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ال�سيـاق
     على اإثر الدرا�سات الداخلية واخلارجية وبالأخ�س تلك املنجزة من طرف املجل�س الأعلى 

للتعليم ومنظمات اأخرى خارجية، �رشعت مديرية الرتبية غري النظامية يف مراجعة مقاربتها 

املنهاجية مع اللت���زام بالنخراط يف التوجهات والتعليمات الت���ي حددها امليثاق الوطني 

للرتبية والتكوين.

     اإن ال�سرتاتيجية املتبناة تتم اأي�سا يف اإطار التعاون مع جمعية الرتقاء بالرتبية والتكوين 

باخل���ارج )APEFE( - فالونيا- بروك�سيل، هذا التعاون ال���ذي �ساند و�ساحب م�رشوع بناء 

وتعديل مناهج الرتبية غري النظامية عرب خمتلف مراحله، وذلك منذ �سنة 2000.

     وقد عرف امل�سار البيداغوجي الذي بداأ �سنة 2000 جمموعة من املراحل. وهكذا وبدعم من 

اجلمعية البلجيكية، �ساغت مديرية الرتبية غري النظامية حقيبة بيداغوجية لفائدة اجلمعيات 

العامل���ة يف قطاع الرتبية غري النظامية باملغ���رب، كما قامت مب�ساحبة املن�سطني العاملني 

على تطبيق حمتويات هذه احلقيبة عرب تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم.

     ونتيج���ة للدرا�س���ة التى اأجنزتها ال�سيدة عزوي )اليون�سيف( �سنة 1998  ، مت التاأكيد على 

وجود حاجة اإىل منهاج خا�س بالرتبية غري النظامية، وذلك لتحقيق التكيف ب�سكل اأف�سل مع 

خ�سائ����س الفئة امل�ستهدفة بهذا النوع من التعليم، اأي فئة الأطفال غري املتمدر�سني اأو الذين 

غادروا املدر�سة ولديه���م الرغبة يف احل�سول على الكفايات الأ�سا�س التي متكنهم من الولوج 

اإىل م�سار مهني اأو درا�سي. 

         وخلل ال�سنوات املمتدة من  2004 اإىل 2007، مت اإجناز جمموعة من الوثائق املرجعية، 

منها:
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1. جذع م�سرتك للكفايات الأ�سا�س يت�سمن لئحة بالكفايات امل�ستعر�سة 
وكفايات املواد الأ�سا�س بح�سب املواد وجمال الن�سطة؛

2. منهاج الرتبية غري النظامية وفق املقاربة بالكفايات والذي يوؤّمن   

خيطا ناظما بني اجلذع امل�سرتك والرباديغم عملي / نظري واأي�سا الطريقة 

البيداغوجية املتبناة واملعي�س اليومي للق�سم؛

3. كتب التلميذ ودليل املربي والتي تهم اأربع مواد )اللغة العربية،   

اللغة الفرن�سية، الريا�سيات، التفتح العلمي والتكنولوجي(، وذلك بالن�سبة 

لثلثة م�ستويات من الدرا�سة. 

  وق���د مت جتريب الكتب الدرا�سية خلل �سنت���ي 2006 - 2007، مما �سمح باإبراز اأهمية اإدراج 

التقومي �سمن العدة البيداغوجية للرتبية غري النظامية. كما اأن �سياغة تقومي خارجي خا�س 

بهذه الرتبية �سي�سمح بتناغم اأكرب بني املنهاج التعليمي وعدة التقومي.

 لذلك، وعلى اأ�سا�س نتائج هذا التجريب والتو�سيات التي �سدرت عن اخلبريين الدوليني ال�سيد 

Philippe DE Jean – Marie DE KETELEE )اجلامعة الكاثوليكية بلوفان/ بلجيكا( وال�سيد -

FOSSE )الإدارة العامة للتعليم والبحث العلمي AGERS(( - بلجيكا حول هذا امل�رشوع، فقد 

مت ال�رشوع يف �سياغة مرجعية للكفايات الأ�سا�س socle de compétences وعدة للتقومي.

    و ت�س���كل هذه املرجعية وثيقة تقدم حتدي���دا للكفايات التي على التلميذ اكت�سابها خلل 

متدر�سهم والتي ميكن تقوميها من اأجل الإ�سهاد.

2. الإطار املفاهيمي واملنهجي  

1.2. املرتكزات واملبادئ الأ�سا�س:  

    يركز التقرير ال�سنوي 2008 املقدم من طرف املجل�س الأعلى للتعليم على اإر�ساء وتر�سيخ 

التعليم يف و�سطه القت�س���ادي لل�ستجابة ملتطلبات القت�ساد الوطني، وذلك عرب اجلمع بني 

النظري���ة والتطبيق، وكذا بغية حل معادلة التكوين/ال�سغ���ل. اإن الأمر، كما يحدد ذلك ميثاق           
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الرتبية والتكوين، يتعلق هنا بتاأمني التفاعل بني التعليم العام والتعليم املهني والتقني من 

جهة، وبني هذا الأخري واملحيط الجتماعي- القت�سادي من جهة اأخرى.

    وقد �سمح التقومي الداخلي لتطبيق خمتلف املناهج امل�سوغة منذ 2004، وكذلك الدرا�سات 

اخلارجي���ة املنجزة من ط���رف املجل�س الأعلى للتعليم اأو املنظم���ات الأخرى، �سمح ملديرية 

الرتبي���ة غري النظامي���ة مبراجعة املنهاج عرب الرتكاز على ملم���ح التخرج املاأمول، وحتليل 

حلاجي���ات الفئات امل�ستهدف���ة بالرتبية غري النظامية. اإن ذلك امللم���ح ي�سكل اإطار الكفايات 

الأ�سا�س التي ينبغي اكت�سابها خلل امل�سار الدرا�سي للرتبية غري النظامية.

      اإن تبن���ي املقارب���ة بالكفايات، املرتكزة على البنائي���ة وال�سو�سيوبنائية، ت�سمح بجعل 

امل�ستفيد يف مركز كل عملية تربوية اأو بيداغوجية مع الأخذ بعني العتبار مكت�سباته ال�سابقة. 

كم���ا اأن ه���ذه املقاربة ي�ساحب تطبيقها انته���اج طرائق ت�سمح بالتعام���ل مع تنوع طبيعة 

امل�ستفيدين )الختلف، احلق يف اخلطاأ، الدعم البيداغوجي، الطرائق الن�سيطة...(.

    اإن اله���دف املتوخى هو تطوير الكفايات القابل���ة للتعبئة والتوظيف لدى امل�ستفيدين من 

الرتبي���ة غري النظامية، وذلك يف ظروف دالة ووظيفية ي�سطدمون بها يف حياتهم اليومية. اإن 

ه���وؤلء امل�ستفيدين، بالإ�سافة اإىل ظروفهم اخلا�س���ة، ل ي�ستطيعون ال�ستفادة من وقت كامل 

للتعلم. لذلك كان اكت�ساب القدرات والكفايات الكفيلة بتحقيق اندماجهم الجتماعي واملهني 

او املدر�سي النظامي اأمرا اأ�سا�سيا.

2.2.  الختيارات املتبناة  

   اإن امل�ستفيدين من الرتبية غري النظامية هم اأطفال غادروا املدر�سة اأو مل يتلقوا اأي متدر�س، 

وهم منحدرون من و�سط ح�رشي اأو �سبه ح�رشي اأو قروي ويعي�سون يف ظروف �سو�سيواقت�سادية 

و�سو�سيو ثقافية غري مواتية. قد يكون هوؤلء الأطفال اأطفال �سوارع اأو ميار�سون مهن ال�سناعة 

التقليدي���ة اأو اأن�سطة فلحية اأو جتارية اأو �سناعي���ة اأو يقومون باأعمال منزلية، كما ميكن اأن 

يكون���وا اأطفال منحرفني. وت�سكل ظروف حياة ه���وؤلء الأطفال حاجزا دون ولوجهم للرتبية اأو 

لنجاحهم الدرا�سي.

   وبحك���م اخل�سائ����س املميزة لهذه الفئة غري املتجان�س���ة امل�ستهدفة من طرف الرتبية غري 

النظامية، فاإن تبني مقاربة التدري�س بالكفايات تبقى اإىل حد ال�ساعة املقاربة الأكرث تكيفا مع 
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طبيعته���ا. فبكل تاأكيد ت�سمح هذه املقاربة بتعبئة املوارد ال�رشورية )املعارف، معارف الفعل 

ومعارف الكينونة( م���ن اأجل حل و�سعية اأو و�سعيات م�سكلة اأو مهام احلياة اليومية. اإن كل 

كفاية ت�سكل حلقة من �سل�سلة. وي�سكل جمموع الكفايات مرجعية الكفايات الأ�سا�س.

تت�سمن هذه املرجعية اأهدافا نهائية للإدماج يتم من خللها ا�ستخراج كفايات اأ�سا�س مرتبطة 

ب���كل جمال من جمالت قط���ب التعلم. كما اأن الكفايات املحددة ت�سم���ح بالتحديد املنا�سب 

للموارد التي ينبغي تعبئتها.

ويتعلق حتقيق املقاربة بالكفايات بثلثة مفاهيم اأ�سا�س وهي:

•  الكفاي���ة: وهي تعبئة املعارف ومع���ارف الفعل يف و�سعيات م�سكلة. وت�سمح هذه   

املقاربة بتحقيق مدخل اأكرث دينامية للمعارف، وذلك عرب تبيان كيفية ا�ستثمار تلك املعارف 

للم�ستفيد. وهكذا فاإن التعلم ل يعني هنا الرتديد ولكن اإعادة ا�ستخدام التعلمات ال�سابقة التي 

متت �سمن �سياق �سابق، وذلك �سمن �سياق جديد. اإن املعرفة ل ت�سبح مفيدة اإل عندما يكون 

باإمكانن���ا ا�ستعمالها وتوظيفها، لذلك يكون من الألي���ق القدرة على ا�ستعمالها يف و�سعيات 

تفر�س حتويلها.

•  الو�سعي���ة: هي و�سعية مركبة ميكن األ تكون فقط يف نهاية تعلم نظامي ومنتظم   

)و�سعي���ة اإدماج(، بل ميكن اأن تكون كذلك يف بداية هذا التعلم )و�سعية اكت�سافية(. وهذا يربز 

اأن التعلم هو اأول وقبل كل �سيء اإجابة عن �سوؤال نطرحه.

•  التقومي التكويني واملعاجلة: اإن مهنية املربي تكمن يف قدرته على فهم اأ�سباب   

ال�سعوبات التي تعرت�س الأطفال وكذا اأخطاءه وت�سوراته اخلاطئة، ومن ثم التدخل ملعاجلتها.

3.2. الإجراءات املتبعة:    

    لق���د كانت نتائ���ج الدرا�سات الداخلية واخلارجية اأ�سا����س مراجعة املناهج امل�ساغة منذ 

�سنة 2004. فعلى ذلك الأ�سا�س، قامت جلنة العمل بو�سع ت�سور ملرجعية للكفايات معتربة 

����رشورة مناق�س���ة هذا الت�سور مع اخل���ربة البلجيكية بحكم جتربتها يف جم���ال بناء العدد 

البيداغوجية امللئمة ملقاربة بيداغوجيا الكفايات. وهكذا فقد �سمح عقد العديد من اللقاءات 

باملغرب وبلجيكا بتحقيق هذا الهدف.
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كما متت ا�ست�س���ارة اجلمعيات ال�رشيكة يف �سياغة هذه املرجعي���ة من اأجل تاأمني تناغمها 

م���ع الأن�سطة داخل الف�سل. وقد �ساهم من�سطو تلك اجلمعيات بفعالية يف �سياغة الو�سعيات 

التقوميية انطلقا من املرجعية. 

وهكذا فقد �ساهم يف اإخراج هذا العمل جمموعة من الأ�سخا�س، هم:

من مديرية الرتبية غري النظامية:

ال�سيد اح�ساين اأجور، مدير الرتبية غري النظامية  

ال�سيد حممد بيدادة، رئي�س ق�سم التكوين واملناهج   

ال�سيد حممد ال�سمداوي، رئي�س م�سلحة املناهج الرتبوية والو�سائل التعليمية  

ال�سيد عبد العزيز م�سباح، اإطار مكلف بتتبع تطبيق املناهج الرتبوية  

ال�رشكاء الوطنيون:

البيداغوجيون واملخت�سون يف الديداكتيك على امل�ستوى الوطني: 

قطب اللغات )العربية والفرن�سية(

الجمعية

ال�سيدة لطيفة لحر�س

ال�سيدة �سعيدة اإدري�سي 

ال�سيد محمد احميد

الجمعية المغربية لم�ساعدة الأطفال في و�سعية 

غير م�ستقرة )عين عتيق(

جمعية اآفاق مفتوحة )ال�سخيرات(

ال�سيد ح�سن اأغزر

ال�سيد محمد اأبو نا�سر 

- ال�سيد العيا�سي الحجاجي

- ر�سوان ال�سرغيني

- محمد الحنفي 

- اإدري�س �سوجاع

- ال�سيدة نورة اأيت موليد

- �سباح الطاهر

- كريمة بو�سطيطة 

ال�سيدة نورة الزرهوني

ال�سيد محمد كروط

ال�سيد ح�سن �سكير 

قطب الريا�سيات 

المن�سطون الم�ساركون

قطب التفتح

اجلمعيات ال�رشيكة ومن�سطوها: 
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ال�رشكاء البيداغوجيون الدوليون )بلجيكا(:

• Mr Jean-Marie De Ketele، Professeur Emérite en Sciences de l’éducation à l’UCLE، 

Belgique.

• Mr Philippe Delfosse، Inspecteur coordonnateur de l’enseignement secondaire، 

Communauté Française de Belgique. 

• Mr Eric LEejeune، Inspecteur de l’enseignement primaire، Communauté Française 

de Belgique. 

• Mr Philippe Rome، Inspecteur de l’enseignement primaire، Communauté Fran-

çaise de Belgique.

• Mme Christel Schouweiler، Administratrice du programme ENF، APEFE-DENF.
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3. تقدمي عام  

اأم���ام التطور الهائل للمع���ارف والتكنولوجيات، يبقى الأ�سخا�س الأكثر كفاءة ه���م الأقدر على ا�ستثمار 

مكت�سباتهم ب�سكل اأف�سل، من خلل توظيف اإبداعيتهم ومهارتهم مع الآخرين من اأجل حل م�ساكل الحياتية 

اليومية.

وي�سكل منهاج التربية غير النظامية اأ�سا�س �سياغة مرجعية الكفايات الأ�سا�س التي تم ال�ستغال عليها 

بناء على مقاربة التدري�س بالكفايات. ولعل اختيار تلك المقاربة من طرف التربية غير النظامية قد �سجع 

عليه كونها تتميز بما ياأتي:

 تطور التعلمات حيث يدفع المتعلم اإلى ال�ستجابة لو�سعيات واإلى حل تلك التي تطرح م�ساكل.• 

 الأخذ بعين العتبار البعد المتعدد التخ�س�سات.• 

 تج�سيد عملية اإدماج المكت�سبات.• 

 تبني مقاربة ديداكتيكية �سو�سيوبنائية.• 

وهك���ذا وفي اإطار اإعادة بناء المناهج، ب���داأت عملية اأجراأة مقاربة بيداغوجيا الكفايات ب�سياغة مكونين 

اأ�سا�سيين:

 مرجعي���ة الكفايات التي تت�سمن الكفايات الم�ستعر�س���ة وكفايات ثلثة اأقطاب للتعلم تم اختيارها • 

)قطب اللغات، قطب الريا�سيات وقطب التفتح(؛

 اإجراءات التقويم الذي تم ت�سورها كمدخل لمقاربة بيداغوجيا الكفايات.• 

 وتت�سم���ن مرجعية الكفايات هدف���ا نهائيا للإدماج بالن�سبة لكل م�ستوى من الم�ستويات ولكل قطب من 

اأقطاب التعلم.

1.3. ملمح التخرج بالن�سبة للم�ستفيدين من التربية غير النظامية:   

    يتمي���ز التدخ���ل البيداغوجي في اإطار التربية غير النظامية بكون���ه يتمحور اأ�سا�سا حول   الو�سعية 

الحالية للأطفال غير المتمدر�سين اأو اأولئك الذين غادروا ب�سكل مبكر المدر�سة، وكل ذلك من اأجل الو�سول 

اإلى الو�سعية المبتغاة للم�ستفيدين الذين يكونون قد ا�ستكملوا م�سارهم التكويني.

    اإن الملحظ���ات المجمعة خلل زيارات اأق�سام التربية غير النظامية وكذا الدرا�سات التي تمت في هذا 

المجال قد اأظهرت التنوع الكبير في فئة الأطفال الم�ستفيدين.
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1.1.3. الو�سعية الحالية للأطفال واليافعين غير المتمدر�سين اأو المنقطعين عن الدرا�سة.        
بالرغ���م من تمايز الخ�سائ�س ال�سيكولوجية والجتماعي���ة والمعرفية لدى الأطفال الذين يلجون �سلك 

التكوي���ن في قطاع التربية غير النظامية، فاإنه يمكن تبين وجود بع�س القوا�سم الم�ستركة التي ت�سمح 

بو�سع �سورة عامة للملم���ح التي تميز الو�سعية الحالية مع مكامن قوتها ومواقع �سعفها. وتت�سمن 

هذه ال�سورة العنا�سر الآتية:

نق�س وا�سح في امتلك الأدوات الأ�سا�س للتفكير والتوا�سل )القراءة، الكتابة، العد(؛• 

•  الحي���اة �سمن و�سعية ه�سة بفعل الفقر والتهمي�س وال�ستغلل بكل اأ�سكاله وكذا �سوء المعاملة، مع 
كل ما يمكن اأن ي�ساحب ذلك من خبرات الف�سل وال�ستياء. 

•  غنى تجارب الحياة التي تمت مراكمتها في الواقع والتي تغذي ال�سعور بال�ستقللية وتمنح القدرة 
على التدبر وعلى الندماج ال�سريع في ظروف الحياة ال�سعبة.

•  التوف���ر على الو�سائل ومعارف الفعل ال�سخ�سي���ة القابلة لل�ستثمار في مجال التكوين وفي �سياغة 
الم�ساريع ال�سخ�سية للم�ستفيدين.

2.1.3. الو�سعية المتوخاة بعد التكوين بالتربية غير النظامية:
     تت�سم���ن الو�سعي���ة المتوخاة مجموعة من العنا�س���ر المرتبطة بامت���لك اأدوات التعلم والتفكير 

والتوا�سل. اإن هذه الو�سعية تعني تجاوز الخ�سائ�س المذكورة �سمن الو�سعية الحالية، وذلك عبر:

•  التقدير الإيجابي للذات وللآخر ككائن اجتماعي له قيمة ومكانة �سمن المجتمع؛
•  التفاعل مع الآخر وفق نموذج علقي مبني على الحترام وعلى التعاي�س والتكامل وبعيد عن ال�سراع 

وال�ستغلل والريبة؛

•  ا�ستيعاب اأدوات التفكير والمهارات والقيم الأخلقية والفنية والجمالية التي تي�سر التوا�سل الناجح 
والندماج ال�سريع والإيجابي في مختلف مجالت الحياة؛

•  ممار�سة مواطنة فاعلة وذلك بوعي وم�سوؤولية، مما ي�سمح بالتهيوؤ للم�ساهمة في تدبير ال�ساأن العام 
على الم�ستوى المحلي والوطني.

 3.1.3. ملمح التخرج

م���ن اأجل تحقيق انتقال الأطفال واليافعين غير المتمدر�سي���ن اأو المنقطعين عن الدرا�سة من الو�سعية 

الحالي���ة اإلى الو�سعية المتوخاة، تتمركز مرامي التربي���ة غير النظامية اأ�سا�سا على تطوير ال�سخ�سية 

وتاأهيلها للندماج.

وبالرتكاز على القيم الدينية والأخلقية والوطنية والإن�سانية، فاإن هذا التطوير يتمركز على ما ياأتي:

•  تقدير الذات؛
•  تطوير المعارف والمهارات )معارف الفعل(؛

•  احترام الآخر وحماية البيئة.
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وهكذا يتحدد ملمح التخرج في التربية غير النظامية كما ياأتي:

يكون المتعلم قادرا على:

1.  اأن يبح���ث ويعال���ج ويبلّغ المعلوم���ات، وكل ذلك عبر �سلوك منهجي���ة وا�ستخدام اأدوات 
تكنولوجية متوفرة من اأجل حل و�سعيات م�سكلة من الحياة الواقعية.

2.  اأن يعبر ب�سكل �سليم وبطريقة وظيفية �سفويا وكتابيا، باللغة العربية والفرن�سية.
3.  اأن يمتلك العنا�سر الأ�سا�س في مجال العد والهند�سة واأن ي�ستعملها في ممار�ساته الحياتية. 
4.  اأن ينفتح على محيطه ف���ي مختلف اأبعاده الطبيعية والجتماعية والثقافية، مع الرتكاز 

اأكثر على ثقافة حقوق الإن�سان وعلى المواطنة الفاعلة.
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4. الكفايات امل�ستعر�سة والكفايات الأ�سا�س
4.1. الكفايات الم�ستعر�سة

    اأم���ام التنام���ي الهائل للمعارف والتكنولوجيات، يبقى الأ�سخا����س الأكثر كفاءة هم الأكثر قدرة على 

ال�ستثمار ال�سليم لمكت�سباتهم وذلك عب���ر توظيف اإبداعيتهم ومهاراتهم التوا�سلية مع الآخرين من اأجل 

حل م�ساكل الحياة المعي�سة.

وتتوزع الكفايات التي تتم المراهنة عليها في التربية غير النظامية على ثلثة مجالت هي:

كفايات ذات طبيعة فكرية ومنهجية• 

 بحث ومعالجة المعلومة. 1

 ا�ستعمال ا�ستراتيجيات حل الم�سكلت واتخاذ القرارات. 2

 التخطيط لن�ساط وتدبيره وفق منهجية. 3

 البرهنة على روح المبادرة والإبداعية.. 4

كفايات ذات طبيعة �سخ�سية واجتماعية• 

 الوعي بالذات وبالمحيط الطبيعي والجتماعي والتكنولوجي وتطوير ال�ستقللية. 5

 تبني اتجاهات و�سلوكات م�سوؤولة تجاه الذات والآخر والمحيط . 6

 التعاون وال�ستغال �سمن فريق مع احترام وتقبل الختلف.. 7

كفايات ذات علقة بالتوا�سل• 

التوا�سل والتعبير ب�سكل وا�سح �سواء على الم�ستوى ال�سفوي او الكتابي. 8

فهم وتحليل وثائق ذات طبيعة مختلفة. 9
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الكفايات امل�ستعر�سة ومكوناتها

مكونات كل كفايةالكفايات الم�ستعر�سة

1.1. تحديد م�سادر المعلومة والإر�ساد
1. التوا�سل والتعبير ب�سكل 
الم�ستوى  �سواء على  وا�سح 

ال�سفوي اأو بالكتابة

2. فه���م وتحليل وثائق ذات 
طبيعة مختلفة

ة
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مختل���ف  ا�ستخ���دام   .3
التكنولوجيات من اأجل نقل 

وا�ستقبال الخطابات

روح  عل���ى  البرهن���ة   .4
المبادرة والإبداعية

2.1. العتم���اد على بع�س المعايي���ر المتعلقة بفائدة وم�سداقية 
وحداثة المعلومة

3.1. تطبيق �سي���رورات متنوعة من التفكي���ر: التحليل، التركيب، 
التقويم ، النقد، اإلخ

 1.2. توقع حلول ممكنة اأو تخيل افترا�سات حلول

2.2.  التفكي���ر بطريقة ا�ستقرائية / ا�ستنتاجية مع انتقاء معايير 
التحليل

3.2.  ممار�س���ة حكم اأو اختيار حل لم�ساكل ذات طبيعة فكرية اأو 
�سخ�سية اأو اجتماعية

1.3. ت�سور ن�ساط وتحديد الم�سادر الأ�سا�سية لتنفيذه

2.3. ا�ستعمال الموارد المتوفرة ب�سكل منطقي

3.3. التموقع اإزاء اإنجاز ن�س���اط/ م�سروع )تثمين النجاح، عر�س 
ال�سعوبات، اقتراح حلول من اأجل تجاوز ال�سعوبات(

1.4. فهم كيفية ت�سكل المعارف

2.4. خلق �سيء جديد

3.4. ت�سور حلول جديدة لم�سكل ما
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مكونات كل كفايةالكفايات الم�ستعر�سة

1.5. تاأكيد الذات والتجارب الحياتية مع احترام تجارب الآخرين
5. الوعي بالذات وبالمحيط 
والجتماع���ي  الطبيع���ي 

وتطوي���ر  والتكنولوج���ي 

ال�ستقللية

6. تبني اتجاهات و�سلوكات 
م�سوؤولة تجاه الذات والآخر 

والمحيط
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7. التعاون وال�ستغال �سمن 
وتقبل  احت���رام  م���ع  فريق 

الختلف

2.5. ال�ستجابة للحاجات الج�سدية والعاطفية والجتماعية 

بطريقة معقولة وكافية

3.5. البحث عن معنى للحياة عبر اإثبات القدرة على النفتاح      
        الفكري اإزاء الق�سايا المرتبطة بالمحيط الطبيعي والجتماعي

 1.6.توقع النتائج التي يمكن اأن تترتب عن بع�س ال�سلوكات على 

الذات وعلى الأ�سرة وعلى المجتمع

2.6. احترام قواعد العي�س �سمن الجماعة والم�ساهمة في اإر�ساء

تلك القواعد

3.6. التعاون على اإدانة كل اأ�سكال التمييز وال�ستغلل

1.7. العمل �سمن مجموعة

2.7. الإن�سات للآخر

3.7. احترام الختلفات 
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مكونات كل كفايةالكفايات الم�ستعر�سة

1.8. الكتابة ب�سهولة وبو�سوح
التوا�سل والتعبير ب�سكل   .8
الم�ستوى  �سواء على  وا�سح 

ال�سفوي او بالكتابة

9. فه���م وتحليل وثائق ذات 
طبيعة مختلفة

ة
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مختل���ف  ا�ستخ���دام   .10
التكنولوجيات من اأجل نقل 

وا�ستقبال الخطابات 

2.8. اأخذ الكلمة بثقة في النف�س

3.8. التعبير عن وجهات النظر والأفكار ب�سكل �سليم

 1.9. ا�ستعمال ال�ستراتيجيات الملئمة من اأجل فهم معنى ن�س

2.9. فهم ن�سو�س وتمثيلت باأ�سكال اأو ر�سوم )خطاطات، جداول، 
خرائط(

3.9. التعبير عن الميل اإلى الكتب والمطالعة

1.10. فهم طبيعة ودور التكنولوجيات في مجال التوا�سل ال�سمعي                      
        والمرئي

2.10. ممار�سة الروح النقدية في البحث عن المعلومة عبر                       
       الو�سائط المتعددة والأنترنيت

3.10. التوا�سل عبر الو�سائط المتعددة 
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2.4.الأهداف النهائية للإدماج

امل�ستوى 1

اللغتان ) العربية والفرن�سية(:

في نهاية الم�ستوى الأول من التربية غير النظامية، يكون المتعلم قادرا على:

•  التوا�س���ل �سفويا وعبر الكتابة مع �سخ�س اآخر بطريقة منا�سبة �سمن و�سعية دالة ووظيفية بالن�سبة 
له، وذلك بالعتماد على الدعامات الب�سرية اأو ال�سمعية المنا�سبة ؛

•  فهم معنى ودللة ن�س ق�سير، وذلك بالعتماد على موؤ�سرات ب�سرية و/اأو نحوية.

الريا�سيات:

 يكون المتعلم في نهاية الم�ستوى الثاني من التربية غير النظامية قادرا على حل و�سعيات م�سكلة من 

الحياة اليومية والتي تكون لها دللة بالن�سبة له، وذلك عبر: 

•  ا�ستخدام الأعداد اأقل من 1000 وكذا الأطوال وا�ستعمال العمليات الح�سابية على الأعداد اأقل من 100؛
•  تعرف اأ�سكال هند�سية اأ�سا�سية واإعادة اإنتاجها عبر ا�ستخدام اأدوات هند�سية ملئمة؛

•  تعرف المج�سمات الأ�سا�س من خلل اأ�سكالها وخ�سائ�سها واأبعادها 
•  تنظيم معطيات وفق معيار خا�س.

التفتح: 

ف���ي نهاية الم�ستوى الأول واأمام و�سعية تطرح م�سكلة، يك���ون التلميذ قادرا على ملحظة كائن حي اأو 

�سيء اأو وثيقة مرئية  اأو ظاهرة، وذلك بهدف اإيجاد حل اأو حلول ل�سوؤال وتبليغ ذلك �سفويا اأو كتابيا.

3.4 الكفايات الأ�سا�س بح�سب اأقطاب التعلم
اإن الكفايات الأ�سا�س التي ينبغي لتلميذ التربية غير النظامية اكت�سابها تنتظم حول ثلثة اأقطاب تعلم 

اأ�سا�سية هي: 

•  اللغتان العربية والفرن�سية  

•  الريا�سيات  

•  التفتح على التاريخ وعلى الجغرافيا وعلى العلوم وعلى المواطنة   

تت�س���كل هذه الأقطاب من ه���دف نهائي للإدماج يعبر عما ينتظر من المتعلم �سمن قطب تعلم في نهاية 

كل م�ستوى من الم�ستويات الثلث.
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اإن الأه���داف النهائي���ة للإدماج ت�سم مجموعة م���ن الكفايات الأ�سا�س التي ينبغ���ي اكت�سابها من طرف 

التلميذ، وذلك للو�سول اإلى الهدف النهائي للإدماج.

ينبغي للكفايات الأ�سا����س اأن يتم اكت�سابها  من طرف التلميذ خلل ال�سنة الم�ستهدفة، ويمكن للمدر�س 

العتم���اد على الكتب المدر�سي���ة الخا�سة بالتربية غير النظامية من اأج���ل تنظيم الأن�سطة التي ت�سمح 

للتلميذ باكت�ساب المعارف ومعارف الفعل ومعارف الكينونة وجعلهم بالتالي اأكفاء.

  

 1.3.4 اللغتان العربية والفرن�سية

يعتبر هذا القطب حجر الزاوية لمنهاج التربية غير النظامية، لكونه ي�سكل التعلمات التي تعتبر الأدوات 

التي يتم ا�ستثمارها وتوظيفها في مختلف و�سعيات التعلم وفي الحياة اليومية.

اإن الول���وج اإلى المعلوم���ة والقدرة على التوا�سل بفعالي���ة �سفويا وعبر الكتابة هم���ا مفتاحا تحقيق 

ال�ستقللية والتطور الجتماعي.

وترمي الكفايات الأ�سا�س  المحددة في مرجعية الكفايات هذه اإلى اأن تتطور لدى المتعلم القدرات الآتية:

•  التعبير عن الآراء والم�ساعر والوقائع ... وذلك �سفويا وكتابيا   

•  تف�سير مفاهيم واإعطاوؤها معنى  

•  امتلك تفاعلت لغوية منا�سبة وخلقة   

  كما ترمي اإلى �سمان الوظائف الآتية: 

•  التوا�سل ال�سفوي والكتابي  

•  نقل القيم وثقافة الوطن  

•  النفتاح على العالم الخارجي  

•  ي�سر الولوج اإلى التخ�س�سات الأخرى.  

من اأجل تنظيم اأن�سطة ت�سمح باكت�ساب واإدماج كفايات، ينبغي :

• اإعطاء معاني للتعلمات، وذلك من خلل التواجد �سمن و�سعية اأو ا�ستثمار و�سعية من  الواقع؛
• اإبراز تحدي الو�سعية ودواعي تخطي هذا التحدي؛

• الحر�س على اإ�سراك جميع التلميذ �سفويا وعبر الكتابة وكذا على خلق التفاعل فيما  بينهم؛
• ا�ستعمال وثائق حقيقية ووظيفية.

4
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1.1.3.4. كيف ميكن خلق تعلمات مرتبطة باللغات مي�رشة لتطوير الكفايات؟
لتمكين المتعلم في اللغتين العربية والفرن�سية من تطوير كفاياته، ينبغي ما ياأتي:

• خلق �سياقات للتعلم يكون لها معنى
• ترك المتعلمين يعبرون يوميا باللغة المدّر�سة؛

• ا�ستغلل الق�س�س المحكية اأو المكتوبة من طرف المتعلمين؛
• اإر�ساء طقو�س خلل اليوم الدرا�سي ت�سمح للمتعلم بهيكلة معجمه المرتبط بالزمان والمكان؛

• النخ���راط الكامل ف���ي اللغة المدر�سة بف�سل المدر����س وكذلك بم�ساعدة مختل���ف الدعامات الب�سرية  
وال�سمعية؛

... •
 لذلك هناك مجموعة من اأنماط الأن�سطة ُتكيف من اأجل اكت�ساب كفايات في اللغات:

• التوا�سل اليومي
• الحوار بين التلميذ، مع المدر�س ومع اأ�سخا�س خارجيين

• ال�ستغال على ال�سورة
• لعب الأدوار اأو الر�سم
• الأن�سطة التخطيطية

• الإنتاجات الكتابية من مثل ال�سيناريوهات
• ا�ستعم���ال الدعام���ات الوظيفية المعروفة ل���دى المتعلمين من مثل الإ�سه���ارات اأو الأغاني اأو الوثائق 

الر�سمية الب�سيطة

• اللعب
.... •

تقدم الجداول الآتية توزيع الكفايات المرتبطة بقطب اللغتين:
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 الكفايات الأ�سا�س للم�ستوى الأول

(المجال التعلمي: اللغات )العربية

ينتظر في نهاية الم�ستوى الأول للتربية غير النظامية اأن يكون المتعلم قادرا على :

• التوا�سل �سفويا و/اأو كتابيا مع الآخر بطريقة منا�سبة- في و�سعية دالة ووظيفية بالن�سبة له 
حول مو�سوعات البرنامج المدرو�س، معتمدا على دعامات ديداكتيكية �سمعية و/اأو ملئمة.

• فهم معنى ن�س ق�سير انطلقا من موؤ�سرات ب�سرية و/اأونحوية

2.1.3.4 العربية

تحديد وو�سف

 تحدي���د وت�سمية اأ�سياء،

اأح���داث،  اأ�سخا����س، 

عائلي���ة  و�سعي���ات 

 بطريقة جهرية م�سموعة

 باللغة العربية

توجيه ذاتي للقراءة

اختيار وثيقة ، كتاب اأو ن�س 

)م�سروع،  لو�سعي���ة  ملئ���م 

بحث ع���ن معلومات، اختيار 

قراءة معينة...(ح�سب العنوان 

اأو الموؤ�سرات الب�سرية

انطلقا  البتكار 

دعام���ات  م���ن 

اإنت���اج،  كتاب���ة، 

اأف���كار  اإب���داع 

انطلقا  وكلم���ات، 

دعام���ات  م���ن 

ب�سرية اأو �سمعية

�سفهي

قرائي

كتابي

 توجيه ذاتي للإن�سات

والتعبير

اإنتاج ن�س ب�سيط للإجابة 

عن طل���ب اأو طلب جواب  

اأو التعبي���ر عن �سعور اأو 

ودهة نظر، وذلك انطلقا 

من الو�سعية التوا�سلية

تحديد وفهم

تحديد الموؤ�سرات النحوية 

للربط بي���ن كلمات جملة 

ب�سيط���ة اأو التعبي���ر عن 

اآراء بخ�سو�س معنى هذه 

الجملة )النوع، العدد(

الوح���دات  ا�ستعم���ال 

النحوية والمعجمية

ال�ستعم���ال بنيات جمل 

الترقيم  ب�سيطة وعلمات 

بطريق���ة منا�سبة )نقطة، 

فا�سلة، علمة ا�ستفهام( 

تحاور و�سرد

 اإنتاج مقاطع م�سبوطة في �سكل

 حوار يت�سم���ن موا�سيع معروفة

 با�ستعم���ال مختل���ف البني���ات

 اللغوي���ة )�سردي���ة- و�سفي���ة-

 تف�سيري���ة...(، مع احترام مخارج

الخا�س���ة والنب���رات   الح���روف 

.باللغة العربية

اإدراك وتحليل

التو�سلن عند قراءة ن�س ب�سيط، 

اإل���ى اإدراك المعلومات المتعلقة 

بالأ�سخا�س والأماكن والت�سل�سل 

الزمني.

اإنتاج ن�س كتابي 

وظيفي

اإنت���اج ح���ر لن����س كتابي 

مكون م���ن جملتي���ن على 

الأقل حول مو�سوع مدرو�س، 

مع �سم���ان احترام معايير 

الكتابة ال�سليمة والوا�سحة.

اإملء

�سحيح  �سب���ط 

م���ن   %  80 ل 

الظواهر الإملئية 

للمنتوج.
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Ecrit

 COMPETENCES DE BASE NIVEAU 1
POLEE LEANGUES )Français)

OBJECTIF TERMINALE D INTEGRATION 

Au terme du deuxième niveau de l’ENF، l’apprenant sera capable
• de communiquer oralement et par écrit avec un tiers dans une situation fonctionnelle pour 
lui en utilisant les outils linguistiques et les supports visuels ou auditifs adéquats 
• de comprendre la signification d’un texte ou d’un document simple à partir du vocabulaire    
et d’indices visuels et/ou grammaticaux

3.1.3.4 الفرن�سية

Dialoguer et raconter
Produire des répliques perti-
nentes dans un dialogue portant 
sur des thèmes connus en utili-
sant les différentes structures de 
phrases )narrative، descriptive، 

explicative) en respectant les into-

nations et les prononciations de 
la langue française - )O3/1)

Percevoir et analyser
Percevoir à la lecture d’un 
texte simple les informations 
relatives aux personnages، 

aux lieux et à la chronologie 
– )LE3/1)

Oral

LEecture

 Orienter son écoute et 
s’exprimer

En tenant compte de la situation de 
communication، produire un énon-

cé simple pour répondre à une sol-
licitation ou solliciter une réponse، 

ou exprimer un sentiment، un point 
de vue – )O2/1)

Identifier et comprendre
Identifier les indices grammaticaux 
pour établir des liens entre les mots 
d’une phrase simple et comprendre 
ou émettre des hypothèses sur le 
sens de cette phrase
)genre et nombre) – )LE2/1)

Utiliser les unités 
grammaticales et 

lexicales
Utiliser de manière ap-

propriée les structures 
de phrases simples et les 
signes de ponctuation 
)majuscule، point et vir-

gule) – )E2/1)

Produire un écrit 
fonctionnel 

Produire librement un 
écrit fonctionnel d’au 
moins deux phrases sur 
un thème étudié en assu-

rant la présentation de la 
production et la lisibilité 
de l’écriture – )E3/1)

Orthographier
Orthographier 
correctement 50% 
des formes dans 
la production – 
)E4/1)

Orienter sa lecture
Choisir un document، un 
livre ou un texte adapté à une 
situation )projet، recherche 
d’information، choix d’une 
lecture) selon le titre ou des 
indices visuels – )LE1/1)

Inventer à 
partir de 
supports

Ecrire، produire، 

inventer des 
idées et des mots 
à partir de sup-

ports visuels ou 
auditifs – )E1/1)

Identifier et décrire
Identifier et nommer des 
objets، des personnes، des 
actions، des situations fa-

milières de manière au-

dible en langue française 
– )O1/1)
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4.1.3.4 جدول الروابط املبا�رشة )قطب اللغتني(

الكفايات الم�ستعر�سة والكفايات الأ�سا�س

 الكفايات

الم�ستعر�سة

ال�سفوي

الم�ستوى

 1
الم�ستوى

 1
الم�ستوى

1

الكتابةالقراءة

الكفاية 1

الكفاية 2

الكفاية 3

الكفاية 4

الكفاية 5

الكفاية 6

الكفاية 7

الكفاية 8

الكفاية 9

الكفاية 10

 O3/1

 O2/1

 O2/1

 O1/1

 O3/1

 O3/1

 O2/1
 O3/1

 O3/1

 O3/1

 O3/1

 O3/1

 LE1/1

 LE1/1

 LE1/1

 LE1/1

E2/1

E2/1
E1/1

E3/1

E3/1

E3/1

E1/1

 LE2/1

 LE2/1

 LE3/1

 E3/1

 E3/1

 LE3/1

 LE3/1

E4/1

E4/1
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 2.3.4 الريا�سيات

     ي�سم���ح قط���ب الريا�سيات باكت�ساب مجموعة من الأدوات التي تمّكن من الفعل ومن الختيار واتخاذ 

القرار في الحياة اليومية.

وتتم ممار�سة الريا�سيات من خلل حل و�سعيات م�سكلة مما ي�سمح للمتعلم باكت�ساب كفايات وبالتمكن 

من تطبيقها في ما بعد �سمن و�سعيات مختلفة من الحياة اليومية.

اإن الكفايات الأ�سا�س المحددة �سمن هذه المرجعية ترمي اإلى اأن يتطور لدى المتعلم ما ياأتي:

•  حب البحث والتفكير المنطقي ؛              •  القدرة على التجريد ؛  

•  التخيل ؛                                         •  النتظام والدقة ؛  

لذلك، فاإن الكفايات الأ�سا�س المرتبطة بامتلك الريا�سيات تمار�س �سمن مجالت اأربع هي:

•  الأ�سكال الهند�سية •  الأعداد والأطوال                               

•  المج�سمات                                   •  معالجة البيانات.  

1.2.3.4. كيف ميكن خلق تعلمات يف الريا�سيات ت�سمح بتطوير كفايات؟ 
من اأجل تمكين المتعلم من تطوير كفاياته في الريا�سيات، ُين�سح بما ياأتي:

•  خلق و�سعيات م�سكلة لها معنى؛

•  ا�ستثمار و�سعيات من الحياة اليومية تتطلب ا�ستخداما لأدوات ريا�سية؛

•  ا�ستثمار محيط المتعلم عبر ملحظة الأ�سياء وخا�سياتها؛

•  ترك المتعلمين يقترحون الفر�سيات ومناق�سة خ�سائ�س ما يلحظونه اأو يقي�سونه؛

•  ا�ستخدام الأدوات الريا�سية ولكن اأي�سا التعييرات الطبيعية؛

•  ال�ستغال على الأ�سياء وتحديد عددها وخ�سائ�سها؛ 

•  ا�ستخدام المعطيات القابلة لل�ستثمار في محيط المتعلم؛

...  •

5



قسم التكوين و المناهج  23مديرية التربية غير النظامية                                                                             

 الكفايات األساس في مجال التربية غير النظامية                                           المستوى                                                                  1

ولتحقيق ذلك، هناك مجموعة من اأنماط الأن�سطة يمكن تكييفها من اأجل اكت�ساب المتعلم 

للكفايات في الريا�سيات :

•  الملحظة، العد، ال�ستغال على الأ�سياء وو�سف تلك التي ترتبط بالواقع

•  الو�سعيات اليومية من مثل عد الأطفال الحا�سرين؛

•  الو�سعيات الم�سكلة المعي�سة من طرف الق�سم، من مثل تهييء ل�ُ�مجة؛

•  الو�سعيات الم�سكلة المختلقة من طرف المدر�س والتي يكون لها معنى بالن�سبة للمتعلم )ويمكنه اأن 
ينجزها وحده اأو مع المجموعة(؛

•  لعب الأدوار �سمن و�سعية ت�ستلزم ا�ستعمال مفاهيم ريا�سية مثل تمثيل م�سهد يجري بال�سوق؛

•  ا�ستعمال دعامات وظيفية معروفة من طرف التلميذ كالإ�سهارات التي ت�سير اإلى الأطوال؛

•  اللعب؛

 ...  •

ويبين الجدول الآتي توزيع الكفايات المرتبطة بقطب الريا�سيات:
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الكفايات الأ�سا�س للم�ستوى 1

قطب الريا�سيات

الهدف النهائي للإدماج

في نهاية الم�ستوى الأول من التربية غير النظامية، يكون المتعلم قادرا على حل و�سعيات م�سكلة من الحياة 

اليومية التي تكون لها دللة بالن�سبة له والتي ت�ستلزم:

* ا�ستعمال الأعداد اأقل من 1000 والأطوال وا�ستخدام العمليات الح�سابية على الأعداد اأقل من 100

* تعرف الأ�سكال الهند�سية الأ�سا�س واإعادة اإنتاجها با�ستعمال الأدوات الهند�سية الملئم

* تعرف المج�سمات المعتادة انطلقا من اأ�سكالها وخ�سائ�سها واأبعادها    

*تنظيم معطيات وفق معيار خا�س

* تنظيم المعطيات وفق معيار محدد.

معرفة الأعداد

اأن يقراأ ويكتب ويعد

اأن ينظم �سمن عائلت

اأن يفكك

 اأن يعي���د تركي���ب ويقارن

1000 م���ن  اأقل   الأع���داد 

)NG1/1)

معرفة الأ�سكال الهند�سية

تع���رف الأ�س���كال الهند�سي���ة 

الأ�سا����س )المرب���ع، المثل���ث، 

الم�ستطيل ، الدائرة( ومقارنتها  

)FG1/1(        وو�سفها

 الأعداد

والأطوال

 الأ�سكال

الهند�سية

المج�سمات

معالجة

البينات

 العمليات الح�سابية

العمليات  ا�ستعم���ال 

عل���ى  الح�سابي���ة 

 اأع���داد كاملة طبيعية

 وع�سرية اأقل من 100

)NG2/1)

 ح�سابات على اأطوال

مرتبطة باأ�سكال

وح�ساب  ومقارن���ة  تقدير 

اأطوال

)FG2/1)

و�سع ت�سميم لوجوه

معرفة التموقع بالمقارنة مع 

اأ�سياء م���ن المحيط وموقعة 

تل���ك الأ�سياء في م���ا بينها   

)FG3/1)

تعرف المج�سمات

تع���رف ومقارنة مج�سمات 

متوازي  )المكع���ب،  اأ�سا�س 

الأ�س���لع، م�ستطيل ، هرم، 

اأ�سطوانة ،   مخروط( وو�سف 

)S1/1( خ�سائ�سها

تنظيم وقراءة معطيات

واأ�سياء  معطي���ات  تنظيم 

حقيقي���ة اأو ممثل���ة وفقا 

)TD1/1( لمعيار خا�س

معرفة الأطوال

 مقارنة اأطوال من نف�س النوع والربط

(NG3/1(    مع خ�سائ�س ال�سيء

 ح�سابات على اأطوال

مرتبطة بالمج�سمات

ه���ذه الكفاية �سيتم اكت�سابها 

في الم�ستوى 2 

ح�سابات على المعطيات

هذه الكفاية �سيتم اكت�سابها 

في الم�ستوى 2

و�سع ت�ساميم لمج�سمات

هذه الكفاية �سيتم اكت�سابها 

في الم�ستوى 2 

تاأويل وا�ستثمار معطيات

تقدي���م فر�سي���ات انطلقا من 

جدول اأو ر�سم اأو مبيان ب�سيط         

)TD3/1)
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2.2.3.4 جدول الروابط املبا�رشة )قطب الريا�سيات(

الكفايات الم�ستعر�سة والكفايات الأ�سا�س

 الكفايات

الم�ستعر�سة

الأعداد والأطوال

الم�ستوى 1

 

الم�ستوى 1

 

الم�ستوى 1

 

الم�ستوى 1

 

المج�سماتالأ�سكال الهند�سية

الكفاية 1

الكفاية 2

الكفاية 3

الكفاية 4

الكفاية 5

الكفاية 6

الكفاية 7

الكفاية 8

الكفاية 9

الكفاية 10

NG1/1

NG2/1

NG1/1

NG1/1

NG1/1

NG3/1

NG3/1

FG1/1

FG2/1

FG1/1

FG1/1

FG1/1

S1/1

S1/1

S1/1

S1/1

TD1/1

TD1/1

TD1/1

TD1/1

TD3/1

TD3/1

TD3/1

FG2/1

3.3.4 التفتح
   ت�ستهدف اأن�سطة التفتح تطوير القدرة على الملحظة والبحث لدى المتعلم وذلك بما ي�سمح له 

بالنفتاح على الحياة وعلى المجتمع الذي يحيط به.

ويت�سمن قطب التفتح المجالت الثلث الآتية:

• العلوم   

• التاريخ  

• الجغرافيا  

• التربية على المواطنة  
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    ت�ستمل مجالت التفتح على العديد من المعارف التي �سيواجهها الطفل في محيطه على امتداد 

حياته. وترمي اأن�سطة هذا التفتح اإلى تمكين المتعلم من الكفايات التي ت�سمح له بالتعامل مع هذه 

المعارف الجديدة خلل م�سار حياته �سمن كل مجال من المجالت الثلث.

ي�سمح كل م�ستوى من م�ستويات التربية غير النظامية للمتعلم باكت�ساب كفاية خا�سة بالتفتح. 

وتتحدد هذه الكفاية على �سكل هدف نهائي للإدماج، ويمكن اكت�سابها من خلل المجالت والمحاور 

الخا�سة. اإنها ت�سمح بتطوير التفكير العلمي الذي يوؤهل التلميذ للإجابة على �سوؤال اأو عدة اأ�سئلة اأو 

حل م�سكلة.

وهكذا فاإنه بوا�سطة الملحظة يحاول المتعلم في الم�ستوى الأول اأن يجيب على الأ�سئلة.

وفي الم�ستوى الثاني، فاإن ا�ستثمار المعلومة تكون هي اأداته لذلك.

اأما في الم�ستوى الثالث، فاإن اإجراء بحث تجريبي اأو وثائقي يكون هو و�سيلته لحل م�سكلة معينة.

وهذا ينطبق على كل مجالت هذا القطب.

وتعك�س الجداول اللحقة مختلف المحاور التي يمكن اإثارتها �سمن كل مجال من المجالت من اأجل 

اكت�ساب الكفاية بح�سب الم�ستوى.

1.3.3.4. كيف ميكن خلق تعلمات يف جمال التفتح قادرة على تطوير 
الكفايات؟

من اأجل تمكين المتعلم من تطوير كفاياته في مجال التفتح في كل مجال من مجالته 

)الجغرافيا، التاريخ، المواطنة، العلوم (، ينبغي ما ياأتي:

خلق مجال ي�سمح بالملحظة والكت�ساف اأو حمل المتعلم اإليه  •    

ا�ستثمار اأ�سئلة المتعلمين حول ما يحيط بهم )البيئة، المجتمع(  •    

ا�ستثمار محيط المتعلم واآثار الما�سي )�سور، لوحات...(، المعلومات المتوفرة  •    

ترك المتعلمين يقدمون فر�سيات ومناق�سة ملحظاتهم وظواهر المجتمع  •    

القيام بتجارب من اأجل تمحي�س الفر�سيات  •    

ال�ستغال على اأ�سياء وعلى كائنات حية وعلى نباتات  •    

البحث عن المعلومات من اأجل التاأكد من الفر�سيات المقدمة من طرف التلميذ  •    

و�سع الأطفال في و�سعيات واقعية )تمثيل و�سعية مثل ال�سير بالدراجة من اأجل التمكن    من   •    

محددات ال�سلمة الطرقية(

...  •    
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وللتمكن من كل ذلك يمكن القيام بمجموعة من الأن�سطة التي يمكن تكييفها لتحقيق 

الكفايات في التفتح:

ملحظة محيط المدر�سة والخرجات المدر�سية   •
الو�سعيات اليومية من مثل اأعياد الميلد التي يمكن اأن ت�ستغل للحديث عن الأجيال اأو عن   •

اليومية

و�سعيات الحياة المنظم داخل الق�سم، من مثل تهييء وجبة فطور متوازنة لتقا�سمها داخل   •
الف�سل

الو�سعيات التي يمكن اختلقها من طرف المدر�س والتي تكون لها دللة لدى المتعلم )ويمكن اأن   •
تنجز ب�سكل فردي اأو جماعي(

لعب الأدوار حول مو�سوع معين مرتبط بالتاريخ اأو بالمواطنة  •
مطالبة التلميذ بجلب الأ�سياء والنباتات والوثائق واآثار الما�سي والتي يمكن اأن ت�سبح محاور   •

اأ�سئلتهم اأو التي يودون عر�سها على اأ�سدقائهم

اللعب  •
...  •

ويبرز الجدول الآتي توزيع الكفايات المرتبطة بقطب التفتح :
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الكفايات الأ�سا�س- الم�ستوى الأول

قطب التفتح

الهدف النهائي للإدماج

في نهاية الم�ستوى الأول من التربية غير النظامية، يكون المتعلم قادرا في و�سعية تطرح م�سكلة 

على ملحظة كائن حي اأو �سيء اأو وثيقة ب�سرية اأو ظاهرة ، وذلك من اأجل الو�سول اإلى جواب اأو 

اأجوبة عن �سوؤال وعلى تبليغها �سفويا اأو كتابيا.

وفي ما ياأتي المحاور المقترحة ب�سدد المجالت الأربع للتفتح:

المحاور

 التفتحالمجالت

الجغرافي

 التفتح

التاريخي

 التفتح

العلمي

 التفتح

 على

المواطنة

مكونات الف�ساء 

الجغرافي 

الجهوي 

المحددات • 

الف�سائية

اأو •  المخطط 

الخريطة 

المب�سطة

المعا�سرة  الفترة 

)الو�سعية الأ�سرية 

اأو المحلية(

المحددات • 

الزمانية  

)تق�سيم الزمن، 

خط  اليومية، 

الزمن( 

الوقائع • 

المعي�س���ة من 

المتعلم  طرف 

طرف  م���ن  اأو 

اأ�سخا����س من 

الأقربين

الطف���ل،  ج�س���م 

نظافته وتغذيته

الحوا�س • 

الخم�سة

القواعد • 

الأ�سا�سية 

للنظافة 

والتغذية

اأن يك���ون الف���رد 

مواطنا م�سوؤول

ال�سلمة • 

الطرقية 

)خا�سة كراجل 

راك���ب  اأو 

دراجة(

حمايةحماية • 

البيئة 

المحلية
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2.3.3.4. جدول الروابط املبا�رشة )قطب التفتح(
الكفايات الم�ستعر�سة والكفايات الأ�سا�س

  الهدف النهائي للإدماج 4  مجالت للتعلم 

الكفايات الم�ستعر�سة

+الكفاية 1

+الكفاية 2

+الكفاية 3

+الكفاية 4

+الكفاية 5

+الكفاية 6

+الكفاية 7       

+الكفاية 8       

+الكفاية 9       

+الكفاية 10       

الم�ستوى 1
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معجم

المقاربة بالكفايات :

  المقاربة بالكفايت هي مقاربة يقوم المتعلمون، وفقها، بتعبئة مواردهم من اأجل حل و�سعية 

-م�سكلة مركبة.

الكفاية :

  الكفاية هي ال�ستعداد للقدرة على حل و�سعية عبر التعبئة الموحدة للمعارف ومعارف الفعل 

ومعارف الكينونة.

الكفايات الم�ستعر�سة :

  ي�ستمل هذا المفهوم على بعد العر�سانية بين المواد. ويمكن اأن يدل اأي�سا على القدرات العامة جدا 

من مثل القدرة على التحليل وعلى التركيب وعلى حل الم�سكلت، لكنها في نف�س الوقت يمكن اأن تعني 

كفايات جد عامة مرتبطة بمواد من مثل القراءة والكتابة والتموقع في المكان. كما يمكن اأن يحيل هذا 

المفهوم على كفايات الحياة من مثل احترام البيئة اأو تبني و�سعيات مواطنة، تماما كما يمكن اأن يدل 

على كفايات من مثل البحث اأو معالجة المعلومة.

  اإنه مفهوم يطرح �سعوبة جمة للتنزيل بالق�سم من طرف المدر�سين الذين اعتادوا على ال�ستغال 

�سمن منطق يرتبط بم�سمون المواد. كما اأنه يطرح اأي�سا �سعوبة في مجال التقويم بحكم ان عدة 

التقويم في هذا المجال ت�ستلزم العديد من الروائز للتمكن من تغطية كل الأبعاد.

وهكذا وبحكم اأهمية الكفايات الم�ستعر�سة و�سعوبة تقويمها، فاإنها تبقى كمرامي اأو كغايات. ومن ثم 

فهي ت�ساهم �سمن التقديم كقا�سم م�سترك �سمن مجموعة من المواد.

الكفايات المرتبطة بالمواد )اأو الكفايات الأ�سا�س( :

  يتم اختيار هذه الكفايات قبل كل �سيء من اأجل تغطية مجموع الموارد )المعارف ومعارف الفعل 

ومعارف الكينونة( ال�سرورية لتطوير الأهداف النهائية للإدماج. اإن كفاية اأ�سا�س تت�سمن في الغالب 

العديد من الأهداف الخا�سة.

معايير التقويم :

يعتبر المعيار هو العلمة الدالة التي تحدد الجودة المتوخاة في الإنتاج. ويتم تدقيقها بناء على 

موؤ�سرات تقويم. وهكذا وانطلقا من مجموع المعايير يتم منح النقطة.
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موؤ�سرات التقويم :

   تعتبر الموؤ�سرات دللت تحدد بدقة المعايير. اإنها من طبيعة ما هو قابل للملحظة �سمن و�سعية. 

وهي اأي�سا خا�سة بكل و�سعية وت�سمح بت�سحيح اإنتاج التلميذ بطريقة مو�سوعية.

اإدماج المكت�سبات :

  اإن اإدماج المكت�سبات عملية ترتكز على اأن يقوم المتعلم بتوليف مختلف المكت�سبات وذلك من اأجل 

تعبئتها �سمن و�سعية )معارف خا�سة، مفاهيم، معارف فعل ، قواعد، اإجراءات، اإلخ( 

الهدف النهائي للإدماج :

   يرتبط الهدف النهائي للإدماج مبا�سرة بالملمح الذي ينبغي للتلميذ بلوغه. ويوحي م�سطلح 

»نهائي« بكون هذا الهدف ينبغي ان يكون متحققا في نهاية الم�ستوى.

ملمح الدخول لدى التلميذ :

   اإن ملمح الدخول لدى التلميذ هو تحديد الخ�سائ�س الأ�سا�سية للتلميذ عند بدء التمدر�س اأو عند 

دخوله اإلى م�ستوى تعليمي، اإنه يمثل مكت�سبات التلميذ �سواء المدر�سية اأو الجتماعية اأو المهنية اأو 

تلك المرتبطة بمحيطه الخا�س .

ملمح الخروج لدى التلميذ :

  اإن ملمح الخروج لدى التلميذ هو تحديد الخ�سائ�س المنتظرة في نهاية تمدر�سه اأو عند النتهاء من 

م�ستوى تعليمي. اإنه عام وفي نف�س الوقت خا�س بمادة تعليمية معينة اأو بحقل تعليمي.

المعالجة :

   اإن المعالجة نوع من الن�ساط البيداغوجي يرمي اإلى اإعادة ال�ستغال على بع�س المفاهيم اأو 

المعارف اأو الكفايات بطريقة تفريدية وذلك بناء على الثغرات التي تم تحديدها.

الموارد :

   تعتبر الموارد مجموع المعارف ومعارف الفعل ومعارف الكينونة التي �سينبغي على المتعلم 

تعبئتها.
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المعارف : 

   المعارف هي معلومات خا�سة بمجال معين.

معارف الفعل :

   معرفة الفعل هي القدرة على ممار�سة ن�ساط على معرفة ما اأو تطبيق اإجراء اأو قاعدة اأو تقنية.

و�سعية اإدماج :

   تدفع و�سعيات الإدماج المتعلمين اإلى اإدماج مجموعة من الموارد �سمن و�سعية )قريبة من حياة 

كل يوم(

   تختلف و�سعيات الإدماج عن الم�سكلت الكل�سيكية الم�ستعملة بالمدر�سة. ي�سجل روجرز )2007( 

وجود العديد من الخ�سائ�س التي يمكن اأن تتخذها �سياغة و�سعية - م�سكلة والتي تميزها عن 

�سياغة م�سكلة »تقليدية«، ومن ذلك:

    • نو�سح طبيعة الهدف من الو�سعية، اأي ما نرتئيه من حل الم�سكلة. مثل اقت�ساد الماء حين نريد 

اإ�سلح �سنبور.

ندفع المتعلم اإلى اأن ي�سع نف�سه موقع ال�سخ�س الذي ينطرح له هذا الم�سكل، اإن الو�سعية   •    

ت�ساغ على �سكل ق�سة.

نقدم القيم، مثل احترام البيئة من خلل القت�ساد في الماء.  •    

اإن الو�سعية تكون في الغالب مفتوحة بحيث تتيح اإمكانية المناق�سة  •    

نعتمد على وثائق حقيقية.  •    

اإن المعارف ومعارف الفعل ل تكون معروفة في البداية، بل يتم البحث عنها من طرف المتعلم   •    

)مثل ل نقول باأن الأمر يتعلق بم�سكل التنا�سب(

اللغة الم�ستعملة تكون مبا�سرة ب�سكل اأكبر  •    

يتم تقديم الو�سعية على �سكل اأجزاء مختلفة وبجمل ق�سيرة.  •    

يتم اإدراج بع�س المعطيات الم�سو�سة، تماما كما هو الحال في الو�سعيات الطبيعية.  •    
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و�سعيات التعلم :

   تعتب���ر و�سعيات التعلم وفق المقارب���ة بالكفايات، و�سعيات يكون المدر����س خللها مطالبا بتدبير 

التعلم���ات مع تلمذته ب�س���كل مختلف. اإنه يطالب هنا بتنظيم تلك التعلم���ات من خلل اأن�سطة ت�سمح 

للمتعل���م باأن يكون في مركز التعلم���ات واأن يمتلك حل الو�سعية الم�سكل���ة. فعلى �سبيل المثال يمكن 

اأن يقت���رح عل���ى التلميذ بع�س التحديات )عل���ى �سكل األغاز مثل( ويطالبهم بحله���ا. يقوم المتعلمون 

بال�ستغال على �سكل مجموعات �سغيرة، عبر اقتراح فر�سيات تتم مقارنتها مع فر�سيات باقي التلميذ 

الآخرين وبذلك يطورون تمثلتهم الأ�سا�سية، اإلخ وفقا لمبادئ ال�سو�سيو بنائية.

   وعندما يتم النتهاء من البحث وتعلم تلك الموارد، يمكن اأن يتم ا�ستعمالها من اأجل حل و�سعيات 

مركبة قريبة من واقع الحياة.

و�سعيات التقويم :

    تعتبر و�سعية التقويم و�سعية اإدماجية يتم اقتراحها على التلميذ في اإطار تقويم مكت�سباته، اإما 

ب�سكل خارجي و/اأو اإ�سهادي، وذلك بغية ر�سد �سعوباته وم�ساعدته على فهم اأخطائه.

اله�وام��س

 1 - المجل�س الأعلى للتعليم التقرير ال�سنوي 2008، الرباط 2008 

2 Azoui، E. : Rapport final Approche curriculaire،  Etude MEN/UNICEF/CFWB، 

Rabat، 1998 

3- المجل�س الأعلى للتعليم، التقرير ال�سنوي 2008، الرباط 2008

4 - ملحوظة: اإن ترقيم الكفايات ) O 1/3 = �سفوي 1 م�ستوى LE2/2  .3= قراءة 2 الم�ستوى E3/1 . 2= كتابة 
3 الم�ستوى 1  على �سبيل المثال(  يهدف اإلى تحديد مرجعية  »جدول الروابط المنطقية »المحدد من بعد ول 

يحيل على اأي ترتيب للكفايات.

5 -ملحوظة: اإن ترقيم الكفايات ) N1=الأعداد والأطوال F2 ، 1= الأ�سكال الهند�سية 2، 

 S3 = المج�سمات TD4 ،3= معالجة المعطيات 4، على �سبيل المثال( هو ترقيم لل�ستعمال كمرجعية في 

»جدول الروابط المنطقية« المذكورة اأ�سفله ولي�ست باأي حال من الأحوال ترتيبا لتلك الكفايات
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1 الكفايات األساس في مجال التربية غير النظامية                                           المستوى                                                                  

مناذج لو�سعيات تقوميية
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الكفاية امل�ستهدفة

امل�ستوى

 مرحلة الكفاية

1
1

يُّ ُخوُل املْــَْدَر�سِ الدُّ

الو�سعية الأولى
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ال�سي�اق

املهام

املهمة الأوىل : 

املهمة الثانية : 

ُكْم َمَحاِفَظ  ُة َحيِّ َعْت َعَلْيُكْم َجْمِعيَّ ِبُمَنا�َسَبِة ِبَداَيِة اْلَمْو�ِسِم الدَِّرا�ِسي َوزَّ

ٍة. َتْحَتِوي َعَلى ُكُتٍب َواأََدَواٍت َمْدَر�ِسيَّ

ْفَحِة  ِدَقاِئَك ِبَمْلِء ال�سَّ �سْ
ِباْعِتَماِدَك َعَلى َحِقيَبِة اْلَوَثاِئِق، َقدِّْم َنْف�َسَك ِلأَ

اِت. يَّ ا�سِ اْلأُوَلى ِمْن َدْفَتِر الرِّيَّ

ِباْعِتَماِدَك َعَلى َحِقيَبِة اْلَوَثاِئِق، �َساِعْد اأُ�ْسَتاَذَك اأَْو اأُ�ْسَتاَذَتَك َعَلى 

اِلِث. ِة ِبِق�ْسِمَك واْلِق�ْسِم الثَّ ِح�َساِب َمْجُموِع اْلُكُتِب َواْلأَدَواِت اْلَخا�سَّ
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حقيبة الوثائق

ال�سفحة الأوىل من دفرت الريا�سيات

..................................................................................................................................... : الإ�سم ال�سخ�سي 

................................................................................................................................................... : الإ�سم العائلي 

................................................................................................................................................... : تاريخ الزدياد 

................................................................................................................................................................. : المادة 

..................................................................................................................................... : الم�ستوى الدرا�سي 

..................................................................................................................................... : المو�سم الدرا�سي 

................................................................................................................................................... : الموؤ�س�سة 
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عدد املحافظ املوزعة

الأدوات املوزعة على كل تلميذ بالق�سم الأول

الأدوات املوزعة على كل تلميذ بالق�سم الثالث

الأدوات

الأدوات

عددها

عددها

كتاب القراءة 

كتاب القراءة 

ق�سة

ق�سة

عدد المحافظ

25

1

1

2

4

4

4

1

1

1

1

5

5

42

36

اأقلم للكتابة

اأقلم للكتابة

بيكار

بيكار

منقلة

منقلة

الدفاتر

الدفاتر

الأق�سام

الأول

الثاني

الثالث
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ْفَحِة الأُوَلى ِمْن َدْفَتِر  ِدَقاِئَك ِبَمْلِء ال�سَّ �سْ
ِباْعِتَماِدَك َعَلى َحِقيَبِة الَوَثاِئِق، َقدِّْم َنْف�َسَك ِلأَ

اِت. يَّ ا�سِ الرِّيَّ

 املرحلة الأوىل

املهمة الأوىل :

..................................................................................................................................... : الإ�سم ال�سخ�سي 

................................................................................................................................................... : الإ�سم العائلي 

................................................................................................................................................... : تاريخ الزدياد 

................................................................................................................................................................. : المادة 

..................................................................................................................................... : الم�ستوى الدرا�سي 

..................................................................................................................................... : المو�سم الدرا�سي 

................................................................................................................................................... : الموؤ�س�سة 

ال�سفحة الأوىل من دفرت الريا�سيات
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وردة

على اليمين

في الو�سط

على الي�سار

نجمة

على اليمين

في الو�سط

على الي�سار

 

قلب

على اليمين

في الو�سط

على الي�سار

ِباْعِتَماِدَك َعَلى َحِقيَبِة اْلَوَثاِئِق، �َساِعْد اأُ�ْسَتاَذَك اأَْو اأُ�ْسَتاَذَتَك َعَلى ِح�َساِب َمْجُموِع اْلُكُتِب

اِلِث. ِة ِبِق�ْسِمَك َو اْلِق�ْسِم الثَّ  َو اْلأََدَواِت اْلَخا�سَّ

املهمة الثانية

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................
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املهمة الأوىل

ال�سوؤال الأول 

�سطر على الإ�سم ال�سخ�سي :

 عمر البردعي/ �سعاد المكنا�سي/ عبد العزيز البرنو�سي/ �سيماء البورقادي.

ال�سوؤال الثاني :

اأكتب بلون اأخ�سر الإ�سم العائلي لزميلك :

.......................................................................................................................................................

ال�سوؤال الثالث :

اأكتب عنوان بيتك :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ال�سوؤال الرابع :

اأكتب اإ�سم مدر�ستك :

.......................................................................................................................................................

 املرحلة الثانية

ْفَحِة اْلأوَلى ِمْن َدْفَتِر  ِدَقاِئَك ِبَمْلِء ال�سَّ ِباْعِتَماِدَك َعَلى َحِقيَبِة اْلَوَثاِئِق، َقدِّْم َنْف�َسَك ِلأ�سْ

اِت. يَّ ا�سِ الرِّيَّ

ِباْعِتَماِدَك َعَلى َحِقيَبِة اْلَوَثاِئِق، �َساِعْد اأُ�ْسَتاَذَك اأَْو اأُ�ْسَتاَذَتَك َعَلى ِح�َساِب َمْجُموِع اْلُكُتِب

اِلِث. ِة ِبِق�ْسِمَك َو اْلِق�ْسِم الثَّ  َو اْلأََدَواِت اْلَخا�سَّ

َ
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ِباْعِتَماِدَك َعَلى َحِقيَبِة اَْلَوَثاِئِق، �َساِعِد اأُ�ْستَاَذَك اأَْو اأُ�ْسَتاَذَتَك َعَلى ِح�َساِب َمْجُموِع اَْلُكُتِب

اِلِث. ِة ِبِق�ْسِمَك َو اَْلِق�ْسِم اَلثَّ  َو اَْلأََدَواِت اَْلَخا�سَّ

املهمة الثانية

ال�سوؤال الأول :

قم بجمع الأعداد التالية عموديا : 

ال�سوؤال الثاني :

رتب الأعداد من الأكبر اإلى الأ�سغر

ال�سوؤال الثالث :

اأتمم عمليات الجمع التالية :

ال�سوؤال الرابع :

اأكتب الأعداد كالتالي :

= 16 + 439 

= 432 + 516

................
+
................
=
................

................
+
................
=
................

78-87-48-99..................>..................>..................>..................

6X 25 = 25 + ….. + ….. + ….. + ….. + ……

33 X 4 = 33 +.....

7 X 23 = 23 +……+…… + …… + …… + …… + ……

348 = 300 + 40 + 8

768 = ...... + 60 + 8 ...... = 400 + 60 + 2
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�سبكة التقويم

الأدوات الواجب توافرها لكل مهمة

الموؤ�سرات

الريا�سيات:

العربية:

الكفايات الم�ستهدفة من هذه الو�سعية

عتبات التحكم

العمليات الح�سابية الأربع

Lire, écrire, dénombrer, organiser par familles, 
décomposer, recomposer et comparer les nombres 
inférieurs à 1000 – (NG1/1)

Organiser des données, des objets réels ou 
représentés selon un critère spécifique .

- اأ�سماء – اأفعال – جمل 

– علمات الترقيم 
– القواعد ال�سرفية والتركيبية

- �سور وبطاقات.

البتكار انطلقا من دعامات 

كتابة، اإنتاج، اإبداع اأفكار وكلمات انطلقا من دعامات ب�سرية اأو 

�سمعية

1
ة 

م
ه
م
ل
ا

2
ة 

م
ه
م
ل
ا

املهمة الأوىل

الموؤ�سرات و عتبات التحكم

1 = كتابة الإ�سم ال�سخ�سي والإ�سم العائلي 
2 = كتابة تاريخ الزدياد  
3 = كتابة  املادة الدرا�سية

4 = كتابة  امل�ستوى الدرا�سي
5 = كتابة  ال�سنة الدرا�سية
6 = كتابة  اإ�سم املوؤ�س�سة

7 =  وجود كتابة  مقروءة بخط �سليم 
8 = احرتام % 50 من الظواهر الإملئية

0 = ورقة بي�ساء
1 =  وجود موؤ�رش واحد

 2= وجود موؤ�رشين

3 =  وجود  3 موؤ�رشات 
4 =  وجود  4 موؤ�رشات
5 = وجود 5 موؤ�رشات

6 = وجود  6 موؤ�رشات.
7 = وجود 7  موؤ�رشات
8 = وجود 8  موؤ�رشات

ِباْعِتَماِدَك َعَلى َحِقيَبِة اَْلَوَثاِئِق، �َساِعِد اأُ�ْستَاَذَك اأَْو اأُ�ْسَتاَذَتَك َعَلى ِح�َساِب َمْجُموِع اَْلُكُتِب

اِلِث. ِة ِبِق�ْسِمَك َو اَْلِق�ْسِم اَلثَّ  َو اَْلأََدَواِت اَْلَخا�سَّ

ال�سوؤال الأول :

قم بجمع الأعداد التالية عموديا : 

ال�سوؤال الثاني :

رتب الأعداد من الأكبر اإلى الأ�سغر

ال�سوؤال الثالث :

اأتمم عمليات الجمع التالية :

ال�سوؤال الرابع :

اأكتب الأعداد كالتالي :
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عتبات التحكمالموؤ�سرات

املهمة الثانية

1 - وجود عمليات ح�سابية 
2 - وجود جمموع املحافظ للق�سم 1 

3 - وجود جمموع �سحيح للمحافظ للق�سم 1 
4 - وجود جمموع املحافظ للق�سم 3

5 - وجود جمموع �سحيح للمحافظ للق�سم 3
6 - وجود جمموع اأدوات امل�ستوى 1 

7 - وجود جمموع �سحيح لأدوات امل�ستوى 1 
8 - وجود  جمموع اأدوات امل�ستوى 3

9 - وجود  جمموع  �سحيح لأدوات امل�ستوى 3
10 - وجود عملية جمع �سحيحة
11 - وجود عدد تلميذ الق�سم 1
12 - وجود عدد تلميذ الق�سم 3

13 - وجود عملية جمع لعدد تلميذ الق�سم 1 و3
14 - وجود  عملية جمع �سحيح لعدد تلميذ الق�سم 1 و3

0 = ورقة بي�ساء
1 =  التلميذ حقق حماولة 

2= وجود 1 اأو2 موؤ�رشات
3 =  وجود  3 اأو 4 موؤ�رشات 
4 =  وجود  5 اأو 6 موؤ�رشات
5 = وجود 7 اأو 8 موؤ�رشات

6 = وجود  9 اأو 10 موؤ�رشات.
7 = وجود 11 اأو 12  موؤ�رشات
8 = وجود 13 اأو 14  موؤ�رشات
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لَِّة َماَلِب�ُس َجِديَدٌة ِلاَلِعِبي ُكَرِة ال�سَّ

الكفاية امل�ستهدفة

امل�ستوى

2 مرحلة الكفاية
1

الو�سعية الثانية
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ال�سي�اق

املهام

ِة، ِمَن اللَِّزمِ �ِسَراُء  لَّ ُكْم ِفي َدْوِريٍّ ُمِهمٍّ ِلُكَرِة اَل�سَّ �َسُي�َساِرُك َفِريُق َحيِّ

ٍة َجِديَدٍة. َمَلِب�َس ِرَيِا�سيَّ

ِة  يَّ ا�سِ اِديُّ ُمَقاِبَل �ِسَراِء اْلَمَلِب�ِس الرِّيَّ يِه النَّ ِذي �َسُيوؤَدِّ اأُْح�ُسِب اْلَمْبَلَغ اَلَّ

ِة، َمَع ِكَتاَبِة َجِميِع اْلِح�َساَباِت. ُروِريَّ ال�سَّ

ِة َعَلى ِج�ْسِم  ا�سَ َتَحدِّْث ِفي ُجْمَلٍة اأَْو ُجْمَلَتْيِن َعْن َفَواِئِد ُمَماَر�َسِة الرِّيَّ

اْلإِْن�َساِن.

املهمة الأوىل :

املهمة الثانية

املهمة الثالثة

A partir du porte-document، écris le nom et le numéro de 

chaque joueur sur le  terrain.
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حقيبة الوثائق

اأثمنة متجر اجلودة

العدد

10

10

10

2

لئحة امل�سرتيات لفريق كرة ال�سلة

المعدات الريا�سية

بذلة ريا�سية.

حذاء ريا�سي.

جوارب ريا�سية.

كرة ال�سلة. 

كرة قدم

حذاء �ستوي

25 درهم

250 درهم

50 درهم

10 درهم

100 درهم

175 درهم

400 درهم

150 درهم

بذلة كرة �سلة 

جوارب

بذلة

�سروال

كرة �سلة 

حذاء ريا�سي
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ك�سوة

12 درهم70 درهم200 درهم350 درهم

جوارب ريا�سيةبذلة كرة قدمحذاء

ligne centrale 

panier

zone du panier
 à 3 poinls

cercle central 

ligne des larcers trancs

couloir 
des larcers trancs

ligne de fond

ligne de touche

LE’entraineur a montré à chaque joueur sa place sur le terrain comme suit :
 

- Said à droite du panier
- Younes à gauche du panier
- Ahmed au centre
- Amine à droite de la ligne centrale
- Karim à gauche de la ligne centrale
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 املرحلة الأوىل

املهمة الأوىل :

َة، َو اْح�ُسِب اْلَمْبَلَغ الًِّذي  ُروِريَّ ِة ال�سَّ يَّ ا�سِ ِاْنِطَلقًا ِمْن َحِقيَبِة اَْلَوَثاِئِق اأُْذُكِر اْلَمَلِب�َس الرِّيَّ

يِه اْلَفِريُق ُمَقاِبَلِ �سَراِء َهِذِه اْلَمَلِب�َس، َمَع ِكَتاَبِة َجِميِع اْلِح�َساَباِت. دِّ �َسُيوؤَ

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................
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وردة

على اليمين

في الو�سط

على الي�سار

نجمة

على اليمين

في الو�سط

على الي�سار

 

قلب

على اليمين

في الو�سط

على الي�سار

ْن�َساِن. ِة َعَلى ِج�ْسِم اْلإِ ا�سَ َتَحدَّْث ِفي ُجْمَلٍة اأَْو ُجْمَلَتْيِن َعْن َفَواِئِد ُمَماَر�َسِة الرِّيَّ

املهمة الثانية
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A partir du porte-document، écris le nom et le numéro de 

chaque joueur sur le  terrain.
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املهمة الثالثة
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ِة،  ُروِريَّ ِة ال�سَّ يَّ ا�سِ اِدي ُمَقاِبَل �ِسَراِء اْلَمَلِب�ِس الرِّيَّ يِه النَّ دِّ ِذي �َسُيوؤَ  ِاْنِطَلقًا ِمْن َحِقيَبِة اْلَوَثاِئِق اأُْح�ُسِب اْلَمْبِلِغ اّلَّّ

َمَع ِكَتاَبِة َجِميَع اْلِح�َساَباِت.

املهمة الأوىل:

ال�سوؤال 1 : اأ�سل الر�سم با�سمه :

 املرحلة الثانية

كرة قدم

بذلة كرة �سلة 

كرة �سلة 

حذاء ريا�سي

بذلة كرة قدم

جوارب ريا�سية
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ال�سوؤال 2: اأ�سع علمة )x( في الخانة المنا�سبة لما ي�ستعمل في الريا�سة :

ال�سوؤال 3 : ثمن كرة �سلة واحدة هو 40 درهما، وثمن كرتي �سلة هو:

للإجابة ال�سحيحة اأ�سع العلمة )x( اأمام المت�ساوية المنا�سبة 

ال�سوؤال 4 : ثمن بذلة كرة ال�سلة واحدة هو 90 درهما، وثمن 10 بذلت هو:

للإجابة ال�سحيحة اأ�سع العلمة )x( اأمام المت�ساوية المنا�سبة 

ربطة عنقكرة قدم

جلبابقفطانكرة �سلة  بذلة كرة اليد حذاء ريا�سيحذاء ع�سكريمنامة

جوارب ن�سائيةقبعة�سلهامجوارب ريا�سية وزرة

40 +  2= 42

40  X  2 =  80

40 ÷ 2 = 20

90 +  10 = 100

90 x 10 = 900

90 - 10 = 80

..........

..........

..........

..........

..........

..........
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ال�سوؤال 4 : ثمن بذلة كرة ال�سلة واحدة هو 90 درهما، وثمن 10 بذلت هو:

للإجابة ال�سحيحة اأ�سع العلمة )x( اأمام المت�ساوية المنا�سبة 

ال�سوؤال 5 : اأح�سب ثمن الأحذية الريا�سية للفريق :

ال�سوؤال 6 : اأح�سب ثمن الجوارب الريا�سية للفريق :

ال�سوؤال 7 : اأح�سب المبلغ الذي �سيوؤديه النادي مقابل المعدات الريا�سية.

مجموع ثمن الأحذية الريا�سية هو : ..........................• 

مجموع ثمن الكرتين هو : ..............................................• 

مجموع ثمن البذلت الريا�سية هو : ...........................• 

مجموع ثمن الجوارب الريا�سية هو : .........................• 

مجموع المعدات الريا�سية هو: ............=...........+............+...........+............ • 

100  x  10 = ...........

12  x  10 = ...........
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ال�سوؤال 1 : من بين الكلمات المقترحة في البطاقات اختر الكلمة المنا�سبة، واملأ بها الفراغ في الفقرة 

الموالية:

لعبة................. لعبة جماعية، تعلم الفرد روح ............... وت�سجع على ............... 

ال�سوؤال 3 : من بين الريا�سات التالية اأحط بخط مغلق الريا�سات الجماعية

            كرة القدم   -  العدو الريفي   -  كرة ال�سلة   -   الملكمة

ال�سوؤال 4 : من بين الريا�سات التالية �سع علمة        اأمام الريا�سة التي ل تحتاج لمجهود ع�سلي

الم�سارعة

ال�سطرنج

حمل الأثقال

املهمة الثانية

ْن�َساِن. ِة َعَلى ِج�ْسِم اَْلإِ ا�سَ َتَحدَّْث ِفي ُجْمَلٍة اأَْو ُجْمَلَتْيِن َعْن َفَواِئِد ُمَماَر�َسِة اَلرِّيَّ

الك�سل

كرة ال�سلة

المناف�سة

التعاون

الملكمة

الغ�س

ال�سوؤال 2  �سع علمة      اأمام الجواب المنا�سب

لماذا نمار�س الريا�سة ؟

 - لتقوية الج�سم

 - للمحافظة على ال�سحة

 - للمحافظة على البيئة

 - لتعلم القراءة والكتابة 
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Exercice 3 :

Mets les mots suivants en ordre pour former une phrase :

• - est – qui –- permet - de muscler - le corps - un sport - le basket-ball.
• - au - qui - corps - un - le basket-ball - sport - donne - de - est - la souplesse.

Complète les phrases suivantes :

Exercice 4 :

• LEe numéro de Saïd  sur le  terrain est …………..

• LEe numéro de Younes   sur le  terrain est ………
• LEe numéro d’Ahmed sur le  terrain est …………..

• LEe numéro d’Amine sur le  terrain est …………..

• LEe numéro de Karim sur le  terrain est …………..

Tâche 3 : 

A partir du porte-document٫ écris le nom et le numéro de 

chaque joueur sur le  terrain.

Exercice 1 :

Colorie le ballon qui se trouve à droite du panier 

Coche la bicyclette qui se situe au milieu



قسم التكوين و المناهج  57مديرية التربية غير النظامية                                                                             

1مالبس جديدة                                                 المستوى                                                                  مرحلة الكفاية 2

Exercice 2 :

Souligne tout ce qui se rapporte au basket-ball :

Exercice 3 :

Mets les mots suivants en ordre pour former une phrase :

• - est – qui –- permet - de muscler - le corps - un sport - le basket-ball.
• - au - qui - corps - un - le basket-ball - sport - donne - de - est - la souplesse.

Complète les phrases suivantes :

Exercice 4 :

• LEe numéro de Saïd  sur le  terrain est …………..

• LEe numéro de Younes   sur le  terrain est ………
• LEe numéro d’Ahmed sur le  terrain est …………..

• LEe numéro d’Amine sur le  terrain est …………..

• LEe numéro de Karim sur le  terrain est …………..

• 11 joueurs

• Esprit d’équipe

• LEa raquette

• 5 joueurs

• Un ballon orange

• Etre de grande taille

• Un ballon ovale

• Un filet

• LEe panier
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�سبكة التقويم

الأدوات الواجبة توافرها لكل مهمةالكفايات الم�ستهدفة

1
ة 

م
ه
م
ل
ا

2
ة 

م
ه
م
ل
ا

3
ة 

م
ه
م
ل
ا

الكفايات التي تم تقويمها بوا�سطة هذه الو�سعية:

الريا�سيات : 

تعرف الأعداد:• 

قراءة،كتابة،عد ،فرز و ت�سنيف،تحليل ، تركيب ومقارنة الأعداد 

الأ�سغر من 1000.

العمليات العددية:• 

ا�ستخدام العمليات العددية على الأعداد الطبيعية الأ�سغر 

من100.

تعرف المقادير:• 

مقارنة المقادير المتكافئة  و ربطها بخا�سيات ال�سيء.

تف�سير وا�ستثمار المعلومات 

و�سع فر�سيات انطلقا من جدول ،مبيان ب�سيط، مخطط.

العربية :

توجيه ذاتي للإن�سات و التعبير • 

اإنتاج ن�س ب�سيط للإجابة عن طلب اأو طلب جواب، اأو • 

التعبير عن �سعور اأو وجهة نظر ،انطلقا من الو�سعية 

التوا�سلية.

اأن�سطة التفتح :

تفتح علمي: ج�سم الطفل، نظافته و غذاوؤه- الحوا�س • 

الخم�س- قواعد التغذية و النظافة

Français :

• Identifier  et comprendre les indices  

grammaticaux pour établir des liens  entre les 

mots d’une phrase simple.

• Eveil :
• LEes repères  spatiaux ) à gauche ، à gauche  ،au 

centre )

كتابة ن�س للتعبير عن اأهمية • 

الريا�سة )خ�سو�سا كرة ال�سلة( 

على الج�سم

اأهمية الريا�سة البدنية،خ�سو�سا • 

كرة ال�سلة،لتقوية و نمو ج�سم 

الطفل.

كتابة و قراءة و مقارنة اأعداد • 

اأ�سغر من1000

الجمع ، ال�سرب ،تقنية العملية• 

النقود:الدرهم• 

قراءة بطاقات الثمن و ت�سنيفها • 

وفرزها
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عتباتالموؤ�سرات

1
ة 

م
ه
م
ل
ا

2
ة 

م
ه
م
ل
ا

3
ة 

م
ه
م
ل
ا

وجود اختيار لبذلة كرة ال�سلة.. 1

وجود اختيار لكرة ال�سلة.. 2

وجود اختيار لجوارب كرة ال�سلة.. 3

وجود اختيار لحذاء ريا�سي.. 4

وجود مبلغ اإجمالي �سحيح لكرة ال�سلة.. 5

وجود مبلغ اإجمالي �سحيح لبذلة كرة ال�سلة.. 6

وجود مبلغ اإجمالي �سحيح لحذاء ريا�سي.. 7

وجود مبلغ اإجمالي �سحيح لجوارب كرة ال�سلة.. 8

وجود مبلغ الم�ستريات.  . 9

وجود مبلغ �سحيح للم�ستريات. . 10

وجود محاولة. 1

وجود جملة واحدة تتطرق اإلى الريا�سة.. 2

وجود جملة واحدة �سحيحة تتطرق اإلى الريا�سة . 3

وجود جملتين �سحيحتين تتطرقان اإلى الريا�سة. 4

التطرق اإلى �سلمة الج�سم ونموه. 5

 التطرق اإلى فائدة اأو اأكثر من فوائد الريا�سة.. 6

احترام %50 من الظواهر الإملئية �سحيحة.. 7

وجود كتابة �سليمة و مقروءة . 8

 1-Présence du nom et du numéro du défenseur  
à gauche
2 - Présence du nom et du numéro du défenseur  
à droite 
3 - Présence du nom et du numéro du joueur au 
centre 
4 - Présence du nom et du numéro de l’attaquant  
à gauche
5 - Présence du nom et du numéro de l’attaquant 
à droite 
6 - Présence du nom et du numéro corrects du 
défenseur  à gauche 
7 - Présence du nom et du numéro corrects du 
défenseur  à droite
8 - Présence du nom et du numéro corrects du 
joueur au centre
9 - Présence du nom et du numéro corrects de 
l’attaquant à gauche
10- Présence du nom et du numéro de l’attaquant 
à droite .

0 = feuille blanche
1 = l’élève a effectué un essai 
2 = Présence d’un indicateur 
3 = Présence de deux  indicateurs
4 - Présence de trois  indicateurs
5 = Présence de quatre ou cinq indicateurs
6 = Présence de six ou sept indicateurs
7 = Présence de huit ou neuf indicateurs 
8 = présence de dix indicateurs .

0 = ورقة بي�ساء.
1 = اإذا قام التلميذ بمحاولة ما

2 = وجود موؤ�سر واحد.
3 = وجود موؤ�سرين اثنين.
4 = وجود ثلث موؤ�سرات.

5 = وجود اأربع اأو خم�س موؤ�سرات.
6 = وجود �ست اأو �سبع موؤ�سرات.

7 = وجود ثماني اأو ت�سع موؤ�سرات.
8 = وجود كل الموؤ�سرات.

0 = ورقة بي�ساء.
1 = وجود موؤ�سر واحد.

2 = وجود موؤ�سرين.
3 = وجود ثلث موؤ�سرات.
4 = وجود اأربع موؤ�سرات.

5 = وجود خم�س موؤ�سرات.
6 = وجود �ستة موؤ�سرات.

7 = وجود �سبعة موؤ�سرات.
8 = وجود ثمانية موؤ�سرات.
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أنتقل إلى  شقتي

الكفاية امل�ستهدفة

امل�ستوى

 مرحلة الكفاية

1
3

ِديَدِة ِتي اْلَ اأَْنَتِقُل اإَِلى  �ُسقَّ

الو�سعية الثالثة
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أنتقل إلى  شقتي

ال�سيـاق

املهام

املهمة الأولى

املهمة الثانية

�ْسَرَتْيِهَما اإَِلى َمِديَنَتْيِن  َخِديَجُة َواأَْحَمُد اأَْبَناُء ُعُموَمٍة، ِاْنَتَقَل اْلإِْثَناِن َمَع اأُ

َتْيِهَما الَجِديَدَتْيِن. ُمَتَباِعَدَتْيِن، َكَتَبا ِلَيْحِكَيا َعِن �ُسقَّ

َنَا ِفيِه  ِتهَا، ُمَبيِّ ِميَمَا ِل�ُسقَّ ِاْنِطَلقًا ِمْن ِر�َساَلِة َخِديَجة ِلأَْحَمد، اأَْر�ُسُم َت�سْ

َجِميِع اْلُغَرِف َواْلَمَراِفِق َمَع ِكَتاَبِة اأَ�ْسَماِئَها.

ُف  َة ِلَخِديَجة، َت�سِ ِميِم �ُسقًِّة اأَْحَمَد اأُْكُتْب ِر�َساَلَة َجَواِبيَّ ِاْنِطَلقَا ِمْن َت�سْ

َتُه، ُم�ْسَتِهلَّ َذِلَك ِباْلَمْدَخِل اَْلَرِئي�ِسي. ِفيَها �ُسقَّ
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أنتقل إلى  شقتي

                                             َفا�س ِفي 26 اأُْكًتوَبْر 2012

َعِزيِزي اأَْحَمُد

ِتنَا اَْلَجِديَدِة. َها َنْحُن َقِد اْنَتَقْلَنا اإَِلى �ُسقَّ

َها َجِميَلٌة، ِبهَا َمْدَخٌل ِفي اْلَو�َسِط، اإَِذا َدَخْلَتُه َتِجُد َعَلى َي�َساِرَك اْلَبْهَو  اإِنَّ

َوِبَجاِنِبِه اْلَمْطَبَخ. 

اَم َواْلِمْرَحا�َس ِفي اآِخِر اْلَمْدَخِل َعَلى اْلَيِميِن َتِجُد اْلَحمَّ

اِم. ًة ِلْلَحمَّ ُتوَجُد ُغْرَفُة َواِلَديَّ َعَلى اِلَيِميِن، ُمَحاِديَّ

ا ُغْرَفِتي َفُتوَجُد َعَلى اْلَيِميِن ُمَقاِبَل اْلَبْهِو. مَّ
اأَ

ٍة ِبي، َلَها َنْف�ُس ِم�َساَحِة  َبَحْت َلَديَّ ُغْرَفُة َنْوٍم َخا�سَّ �سْ
اأََنا َفِرَحٌة، َفَقْد اأَ

ُتُكْم؟ َهْل  ، َلِكْن َلْي�َس ِبَها َنَواِفُذ. َواأَْنَت يَا اأَْحَمُد َكْيَف ِهي �ُسقَّ ُغْرَفِة َواِلِديَّ

َفهَا ِلي؟ َت�ْسَتِطيُع اأَْن َت�سِ

اأَنَا ِفي اْنِتَظاِر اأَْخَباِرَك.

حقيبة الوثائق

البهو

الغرفة 3

الغرفة 1
 حمام

الغرفة 2 

املطبخ

المدخل
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َنَا ِفيِه َجِميَع اْلُغَرِف  ِتهَا، ُمَبيِّ ِميَمَا ِل�ُسقَّ ِاْنِطَلقًا ِمْن ِر�َساَلِة َخِديَجة ِلأَْحَمَد، اأَْر�ُسُم َت�سْ

َواْلَمَراِفِق َمَع ِكَتاَبِة اأَ�ْسَماِئَها.

املرحلة الأولى
املهمة الأولى

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................
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َتُه، ُم�ْسَتِهلَّ  ُف ِفيَها �ُسقَّ ًة ِلَخِديَجة، َت�سِ ِة اأَْحَمْد اأُْكُتْب ِر�َساَلًة َجَواِبيَّ ِميِم �ُسقَّ ِاْنِطَلقَا ِمْن َت�سْ

َذِلَك ِباْلَمْدَخِل اَْلَرِئي�ِسي.

املهمة الثانية

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................
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املرحلة الثانية

املهمة الأولى

اأنت هنا وتلحظ الهلل

َنَا ِفيِه َجِميَع اْلُغَرِف  ِتهَا، ُمَبيِّ ِميَمَا ِل�ُسقَّ 1 –ِاْنِطَلقًا ِمْن ِر�َساَلِة َخِديَجة ِلأَْحَمَد، اأَْر�ُسُم َت�سْ
َواْلَمَراِفِق َمَع ِكَتاَبِة اأَ�ْسَماِئَها.

ُع العدد املنا�سب  ال�سوؤال 1 – اأَْح�ُسُب الأ�سكال ح�سب و�سعها بالن�سبة للهلل واأَ�سَ

يف اخلانة املنا�سبة

ة
د
ر
و

ة
م
ج

ن
ب

قل

على الي�سارفي الو�سطعلى اليمين

على الي�سارفي الو�سطعلى اليمين

على الي�سارفي الو�سطعلى اليمين
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اأنت هنا وتلحظ الهلل

ال�سوؤال 2  – اأَْقَراأُ اجلمل التالية واأكتب كل اإ�سم يف املكان املنا�سب يف البطاقات 

املحيطة بالهلل : 

ال�سوؤال 3 – اأحيط بخط مغلق كل خط م�ستقيم:

ال�سوؤال 4 – اأحيط بخط مغلق كل �سكل مكون من خطوط م�ستقيمة:

�سجرة على اليمين• 

كرة في الو�سط• 

زهرة على الي�سار• 
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ال�سوؤال 5  – اأختار من بني الكلمات التالية، َما َيُدلُّ على الأدوات التي ت�ساعد على 

ر�سم خطوط م�ستقيمة:

ال�سوؤال 6  – لحظ ال�سكل رقم 1، وار�سم يف باقي الأ�سكال مدخل يف�سل كل �سكل 

اإىل ن�سفني متقاي�سني من جهة العر�س

م�سطرة

قر�س

قلم الر�سا�س

ُكرز

ال�سكل 1

المدخل
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ال�سوؤال 7  –اأر�سم الأ�سكال التالية :

خط م�ستقيم اأفقي

خط م�ستقيم عمودي

مثلث

مربع

م�ستطيل
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املهمة الثانية

ال�سوؤال 1 – لحظ الر�سم التايل واأجب عن الأ�سئلة :

البهو

الغرفة 3

الغرفة 1
غرفة الوالدين

 احلمام

الغرفة 2 

املطبخ

املدخل

 

َتُه، ُم�ْسَتِهلَّ  ُف ِفيَها �ُسقَّ ِة اأَْحَمْدْ اأُْكُتْب ِر�َساَلًة َجَواِبَيًة ِلَخِديَجة، َت�سِ ِميِم �ُسقَّ ِاْنِطَلقَا ِمْن َت�سْ

َذِلَك ِباْلَمْدَخِل اَْلَرِئي�ِسي.

ماذا ميتل الر�سم؟

اأذكر املرافق املختلفة لهذه ل�سقة:
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ال�سوؤال 2 –  اأقراأ ال�سوؤال واأ�سع علمة اأمام اجلواب ال�سحيح:

ال�سوؤال 1.2 : اأين توجد الغرفة 2؟

ال�سوؤال2.2 : ما هو المرفق الموجود قرب المطبخ 

 ال�سوؤال 3.2 : ماذا يوجد على ي�سار المدخل؟

ال�سوؤال 4.2 : اأين توجد الغرفة 1؟

الأجوبة : 

الأجوبة : 

الأجوبة : 

على ميني املدخل.................................................• 

يف نهاية املدخل ................................................• 

يف نهاية املدخل على الي�سار .............................• 

يف نهاية املدخل على اليمني .............................• 

الغرفة 1 ............................................................• 

احلمام ................................................................• 

الغرفة 2 ............................................................• 

البهو....................................................................• 

الغرفة 1 ............................................................• 

احلمام ................................................................• 

الغرفة 2 ............................................................• 

البهو...................................................................• 

على ي�سار البهو ..................................................• 

على ميني البهو ..................................................• 

مقابل البهو ........................................................• 
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ال�سوؤال 1.2 : اأين توجد الغرفة 2؟

ال�سوؤال2.2 : ما هو المرفق الموجود قرب المطبخ 

 ال�سوؤال 3.2 : ماذا يوجد على ي�سار المدخل؟

ال�سوؤال 4.2 : اأين توجد الغرفة 1؟

ال�سوؤال 3 – لون الخانة التي تبين م�ساحة ال�سقة

ال�سوؤال 4 –  �سع علمة )X( اأمام الجملة ال�سحيحة :

30km
2012

150dh
17h 30mn

200m2

82kg

تاريخ الر�سالة يكون على ال�سكل التالي:

الثلثاء 15 �ستنرب ..................................• 

هذا ال�سباح، على ال�ساعة 8 ................• 

ال�سبت .........................................................• 

الرباط يف 25 دجنرب2012 ................• 

بداية الر�سالة تكون كالتالي :

اإىل اللقاء ....................................................• 

مع ال�سلمة ...............................................• 

عزيزتي اأمينة ...........................................• 

فا�س، يف 12 فرباير 2012 .................• 

نهاية الر�سالة تكون كالتالي :

والدي العزيز .............................................• 

�سباح اخلري ...............................................• 

اإىل اللقاء يا اأحمد ....................................• 

وال�سلم .......................................................• 

طنجة يف 25 دجنرب 2012 ...............• 
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ال�سوؤال 5 –   اأقراأ الن�سو�س الأربعة التالية واأحيط بخط مغلق رقم 

الن�س الذي يمثل الر�سالة :

الن�س 1

الن�س 3

الن�س 2

الن�س 4

الرباط يف 24 نونرب 2012

عزيزي ر�سوان

لقد تو�سلت بهديتك اجلميلة التي بعتثها يل 

بوا�سطة الربيد. �سكرا لك، واأمتنى لك ولأفراد 

اأ�رشتك ال�سعادة وال�سحة. 

مع ال�سلمة.

اأحمد

الإثنني 18 اأكتوبر 2012

الدار اجلديدة

لقد اأ�سبحت لدينا دار جديدة، نحن �سعداء 

جدا. اإنها دار كبرية، فيها 3غرف للنوم، وبهو 

كبري لل�سيوف 

اأما املطبخ فيطل على فناء وا�سع.

كوكو اأمينة

اأنا م�رشورة بر�سالتك الأخرية. �سكرا على 

ال�سور التي اأر�سلتها اإيل.

    

 اأ�سكرك جزيل ال�سكر على دعوتك يل حل�سور 

حفل زفاف ابنتك. ل اأ�ستطيع احل�سور لأين 

�ساأ�سافر مع اأ�رشتي اإىل مدينة طنجة.
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معايريالتقومي

الأولى 1 – املهمة 

الثانية –املهمة   2

الموؤ�سرات

الموؤ�سرات

عتبات

عتبات

1_ وجود حماولة لر�سم اإطار ت�سميم �سقة
2_ وجود ر�سم ملدخل ال�سقة

3_ وجود ر�سم ملدخل ال�سقة يف املكان ال�سحيح
4_ وجود ر�سم للبهو يف املكان ال�سحيح 

5_ وجود ر�سم للمطبخ يف املكان ال�سحيح 
6_ وجود ر�سم لغرفة الوالدين يف املكان �سحيح 

7_ وجود لغرفة اأحمد يف املكان �سحيح
8_ وجود  املرحا�س واحلمام يف املكان �سحيح

1_ وجود جملة مفيدة �سليمة الرتكيب.
2_ وجود جملتني مفيدتني �سليمتي الرتكيب.
3_ وجود ثلث جمل مفيدة �سليمة الرتكيب.

4_ وجود اأربع جمل على الأقل مفيدة �سليمة الرتكيب.
5_ وجود خم�س جمل على الأقل مفيدة �سليمة 

الرتكيب.

6_ وجود تراكيب �سليمة و�رشف �سحيح �سليم مع 
الربط التام.

7_ اقرتاح علمات الرتقيم وو�سعها يف مكانها 
املنا�سب.

8_ احرتام % 50 من الظواهر الإملئية.

0= ورقة بي�ساء 
1= وجود موؤ�رش واحد

2= وجود ِموؤ�رشين
3= وجود 3 موؤ�رشات.
4= وجود 4 موؤ�رشات.
5= وجود 5 موؤ�رشات.
6= وجود 6 موؤ�رشات.
7= وجود 7 موؤ�رشات.
8= وجود 8 موؤ�رشات

0= ورقة بي�ساء 
1= وجود موؤ�رش واحد

2= وجود ِموؤ�رشين
3= وجود 3 موؤ�رشات.
4= وجود 4 موؤ�رشات.
5= وجود 5 موؤ�رشات.
6= وجود 6 موؤ�رشات.
7= وجود 7 موؤ�رشات.
8= وجود 8 موؤ�رشات
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1
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الأدوات الواجب توفرها لكل مهمةالكفايات الم�ستهدفة من هذه الو�سعية

�سبكة التقويم

اللغة العربية :

حتديد وفهم • 

حتديد املوؤ�رشات النحوية للربط بني جمل ن�س معقد وفهم 

اأو التعبري عن اآراء بخ�سو�س معنى هذا الن�س مع حتليل 

تاأثري البناء النحوي للن�س. 

اإدراك وحتليل• 

اكت�ساف عند قراءة وثائق اأو ن�سو�س �رشدية، املعلومات 

ال�رشورية لفهم املعنى العام لهذه الوثائق والن�سو�س.

الريا�سيات :

اإعداد ت�سميم للم�ساحات• 

معرفة كيفية التمو�سع علقة مع اأ�سياء حميطه وو�سع هذه 

الأ�سياء فيما بينها. 

التعرف على الأ�سكال الهند�سية

معرفة، مقارنة، ر�سم وو�سف الأ�سكال الهند�سية الأ�سا�سية ) 

املربع، امل�ستطيل، املثلث، الدائرة( 

التعرف القيا�سات• 

مقارنة القيا�سات من نف�س الطبيعة والقيام بالربط بني 

خ�سو�سيات ال�سيء  

املرت – املرت مكعب – الدرهم.

ال�رشب – اجلمع

كلمات مقروءة.

اأفعال قيا�سية للزمان واملكان.

جمل مرتابطة و�سل�سلة علمات الرتقيم يف مكانها 

املنا�سب.

القواعد الرتكيبية وال�رشفية والإملئية.

اللغة العربية :

اإنتاج ن�س مكون من �ست جمل حول اأهمية املاء 

بالن�سبة للفلحة واملا�سية والإن�سان.

مع ا�ستعمال �سحيح للمعجم املنا�سب و احرتام معايري 

الكتابة ال�سليمة واخلط الوا�سح واملقروء.

�سبط �سحيح وملئم ل % 80 من الظواهر الإملئية 

والقواعد ال�رشفية الرتكيبية.

الريا�سيات :

اإعداد ت�سميم للم�ساحات• 

معرفة كيفية التمو�سع علقة مع اأ�سياء حميطه وو�سع 

هذه الأ�سياء فيما بينها. 

التعرف على الأ�سكال الهند�سية

معرفة، مقارنة، ر�سم وو�سف الأ�سكال الهند�سية الأ�سا�سية 

) املربع، امل�ستطيل، املثلث، الدائرة( 

التعرف القيا�سات• 

مقارنة القيا�سات من نف�س الطبيعة والقيام بالربط بني 

خ�سو�سيات ال�سيء



قسم التكوين و المناهج  75مديرية التربية غير النظامية                                                                             

1أنتقل إلى  شقتي                                           المستوى                                                                  مرحلة الكفاية 3

أنتقل إلى  شقتي



قسم التكوين و المناهج  76مديرية التربية غير النظامية                                                                             

1األسبوع الرياضي                                              المستوى                                                             الكفاية النهائية     

األسبوع الرياضي

الكفاية امل�ستهدفة

امل�ستوى

 مرحلة الكفاية

1
النهائية

يُّ ا�سِ يَّ اْلأُ�ْسُبوُع الرِّ
الو�سعية  الرابعة
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ال�سيـاق

املهام

املهمة الأولى

املهمة الثانية

ِتي  ِة الَّ يَّ ا�سِ اِت الرَِّيَّ ِوَناِت اْلُمِعَدَّ ِاْنِطَلَقًا ِمْن َحِقيَبِة اْلَوَثاِئِق، ِاْخَتْر ُمكَّ

َيْحَتاُجَها َفِريُقَك ِلُكلِّ ُم�َساَبَقٍة.

َقَها ِفي  ِتي َحقَّ َتاِئِج الَّ ِتي َناَلَها َفِريُق�َك ِمْن ِخَلِل النَّ َة الَّ َحدِِّد اْلِميَداِليَّ

ي. ا�سِ َجِميِع ُم�َساَبَقاِت اْلأ�ْسُبوِع الرِّيَّ

ُة َحيَِّك، َو�َشاَرْكَت َمْتهَا َجْمِعيَّ َعٍة َنظَّ ٍة ُمَتَنوِّ يَّ ا�شِ َبُع ُفُرٍق ِف ُم�َشاَبَقاٍت ِريَّ
ْ
                   �َشاَرَكْت �أَر

َجاَعة». ْمَن» َفِريق �ل�شَّ ِفيهَا �شِ

ُ
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حقيبة الوثائق

 الوثيقة الأوىل – برنامج الأ�سبوع الريا�سي:

الوثيقة الثانية - النتائج التي ح�سل عليها كل فريق يف ال�سباحة وكرة القدم:  

اليوم

اإ�سم الفريق

الإثنني

النطلق

مباراة يف كرة القدم

الثلثاء

الف�سيلة

ال�سباحة يف البحر

الأربعاء

ال�سجاعة

اجلري، والقفز العلوي يف قاعة اجلمعية

اخلمي�س

العزمية

كرة امل�رشب يف الغابة

حفل الختتاماجلمعة

امل�سابقة

عدد النجوم املح�سل عليها يف كرة القدم عدد النجوم املح�سل عليها يف ال�سباحة 
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الوثيقة الثالثة– املعدات الريا�سية املتوفرة:

الوثيقة الرابعة – نتائج امل�سابقات :

كرة القدم

م�سطرة، مقلمة

مق�س، ممحاة، قلم

حذاء ريا�سي 

كرة القدم

قبعة ريا�سية

قمي�س ريا�سي

�سروال ق�سيركتاب

دراجة هوائية

تبان ال�سباحة

م�سرب التن�س

كرات التن�س

كل فريق �سيح�سل على نتيجة لكل م�سابقة. الفريق الفائز هو الذي �سيجمع اأكبر عدد من 

النجوم في مجموع الم�سابقات.

الترتيب المتوقع:

الفريق الفائز = 

الفريق الثاني =

الفريق الثالث = 

الفريق الأخير =              0  
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الوثيقة اخلام�سة– من�سة التتويج:

نتيجة م�سابقة التناوب ) اجلري( :• 

نتيجة اأح�سن مت�سابق يف القفز العلوي  بكل فريق :• 

الفائز هو الأ�رشع.

الفائز هو الذي قفز اأعلى قيا�س

فريق الف�سيلة

اأح�سن نتيجة لفريق الف�سيلة

35  mn

65 cm

فريق ال�سجاعة

اأح�سن نتيجة لفريق ال�سجاعة

41  mn

52 cm

فريق العزمية

اأح�سن نتيجة لفريق العزمية

38  mn

94 cm

33  mn

83 cm

فريق النطلق

اأح�سن نتيجة لفريق النطلق
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املرحلة الثانية

املهمة الأولى

َيْحَتاُجَها  �لَِّتي  ِة  يَّ ا�شِ ِّيَّ
�ْلر �ِت  ِعدَّ �ْلُ َناِت  ُمَكوِّ ِ�ْخَتْ  �َْلَوَثاِئِق،  َحِقيَبِة  ِمْن  ِ�ْنِطاَلَقًا 

َفِريُقَك ِلُكلِّ ُم�َشاَبَقٍة.

التمرين الأول –  اأ�سع خطا حتت املعدات ال�رشورية للعب كرة القدم:

التمرين الثاين –  اأ�سع خطا حتت املعدات ال�رشورية ليوم ال�سياحة:

قبعة ريا�سية• 

اأحذية ريا�سية• 

مظلة �سم�سية• 

قمي�س ريا�سي • 

قبعة ريا�سية• 

اأحذية ريا�سية• 

مظلة �سم�سية• 

قمي�س ريا�سي • 

م�سرب• 

دراجة هوائية• 

ُكرز• 

كتاب• 

تبان ال�سباحة• 

�سفارة• 

م�سرب• 

دراجة هوائية• 

ُكرز• 

كتاب• 

تبان ال�سباحة• 

�سفارة• 
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التمرين الثالث –  اأ�سع خطا حتت املعدات ال�رشورية لإجراء م�سابقتي اجلري والقفز 

العلوي:

التمرين الرابع –   اأ�سع خطا حتت املعدات ال�رشورية للعب كرة امل�رشب:

قبعة ريا�سية• 

اأحذية ريا�سية• 

مظلة �سم�سية• 

قمي�س ريا�سي • 

قبعة ريا�سية• 

اأحذية ريا�سية• 

مظلة �سم�سية• 

قمي�س ريا�سي • 

م�سرب• 

دراجة هوائية• 

ُكرز• 

كتاب• 

تبان ال�سباحة• 

�سفارة• 

م�سرب• 

دراجة هوائية• 

ُكرز• 

كتاب• 

تبان ال�سباحة• 

�سفارة• 
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م�سابقة يوم الإثنني

م�سابقة يوم  الثلثاء

م�سابقة يوم  الأربعاء

م�سابقة يوم  اخلمي�س

م�سابقة يوم  اجلمعة

التمرين اخلام�س –   اأكتب اأ�سماء املعدات ال�رشورية لكل يوم يف اخلانة املنا�سبة : 
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املهمة الثانية

َقَها ِف َجِميِع ُم�َشاَبَقاِت  َتاِئِج �َلَِّتي َحقَّ َة �لَِّتي َناَلَها َفِريُقـَك ِمْن ِخاَلِل �لنَّ يَد�ِليَّ َحدِِّد �ْلِ

ي. ا�شِ َيَّ ِّ
�ْلأُ�ْشُبوِع �ْلر

 1 - التمرين الأول –لحظ اجلدول التايل واأجب على الأ�سئلة:

الف�سيلة

35 mn 40 s

ال�سجاعة

41 mn 20 s

العزمية

38 mn 35 s

33 mn 05 sec

النطلق

التوقيتالفريق

اأ . الفريق الذي ح�سل على اأقل توقيت هو الأ�سرع، ما هو هذا الفريق ؟

ب . الفريق الذي ح�سل على الرتبة الثانية هو: ............................................

ج . الفريق الذي ح�سل على الرتبة الثالثة هو: .............................................

د . الفريق الذي ح�سل على الرتبة الأخيرة هو: .............................................

.............................................................................................................
...........................................................................................................
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 1 - التمرين الأول –لحظ اجلدول التايل واأجب على الأ�سئلة:

 2 - التمرين الثاني:  اأكمل ترتيب م�سابقة الجري في الجدول التالي:

 2 - التمرين الثالث:  رتب القيا�سات المحققة في م�سابقة القفز العلوي 

من الأكبر اإلى الأ�سغر:

الرتتيب

الفريق الفائز

الفريق احلا�سل على الرتبة الثانية

الفريق احلا�سل على الرتبة الثالثة

الفريق احلا�سل على الرتبة الأخرية

عدد النجوم املح�سل عليها  اإ�سم الفريق

الف�سيلة

65 cm

ال�سجاعة

52 cm

العزمية

94 cm

83 cm

النطلق

الرتتيبقيا�س العلوالفريق

الفريق الفائز هو الفريق الذي قفز اأعلى قيا�س، ما هو هذا الفريق؟

1 . الفريق الذي ح�سل على الرتبة الثانية هو:

2 . الفريق الذي ح�سل على الرتبة الثالثة هو: .............................................

3 . الفريق الذي ح�سل على الرتبة الأخيرة هو: .............................................

................................

................................

................................

..................................................................................................................

................................

.............................................
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 4 -التمرين الرابع:  اأكمل ترتيب م�سابقة الجري في الجدول التالي :

 5 -التمرين الخام�س :   لمعرفة الترتيب النهائي اأكمل الجدول التالي :

 6 -التمرين ال�ساد�س:   رتب الفرق ح�سب مجموع النجوم المح�سل عليها 

في الم�سابقات الأربع:

الرتتيب

الفريق

الفريق الفائز

الفريق احلا�سل على الرتبة الأوىل 

النطلق

الفريق احلا�سل على الرتبة الثانية

الفريق احلا�سل على الرتبة الثانية

الف�سيلة

الفريق احلا�سل على الرتبة الثالثة

الفريق احلا�سل على الرتبة الثالثة

ال�سجاعة

الفريق احلا�سل على الرتبة الأخرية

الفريق احلا�سل على الرتبة الأخرية

العزمية

عدد النجوم املح�سل عليها 

املجموع

اإ�سم الفريق

كرة القدمالقفز العلويال�سباحةاجلري

عدد النجوم املح�سل عليها يف

..........................

................................

................................

................................

................................

.......................... .....................

.....................

.....................

.....................

............................

............................

............................

............................

....................................................

..........................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

..........................

....................................................
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7 - التمرين ال�سابع :   اأتمم من�سة التتويج، بكتابة اإ�سم كل فريق في 
المربع المنا�سب :

الفريق الأول ينال امليدالية الذهبية .• 

الفريق الثاين ينال امليدالية الف�سية .• 

الفريق الثالث ينال امليدالية النحا�سية .• 

ح�سل فريقك على الميدالية :

12 3
..........................................................................................
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الأدوات الواجب توافرها لكل مهمةالكفايات الم�ستهدفة من هذه الو�سعية

�سبكة التقويم

اللغة العربية :

توجيه ذاتي للقراءة • 

اختيار وثيقة اأو كتاب اأو ن�س ملئم لو�سعية ) م�رشوع، 

البحث عن املعلومة،اختيار قراءة( ح�سب العنوان اأو  

العلمات الب�رشية. 

اإدراك وحتليل• 

اكت�ساف عند قراءة ن�س ب�سيط املعلومات املتعلقة 

بالأ�سخا�س، بالأماكن، وبالت�سل�سل التاريخي. 

حتديد وفهم • 

حتديد املوؤ�رشات النحوية للربط بني كلمات  جملة ب�سيطة 

وفهم اأو  يديل بفر�سيات حول معنى هذه اجلملة. ) النوع 

والعدد 

كلمات مقروءة.

دعامات ب�رشية

�سويرات

املرت – ال�ساعة .

ال�رشب – اجلمع.

الريا�سيات : 

التعرف على الأعداد • 

قراءة، كتابة، تنظيم ح�سب النوع، اإعادة تركيب، 

تفكيك  ومقارنة الأعداد الأقل من 100000.

تنظيم وقراءة املعطيات• 

تنظيم وحتويل الأعداد اإىل اأ�سياء حقيقية اأو اإعادة 

تقدمي ح�سب موؤ�رش خا�س داخل جدول

تو�سيح وا�ستثمار املعطيات• 

تو�سيح احلقائق انطلقا من دعامات متنوعة 

واإعادة ا�ستثمارها يف م�رشوع 
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معايريالتقومي
الأولى – املهمة   1

الثانية –املهمة   2

معايير التقويم والموؤ�سرات

الموؤ�سرات

عتبات

عتبات 

1_ وجود جواب لكل يوم من اأيام امل�سابقة 
2_ وجود القمي�س الريا�سي اخلا�س لكل م�سابقة

3_ وجود كرة القدم ليوم الإثنني
4_ وجود �سفرية ليوم الإثنني 

5_ وجود حذاء ريا�سي ليوم الإثنني 
6_ وجود تبان ال�سباحة ليوم الثلثاء 
7_ وجود حذاء ريا�سي ليوم الأربعاء

8_ وجود قمي�س ريا�سي خا�س باجلري ليوم الأربعاء
9_ وجود لوازم كرة امل�رشب  ليوم اخلمي�س

10_ وجود حذاء ريا�سي خا�س بكرة امل�رشب ليوم اخلمي�س

1_ وجود ترتيب واحد على الأقل يف م�سابقة واحدة
2_ وجود ترتيب واحد �سحيح على الأقل يف م�سابقة واحدة

3_ وجود ترتيب لكل م�سابقة )اأربع م�سابقات(
4_وجود ترتيب واحد �سحيح مل�سابقتني
5_وجود ترتيب �سحيح لثلث م�سابقات
6_وجود ترتيب �سحيح لأربع م�سابقات

7_ وجود جمموع النجوم املح�سل علبها يف جميع امل�سابقات
8_ وجود جمموع �سحيح للنجوم املح�سل علبها يف جميع امل�سابقات

9_ وجود امليدالية ال�سحيحة التي ح�سل عليها الفريق الأول
10_ وجود امليدالية ال�سحيحة التي ح�سل عليها الفريق الثاين
11_وجود امليدالية ال�سحيحة التي ح�سل عليها الفريق الثالث

12_وجود جواب �سحيح للميدالية التي ح�سل عليها فريق ال�سجاعة

0 = ورقة بي�ساء 
1 = وجود موؤ�رش واحد

2 = وجود ِموؤ�رشين
3 = وجود 3 موؤ�رشات.

4 = وجود 4 اأو 05 موؤ�رشات.
5 = وجود 06 اأو 07 موؤ�رشات.

6 = وجود 8 موؤ�رشات.

7 = وجود 9 موؤ�رشات.
8 = وجود 10 موؤ�رشات

0 = �سفحة بي�ساء.
1 = وجود موؤ�رش اأو مر�رشين.

2 = وجود  03 ِموؤ�رشين
3 = وجود 04 اأو05 موؤ�رشات.
4 = وجود 06 اأو 07 موؤ�رشات.

5 = وجود 08 موؤ�رشات.
6 = وجود 09 اأو 10 موؤ�رشات.

7 = وجود 11 موؤ�رشا.
8 = وجود 12 موؤ�رشا


