
01

المشـــروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي 
مســـتدام يهدف إلى توجيـــه أطفال المغرب، وشـــبابه 
لمواصلـــة القـــراءة الوظيفية اإلبداعيـــة الناقدة, التي 
تمكنهم من تحصيل المعرفـــة وتطبيقها وإنتاج الجديد 
منها, وصوًال إلى مجتمـــع يتعلم ويفكر ويبتكر, وهو ما 
يتوافق مع الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية 
والتكوين بالمملكة المغربية 2015-2030، ومع النموذج 
التنموي الجديـــد للمملكة الذي تم إقراره ســـنة 2021 
المحـــدد لمقومات االنتقال إلى دولـــة صاعدة، ومن بين  
ركائزه تطوير الرأســـمال البشري بإرســـاء أسس "نهضة 

تربوية" 2035-2021.
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رسالة المشروع الوطني للقراءة
تتمثل رسالة المشـــروع في إحداث نهضة في القراءة 
عبـــر جعلهـــا أولوية لدى فئـــات المجتمـــع المغربي؛ 
لتحقيق اســـتدامة معرفية تسهم في جعل المملكة 
المغربيـــة في الصـــدارة ثقافيا بأطفالها وشــــــبابها 

وسائر مواطنيها.

األهداف االستراتيجية للمشروع 
يهدف المشروع الوطني للقراءة إلى: 

1. تنمية الوعي بأهميـــة القراءة لـــدى المجتمع 
المغربي؛ لتحقيق المشهد الثقافي المنشود.

2. تمكين األجيـــال من مفاتيح االبتكار عبر القراءة 
اإلبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة.

3. تعزيز الحس الوطني والشعور باالنتماء عبر دعم 
القيم الوطنية واإلنسانية.

4. إثراء البيئـــة الثقافية في المدارس والجامعات 
بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول اآلخر.

5. تشـــجيع المشـــاركات المجتمعيـــة الداعمـــة 
للقراءة.

6. العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع 
جودة المحتوى واإلخراج.

7. تقديم مشـــروع ثقافي نموذجي مستدام قائم 
على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.

02/11/2022



التعريف بــُبعد "التلميذ(ة) المثقف(ة)"

وهو خاص بجميــــــع  تالميذ المملكـــة المغربية من 
المســـتوى الدراســـي األول االبتدائــــــي حتى السنة 
الثانية بكالوريا؛ للوصول بمهاراتهم األساســـية فـــي 
القراءة إلـــى المســــــتوى المنشــــــود؛ ألخذ موقع 
متقدم في معــــــدالت القراءة العالميـــة؛ إذ يواصل 
التالميذ قراءة الكتب ثم تلخيصها على مدار العام، مما 
زمالئهـــم  مـــع  للتنافـــس  مؤهليـــن  يجعلهــــــم 
المشـــاركين وفـــق آليات ومعاييـــر محددة، وتنطلق 
المنافســـة في شتنبر مــــــن كل عام وتتم التصفيات 

النهائية في شهر يوليوز من العام الدراسي نفسه.

األهداف الخاصة بــُبعد "التلميذ(ة) المثقف(ة)"

1. زيادة وعـــي التالميذ بأهمية القراءة في اكتســـاب 
القيم وتحصيل المعرفة وإنتاجها.

2. جعل القراءة ممارســـة يومية لدى المشاركين من 
التالميذ جميعهم.

3. توظيـــف التالميذ مهـــارات القراءة اإلبــــــــداعية 
الناقدة في األنشطة القرائية جميعها.

4. اعتماد القراءة وســـيلة دائمـــة للتعلم الذاتي لدى 
التالميذ.

5. تطوير الحوار البناء بين التالميذ, وتشجيع قبول اآلخر 
عبر تفاعلهم النشط مع  بيئة ثقافية غنية.

6. االســـتفادة مـــن المحتـــوى القرائي فـــي تطوير 
المهارات الحياتية لدى التالميذ.

ــا  7. إسهام القراءة في بناء شخصيـة التالميذ لغوي�
ا. ا واجتماعي� وثقافي�
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آليات تطبيق "التلميذ(ة) المثقف(ة)"

ـــن المؤسســـة التعليميـــة منســـًقا مكلًفـــا  1. ُتعي�
بالمنافسة.

2. تعلن المؤسســـة التعليمية عن المســـابقة لجميع 
التالميذ.

3. يتم التســـجيل من خالل المؤسسة التعليمية فقط.
4. يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للمشروع الوطني 

للقراءة عبر الرابط:
www.nationalreadingprogramme.com

وملء استمارة التسجيل.

خطوات القراءة
• تستمر القراءة طوال العام؛ إذ يقرأ التلميذ(ة) ثالثين 
كتاًبـــا ويلخصهــــــا، ويكون بذلك مؤهًال لخــــــوض 
التصفيات األولى على مستوى مؤسسته التعليمية.

• يتم وضع مدونتي اإلنجــــــاز على الموقع على هيئة 
ملـــف بصيغـــة (PDF)  لطباعتهـــا وبـــدء التلخيص 

استعدادا للتصفيات األولى.

• يبقى التلميذ(ة) محــــتفًظا بـــــــ "مدونتي اإلنجاز" 
األولـــى والثانية الخاصتيـــن بالتلخيص لمراحــــــــل 

التصــــفية التالية.

شروط الكتاب المقروء
• عـــدد الكتب: يقـــرأ التلميذ (ة) ثالثيـــن كتاًبا باللغة 
العربية أو األمازيغية مما يالئم مســـتواه العمري مع 

االلتزام بتنوع المجاالت وفق ما ورد في الدليل.
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عدد في  األدنى  الحد  يقل  ال  الصفحـــات:  عـــدد   •
الصفحات في معظم الكتب عن:

مالحظة:
يـــوازن المحكمون بين عـــدد الصفحات ومســــــتوى 
محتـــوى الكتاب؛ ليقـــرروا مدى مالءمته لمســـتوى  

التلميذ(ة).

• المحتوى: تكون القراءة متاحة في أي من مجاالت 
المعرفة التي يســــــتطيع التلميذ(ة) اســــــتيعابها 

مثل: (العلوم، الطب، الفلك، القصص.......)

ويستثنى من ذلك أنواع الكتب اآلتية:      
- كتب المراجع والموسوعات.

- الكتب المقررة في المناهج.
- المجالت والدوريات.
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15
صفحة

المستوى األول

20
صفحة

المستوى الثاني

25
صفحة

المستوى الثالث

40
صفحة

المستوى الخامس

45
صفحة

المستوى السادس

55
صفحة

األول اإلعدادي

65
صفحة

الثالث اإلعدادي

75
صفحة

األول الثانوي

80
صفحة

الثاني الثانوي

35
صفحة

المستوى الرابع

60
صفحة

الثاني اإلعدادي

85
صفحة

الثالث الثانوي
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• التنوع:
ال تقل المجــــــاالت المعرفية للكتــــــب التي يقرؤها 

التلميذ(ة) عن:
- مجالين في المســـتويات مـــن األول االبتدائي  حتى 

الثالث االبتدائي.
- ثالثة مجاالت في المســـتويات مـــن الرابع االبتدائي 

حتى السادس االبتدائي.
- أربعة مجاالت بالنسبة للمستويات الثالثة من التعليم 

الثانوي اإلعدادي.
- خمســـة مجاالت بالنســـبة للمســـتويات الثالثة من 

التعليم الثانوي التأهيلي.

شروط التلخيص
يلخص التلميذ(ة) الكتب التي يقرؤها  في "مدونتـــي 

اإلنجاز" األولى والثانية.
ويكون التلخيص متناســـًبا مـــع حجم كل كتاب، ووافًيا 
بتقديـــم فكرة أساســـية واضحة،  وال يتجـــاوز صفحة 
واحدة، مع ذكر المعلومــــــات األساســـية عن الكتاب 

وتشمل:

- عنوان الكتاب وعدد الصفحات.
- اسم المؤلف/ والمترجم إن كان مترجًما.

- اسم دار النشر وبلد النشر.
-  سنة نشر الطبعة المقروءة. 
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فئات المشاركين
تتم المنافسة ألربع فئات على النحو اآلتي:

- الفئة األولى: وتشمل المستويات من األول االبتدائي 
حتى الثالث االبتدائي. 

- الفئة الثانية: وتشمل المستويات من الرابع االبتدائي  
حتى السادس االبتدائي.

- الفئة الثالثة: وتشمل المستويات الثالثة من التعليم 
الثانوي اإلعدادي.

- الفئة الرابعة: وتشمل المستويات الثالثة من التعليم 
الثانوي التأهيلي.
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التصفيات األولى:
على مستوى  المؤسسة 

التعليمية، ((مدرسة 
ابتدائية أو ثانوية إعدادية 

أو ثانوية تأهيلية))، وتكون 
على مرحلتين.

المخرجاتالقائمون عليهاالتصفيات

محكمون مختارون من 
المؤسسة التعليمية 

نفسها.

أوال: ترشيح  تلميذ(ة) واحٍد 
عن كل 25 تلميذ(ة) 

أكملوا قراءة 30 كتابا من 
كل فئة من الفئات األربع 

كمرحلة أولى.

ثانًيا: ترشيح تلميذ(ة) واحد 
من كل فئة من الفئات 

األربع على مستوى 
المؤسسة التعليمية.

التصفيات الثالثة:
على مستوى  األكاديمية 

الجهوية للتربية 
والتكوين.

محكمون مختارون من 
 األكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين.

التصفيات الرابعة:
على مستوى المملكة

(المرحلة األولى)

محكمون من مؤسسة 
البحث العلمي أو من 
وزارة التربية الوطنية 

والتعليم األولي والرياضة.

اختيار الخمسة األوائل من 
كل فئة من الفئات األربع 

وعددهم (20).

التصفيات النهائية:
على مستوى المملكة

(المرحلة الثانية)

اللجنة العليا من مؤسسة 
البحث العلمي.

-اختيار األول على كل فئة 
وعددهم أربعة.

-اختيار األول منهم  
على مستوى المملكة.

التصفيات الثانية:
على مستوى  المديرية 

اإلقليمية.

محكمون مختارون من 
المديرية اإلقليمية.

ترشيح  ثالثة تالميذ من كل 
فئة من الفئات األربع لكل 

مديرية إقليمية.

ترشيح عدد متناسب مع 
عدد تالميذ كل أكاديمية 
جهوية للتربية والتكوين 

عن كل فئة من الفئات 
األربع حسب ما هو محدد 

في الجدول أسفله*، 
فيكون العدد (156)، تسعة 

وثالثون (39) عن كل فئة.
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جدول أعداد التالميـــذ المؤهلين لإلقصائيات 
الوطنية عن كل أكاديمية:
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فئات األكاديميات

الكبيرة جدا

مجمـــوع المؤهليـــن للمنافســـة على صعيـــد المملكة

الكبيرة

األكاديمية

الدار البيضاء سطات

عدد المديريات

16

عدد التالميذ المؤهلين
عن كل فئة

5

عدد التالميذ المؤهلين 
عن الفئات األربع

20

األكاديمية

فاس-مكناس

الرباط-سال-القنيطرة

طنجة-تطوان-الحسيمة

مراكش-آسفي

عدد المديريات

9

7

8

8

عدد التالميذ المؤهلين
عن كل فئة

4

4

4

4

عدد التالميذ المؤهلين 
عن الفئات األربع

16

16

16

16

المتوسطة

األكاديمية

الشرق

بني مالل-خنيفرة

درعة تافاللت

سوس ماسة

عدد المديريات

8

5

5

6

عدد التالميذ المؤهلين
عن كل فئة

3

3

3

3

عدد التالميذ المؤهلين 
عن الفئات األربع

12

12

12

12

الصغيرة

األكاديمية

كلميم واد نون

العيون الساقية الحمراء

الداخلة وادي الذهب

عدد المديريات

4

4

2

عدد التالميذ المؤهلين
عن كل فئة

2

2

2

عدد التالميذ المؤهلين 
عن الفئات األربع

8

8

8

عدد المديريات

82
عدد التالميذ المؤهلين

عن كل فئة

39

عدد التالميذ المؤهلين 
عن الفئات األربع

156
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مالحظات:
1. مراحـــل التصفيات تشـــمل (التالميـــذ في وضعية

إعاقة, وفئة التربية غير النظامية) 

2. جميع التصفيات تتم وفـــــق مـعايير خاصـة تسمى 
(مصفوفات التقدير).

3. يتم تحديد جدول زمني لخطوات تنفيذ المنافســـة 
للسنة الدراسية.

4. تجدر اإلشـــارة إلى أنه من الممكـــن أن تطرأ بعض 
التعديالت على المواعيـــد الواردة في هذا الدليل، إذا 

استدعى األمر ذلك.

االحتفاالت والتكريم
تعد الجوائز جزًءا أساســـيا من نظام المشروع الوطني 
للقراءة فـــي المملكة المغربية، وهي جوائز متنوعة 
تشـــمل الجوائز المالية ورحالت ثقافيـــة لألوائل على 
مســـتوى المملكة، وســـتكون هذه الرحالت مغطاة 

إعالميا.

التـدريــب 
تتولى مؤسســـة البحث العلمي، الجهة المؤسســـة 
والمنظمة والراعية للمشروع الوطني للقراءة،  تدريب 
جميــــــع القائــــــــمين علـــى آليــــــــات التطــــبيق 
والتحـكيم من المنسقين والمحكمين على مســـتوى 
األكاديميـــات الجهوية والمديريـــات اإلقليمية، وذلك 
وفق برامج يجـــري تحديدها واإلعالن عنها في الوقت 

المالئم. 
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