
�



�

الفهر�س

3

5

7

25

43

52

61

70

املقدمة

�ضبكة ا�ضتثمار الو�ضعيات

اللغة العربية

الريا�ضيات

�ضالمية الرتبية الإ

الن�ضاط العلمي

الرتبية الفنية

الرتبية البدنية             



�

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
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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

طر  مازيغية ووزارة الرتبية الوطنية والتعليم العلي وتكوين الأ مازيغية يف اإطار ال�ضراكة بني املعهد امللكي لالأ 1   مت اإعداد الدلئل املتعلقة بتدري�ص اللغة الأ
والبحث العلمي.
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�ضبكة ا�ضتثمار الو�ضعيات1 و2 يف خمتلف املواد

دماج: الو�ضعية 1 ة تعلُّم الإ و�ضعيَّ

املتعلم )ة( �ستاذ )ة( االأ

ي�ضتخرج من العنوان بيانات م�ضاعدة على 

جناز؛ الفهم فالإ

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

جناز؛ الفهم فالإ

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

جناز؛ الفهم فالإ

يحّدد بعباراته املهّمة املطلوبة؛

نتاج املنتظر.  يحّدد بعباراته موا�ضفات الإ

ü

ü

ü

ü

ü

يطلب م�ضاهدة الو�ضعية؛

يطلب قراءة العنوان اأو يقراأ العنوان من اأجل ا�ضتخراج
 

جناز؛ البيانات امل�ضاعدة على الفهم فالإ

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

جناز؛ امل�ضاعدة على الفهم فالإ

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

جناز؛ الفهم فالإ

يحث على قراءة التعليمات اأو يقراأ الّتعليمات من اأجل فهم املهّمة 

نتاج املنتظر؛ وموا�ضفات الإ

يتحّقق من اأّن املتعّلمني فهموا جّيدا املهّمة املراد اإجنازها من خالل 

التعبري عن ذلك بلغتهم وباأ�ضلوبهم؛

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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ت

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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ة
م

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
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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

ة 3
ط

ح
امل

 

ة
جل

عا
مل
وا

ق 
ق

ح
لت

ا



�

�ضا�ضية و مراحلها  يف اللغة العربية  الكفاية الأ

يف املجال ال�سفوي

املرحلة 1

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

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

الرتاكيب )اجلملة الفعلية: املفعول به، واجلملة ال�ضمية: اخلرب املفرد(، ويف ال�ضرف والتحويل )املجرد واملزيد(، ويف اأ�ضاليب 

ال�ضرد و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار.

املرحلة 2 

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

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

ويف الرتاكيب )اجلملة الفعلية: اجلار واملجرور، واجلملة ال�ضمية: اخلرب جار وجمرور(، ويف ال�ضرف والتحويل )الفعل ال�ضحيح: 

املهموز وامل�ضعف(، ويف اأ�ضاليب ال�ضرد و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار.

املرحلة 3

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

و�ضفيا و/اأو حواريا من اأربع جمل للتعليمات الثالث، معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف النطق )مراعاة 

داء املعرب، ويف الرتاكيب )اجلملة الفعلية: املفعول فيه وال�ضمية: اخلرب جملة(، ويف ال�ضرف والتحويل  خمارج احلروف(، والأ

جوف والناق�ص( ويف اأ�ضاليب ال�ضرد و/اأو الو�ضف و/اأو احلوار. )الأ

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

يف نهاية ال�سنة  الثانية، ينتج املتعلم �سفويا يف و�سعية توا�سلدالة ن�سا �سرديا و/اأو و�سفيا و/اأو حواريا من اأربع 

داء املعرب، ويف الرتاكيب  جمل، معتمدا على �سور ون�سو�ص، موّظفا ر�سيده اللغوي ومكت�سباته يف النطق واالأ

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

ال�ضنــة الثانية
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يف املجال الكتابي

املرحلة 1

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

مالء)»الـ« ال�ضم�ضية و«الـ« القمرية، وهمزتا الو�ضل والقطع(، ويف الرتاكيب  معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي مكت�ضباته يف الإ

)اجلملة الفعلية: املفعول به، واجلملة ال�ضمية: اخلرب املفرد(، ويف ال�ضرف والتحويل )املجرد واملزيد(، ويف اأ�ضاليب كتابة الن�ص ال�ضردي 

و/اأو الو�ضفي.

املرحلة 2 

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

مالء )التاء املب�ضوطة والتاء املربوطة(، ويف الرتاكيب )اجلملة الفعلية: اجلار  معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الإ

واملجرور، واجلملة ال�ضمية: اخلرب جار وجمرور(، ويف ال�ضرف والتحويل )الفعل ال�ضحيح: املهموز وامل�ضعف(، ويف اأ�ضاليب  كتابة الن�ص 

ال�ضردي و/اأو الو�ضفي.

املرحلة 3

ا �ضرديا و/اأو و�ضفيا من اأربع جمل للتعليمات  يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة  الثانية ، ينتج املتعلم كتابيا يف و�ضعية توا�ضل دالة ن�ضّ

مالء )الهمزة ال�ضاكنة واملتحركة(، ويف الرتاكيب )اجلملة الفعلية:  الثالث، معتمدا على �ضور، موّظفا ر�ضيده اللغوي ومكت�ضباته يف الإ

جوف والناق�ص( ويف اأ�ضاليب  كتابة الن�ص ال�ضردي و/اأو الو�ضفي. املفعول فيه وال�ضمية: اخلرب جملة(، ويف ال�ضرف والتحويل )الأ

�سا�سية 2 املرحلة 4: الكفاية االأ

يف نهاية ال�سنة  الثانية ، ينتج املتعلم كتابيا يف و�سعية توا�سل دالة ن�سا �سرديا و/اأو و�سفيا من اأربع جمل، معتمدا 

رف والتحويل، ويف اأ�ساليب   مالء ويف الرتاكيب ويف ال�سّ على �سور، موّظفا ر�سيده اللغوي ومكت�سباته يف االإ

كتابة الن�ص ال�سردي و/اأو الو�سفي . 
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�ضبكة التحقق

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

احلديث عن عبارات الرتحيب؛

احلديث عن اللعب مع اأبناء العم؛

ذكر احلديث الذي دار بني الطفل واأبناء العم.

ü
ü
ü

�ضرة عمي؛ حتدثت عن عبارات الرتحيب التي قلتها لأ

مي عن لعبي مع اأبناء عمي؛ حكيت لأ

ذكرت احلديث الذي دار بيننا؛

قل. عربت باأربع جمل على الأ

ü
ü
ü
ü

دنى التحكم الأ

املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد : اأحتقق من 

اأنني:

ا�ضتعمال اجلملة الفعلية مع املفعول به ؛ 

ا�ضتعمال امل�ضارع مع �ضمري املتكلم؛

مر. ا�ضتعمال الأ

ü
ü
ü

عربت بجمل �ضحيحة؛

خطاء. عربت بجمل خالية من الأ

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

ال�ضوت وا�ضح وم�ضموع ومالئم ملقام التوا�ضل؛

التنغيم املالئم للمقام.

ü
ü

اأن �ضوتي وا�ضح وم�ضموع؛ 

�ضارات واحلركات املالئمة ملقام التوا�ضل؛ ا�ضتعملت الإ

تنغيمي مالئم للمقام.

ü
ü
ü

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

�ضيويف  

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى )تعليمة1(؛

وىل فرديا، تعقبه على الفور  اإجناز التعليمة الأ

مناق�ضة وحتقق؛

تقا�ضم يف جمموعات ثنائية )تعليمة2(؛

اإجناز التعليمة الثانية فرديا، تعقبه مناق�ضة وحتقق 

على الفور؛

جناز تعقبه  اإجناز التعليمة الثالثة فرديا، تقدمي الإ

مناق�ضة وحتقق على الفور؛

نتاج املت�ضل بالتعليمات الثالث؛ اإعادة تقدمي الإ

نتاجات )يف ح�ضة   معاجلة مركزة بعد حتليل الإ

لحقة(.

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

من العنوان: ا�ضتخراج العالقة احلميمية بينك وبني ال�ضيوف، ا�ضتح�ضار 

عادات وتقاليد ا�ضتقبال ال�ضيوف؛

م  من ال�سياق: ا�ضتخراج:  احلدث )زيارة اأ�ضرة العم خالل النهار، غياب الأ

طار املكاين والزمني وال�ضخ�ضيات  عن البيت وبقاء الطفل يف البيت( والإ

م والبن؛ �ضرية التي تربط بينهم وطرفا احلديث :الأ والعالقة الأ

�ضخا�ص: اأ�ضرة تتاألف من 4  طار املكاين و الأ �سناد: ا�ضتخراج: الإ من االأ

حداث:طفل )ي�ضتقبل بحرارة اأ�ضرة عمه، اأطفال يلعبون يف هدوء  اأفراد، والأ

وي�ضتعملون جهاز الكمبيوتر(؛

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

م عن الرتحيب بالزوار، يحكي  قل، املحتوى: يحدث الطفل الأ جمل على الأ

طفال اأثناء  لها عن اللعب مع اأبناء العم ويذكر لها احلديث الذي دار بني الأ

الزيارة(.

•

•

•

•
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�ضبكة التحقق

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

خت؛ ذكر �ضبب بقاء الأ

طلب امل�ضاعدة؛

تقدمي اقرتاح.

ü
ü
ü

ذكرت �ضبب بقاء اأختي معي يف البيت؛

طلبت امل�ضاعدة من اأختي؛

اقرتحت األعابا؛

قل. عربت بثالث جمل على الأ

ü
ü
ü
ü

دنى التحكم الأ

املعيار 2. ال�ضتخدام ال�ضليم للموارد : اأحتقق من 

اأنني:

التعبري بلغة �ضليمة وجمل �ضحيحة. ü خطاء حتدثت بلغة �ضليمة وخالية من الأ

خطاء. عربت بجمل خالية من الأ

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

ال�ضوت وا�ضح وم�ضموع ومالئم ملقام التوا�ضل.؛

التنغيم املالئم للمقام.

ü
ü

اأن �ضوتي وا�ضح وم�ضموع؛ 

�ضارات واحلركات املالئمة ملقام التوا�ضل؛ ا�ضتعملت الإ

تنغيمي مالئم للمقام.

ü
ü
ü

اأخت متعاونة  

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مهلة للتفكري؛

التعليمات الثالث، تعليمة تعليمة، فرديا؛ اإجناز 

تقدمي اإجناز كل تعليمة على حدة؛

الذاتي؛ الت�ضحيح  بهدف  مناق�ضة 

فورية؛ معاجلة 

بالتعليمات الثالث فرديا؛ نتاج املت�ضل  تقدمي الإ

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات جميع 

املتعلمني )يف ح�ضة لحقة(.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

خت؛ �ضرية ومزايا الأ من العنوان: ا�ضتخراج حميمية العالقة الأ

ب  �ضخا�ص )الأ طار املكاين )البيت( والأ من ال�سياق، ا�ضتخراج: الإ

�ضرة،  حداث: )وجود عمة مري�ضة �ضتزورها الأ م والطفالن( والأ والأ

عيادة املري�ص و�ضلة الرحم، بقاء الطفل يف البيت(؛

طار املكاين  �ضرة( والإ �ضخا�ص )اأفراد الأ �سناد: ا�ضتخراج الأ من االأ

حداث ) ا�ضتعداد الوالدين للخروج، بقاء الطفلني يف  )البيت( والأ

البيت، الطفالن يلعبان، الطفالن ينجزان واجباتهما يف احلالة الثانية(؛

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

�ضباب، طلب امل�ضاعدة،  قل واملحتوى: ذكر الأ ثالث جمل على الأ

اقرتاح األعاب(.

•
•

•

•

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

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

ن�ضطة التي قام بها الطفل؛ اإخبار ال�ضديق بالأ

عمال التي قام بها الزمالء؛ احلديث عن الأ

ن�ضطة التي نظمتها املدر�ضة. احلديث عن الأ

ü
ü
ü

ن�ضطة التي قمت بها؛ اأخربت �ضديقي بالأ

عمال التي قام بها زمالئي؛ حكيت ل�ضديقي الأ

ن�ضطة التي نظمتها مدر�ضتي؛ اأخربت �ضديقي عن الأ

قل. كتبت ثالث جمل على الأ

ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال جمل مفيدة؛

ا�ضتعمال اأدوات الربط؛

ا�ضتعمال املخاطب »اأنت«.

ü
ü
ü

خطاء؛ كتابتي خالية من الأ

ا�ضتعملت »و«، »ف«، »ثم«؛

كتبت جمال مفيدة.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

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

اأن الورقة خالية من الت�ضطيب.

ü
ü

يوم ناجح  

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات جميع 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة؛

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة؛

تقدمي اإجناز 

التعليمات الثالث 

فرديا. 

ü
ü

ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأن هناك احتفال، ن�ضاط، تظاهرة، فرحة...

طار املكاين )املدر�ضة( والزمني )اليوم  من ال�سياق: ا�ضتخراج  الإ

الوطني للتعاون املدر�ضي( والن�ضاط املدر�ضي )احتفال ، قيمة هذا اليوم 

بالن�ضبة للمتعاونني ال�ضغار، مفهوم التعاون، وجود برنامج عمل خمتلف 

عن اأيام الدرا�ضة العادية، ...(؛

طار املكاين )�ضاحة  �سناد: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )تالميذ( والإ من االأ

املدر�ضة(؛

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

قام  التي  ن�ضطة  الأ عن  �ضديقه  يحدث  املحتوى:  قل،  الأ على  جمل   3
بها  ويحكي عما قام به زمالوؤه ويخرب عما قامت به املوؤ�ض�ضة خالل 

اليوم الوطني للتعاون املدر�ضي(. 

•
•

•

•

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

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

خبار بالنتيجة؛ الإ

احلديث عن اجلائرة؛

الت�ضاوؤل عن الهدية.

ü
ü
ü

اأخربت اأبي بالنتيجة؛

حتدثت عن اجلائزة التي ت�ضلمتها من اأ�ضتاذي؛

�ضاألته عن الهدية التي �ضيقدمها يل عند عودته؛

قل. كتبت ثالث جمل على الأ

ü
ü
ü
ü

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

مالء؛ احرتام قواعد الإ

احرتام عالمات الرتقيم.

ü
ü

خطاء؛ كتابتي خالية من الأ

و�ضعت النقط يف اآخر اجلمل؛

كتبت جمال مفيدة.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

اخلط وا�ضح؛

خلو الورقة من الت�ضطيب.

ü
ü

اأن خطي وا�ضح ومقروء؛

اأن الورقة خالية من الت�ضطيب.

ü
ü

فرحة النجاح  

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

مهلة للّتفكري؛

اإجناز الّتعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

نتاج  تقدمي الإ

تعليمة تعليمة. 

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأن هناك  فرحة مبنا�ضبة النجاح ، اإح�ضا�ص خا�ص 

لدى كل متعلم؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج املكان والزمن )املوؤ�ض�ضة، نهاية ال�ضنة الدرا�ضية(

ب الغائب بوا�ضطة  حداث: احل�ضول على نتيجة ح�ضنة ، اإخبار الأ الأ

ب يف مدينة غري املدينة التي  ر�ضالة، فرحة مبنا�ضبة هذا النجاح ،وجود الأ

يقطنها التلميذ؛

�سناد: ا�ضتخراج: املكان: املوؤ�ض�ضة، الزمن: نهاية ال�ضنة  من االأ

�ضخا�ص: تالميذ واأطر املوؤ�ض�ضة،احلدث: احتفال نهاية ال�ضنة  الدرا�ضية، الأ

طفال بهذا احلدث، توزيع هدايا؛ الدرا�ضية، فرحة الأ

نتاج املنتظر:اإنتاج كتابي ) ن�ضا / ر�ضالة(، احلجم:  من التعليمة: الإ

عن  ويحدثه  جناحه  عن  اأباه  الطفل  :يخرب  قل،املحتوى  الأ على  جمل   3
الهدية التي قدمها له اأ�ضتاذه مبنا�ضبة جناحه. وي�ضاأله عما �ضيقدم له كهدية 

عند عودته من ال�ضفر.

•

•

•

•

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



��

�ضبكة التحقق

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

ذكر �ضبب العتذار عن اللعب؛

احلديث عما يح�ص به الطفل؛

اقرتاح اللعب يف البيت.

ü
ü
ü

ذكرت طلب �ضديقي عن اللعب خارج البيت؛

عربت عن اعتذاري عن اللعب معه خارج البيت؛

حتدثت عما اأح�ص به؛

اقرتحت على �ضديقي اللعب معه يف البيت.

ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال اجلملة الفعلية واجلملة ال�ضمية؛

ا�ضتعمال الو�ضف )حالة مري�ص(.

ü
ü

تكلمت بلغة �ضليمة؛

خطاء عربت بجمل خالية من الأ

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني:

ال�ضوت وا�ضح وم�ضموع ومالئم ملقام التوا�ضل؛

التنغيم املالئم للمقام.

ü
ü

اأن �ضوتي وا�ضح وم�ضموع؛ 

�ضارات واحلركات املالئمة ملقام التوا�ضل؛ ا�ضتعملت الإ

تنغيمي مالئم للمقام.

ü
ü
ü

العب معي  

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى )تعليمة1(؛

وىل فرديا، تعقبه على الفور مناق�ضة وحتقق؛ اإجناز التعليمة الأ

تقا�ضم يف جمموعات ثنائية )تعليمة2(؛

اإجناز التعليمة الثانية فرديا، تعقبه مناق�ضة وحتقق على الفور؛

جناز تعقبه مناق�ضة وحتقق على  اإجناز التعليمة الثالثة فرديا، تقدمي الإ

الفور؛

نتاج املت�ضل بالتعليمات الثالث؛ اإعادة تقدمي الإ

نتاجات )يف ح�ضة لحقة(.  معاجلة مركزة بعد حتليل الإ

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

من العنوان:  ا�ضتخراج : الت�ضارك يف اللعب، حاجة 

الطفل اإىل اللعب؛

حداث:  �ضخا�ص  والأ من ال�سياق: ا�ضتخراج الأ

العتذار عن اللعب خارج البيت؛

طار املكاين )غرفة النوم(،  �سناد: ا�ضتخراج الإ من االأ

�ضخا�ص )طفالن �ضديقان اأحدهما طريح الفرا�ص(؛ والأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات املنتوج 

قل، املحتوى: يخرب  املنتظر: )احلجم: ثالث جمل على الأ

�ضديقه عن اأ�ضباب اعتذاره ويحدثه عما يح�ص به. ويقرتح 

عليه اللعب يف البيت(.

•

•

•

•

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



��

�ضبكة التحقق

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

�ضرح ملاذا ل ميكنهم ال�ضباحة يف البحرية؛

التحدث عن �ضرورة املحافظة على البحرية؛

اقرتاح ن�ضاط اآخر.

ü
ü
ü

طفال ملاذا لميكنهم اأن ي�ضبحوا يف البحرية؛ �ضرحت لالأ

حدثتهم عن �ضرورة املحافظة على البحرية؛

طفال ن�ضاطا اآخر اقرتحت على الأ

قل. كتبت ثالث جمل على الأ

ü
ü
ü
ü

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

خطاء؛ ا�ضتعمال جمل خالية من الأ

ا�ضتعمال جمل �ضحيحة.

ü
ü

عربت بلغة �ضليمة؛

خطاء. ا�ضتعملت جمال خالية من الأ

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

ال�ضوت وا�ضح وم�ضموع. ü �ضوتي م�ضموع؛

تعابريي مقنعة.

ü
ü

  حافظوا على البحرية!

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مهلة للتفكري؛

التعليمات الثالث، تعليمة تعليمة، فرديا؛ اإجناز 

تقدمي اإجناز كل تعليمة على حدة؛

الذاتي؛ الت�ضحيح  بهدف  مناق�ضة 

فورية؛ معاجلة 

بالتعليمات الثالث فرديا؛ نتاج املت�ضل  تقدمي الإ

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات جميع 

املتعلمني)يف ح�ضة لحقة(.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

من العنوان: ا�ضتنتاج �ضرورة حتمل امل�ضوؤولية، امل�ضاهمة يف احلفاظ 

على البحرية، دور البحرية؛

�ضخا�ص وامل�ضكل )الرغبة يف  من ال�سياق: ا�ضتخراج: ا�ضتخراج الأ

ال�ضباحة( واملهّمة )تقدمي ن�ضائح لجتناب ال�ضباحة يف البحرية(؛

�ضخا�ص واملكان وو�ضف املكان)وجود  �سناد: ا�ضتخراج الأ من االأ

اأطفال يف رحلة مدر�ضية، عطلة مدر�ضية، زيارة ترفيهية، ...(؛

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

قل، املحتوى : �ضرح اأ�ضباب عدم ال�ضباحة يف  ثالث جمل على الأ

اليحرية ، احلديث عن احلفاظ على البحرية، اقرتاح ن�ضاط  اآخر غري 

ال�ضباحة(.

•

•

•

•

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



��

�ضبكة التحقق

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

احلديث عن تنظيف احلي؛

غرا�ص؛ �ضجار والأ احلديث عن العتناء بالأ

احلديث عن املحافظة على نظافة احلي.

ü
ü
ü

قدمت م�ضاعدة ل�ضديقي عن كيفية تنظيف حيه؛

غرا�ص؛ �ضجار والأ بينت ل�ضديقي كيف يعتني بالأ

و�ضحت ل�ضديقي طريقة املحافظة على حيه؛

قل. كتبت ثالث جمل على الأ

ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال الو�ضف؛

خطاء. ا�ضتعمال ر�ضيد لغوي �ضحيح وخال من الأ

ü
ü

ا�ضتعملت جمال �ضحيحة؛

خطاء؛ ا�ضتعملت جمال خالية من الأ

ا�ضتعملت كلمات منا�ضبة.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

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

ورقتي خالية من الت�ضطيب.

ü
ü

حينا نظيف  

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات جميع 

املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

مهلة للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة؛

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة 

على حدة؛

تقدمي اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا. 

ü
ü

ü

ü

ü

( : عالقة 
ّ

من العنوان: ا�ضتخراج اأن هناك  انتماء اإىل مكان )احلي

؛
ّ

حميمية، الواجبات اإزاء احلي

�ضخا�ص )التلميذ و�ضديقه(،  من ال�سياق: ا�ضتخراج: ا�ضتخراج الأ

ّ اإىل اآخر( واملهّمة )امل�ضاعدة على تنظيف 
واحلدث )النتقال من حي

وتميل احلي(؛

 قبل حملة النظافة والّتجميل؛
ّ

�سناد: و�ضف احلي من االأ

من التعليمة: ا�ضتخراج املهمة وموا�ضفات العمل املطلوب: 

قل، املحتوى: يبني ل�ضديقه كيف ينظف  )احلجم: 3 جمل على الأ

احلي وكيف يعتني باأ�ضجار واأغرا�ص حيه وطريقة املحافظة عليه(.

•

•

•
•

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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



��

�ضبكة التحقق

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

و�ضف النا�ص داخل ال�ضوق؛

و�ضف كيفية عر�ص ال�ضلع؛

و�ضف اللعب التي ا�ضرتاها.

ü
ü
ü

و�ضفت ال�ضوق لزمالئي؛

و�ضفت النا�ص وال�ضلع املعرو�ضة؛

و�ضفت اللعب التي ا�ضرتيتها؛

و�ضفت فرحتي؛

قل. كتبت ن�ضا من ثالث جمل على الأ

ü
ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال الو�ضف؛

خطاء. ا�ضتعمال جمل خالية من الأ

ü
ü

ا�ضتعملت جمال �ضليمة؛

خطاء. كتبت جمال خالية من الأ

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

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

ورقتي خالية من الت�ضطيب.

ü
ü

يوم عا�ضوراء  

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 للّتفكري؛

اإجناز الّتعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

نتاج  تقدمي الإ

تعليمة تعليمة. 

ü
ü

ü

عياد وت�ضنيفها )دينية، وطنية(، ا�ضتخراج اأن  من العنوان:تعداد الأ

هناك فرحة مبنا�ضبة عا�ضوراء؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج املكان )ال�ضوق( والزمن )يوم عا�ضوراء( 

م اإىل ال�ضوق يوم عا�ضوراء( واملهّمة )امل�ضاهمة يف 
واحلدث )مرافقة الأ

املجلة احلائطية(؛

�سناد: تعداد ال�ضلع داخل ال�ّضوق؛ من االأ

نتاج املنتظر: )احلجم: 3 جمل  من التعليمة: ا�ضتنتاج املهّمة والإ

قل، املحتوى: و�ضف ال�ضوق والتحّدث عن الّلعب التي ا�ضرتاها  على الأ

وو�ضف الفرحة(.

ü

ü

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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



��

�ضبكة التحقق

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

ذكر مو�ضوع امل�ضرحية؛

التحدث عن تفاعل اجلمهور؛

التحدث عن التداريب.

ü
ü
ü

ذكرت مو�ضوع امل�ضرحية؛

حتدثت عن تفاعل اجلمهور؛

حتدثت عن التداريب؛

قل. حتدثت يف 4 جمل على الأ

ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال لغة �ضليمة ؛

ا�ضتعمال امل�ضارع.

ü
ü

اأن لغتي �ضليمة؛

اأنني ا�ضتعملت الزمن امل�ضارع؛

خطاء؛ جملي خالية من الأ

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

و�ضوح ال�ضوت؛

التنغيم مالئم للمقام.

ü
ü

�ضوتي وا�ضح؛

تنغيمي مالئم للمقام؛

�ضارات املالئمة ملقام التوا�ضل. ا�ضتعملت احلركات والإ

ü
ü
ü

فرقة م�ضرحية  

املراحل

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

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى )تعليمة1(؛

وىل فرديا، تعقبه على الفور مناق�ضة وحتقق؛ اإجناز التعليمة الأ

تقا�ضم يف جمموعات ثنائية )تعليمة2(؛

اإجناز التعليمة الثانية فرديا، تعقبه مناق�ضة وحتقق على الفور؛

جناز تعقبه مناق�ضة وحتقق على  اإجناز التعليمة الثالثة فرديا، تقدمي الإ

الفور؛

نتاج املت�ضل بالتعليمات الثالث؛ اإعادة تقدمي الإ

نتاجات )يف ح�ضة لحقة(.  معاجلة مركزة بعد حتليل الإ

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

من العنوان: ا�ضتخراج: املوا�ضفات املطلوبة لت�ضكيل 

فرقة م�ضرحية...الوظائف...؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث :ت�ضكيل فرقة م�ضرحية 

وال�ضخ�ضيات: الطفل واأطفال احلي، واملهمة: احلديث 

اإىل اأطفال احلي للم�ضاركة يف املهرجان؛

�سناد: و�ضف امل�ضرح؛ من االأ

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

قل، املحتوى: ذكر  املنتظر)احلجم: اأربع جمل على الأ

مو�ضوع امل�ضرحية/التحدث عن التداريب/ تفاعل 

اجلمهور.

ü

ü

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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



��

�ضباق 

املراحل

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

مهلة للتفكري؛

التعليمات الثالث، تعليمة تعليمة، فرديا؛ اإجناز 

تقدمي اإجناز كل تعليمة على حدة؛

الذاتي؛ الت�ضحيح  بهدف  مناق�ضة 

فورية؛ معاجلة 

بالتعليمات الثالث فرديا؛ نتاج املت�ضل  تقدمي الإ

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات جميع 

املتعلمني )يف ح�ضة لحقة(..

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

من العنوان: ا�ضتخراج احلدث  واأنواع ال�ضياق ؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث �ضباق دويل؛

طار  لعاب القوى، والإ طار املكاين: ملعب،حلبة لأ �سناد: الإ من االأ

الزمني: حلظة تنظيم تظاهرة ريا�ضية دولية؛

بيه عن التظاهرة  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة:)حكي الطفل لأ

قل،  نتاج املنتظر، احلجم 4 جمل على الأ الريا�ضية( وموا�ضفات الإ

واملحتوى: و�ضف ال�ضباق، م�ضاهمة العدائني املغاربة، طلب الت�ضجيل 

يف النادي الريا�ضي .

ü
ü
ü

ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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(. 

ü

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

يحّدث املتعلم اأباه عن ال�ّضباق 

قل.  يف جملة على الأ

.../1

ü

تعليمة 1

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

حّدث املتعلم اأباه عن العدائني 

قل. املغاربة يف جملة على الأ

.../1

ü

تعليمة 2

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

بيه طلبا يف  يقّدم املتعلم لأ

قل. جملتني على الأ

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

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



��

�ضبكة التحقق

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

و�ضف لوازم احلفل؛

و�ضف طريقة تزيني البيت؛

و�ضف الهدية.

ü
ü
ü

و�ضفت ما يلزم �ضراوؤه لتنظيم احلفل: )بالونات، حلويات، 

م�ضروبات..(؛

و�ضفت طريقة تزيني )البيت تعليق �ضرائط ملونة وبالونات، و�ضع 

اأزهار...(؛

و�ضفت الهدية التي �ضاأر�ضلها اإىل �ضديقي ه�ضام؛

قل. كتبت ن�ضا من 4 جمل على الأ

ü

ü

ü
ü

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

ا�ضتعمال اجلملة ا�ضتعمال �ضليما؛

ا�ضتعمال معجم ف�ضيح.

ü
ü

ا�ضتعملت اجلملة ا�ضتعمال �ضليما؛

ا�ضتعملت قواعد الرتاكيب وال�ضرف؛

مالء؛ احرتمت قواعد الإ

ا�ضتعملت قواعد الربط؛

ا�ضتعملت معجما ف�ضيحا.

ü
ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

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

ورقتي بدون ت�ضطيب.

ü
ü

عيد ميالد �ضعيد  

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 للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى 

الّتعليمات الثالث 

تعليمة تعليمة؛

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة؛

تقدمي اإجناز 

التعليمات الثالث 

فرديا. 

ü
ü

ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأجواء الفرحة، واحلدث ال�ضعيد ؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج اال�ضخ�ضيات: ه�ضام و�ضديقه، واحلدث: 

حفل عيد ميالد، واملهمة: التخطيط حلفل عيد ميالد؛

�سناد: طفل يفكر يف لوازم احلفل؛ من االأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة )الكتابة ل�ضديق يف مراك�ص( 

نتاج املنتظر: احلجم: اأربع جمل، املحتوى: و�ضف  وموا�ضفات الإ

لوازم احلفل وطريقة تزيني البيت وو�ضف الهدية.

ü
ü

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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



�0

البهلوان 

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 للّتفكري؛

اإجناز الّتعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

نتاج  تقدمي الإ

تعليمة تعليمة. 

ü
ü

ü

طفال؛ من العنوان: ا�ضتخراج دور البهلوان يف اجتماع الأ

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات: ع�ضام و�ضديقه،واحلدث: 

طار  ح�ضور عر�ص البهلوان، واملهمة: الكتابة ل�ضديقك ع�ضام، والإ

الزمني: حلظة ح�ضور العر�ص؛

�سناد: ا�ضتخراج احلدث: عر�ص البهلوان؛  من االإ

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: )الكتابة ل�ضديق ع�ضام( وموا�ضفات 

قل( واملحتوى: و�ضف عر�ص  نتاج املنتظر: )احلجم: اأربع جمل على الأ الإ

البهلوان، و�ضف لبا�ص البهلوان، و�ضف الهدية. 

ü
ü

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

ورقة نقية؛

و�ضوح اخلط.

ü
ü

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

ي�ضف املتعلم ل�ضديقه   

البهلوان يف جملة على 

قل.  الأ

.../1

ü

تعليمة 1

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

ي�ضف املتعلم ل�ضديقه   لبا�ص 

البهلوان يف جملتني  على 

قل.  الأ

.../1

ü

تعليمة 2

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

ي�ضف املتعلم ل�ضديقه   الهدية 

قل. يف جملة على الأ

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

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



��

�ضبكة التحقق

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

و�ضف احللوى املعرو�ضة اأمام املدر�ضة: )تمع الذباب 

فوقها...(؛

احلديث عما ت�ضبب هذه احللوى من اأ�ضرار مثال: 

�ضنان...(؛ ت�ضمم، اآلم الأ

تقدمي ن�ضائح.

ü

ü

ü

ختي احللوى املعرو�ضة اأمام املدر�ضة: ) تمع الذباب  و�ضفت لأ

فوقها...(؛

حدثتها عما ت�ضببه هذه احللوى من اأ�ضرار مثال: ت�ضمم، اآلم 

�ضنان...(؛ الأ

قدمت لها ن�ضائح لكي ل ت�ضرتيها ؛

قل. احرتمت احلجم املطلوب: 4 جمل على الأ

ü

ü

ü
ü

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

مر ا�ضتعمال �ضليما؛ ا�ضتعمال الأ

ا�ضتعمال اأ�ضلوب النهي؛

ا�ضتعمال لغة �ضليمة.

ü
ü
ü

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

مر ا�ضتعمال �ضليما؛ ا�ضتعملت الأ

ا�ضتعملت اأ�ضلوب النهي؛

ا�ضتعملت املخاطب ا�ضتعمال �ضليما؛

ا�ضتعملت لغة �ضليمة.

ü
ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

و�ضوح ال�ضوت. ü و�ضوح �ضوتي؛

التنغيم املالئم للمقام.

ü
ü

انتبهي!!  

املراحل

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

مهلة للتفكري؛

تقا�ضم يف جمموعات �ضغرى )تعليمة1(؛

وىل فرديا، تعقبه على الفور مناق�ضة  اإجناز التعليمة الأ

وحتقق؛

تقا�ضم يف جمموعات ثنائية )تعليمة2(؛

اإجناز التعليمة الثانية فرديا، تعقبه مناق�ضة وحتقق على 

الفور؛

جناز تعقبه مناق�ضة  اإجناز التعليمة الثالثة فرديا، تقدمي الإ

وحتقق على الفور؛

نتاج املت�ضل بالتعليمات الثالث؛ اإعادة تقدمي الإ

نتاجات )ح�ضة لحقة(.  معاجلة مركزة بعد حتليل الإ

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأن هناك خطر اأو �ضيء هام يجب 

النتباه اإليه؛

خت باملدر�ضة طلب  من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: التحاق الأ

م؛ الأ

م،  �سناد: الرتكيز على �ضورة الطفل الذي يح�ص بالأ من االأ

وعلى الذباب املحيط باحللوى؛

خ عن خماطر   من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: التحدث اإىل الأ

نتاج املنتظر: احلجم: اأربع جمل  �ضراء احللوى وموا�ضفات الإ

قل، واملحتوى: و�ضف احللوى املعرو�ضة، اأ�ضرار احللوى،  على الأ

ن�ضائح بعدم �ضراء احللوى.

ü

ü

ü

ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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



��

ما اأمتع الّرحلة !

املراحل

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

مهلة للتفكري؛

التعليمات الثالث، تعليمة تعليمة، فرديا؛ اإجناز 

تقدمي اإجناز كل تعليمة على حدة؛

الذاتي؛ الت�ضحيح  بهدف  مناق�ضة 

فورية؛ معاجلة 

بالتعليمات الثالث فرديا؛ نتاج املت�ضل  تقدمي الإ

معاجلة مركزة على اإثر حتليل اإنتاجات جميع 

املتعلمني)يف ح�ضة لحقة(.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

من العنوان: ا�ضتخراج ترفيه الرحالت عن النفو�ص؛

 من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: امل�ضاركة يف رحلة وتخلف عمر  زيارة 

عمر والتحدث اإليه؛

طفال، حديقة احليوانات؛ �سناد: م�ضاهدة الأ  من االأ

 ومن التعليمة: اكت�ضاف املهمة: التحدث اإىل عمر عن الرحلة، - 

قل( - املحتوى:  نتاج املنتظر: )احلجم: اأربع جمل على الأ موا�ضفات الإ

عجاب باحلديقة. و�ضف ما راأيته يف الطريق، و�ضف حديقة احليوانات، الإ

ü
ü

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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 خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

يحّدث املتعلم زميله عّما راأى يف 

قل.  الطريق يف جملة على الأ

.../1

ü

تعليمة 1

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

ي�ضف املتعلم لزميله ما �ضاهده 

يف حديقة احليوانات يف جملتني 

قل.  على الأ

.../1

ü

تعليمة 2

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

يحّدث املتعلم زميله عّما قام به 

قل. يف جملة على الأ

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

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



��

�ضبكة التحقق

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

و�ضف حفل اخلتان مثال)ذكر بع�ص مظاهر 

الحتفال، ن�ضب اخليام، و�ضع الن�ضاء للحناء، ركوب 

الفر�ص...(؛

و�ضف الطفل املختون مثال: لبا�ضه، حالته...(

احلديث عن الهدايا.

ü

ü
ü

و�ضفت حفل اخلتان مثال )ذكر بع�ص مظاهر الحتفال، ن�ضب 

اخليام، و�ضع احلناء،ركوب الفر�ص ....(؛

و�ضفت الطفل املختون مثال: لبا�ضه، حالته...

حتدثت عن الهدايا التي قدمت للمختون؛

احرتمت احلجم املطلوب : 4 جمل.

ü

ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال لغة �ضليمة؛

ا�ضتعمال قواعد الرتاكيب وال�ضرف؛

ا�ضتعمال الزمن املا�ضي ا�ضتعمال �ضليما.

ü
ü
ü

ا�ضتعملت لغة �ضليمة؛

ا�ضتعملت قواعد الرتاكيب وال�ضرف؛

مالء؛ احرتمت قواعد الإ

ا�ضتعملت الزمن املا�ضي ا�ضتعمال �ضليما.

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

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

الت�ضطيب. ورقتي خالية من 

ü
ü

حفل اخلتان  

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 للّتفكري؛

تقا�ضم يف م�ضتوى الّتعليمات 

الثالث تعليمة تعليمة؛

اإجناز فردي تعليمة تعليمة؛

تقدمي اإجناز كل تعليمة على 

حدة؛

تقدمي اإجناز التعليمات الثالث 

فرديا. 

ü
ü

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأجواء الحتفاء بحفل 

اخلتان يف البادية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث: ح�ضور حفل 

اخلتان، الكتابة اإىل اأبيك؛

�سناد: الرتكيز على مظاهر الحتفال.؛  من االأ

ب،  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: كتابة اإىل الأ

نتاج املنتظر)احلجم اأربع جمل على  وموا�ضفات الإ

قل(، املحتوى: و�ضف حفل اخلتان، و�ضف الطفل  الأ

املختون، الهدايا املقدمة.

ü

ü

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

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



��

 الغابة للجميع

املراحل

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

مناق�ضة بهدف الت�ضحيح  

الذاتي؛

اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر اإجناز 

كل التعليمة؛

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املت�ضلة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü
ü

ü

مهلة للتفكري؛

اإجناز التعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة. 

ü
ü

ü

ن�ضان؛ من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية الغابة بالن�ضبة حلياة الإ

من ال�سياق: القيام بنزهة اإحلاق اأ�ضرار بالغابة؛

�سناد: الرتكيز على الغابة كف�ضاء لال�ضتجمام والراحة؛ من االأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة: الكتابة اإىل اأطفال املدر�ضة، 

قل، واملحتوى:  نتاج املنتظر: احلجم: اأربع جمل على الأ وموا�ضفات الإ

و�ضف الغابة قبل اإحلاق ال�ضرر، بعد اإحلاق ال�ضرر، تقدمي ن�ضائح للحفاظ 

على الغابة.

ü
ü
ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

يقدم املتعلم عمال 

مقروءا.

ا �ضخ�ضّيا. ينتج املتعلم ن�ضّ

.../2

ü ي�ضف املتعلم ل�ضديقه الغابة 

قل.  قبل ال�ضرر يف جملة على الأ

.../1

ü

تعليمة 1

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

يكتب املتعلم ل�ضديقه عن 

رر اّلذي حلق بالغابة يف  ال�ضّ

قل.  جملتني على الأ

.../1

ü

تعليمة 2

ينتج عمال �ضخ�ضّيا ؛

خطاء. نتاج خال من الأ ثلثا الإ

.../2

ü
ü

يقّدم املتعلم ل�ضديقه ن�ضائح عن 

املحافطة على الغابة يف جملة 

قل. على الأ

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3  جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

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



��

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

عداد يف جمال احل�ساب واالأ

املرحلة 1

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

جابة على  عداد ال�ضحيحة الطبيعية من 0 اإىل 999، على اأّل تتعّدى الإ م�ضكلة داّلة بتوظيف املقارنة والرّتتيب واجلمع يف نطاق الأ

كّل تعليمة مرحلة واحدة.

املرحلة 2 

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

عداد ال�ضحيحة الطبيعية من 0 اإىل 999، على اأّل  م�ضكلة داّلة بتوظيف املقارنة والرّتتيب واجلمع والّطرح دون احتفاظ يف نطاق الأ

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. تتعّدى الإ

املرحلة 3

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

عداد ال�ضحيحة الطبيعية من 0 اإىل  م�ضكلة داّلة بتوظيف املقارنة والرّتتيب واجلمع والّطرح دون احتفاظ وال�ضرب بـ 10 يف نطاق الأ

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. اأّل تتعّدى الإ 999، على 

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

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

و�سعية-م�سكلة داّلة بتوظيف املقارنة والرّتتيب واجلمع والّطرح دون احتفاظ وال�سرب بـ 2 و10 يف نطاق 

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. عداد ال�سحيحة الطبيعية من 0 اإىل 999، على اأاّل تتعّدى االإ االأ

ال�ضنــة الثانية



��

يف جمال  الهند�سة والقيا�ص

املرحلة 1

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

طوال )املرت،  �ضكال الهند�ضّية )املثّلث القائم الزاوية، امل�ضتطيل، املرّبع( على الرّتبيعات وقيا�ص الأ و�ضعية- م�ضكلة داّلة بر�ضم بع�ص الأ

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. ال�ضنتيمرت(، على اأّل تتعّدى الإ

املرحلة 2 

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

�ضكال الهند�ضّية )اإن�ضاء على الرّتبيعات(، واملرت واأجزائه من اأجل املقارنة والرّتتيب، على اأّل تتعّدى  و�ضعية-م�ضكلة داّلة بتوظيف الأ

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. الإ

املرحلة 3

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

جابة على  �ضكال الهند�ضّية )اإن�ضاء على الرّتبيعات(، واملرت واأجزائه من اأجل املقارنة ، على اأّل تتعّدى الإ و�ضعية-م�ضكلة داّلة بتوظيف الأ

كّل تعليمة مرحلة واحدة.

�سا�سية 2 املرحلة 4: الكفاية االأ

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

�سكال الهند�سّية )اإن�ساء على الرّتبيعات(، واملرت واأجزائه من اأجل  املتعّلم و�سعية-م�سكلة داّلة بتوظيف االأ

جابة على كّل تعليمة مرحلة واحدة. املقارنة والرّتتيب وقيا�ص الزمن )ال�ساعة والّدقائق(، على اأاّل تتعّدى االإ



��

�ضبكة التحقق

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

و�ضع عملية  اجلمع واإن مل يتو�ضل اإىل ح�ضاب  

م�ضاريف احلفل؛

و�ضع عملية  اجلمع واإن مل يتو�ضل اإىل ح�ضاب مبلغ 

الدراهم الذي �ضرف يف �ضراء احللويات وامل�ضروبات؛

و�ضع عملية  اجلمع واإن مل يتو�ضل اإىل ح�ضاب مبلغ 

الدراهم الذي �ضرف يف �ضراء الهدينت. 

ü

ü

ü

اخرتت املعطيات العددية املالئمة وا�ضتعملت عملية اجلمع يف 

ح�ضاب م�ضاريف احلفل؛

اخرتت املعطيات العددية املالئمة وا�ضتعملت عملية اجلمع يف 

ح�ضاب مبلغ الدراهم الذي �ضرفته اأختك يف �ضراء امل�ضروبات 

واحللويات؛

اخرتت املعطيات العددية املالئمة وا�ضتعملت عملية اجلمع يف 

ح�ضاب مبلغ الدراهم الذي �ضرفته اأختك يف �ضراء الهديتني.

ü

ü

ü

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

التو�ضل اإىل ح�ضاب م�ضاريف احلفل ب�ضكل 

�ضحيح؛

اإيجاد مبلغ الدراهم ال�ضحيح الذي �ضرف يف �ضراء 

احللويات وامل�ضروبات.

ü

ü

نتيجة عملية اجلمع حل�ضاب م�ضاريف احلفل �ضحيحة؛

نتيجة عملية اجلمع حل�ضاب مبلغ الدراهم الذي �ضرف يف 

�ضراء احللويات وامل�ضروبات �ضحيحة؛

نتيجة عملية اجلمع حل�ضاب مبلغ الدراهم الذي �ضرف يف 

�ضراء الهديتني �ضحيحة.

ü
ü

ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

خلو الورقة من الو�ضخ والت�ضطيب. ü خطي وا�ضح و مقروء؛

ورقتي خالية من الت�ضطيب؛

ورقتي لي�ص بها و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü
ü

يوم عيد ميالدك  

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  ما يتعلق بعيد امليالد: حفل، هدايا؛

من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلدث يتعلق بتنظيم حفل عيد 

ميالد؛

�سناد: تعرف اأنواع امل�ضرتيات: حلويات، م�ضروبات،  من االأ

هدايا، ثم اأثمنة هذه امل�ضرتيات؛

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

�ضناد لتحديد ثمن الهديتني، وم�ضاريف  توظيف ال�ضياق والأ

احلفل، وتعليل اجلواب حول ما اإذا كان املبلغ املوفر كاف اأم ل.

•
•

•

•

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



��

�ضبكة التحقق

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

حتديد مرتبة اأحمد ؛

حتديد الفائز؛

ترتيب املت�ضابقني.

ü
ü
ü

حددت نقط علي؛

قارنت بني نقط اأحمد واأمال وعلي؛

حددت مرتبة اأحمد؛

حددت الفائز

رتبت املت�ضابقني 

ü
ü
ü
ü
ü

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

حتديد مرتبة اأحمد ب�ضكل �ضحيح؛

حتديد الفائز ب�ضكل �ضحيح؛

ترتيب املت�ضابقني ب�ضكل �ضحيح.

ü
ü
ü

جمموع نقط على �ضحيح )750(؛

ترتيب اأحمد �ضحيح )2(؛

�ضحة حتديدي للفائز )علي(؛

�ضحة ترتيبي للمت�ضابقني )علي - اأحمد - اأمال(

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

خلو الورقة من الو�ضخ والت�ضطيب. ü من اأن خطي وا�ضح و مقروء؛

من اأن ورقتي خالية من الت�ضطيب؛

من اأن ورقتي لي�ص بها و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü
ü

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 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 اأن امل�ضابقة يف الريا�ضة وهي  تكون 

بني جمموعة من املت�ضابقني،…

من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلدث يتعلق بت�ضجيل نتائج 

م�ضابقة لرمي كرة ال�ضلة؛

�سناد: ا�ضتخراج اأ�ضماء املت�ضابقني واملراحل املعنية  من االأ

والنقط املح�ضل عليها من طرف كل لعب، وحتديد جمموع 

نقط كل م�ضارك،...

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

�ضناد لكت�ضاف مرتبة اأحمد، وا�ضم الفائز  توظيف ال�ضياق والأ

يف امل�ضابقة، وترتيب املت�ضابقني. 

ü

ü

ü

ü

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



��

�ضبكة التحقق

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

ر�ضم م�ضتطيل؛

و�ضع عالمة ) x( على �ضلعني؛

ا�ضتعمال ال�ضتنمرت يف القيا�ص. 

ü
ü
ü

ر�ضمت نف�ص ال�ضكل على ال�ضبكة؛

و�ضعت عالمة ) x( على �ضلعني؛

قمت بقيا�ص طول ال�ضلع بال�ضنتمرت. 

ü
ü
ü

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

ر�ضم م�ضتطيل مطابق للم�ضتطيل املقرتح؛

حتديد ال�ضلعني الق�ضريين؛

�ضفل بال�ضنتميرت  حتديد طول ال�ضلع الأ

ü
ü
ü

ر�ضمت نف�ص ال�ضكل بنف�ص عدد الرتبيعات؛

و�ضعت عالمة ) x( على ال�ضلعني الق�ضريين؛

تو�ضلت اإىل النتيجة ال�ضحيحة بال�ضنتمرت عند قيا�ص ال�ضلع 

�ضفل.  الأ

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

خلو الورقة من الو�ضخ والت�ضطيب. ü ر�ضمي دقيق؛

ورقتي خالية من الت�ضطيب؛

ورقتي لي�ص بها و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü
ü

  اإطار �ضورة 

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 وال�سياق: ا�ضتخراج ما يتعلق باإطارال�ضورة: 

ر�ضم اإطارين ل�ضورتني، و باملوا�ضفات: نف�ص ال�ضكل ونف�ص 

القيا�ص،...

طار املر�ضوم ورقمه 1، ومالحظة  �سناد: حتديد الإ من االأ

الرقم 2 لر�ضم ال�ضكل 2 عليه؛

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

�ضناد لكت�ضاف مكان ر�ضم ال�ضكل 2،  توظيف ال�ضياق والأ

واكت�ضاف ال�ضلعني الق�ضريين لل�ضكل، ثم قيا�ص طول 

�ضفل من ال�ضكل 2 بال�ضنتيمرت. ال�ضلع الأ

ü

ü

ü

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

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

و�ضع عالمة ) x( يف اخلانات؛

�ضماء؛  و�ضع �ضطر حتت اأحد الأ

رقام يف اخلانات الفارغة من 1 اإىل 4.  و�ضع الأ

ü
ü
ü

و�ضعت عالمة ) x( يف اخلانات؛

�ضماء؛  و�ضعت �ضطرا حتت اأحد الأ

رقام من 1 اإىل 4 يف اخلانات الفارغة.  قمت بو�ضع الأ

ü
ü
ü

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

حتديد الفائزين؛  

حتديد �ضاحب اأطول خطوة؛

ترتيب املت�ضابقني من 1 اإىل 4 ح�ضب من له اأطول 

خطوة. 

ü
ü
ü

و�ضعت عالمة x اأمام اأ�ضماء من قطعوا فعال امل�ضافة باأقل من 

؛ خطوة   15
و�ضعت �ضطرا حتت ا�ضم �ضاحب اأطول خطوة ؛

كرب.  �ضغر اإىل الأ  رتبت املت�ضابقني ح�ضب عدد خطواتهم من الأ

ü

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

خلو الورقة من الو�ضخ والت�ضطيب. ü جدويل خال من الت�ضطيب؛

جدويل لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü

خطوتي اأطول!

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

�ضخا�ص؛ من العنوان: ا�ضتخراج اختالف خطوات الأ

 من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلدث يتعلق مب�ضابقة بني 

�ضدقاء؛ الأ

�سناد: ا�ضتخراج اأ�ضماء املت�ضابقني وعدد اخلطوات التي  من االأ

قطعها كل مت�ضابق... 

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

�ضناد لكت�ضاف اأ�ضماء الفائزين، ومعرفة  توظيف ال�ضياق والأ

�ضاحب اأطول خطوة،ثم ترتيب املت�ضابقني.  

ü
ü

ü

ü

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



��

�ضبكة التحقق

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

حتديد الفرق بني ثمن اللعبتني الدب والدمية؛

اإيجاد املبلغ املايل الالزم ل�ضراء اللعب املطلوبة: الدب 

والبيانو وال�ضاحنة.  

ü
ü

غلى ثمنا من بني اللعبتني؛ حددت اللعبة الأ

حددت الفرق بني ثمن اللعبتني: الدب والدمية؛ 

وجدت املبلغ املايل الالزم ل�ضراء اللعب املطلوبة: الدب والبيانو 

وال�ضاحنة. 

ü
ü
ü

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

القيام بعملية الطرح لتحديد الفرق بني ثمن الدب 

وثمن الدمية؛  

القيام بعملية اجلمع لتحديد املبلغ املايل الالزم ل�ضراء 

اللعب املطلوبة: الدب والبيانو وال�ضاحنة. 

ü

ü

قمت بعملية املقارنة بني ثمن امل�ضرب وثمن الدمية؛

قمت بعملية الطرح لتحديد الفرق بني ثمن الدب وثمن الدمية؛

قمت بعملية اجلمع لتحديد املبلغ املايل الالزم ل�ضراء اللعب 

املطلوبة: الدب والبيانو وال�ضاحنة. 

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

اخلط مقروء؛

خلو الورقة من الو�ضخ والت�ضطيب.

ü
ü

كتبت بخط وا�ضح ومقروء؛

ورقتي خالية من الو�ضخ واأثر املحو.

ü
ü

يف معر�س اللُّعب  

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  اأنواع اللعب، واملنا�ضبات التي 

 ن�ضرتي فيها اللعب،...

من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلدث يتعلق بزيارة معر�ص اللعب 

مبنا�ضبة عا�ضوراء؛

�سناد: تعرف اأنواع اللعب املعرو�ضة، واأثمنة هذه  من االأ

اللعب؛

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

�ضناد لكت�ضاف اأيهما اأغلى: امل�ضرب  توظيف ال�ضياق والأ

اأو ال�ضاحنة، اإيجاد الفرق بني ثمن الدب وثمن الدمية ، ثم 

البحث عن املبلغ الكايف ل�ضراء الدب والبيانو وال�ضاحنة.   

ü

ü

ü

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



��

�ضبكة التحقق

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

 اإظهار اأن املبلغ غري كاف ل�ضراء البذلة واحلذاء بعد 

اإجراء احل�ضابات؛

ذكر نوعني من املالب�ص ميكنه �ضراوؤهما باملبلغ الذي معه 

بعد اإجراء احل�ضابات. 

ü

ü

خ اأن املبلغ الذي معه غري كاف ل�ضراء البذلة واحلذاء  بينت لالأ

بعد اإجراء احل�ضابات؛

خ اأن املبلغ الذي معه غري كاف ل�ضراء ال�ضروال والقمي�ص  بينت لالأ

واملعطف بعد اإجراء احل�ضابات؛ 

ذكرت له نوعني من املالب�ص ميكنه �ضراوؤهما باملبلغ الذي معه بعد 

اإجراء احل�ضابات. 

ü

ü

ü

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

�ضحة اإجناز عملية اجلمع واملقارنة واإظهار اأن املبلغ غري 

كاف ل�ضراء البذلة واحلذاء ؛

�ضحة اإجناز عمليات اجلمع واملقارنة وحتديد نوعني من 

املالب�ص.

ü

ü

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية اجلمع واملقارنة وبينت اأن املبلغ غري 

كاف ل�ضراء البذلة واحلذاء ؛

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية اجلمع واملقارنة وبينت اأن املبلغ غري 

كاف ل�ضراء  ال�ضروال والقمي�ص واملعطف؛

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عمليات اجلمع واملقارنة وحددت نوعني من 

املالب�ص .

ü

ü

ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

الكتابة وا�ضحة ومقروءة؛

الورقة خالية من الو�ضخ.

ü
ü

كتابتي وا�ضحة ومقروءة؛

ورقتي لي�ص بها و�ضخ ول اأثر للمحو.

ü
ü

 مالب�س العيد 

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 اأنه مبنا�ضبة العيد ن�ضرتي املالب�ص، ...

خ ل�ضراء  من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلدث يتعلق مبرافقة الأ

مالب�ص العيد؛

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

ظهار �ضبب عدم التمكن من �ضراء  �ضناد لإ توظيف ال�ضياق والأ

البذلة واحلذاء باملبلغ املتوفر، وتعليل اإمكان ) اأو عدم اإمكان( 

احل�ضول على ال�ضروال والقمي�ص واملعطف، ثم حتديد نوعني من 

املالب�ص املمكن �ضراوؤها باملبلغ املتوفر كامال.  

ü
ü

ü

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



��

�ضبكة التحقق

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

قيا�ص امل�ضافة بني الهدف والكرات؛

املقارنة بني م�ضافتني؛

ترتيب اأ�ضماء امل�ضاركني ح�ضب بعد كراتهم عن 

الهدف.

ü
ü
ü

ق�ضت امل�ضافة بني الهدف والكرات؛

قارنت بني م�ضافة كل من كرة مرمي وفريد عن الهدف؛

رتبت اأ�ضماء امل�ضاركني.

ü
ü
ü

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

قيا�ص �ضحيح؛

�ضالمة املقارنة بني الفائزين؛

�ضحة ترتيب امل�ضاركني.

ü
ü
ü

حددت امل�ضافة بني الهدف والكرات؛

قرب اإىل الهدف )مرمي اأو فريد( بطريقة  حددت ا�ضم املتباري الأ

�ضليمة؛

بعد. قرب اإىل الأ رتبت اأ�ضماء امل�ضاركني الرتتيب ال�ضحيح من الأ

ü
ü

ü
املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

تقدمي احلل وا�ضح.

تقدمي ورقة نظيفة بخط مقرةء. 

ü
ü

تقدمي احلل وا�ضح؛

ورقتي نظفية وخالية من اأثر املحو والت�ضطيب.

ü
ü

رمي الكرة  

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات 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 اأن الو�ضعية تتعلق برمي الكرة، واأن هناك دقة 

يف الت�ضويب، ...

من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلدث يتعلق مبباراة يف رمي الكرة 

باملدر�ضة؛

�سناد: ا�ضتخراج اأن الر�ضم يو�ضح اأماكن الكرات، وتعرف  من االأ

طفال امل�ضاركني يف اللعبة، وعلى التموقع املختلف لهوؤلء  اأ�ضماء الأ

طفال، ... الأ

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

�ضناد لتعرف املهام املنوطة بكل متعلم: لعب دور احلكم،  ال�ضياق والأ

وا�ضتعمال امل�ضطرة لقيا�ص امل�ضافة بني الهدف والكرات، ومعرفة 

اأي الالعبني اأقرب اإىل الهدف، مرمي اأو فريد، واأخريا ترتيب اأ�ضماء 

امل�ضاركني بح�ضب البعد عن الهدف ت�ضاعديا. 

ü

ü

ü

ü

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



��

�ضبكة التحقق

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

ر�ضم اإطار ل�ضورة التالميذ؛

حتديد طول القطعة اخل�ضبية؛

التحقق من كفاية الورقة  اأو من عدم كفايتها.

ü
ü
ü

ر�ضمت اإطارا ل�ضورة التالميذ؛

حددت طول القطعة اخل�ضبية؛

قارنت بني طول القطعة اخل�ضبية وطول ورقة الرتبيعات.

ü
ü
ü

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

اإن�ضاء اإطار �ضحيح ل�ضورة التالميذ؛

حتديد طول القطعة ب�ضكل �ضحيح عندح�ضاب جمموع 

قيا�ضات اأحرف الورقة.

ü
ü

ر�ضمت اإطارا ل�ضورة التالميذ كما يجب؛

حددت طول قطعة اخل�ضب بح�ضاب جمموع قيا�ضات اأحرف 

الورقة؛

بينت اأن الورقة غريكافية.

ü
ü

ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

اخلط مقروء؛

الورقة خالية من الو�ضخ.

ü
ü

خطي مقروء؛

ورقتي نظيفة.

ü
ü

ف�ضاء يحلو فيه الدر�س

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات 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

مر يتعلق بحجرة الدر�ص وجمالية  من العنوان: ا�ضتخراج اأن الأ

ف�ضائها...

�ضدقاء على   من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأن احلدث يتعلق مب�ضاعدة الأ

و�ضع قيا�ضات؛

�ضناد: الورقة ذات الرتبيعات،  �سناد: ا�ضتخراج اأنواع الأ من االأ

وال�ضورة اجلماعية  لتالميذ الق�ضم، واملنظر الطبيعي، ثم ا�ضتخراج قيا�ص 

الورقة وال�ضورة،...

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

ن�ضاء اإطار ال�ضورة على الورقة احلائطية، والتحقق مما  �ضناد لإ ال�ضياق والأ

اإذا كانت الورقة كافية لتزيينها بوا�ضطة املنظر الطبيعي املقرتح، ثم اإيجاد 

حاطة الورقة احلائطية.   طول القطعة اخل�ضبية الالزمة لإ

ü

ü

ü

ü

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



��

�ضبكة التحقق

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

تقدمي عدد ميثل عدد الزهور التي �ضاهمت بها جمعية 

باء؛ الآ

تقدمي عدد ميثل زهور ال�ضو�ضن الزائدة اأو قدم عدد 

الزهور الناق�ضة.

ü

ü

قدمت عددا ميثل عدد الزهور التي �ضاهمت بها جمعية اآباء 

التالميذ؛

قدمت عددا ميثل زهور ال�ضو�ضن الزائدة؛

قدمت عددا ميثل الزهور الناق�ضة.

ü

ü
ü

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

اإجناز �ضحيح لعمليات �ضرب وعمليات جمع حل�ضاب 

عدد الزهور التي �ضاهمت بها اجلمعية،

اإجناز �ضحيح لعملية ال�ضرب وعملية الطرح حل�ضاب 

عدد زهور ال�ضو�ضن الزائدة.

ü

ü

 اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عمليات �ضرب وعمليات جمع حل�ضاب 

عدد الزهور التي �ضاهمت به اجلمعية؛

 اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية طرح حل�ضاب عدد زهور ال�ضو�ضن 

الزائدة؛

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية �ضرب وعملية طرح حل�ضاب عدد 

الزهور الناق�ضة.

ü

ü

ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

كتابة وا�ضحة ومقروءة. ü ورقتي نظيفة وخالية من الت�ضطيب؛

كتابتي وا�ضحة ومقروءة.

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

املهمة اإجناز   2  1   تقدمي الو�ضعية

مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر 

تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات 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 جمالية احلديقة وبع�ص ما 

يغر�ص فيها؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأنواع الزهور وعددها، ومن 

ي�ضاهم مع املدر�ضة؛

�سناد: ا�ضتخراج اأنواع الزهور وعدد الباقات؛ من االأ

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

�ضناد حل�ضاب عدد الزهور  املنتظر. توظيف ال�ضياق والأ

باء وحل�ضاب عدد زهور  التي �ضاهمت بها جمعية الآ

ال�ضو�ضن الزائدة، وحل�ضاب عدد الزهور الناق�ضة. 

ü

ü

ü
ü

حديقة مدر�ضتي   
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��

 دراجة اأختي

املراحل

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

 مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإن كان اخلطاأ 

�ضطحيا؛ 

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

اإجناز التعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة 

بعد النتهاء من 

التعليمات  اإجناز 

الثالث؛

على  النتيجة 

الت�ضحيح.  �ضبكة 

ü

ü

ü

طفال؛  من العنوان: ا�ضتخراج و�ضيلة تنقل عند الأ

ب واجلد  خت وم�ضاهمة كل من الأ  من ال�سياق: ا�ضتخراج: قرار الأ

م؛ واحلدث: اقتناء دراجة؛ ووعد الأ

�سناد: ا�ضتخراج ثمن كل دراجة؛ من االأ

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

خت ل�ضراء اأرخ�ص دراجة  �ضناد ملعرفة املبلغ الذي ينق�ص الأ ال�ضياق والأ

ب واجلد، ومعرفة الدراجة املمكن �ضراوؤها بعد التو�ضل  مب�ضاهمة الأ

م، ومعرفة املبلغ الذي ينق�ضها ل�ضراء اأغلى دراجة بعد جمع  مب�ضاهمة الأ

كل امل�ضاهمات(.

ü
ü

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة 

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

اأجوبة وا�ضحة؛

خلو الورقة من 

الت�ضطيب.

ü
ü

اأجنز عملية اجلمع اإجنازا �ضحيحا 

310+120=430
اأجنز عملية الطرح اإجنازا �ضحيحا 

540-430=110
.../2

ü

ü

ا�ضتعمل العدد 540؛

ا�ضتعمل اجلمع والطرح. 

.../1

ü
ü

تعليمة 1

اأجنز اإجنازا �ضحيحا 

 430+320=750
قل دراجة واحدة  حدد على الأ

ميكن �ضراوؤها.

الدراجة 2 اأو3 اأو4 اأو5

.../2

ü

ü

نه املبلغ الذي  ا�ضتعمل العدد 320 لأ

م؛ وعدت به الأ

ا�ضتعمل اجلمع.

.../1

ü

ü تعليمة 2

تعرف على اأغلى دراجة رقم1

 اجنز اإجنازا �ضحيحا عملية الطرح:

960-750=  210
.../2

ü
ü

ا�ضتعمل العدد 960 يف ح�ضابه للمبلغ 

الذي ينق�ضه ل�ضراء اأغلى دراجة؛

ا�ضتعمل والطرح.

.../1
ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3  جمموع

الّنقاط

�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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�ضبكة التحقق

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

اإن�ضاء  �ضكل ميثل به مربعا؛

و اإن�ضاء �ضكل ميثل به 
كتابة رقم يعنى به رقم املثلث اأ

مثلثا.

ü
ü

اأن�ضاأت �ضكال اأمثل به مربعا؛

كتبت رقما اأعني به رقم املثلث؛

اأن�ضاأت �ضكال اأمثل به مثلثا.

ü
ü
ü

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

اإن�ضاء �ضكل مربع �ضحيح باحرتام القيا�ضات؛

كتابة الرقم ال�ضحيح الذي ميثل املثلث؛ 

اإن�ضاء �ضكل مثلث �ضحيح باحرتام القيا�ضات.

ü
ü
ü

ت اإن�ضاء �ضحيحا �ضكال مربعا حمرتما القيا�ضات؛
اأن�ضاأ

كتبت الرقم ال�ضحيح الذي ميثل املثلث؛ 

ت اإن�ضاء �ضحيحا �ضكال مثلثا حمرتما القيا�ضات.
اأن�ضاأ

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

تقدمي ورقة نظيفة باإن�ضاءات وا�ضحة. ü اإن�ضاءاتي وا�ضحة؛

ورقتي نظيفة.

ü
ü

    تطبيقات هند�ضية 

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

تعليمة  الثالث  التعليمات  • اإجناز 
فرديا؛ تعليمة 

حدة؛ على  تعليمة  كل  اإجناز  • تقدمي 
 3 �ضلعه  قيا�ص  مربع  • اإن�ضاء 

تربيعات.

الثالث  التعليمات  •اإجناز 
فرديا؛ تعليمة  تعليمة 

على  تعليمة  كل  اإجناز  •تقدمي 
حدة.

من العنوان: ا�ضتخراج اأهمية التمارين املنزلية؛

  من ال�سياق: ا�ضتخراج طلب امل�ضاعدة 

خت؛ والن�ضيحة املقدمة من الأ

�ضكال الهند�ضية وقيا�ضات  �سناد: الأ من االأ

�ضكال املر�ضومة على الباب؛ اأ�ضالعها، الأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات 

ن�ضاء املربع  �ضناد لإ نتاج توظيف  ال�ضياق والإ الإ

املطلوب يف الوثيقة، وبكتابة رقم ال�ضكل املثلث 

واإن�ضاء املثلث املطلوب يف الوثيقة.

ü
ü

ü

ü

��
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 م�ضابقة رمي الكرة 

املراحل

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

 مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي اإثر تقدمي كل اإجناز؛

معاجلة فورية اإن كان اخلطاأ 

�ضطحيا؛ 

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(

ü

ü

ü

اإجناز التعليمات 

الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة 

بعد النتهاء من 

التعليمات  اإجناز 

الثالث؛

على  النتيجة 

الت�ضحيح.  �ضبكة 

ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج بع�ص اأنواع الريا�ضات وفوائدها؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضارة التي حتملها مرمي وال�ضارة التي حتملها 

�ضعاد ونوع امل�ضابقة التي �ضتجريانها؛

�سناد ا�ضتخراج امل�ضافة التي ت�ضجلها كل من مرمي و�ضعاد يف  من االأ

ثالت رميات ؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات النتاج، توظيف ال�ضياق 

�ضناد لكتابة ا�ضم الالعبة الفائزة يف الرمية 2 ور�ضم �ضكل �ضارة  والأ

الالعبة الفائزة يف كل رميةعلى الرتبيعات وكتابة ا�ضم الالعبة الفائزة يف 

امل�ضابقة.

ü
ü

ü

ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

اأجوبة وا�ضحة؛

خلو الورقة من 

الت�ضطيب.

ü
ü

ن طول رميتها  كتب ا�ضم �ضعاد لأ

�ضنتيمرت. و20  مرت   5
.../2

ü كتب ا�ضما من اإ�ضمي الالعبتني. 

.../1

ü
تعليمة 1

الرمية1: ر�ضم مثلثا قائم الزاوية بقيا�ضات 

من اختياره؛

الرمية2: ر�ضم م�ضتطيال بقيا�ضات من 

اختياره؛

الرمية3: ر�ضم مثلثا قائم الزاوية بقيا�ضات 

من اختياره.

.../2

ر�ضم اإحدى ال�ضارات على 

الرتبيعات: 

م�ضتطيل اأو مثلت قائم الزاوية.

.../1

ü

تعليمة 2

نها فازت يف الرمية 1  كتب ا�ضم مرمي لأ

ويف الرمية 3.

.../2

كتب ا�ضم اإحدى الالعبتني.

.../1

ü
تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�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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�ضبكة التحقق

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

ا�ضتعمال العدد 5 وتقدمي عدد يعترب عدد 

الكرا�ضات املراد توزيعها على جميع التالميذ؛

ا�ضتعمال العدد 5 وتقدمي عدد يعترب عدد 

الكرا�ضات املوزعة على التالميذ احلا�ضرين؛ 

ü

ü

ا�ضتعملت العدد 5 وقدمت عددا اأعتربه عدد الكرا�ضات املراد توزيعها 

على جميع التالميذ؛

ا�ضتعملت العدد 5 وقدمت عددا اأعتربه عدد الكرا�ضات املوزعة 

التالميذ احلا�ضرين؛ 

ا�ضتعملت العدد 5 وقدمت عددا اأعتربه عدد الكرا�ضات التالميذ 

الغائبني )مهما كانت النتائج(. 

ü

ü

ü

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

اإجناز �ضحيح لعملية ال�ضرب اأو عملية اجلمع 

متكرر اأو هما معا حل�ضاب عدد الكرا�ضات املراد 

توزيعها على جميع التالميذ؛

اإجناز �ضحيح لعملية ال�ضرب اأو عملية اجلمع 

املتكرر اأو هما معا حل�ضاب عدد الكرا�ضات 

املوزعة على التالميذ احلا�ضرين. 

ü

ü

 اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية �ضرب اأو عملية جمع متكرر اأو هما معا: 

- حل�ضاب عدد الكرا�ضات املراد توزيعها على جميع التالميذ؛

- حل�ضاب عدد الكرا�ضات املوزعة على التالميذ احلا�ضرين؛

اأجنزت اإجنازا �ضحيحا عملية �ضرب اأو عملية جمع متكرر اأو هما معا اأو 

عملية طرح حل�ضاب عدد كرا�ضات التالميذ الغائبني. 

ü

ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

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

ورقتي نظيفة وخالية من الت�ضطيب.

ü
ü

  توزيع الكرا�ضات

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(.

ü

ü

ü

اإجناز التعليمات الثالث فرديا 

تعليمة تعليمة؛

 تقدمي اإنتاج كل تعليمة على 

حدة.

ü

ü

 من العنوان: ا�ضتخراج اأن املو�ضوع يتعلق بتوزيع 

الكرا�ضات؛

 من ال�سياق: توزيع الكرا�ضات على التالميذ 

احلا�ضرين وو�ضع كرا�ضات الغائبني يف اخلزانة... 

�سناد: ا�ضتخراج ما متثله ال�ضورة، عدد التالميذ   من االأ

احلا�ضرين، عدد التالميذ الغائبني، عدد تالمذة الق�ضم؛

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

�ضناد لتحديد عدد  املنتظر. توظيف ال�ضياق والأ

الكرا�ضات املوزعة على احلا�ضرين عدد الكرا�ضات 

املحتفظ بها يف اخلزانة.

ü

ü

ü

ü

��
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�0

مرحبا ب�ضيوفنا

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي نتيجة كل 

تعليمة؛

معاجلة فورية اإن كان اخلطاأ 

�ضطحيا؛  

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

اإجناز التعليمات 

الثالث فرديا تعليمة 

تعليمة؛

 تقدمي اإجناز كل 

تعليمة على حدة 

بعد النتهاء من اإجناز 

التعليمات الثالث؛

انظر النتائج على 

�ضبكة الت�ضحيح.

ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأن  الرتحيب بال�ضيوف من عادة 

املغاربة؛ 

طفال، عدد   من ال�سياق: ا�ضتخراج عدد ال�ضيوف، عدد الأ

الكبار، عدد املوائد؛

واين املتوفرة يف البيت وعددها؛  �سناد: ا�ضتخراج نوع الأ  من االأ

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

واين التي �ضي�ضعها على  �ضناد لتحديد عدد الأ توظيف ال�ضياق والأ

طفال والتي �ضي�ضعها على مائدة الكبار وغري امل�ضتعملة  مائدة الأ

منها.

ü

ü

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

تعليمة 

1

اأجوبة وا�ضحة

خلو الورقة من 

الت�ضطيب.

ü
ü

ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عملية ال�ضرب اأو 

عملية اجلمع املتكرر مهما كانت النتيجة؛

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية:

50=5x10
اأو         50=10+10+10+10+10

..../2

ü

ü

ا�ضتعمل العدد 10 وقدم 

واين التي  عددا اعتربه عدد الأ

طفال؛ �ضي�ضعها على مائدة الأ

اأ�ضتعمل اجلمع وال�ضرب.

..../1 

ü

ü

ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عملية ال�ضرب اأو 

عملية اجلمع املتكرر مهما كانت النتيجة؛

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية:

15-10=5;  5x5=25
2/...

ü

ü

اأ�ضتعمل اجلمع اأو ال�ضرب 

واين. حل�ضاب الأ

.../1

ü

تعليمة 

2

ا�ضتعمل ا�ضتعمال �ضليما عملية الطرح وعملية 

اجلمع مهما كانت النتيجة؛

اأجنز اإجنازا �ضحيحا العملية:

)17+19+18+15+18(-)50+25(=12
.../2

ü

ü

اأ�ضتعمل اجلمع والطرح حل�ضاب 

واين التي مل ت�ضتعمل. الأ

.../1

ü

 تعليمة

3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�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.

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



��

�ضبكة التحقق

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

ر�ضم �ضكلني هند�ضيني رباعيني مع اعتبار 

اأحدهما مربعا والثاين م�ضتطيال؛

كتابة ا�ضم �ضعاد داخل اأحد ال�ضكلني وقيا�ص 

طولها داخل ال�ضكل الثاين.

ü

ü

ر�ضمت �ضكلني هند�ضيني رباعيني اعتربت اأحدهما مربعا والثاين 

م�ضتطيال؛

كتبت ا�ضم �ضعاد داخل اأحد ال�ضكلني وكتبت قيا�ص طولها داخل 

خر؛ ال�ضكل الآ

كتبت اأ�ضماء زمالئي مرتبة ح�ضب اأطوالهم.

ü

ü

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

ر�ضم �ضحيح ملربع وم�ضتطيل على الرتبيعات 

وذلك ح�ضب القيا�ضات املطلوبة يف الوثيقة 1؛

كتابة ا�ضم �ضعاد داخل املربع وقيا�ص طولها 

داخل امل�ضتطيل. 

ü

ü

ر�ضمت ر�ضما �ضحيحا مربعا وم�ضتطيال على الرتبيعات وذلك ح�ضب 

القيا�ضات املطلوبة يف الوثيقة 1؛

كتبت ا�ضم �ضعاد داخل املربع وقيا�ص طولها داخل امل�ضتطيل؛

كتبت جميع اأ�ضماء الزمالء مرتبة ح�ضب اأطوالهم ترتيبا �ضحيحا.

ü

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

تقدمي ر�ضومات وا�ضحة. ü ر�ضوماتي وا�ضحة؛

ورقتي نظيفة.

ü
ü

  بطاقات �ضخ�ضية

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

معاجلة فورية على اإثر اإجناز 

كل تعليمة اإذا كان اخلطاأ 

�ضطحيا؛

 معاجلة مركزة على اإثر 

حتليل اإنتاجات املتعلمني 

املت�ضلة بالتعليمات 

الثالث )يف ح�ضة 

لحقة(.

ü

ü

ü

 اإجناز التعليمات الثالث تعليمة 

تعليمة فرديا؛

تقدمي اإنتاج كل تعليمة على حدة.

ü

ü

 من العنوان: ا�ضتخراج دور البطاقة ال�ضخ�ضية يف 

تقدمي معلومات عن ال�ضخ�ص؛

�ضكال  �ضتاذ والأ  من ال�سياق: ا�ضتخراج طلب الأ

الهند�ضية التي تت�ضمنها البطاقات؛

�ضكال  �سناد: ا�ضتخراج موا�ضفات واأبعاد الأ  من االأ

�ضدقاء وقيا�ص  الهند�ضية)املربع وامل�ضتطيل( واأ�ضماء الأ

اأطوالهم؛

 من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات 

�ضناد لر�ضم  نتاج املنتظر. توظيف ال�ضياق والأ الإ

املربع وامل�ضتطيل وكتابة ا�ضم �ضعاد داخل املربع وقيا�ص 

طولها داخل امل�ضتطيل كتابة اأ�ضماء الزمالء مرتبة 

ح�ضب اأطوالهم.

ü

ü

ü

ü

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



��

ر�ضم اأ�ضكال هند�ضية

املراحل

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

مناق�ضة بهدف التحقق  

الذاتي اإثر تقدمي نتيجة كل 

تعليمة؛

معاجلة فوريةعلى اإثر اإجناز 

كل تعليمة اإن كان اخلطاأ 

�ضطحيا؛  

معاجلة مركزة على اإثر حتليل 

اإنتاجات املتعلمني املرتبطة 

بالتعليمات الثالث )يف 

ح�ضة لحقة(.

ü

ü

ü

اإجناز التعليمات الثالث فرديا 

تعليمة تعليمة؛

 تقدمي اإنتاج كل تعليمة على 

حدة.

ü

ü

�ضكال الهند�ضية العتيادية  من العنوان: ا�ضتخراج الأ

)مربع، م�ضتطيل، مثلث، دائرة(؛ 

�ضكال الهند�ضية   من ال�سياق: ا�ضتخراج طريقة لعبة الأ

املطلوب ر�ضمها؛

�ضكال الهند�ضية  �سناد: ا�ضتخراج موا�ضفات الأ  من االأ

املطلوب ر�ضمها وزمن اإجناز اللعبة؛ 

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

املنتظر. توظيف الوثيقة 1 والوثيقة 2 لر�ضم ال�ضكل 

الذي ت�ضفه الوثيقة1 وال�ضكل الذي ت�ضفه الوثيقة 2 

وكذا عقارب ال�ضاعة لتمثيل وقت نهاية اللعبة.

ü

ü

ü

ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

مع3: جودة 

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

تعليمة 1

اأجوبة وا�ضحة. ü

ر�ضم �ضكل هند�ضي رباعي �ضحيح على �ضبكة 

الرتبيعات؛

ر�ضم مربع ر�ضما �ضحيحا على �ضبكة الرتبيعات.

..../2

ü

ü

ر�ضم �ضكل هند�ضي 

رباعي على �ضبكة 

الرتبيعات.

..../1 

ü

ر�ضم مثلث له �ضلعان متقاي�ضان على �ضبكة 

الرتبيعات؛

ر�ضم مثلث له �ضلعان متقاي�ضان وزاوية قائمة على 

�ضبكة الرتبيعات.

.../2

ü

ü

ر�ضم �ضكل هند�ضي 

مثلث على �ضبكة 

الرتبيعات.

.../1

ü

تعليمة 2

�ضارة اإىل وقت انتهاء اللعبة:  ر�ضم عقارب ال�ضاعة لالإ

ما بني 10 و10 دقائق و10و20 دقيقة؛

�ضارة اإىل وقت انتهاء اللعبة:  ر�ضم عقارب ال�ضاعة لالإ

دقيقة. 10و15 
.../2

ü

ü

ر�ضم عقارب ال�ضاعة.

.../1.

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�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.

�سا�سية 2الـم�ستوى 2الريا�ضيات الو�سعية 2الـمرحلة 4الكفاية االأ
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�ضالمية  �ضا�ضية و مراحلها  يف الرتبية الإ الكفاية الأ

املرحلة 1

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

و�ضكره  اهلل  وطاعة  والطهارة  �ضالم  الإ وباأركان  �ضريفة  نبوّية  واأحاديث  كرمية  اآيات  من  يحفظه  مبا  املرتبطة  موارده  بتوظيف  حال 

وطاعة الوالدين واآداب ال�ضلوك.

املرحلة 2 

املتعلم  يقدم  م�ضموعة،  اأو  اأو مكتوبة  اأ�ضناد م�ضورة  وباعتماد  دالة  و�ضعية حياتية  الثانية ويف  ال�ضنة  الثانية من  املرحلة  نهاية  يف 

حال بتوظيف موارده املرتبطة مبا يحفظه من اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �ضريفة والو�ضوء ونواق�ضه والتحية واآداب ال�ضلوك.

املرحلة 3

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

باحليوان  والرفق  والنظافة  اخلم�ص  وبال�ضلوات  �ضريفة  نبوّية  واأحاديث  كرمية  اآيات  من  يحفظه  مبا  املرتبطة  موارده  بتوظيف  حال 

البيئة. واملحافظة على 

�سا�سية املرحلة 4 : الكفاية االأ

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

املتعلم حال بتوظيف موارده املرتبطة مبا يحفظه من اآيات كرمية واأحاديث نبوّية �سريفة وبال�سلوات 

اخلم�ص ومبطالتها و�سالة اجلمعة وح�سن املعا�سرة وال�سدق.

ال�ضنــة الثانية



��

�ضبكة التحقق

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

احلديث عن ال�ضلوات وعدد ركعاتها؛

ماكن التي تتم فيها ال�ضالة؛ احلديث عن الأ

احلديث عن عن اآداب الو�ضوء.

•
•
•

حتّدثت يف اإجابتي عن اأوقات ال�ضلوات وعدد ركعاتها؛

ماكن التي تتم فيها ال�ضالة؛ حتدثت عن الأ

حتدثت عن اآداب الو�ضوء؛

ا�ضتعنت باآيات قراآنية واأحاديث نبوية �ضريفة.

•
•
•
•

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

ذكر اأوقات ال�ضالة وعدد ركعاتها؛

�ضحة احلديث عن اآداب الو�ضوء ؛

حاديث النيوية. يات القراآنية والأ ال�ضتذلل بالآ

•
•
•

اأوقات ال�ضالة التي ذكرتها �ضحيحة؛

عدد الركعات التي ذكرتها �ضحيح؛

متييزي بني اآداب الو�ضوء وفرائ�ضه �ضحيح؛

ا�ضتعانتي باآيات قراآنية اأو اأحاديث نبوية �ضريفة يف حملها.

•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

�ضالمة التعبري؛

نتاج. و�ضوح الإ

•
•

•ما قدمته وا�ضح ومفهوم.

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

املهمة اإجناز    2  1   تقدمي الو�ضعية

بهدف  مناق�ضة 

التحقق الذاتي اثر 

تقدمي كل اإجناز؛

فورية؛ معاجلة 

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة )يف ح�ضة 

لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

1 و2  الّتعليمة 

تعليمة؛ تعليمة 

التعليمات  اإجناز 

تعليمة  فرديا  الثالث 

تعليمة؛

تقدمي اجناز كل تعليمة 

على حدة.

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج  وجوب تعلم ال�ضالة على كل م�ضلم؛

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

احلدث )تعلم ال�ضالة(؛ 

�سناد: ا�ضتخراج  كيفية الو�ضوء وملاذا نتو�ضاأ، كيف واأين تقام  من االأ

ال�ضالة؛ 

نتاج املنتظر )احلديث  من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفا الإ

عن اأوقات ال�ضالة وعدد ركعاتها، و�ضف اأماكن ال�ضالة، تقدمي  اآداب 

الو�ضوء(.

ü
ü

ü

ü

    اأ�ضبحت اأ�ضلي

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



��

�ضبكة التحقق

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

احلديث عن عمل �ضالح يف الطريق العام؛

احلديث عن عمل ح�ضن مل�ضاعدة املحتاجني؛

احلديث عن عمل ح�ضن ير�ضي الوالدين.

•
•
•

حتّدثت عن عمل �ضالح يف الطريق العام؛

حتدثت عن عمل مل�ضاعدة املحتاجني؛

حتّدثت عن عمل ير�ضي الوالدين؛

ا�ضتعنت باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية �ضريفة.

•
•
•
•

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

ما ذكر من عمل �ضالح يف الطريق العام �ضحيح؛

ما ذكرمن عمل �ضالح ير�ضي الوالدين �ضحيح؛

ما ذكر من عمل ح�ضن مل�ضاعدة املحتاجني �ضحيح؛

•
•
•

ما ذكرته من عمل �ضالح يف الطريق العام �ضحيحا؛

ما ذكرته من عمل ح�ضن مل�ضاعدة املحتاجني �ضحيحا؛

ما ذكرته من عمل �ضالح ير�ضي الوالدين �ضحيحا؛

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

•
•
•
•

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

�ضالمة التعبري؛

نتاج. و�ضوح الإ

•
•

•ما قدمته وا�ضح ومفهوم.

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

خرين        اأحب الآ

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

خر يف متتني الروابط  من العنوان: ا�ضتخراج: دور حمبة الآ

بني اأفراد املجتمع؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )اأخوك خالد، 

املحتاجني واأنت( ،احلدث )م�ضاعدة املحتاجني(؛

�سناد: ا�ضتخراج البيانات: اأنا�ص يحملون م�ضاعدات  من االأ

�ضالمية، طفل ي�ضاعد �ضريرا على قطع الطريق؛  اإىل اخلريية الإ

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

عمل �ضالح يف الطريق العام، ذكر عمل �ضالح مل�ضاعدة 

املحتاجني،ذكر عمل �ضالح ير�ضي الوالدين(.

•

•

•

•

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

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

تناول املتعلم �ضلوك الطفل يف البيت؛

تناول املتعلم �ضلوك الطفل يف املدر�ضة؛

ا�ضتعانة املتعلم باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية 

�ضريفة.

ü
ü
ü

حتّدثت عن �ضلوك الطفل يف البيت؛

حتّدثت عن �ضلوك الطفل يف الطريق؛

حتّدثت عن �ضلوك الطفل يف املدر�ضة؛

ا�ضتعنت باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية �ضريفة.

ü
ü
ü
ü

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

ذكر �ضلوك الطفل املهذب يف البيت ب�ضكل 

�ضحيح؛

ذكر �ضلوك الطفل املهذب يف الطريق ب�ضكل 

�ضحيح؛

ذكر �ضلوك الطفل املهذب يف املدر�ضة ب�ضكل 

�ضحيح.

ü

ü

ü

ما ذكرته عن �ضلوك الطفل املهذب يف البيت �ضحيح؛

ما ذكرته عن �ضلوك الطفل املهذب يف املدر�ضة �ضحيح؛

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

ü
ü
•

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

�ضالمة التعبري؛

نتاج. و�ضوح الإ

•
•

•ما قدمته وا�ضح ومفهوم.

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

    الطفل املهذب

املراحل

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

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اثر تقدمي كل اإجناز؛

فورية؛ معاجلة 

معاجلة مركزة عند 

ال�ضرورة )يف ح�ضة 

لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

1 و2  الّتعليمة 

تعليمة؛ تعليمة 

التعليمات  اإجناز 

تعليمة  فرديا  الثالث 

تعليمة؛

تقدمي اجناز كل 

تعليمة على حدة.

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج بع�ص �ضلوكات الطفل املهذب؛

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

)اجناز مل�ضق حول الطفل املهذب(؛

�سناد: ا�ضتخراج: طفل يرتب اأدواته داخل البيت،  من االأ

طفل ي�ضقي حديقة البيت، طفل ي�ضاعد امراأة عجوزا على قطع 

الطريق؛

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

عن �ضلوك الطفل املهذب يف البيت، احلديث عن �ضلوكه يف 

الطريق، احلديث عن �ضلوكه يف املدر�ضة(.

ü
ü

ü

ü
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�ضبكة التحقق

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

�ضالم؛ احلديث عن النظافة يف الإ

بال�ضلوك احل�ضن؛ ن�ضائح مرتبطة  تقدمي 

احلديث عن طاعة اهلل والوالدين.

ü
ü
ü

�ضالم؛ حتّدثت يف اإجابتي عن النظافة يف الإ

بال�ضلوك احل�ضن؛ ن�ضائح مرتبطة  قدمت 

حتّدثت عن طاعة اهلل والوالدين؛

 ا�ضتعنت باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية �ضريفة.

ü
ü
ü
ü

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

�ضالم �ضحيح؛ ما ذكر عن اأهمية النظافة يف الإ

ما قدم عن اأهمية طاعة اهلل والوالدين �ضحيح؛

ما قدم من ن�ضائح مرتبطة بال�ضلوك احل�ضن 

�ضحيح.

ü
ü
ü

�ضالم �ضحيح؛ ما ذكرته عن اأهمية النظافة يف الإ

ما قدمته من ن�ضائح مرتبطة بال�ضلوك احل�ضن �ضحيح؛

ما ذكرته عن اأهمية طاعة اهلل والوالدين �ضحيح ؛

ما ا�ضتعنت باآيات قراآنية اأ و اأحاديث نبوية �ضريفة �ضحيح.

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

�ضالمة التعبري؛

نتاج. و�ضوح الإ

•
•

•ما قدمته وا�ضح ومفهوم.

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   الر�ضوم املتحركة

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

اأهمية م�ضاهدة الر�ضوم املتحركة  ا�ضتخراج:  من العنوان: 

واتخاذ العربة منها؛

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

)م�ضاهدة برنامج للر�ضوم املتحركة يدعو اإىل ح�ضن ال�ضلوك( ؛

�سناد: ا�ضتخراج: طفل ي�ضلي، طفل يودع زمالءه،  من االأ

طفل يقبل اأمه(؛

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

قل حول  �ضالم، تقدمي ن�ضيحتني على الأ اأهمية النظافة يف الإ

اأهمية طاعة الوالدين وال�ضت�ضهاد على  ال�ضلوك احل�ضن، تو�ضيح 

ذلك(.

ü

ü

ü

ü
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�ضبكة التحقق

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

تقدمي ن�ضيحة ملداواة احلمامة؛

طعام احلمامة؛ تقدمي ن�ضيحة لإ

تقدمي ن�ضيحة مل�ضاعدتها على الطريان.

ü
ü
ü

قدمت ن�ضيحة ملداواة احلمامة؛

طعام احلمامة؛ قدمت ن�ضيحة  لإ

قدمت ن�ضيحة مل�ضاعدتها على الطريان؛

ا�ضتعنت باآيات قراآنية و اأحاديث نبوية �ضريفة.

ü
ü
ü
ü

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

تقدمي ن�ضيحة منا�ضبة ملداواة احلمامة؛

طعام احلمامة؛ تقدمي ن�ضيحة منا�ضبة لإ

الطريان. ن�ضيحة منا�ضبة مل�ضاعدتها على  تقدمي 

ü
ü
ü

قدمت ن�ضيحة منا�ضبة ملداواة احلمامة؛

طعام احلمامة؛ قدمت ن�ضيحة منا�ضبة لإ

الطريان؛ ن�ضيحة منا�ضبة مل�ضاعدتها على  قدمت 

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

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

�ضالمة التعبري؛

نتاج. و�ضوح الإ

•
•

•ما قدمته وا�ضح ومفهوم.

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   اأحب الطيور

املراحل

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

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اثر تقدمي كل اإجناز؛

فورية؛ معاجلة 

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

)يف ح�ضة لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

1 و2  الّتعليمة 

تعليمة؛ تعليمة 

التعليمات  اإجناز 

الثالث فرديا 

تعليمة؛ تعليمة 

تقدمي اجناز كل 

تعليمة على حدة.

ü
ü

ü

ü

ن�ضان بالطيور واأهمية  من العنوان: ا�ضتخراج عالقة الإ

بها؛ العتناء 

ال�ضخ�ضيات )زينب، واحلمامة  ا�ضتخراج  من ال�سياق: 

واأنت(،احلدث )العثور على حمامة جريحة(؛

�سناد: ا�ضتخراج : طفلة تداوي حمامة، طفلة تطعم  من االأ

احلمام، طفلة ت�ضاعد احلمامة على الطريان؛

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

طعامها، تقدمي ن�ضيحة  ن�ضيحة ملداواة احلمامة، تقدمي ن�ضيحة لإ

مل�ضاعدة احلمامة على الطريان(.

ü

ü

ü

ü
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بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

يف احلديقة

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 احلديقة على �ضحة ال�ضكان 

وعلى جمالية احلي ؛

من ال�ضياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )ودادية احلي، عمر، زمالئه 

واأنت( ،احلدث )املحافظة على النباتات والعتناء بها(، املكان 

)حديقة احلي(؛

�ضناد: ا�ضتخراج : طفل ي�ضقي نبتة، اأ�ضغال ال�ضيانة  من الأ

والتنظيف باحلديقة، حديقة احلي؛

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

حول املحافظة على نباتات احلديقة، تبيان اأهمية امل�ضاركة يف 

زهار على نظافة  العناية بحديقة احلي، فقرة عن اأثر قطف الأ

احلديقة(.

ü

ü

ü

ü

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

اأجوبة وا�ضحة. ü

يقدم املتعلم ن�ضائح اأو اأعمال منا�ضبة 

للمحافظة على نباتات احلديقة. 

..../2

ü يتحدث حول املحافظة على 

نباتات احلديقة.

..../1 

ü

تعليمة 1

يقدم املتعلم ن�ضائح منا�ضبة للم�ضاركة يف 

املحافظة على البيئة.

.../2

ü يبني اأهمية امل�ضاركة يف العناية 

بحديقة احلي.

.

.../1

ü

تعليمة 2

يقدم املتعلم اجلوانب ال�ضلبية لقطف 

زهار. الأ

.../2

ü زهار على  يبني اأثر قطف الأ

نظافة املكان.

.../1.

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح
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�ضبكة التحقق

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

كثار من تناول احللوى؛ التحدث عن اأ�ضرار الإ

كثار من تناول احللوى؛ التحدث عن اأ�ضرار الإ

التحدث عن خماطر الطريق.

ü
ü
ü

حتدثت عن عواقب تناول املاأكولت غري النظيفة؛

كثار من تناول احللوى؛ حتدثت عن اأ�ضرار الإ

حتدثت عن خماطر الطريق؛

باآيات قراآنية واأحاديث نبوية �ضريفة. ا�ضتعنت 

ü
ü
ü
ü

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

كثار من  التحدث ب�ضكل �ضحيح عن اأ�ضرار الإ

تناول احللوى الو�ضخة؛

كثار من تناول  احلديث ب�ضكل �ضحيح عن الإ

احللوى؛

التحدث ب�ضكل �ضحيح عن خماطر الطريق.

ü

ü

ü

حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن عواقب تناول املاأكولت غري النظيفة؛

كثار من تناول احللوى  حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن اأ�ضرار الإ

الو�ضخة؛

حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن خماطر الطريق؛

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

ü
ü

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

�ضالمة التعبري؛

نتاج. و�ضوح الإ

•
•

•ما قدمته وا�ضح ومفهوم.

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   العيد

املراحل

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

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي اثر تقدمي كل اإجناز؛

فورية؛ معاجلة 

معاجلة مركزة عند ال�ضرورة 

)يف ح�ضة لحقة(.

ü

ü
ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

1 و2  الّتعليمة 

تعليمة؛ تعليمة 

التعليمات  اإجناز 

الثالث فرديا 

تعليمة؛ تعليمة 

تقدمي اجناز كل 

تعليمة على حدة.

ü
ü

ü

ü

عياد، مناخ العيد، ا�ضتخراج اأهمية  من العنوان: تعداد الأ

العيد يف متتني الروابط الجتماعية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج ال�ضخ�ضيات )هدى، عمتها واأنت(، 

احلدث )العثور على قطع من احللوى يف الطريق(؛

حداث : طفلة تلتقط قطع احللوى  �سناد: ا�ضتخراج الأ من االأ

ملقاة يف ال�ضارع، طفلة تقطع الطريق دون انتباه؛

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

كثار  �ضفوي عن عواقب تناول املاأكولت غري النظيفة وم�ضار الإ

من تناول احللوى وخماطر الطريق(.

ü

ü

ü

ü
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بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

اأعتني باحليوانات 

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

ن�ضان  من العنوان: ا�ضتخراج العالقة اّلتي تمع احليوان بالإ

باحليوانات؛ و�ضرورة العتناء 

�ضتاذة  ال�ضخ�ضيات )�ضديقك عمر، الأ ا�ضتخراج  من ال�سياق: 

واأنت(، احلدث )�ضرب عمر للقّطة، غ�ضب عمر(، املكان 

)الق�ضم(؛ 

�سناد: ا�ضتخراج احلدث )طفل ي�ضرب قطة، رجل  من االأ

ح�ضانا(؛ يطعم 

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

عمال اخلاطئة التي قام بها عمر، تقدمي ثالث ن�ضائح  حول الأ

لتح�ضني �ضلوك عمر، جملة عن اأهمية الرفق باحليوان(.

ü

ü

ü

ü

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

اأجوبة وا�ضحة. ü

عمال  يبنّي املتعلم ب�ضكل �ضحيح الأ

اخلاطئة التي قام بها عمر. 

..../2

ü يتحدث املتعلم عن اأعمال 

للحيوان. ت�ضيء  خاطئة 

..../1 

ü

تعليمة 1

يقدم املتعلم لعمر ثالث ن�ضائح مفيدة 

ال�ضلوك تاه احليوانات. لتح�ضني 

.../2

ن�ضائح  املتعلم  يقّدم 

حول حت�ضني ال�ضلوك تاه 

احليوانات.

.../1

ü

تعليمة 2

يتحّدث املتعلم عن اأهمّية الرفق باحليوان 

�ضحيح. ب�ضكل 

.../2

اأهمية  يتحّدث املتعلم عن 

باحليوان. الرفق 

.../1.

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

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



��

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

املرحلة 1

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

املتعلم حال بتوظيف مكت�ضباته املتعّلقة بالّزمن وحالت املاّدة واحلوا�ص.

املرحلة 2 

يقّدم  اأو م�ضورة  اأ�ضناد مكتوبة  وباعتماد  العلمي  الّن�ضاط  دالة يف  م�ضكلة  الّثانية ويف و�ضعية  ال�ضنة  الّثانية من  املرحلة  نهاية  يف 

باله�ضم واحلركة.  املتعّلقة  بتوظيف مكت�ضباته  املتعلم حال 

املرحلة 3

يقّدم  اأو م�ضورة  اأ�ضناد مكتوبة  وباعتماد  العلمي  الّن�ضاط  دالة يف  الّثانية ويف و�ضعية م�ضكلة  ال�ضنة  الّثالثة من  املرحلة  نهاية  يف 

النباتات ومفهوم ال�ضوت واحلركة. باأجزاء  املتعلم حال بتوظيف مكت�ضباته املتعّلقة 

�سا�سية 1 املرحلة 4: الكفاية االأ

يف نهاية ال�سنة الّثانية ويف و�سعية م�سكلة دالة يف الّن�ساط العلمي وباعتماد اأ�سناد مكتوبة اأو م�سورة 

يقّدم املتعلم حال بتوظيف مكت�سباته املتعّلقة بتفاعل الكائنات احلّية مع املحيط.

ال�ضنــة الثانية



��

�ضبكة التحقق

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

للتدريب؛ اأ�ضبوعي  برنامج  و�ضع 

اأثناء  تقدمي ن�ضائح للمحافظة على �ضالمة اجل�ضم 

اللعب؛

 تقدمي ن�ضائح للمحافظة على �ضالمة اجل�ضم بعد 

اللعب.

ü
ü

ü

اأ�ضبوعيا للتدريب؛ كنت قد و�ضعت برناجما 

اأثناء اللعب؛ قدمت ن�ضائح للمحافظة على �ضالمة اجل�ضم 

قدمت ن�ضائح للمحافظة على �ضالمة اجل�ضم بعد اللعب؛

حتدثت عن �ضرورة اللتزام بالربنامج

ü
ü
ü
ü

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

�ضبوعى �ضحيح ومالئم؛ و�ضع الربنامج الأ

�ضحيحة. املقدمة  الن�ضائح 

ü
ü

اأ�ضبوعيا �ضحيحا للتدريب؛ اأنني قدمت برناجما 

�ضحة ن�ضائحي يف املحافظة على �ضالمة ج�ضم اأحمد اأثناء اللعب؛

�ضحة ن�ضائحي يف املحافظة على �ضالمة ج�ضم اأحمد بعد اللعب؛

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

العمل. و�ضوح  ü ما قدمته وا�ضح ومفهوم. ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

  كرة القدم 

املراحل

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

حتّقق على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل التحقق 

الفورية؛ واملعاجلة 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

املتعّلمني  اإنتاجات  حتليل 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

1و2؛ الّتعليمة 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة. تعليمة 

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول كرة القدم؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأّن املو�ضوع حول اللعب والعط�ص؛

�سناد: ا�ضتخراج البيانات امل�ضاعدة على حل  من االأ

الو�ضعية؛

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

اأثناء  و�ضع برنامج للتدريب، تقدمي ن�ضائح للمحافظة على اجل�ضم 

وبعده.  اللعب 

ü
ü
ü

ü

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

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

�ضرح حتول الثلج اإىل ماء؛

�ضرح حتول ماء الربكة اإىل بخار؛

للمحافظة على اجل�ضم. ن�ضيحتني  تقدمي 

ü
ü
ü

ختي ما حدث للثلج؛ بينت لأ

ختي ما حدث ملاء الربكة؛ بينت لأ

قدمت لها ن�ضيحتني للمحافظة على ج�ضمها من الربد.

ü
ü
ü

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

�ضحة حتول الثلج اإىل ماء؛

�ضحة حتول املاء اإىل بخار؛

الن�ضيحتني. �ضحة 

ü
ü
ü

ف�ضرت حتول الثلج اإىل ماء تف�ضريا �ضحيحا؛

ف�ضرت ما حدث ملاء الربكة تف�ضريا �ضحيحا؛

قدمت ن�ضيحتني منا�ضبتني للمحافظة على اجل�ضم من الربد.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

العمل. و�ضوح  ü ما قدمته وا�ضح ومفهوم.  ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

 جبل اجلليد

املراحل

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

حتّقق على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل التحقق 

الفورية؛ واملعاجلة 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

املتعّلمني  اإنتاجات  حتليل 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.    

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة. تعليمة 

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول اجلليد؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأّن املو�ضوع يتعلق بحالت املاّدة؛

�سناد: ا�ضتخراج مكّونات ال�ضند: ماء، جبل، اأ�ضعة  من االأ

بخار؛ ال�ضم�ص، جليد، 

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

تبيان ما حدث لقطع اجلليد يف املرحلة 1 و2، كيف نح�ضل 

اجلليد.  على 

ü
ü
ü

ü

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

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

احلديث عن كيفية تنقل املاعز؛

و�ضع عالمة )x( حتت غذاء ما؛

و�ضع عالمة )x( حتت حيوان ما.

ü
ü
ü

حتدثت عن كيفية تنقل املاعز؛

و�ضعت عالمة )x( حتت غذاء ما؛

و�ضعت عالمة )x( حتت حيوان ما.

ü
ü
ü

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

ب�ضكل �ضحيح؛ املاعز  تنقل  تف�ضريكيفية 

و�ضع عالمة )x( حتت ا�ضم الغذاء املنا�ضب 

للماعز؛

و�ضع عالمة )x( حتت احليوان الذي يتغذى مثل 

املاعز.

ü
ü

ü

املاعز تف�ضريا �ضحيحا؛ ف�ضرت كيفية تنقل 

و�ضعت عالمة )x( حتت الغذاء املنا�ضب للماعز؛

و�ضعت عالمة )x( حتت احليوان الذي يتغذى مثل املاعز.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

العمل؛ و�ضوح 

الورقة. نظافة 

ü
ü

ما قدمته وا�ضح ومفهوم؛

ورقتي خالية من املحو والو�ضخ والت�ضطيب.

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

حتّقق على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل التحقق 

الفورية؛ واملعاجلة 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

املتعّلمني  اإنتاجات  حتليل 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

1و2؛ الّتعليمتني 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة. تعليمة 

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول البادية؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج اأّن املو�ضوع حول احليوانات يف 

البادية؛

�سناد: ا�ضتخراج اأنواع احليوانات وذكر اأ�ضمائها؛ من االأ

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

كيفية تنّقل املاعز، غذاء املاعز، احليوانات اّلتي تتغّذى مثل 

املاعز.

ü
ü

ü
ü

   زينب يف البادية 

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

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

احلديث عن �ضبب عدم نوم �ضعيد؛

كل  و�ضع عالمة )x( يف خانة ما لتبيني طريقة الأ

ال�ضحية؛

و�ضع عالمة )x( يف خانة ما لتبيني ا�ضم الغذاء 

ال�ضحي.

ü
ü

ü

حتدثت عن �ضبب عدم نوم �ضعيد؛

كل ال�ضحية؛ و�ضعت عالمة )x( يف خانة ما لتبيني طريقة الأ

و�ضعت عالمة )x( يف خانة ما لتبيني ا�ضم الغذاء ال�ضحي.

ü
ü
ü

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

�ضباب ال�ضحيحة لعدم نوم �ضعيد؛ ذكر الأ

و�ضع عالمة )x( ب�ضكل �ضحيح حتت طريقة 

ال�ضحية؛ كل  الأ

و�ضع عالمة )x( ب�ضكل �ضحيح حتت ا�ضم 

ال�ضحي. الغذاء 

ü
ü

ü

�ضباب ال�ضحيحة لعدم نوم �ضعيد؛ ذكرت الأ

كل ال�ضحية؛ و�ضعت عالمة )x( ب�ضكل �ضحيح حتت طريقة الأ

و�ضعت عالمة )x( ب�ضكل �ضحيح حتت ا�ضم الغذاء ال�ضحي.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

العمل؛ �ضوح 

الورقة. نظافة 

ü
ü

ما قدمته وا�ضح ومفهوم؛

ورقتي خالية من الو�ضخ واملحو والت�ضطيب.

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

  ه�ضم ع�ضري

املراحل

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

حتّقق على اإثر تقدمي كل 

تعليمة؛

مناق�ضة من اأجل التحقق 

الفورية؛ واملعاجلة 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

املتعّلمني  اإنتاجات  حتليل 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.    

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة. تعليمة 

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأّن احلديث يدور حول اله�ضم .

كل  من ال�سياق: ا�ضتخراج اأّن مر�ص �ضعيد مرتبط ب�ضرعة الأ

وكرثته؛

فراطه و�ضرعته  �سناد: ا�ضتخراج اأّن الّطفل يتاأمّل نظرا لإ من االأ

كل؛ يف الأ

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

كل ال�ضّحية،تبنّي  ت�ضّور �ضبب عدم نوم الّطفل،تبنّي طريقة الأ

ال�ضّحي.  الغذاء  مكّونات 

ü
ü

ü

ü

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



��

�ضبكة التحقق

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

�ضرح كيفية تنقل البقرة وال�ضفدعة واحللزون؛

حتديد اأ�ضوات احليوانات املذكورة؛

اأماكن تنقل ال�ضفدعة. حتديد 

ü
ü
ü

البقرة وال�ضفدعة واحللزون وال�ضلحفاة؛ تتنقل  �ضرحت كيف 

حددت اأ�ضوات احليوانات املذكورة يف اجلدول؛

حتدثت عن اأماكن  تنقل ال�ضفدعة.

ü
ü
ü

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

وال�ضفدعة  البقرة  تتنقل  لكيفية  ال�ضحيح  ال�ضرح 

وال�ضلحفاة؛ واحللزون 

�ضوات احليوانات املذكورة  التحديد ال�ضحيح لأ

يف اجلدول؛

ماكن  تنقل ال�ضفدعة. التحديد ال�ضحيح لأ

ü

ü

ü

البقرة وال�ضفدعة واحللزون  �ضرحت ب�ضكل �ضحيح كيف تتنقل 

وال�ضلحفاة؛

حددت ب�ضكل �ضحيح اأ�ضوات احليوانات املذكورة يف اجلدول؛

حتدثت ب�ضكل �ضحيح عن اأماكن  تنقل ال�ضفدعة.

ü

ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

العمل؛ �ضوح 

الورقة. نظافة 

ü
ü

ما قدمته وا�ضح ومفهوم؛

ورقتي خالية من الو�ضخ واملحو والت�ضطيب.

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

حتّقق على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل التحقق 

الفورية؛ واملعاجلة 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

املتعّلمني  اإنتاجات  حتليل 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

1و2؛ الّتعليمتني 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة. تعليمة 

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج ما يوجد يف حديقة احليوانات، اأين 

املفرت�ضة؛ احليوانات  تو�ضع 

من ال�سياق:ا�ضتخراج احلدث وامل�ضكل )اأ�ضوات احليونات 

وغداوؤها(؛ وتنقلها 

�سناد: تعرف احليوانات املوجودة على ال�ضند؛ من االأ

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

)�ضرح كيفية تنقل ال�ضلحفاة و البقرة واحللزون وال�ضفدعة(.

ü

ü

ü
ü

   يف حديقة احليوانات  

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



��

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

 يف الغابة 

املراحل

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

حتّقق على اإثر تقدمي كل 

تعليمة؛

مناق�ضة من اأجل التحقق 

الفورية؛ واملعاجلة 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

املتعّلمني  اإنتاجات  حتليل 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.    

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة. تعليمة 

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج ما يوجد يف الغابة؛

من ال�سياق: ا�ضتخراج احلدث : الذهاب اإىل الغابة؛

�سناد: ا�ضتخراج مكونات الغابة، حتديد احليوانات  من االأ

املوجودة )غزال، طائر، اأرنب، �ضنجاب، قنفذ(؛

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

ثالثة اأ�ضكال من اأوراق ال�ضجر، احلديث عن ثالثة حيوانات 

تختلف يف تنقلها، احلديث عن ثالثة حيوانات تختلف يف 

اأ�ضواتها(.

ü
ü
ü

ü

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

يقّدم املتعلم ر�ضما 

نظيفا وعمال وا�ضحا 

ومفهوما.

ü

ير�ضم املتعلم ر�ضما �ضحيحا لثالثة اأ�ضكال 

من اأوراق اأ�ضجار الغابة.

.../2 

ü ير�ضم املتعلم اأ�ضكال من من 

اأوراق اأ�ضجار الغابة .

.../1

ü

ü
تعليمة 1

يتحّدث املتعلم ب�ضكل �ضحيح عن 

احليوانات التي تختلف يف تنقلها.

.../2 

ü يتحّدث املتعلم عن ثالث 

حيوانات تختلف يف تنقلها.

 

.../1

ü

تعليمة 2

يتحّدث املتعلم ب�ضكل �ضحيح عن ثالثة 

حيوانات تختلف يف اأ�ضواتها.

.../2

ü يتحّدث املتعلم عن ثالث 

حيوانات تختلف يف اأ�ضواتها.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

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

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

تف�ضري �ضبب منو بع�ص النباتات وذبول البع�ص 

خر؛ الآ

اإمتام اجلدول بذكر �ضروط منو الكائنات احلية؛

اإمتام اجلدول بذكر اأوجه الختالف والت�ضابه بني 

احلية. الكائنات 

ü

ü
ü

خر؛ ف�ضرت اأ�ضباب منو بع�ص النباتات وذبول البع�ص الآ

اأمتمت اجلدول بذكر �ضروط منو الكائنات احلية؛

ن�ضان  اأمتمت اجلدول بذكر اأوجه الختالف والت�ضابه بني الإ

والنباتات  واحليوانات.

ü
ü
ü

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

�ضحة ما ذكر عن �ضبب منو بع�ص النباتات وذبول 

خر؛ الآ البع�ص 

�ضحة ما ذكر عن �ضروط منو الكائنات احلية؛ 

�ضحة التحديد الذي اأقيم عن اأوجه الختالف 

ن�ضان. بني النباتات  واحليوانات والإ

ü

ü
ü

خر؛ اأ�ضبابا �ضحيحة لنمو بع�ص النباتات وذبول بع�ضها الآ ذكرت 

ذكرت يف اجلدول �ضروطا �ضحيحة لنمو الكائنات احلية؛

ذكرت يف اجلدول بع�ص اأوجه الختالف والت�ضابه بني النباتات 

ن�ضان. والإ واحليوانات 

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأن:

العمل؛ �ضوح 

الورقة. نظافة 

ü
ü

ما قدمته وا�ضح ومفهوم؛

ورقتي خالية من الو�ضخ واملحو والت�ضطيب.

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

املراحل

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

حتّقق على اإثر تقدمي كل 

اإجناز؛

مناق�ضة من اأجل التحقق 

الفورية؛ واملعاجلة 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

املتعّلمني  اإنتاجات  حتليل 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.  

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

تقا�ضم يف م�ضتوى 

1و2؛ الّتعليمتني 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة. تعليمة 

ü
ü

ü

ü

من العنوان: ا�ضتنتاج اأن احلديث عن النباتات؛

�ض�ص بع�ضها منا وبع�ضها  اأن نباتات الأ من ال�سياق: ا�ضتنتاج 

مل ينم؛

�ض�ص؛ �سناد: ا�ضتنتاج ذبول النباتات يف بع�ص الأ من االأ

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات النتاج املنتظر:

- تو�ضيح اأ�ضباب منو بع�ص النباتات وذبول اأخرى؛

ول؛ - امتام اجلدول الأ

- امتام اجلدول الثاين.

ü
ü

ü
ü

   النباتات

�سا�سية 1الـم�ستوى 2الن�ضاط العلمي الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

 الكائنات احلّية 

املراحل

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

حتّقق على اإثر تقدمي كل 

تعليمة؛

مناق�ضة من اأجل التحقق 

الفورية؛ واملعاجلة 

معاجلة مرّكزة على اإثر 

املتعّلمني  اإنتاجات  حتليل 

اإن ا�ضتدعت احلاجة ذلك.    

ü

ü

ü

للّتفكري؛ مهلة 

اإجناز فردي تعليمة 

تعليمة؛

عمال  تقدمي الأ

تعليمة. تعليمة 

ü
ü

ü

من العنوان: ا�ضتخراج اأن احلديث عن الكائنات احلية؛

من ال�سياق: ا�ضتنتاج اأنامللف املراد اإعداده يتعلق بالكائنات 

احلية؛ 

�سناد: ا�ضتنتاج وجود اأنواع من الكائنات احلية )�ضمكة،  من االأ

ح�ضان...

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

)طريقة تنقل بع�ص الكائنات احلية، طريقة غذائها، ذكر اأ�ضوات 

بع�ص الكائنات احلية(.

ü
ü

ü

ü

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

يقّدم املتعلم عمال 

مقروءا.

ü

ميالأ اجلدول ب�ضكل �ضحيح بذكر تنقل بع�ص 

الكائنات احلية.

.../2    

ü ميالأ اجلدول بذكر بع�ص 

الكائنات احلية. 

  

.../1

ü

تعليمة 1

ميالأ اجلدول ب�ضكل �ضحيح بذكر اأ�ضوات 

بع�ص الكائنات احلية. 

.../2

ميالأ اجلدول بذكر اأ�ضوات بع�ص 

الكائنات احلية.

.../1

ü

تعليمة 2

ميالأ اجلدول ب�ضكل �ضحيح بذكر غذاء بع�ص 

الكائنات احلية.

.../2 

ü ميالأ اجلدول بذكر غذاء بع�ص 

الكائنات احلية.

.../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

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

املرحلة 1

وىل من ال�ضنة الثانية، ويف و�ضعية دالة، وباعتماد اأ�ضناد مر�ضومة و/اأو م�ضورة و/اأو مادية، يقدم املتعلم)ة(  يف نهاية املرحلة الأ

�ضكال. لوان واخلطوط والأ منتوجا فنيا بتوظيف النقط، والأ
 

املرحلة 2 

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

�ضكال الهند�ضية. لوان والأ فنيا بتوظيف النقط واخلطوط والأ
 

املرحلة 3

يف نهاية املرحلة الثالثة من ال�ضنة الثانية، ويف و�ضعية دالة، وباعتماد اأ�ضناد مر�ضومة وم�ضورة ومادية، يقدم املتعلم)ة( منتوجا 

�ضكال الهند�ضية والع�ضوية. لوان، والأ فنيا بتوظيف النقط واخلطوط والأ
 

�سا�سية املرحلة 4: الكفاية االأ

يف نهاية ال�سنة الثانية، ويف و�سعية دالة، وباعتماد اأ�سناد مر�سومة وم�سورة ومادية، يقدم املتعلم منتوجا 

لوان.  فنيا زخرفيا بتوظيف النقط واخلطوط واالأ

ال�ضنــة الثانية



��

�ضبكة التحقق

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

تزيني جداريتني من ثالثة. ü زينت اجلدارية رقم 1 بخطوط؛

زينت اجلدارية رقم 2 بخطوط؛

3 باأ�ضكال هند�ضية؛ زينت اجلدارية رقم 

ü
ü
ü

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

فقية  �ضالمة تزيني جداريتني من ثالثة باخلطوط الأ

امللونة. والعمودية 

ü قمت بتزيني اجلدارية رقم 1 بخطوط اأفقية ملونة من اختياري؛

2بخطوط عمودية ملونة من اختياري؛ قمت بتزيني اجلدارية رقم 

3 باأ�ضكال هند�ضية ملونة. قمت بتزيني اجلدارية رقم 

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

تزيني دون اخلروج عن اإطار اجلدارية. ü اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

اأنني مل اأخرج عن اإطار اجلدارية عند التزيني.

ü
ü

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

  جدار مدر�ضتنا

املراحل

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

خرى فرديا؛ اإجناز التعليمات الواحدة تلو الأ

الذاتي؛ التحقق  مناق�ضة بهدف 

فورية. معاجلة 

ü
ü
ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بجدار املدر�ضة؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني جدار املدر�ضة(؛

�ضكال التي �ضي�ضتعملها املتعلم هي  اأن الأ �سناد: اكت�ضاف  من االأ

اأفقية ملونة وخطوط عمودية ملونة واأ�ضكال هند�ضية ملونة؛ خطوط 

جناز املنتظر: من التعليمة: اكت�ضاف املهمة و موا�ضفات الإ

- تزيني اجلدارية1 بخطوط اأفقية ملونة؛

- تزيني اجلدارية2 بخطوط عمودية ملونة؛

- تزيني اجلدارية3 باأ�ضكال هند�ضية ملونة؛

ü
ü
ü

ü

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

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

  ال�ضجادة

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

 اإجناز التعليمات فرديا الواحدة 

خرى؛ بعد الأ

 مناق�ضة بهدف التحقق 

الذاتي؛

 معاحلة فوري.

ü

ü

ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق ب�ضجادة؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني �ضجادات ر�ضمها اأحمد(؛

فقية  �ضكال التي �ضيوظفها املتعلم هي اخلطوط الأ �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

امللونة واخلطوط العمودية امللونة باألوان من اختياره؛

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

- تزيني ال�ضجادة 1 بخطوط اأفقية ملونة باألوان من اختيار املتعلم؛

- تزيني ال�ضجادة 2 بخطوط عمودية ملونة باألوان من اختيار املتعلم؛

3 باأ�ضكال هند�ضية ملونة باألوان من اختيار املتعلم. - تزيني ال�ضجادة 

ü
ü
ü

ü

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

تزيني �ضجادتني من ثالثة. ü 1؛ تزينت ال�ضجادة رقم 

2؛ تزينت ال�ضجادة رقم 

.3 تزينت ال�ضجادة رقم 

ü
ü
ü

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

�ضالمة تزيني �ضجادتني من ثالثة. ü 1 بخطوط اأفقية؛  قمت بتزينت ال�ضجادة رقم 

2بخطوط عمودية؛  قمت بتزينت ال�ضجادةرقم   

3 باأ�ضكال هند�ضية ملونة. قمت بتزينت ال�ضجادة رقم 

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق:

تزيني دون اخلروج عن اإطار ال�ضجادة. ü من اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

من اأنني مل اأخرج عن اإطار ال�ضجادة عند التزيني.

ü
ü

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

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   زخرفة

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

 ùفرديا التعليمات  اإجناز 

خرى؛ الواحدة بعد الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

معاحلة فوري.

ü

ü

ü

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

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني نوافذ وباب ر�ضم م�ضجد(؛

�ضكال التي �ضيوظفها املتعلم هي: اأ�ضكال هند�ضية  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

وخطوط ونقط خمتلفة؛

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

1- تزيني الباب باأ�ضكال هند�ضية وتلوينه؛
2- تزيني النافذتني بخطوط ونقط خمتلفة؛

�ضكال الهند�ضية وتلوينها.  نافذة ال�ضومعة بالأ 3- تزيني 

ü
ü
ü

ü

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

الباب؛ تزيني 

النوافذ؛ تزيني 

ال�ضومعة. تزيني 

ü
ü
ü

الباب؛ زينت 

النوافذ؛ زينت 

ال�ضومعة؛ نافذة  زينت 

الهند�ضية. �ضكال  الأ ا�ضتعملت 

ü
ü
ü
ü

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

وتلوينها؛ باأ�ضكال هند�ضية  الباب  تزيني 

النوافذ باخلطوط والنقط املختلفة. تزيني 

ü
ü

باأ�ضكال هند�ضية دون حدودهاولونتها؛ زينت الباب 

النوافذ باخلطوط والنقط املختلفة؛ زينت 

ولونتها. الهند�ضية  �ضكال  بالأ ال�ضومعة  نافذة  زينت 

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

طار. تزيني دون اخلروج عن الإ ü اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

طار عند التزيني. اأنني مل اأخرج عن الإ

ü
ü

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

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   اأبواب ونوافذ

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اإجناز التعليمات الواحدة تلوى 

خرى فرديا؛ الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاحلة 

ü

ü

ü

بواب والنوافذ؛ من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالأ

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني ر�ضوم متثل اأبواب ونوافذ ليعلقها �ضعيد يف 

الق�ضم(؛ جملة 

�ضكال الهند�ضية  �ضكال التي �ضيوظفها املتعلم هي الأ �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

واخلطوط؛

من التعليمة: اكت�ضاف املهمة وموا�ضفات الجناز املنتظر:

�ضكال الهند�ضية وتلوينها؛ 1 بالأ - تزيني النافذة 

- تزيني النافذة 2 باخلطوط؛

�ضكال الهند�ضية واخلطوط. - تزيني الباب بالأ

ü
ü

ü

ü

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

تزيني النافذة 1؛

تزيني النافذة 2؛

الباب. تزيني 

ü
ü
ü

زينت النافذة 1؛

زينت النافذة 2؛

الباب؛ زينت 

الهند�ضية. �ضكال  الأ ا�ضتعملت 

ü
ü
ü
ü

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

�ضكال الهند�ضية وتلوينها؛ 1 بالأ النافدة  تزيني 

2 باخلطوط؛ تزيني النافدة 

باأ�ضكال هند�ضية وباخلطوط. الباب  تزيني 

ü
ü
ü

�ضكال الهند�ضية ولونتها؛ 1 بالأ زينت النافذة رقم 

زينت النافذة رقم 2 باخلطوط؛

الهند�ضية؛ �ضكال  بالأ الباب  زينت باخلطوط 

الهند�ضية. �ضكال  الأ ا�ضتعملت 

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

طار. تزيني دون خروج عن الإ ü اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

اأنني مل اأقم ب�ضطب.

ü
ü

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



��

�ضبكة التحقق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   الق�ضبة

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز التعليمات الثالث فرديا 

تعليمة؛ تعليمة 

التحقق الذاتي على اإثر اإجناز 

تعليمة؛ كل 

التحقق؛ بهدف  مناق�ضة 

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü
ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بق�ضبة؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث)ر�ضم �ضديقك ق�ضبة ودعاك لتزيينها(؛

�ضكال التي �ضيوظفها املتعلم يف التزيني هي: اأ�ضكال  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

اأ�ضكال ع�ضوية؛ هند�ضية )معني، مثلث، دائرة...( 

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

�ضكال الهند�ضية؛ - تزيني باب الق�ضبة بالأ

�ضكال الع�ضوية؛ - تزيني النافذتني بالأ

- تزيني الق�ضبة بلون من اختيار املتعلم.

ü
ü
ü

ü

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

تزيني باب الق�ضبة؛

الق�ضبة؛ نوافذ  تزيني 

الق�ضبة. تلوين 

ü
ü
ü

زينت باب الق�ضبة؛ 

الق�ضبة؛ نوافذ  زينت 

الق�ضبة. لونت 

ü
ü
ü

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

الهند�ضية؛ �ضكال  بالأ الق�ضبة  باب  تزيني 

الع�ضوية. �ضكال  بالأ الق�ضبة  نوافذ  تزيني 

ü
ü

الهند�ضية؛  �ضكال  بالأ الق�ضبة  باب  زينت 

الع�ضوية؛ �ضكال  بالأ الق�ضبة  نوافذ  زينت 

لونت الق�ضبة بلون من اختياري.

ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

تقدمي عمل بدون و�ضخ ول اأثر للمحو؛

طار. تلوين دون اخلروج عن الإ

ü
ü

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

طار عند التزيني والتلوين. اأنني مل اأخرج عن الإ

ü
ü

�سا�سية 1الـم�ستوى 2الرتبية الفنية الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ
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بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

 الفرا�ضات 

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز التعليمات الثالث فرديا 

تعليمة؛ تعليمة 

التحقق الذاتي على اإثر اجناز 

تعليمة؛ كل 

التحقق؛ بهدف  مناق�ضة 

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü
ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بالفرا�ضات؛

عجاب  خ اإىل احلديقة العمومية والإ
من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث)م�ضاحبة الأ

واألوانها...(؛ بالفرا�ضات 

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

ال�ضباغةاملائية؛ خمتلفة،  الع�ضوية،اأ�ضكال  �ضكال  النقط،الأ

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

- تزيني الفرا�ضة1 بنقط واأ�ضكال ع�ضوية؛

- تزيني الفرا�ضة2 بنقط وخطوط اأو ال�ضباغة املائية؛

- تزيني الفرا�ضة3 بنقط اأو اأ�ضكال خمتلفة.

ü
ü

ü

ü

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

قّدم املتعلم عمال 

متقنا.  

ü

�ضكال  يزّين املتعلم فرا�ضة بالّنقط اأو الأ

الع�ضوية ومبواد واأدوات خمتلفة.

.../2

ü يزّين املتعلم فرا�ضة كما اأراد.

.../1

ü

تعليمة 1

َواْلـُخطوِط،  َقِط  ِبالنُّ يزين فرا�ضة اأخرى 

مبواد واأدوات خمتلفة. 

 

.../2

ü يزّين املتعلم فرا�ضة كما اأراد.

.../1

ü

تعليمة 2

اأخرى بنقط مـْختلفة الـحجم،  يزين فرا�ضة 

اأَو باأ�ضكاٍل مـختلفة احلجم مبواد واأدوات 

خمتلفة.

.../2

ü يزّين املتعلم فرا�ضة كما اأراد.

../1

ü

تعليمة 3

.../1 .../6 .../3  جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

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

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   باب منزلنا

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز التعليمات الثالث فرديا 

خرى؛ الواحدة تلو الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بباب املنزل؛

ب يف تزيني باب املنزل(؛ من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة الأ

�ضناد التي �ضيوظفها املتعلم هي: اأ�ضكال هند�ضية  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

)دوائر مثلثات، مربعات...( واأ�ضكال ع�ضوية؛

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

- تزيني فوق الباب بالنقط؛

- تزيني اأعلى الباب باخلطوط؛

- تزيني اأ�ضفل الباب باخلط الهند�ضي امللون.

ü
ü
ü

ü

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

الباب؛ تزيني 

والرباعية؛ الدائرية  �ضكال  الأ ا�ضتعمال 

الع�ضوية. �ضكال  الأ �ضكال  الأ ا�ضتعمال 

ü
ü
ü

الباب؛ زينت 

زينت فوق الباب؛

والرباعية؛ الدائرية  �ضكال  الأ ا�ضتعملت 

الع�ضوية؛ �ضكال  الأ ا�ضتعملت 

لوان؛ الأ ا�ضتعملت 

مل اأخرج عن حدود الباب.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

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

ا�ضتعمال اأ�ضكال دائرية ولي�ص مربعة عند تزيني 

فوق الباب؛ 

ا�ضتعمال اأ�ضكال  رباعية ولي�ص دائرية عند تزيني 

الباب؛ اأعلى 

ا�ضتعمال اأ�ضكال ع�ضوية بلون واحد ولي�ص بعدة 

األوان اأو بدون لون، عند تزيني اأ�ضفل الباب.

ü

ü

ü

ا�ضتعملت النقط عند تزييني لفوق الباب؛ 

ب�ضكل �ضحيح؛ بالتزيني  قمت 

على الباب؛ ا�ضتعملت اخلطوط عند تزييني لأ

�ضفل الباب؛  ا�ضتعملت اخلط الهند�ضي امللون عند تزييني لأ

منا�ضبة؛ األوانا  ا�ضتعملت 

ب�ضكل �ضحيح.  لوان  الأ ا�ضتعملت 

ü
ü
ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من:

تقدمي عمل بدون �ضطب ول حمو؛

طار. تزيني دون اخلروج عن الإ

ü
ü

اأن عملي لي�ص به و�ضخ ول اأثر للمحو؛

طار عند التزيني. اأنني مل اأخرج عن الإ

ü
ü

�سا�سية 1الـم�ستوى 2الرتبية الفنية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ
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بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

عا�ضوراء

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز التعليمات الثالث واحدة 

خرى؛ تلو الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بعا�ضوراء؛

بناء مبنا�ضبة  ب لالأ من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )تزيني اللعب التي ا�ضرتاها الأ

عا�ضوراء(؛

�ضكال التي �ضيوظفها املتعلم هي: اأ�ضكال هند�ضية  �سناد: اكت�ضاف اأن الأ من االأ

فارغة وممتلئة...،نقط وخطوط(؛ )مثلثات 

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

- تزيني اللعبة1 بالنقط؛

- تزيني اللعبة2 بالنقط واخلطوط؛

- تزيني اللعبة3 بنقط خمتلفة احلجم.

ü
ü

ü

ü

تقان معيار الإ دنى معايري احلّد الأ

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

يقّدم املتعلم عمال 

متقنا.

ü

1 بالّنقط. يزّين املتعلم لعبة 

.../2

ü .1 يزّين املتعلم لعبة 

.../1

ü

تعليمة 1

َواْلـُخطوِط.      َقِط  ِبالنُّ ثانية  تزيني لعبة 

../2

ü .2 يزّين املتعلم لعبة 

../1  

ü
تعليمة 2

اْلـَحْجِم. ُمـْخَتِلَفِة  ثالثة بنقط  تزيني لعبة 

../2

ü .3 يزّين املتعلم لعبة 

../1

ü
تعليمة 3

.../1 .../6 .../3
 جمموع

الّنقاط

�ضبكة الت�ضحيح

�سا�سية 1الـم�ستوى 2الرتبية 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 من ال�ضنة الثانية، ويف و�ضعية دالة وعرب حماكاة اجناز الأ  يف نهاية املرحلة الأ

متنا�ضقة يف اجلري والقفز والرمي.

املرحلة 2 

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

فردية وجماعية. منظمة 

�سا�سية املرحلة 4: الكفاية االأ

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

املتعلم)ة( حركات بدنية منظمة فردية وجماعية بتوظيف الذات.

ال�ضنــة الثانية



��

ِم ُم�َضاَبَقُة اْلـُمَخيَّ

اِء ُم�َضاَبَقٍة ِلُزَمالِئَك.
َ
ْجر ُط ِلـُم�َضاَعَدِتِه ِبَهَدِف اإِ  َدَعاَك اْلـُمَن�ِضّ

ّ
ِفِي

ْ
ي ِم ال�ضَّ يِف اْلـُمَخيَّ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 

30 مرتا

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

 :التعليمة

ُمَتَنا�ِضَقًة. َبَدِنَيًة  َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ُم�ض بالت�ضل�ضل الذي تختاره  اْلـَم�َضاَرات الثالث  اأَماَمُهُم  اأنْـِجْز   -



��

�ضبكة التحقق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   م�ضابقة املخيم

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز امل�ضارات الثالث فرديا 

خر؛ الواحد تلو الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق مب�ضابقة خميم؛

جراء م�ضابقة يف املخيم(؛ من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة املن�ضط لإ

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث؛ من اأداء االأ

اكت�ضاف اأن احلركات البدنية املراد اجنازها هي: اجلري،القفز،رمي الكرة،ا�ضابة 

الهدف، الرجوع؛

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

امل�ضار1: اجلري، القفز، رمي الكرة، ا�ضابة الهدف، الرجوع؛

امل�ضار2:اجلري، القفز، رمي الكرة، ا�ضابة الهدف، الرجوع؛

امل�ضار3:اجلري، القفز، رمي الكرة، ا�ضابة الهدف، الرجوع.

ü
ü
ü
ü

ü

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

باجلري؛ القيام 

بالقفز؛ القيام 

القيام بالرمي ) اإجنازان من ثالثة(.

ü
ü
ü

قمت باجلري؛

بالقفز؛ قمت 

بالرمي. قمت 

ü
ü
ü

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

قطع كل م�ضار يف اأقل من 30 ثانية؛

ماكن املحددة؛ القفز يف الأ

عدم تاوز املتعلم عالمة الرمي )اإجنازان من 

ثالثة(.

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

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني:

قل؛ اأ�ضابة هدفني على الأ

عدم اخلروج من امل�ضارات املحددة.

ü
ü

قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

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

مل اأخرج عن امل�ضارات.

ü
ü
ü

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

، َوَدَعْوَك ِلْلُم�َضاَرَكِة يِف ُم�َضاَبَقٍة.
ّ

اِلَيَة يِف �َضاَحِة اْلـَحِي َك اْلـَم�َضاَراِت التَّ ُ
ِدَقاوؤ �ضْ

َر�َضَم اأ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

30 مرتا

 :التعليمة

ُمَتَنا�ِضَقًة. َبَدِنَيًة  َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ُم�ض بالت�ضل�ضل الذي تختاره  اْلـَم�َضاَرات الثالث  اأَماَمُهُم  اأنْـِجْز   -

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

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

    م�ضابقة ممتعة 

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز امل�ضارات الثالث فرديا 

خر؛ الواحد تلو الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بلعب ممتع؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )اإجراء م�ضابقة يف �ضاحة احلي(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث؛ اكت�ضاف احلركات البدنية املراد  من اأداء االأ

اجنازها هي: اجلري، القفز، رمي الكرة،اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

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

امل�ضار1: اجلري، القفز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

امل�ضار2:اجلري، القفز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، الرجوع؛

امل�ضار3:اجلري، القفز، رمي الكرة ، اإ�ضابة الهدف، الرجوع.

ü
ü
ü

ü

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

باجلري؛ القيام 

بالقفز؛ القيام 

القيام بالرمي ) اإجنازان من ثالثة(.

ü
ü
ü

قمت باجلري؛

بالقفز؛ قمت 

بالرمي. قمت 

ü
ü
ü

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

ثالث اإجنازات من اأربعة. ü جريت داخل امل�ضارات؛

قفزت دون اإ�ضقاط احلواجز؛

مل اأتاوز عالمة الرمي؛

رميت الكرة.

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني:

قل. اإ�ضابة هدفني على الأ ü قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

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

ü
ü

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



��

ُم�َضاَبَقٌة يِف َحِديَقِة اْلـَمْنِزِل

َما. ِهِ �َضاَعَدِتِ
ُ
اأَراَدْت ِبْنُت اْلـِجرَياِن َواأُخوَها اْلِقَياَم ِبـُم�َضاَبَقٍة يِف َحِديَقِة َمْنِزِلِهَما، َفَدَعْتَك ِلـمـ

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

30 مرتا

�سا�سية1الـم�ستوى 2الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 2الكفاية االأ

 :التعليمة

ُمَتَنا�ِضَقًة. َبَدِنَيًة  َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ُم�ض بالت�ضل�ضل الذي تختاره  اْلـَم�َضاَرات الثالث  اأَماَمُهُم  اأنْـِجْز   -



��

�ضبكة التحقق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

    م�ضابقة يف حديقة املنزل

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز امل�ضارات الثالث فرديا 

خر؛ الواحد تلو الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق مب�ضابقة يف حديقة املنزل؛

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )القيام مب�ضابقة يف حديقة املنزل(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث؛ من اأداء االأ

اكت�ضاف احلركات البدنية املراد اجنازها: اجلري،القفز والقدف والرجوع؛

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

امل�ضار1: جري، قفز، قدف، رجوع؛

امل�ضار2: جري، قفز، قدف، رجوع؛

امل�ضار3: جري، قفز، قدف، مع اإ�ضابة  الهدف، رجوع.

ü
ü
ü
ü
ü

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

باجلري؛ القيام 

بالقفز؛ القيام 

القيام بالرمي ) اإجنازان من ثالثة(.

ü
ü
ü

قمت باجلري؛

بالقفز؛ قمت 

بالرمي. قمت 

ü
ü
ü

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

ثالث اإجنازات من اأربعة. ü جريت داخل امل�ضارات؛

قفزت دون اإ�ضقاط احلواجز؛

مل اأتاوز عالمة الرمي؛

رميت الكرة اتاه الهدف.

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني:

قل. اإ�ضابة هدفني على الأ ü قل؛ اأ�ضبت هدفني على الأ

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

ü
ü

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



��

ما اأحلى الرتفيه

مبنا�ضبة تنظيم خرجة اإىل منتزه البلدة، اقرتح زمالوؤك يف الق�ضم امل�ضارات الثالث ودعوك للم�ضاركة يف 

الرتفيه معهم.

الـم�سار 2

الـم�سار 3

35 مرتا

�سا�سية1الـم�ستوى 2الرتبية البدنية الو�سعية 2الـمرحلة 2الكفاية االأ

الـم�سار 1

 :التعليمة

ُمَتَنا�ِضَقًة. َبَدِنَيًة  َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ُم�ض بالت�ضل�ضل الذي تختاره  اْلـَم�َضاَرات الثالث  اأَماَمُهُم  اأنْـِجْز   -



��

�ضبكة التحقق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

  ما اأحلى الرتفيه

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز امل�ضارات الثالث فرديا 

خر؛ الواحد تلو الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü

األعاب مت�ضل�ضلة(؛ اأن املو�ضوع يتعلقب بالرتفيه )جمموعة  من العنوان: اكت�ضاف 

لعاب الرتفيهية؛ من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث: امل�ضاركة يف الأ

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث؛ من اأداء االأ

اكت�ضاف احلركات البدنية املراد اجنازها: اجلري،القفز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، ثم 

الرجوع؛ 

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

- امل�ضار1: جري، قفز، رمي الكرة، اإ�ضابة الهدف، ثم الرجوع؛

- امل�ضار2: قفز، جري، قذف الكرة، اإ�ضابة الهدف، رجوع؛

- امل�ضار3: جري، قفز، رمي ثم الرجوع.

ü
ü
ü
ü

ü

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

باجلري؛ القيام 

القفز؛ القيام 

القيام بقدف الكرة.

ü
ü
ü

قمت باجلري؛

بالقفز؛ قمت 

قمت بتمرير الكرة؛

قمت بقذف الكرة؛

احرتمت عالمة الرمي ونقطة النطالق.

ü
ü
ü
ü
ü

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

ماكن املحددة؛ القفز يف الأ

قذف الكرة اتاه الهدف؛

قمت بالعملية يف اأقل من 30 ثانية.

ü
ü
ü

ماكن املحددة؛ قفزت يف الأ

قمت بقذف الكرة اتاه الهدف؛

قمت بالعملية يف اأقل من 30 ثانية.

احرتمت عالمة الرمي ونقطة النطالق.

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني:

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

 قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة و30 ثانية.

ü
ü

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



��

يِف اْلِكْرِمي�س

ِع 
َ
ُط ُم�َضاَعَدَتُه ِمْن اأْجِل اْخِتَياِر اأ�ْضر َيٌة، َطَلَب ِمْنَك اْلـُمَن�ِضّ ا « ِفيِه اأْلَعاٌب ُم�َضِلّ ِفيِهيًّ

ْ
َمْت َمْدَر�َضُتَك » َيْوًما َتر نَظَّ

اْلـُمَت�َضاِبِقنَي.

الـم�سار 1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

35 مرتا

�سا�سية1الـم�ستوى 2الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 3الكفاية االأ

 :التعليمة

ُمَتَنا�ِضَقًة. َبَدِنَيًة  َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ُم�ض بالت�ضل�ضل الذي تختاره  اْلـَم�َضاَرات الثالث  اأَماَمُهُم  اأنْـِجْز   -



�0

�ضبكة التحقق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

    يف الكرمي�س

املراحل

املناق�ضة    3
واملعاجلة

اإجناز    2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز امل�ضارات الثالث فرديا 

خر؛ الواحد تلو الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü

األعاب مت�ضل�ضلة(؛ اأن املو�ضوع يتعلقب الكرمي�ص )جمموعة  من العنوان: اكت�ضاف 

من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )م�ضاعدة املن�ضط خالل الكرمي�ص على اختيار اأ�ضرع 

املت�ضابقني من تالميذ املدر�ضة(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث؛ من اأداء االأ

نعراج ورمي وقفز واجلري والقذف  اكت�ضاف احلركات البدنية املراد اجنازها: اجلري،والإ

مع اإ�ضابة الهدف، ثم الرجوع؛ 

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

امل�ضار1: جري،وانعراج، وجري،وانعراج وقذف،ثم الرجوع؛

وقفز،ورمي ورجوع؛ امل�ضار2:جري،وانعراج، 

امل�ضار3:انعراج، وجري، وقفز، ورمي ثم الرجوع.

ü
ü

ü
ü

ü

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

باجلري؛ القيام 

الكرة؛ بتمرير  القيام 

القيام بقدف الكرة؛

بالنعراج. القيام 

ü
ü
ü
ü

باجلري؛

الكرة؛ بتمرير 

بقذف الكرة؛

بالنعراج.

ü
ü
ü
ü

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

عدم اإ�ضقاط اأية عالمة؛

بالنعراج عند العالمات املخ�ض�ضة؛ القيام 

القيام ملتعلم بقدف الكرة اتاه الهدف.

ü
ü
ü

قمت باجلري؛ 

املخ�ض�ضة؛ العالمات  انعرجت عند 

قمت بقذف الكرة اتاه الهدف؛

قمت بالعملية يف اأقل من 30 ثانية. 

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني:

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

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

ü
ü

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



��

اِطِئِ َعَلى ال�سَّ

ٍة .  يَّ
اِء ُم�َضاَبَقٍة ِرَيا�ضِ

َ
ْجر ُط ُم�َضاَعَدَتُه ِلإِ اِطِئ، َطَلَب ِمْنَك اْلـُمَن�ِضّ ىَل ال�ضَّ ِدَقاِئَك اإِ �ضْ

َجٍة َمَع اأ
ْ
يِف َخر

الـم�سار1

الـم�سار 2

الـم�سار 3

40 مرتا

�سا�سية1الـم�ستوى 2الرتبية البدنية الو�سعية 1الـمرحلة 4الكفاية االأ

 :التعليمة

ُمَتَنا�ِضَقًة. َبَدِنَيًة  َكاٍت 
َ
َتْعِماًل َحر

ْ
ُم�ض بالت�ضل�ضل الذي تختاره  اْلـَم�َضاَرات الثالث  اأَماَمُهُم  اأنْـِجْز   -



��

�ضبكة التحقق

بطاقة ا�ضتثمار الو�ضعية

   على ال�ضاطئ

املراحل

املناق�ضة   3
واملعاجلة

اإجناز   2
املهمة

 1   تقدمي الو�ضعية

اجناز امل�ضارات الثالث فرديا 

خر؛ الواحد تلو الأ

التحقق  بهدف  مناق�ضة 

الذاتي؛

فورية. معاجلة 

ü

ü

ü

من العنوان: اكت�ضاف اأن املو�ضوع يتعلق بال�ضاطئ؛

جراء  من ال�سياق: اكت�ضاف احلدث )يف خرجة اإىل ال�ضاطئ م�ضاعدة املن�ضط لإ

امل�ضابقة(؛

�ستاذ: اكت�ضاف امل�ضارات الثالث؛ من اأداء االأ

نعراج ميينا، ي�ضارا، الرمي،  اكت�ضاف اأن احلركات التي �ضينجزها املتعلم هي: )اجلري، والإ

القذف، ا�ضابة الهدف، الرجوع(؛ 

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

نعراج، القدف، ا�ضابة الهدف، الرجوع؛ امل�ضار1: اجلري، التحكم يف الكرة، الإ

نعراج، رمي الكرة، ا�ضابة الهدف، الرجوع؛ امل�ضار2: جري، الإ

نعراج ميينا ي�ضارا، اجلري، رمي الكرة، ا�ضابة الهدف، الرجوع. امل�ضار3: الإ

ü
ü

ü
ü

ü

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

باجلري؛ القيام 

الكرة؛ بتمرير  القيام 

القيام بقدف الكرة؛

بالنعراج. القيام 

ü
ü
ü
ü

باجلري؛

الكرة؛ بتمرير 

بقذف الكرة؛

بالنعراج.

ü
ü
ü
ü

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

عدم اإ�ضقاط اأية عالمة؛

بالنعراج عند العالمات املخ�ض�ضة؛ القيام 

القيام بقذف الكرة اتاه الهدف.

ü
ü
ü

قمت باجلري؛ 

املخ�ض�ضة؛ العالمات  انعرجت عند 

قمت بقذف الكرة اتاه الهدف؛

قمت بالعملية يف اأقل من 35 ثانية. 

ü
ü
ü
ü

املعيار 3. جودة التقدمي : اأحتقق من اأنني:

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

 قطعت امل�ضارات يف اأقل من دقيقة واحدة و20 ثانية .

ü
ü

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



C1. Pertinence 
de la production C2: Utilisation correcte de la langue  C3: Qualité de

la production

co
ns

ig
ne

 1

l’apprenant obtient 
un point s’il décrit 
le chat à ses camarr
rades.

.../1

• l’apprenant obtient deux points:
r si  la production et personnelle;
r si les 2/3  de la production ne contiennent pas 
d’erreurs (construction de phrases, prononciarr
tion et intonation). 

.../2

•

l’apprenant 
obtient un point 
s’il parle à 
haute et intelrr
ligible voix et 
s’il parle en 
regardant ses 
camarades. 

•

co
ns

ig
ne

 2

l’apprenant obrr
tient un point s’il 
donne l’adresse 
de Omar.

.../1

• l’apprenant obtient deux points: 
r si la production et personnelle;
r si les 2/3  de la production ne contiennent pas 
d’erreurs (construction de phrases, prononciarr
tion et intonation).                                       .../2

•

co
ns

ig
ne

 3

l’apprenant obrr
tient un point s’il 
décrit le cadeau 
de celui qui rerr
trouve le chat.

.../1

• l’apprenant obtient deux points: 
r si la production et personnelle;
r si les 2/3  de la production ne contiennent 
pas d’erreurs (construction de phrases, prorr
nonciation et intonation).  

.../2

•

.../3 .../6 .../1

    À la recherche du chat 
Situation 2Palier 4Compétence de base 1Niveau 2Français

Grille de correction

Fiche d’exploitation de la situation
Etapes

1  Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

 Le titre: faire découvrir ce qui motive le titre « A la 
recherche du chat»; mettre l’accent sur le lien qu’on 
peut avoir avec un chat à la maison (ami des enfants 
et des parents) et sur la nécessité de protéger les 
animaux; Identifier les différents endroits où on peut 
chercher un chat perdu;
contexte: identifier l’événement, les personnages 
et l’action que cet événement nécessite, situer cette 
action dans son contexte socioculturel, (insister sur la 
coopération des enfants avec leur ami), identifier les 
différentes façons possibles pour aider Omar;
Les supports: Identifier les éléments des supports: 
(les lieux, les personnages,  l’état de ces personnarr
ges (l’enfant qui pleure, ses amis qui sont en train de 
se renseigner sur l’aspect physique du chat perdu), 
l’image du chat perdu;
Les consignes: tâche et qualités du travail attendu: un 
énoncé de trois  phrases au moins pour les trois consirr
gnes pour décrire le chat, donner l’adresse de Omar et 
décrire le cadeau de celui qui retrouve le chat.

•

•

•

•

Pour les trois consignes, l’une après 
l’autre:
- réflexion individuelle (recherche 
d’idées);
r préparation individuelle: recherche 
d’idées, d’expressions, de piste de  
résolution, de plans de présentation;
r présentation individuelle suivie de 
discussion (auto-vérification et véri-r
fication collective) et de remédiation 
immédiate.
Résolution individuelle des trois 
consignes: 
r présentation suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification col-r
lective) et de remédiation immédiate.
Remédiation différée en cas de berr
soin, compte tenu des dysfonctionnerr
ments en lien avec la tâche et relevés 
lors des présentations individuelles.

•

•

•

�0



Situation 1Palier 4Compétence de base 1Niveau 2Français

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je décris le marché;
je décris le marchand de légumes;
je parle des fruits et des légumes achetés;
je produis trois phrases au moins.

•
•
•
•

description du marché;
description du marchand de légurr
mes;
parler des fruits et des légumes 
achetés.

•
•

•

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie si: Maîtrise minimale

j’utilise les bons mots pour décrire;
mon intonation est correcte;
ma prononciation est correcte;
je respecte les pauses.

•
•
•
•

production de phrases correctes;
respect de l’intonation;
prononciation correcte.

•
•
•

C3. Qualité de la présentation: je vérifie si: Maîtrise minimale
je parle à haute voix;
je parle en regardant mes camarades;
j’utilise les bons gestes et mimiques.

•
•
•

parler à haute voix;
parler en regardant ses camarades.

•
•

    Au marché 

Grille de vérification

Fiche d’exploitation de la situation
Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

 Le titre : faire découvrir ce que reprérr
sente le marché pour un enfant; faire 
découvrir le rapport (la différence aussi) 
entre le marché et le souk; identifier le 
marché comme lieu de travail pour le 
marchand, mais aussi source de plaisir 
et parfois de frustration pour les enfants 
et même pour les grands .
 Le contexte : identifier l’événement, 
les personnages et leur lien de parenté, 
le thème de la conversation.
 Le(s) support(s) : identifier les élé-r
ments du support iconique (marchand, 
fruits, légumes, clients, lieu).
 Les consignes : tâche et qualités du trarr
vail attendu : à partir du titre, du contexrr
te et du support, produire trois énoncés 
(une phrase au moins par énoncé et par 
consigne) pour décrire le marché et le 
marchand de légumes et pour parler des 
fruits et des légumes achetés.

•

•

•

•

Consignes 1 et 2 (consigne par consigne):  
- réflexion individuelle (recherche d’idées). 
r préparation collective: partage de points de vue 
en petits groupes (idées, expressions, pistes de 
résolution, organisation). 
r présentation individuelle suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification collective) et de 
remédiation immédiate.
Consigne n°3:  
- réflexion individuelle (recherche d’idées). 
r préparation individuelle: recherche d’idées, 
d’expressions, de pistes de résolution, de plans de 
présentation. 
r présentation individuelle suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification collective) et de 
remédiation immédiate;
Résolution individuelle des trois consignes: 
présentation suivie de discussion (auto-vérification 
et vérification collective) et de remédiation immé-r
diate;
Remédiation différée en cas de besoin, compte 
tenu des dysfonctionnements en lien avec la tâche 
et relevés lors des présentations individuelles.

•

•

•

•

��



    Ma trousse 
Fiche d’exploitation de la situation

Situation 2Palier 3Compétence de base 1Niveau 2Français

C1. Pertinence de 
la production

C2: Utilisation correcte de la langue  C3: Qualité de la
production

co
ns

ig
ne

 1

l’apprenant obtient 
un point s’il décrit 
sa trousse.

.../1

• l’apprenant obtient deux points: 
r si la production est personnelle; 
r si les 2/3 de la production ne contiennent 
pas d’erreurs (construction de phrases, 
prononciation et intonation).

.../2

•

l’apprenant obtient 
un point s’il parle à 
haute et intelligible 
voix; et s’il parle en 
regardant ses camarr
rades. 

•

co
ns

ig
ne

 2

l’apprenant obtient 
un point s’il décrit 
ses crayons.

.../1

• l’apprenant obtient deux points: 
r si la production est personnelle; 
r si les 2/3 de la production ne contiennent 
pas d’erreurs (construction de phrases, 
prononciation et intonation).

.../2

•

co
ns

ig
ne

 3

l’apprenant obtient 
un point s’il décrit 
son tailler crayon.

.../1

• l’apprenant obtient deux points: 
r si la production est personnelle; 
r si les 2/3 de la production ne contiennent 
pas d’erreurs (construction de phrases, 
prononciation et intonation).

.../2

•

.../3 .../6 .../1

Grille de correction

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

 Le titre : faire découvrir à quoi sert une 
trousse; insister sur le fait qu’une trousse sert à 
ranger des affaires personnelles et identifier les 
différents usages d’une trousse (trousse pour 
crayons, trousse de toilette, …) ; mettre l’accent 
sur la dimension affective exprimée par « ma ».
 Le contexte : identifier l’événement (perte de 
la trousse), les personnages; mettre l’accent sur 
le fait que l’élève compte sur sa maîtresse pour 
retrouver la trousse.
 Le(s) support(s) : identifier le lieu et les autres 
éléments des supports ; insister sur le personrr
nage et son état à partir de sa position et de ses 
traits (tristesse).
 Les consignes : tâche et qualités du travail 
attendu : produire au moins trois énoncés oraux 
(une phrase, au moins, par énoncé et par consirr
gne) pour décrire la trousse, les crayons et le 
taillercrayon.

•

•

•

•

Pour les trois consignes, l’une après 
l’autre :

- réflexion individuelle (recherche 
d’idées).
r préparation individuelle : recherche 
d’idées, d’expressions, de pistes de résolurr
tion, de plans de présentation.
r présentation individuelle suivie de disrr
cussion (auto-vérification et vérification 
collective) et de remédiation immédiate.
Résolution individuelle des trois consigg
gnes : présentation suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification collec-r
tive) et de remédiation immédiate.
Remédiation différée en cas de besoin, 
compte tenu des dysfonctionnements 
en lien avec la tâche et relevées lors des 
présentations individuelles.

•

•

•

��



    Au zoo 
Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 3Compétence de base 1Niveau 2Français

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je décris le zoo;
je décris l’animal que j’aime;
je parle des animaux du zoo;
je produis trois phrases au moins.

•
•
•
•

description du zoo;
description de l’animal aimé;
parler des animaux du zoo.

•
•
•

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie si: Maîtrise minimale
j’utilise les bons mots pour décrire;
mon intonation est correcte;
ma prononciation est correcte;
je respecte les pauses.

•
•
•
•

production de phrases correctes ;
respect de l’intonation;
prononciation correcte.

•
•
•

C3. Qualité de la présentation: je vérifie si: Maîtrise minimale
je parle à haute voie;
je parle en regardant mes camarades;
j‘utilise les bons gestes et mimiques.

•
•
•

parler à haute voix;
parler en regardant ses camarades.

•
•

Grille de vérification

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

 Le titre: faire découvrir ce que signifie 
le zoo pour un enfant: espace avec beaurr
coup d’animaux, lieu de distraction et de 
sortie avec la famille ou avec les amis, 
lieu de contact visuel avec de véritables 
animaux;
 Le contexte: identifier l’événement, 
le lieu, les personnages et leur lien de 
parenté, le thème de la conversation;
Le(s) support(s): identifier les animaux, 
les lieux où ils se trouvent (les cages par 
exemple) ; mettre l’accent sur la nécesrr
sité des cages pour garder les animaux 
dans le zoo et pour la sécurité des gens ; 
insister sur la joie des enfants;
 Les consignes: tâche et qualités du trarr
vail attendu: à partir du titre, du contexte 
et du support, produire trois énoncés 
(une phrase par énoncé et par consigne) 
pour décrire le zoo, décrire un animal et 
pour parler d’autres animaux.

•

•

•

•

Consignes 1 et 2 (consigne par consigne):  
- réflexion individuelle (recherche d’idées). 
r préparation collective: partage de points de vue 
en petits groupes (idées, expressions, pistes de 
résolution, organisation); 
r présentation individuelle suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification collective) et de 
remédiation immédiate.
Consigne n°3:  
- réflexion individuelle (recherche d’idées); 
r préparation individuelle: recherche d’idées, 
d’expressions, de pistes de résolution, de plans de 
présentation; 
r présentation individuelle suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification collective) et de 
remédiation immédiate.
Résolution individuelle des trois consignes: 
présentation suivie de discussion (auto-vérification 
et vérification collective) et de remédiation immé-r
diate;
Remédiation différée en cas de besoin, compte 
tenu des dysfonctionnements en lien avec la tâche 
et relevés lors des présentations individuelles.

•

•

•

•

��



  Ma nouvelle école 

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 2Palier 2Compétence de base 1Niveau 2Français

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je salue mes camarades en une phrase;
je me présente en une phrase;
je demande à mes camarades comment ils s’appellent  
en une phrase.

•
•
•

saluer les nouveaux camarades;
se présenter aux camarades;
demander aux camarades comment 
ils s’appellent.

•
•
•

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie: Maîtrise minimale
si j’utilise une phrase correcte pour saluer mes camarr
rades;
si j’utilise une phrase correcte pour me présenter à 
mes camarades;
si j’utilise une phrase correcte pour demander à mes 
camarades comment ils s’appellent;
si je prononce bien.

•

•

•

•

utilisation de mots corrects pour:
r saluer les camarades;
r se présenter aux nouveaux camarr
rades;
r demander à ses camarades comrr
ment ils s’appellent;
bonne prononciation.

•

•

C3. Qualité de la présentation: je vérifie: Maîtrise minimale
si j’utilise la bonne intonation;
si je parle à haute voix;
si mes gestes vont avec ma voix.

•
•
•

voix audible;
bonne intonation.

•
•

Grille de vérification

Etapes

1  Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

 Le titre: faire découvrir les rapports qui lient 
l’enfant à son école (ancienne ou nouvelle) ; inrr
sister sur la valeur affective exprimée par « ma » 
et sur les motivations (les raisons) pour changer 
(ou ne pas changer) d’école.
Le contexte: identifier l’événement et son effet 
sur l’enfant, les personnages et leurs liens de 
camaraderie ainsi que la situation d’énonciation 
et les éventuels sujets de conversation.
Le(s) support(s): identifier les personnages et 
leurs regroupements, le lieu où ils se trouvent, 
la valeur (la signification) de ce lieu pour les 
personnages.
 Les consignes: tâche et qualités du travail atrr
tendu: produire trois énoncés oraux (une phrase, 
au moins, par énoncé et par consigne) pour 
saluer les nouveaux camarades de classe, pour se 
présenter à eux et pour leur demander comment 
ils s’appellent.

•

•

•

•

Pour les trois consignes, l’une après 
l’autre: 
- réflexion individuelle (recherche 
d’idées). 
r préparation individuelle: recherche 
d’idées, d’expressions, de pistes de résolurr
tion, de plans de présentation. 
r présentation individuelle suivie de disrr
cussion (auto-vérification et vérification 
collective) et de remédiation immédiate.
Résolution individuelle des trois consigg
gnes:  
r présentation suivie de discussion (autor
vérification et vérification collective) et de 
remédiation immédiate.
Remédiation différée en cas de besoin, 
compte tenu des dysfonctionnements en 
lien avec la tâche et relevés lors des prérr
sentations individuelles.

•

•

•

��



  L’invité 
Fiche d’exploitation de la situation

Situation 1Palier 2Compétence de base 1Niveau 2Français

C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale
je présente mes parents en une phrase;
je présente mes frères et mes soeurs en une phrase;
je présente mon ami(e) à ma famille en une phrase.

•
•
•

présentation des parents;
présentation des frères et des 
soeurs;
présentation de l’ami(e) aux 
parents.

•
•

•

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie: Maîtrise minimale
si j’utilise une phrase correcte pour présenter mes parents;
si j’utilise une phrase correcte pour présenter mes frères et 
mes soeurs;
si j’utilise une phrase correcte pour présenter mon ami(e) à 
ma famille;
si je prononce bien.

•
•

•

•

utilisation de mots corrects 
pour présenter:
r les parents;
r les frères et les soeurs;
r l’ami(e) à la famille;
bonne prononciation.

•

•

C3. Qualité de la présentation: je vérifie: Maîtrise minimale
si j’utilise la bonne intonation;
si je parle à haute voix;
si mes gestes vont avec ma voix.

•
•
•

voix audible;
bonne intonation.

•
•

Grille de vérification

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

 Le titre: faire découvrir l’ambiance 
dans laquelle on reçoit un invité, ainsi 
que les liens qu’un invité peut avoir 
avec la famille;
 Le contexte: identifier les personna-r
ges, le lien qui existe entre eux, insisrr
ter sur le comportement de quelqu’un 
qui reçoit (politesse, sourire, invitation 
à prendre place, …);
 Le(s) support(s): identifier les élé-r
ments du support: le lieu, la décorarr
tion, les personnages, l’ambiance qui 
se dégage de la place et des gestes des 
personnages,
 Les consignes: tâche et qualités du 
travail attendu: à partir du titre, du 
contexte et du support, produire trois 
énoncés (une phrase par énoncé et par 
consigne) pour présenter les parents à 
l’invité(e), pour lui présenter les frères 
et les sœurs et pour présenter l’invitée 
à la famille.

•

•

•

•

Consignes 1 et 2 (consigne par consigne):  
- réflexion individuelle (recherche d’idées); 
r préparation collective: partage de points de vue en 
petits groupes (idées, expressions, pistes de résolurr
tion, organisation); 
r présentation individuelle suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification collective) et de 
remédiation immédiate;
Consigne n°3:  
- réflexion individuelle (recherche d’idées); 
r préparation individuelle: recherche d’idées, 
d’expressions, de pistes de résolution, de plans de 
présentation; 
r présentation individuelle suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification collective) et de 
remédiation immédiate;
Résolution individuelle des trois consignes: prérr
sentation suivie de discussion (auto-vérification et 
vérification collective) et de remédiation immédiate;
Remédiation différée en cas de besoin, compte 
tenu des dysfonctionnements en lien avec la tâche et 
relevés lors des présentations individuelles.

•

•

•

•

��



  Bienvenue Yassir 

Fiche d’exploitation de la situation

Situation 2Palier 1Compétence de base 1Niveau 2Français

Grille de vérification
C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

j’ai présenté le nouveau copain;
j’ai présenté mes amis au nouveau copain;
j’ai parlé de mon quartier.

•
•
•

présentation du nouveau 
copain;
présentation des copains;
parler du quartier.

•

•
•

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie: Maîtrise minimale
si j’utilise des mots corrects pour présenter mes copains;
si j’utilise des mots corrects pour présenter mon nouveau 
copain;
si j’utilise des mots corrects pour parler de mon quartier;
si je prononce bien.

•
•

•
•

utilisation des mots corrects 
pour présenter les copains;
parler du quartier;
bien prononcer.

•

•
•

C3. Qualité de la présentation: je vérifie: Maîtrise minimale
si mon intonation est bonne;
si mes gestes vont avec ma voix;
si je parle à haute voix.

•
•
•

les gestes vont avec la voix;
voix audible.

•
•

Etapes

1 Présentation de la situation 2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

 Le titre: faire découvrir quand et 
pourquoi on emploie l’expression 
« bienvenue »;
 Le contexte: identifier l’événement, 
les personnages, leurs liens d’amitié et 
la situation d’énonciation;
 Le(s) support(s): identifier les per-r
sonnages, le lieu où se passe la scène, 
la valeur de ce lieu pour les personnarr
ges;
 Les consignes: tâche et qualités du 
travail attendu: trois énoncés au moins 
(un énoncé d’une phrase par consigne) 
pour présenter les copains du quartier, 
le nouveau copain et pour parler du 
quartier à ce copain.

•

•

•

•

Pour les trois consignes, l’une après l’autre: 
- Réflexion individuelle (recherche d’idées); 
r Préparation individuelle: recherche d’idées; 
d’expressions, de pistes de résolution, de plans de 
présentation; 
r Présentation individuelle suivie de discussion 
(auto-vérification et vérification collective) et de 
remédiation immédiate;
Résolution individuelle des trois consignes:  
- Présentation suivie de discussion (auto-vérification 
et vérification collective) et de remédiation immé-r
diate;
Remédiation différée en cas de besoin, compte 
tenu des dysfonctionnements en lien avec la tâche et 
relevés lors des présentations individuelles.

•

•

•

��



Fiche d’exploitation de la situation

  Ma poupée 

Situation 1Palier 1Compétence de base 1Niveau 2Français

Grille de vérification
C1. Pertinence de la production: je vérifie si: Maîtrise minimale

 je parle en trois phrases au moins:
r de la taille de la poupée;
r de la couleur de ses cheveux;
r de sa robe;

• parler de la taille de la poupée;
de la couleur de ses cheveux;
de sa robe.

•
•
•

C2. Utilisation correcte des ressources: je vérifie: Maîtrise minimale
si j’utilise des phrases correctes pour parler:
r de la poupée;
r de sa taille;
r de la couleur de ses cheveux;
r de sa robe;
si je prononce bien.

•

•

utiliser des mots corrects
bien prononcer.

•
•

C3. Qualité de la présentation: je vérifie: Maîtrise minimale
si je parle à haute voix;
si mes gestes vont avec ma voix;
si j’utilise la bonne intonation.

•
•
•

parler à haute voix;
bonne intonation.

•
•

Etapes
1 Présentation de la situatt

tion
2 Réalisation
 de la tâche

3 Vérification 
et remédiation

 Le titre: faire découvrir ce que 
signifie une poupée pour un 
enfant ; mettre l’accent sur l’asrr
pect ludique et affectif et sur la 
dimension possessive exprimée 
par « ma »;
 Le contexte: identifier les per-r
sonnages, leur lien de parenté, la 
situation d’énonciation, le thème 
de la conversation et l’objet de 
motivation;
 Le(s) support(s): identifier les 
éléments du support, le lieu rerr
produit et l’utilité de cet endroit;
 Les consignes: tâche et qualités 
du travail attendu: trois énonrr
cés (un énoncé d’une phrase 
par consigne) pour parler de la 
taille de la poupée voulue, de la 
couleur de ses cheveux et de sa 
robe.

•

•

•

•

Consignes 1 et 2 (consigne par consigne):  
- Réflexion individuelle (recherche d’idées); 
r Préparation collective: partage de points de vue en petits 
groupes (idées, expressions, pistes de résolution, organisarr
tion); 
r Présentation individuelle suivie de discussion (autor
vérification et vérification collective) et de remédiation 
immédiate;
Consigne n°3:  
- Réflexion individuelle (recherche d’idées); 
r Préparation individuelle: recherche d’idées, d’expresrr
sions, de pistes de résolution, de plans de présentation; 
r Présentation individuelle suivie de discussion (autor
vérification et vérification collective) et de remédiation 
immédiate;
Résolution individuelle des trois consignes: présentarr
tion suivie de discussion (auto-vérification et vérification 
collective) et de remédiation immédiate; Remédiation 
différée en cas de besoin, compte tenu des dysfonctionrr
nements en lien avec la tâche et relevés lors des présentarr
tions individuelles.

•

•

•

��



Compétences de base et leurs paliers en Française
à l’oral

Palier 1
Au terme du premier palier de la 2ème année, face à une situation de communication 
et à partir d’images, l’élève produit un énoncé oral descriptif et/ou informatif d’une 
phrase par consigne, pour se présenter, présenter une personne ou un objet, saluer 
et remercier, en mobilisant les ressources relatives à la prononciation, à l’intonation 
et à la construction de la phrase. 

Palier 2
Au terme du deuxième palier de la 2ème année, face à une situation de communicc
cation et à partir d’images, l’élève produit un énoncé oral descriptif et/ou informatif 
d’une phrase par consigne, pour identifier, exprimer l’appartenance, en mobilisant 
les ressources relatives à la prononciation, à l’intonation et à la construction de la 
phrase. 

Palier 3
Au terme du troisième palier de la 2ème année, face à une situation de communication 
et à partir d’images, l’élève produit un énoncé oral descriptif et/ou informatif d’une 
phrase par consigne, pour identifier des personnes ou des objets, en mobilisant 
les ressources relatives à la prononciation, à l’intonation et à la construction de la 
phrase. 

Palier 4: compétence de base
Au terme de la 2ème année, face à une situation de communication et à partir d’imagg
ges, l’élève produit un énoncé oral descriptif et/ou informatif d’une phrase par consigg
gne, en mobilisant les ressources relatives à la prononciation, à l’intonation et à la 
construction de la phrase. 

2ème année AEP
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