناز 

تعليمة  فرديا 

تعليمة؛

تقدمي اجناز كل 

تعليمة على حدة.

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية عيادة املري�ص واأثرها على 

معنوياته؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأختي، و�ضديقتها واأنا(، 

احلدث  )زيارة مري�ضة(؛

�سناد: ا�ضتخراج : طفلة تزور مري�ضة، تقدم لها باقة من  من االأ

ة؛ الورود ، تقراأ لها ق�ضّ

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

حول ما يجب قوله للمري�ص، جملة حول اقرتاح هدية للمري�ص، 

جملة حول اقرتاح مو�ضوع ت�ضلية للمري�ص (.

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

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



�1

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

املتعلم  يتكلم 

وا�ضح  ب�ضكل 

ومفهوم. 

ü

 يتحّدث املتعلم عن كيفية الو�ضوء 

�ضحيح. ب�ضكل 

.../2

ü يتحدث املتعلم عن الو�ضوء 

واإن كانت اإجابته ناق�ضة.

.../1

ü
تعليمة 1

 يتحّدث املتعلم عن كيفية ال�ضالة 

�ضحيح.  ب�ضكل 

.../2

ü يتحدث املتعلم عن ال�ضالة 

واإن كانت اإجابته ناق�ضة.

.../1

ü
تعليمة 2

 يرّتل �ضورة من �ضور القراآن الكرمي 

ترتيال جّيدا. 

.../2

ü يرّتل املتعلم �ضورة من �ضور 

القراآن الكرمي.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

ال�ضالة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املعاجلة و  التحقق   3- املهمة اجناز   2- الو�ضعية تقدمي   1-

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

فورية؛ معاجلة 

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

)يف ح�ضة لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

فرديا  التعليمات  اإجناز 

تعليمة؛ تعليمة 

تعليمة  عمال  تقدمي الأ

تعليمة.

ü
ü

ü

�ضالم، ا�ضتخراج اأهمية ال�ضالة  من العنوان: تعداد اأركان الإ

لدى امل�ضلم؛

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

)تعلم الو�ضوء وال�ضالة(؛

�سناد: ا�ضتخراج: طفل يتو�ضاأ، طفل ي�ضلي، طفلة تقراأ  من االأ

القراآن؛

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

كيفية الو�ضوء، حتديد كيفية ال�ضالة، ا�ضتظهار �ضورة من القراآن 

الكرمي(.  

•

•

•

•

�ضبكة التحقق

�ضالمية �سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الإ الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ



��

�ضا�ضية و مراحلها  يف الن�ضاط العلمي الكفاية الأ

املرحلة 1

وىل ويف و�ضعية م�ضكلة دالة يف الن�ضـاط العلمي  وباعتماد اأ�ضناد  مكتوبة اأو م�ضورة، يقدم  وىل من ال�ضنة الأ يف نهاية املرحلة الأ

بــ: املتعلقة  بتوظيف مكت�ضباته  املتعلم حال 

احلوا�ص؛ 

احلركات.   

ü
ü

املرحلة 2 

وىل ويف و�ضعية م�ضكلة دالة  يف الن�ضاط العلمي  وباعتماد اأ�ضناد مكتوبة اأو م�ضورة يقّدم  يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة الأ

املتعلم حال بتوظيف مكت�ضباته املتعلقة بــ :

التنف�ص؛ 

التوالد عند احليوان؛ 

ال�ضوء؛

املاء.

ü
ü
ü
ü

املرحلة 3

وىل ويف و�ضعية م�ضكلة دالة  يف الن�ضاط العلمي  وباعتماد اأ�ضناد مكتوبة اأو م�ضورة يقّدم  يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة الأ

املتعلم حال بتوظيف مكت�ضباته املتعلقة بــ :

التنف�ص؛ 

التوالد عند احليوان؛ 

ال�ضوء؛

املاء؛

الطبيعة.   

ü
ü
ü
ü
ü

�سا�سية 2 املرحلة 4: الكفاية االأ
مكتوبة،  اأو  م�سورة  اأ�سناد  وباعتماد  العلمي  الن�ساط  يف  دالة  و�سعية-م�سكلة  ويف  وىل  االأ ال�سنة  نهاية  يف 

يقدم املتعلم حال بتوظيف مكت�سباته املتعلقة بــ :

احلركات؛

الزمان؛

ج�سام؛ احلوا�ص وخا�سيات االأ

ن�سان واحليوان؛  التغذية عند االإ

التنف�ص؛

التوالد؛

ال�سوء؛

املاء؛

الطبيعة.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

وىل ال�ضنــة الأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

اإجابتان من ثالثة:

- تلوين الفواكه؛

- تلوين ال�ضكل امل�ضتدير؛

- تلوين الطائر.

ü خ�ضر؛ لونت الفواكه بالأ

حمر؛ لونت ال�ضكل امل�ضتدير بالأ

زرق. لونت الطائر بالأ

ü
ü
ü

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

اإجابتان من ثالثة:

- التمييز بني الفواكه واخل�ضر عرب التلوين؛

�ضكال عرب التلوين؛ - التمييز بني الأ

- التمييز بني احليوانات من حيث كيفية التنقل.

ü ميزت بني الفواكه واخل�ضر؛

�ضكال؛ ميزت بني ال�ضكل امل�ضتدير وباقي الأ

ميزت بني الطائر وباقي احليوانات.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

خلو الورقة من الو�ضخ والت�ضطيب. ü ورقتي خالية من الت�ضطيب والو�ضخ؛ 

تلويني داخل املكان املخ�ض�ص له.

ü
ü

   ر�ضوم فاطمة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

املعاجلة و  التحقق   3- املهمة اجناز   2- الو�ضعية تقدمي   1-

مناق�ضة بهدف التحقق واملعاجلة  

اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإثر كل تقدمي؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة.

•

•
•

مهلة للتفكري 

الفردي؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات  تعليمة 

تعليمة يتخللها 

التحقق؛

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة.

•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن احلديث �ضيكون حول ر�ضوم 

ر�ضمتها فاطمة؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج  اأن فاطمة ر�ضمت ر�ضوما وعر�ضتها 

وطلبت منك م�ضاعدتها على تلوينها؛

�سناد: ا�ضتخراج اأن الر�ضوم بها اأ�ضكال خمتلفة؛  من االأ

نتاج املنتظر:  من التعليمة: ا�ضتخراج املهمة وموا�ضفات الإ

)تلوين فواكه - تلوين طائر - تلوين �ضكل م�ضتدير(.

•

•

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الن�ضاط العلمي الو�سعية 1الـمرحلة 1الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

اإجابتان من ثالثة:

- تلوين حيوان زاحف؛

- تلوين حيوان ذو اأربع قوائم؛

- تلوين حيوان برمائي.

ü زرق حيوانا يزحف؛  لونت بالأ

�ضفر حيوانا ذا اأربع قوائم؛ لونت بالأ

حمر حيوانا برمائيا. لونت بالأ

ü
ü
ü

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

 التمييز بني احليوانات من حيث التنقل؛

 التمييز بني احليوانات من حيث عدد القوائم؛

 التمييز بني احليوانات من حيث الو�ضط الذي 

تعي�ص فيه.

ü
ü
ü

ميزت احليوان الزاحف؛ 

ميزت احليوان ذا اأربع قوائم؛

ميزت احليوان  الربمائي.

ü
ü
ü

تقان:املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

خلو الورقة من الو�ضخ والت�ضطيب. ü عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

تلويني داخل املكان املخ�ض�ص له. 

ü
ü

   احليوانات

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

املعاجلة و  التحقق   3- املهمة اجناز   2- الو�ضعية تقدمي   1-

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي اإثر 

كل تقدمي؛

معاجلة فورية على اإثر كل تقدمي؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات الثالث 

)يف ح�ضة لحقة(.

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

اإجناز التعليمات تعليمة 

تعليمة فرديا؛

اإجناز التعليمة الثالثة 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة. 

•
•

•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن احلديث يدور حول احليوانات؛

 من ال�سياق: احلديث عن �ضور احليوانات، ال�ضور ل�ضعاد؛

�سناد: ا�ضتخراج الختالف بني احليوانات يف   من االأ

م�ضتويات ل تتعلق باحلل؛

نتاج املنتظر:  من التعليمة: ا�ضتخراج املهمة وموا�ضفات الإ

)تلوين حيوان زاحف - تلوين حيوان باأربع قوائم- تلوين حيوان 

برمائي(.

•
•
•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الن�ضاط العلمي الو�سعية éالـمرحلة 1الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

 تلوين عنا�ضر وجبة غذائية؛

 و�ضع عالمة ) x ( حتت عنا�ضر غذاء؛

 و�ضع �ضطر حتت عنا�ضر ع�ضاء.

•
•
•

لونت عنا�ضر وجبة غذائية؛

اأبرزت بعالمة عنا�ضرغذاء؛

و�ضعت �ضطرا حتت عنا�ضر ع�ضاء.

ü
ü
ü

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

اإجابتان من ثالثة:

- تلوين عنا�ضر وجبة غذائية منا�ضبة؛

- و�ضع عالمة ) x ( حتت عنا�ضر غذاء مفيد؛

- و�ضع �ضطر حتت عنا�ضر ع�ضاء �ضحي.

ü لونت عنا�ضر وجبة غذائية منا�ضبة؛

اأبرزت بعالمة عنا�ضرغذاء مفيد؛

و�ضعت �ضطرا حتت عنا�ضر ع�ضاء �ضحي.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

خلو الورقة من الو�ضخ. ü عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو. ü

  يفيِ املطبخ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

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 جميع املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(.

ü

ü

ü

مهلة للتفكري الفردي؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات  تعليمة 

تعليمة يتخللها التحقق؛

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة.

•
•

•

 من العنوان: ا�ضتخراج بع�ص معدات املطبخ؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات واحلدث؛

�سناد: ا�ضتنتاج ت�ضنيفات ) �ضائل/�ضلب،   من االأ

خ�ضر/فواكه...(.

�ضناد  من التعليمة: املهمة: توظيف ال�ضياق والأ

لتحظري وجبة غذائية منا�ضبة للفطور كغذاء مفيد 

وكع�ضاء �ضحي.

ü
•
ü

ü

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الن�ضاط العلمي الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

اإجابتان من ثالثة:

- تلوين حيوان عا�ضب؛

- تلوين حيوان لحم؛

رنب. - اإمتام ال�ضل�ضلة الغذائية بني الثعلب والأ

ü لونت حيوانا عا�ضبا؛

لونت حيوانا لحما؛

اأمتمت ال�ضل�ضلة الغذائية.

ü
ü
ü

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

اإجابتان من ثالثة:

- تلوين حيوان عا�ضب؛

- تلوين حيوان لحم؛

- اإمتام ال�ضل�ضلة الغذائية.

ü لونت حيوانا عا�ضبا ب�ضكل �ضحيح؛

لونت حيوانا لحما ب�ضكل �ضحيح؛

اأمتمت ال�ضل�ضلة الغذائية ب�ضكل �ضحيح.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

خلو الورقة من الو�ضخ واملحو؛

التلوين يف املكان املنا�ضب.

ü
ü

عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

تلويني يف املكان املخ�ض�ص له.

ü
ü

   حديقة احليوانات

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

املعاجلة و  التحقق   3- املهمة اجناز   2- الو�ضعية تقدمي   1-

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي اإثر 

كل تقدمي؛

معاجلة فورية على اإثر كل تقدمي؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات الثالث 

)يف ح�ضة لحقة(.

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات تعليمة 

تعليمة؛

اإجناز فردي لكل 

التعليمات تعليمة 

تعليمة. 

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن احلديث يدور حول حديقة 

احليوانات؛

 من ال�سياق: التعرف على زيارة �ضعيد حلديقة احليوانات 

والر�ضم الذي قام به؛

�سناد: احلديث عن احليوانات يف احلديقة؛  من االأ

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

)تلوين حيوان عا�ضب - تلوين حيوان لحم - اإمتام ال�ضل�ضلة 

الغذائية(.

•

•

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الن�ضاط العلمي الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

حمر؛ تلوين حيوان عا�ضب و�ضغريه بالأ

زرق؛ تلوين ثالث حيوانات ولودة بالأ

الربط ب�ضهم مراحل منو ال�ضفدعة.

ü
ü
ü

حمر حيوانا عا�ضبا و�ضغريه؛ لونت بالأ

زرق؛ لونت ثالث حيوانات ولودة بالأ

ربطت ب�ضهم مراحل منو ال�ضفدعة.

ü
ü
ü

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

حمر ب�ضكل  تلوين حيوان عا�ضب و�ضغريه بالأ

�ضحيح؛

 تلوين ثالث حيوانات ولودة ب�ضكل �ضحيح؛

الربط ب�ضهم مراحل منو ال�ضفدعة ب�ضكل 

�ضحيح.

ü

ü
ü

حمر حيوانا عا�ضبا و�ضغريه ب�ضكل �ضحيح؛ لونت بالأ

زرق ثالث حيوانات ولودة ب�ضكل �ضحيح؛ لونت بالأ

ربطت ب�ضهم مراحل منو ال�ضفدعة ب�ضكل �ضحيح.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق  من اأن: معيار الإ

üتقدمي عمل بدون و�ضخ وبدون اأثر للمحو.  تلويني مت داخل اإطاره املنا�ضب؛

عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü

   ال�ضيعة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املعاجلة و  التحقق   3- املهمة اجناز   2- الو�ضعية تقدمي   1-

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي اإثر 

كل تقدمي؛

معاجلة فورية على اإثر كل تقدمي؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات 

املتعلمني املت�ضلة بالتعليمات الثالث 

)يف ح�ضة لحقة(.

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات  تعليمة 

تعليمة يتخللها 

التحقق؛

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة.

•
•

•

من العنوان: ا�ضتخراج ما ميكن اأن يوجد بال�ضيعة؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج  احلدث )زيارة ال�ضيعة(؛

�سناد: ا�ضتخراج الكائنات احلية املوجودة؛  من االأ

نتاج املنتظر:  من التعليمة: ا�ضتخراج املهمة وموا�ضفات الإ

)تلوين حيوان عا�ضب و�ضغريه - تلوين 3 حيوانات ولودة - 

امتام ب�ضهم مراحل منو ال�ضفدع(.

•
•
•
•

�ضبكة التحقق

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الن�ضاط العلمي الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ



��

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم عمال 

نظيفا و وا�ضحا.

ü

وىل ظاًلّ  ير�ضم املتعلم على ال�ضورة الأ

ينا�ضب اتاه �ضعاد. 

.../2

ü ير�ضم املتعلم ظاّل ما يف 

ال�ضورة1. 

.../1

ü

تعليمة 1

ي�ضع املتعلم عالمة x  على ظل 

ال�ضجره التي على ميينه.

   

.../2

ü    x ي�ضع املتعلم عالمة

موقعها  كان  واإن  ال�ضورة2  يف 

خاطئا. 

.../1

ü

تعليمة 2

ي�ضع املتعلم عالمة x  يف املماه  

والّنافذة  والعالمة xx يف الباب .

.../2

ü ي�ضع املتعلم عالمة x اأوعالمة 

�ضوم الثالثة واإن كان 
ّ
xx  يف الر

موقع العالمة خاطئا.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

الو�ضعية : الظالل

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي نتيجة كل 

تعليمة؛

معاجلة فورية اإثر كل تقدمي؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

اإجناز التعليمات تعليمة 

تعليمة فرديا؛

اإجناز التعليمة الثالثة 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة.

•
•

•

•

 من العنوان:متى نرى الظالل؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث )اإجناز ر�ضوم(؛

�سناد: ما ذا ن�ضي خالد يف الر�ضم؟ )ظل الفتاة (   من االأ

ج�ضام؛ التعرف على الأ

نتاج املنتظر   من التعليمة: ا�ضتنتاج املهمة وموا�ضفات الإ

)ر�ضم ظل �ضعاد.و�ضع عالمة على الظل اخلاطئ.و�ضع عالمة حتت 

اجل�ضم ال�ضفاف(.    

•
•
•

•

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الن�ضاط العلمي الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ



��

�ضبكة التحقق

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

اإجابتان من ثالثة:

- تو�ضيح م�ضار املاء ب�ضهم.

- و�ضع عالمة x حتت م�ضدر املاء ؛

- و�ضع عالمة x حتت ر�ضم.

ü �ضهما؛ و�ضعت 

و�ضعت عالمة x حتت م�ضدر املاء؛

و�ضعت عالمة x حتت ر�ضم.

ü
ü
ü

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

اإجابتان من ثالثة:

- تو�ضيح م�ضار املاء ب�ضكل �ضحيح؛

- و�ضع عالمة x حتت م�ضدر املاء ال�ضالح 

لل�ضرب؛

- و�ضع عالمة x لكل ما يحتاج اإىل املاء 

�ضحيح. ب�ضكل 

ü و�ضحت ب�ضهم م�ضار املاء ب�ضكل �ضحيح؛ 

x حتت م�ضدر املاء ال�ضالح لل�ضرب ب�ضكل �ضحيح؛ و�ضعت عالمة 

و�ضعت عالمة x لكل ما يحتاج اإىل املاء ب�ضكل �ضحيح.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

تقدمي عمل بدون و�ضخ ول اأثر للمحو. ü اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

اأنني مل اأقم بت�ضطيب.

ü
ü

   قرية جبلية
بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

واملعاجلة  اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإثر كل تقدمي؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة.

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

التعليمات تعليمة تعليمة 

واإجناز فردي تعليمة 

تعليمة. 

•
•

 من العنوان:ا�ضتخراج اأن احلديث يدور حول قرية جبلية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج  اأن احلديث يدور حول قرية جبلية وبها 

نهر من ر�ضم علي؛

�سناد: ا�ضتخراج اأن القرية توجد مبنطقة جبلية؛  من االأ

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

 - تو�ضيح م�ضار املاء ب�ضهم،

 - و�ضع عالمة x حتت م�ضدر املاء ال�ضالح لل�ضرب، 

- و�ضع عالمة x لكل ما يحتاج املاء.    

•
•

•
•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الن�ضاط العلمي الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ



�0

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم عمال 

مقروءا.

•

ير�ضم املتعلم م�ضار ال�ضهيق ؛

ير�ضم املتعلم م�ضار الزفري .

.../2

•
•

ير�ضم املتعلم �ضهما يف م�ضار 

ال�ضهيق اأو الزفري واإن كان اإّتاه 

ال�ضهم خاطئا .

.../1

•

تعليمة 1

يكتب املتعلم كلمة ال�ضهيق وكلمة 

الزفري حتت ال�ضورة املنا�ضبة.    

.../2

• يكتب املتعلم كلمة ال�ضهيق وكلمة 

الزفري حتت ال�ضورة واإن كان موقع 

الكلمة خاطئا.

.../1

•

تعليمة 2

ي�ضع املتعلم عالمة x  يف الغابة 

واحلديقة. 

.../2

• ي�ضع املتعلم عالمة xيف بع�ص 

ال�ضّور واإن كان موقع العالمة 

خاطئا.  

.../1

•

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

 نزهة يف اجلبل

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

واملعاجلة  اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإثر كل تقدمي؛

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة.

•

•
•

مهلة للتفكري الفردي؛

اإجناز التعليمات تعليمة 

تعليمة فرديا؛

اإجناز التعليمة الثالثة 

فرديا؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة.

•
•

•

•

 من العنوان:ا�ضتخراج اأن احلديث يدور حول نزهة يف اجلبل؛

من ال�سياق: اكت�ضاف  اأن اأحمد ي�ضعد اجلبل لال�ضتجمام؛

�سناد: اكت�ضاف اأن هناك اأو�ضاط خمتلفة؛  من االأ

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

 - اإبراز م�ضار ال�ضهيق والزفري؛

ماكن املنا�ضبة؛   - كتابة »�ضهيق« و«زفري« يف الأ

- و�ضع عالمة يف املكان املنا�ضب.    

•
•
•
•

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الن�ضاط العلمي الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ
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�ضا�ضية و مراحلها  يف الرتبية الفنية  الكفاية الأ

املرحلة 1

وىل، ويف و�ضعية دالة، وباعتماد اأ�ضناد مر�ضومة اأوم�ضورة اأومادية، يقدم املتعلم)ة( منتوجا  وىل من ال�ضنة الأ  يف نهاية املرحلة الأ

الت�ضكيلية. النقط  باأنواع  التعبري  بتوظيف مكت�ضباته يف  فنيا 

املرحلة 2 

وىل، ويف و�ضعية دالة، وباعتماد اأ�ضناد مر�ضومة اأوم�ضورة اأومادية، يقدم املتعلم)ة( منتوجا  يف نهاية املرحلة الثانية من ال�ضنة الأ

باللون. والت�ضكيل  التعبري  بتوظيف مكت�ضباته يف  فنيا 

املرحلة 3

وىل، ويف و�ضعية دالة، وباعتماد اأ�ضناد مر�ضومة اأوم�ضورة اأومادية، يقدم املتعلم)ة( منتوجا  يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة الأ

باأنواع اخلطوط. التعبري والت�ضكيل  فنيا بتوظيف مكت�ضباته يف 

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

املتعلم)ة(  يقدم  اأومادية،  اأوم�سورة  مر�سومة  اأ�سناد  وباعتماد  دالة،  و�سعية  ويف  وىل،  االأ ال�سنة  نهاية  يف 

لوان. باأنواع النقط الت�سكيلية واالأ منتوجا فنيا، بتوظيف مكت�سباته يف التعبري والت�سكيل 

وىل ال�ضنــة الأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

تزيني القبعة؛

تزيني القمي�ص؛

تزيني ال�ضروال.

ü
ü
ü

زينت القبعة؛

زينت القمي�ص؛

زينت ال�ضروال؛

ا�ضتعملت النقط للتزيني.

ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال نقط خمتلفة احلجم ولي�ضت موحدة 

لتزيني القبعة؛

ا�ضتعمال نقط منظمة ولي�ضت مبعرثة لتزيني 

القمي�ص؛

ا�ضتعمال نقط مبعرثة ولي�ضت منظمة لتزيني 

ال�ضروال؛

ü

ü

ü

ا�ضتعملت نقطا خمتلفة احلجم عند تزييني للقبعة؛

ا�ضتعملت نقطا منظمة عند تزييني للقمي�ص؛

ا�ضتعملت نقطا مبعرثة عند تزييني لل�ضروال؛

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

تقدمي عمل دون و�ضخ ول حمو. ü عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

مل اأخرج عن حدود القمي�ص ول القبعة ول ال�ضروال. 

ü
ü

   البهلوان

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

خرى فرديا؛ اإجناز التعليمات الواحدة بعد الأ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية.

•
•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالبهلوان؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني لوحة متثل ر�ضم بهلوان(؛

�سناد:اكت�ضاف اأن النقط التي �ضيوظفها املتعلم هي نقط   من االأ

منظمة، ومعربة، وخمتلفة احلجم؛

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

 - تزيني القبعة بالنقط املختلفة احلجم؛

 - تزيني القمي�ص بالنقط املنظمة؛

 - تزيني ال�ضروال بالنقط املبعرثة.

•
•
•

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



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

تزيني اللوحة 1 بنقط مبعرثة؛

تزيني اللوحة 2 ب�ضكل هند�ضي موحد؛

تزيني اللوحة 3 باأ�ضكال هند�ضية خمتلفة؛

ü
ü
ü

زينت اللوحة 1 بنقط مبعرثة؛

زينت اللوحة 2 ب�ضكل هند�ضي موحد؛

زينت اللوحة 3 باأ�ضكال هند�ضية خمتلفة؛

�ضكال الهند�ضية. ا�ضتعملت النقط والأ

ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال نقط خمتلفة احلجم ولي�ضت موحدة؛

ا�ضتعمال �ضكل هند�ضي موحد؛

ا�ضتعمال اأ�ضكال هند�ضية خمتلفة.

ü
ü
ü

ا�ضتعملت النقط الـمبعرثة عند تزيني اللوحة 1؛

ا�ضتعملت �ضكال هند�ضيا موحدا عند تزيني اللوحة 2؛

ا�ضتعملت اأ�ضكال هند�ضية خمتلفة عند تزيني اللوحة 3؛

ا�ضتعملت النقط ب�ضكل �ضحيح.

ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

üعدم اخلروج عن حدود اللوحات الثالث. اأنني مل اأخرج عن حدود اللوحات الثالث عند التزيني؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü

   البطانية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

خرى فرديا؛ اإجناز التعليمات الواحدة بعد الأ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية. 

•
•
•

 من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالبطانية؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني لوحة م�ضابهة للبطانية التي 

م(؛ ا�ضرتتها الأ

�سناد: اكت�ضاف اأن النقط التي �ضيوظفها املتعلم هي النقط  من االأ

املبعرثة املختلفة احلجم، والنقط املنظمة املوحدة ال�ضكل، والنقط 

املوحدة ال�ضكل واحلجم؛

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

 - تزيني اللوحة 1 بالنقط البعرثة املختلفة احلجم؛

 - تزيني اللوحة 2 بالنقط املنظمة املوحدة ال�ضكل؛

- تزيني اللوحة 3 بالنقط املوحدة ال�ضكل احلجم. 

•
•

•

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



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

تزيني الدفوف الثالثة؛

لوان؛ ا�ضتعمال الأ

لوان واخلطوط. ا�ضتعمال الأ

ü
ü
ü

زينت الدفوف الثالثة؛

ا�ضتعملت النقط؛

ا�ضتعملت اخلطوط؛

لوان. ا�ضتعملت الأ

ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال نقط كبرية احلجم لتزيني الدف1؛

ا�ضتعمال نقط منظمة ولي�ضت مبعرثة لتزيني الدف 2؛

لوان لتزيني الدف3. ا�ضتعمال نقط وخطوط خمتلفة الأ

ü
ü
ü

ا�ضتعملت نقطا كبرية عند تزييني للدف 1؛

ا�ضتعملت نقطا منظمة عند تزييني للدف 2؛

ا�ضتعملت نقطا وخطوطا خمتلفة عند تزييني للدف 3؛

ا�ضتعملت الزلوان لتزيني الدف 3.

ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

تقدمي عمل بدون و�ضخ ول حمو. ü اأنني مل اأخرج عن حدود الدفوف؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü

    الدفوف

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

خرى فرديا؛ اإجناز التعليمات الواحدة بعد الأ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية. 

•
•
•

من العنوان : اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالدفوف؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني ثالثة دفوف ح�ضل عليه 

خوته(؛ املتعلم قبل اإهدائها لإ

�سناد: اكت�ضاف اأن النقط التي �ضيوظفها املتعلم هي  من االأ

نقط كبرية احلجم، ونقط منظمة، ونقط خمتلفة احلجم ثم خطوط 

وتلوينها؛

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

 - تزيني الدف 1 بنقط كبرية احلجم؛ 

 - تزيني الدف 2 بنقط منظمة؛

- تزيني الدف 3 بنقط وخطوط خمتلفة احلجم وتلوينها. 

•
•

•

•

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



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

ا�ضتعمال نقط من نف�ص احلجم؛

 ا�ضتعمال نقط وخطوط خمتلفة ال�ضكل واحلجم.

ü
ü

زينت املوائد الثالث؛

ا�ضتعملت النقط؛

ا�ضتعملت اخلطوط؛

لوان. ا�ضتعملت الأ

ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال نقط من نف�ص احلجم لتزيني املائدة1؛

ا�ضتعمال نقط خمتلفة احلجم لتزيني املائدة2؛

ا�ضتعمال نقط وخطوط خمتلفة والتلوين لتزيني 

املائدة3.

ü
ü
ü

ا�ضتعملت نقطا  من نف�ص احلجم لتزين املائدة )1(؛

ا�ضتعملت نقطا خمتلفة احلجم لتزين املائدة )2(؛

ا�ضتعملت األوانا ونقطا وخطوطا خمتلفة احلجم لتزين املائدة )3(.

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

تقدمي عمل بدون و�ضخ ول حمو؛

 عدم اخلروج عن حدود املوائد خالل التلوين.

ü
ü

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

 مل اأخرج عن حدود املوائد خالل التلوين.

ü
ü

    املائدة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

خرى فرديا؛ اإجناز التعليمات الواحدة بعد الأ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية.

•
•
•

من العنوان : اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باملائدة؛

ب(؛ من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني ثالث موائد �ضنعها الأ

�ضناد حتتوي على نقط موحدة احلجم  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

واأ�ضكال هند�ضية ملونة وغري ملونة، وخطوط؛

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

 - تزيني ااملائدة 1 بنقط من نف�ص احلجم؛

 - تزيني املائدة 2 بنقط خمتلفة احلجم؛

- تزيني املائدة 3 بنقط وخطوط خمتلفة وتلوينها.

•
•
•

•

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



��

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

ا�ضتعمال النقط للتزيني؛

ا�ضتعمال اخلطوط للتزيني؛ 

لوان للتزيني. ا�ضتعمال الأ

ü
ü
ü

زينت �ضمكة با�ضتعمال اخلطوط؛

زينت �ضمكة با�ضتعمال النقط؛

لوان. زينت �ضمكة با�ضتعمال  الأ

ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال خطوط منحنية ولي�ضت م�ضتقيمة عند 

وىل؛ تزيني ال�ضمكة الأ

ا�ضتعمال نقط خمتلفة احلجم ولي�ص مت�ضاوية 

احلجم عند تزيني ال�ضمكة الثانية؛

لوان عند تزيني ال�ضمكة الثالثة. ا�ضتعمال الأ

ü

ü

ü

ا�ضتعملت اخلطوط املنحنية لتزيني �ضمكة؛

ا�ضتعملت نقطا خمتلفة احلجم لتزيني �ضمكة اأخرى؛

لوان لتزيني ال�ضمكة الثالثة. ا�ضتعملت الأ

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

üيقّدم املتعلم عمال بدون و�ضخ ول حمو. مل اأخرج عن حدود ج�ضم ال�ضمكات الثالث؛

 اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü

�ضماك    الأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

اإجناز التعليمات الثالث فرديا تعليمة تعليمةالتحقق الذاتي 

على اإثر اإجناز كل تعليمة على حدة؛

مناق�ضة  بهدف التحقق؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

�ضماك؛ من العنوان : ا�ضتخراج اأن املو�ضوع يتعلق بالأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث )ر�ضم اللوحة، طلب 

امل�ضاعدة(؛

�سناد: اكت�ضاف اأن الر�ضوم التي �ضيعتمدها املتعلم يف  من االأ

التزيني هي: مثلثات فارغة وممتلئة، دوائر فارغة وممتلئة، خطوط 

منحنية؛

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

 - تزيني �ضمكة بخطوط منحنية؛

حجام؛ - تزيني �ضمكة اأخرى بنقط خمتلفة الأ
 

- تزيني ال�ضمكة الثالثة باألوان من اختيار املتعلم.

•
•

•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الفنية الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ



��

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم عمال 

ل يخرج عن اإطار 

املزهريات الثالث 

وخاليا من الو�ضخ.

•

يزّين املتعلم املزهرّية 1باأ�ضكال 

هند�ضية.

.../2

• يزّين املتعلم مزهرّية.

.../1

•
تعليمة 1

 يزّين املتعلم املزهرّية 2

باأ�ضكال ع�ضوّية.   

.../2

•
•

يزّين املتعلم مزهرّية.

.../1

•
تعليمة 2

يزّين املتعلم املزهرّية 3 باأ�ضكال ع�ضوّية 

وهند�ضية.

.../2

• يزّين املتعلم مزهرّية.

.../1

•
تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

املزهرية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة الت�ضحيح

املراحل

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

اإجناز التعليمات الثالث فرديا تعليمة تعليمةالتحقق الذاتي 

على اإثر اإجناز كل تعليمة على حدة؛

مناق�ضة بهدف التحقق؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن املو�ضوع يتعلق باملزهرية؛

خت لثالث   من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث )�ضنعت الأ

مزهريات وطلب تزيينها(؛

�ضكال التي �ضيعتمدها  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ  من االأ

املتعلم يف التزيني هي: اأ�ضكال هند�ضية ) دوائر،مربعات، 

م�ضتطيالت...( واأ�ضكال ع�ضوية؛

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

 - تزيني املزهرية 1 باأ�ضكال هند�ضية؛

 - تزيني املزهرية 2 باأ�ضكال ع�ضوية؛

- تزيني املزهرية 3 بباأ�ضكال هند�ضية وع�ضوية.

•
•

•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية الفنية الو�سعية 2الـمرحلة 3الكفاية االأ



��

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

التزيني باخلطوط؛

التزيني بالنقط؛

ü
ü

ا�ضتعملت اخلطوط لتزيني الكف 1؛

ا�ضتعملت النقط لتزيني الكف 2؛

ا�ضتعملت اأ�ضكال هند�ضية لتزيني الكف 3.

ü
ü
ü

دنى التحكم الأ

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

كنت قد:

ا�ضتعمال خطوط  متموجة ولي�ص خطوطا م�ضتقيمة 

لتزيني الكف 1؛ 

الكف  لتزيني  مقبول  ب�ضكل  منظمة  نقط  ا�ضتعمال 

2؛
�ضكال الهند�ضية ولي�ص خطوطا ع�ضوية  ا�ضتعمال الأ

لتزيني الكف 3؛.

ü

ü

ü

ا�ضتعملت اخلطوط املتموجة لتزيني الكف 1؛

ا�ضتعملت النقط املنظمة لتزيني الكف 2؛

�ضكال الهند�ضية لتزيني الكف 3. ا�ضتعملت الأ

ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من: معيار الإ

الكفوف  اإطار  عن  اخلروج  دون  عمال  املتعلم  يقّدم 

ودون و�ضخ.

ü اأنني زينت الكفوف دون اخلروج عن اإطارها؛

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü

   الـحـناء

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

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

اإجناز التعليمات الثالث فرديا تعليمة تعليمةالتحقق الذاتي 

على اإثر اإجناز كل تعليمة على حدة؛

مناق�ضة  بهدف التحقق؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باحلناء؛

خت يف تزيني كفيها   من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث )رغبة الأ

باحلناء ،طلب امل�ضاعدة(؛

�سناد: اكت�ضاف اأن النماذج التي يظيفها املتعلم هي:   من االأ

اأ�ضكال ع�ضوية واأ�ضكال هند�ضية وخطوط؛

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

  - تزيني الكف 1 بخطوط متموجة؛

 - تزيني الكف 2 بنقط منظمة؛

- تزيني الكف 3 باأ�ضكال هند�ضية.

•
•

•

•

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



��

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة العر�ص مع2: �سالمة اأدوات املاّدة مع1: املالءمة

يقّدم املتعلم عمال 

دون اخلروج عن اإطار 

احل�ضالت ودون �ضطب 

ولحمو.

•

الة 1 باخلطوط. يزّين املتعلم احل�ضّ

.../2

• الة.   يزّين املتعلم ح�ضّ

.../1

•
تعليمة 1

الة 2 باأ�ضكال  يزّين املتعلم احل�ضّ

هند�ضية ملّونة.   

.../2

• الة. يزّين املتعلم ح�ضّ

.../1

•

تعليمة 2

الة 3 بالّنقط. يزّين املتعلم احل�ضّ

.../2

• الة.  يزّين املتعلم ح�ضّ

.../1

•
تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

  احل�ضالة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة الت�ضحيح

املراحل

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

اإجناز التعليمات الثالث فرديا تعليمة تعليمةالتحقق الذاتي 

على اإثر اإجناز كل تعليمة على حدة؛

مناق�ضة بهدف التحقق؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان: ا�ضتخراج اأن املو�ضوع يتعلق باحل�ضالة؛

خت على تزيني 3   من ال�سياق: ا�ضتخراج املهمة )م�ضاعدة الأ

ح�ضالت من �ضنعها(؛

�سناد: اكت�ضاف اأن النماذج التي �ضيعتمدها املتعلم يف   من االأ

التزيني هي: خطوط خمتلفة ونقط واأ�ضكال هند�ضية؛

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

 - تزيني احل�ضالة 1 باخلطوط؛

 - تزيني احل�ضالة 2 باأ�ضكال هند�ضية ملونة؛

- تزيني احل�ضالة 3 بالنقط.

•
•

•

•

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



�0

�ضا�ضية و مراحلها  يف الرتبية البدنية الكفاية الأ

املرحلة 1

�ضتاذ )ة(، يوؤدي املتعلم )ة( حركات بدنية  وىل، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة اجناز الأ وىل من ال�ضنة الأ يف نهاية املرحلة الأ

متنا�ضقة يف اجلري والقفز والرمي.

املرحلة 2 

�ضتاذ )ة( ، يوؤدي املتعلم )ة( حركات بدنية  وىل، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة اجناز الأ يف نهاية املرحلة الثانية من ال�ضنة الأ

متنا�ضقة يف اجلري والقفز والرمي وامل�ضي واألعاب املالحظة والرتكيز والنتباه يف ف�ضاءات خمتلفة.

املرحلة 3

�ضتاذ )ة( ، يوؤدي املتعلم )ة( حركات بدنية  وىل، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة اجناز الأ يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة الأ

فردية وجماعية. منظمة 

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

�ستاذ )ة(، يوؤدي املتعلم  وىل، ويف و�سعية دالة وعرب حماكاة اجناز االأ يف نهاية املرحلة الرابعة من ال�سنة االأ

)ة( حركات بدنية منظمة فردية وجماعية بتوظيف الذات.

وىل ال�ضنــة الأ



�1

اَحِة اأَْلَعُب يِف ال�سَّ

ِدقاِئَك. جْنازِ ُم�ضاَبَقٍة َبنْيَ اأَ�ضْ َطَلَبْت ِمْنَك اأ�ْضَتاَذُتَك اأن ُت�ضاِعَدَها َعَلى اإِ

امل�سار 1

امل�سار 2

امل�سار 3

20 مرتا

التعليـمة : 

ُمَتَنا�ِضَقًة . ًة  َبَدِنَيَّ َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ِذ اْلـَم�َضاَرات الثالث ُم�ض نَِفّ  -

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



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

اجلري؛

القفز؛

الرمي.

ü
ü
ü

 قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛

قمت بالرمي.

ü
ü
ü

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

قطع كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ القفز يف الأ

عدم تاوز عالمة الرمي .

ü
ü
ü

قطعت كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

مل اأ�ضقط اأحد احلواجز؛

مل اأتاوز عالمة الرمي. 

ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني: معيار الإ

قل؛ اإ�ضابة هدفني على الأ

عدم اخلروج عن امل�ضارات الثالثة.

ü
ü

قل؛ �ضجلت هدفني على الأ

 اأجنزت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة ون�ضف؛

مل اأخرج من امل�ضارات الثالثة.

ü
ü
ü

   األعب يف ال�ضاحة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

ال�ضتثمار   3 نتاج الإ   2  1   الفهم

خرى  اإجناز امل�ضارات الواحدة تلو الأ

فرديا؛

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان : اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باللعب يف ال�ضاحة؛

�ضدقاء(؛ من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة املعلمة على اإجناز م�ضابقة بني الأ

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات التي على املتعلمني قطعها.اكت�ضاف احلركات  من اأداء االأ

الريا�ضية املراد اإجنازها: اجلري، القفز، الرمي، اإ�ضابة الهدف والرجوع؛

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

 - امل�ضار 1: اجلري- القفز- اجلري- الرمي- اإ�ضابة الهدف- الرجوع؛

 - امل�ضار 2: اجلري- القفز- اجلري- الرمي- اإ�ضابة الهدف- الرجوع؛

- امل�ضار3: اجلري- القفز- اجلري- القفز- الرمي- اإ�ضابة الهدف- الرجوع.

•
•
•

•

�ضبكة التحقق

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



��

ْفِل  ِللِطّ
ُّ

اَْلَيْوُم الَعامَلِي

اِلَيِة ِلْلُم�َضاَرَكِة يِف  اَلَثِة التَّ َن َعَلى اْلـَم�َضاَراِت الثَّ
ُّ
َمر �ْضَتاَذُة التَّ ِة، َطَلَبْت ِمْنِك الأ ِبَيِة اْلَبَدِنيَّ ْ ِة الرتَّ يِف ِح�ضَّ

ْفِل.  ِللِطّ
ّ

ْحِتَفاِل ِباْلَيْوِم اْلَعاَلـِمِي اْلِ

20 مرتا

التعليـمة : 

ُمَتَنا�ِضَقًة. ًة  َبَدِنَيَّ َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ُم�ض اْلـَم�َضاَرات الثالث  ِذ  نَِفّ  -

امل�سار 1

امل�سار 2

امل�سار 3

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

اجلري؛

القفز؛

الرمي.

ü
ü
ü

 قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛

قمت بالرمي.

ü
ü
ü

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

قطع كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ القفز يف الأ

عدم تاوز عالمة الرمي .

ü
ü
ü

قطعت كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

مل اأ�ضقط اأحد احلواجز؛

مل اأتاوز عالمة الرمي. 

ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني: معيار الإ

قل؛ اإ�ضابة هدفني على الأ

عدم اخلروج عن امل�ضارات الثالثة.

ü
ü

قل؛ �ضجلت هدفني على الأ

 اأجنزت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة ون�ضف؛

مل اأخرج من امل�ضارات الثالثة.

ü
ü
ü

   اليوم العاملي للطفل

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

ال�ضتثمار  3 نتاج الإ   2  1   الفهم

اإجناز امل�ضارات الواحدة تلو 

خرى فرديا؛ الأ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باليوم العاملي للطفل؛

 من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )القيام مب�ضابقة مبنا�ضبة اليوم العاملي للطفل(؛

�ستاذ :- اكت�ضاف امل�ضارات الثالث و احلركات البدنية التي �ضينجزها   من اأداء االأ

املتعلم: )اجلري، القفز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع(؛

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

 - امل�ضار 1: اجلري، القفز على احلواجز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 - امل�ضار 2: اجلري، القفز على عالمات، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع،

- امل�ضار 3: اجلري، القفز على عالمات، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع.

•
•
•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 1الكفاية االأ



��

َنَت�ساَبُق يِف َحِديَقِة َمْنِزِلنا

ديقاِتها يِف َحديَقِة اْلـَمْنِزِل. جْنازِ ُم�ضاَبَقٍة َمَع �ضَ َطَلَبْت ِمْنَك اأْخـُتَك ُم�ضاَعَدَتها َعَلى اإِ

امل�سار 1

امل�سار 2

امل�سار 3

20 مرتا
التعليمة: 

ُمَتَنا�ِضَقًة . ًة  َبَدِنَيَّ َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ِذ اْلـَم�َضاَرات الثالث ُم�ض نَِفّ  -

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

اجلري؛

القفز؛

القذف.

ü
ü
ü

 قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛

قمت بالقذف.

ü
ü
ü

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

قطع كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ القفز يف الأ

عدم تاوز عالمة الرمي .

ü
ü
ü

قطعت كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

مل اأ�ضقط اأحد احلواجز؛

مل اأتاوز عالمة الرمي. 

ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني: معيار الإ

قل؛ اإ�ضابة هدفني على الأ

عدم اخلروج عن امل�ضارات الثالثة.

ü
ü

قل؛ �ضجلت هدفني على الأ

 اأجنزت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة ون�ضف؛

مل اأخرج من امل�ضارات الثالثة.

ü
ü
ü

   نت�ضابق يف حديقة منزلنا

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

ال�ضتثمار   3 نتاج الإ   2  1   الفهم

اإجناز امل�ضارات الواحدة تلو 

خرى فرديا؛ الأ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان:اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالت�ضابق يف حديقة املنزل ؛

خت على اإجناز م�ضابقة مع �ضديقتها يف  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة الأ

حديقة املنزل(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث التي �ضيقطعها املتعلمون. اكت�ضاف  من اأداء االأ

احلركات البدنية املراد اإجنازها: اجلري، القفز والقذف، والرجوع؛

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

 - امل�ضار 1: جري، قفز، جري، قذف مع اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 - امل�ضار 2: جري، قفز، جري، قذف مع اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 - امل�ضار 3: جري، قفز، جري، قذف مع اإ�ضابة الهدف، الرجوع. 

•
•

•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

 ِلْلَمْراأَِةِ
ُّ

َاْلَيْوُم الَعامَلِي

اأَِة.
ْ
 ِلْلَمر

ّ
نْـَجاِز ُم�َضاَبَقٍة ِلُزَماَلِئَك ِبـُمَنا�َضَبِة اْلَيْوِم اْلَعاَلـِمِي �ْضَتاَذُة ُم�َضاَعَدَتَها َعَلى اإِ َطَلَبْت ِمْنِك الأ

20 ِمرْتًا

التعليـمة : 

ُمَتَنا�ِضَقًة . ًة  َبَدِنَيَّ َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ِذ اْلـَم�َضاَرات الثالث ُم�ض نَِفّ  -

امل�سار 1

امل�سار 2

امل�سار 3

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

دنى التحكم الأ
دنى: معايري احلد الأ

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

اجلري؛

القفز؛

الرمي.

ü
ü
ü

 قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛

قمت بالرمي.

ü
ü
ü

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

قطع كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ القفز يف الأ

عدم تاوز عالمة الرمي.

ü
ü
ü

قطعت كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

مل اأ�ضقط اأحد احلواجز؛

مل اأتاوز عالمة الرمي. 

ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن: معيار الإ

قل؛ اإ�ضابة هدفني على الأ

عدم اخلروج عن امل�ضارات الثالثة.

ü
ü

قل؛ �ضجلت هدفني على الأ

 اأجنزت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة ون�ضف؛

مل اأخرج من امل�ضارات الثالثة.

ü
ü
ü

   اليوم العاملي للمراأة

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

ال�ضتثمار   3 نتاج الإ   2  1   الفهم

اإجناز امل�ضارات الواحدة تلو 

خرى فرديا؛ الأ

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باليوم العاملي للمراأة؛

�ضتاذة على اإجناز م�ضابقة(؛ من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة الأ

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث التي �ضيقطعها املتعلمون. اكت�ضاف  من اأداء االأ

احلركات البدنية املراد اإجنازها: اجلري، القفز والقذف، والرجوع؛

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

 - امل�ضار 1: جري، قفز، جري، قذف مع اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 - امل�ضار 2: جري، قفز، جري، قذف مع اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 - امل�ضار 3: جري، قفز، جري، قذف مع اإ�ضابة الهدف، الرجوع. 

•
•
•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ



��

ْلعاِب اُء االأَ َفَََََ�سَ

ْلعاِب ، َفَطَلَب ِمْنَك اأَْن ُت�ضاِعَدُه. ِدقاِئَك يف َف�ضاِء الأَ �ضْ
ُط ُم�ضاَبَقًة ِلأ َم اْلـُمَن�ِضّ نَظَّ

20 مرتا
التعليـمة : 

ُمَتَنا�ِضَقًة . ًة  َبَدِنَيَّ َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ِذ اْلـَم�َضاَرات الثالث ُم�ض نَِفّ  -

امل�سار 1

امل�سار 2

امل�سار 3

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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دنى التحكم الأ نتاج : اأحتقق مما يلي: املعيار 1. مالءمة الإ

القيام باجلري؛

القيام بالقفز ؛

القيام بالنعراج.

ü
ü
ü

قمت باجلري؛

قمت بالقفز؛

قمت بالتوازن؛

قمت بالنعراج.

ü
ü
ü
ü

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

عدم اإ�ضقاط اأي حاجز؛

القيام بالنعراج اإىل اليمني عند العالمة 

املخ�ض�ضة؛

ماكن املحددة . القيام بالقفز يف الأ

ü
ü

ü

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. 

ü
ü
ü
ü

تقان: املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق مما يلي: معيار الإ

القيام بقطع امل�ضارات دون اأخطاء.   قطعت امل�ضارات دون اأخطاء؛

 قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة و15 ثانية .

ü
ü

لعاب     ف�ضاء الأ

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

ال�ضتثمار   3 نتاج الإ   2  1   الفهم

خرى  اإجناز امل�ضارات الواحدة تلو الأ

فرديا؛

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باللعب؛ من ال�ضياق: اكت�ضاف احلدث )تنظيم 

م�ضابقة(.- اكت�ضاف امل�ضارات الثالث؛

�ستاذ: اكت�ضاف اأن احلركات البدنية املراد اجنازها هي )اجلري، القفز،   من اأداء االأ

النعراج، رمي، قذف الكرة، اإ�ضابة الهدف، للرجوع(؛

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

الرجوع؛  الهدف،  اإ�ضابة  الكرة،  قذف  النعراج،  اجلري،   1- 

الرجوع؛ الهدف،  اإ�ضابة  الكرة،  رمي  القفز،  النعراج،   -2اجلري، 

الرجوع. الهدف،  اإ�ضابة  الكرة،  رمي  القفز،  النعراج،  -3اجلري، 

•

•

•

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ



�1

ِم يف اْلـُمَخيَّ

ِع اْلـُمَت�ضاِبِقنَي ِمْن َبنْيِ 
َ
جْنازِ مُم�ضاَبَقٍة ِلْخِتياِر اأَ�ْضر َبُة  ُم�ضاَعَدَتها َعَلى اإِ في َطَلَبْت ِمْنَك املَْدِرّ

ْ
ي ِم ال�ضَّ يف اْلـُمَخيَّ

ِدقاِئَك. اأَ�ضْ

20 مرتا

التعليـمة : 

ُمَتَنا�ِضَقًة. ًة  َبَدِنَيَّ َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ُم�ض اْلـَم�َضاَرات الثالث  ِذ  نَِفّ  -

امل�سار 1

امل�سار 2

امل�سار 3

�سا�سية 1الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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يف املخيم

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

�ضبكة التحقق

املراحل

ال�ضتثمار   3 نتاج الإ   2  1   الفهم

خرى  اإجناز امل�ضارات الواحدة تلو الأ

فرديا؛

مناق�ضة بهدف التحقق الذاتي؛

معاجلة فورية. 

•

•
•

من العنوان: من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق باملخيم؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )اإجناز م�ضابقة يف املخيم لختيار اأجود املت�ضابقني(؛ 

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث  - اكت�ضاف اأن احلركات البدنية التي  من اأداء االأ

�ضينجزها املتعلم هي: )اجلري، النعراج، القفز، الرمي القذف، الرجوع(؛

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

 امل�ضار -1 اجلري، النعراج، مترير الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

 امل�ضار -2 النعراج، القفز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

امل�ضار -3 اجلري، النعراج، القفز.

•
•
•

•

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

القيام بحركات بدنية؛

اتباع امل�ضالك املقرتحة.

ü
ü

قمت بحركات بدنية؛

اتبعت امل�ضالك املقرتحة؛

رميت بالكرة.

ü
ü
ü

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

القيام باحلركات البدنية املنا�ضبة لكل م�ضلك؛

احرتام التعليمات املذكورة لكل م�ضلك.

ü
ü

قمت باحلركات البدنية املنا�ضبة لكل م�ضلك؛

احرتمت التعليمات املذكورة لكل م�ضلك؛

ا�ضتعملت الكرة كما هو مطلوب.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنك:

قمت بحركات مرتبة.  ü قمت بحركات منتظمة؛

قمت بحركات مرتبة.

ü
ü

�سا�سية 3الـم�ستوى 1الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ
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