الوثيقة املرافقة للسنة األوىل
من التعليم الثانوي ملادة العلوم اإلسالمية
جذع مشرتك آداب
جذع مشرتك علوم وتكنولوجيا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أوال – تقديم مادة العلوم اإلسالمية
* العلوم اإلسالمية تعين ذلك النشاط الفردي و االجتماعي اهلادف لتنشئة اإلنسان  -عقيديا و وجدانيا وجسديا
ومجاليا وخلقيا  ،وفق ما جاء يف القرآن و السنة  -تنشئة شاملة ،و تزويده باملعارف واالجتاهات الالزمة لنموه منوا سليما وفقا
ْج َّن وا ِإلنس إِالَّ لِي ْعب ُد ِ
للغرض الذي رمسه القرآن الكرمي ،قال اهلل تعاىل {:وما َخلَ ْق ُ ِ
ون} الذاريات . 56
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فالعلوم اإلسالمية توجه طاقات اإلنسان إىل االنسجام التام مع هذا الغرض  ،وهي تعمل للوصول به إىل املستوى الذي يليق
مبكانته يف الوجود انطالقا من العقيدة اإلسالمية ،ألن اإلميان هو الكفيل بتنمية الرقابة الذاتية النابعة من فلسفة اجلزاء (الثواب
والعقاب).
* والعلوم اإلسالمية كمادة تعليمية  ،ترتكز على التصور الشمويل القائم على التوازن و التكامل بني اجلوانب العقلية
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وعليه  ،ينبغي أن تعكس املادة هذا التصور بالرتكيز على اجلوانب الوجدانية و السلوكية عوض اإلغراق يف املعارف فقط
ـفرغ املادة من طبيعتها  ،و ال تفقد فاعليتها  ،و ال تصبح عناوين بدون مضمون ،ومن مَثَّ يتحقق مبدأ العبودية
حىت ال تُ ّ

املنظم لعالقات اإلنسان كما يلي :

 العالقة بين الخالق و بين اإلنسان  :هي عالقة عبودية تتجلى يف املظهر الشعائري و املظهر االجتماعي و املظهر
الكوين .

 العالقة بين اإلنسان و أخيه اإلنسان  :هي عالقة عدل و إحسان .
 العالقة بين اإلنسان و الحياة الدنيا  :هي عالقة اختبار و كد وعمل ومسؤولية ،وعالقته باآلخرة هي عالقة جزاء
وحساب .

 العالقة بين اإلنسان و الكون  :هي عالقة تسخري وتعمري وتنمية باعتماد العلم والتكنولوجيا.
إن املرحلــة الثانويــة تـزامن مرحلــة حساســة وحرجــة مــن أطـوار حيــاة املــتعلم وهــي مرحلــة املراهقــة ،هــذه املرحلــة الـ تتميــز جنــوص صــاحبها
إىل اإلف ـراط أو التفـ ـريط يف ك ــل ش ــيء ،بس ــبب األحاس ــيس الفيا ،ــة والغرائ ــز اجلياش ــة ،وتنص ــب كله ــا يف بوتق ــة إ ب ــات ال ــذات بش ــىت
الســلوكيات ولــو كانــة منحرفــة ،والتمــرد علــى القيــود األس ـرية واالجتماعيــة ،س ـواء أكانــة قيــودا ســليمة أم باليــة ،ــا يتطلــب تعــامال
حكيمــا وعلميــا معــه ،حــىت ال يــؤدي اكتســاب املعرفــة إىل ردود فعــل تكــون نتائجهــا عكــس املــفمول ،أو تفقــد املــتعلم الثقــة يف مصــداقية
ما يتلقاه من توجيهات.
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كمــا ت ـزامن هــذه املرحلــة مــن التعلــيم من ـوا ملحوظــا يف اإلدراك عنــد املتعلمــني ،ــا العلهــم ال يتعلقــون بــامللموط فقــط ،بــل يتطلعــون إىل
عامل األفكار والتجريد ويبحثون عن املثل العليا والقدوة املميزة.
وهلذا جاءت مادة العلـوم اإلسـالمية يف املرحلـة الثانويـة اسـتجابة ملتطلبـات هـذه املرحلـة ا ساسـة مـن أطـوار حيـاة املـتعلم ،فهـي ال تلغـي
شخصيته ،بل تتيح له الفرصة لو،ع سلوكيات على احملك خبطاب عقلي وعاطفي متـزن ،كمـا تفخـذ بيـده إىل شـاطال االعتـدال يف كـل
شيء ،معتمدة يف ذلك اإلقناع وا جة البينة.
و قـد جـاءت مضــامني العلـوم اإلسـالمية يف الســنة األوىل ـانوي مهيكلــة يف اتـاالت الـ اعتــاد عليهـا املـتعلم يف مرحلــة التعلـيم القاعــدي،
وهذه اتاالت هي :العقيدة ،والفقه ،والقرآن الكرمي ،وا ديث النبـوي الشـري  ،والسـرية النبويـة،واألخالق والسـلوك  ،إال أنـه تكـم التطـور
يف اإلدراك الذي وصـل إليـه املـتعلم يف املرحلـة الثانويـة ،فضـلنا أن نـدرج يـالني جديـدين وـا الفكـر والثقافـة ،وأصـول الفقـه ،خاصـة وهـو يف
مرحلة من النمو يستوجب حتصني عقله بقدر كاف من هذين اتالني.
وهــذه اتــاالت كلهــا ترتكــز علــى منظومــة قــيم إســالمية ،وال ـ مــن شــفسا أن تكــون املوجــه لســلوك املــتعلم ،خاصــة وهــو يف مرحلــة مــن
الثورة العاطفية والتفتح والنمو العقلي ،والذي يضعه يف موقع املسؤولية والتكلي .

مجاالت العلوم اإلسالمية
العقيدة

الفقه

القرآن الكريم

تتكون مادة العلوم اإلسالمية في السنة األولى

الحديث الشريف

السيرة النبوية

من التعليم الثانوي من المجاالت التالية

أصول الفقه

الفكر
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األخالق والسلوك

تفصيل مجاالت العلوم اإلسالمية في التعليم الثانوي

 العقي دة :الغايـة مــن تدريســها غــرط العقيــدة اإلسـالمية الوا،ــحة ،انطالقــا مــن الةاهـني النقليــة والعقليــة والعلميــة،
بعيــدا عــن التعقيــدات الغريبــة عنهــا ،ـّـا العلهــا تــؤ اارهــا يف الســلوك والتصــرفات ،فيتجــه التلميــذ إىل الطاعــة التامــة هلل ســبحانه
وتعاىل ويتجنّب املعصية بكل اطمئنان.
 القرآن الكريم والحديث النبوي الش ريف :الغايـة مـن تدريسـهما ربـط التلميـذ بفصـول اإلسـالم ومنابعـه الصـافية،
ووا القرآن الكرمي وا ديث النبوي الشري  ،وذلك لتحريره من اجلمـود والتقليـد األعمـى ،وتقـومي لسـانه باللغـة العربيـة ،وللوقـوف
املباشـر علــى أسـرار التشـريع ومقاصــد الشـريعة الكــةى ،لتنميــة الفكـر االســتنباطي لديــه وجعلـه يواجــه مشــكالت ا يـاة ،والــد هلــا
حلوال سليمة على ،وء هدي اإلسالم.
 األخالق والسلوك :جعل تدريس األخالق والسلوك ياال للتوجيـه الـدائم للتلميـذ وغـرط القـيم واملثـل واملبـاد يف
نفسه ،وهذا حيتـاج يف املرحلـة الثانويـة إىل حكمـة يف الرتكيـز علـى الرتغيـب بـدل الرتهيـب ،خاصـة وأن التلميـذ يف مرحلـة املراهقـة
ينجذب حنو كل نوع ،إىل جانب ربط هذه املثل واملبـاد والقـيم بـالواقع ،مـن خـالل ،ـرب األمثلـة والقـدوة العمليـة مـن السـرية
والقصص وحياة الصا ني.
ومن اّة بيان ارات هذه القيم يف ا ياة ،وبيان أ،رار خمالفتهاّ ،ا يثري الطاقات اخلرية فيه .هذا ،وإن كان الرتغيب
وسيلة حمبّبة يف الرتبية فإن التنفري بسرد األ،رار النفسية والصحية واالجتماعية واملادية أمر مهم تربويا وله أ ر يف نفس التلميذ.
 السيرة :مل يكن تناول السرية النبوية يف هذه املرحلة على نفس الطريقة السـابقة ،وهـي السـرد التـارملي املتـدرج ،مـع
الوقــوف علــى بعـ العــة والــدروط ،مثــل مــا كــان عليــه األمــر يف التعلــيم القاعــدي ،بينمــا الغايــة مــن تدريســها يف املرحلــة الثانويــة
هــي نيكــني التلميــذ مــن القــدرة علــى التعامــل مــع الســرية وحتليــل نصوصــها التارمليــة ،والوقــوف علــى مــنهي الن ـ صــلى اهلل عليــه
وسـلم يف إقامــة اتتمــع الفا،ـل ،وطريقتــه يف تغيــري مــا كـان عليــه النــاط مـن عــادات وســلوكات فاســدة ،وكيـ بـ أســس العالقــة
مع اتتمعات األخرى.
 الفق ه :يتعـرف التلميــذ يف هــذا اتــال علـى أهــم األحكــام التعبديــة (أي مــا يعلـم مــن أحكامهــا بالضــرورة ،وبالقــدر
الذي تصح به عبادته وال تبطل) ،مع الرتكيـز علـى األسـرار التشـريعية ،تكـم أنـه يف مرحلـة مـن اإلدراك ينبغـي فيهـا إ ـارة الدافعيـة
يف نفســه لاقب ــال عليه ــا .وس ــيق التلمي ــذ عل ــى بي ــان بع ـ األحك ــام الفقهي ــة املتعلق ــة باملع ــامالت (املالي ــة واألس ـرية) ،في ــدرك
األســس الشــرعية الـ تصــح فيهــا تلــك املعــامالت و ال تبطـل ،مــع إب ـراز األسـرار التش ـريعية مــن وراءهــا فيمتثــل ل وامــر ويتجنــب
النواهي بكل قناعة.
التخصصي ،ألنه ال
فليس إذن الغرض من تدريس الفقه هو إغراق التلميذ يف الفرو عات الفقهية املتشعبة باملع
ّ
الوقة وال اهلدف البيداغوجي من تدريس الفقه يف هذه املرحلة من مراحل التعليم يسمحان بذلك.
أصول الفقه :متّ الرتكيز يف هذا اتال على املباحث الضرورية من هذا العلم ،وال ال ينبغي جهلها من طرف

التلميذ ،ألن هلا عالقة به من حيث أنه مكل  ،ومطالب باألحكام الشرعية ،فهي ليسة مباحث نظرية ،يستغين عنها
التلميذ ،أو تكون فوق مستوى إدراكه.
الفكر والثقافة :لقد استحدث هذا اتال يف هذه املرحلة ،ألن التلميذ قد وصل إىل مستوى من اإلدراك،

يتحتم فيه حتصينه من الروافد الفكرية ال هت ّدد هويته ووطنيته ،خاصة وهو يعيش يف عصر العوملة والفضائيات ،حيث زالة
ا واجز ،وأصبح العامل كقرية صغرية.
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المصفوفة المفاهيمية للسنة األولى ثانوي جذع مشترك آداب

الوحدات
المحاور
من أخالق القرآن الكريم ( سورة الحجرات.)13 - 10 :
دالئل القدرة (سورة األنعام :من  95إلى .)99
من هدي
القرآن
الوصايا العشر (سورة األنعام 151 :و .)152
صفات عباد الرحمن (سورة الفرقان :من 63إلى .)77
ْأهمية الكسب الحالل (إن اهلل طيب ) ...
س ع عععة فو ع ععل اهلل و عدل ع ععن و قدرت ع ععن تع ع ععالى( إن اهلل كت ع ععب
الحسنات )
من هدي
النبويةالسنة النهي عن التكبر ( ال يدخل الجنة)..
وحدة الشعور بين المؤمنين ( مثل المؤمنين )..
الصحبة الصالحة والصحبة السيئة (.مثل الجليس الصعال
)
من كمال اإليمان ( يا غالم إني معلمك ) ....
الكون يشهد بوجود ووحدانية اهلل تعالى
أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع
العقيدة
أدب المؤمن مع اهلل تعالى
العبادة في اإلسالم
المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة
من آليات التكافل المالي
الفقن
رعاية الطفولة في اإلسالم
اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك.
مصادر التلقي ( القرآن والسنة)
أصول الفقن الحكم التكليفي وشروط التكليف
العلم وأخالقياتن
الصحة نعمة إلهية
أهمية التعاون في الحفاظ على البيئة
السلوكات الصحية للمسلم
األخالق
والسلوك
اإلسالم دين الجمال
العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع
خطر اآلفات والمفاسد االجتماعية
االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع
اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل
قيمة العمل في اإلسالم
الفكر والثقافة اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي
خصائص الشريعة اإلسالمية
إسهامات المسلمين في الحوارة العالمية
التعارف والتواصل ورورة بشرية ومطلب شرعي
مقدمة في السيرة النبوية (علم السيرة وأهميتن )..
السيرة النبوية تحليععل الوثيقععة التععي نظععم بهععا النبععي المجتمععع فععي المدينععة
المنورة.
الرسول في بيتن
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المجاالت
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الكريم
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 .25إسهامات المسلمين في الحوارة العالمية

الفكر والثقافة

02

 .26قيمة العمل في اإلسالم

الفكر والثقافة

01

 .27اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك.

الفقن

01

 .28من آليات التكافل المالي

الفقن

02

 .29التعارف والتواصل وروةر بشرية ومطلب شرعي

الفكر والثقافة

01

 .30اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي

الفكر والثقافة

01

 .31الجمال في اإلسالم

األخالق والسلوك

02

 .32الصحة نعمة إلهية

األخالق والسلوك

01

 .33أهمية التعاون في الحفاظ على البيئة

األخالق والسلوك

01

 .34السلوكات الصحية للمسلم

األخالق والسلوك

01

 .35االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع

األخالق والسلوك

01

 .36مقدمة في السي ةر النبوية (علم السي ةر )..

السي ةر

01

 .37تحليل الوثيقة التي نظم بها  المجتمع في المدينة المنورة.
المجموع

السيرة

02
50

.8

القيم اإليمانية
والتعبدية

وحدة الشعور بين المؤمنين ( مثل المؤمنين )..

 .14العبادة في اإلسالم
 .15الحكم الشرعي وشروط التكليف
 .16المودة والسكينة ودورهما في بناء األسرة

القيم االجتماعية
واألسرية

 .19رعاية الطفولة في اإلسالم
 .20الرسول  في بيتن
 .21اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل
 .22العلم وأخالقياتن

القيم الفكرية والعقلية

 .23مصادر التلقي ( القرآن والسنة)
 .24خصائص الشريعة اإلسالمية

القيم االقتصادية
والمالية
القيم اإلعالمية
والتواصلية
القيم الفنية والجمالية

القيم الصحية والبيئية

دراسات في السيرة
النبوية
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المصفوفة المفاهمية للسنة األولى ثانوي ـ جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
احملاور

الوحدات
 .0من أخالق القرآن الكريم ( سورة الحجرات.)03 - 01 :
 .2دالئل القدرة (سورة األنعام :من  95إلى .)99
 .3صفات عباد الرحمن (سورة الفرقان :من 63إلى .)77
 .4سعة فضل اهلل و عدله و قدرته تعالى( إن اهلل كتب الحسنات )
 .5وحدة الشعور بين المؤمنين ( مثل المؤمنين )..
 .6من كمال اإليمان ( يا غالم إني معلمك ) ....
 .7الكون يشهد بوجود اهلل ووحدانيته
 .8أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع
 .9العبادة في اإلسالم
 .01المودة والسكينة ودورهما في بناء األسرة
 .00من آليات التكافل المالي
 .02مصادر التلقي ( القرآن والسنة)
 .03الحكم التكليفي وشروط التكليف
 .04العلم وأخالقياته
 .05السلوكات الصحية للمسلم
 .06اإلسالم دين الجمال
 .07االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع
 .08خصائص الشريعة اإلسالمية
 .09إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية
 .21اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي
 .20مقدمة في السيرة النبوية (علم السيرة وأهميته )..
 .22تحليل الوثيقة التي نظم بها النبي المجتمع في المدينة المنورة.
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اتال
من هدي القرآن الكرمي

من هدي السنة النبوية

القيم اإلميانية والتعبدية
القيم االجتماعية واألسرية

تقسيم وحدات المحاور إلى مجاالت

.1
.2
.3
.4

الوحدات
من أخالق القرآن الكرمي ( سورة ا جرات.)13 - 10 :
دالئل القدرة (سورة األنعام :من  95إىل .)99
صفات عباد الرمحن (سورة الفرقان :من 63إىل .)77
سعة فضل اهلل و عدله و قدرته تعاىل( إن اهلل كتب ا سنات )

 .5وحدة الشعور بني املؤمنني ( مثل املؤمنني )..
 .6من كمال اإلميان ( يا غالم إين أعلمك ) ....
 .7الكون يشهد بوجود اهلل ووحدانيته
 .8أ ر اإلميان يف حياة الفرد واتتمع
 .9العبادة يف اإلسالم
.10ا كم الشرعي وشروط التكلي
.11املودة والسكينة ودورها يف بناء األسرة
.12العلم وأخالقياته
.13مصادر التلقي ( القرآن والسنة)

القيم الفكرية والعقلية

.14خصائص الشريعة اإلسالمية
.15إسهامات املسلمني يف ا ضارة العاملية
.16من آليات التكافل املايل

القيم الصحية والبيئية
القيم الفنية واجلمالية
القيم اإلعالمية والتواصلية
دراسات يف السرية النبوية

.17االستعفاف وأ ره على حياة الفرد واتتمع
.18السلوكات الصحية للمسلم
.19اإلسالم دين اجلمال
.20اإلسالم يدعو إىل التعايش السلمي
 .21مقدمة يف السرية النبوية (علم السرية )..
.22حتليل الو يقة ال نظم هبا  اتتمع يف املدينة املنورة.
اتموع
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احملاور
القرآن
القرآن
القرآن
ا ديث

ا ي الساعي
01
01
01
01

ا ديث

01

ا ديث

01

العقيدة
العقيدة
الفقه
أصول الفقه
الفقه
األخالق
والسلوك
أصول الفقه
ٍ الفكر
والثقافة
الفكر
والثقافة
الفقه
األخالق
والسلوك
األخالق
والسلوك
األخالق
والسلوك
الفكر
والثقافة
السرية
السرية

01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
24

هيكلة الكفاءات
المجال

الكفاءات المرحلية

الوحدات
من أخالق القرآن الكريم ( سورة الحجرات.)13 - 10 :

من هدي القرآن الكريم

دالئل القدرة (سورة األنعام :من  95إلى .)99

القع ععدرة علع ععى اسع ععتظهار اآليع ععات المقع ععررة اسع ععتظها ار صع ععحيحا

والوقوف على معانيها والعمل بتوجيهاتها

الوصايا العشر (سورة األنعام 151 :و .)152

صفات عباد الرحمن (سورة الفرقان :من 63إلى .)77

ْأهمية الكسب الحالل (إن اهلل طيب ) ...
سعة فول اهلل و عدلن و قدرتن تعالى( إن اهلل كتب الحسنات )
من هدي السنة النبوية

القععد ةر علععى اسععتظهار األحاديععث النبويععة الش عريفة المقععر ةر اس ععتظها ار
صحيحا والوقوف على معانيها والعمل يتوجيهاتها.

النهي عن التكبر ( ال يدخل الجنة)..
وحدة الشعور بين المؤمنين ( مثل المؤمنين )..
الصحبة الصالحة والصحبة السيئة (.مثل الجليس الصال )
من كمال اإليمان ( يا غالم إني أعلمك ) ....
القععدرة علععى تعايععا الصععلة بععاهلل تعععالى مععن خععالل ذكععر مظععاهر

الكون يشهد بوجود ووحدانية اهلل تعالى

قدرة اهلل في الكون وممارسة العبادة عن قناعة.

أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع

القيم اإليمانية والتعبدية

أدب المؤمن مع اهلل تعالى

العبادة في اإلسالم

الحكم الشرعي وشروط التكليف

المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة
القيم االجتماعية واألسرية

القدرة على تمثل القيم اإلسالمية الموجهعة للسعلوك داخعل

المحيط األسري واالجتماعي.

العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع
خطر اآلفات والمفاسد االجتماعية
رعاية اإلسالم
الرسول  في بيتن

اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل

القيم الفكرية والعقلية

الق ععدرة عل ععى تميي ععا خص ععائص الشع عريعة اإلس ععالمية م ععن

العلم وأخالقياتن

خالل معرفة مكانة العلم والعقل في اإلسالم.

مصادر التلقي ( القرآن والسنة)

خصائص الشريعة اإلسالمية

إسهامات المسلمين في الحوارة العالمية

القيم االقتصادية والمالية

القيم اإلعالمية والتواصلية
القيم الفنية والجمالية

القدرة على تجسعيد هعدي اإلسعالم فعي ترشعيد االسعتهالك

قيمة العمل في اإلسالم

والوقوف على الوظيفة االجتماعية للمال في اإلسالم

اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك.
من آليات التكافل المالي

التعارف والتواصل وروةر بشرية ومطلب شرعي

الق ععدرة عل ععى االتص ععال اإليج ععابي م ععع اآلخ ععر والتع ععايش

اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي

معن بسالم.
القععدرة علععى تنميععة الععذوق الجمععالي وتجسععيد الجمععال فععي

الجمال في اإلسالم

شتى مظاهر الحياة

الصحة نعمة إلهية
القيم الصحية والبيئية

الق ععدرة عل ععى ممارس ععة الس ععلوكيات الص ععحية م ععن خ ععالل

أهمية التعاون في الحفاظ على البيئة

معرفع ععة التعع ععاليم اإلسع ععالمية التع ععي تعنع ععى بالحفع ععاظ علع ععى

السلوكات الصحية للمسلم

الصحة والبيئة.

االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع

دراسات في السيرة النبوية

مقدمة في السي ةر النبوية (علم السي ةر )..

تحليل الوثيقة التي نظم بها  المجتمع في المدينة المنورة.
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القععدرة علععى تحليععل بعععل الوثععائق التاريخيععة فععي سععيرة النبععي 
انطالقا من معرفة أهمية وفائدة دراسة السيرة النبوية.

ثالثا – تقسيم القيم
المجال

المحتوى المعرفي للوحدة
من أخالق القرآن
دالئل القدرة

من هدي القرآن الكريم

صفات عباد الرحمن
الوصايا العشر
أهمية الكسب الحالل
سعة فضل اهلل و عدله و قدرته تعالى

من هدي السنة النبوية

النهي عن التكبر
وحدة الشعور بين المؤمنين
الصحبة الصالحة والصحبة السيئة
من كمال اإليمان
الكون يشهد بوجود ووحدانية هلل تعالى
أثر اإليمان في حياة الفرد والمجتمع

القيم اإليمانية والتعبدية

أدب المؤمن مع اهلل
العبادة في اإلسالم
الحكم التكليفي وشروط التكليف
المودة والسكينة ودورها في بناء األسرة
العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع

القيم االجتماعية واألسرية

خطراآلفات والمفاسد االجتماعية
رعاية الطفولة في اإلسالم
الرسول  في بيته

القيم الفكرية والعقلية

الكفاءة المستهدفة

اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل

القدرة على استظهار اآليات استظها ار صحيحا وتجنب األخعالق السعيئة التعي
حذرت منها اآليات

القع ععدرة علع ععى اسع ععتظهار اآليع ععات اسع ععتظها ار صع ععحيحا ومعرفع ععة دعع ععوة الق ع عرآن

المسلمين إلى إعمال العقل

الق ععدرة عل ععى اس ععتظهار اآلي ععات اس ععتظها ار ص ععحيحا والتحل ععي بص ععفات عبع ععاد

الرحمن

القدرة على استظهار اآليات استظها ار صحيحا وتطبيعق الوصعايا لتعي جعاءت

بها اآليات
القدرة على استظهار الحديث استظها ار صحيحا وتحري الطيب من الراق
القععدرة عل ععى اس ععتظهار الح ععديث اس ععتظها ار ص ععحيحا ومعرف ععة س عععة فو ععل اهلل
تعالى ورحمتن بعباده
القععدرة علععى اسععتظهار الحععديثين اسععتظها ار صععحيحا وتجنععب خلععق الكبععر بكععل
مظاهره
القععدرة علععى اسععتظهار الحععديث اسععتظها ار صععحيحا وتجسععيد مبععدأ التكافععل مععع
الغير
القععدرة علععى اسععتظهار الحععديث اسععتظها ار صععحيحا ومعرفععة أثععر الصععحبة فععي
حياة اإلنسان
القع ععدرة علع ععى اسع ععتظهار الحع ععديث اسع ععتظها ار صع ععحيحا واستشع عععار معيع ععة اهلل
واللجوء إلين عند الحاجة
القدرة على توظيف الدالئل الكونية لالستدالل على وجود اهلل تعالى

القدرة على تمثل آثار اإليمان في الحياة
القععدرة علععى تقوي ععة الصععلة بععاهلل تع ععالى مععن خععالل معرف ععة مظععاهر معينععة ف ععي

التأدب

معرف ععة المعن ععى الواس ععع للعب ععادة والغاي ععة منه ععا والق ععدرة عل ععى تميي ععا ش عععائرها

الكبرى وما تنطوى علين من أسرار

القدرة على تمييا أنواع الحكم الشرعي ومعرفة الغاية من التكليف وشروطن
معرفعة قدسعية األسعرة فععي اإلسعالم واألسعس التعي تقععوم عليهعا مقارنعة لمعا كانععت

علين في الجاهلة والحوارات القديمة المختلفة

القدرة على المبادرة إلى العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع
القععدرة علععى تجنععب اآلفععات والمفاسععد االجتماعيععة مععن خععالل معرفععة أخطارهععا

وكيف حاربها اإلسالم

القدرة على تمييا حقوق الطفل في اإلسالم
القععدرة علععى تمييععا بعععل أسععباب اسععتقرار البيععت واسععتم ارره مععن خععالل اإلقتععداء

بهدي النبي  في بيتن

القدرة على التفكير السليم من خالل معرفة مكانة العقل في القرآن
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خصائص الشريعة اإلسالمية
مصادر التلقي :القرآن والسن
العلم وأخالقياته
إسهام المسلمين في الحضارة العالمية
قيمة العمل في اإلسالم
القيم االقتصادية والمالية

اإلسالم يدعو إلى ترشيد االستهالك
من آليات التكافل المالي في اإلسالم
التعارف والتواصل ضرورة بشرية ومطلب

القيم اإلعالمية
والتواصلية

القيم الفنية والجمالية

القيم الصحية والبيئية

شرعي

اإلسالم يدعو إلى التعايش السلمي

القدرة على تعريف المصدرين األساسيين للتشريع فعي العدين اإلسعالمي وبيعان

مكانتهما في اإلسالم

القدرة على االجتهاد في تحصيل العلم معن خعالل معرفعة مكانعة العلعم والعلمعاء

في اإلسالم

االطالع على إسهامات المسعلمين فعي الحوعارة العالميعة واالعتعااا باالنتمعاء

إلى األمة اإلسالمية

تقدير العمل من حيث كونن عبادة وورورة حوارية ومعرفة مفاسد البطالعة
وكيف حاربها اإلسالم
القدرة على اجتناب السلوكيات غير الرشيدة في االستهالك والتاام االعتدال
القععدرة علععى ممارسععة التكافععل مععن خععالل معرفععة الععدور االجتمععاعي للمععال فععي
اإلسالم
القع ععدرة علع ععى التواصع ععل اإليجع ععابي مع ععع اآلخع ععر وتجسع ععيد دعع ععوة اإلسع ععالم إلع ععى

التعارف واجتناب كل أسباب التنافر

القدرة على تحقيق مبدأ التعايش السلمي مع اآلخرين من خالل معرفة بععل

أحكام اإلسالم في السلم

اإلسالم دين الجمال

القدرة على االعتناء بمظاهر الجمعال فعي شعتى المجعاالت اوادراك أن اإلسعالم
دين الجمال

الصحة نعمة إلهية

تقدير نعمة الصحة اوادراك أن اإلسالم يوجب االعتناء بها

أهمية التعاون في الحفاظ على البيئ
السلوكيات الصحية للمسلم
االستعفاف وأثره على حياة الفرد والمجتمع
علم السيرة النبوية

دراسات في السيرة
النبوية

القدرة على تمييا خصائص الشريعة اإلسالمية ومعرفة الغاية من التشريع

النبي  ينظم المجتمع في المدينة المنورة

إدراك أن اإلسععالم يععدعو إلععى التعععاون مععن أجععل الحفععاظ علععى البيئععة والوقععوف

على آثار ذلك في الحياة

معرفة التوجيهات اإلسالمية في حفظ صحة العقل والبدن والنفس
القدرة على التحلي بخلق العفة ومعرفة أثر ذلك في الحياة
الق ع ععدرة عل ع ععى ش ع ععر دراس ع ععة الس ع ععيرة النبوي ع ععة م ع ععن خ ع ععالل معرف ع ععة مص ع ععادرها

وخصائصها

معرفععة أن اإلسععالم ديععن يععنظم المجتمععع وقععدرة علععى ممارسععة السععلم مععن خععالل تحليععل

وثيقة المدينة المنورة
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رابعا – استراتيجية التعليم والتعلم
هي عبـارة عـن خطـة منظمـة ومعقلنـة تتضـمن مسـارا مـن العمليـات الـ ميكـن أن تقـود إىل حتقيـق أهـداف ،وعليـه ينبغـي أن
تعكــس يف عمليــة التعلــيم والــتعلم يف منهــاج العلــوم اإلســالمية نــوع التطــور يف أشــكال التفاعــل بــني عناصــر العمليــة :األســتاذ
والتلميــذ ومو،ــوع الــتعلم ،مبــا تقتضــيه مبــاد مقاربــة التــدريس بالكفــاءات ،حيــث تضــع التلميــذ أم ــام و،ــعيات حتفــزه علــى
النشــاط والــتعلم (و،ــعية ة مشــكلة) باســتخدام قدراتــه الذاتيــة مــن أجــل اكتســاب كفــاءات ،أو القــدرة علــى األداء يف خمتل ـ
و ،ــعيات ا ي ــاة ،وذل ــك بتفعي ــل معارف ــه وحتويله ــا إىل س ــلوكات ،ك ــل ذل ــك م ــن خ ــالل التنوي ــع يف وس ــائل ال ــتعلم ،واس ــتخدام
أساليب التقومي املناسبة وأساليب التنشيط امليسرة للتعلم.

داللة استراتيجية التعلم:

هي تلك التقنيات ال يتحكم فيها الفرد شعوريا ويقوم بتوظيفها يف التعلم وا فظ

والتذكر والتفكري وحل املشكالت ومعاجلة املعلومات ،وتشتمل على اجلوانب التالية:
 .1أنشطة ما قبل التعلم :مثل التمهيد العتدال املزاج ،والتهيؤ العقلي ،والراحة ،واالسرتخاء.
 .2أنشطة التعلم :مثل التسميع أو التلخيص أو التنظيمات اهلرمية أو املصفوفات املفاهيمية.
 .3أنشطة ما بعد التعلم :مثل االستيعاب أو اشتقاق معاين أو دالالت جديدة أو ربط املادة مبا هو ما ل يف البناء املعريف.
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خامسا – تسيير الوضعيات التعليمية التعلمية
إن األستاذ والتلميذ في استراتيجية التعليم بالكفاءات يشكالن ثنائية تفاعلية داخل العملية البيداغوجية الجديدة من حيث

المساهمة معا في تفعيل نشاط التعليم فيكون دور األستاذ تنشيط و توجين وتيسير وتسيير عملية التعلم

والبحث واالستكشاف في عالقة تفاعلية مع مومون التعلم في كل مجال (معارف  /سلوكات) .

ودور التلميذ التعلم

ما المقصود بالوضعية التعليمية التعلمية ؟
هععي الحالععة التععي يووععع فيهععا التلميععذ أمععام مشععكلة أو فك عرة تتحععدى تفكي عره ومعلوماتععن فيتطلععب منععن الموقععف اللجععوء إلععى

توظيف قدراتن العقلية والمعرفية كما يتطلب من األستاذ اللجوء إلى توظيف األسعاليب البيداغوجيعة والوسعائل التعليميعة الكفيلعة
بتحقيق الكفاءة وفق الخطوات التالية :

 .1ووععية االنطععالق  :وهععي الخطععوة األولععى التععي يكععون فيهععا التلميععذ أمععام تسععاؤالت تثيععر انتباهععن قبععل الععدخول فععي مووععوع

التعلم وهي غالبا ما ترتبط بأداءات التلميذ المتعلقة بمكتسباتهم القبلية (تقويم مبدئي) .

 .2ووعععيات بنععاء ال ععتعلم  :تععتم خععالل ه ععذه المرحلععة تقععديم ومناقش ععة وتثبيععت المعععارف الجدي ععدة مععن خععالل تبنععي جملععة م ععن

االستراتيجيات نذكر منها :

 -األولـــى ل المالحظـــة واســـتخدام الحـــوا ل  :وت ععتم م ععن خ ععالل اس ععتخدام الحع عواس الكتش ععاف المعلوم ععات والتعععرف عليه ععا أو

لجمعها إلعادة تنظعيم المععارف حيعث تصعب هعذه الوحعدات أكثعر قابليعة للحفعظ والتعذكير ألن المالحظعة سعلوك طبيععي فعي
اإلنسان والحواس نوافذ تصل من خاللها المعرفة لذا يجب اسعتخدامها واسعتغاللها إلعى أقصعى حعد ممكعن فعي تنميعة مهعارات

التفكير واالستكشاف واالستنتاج .

والمالحظععة ووعععية يووععع فيهععا التلميععذ فععي خطععوة أولععى نحععو اسععتقبال المعلومععات ومعالجتهععا ثععم التوصععل إلععى بنععاء المعرفععة.
بنععاء متناسععقا ومتععدرجا فيسععهل عليععن فهععم المععدلوالت والتفاعععل معهععا ألنععن كلمععا كانععت المالحظععة دقيقععة كانععت المعلومععات

المستنتجة المبنية عليها أكثر وووحا ودقة واستيعابا .
 الثانية لاستثارة الفهمل  :وتتمثل فيما يلي : .تهيئة التلميذ بتشويقن اواثارة دافعيتن للتعلم .

 .اشتقاق أو عمل تنبؤات (ووع فرويات) حول ما يستهدفن أو ما يدل علين النص (القرآن الكريم الحديث الشر يف. ) .
 .إثارة أسئلة حول المعاني الرئيسية التي يتومنها النص (القرآن الكريم الحديث الشريف ) . . .أو الموووع من تعاريف
وأحكام اوارشادات...

 .إدراك و فهم الفقرات الغاموة أو النصوص غير المفهومة .
 -الثالثة لالربط ل  :حيعث يعتم العربط بعين المععارف الجديعدة والمكتسعبات القبليعة فعي سعياق بنعاء الكفعاءة وهنعا يقعوم األسعتاذ

بعملية التحكم واالنتقاء الواعي لمتغيرات الموقف التعليمي .

 3وضعية استثمار المكتسبات (المرحلة الختامية)  :في هذه المرحلة يمكن إتباع االستراتيجية التالية:
أ /عمل روابط ذهنية  :ويتم من خالل :
 .التصنيف في مجموعات  :وهي تعني إعادة تصنيف المعلومات في مجموعات لها معنى في العقعل (ذهنيعا) أو كتابيعا وذلعك
لتسهيل تذكر تلك المعلومات التي تم تخاينها أو استدعاؤها .
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 .التداعي والتفصيل  :وهي تعني ربط المعلومعات الجديعدة بالمفعاهيم الموجعودة فععال بالعذاكرة أو ربعط جعاء معن المعلومعات بع خر
إليجاد ارتباطات بالذاكرة حيث يكون لها مدلول عند التلميذ .

 .استخدام الكلمات الجديدة في الفقرات وغيرها  :وهي تشير إلى ووع كلمة أو عبارة ما في جملة أو تعريف.
وهذه االستراتيجية تحتوي على شيء من الربط والتفصيل حيث أن المعلومة الجديدة ترتبط بسياق معروف من قبل.
ب /االستفادة من الصور واألصوات  :وتتم من خالل :
 .اإلسعتراتيجية التصععورية  :أي ربععط المعلومععة الجديععدة بمفهعوم موجععود بالععذاكرة باسععتخدام تصععور بصعري لععن معنععى  .وهععذا العربط
إما أن يكون بتصور موجود بالعقل أو بتصور مرسوم بالفعل أمام التلميذ .

 .الصععور الدالليععة  :وهععي تعنععي تنظععيم المفععاهيم مثععل ( البععر والعقععوق ت التوكععل والتواكععل ت صععلة الععرحم والقطيعععة )...فععي شععكل
مصفوفة.

 .استخدام كلمات مفتاحية  :وتعني تعذكر كلمعة جديعدة باسعتخدام روابعط سعمعية بصعرية وأول هعذه االسعتراتيجية هعو تحديعد كلمعة
مألوفة لدى التلميذ لها مدلول يرتبط بالكلمة الجديدة .

كيفية تطبيق الوضعيات التعليمية التعلمية ؟
لتطبي ععق الوو عععيات التعليمي ععة التعلمي ععة عل ععى وح ععدة تعليمي ععة (خطع عوات اإلنج ععاا) أو تحو ععير الحص ععة التعليمي ععة يتب ععع األس ععتاذ
الخطوات التالية :

 .1التفكير في تسيير التعلمات :
 -تنظيم التعلمات ( معارف أداءات ) .

 -طبيعة الكفاءة المستهدفة وأهداف التعلم .

 -إعداد نماذج للتقويم .

 -إعداد الوسائل الورورية .

 .2ووعععية مشععكلة  :إيجععاد ووعععية مشععكلة متفقععة مععع طبيعععة الكفععاءة التععي تنععدرج تحتهععا المعععارف والمهععارات المحععددة ألداء

المهععام المطلوبععة  .فمععا هععي خصععائص الووعععية المشععكلة

للخصائص التالية:

ال بععد أن تسععتجيب الووعععية المنشععأة كووعععية تعلععم داخععل وحععدة

أ .اقت ار مهمة إلنجااها من طرف التلميذ .
ب .أن يجند التلميذ الموارد الورورية ألداء المهمة وهي :
 -موارد المجموعة ( معلومات الفوج أو القسم) .

 موارد شخصية ( فردية ) معلومات قبلية . -موارد األستاذ ( وثائق توجيهات . ) . . .

 .3معالجة ووعية مشكلة ( تسييرها )  :تتم وفق الخطوات التالية :
أ .الصعوبة المعرفية للفـرد  :أي ووعع التلميعذ أمعام مهمعة صععبة ( مشعكلة ) تتحعدد معن خاللهعا أهعداف العتعلم حيعث تظهعر

المحاوالت األولى لتجاوا الصعوبات(توظيف المكتسبات القبلية للتلميذ ).

ب .الصعوبة المعرفية للمجموعة  :بتقسيم التالميذ إلى أفواج وتوجيههم إلى مقابلة نتائج أعمالهم للوصعول إلعى إجابعات متفعق

عليها (التشاور التكامل المقارنة الشرو المتبادلة.) ...
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ج ــ  .رد الفعــل الجمــاعي  :فينشععط األسععتاذ المجموعععة مسععاءلة حععول إجععابتهم وطريقععة الحصععول عليهععا وذلععك لمعرفععة سععالمة
المسعى ودعم التعلمات باإلوافة أو التعديل أو التغيير ويمكن تلخيص هذه اإلستراتيجية وفق الجدول التالي:
الوضعية

االستراتيجية

ووعية االنطالق

 .1التحوير لجو موووع الوحدة .

مرحلة بناء التعلم

 .1جعل التلميذ في ووعية مشكلة .

 .2استرجاع المعارف السابقة .

 .3إثارة مواويع أو تساؤالت تشد انتباه التلميذ .
 .2المالحظة باستخدام الحواس .

 .3استثارة الفهم عن طريق إثارة أسئلة حول المعاني وفهم الفقرات الغاموة .
استثمار المكتسبات

( المرحلة الختامية )

 .4الربط ويتم بربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة .
 .1عمل روابط ذهنية ويتم ذلك من خالل :

 .التصنيف في مجموعات  . .التداعي والتفصيل  . .استخدام الكلمات الجديدة .

 .2االستفادة من الصور واألصوات وتتم من خالل :
 .االستراتيجية التصورية  . .الصور الداللية .
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 .استخدام كلمات مفتاحية .

نموذج لتسيير الوضعيات التعليمية /التعلمية :
الوحدة :المودة والرحمة ودورها في بناء األسرة.
الوضعيات
ووعيات
االنطالق

المحور  :القيم األسرية واالجتماعية.
النشاطات المقترحة

استراتيجية الوضعية

 .1يسع ععتغل األسع ععتاذ مناسع ععبةواقعية (اليع ععوم العع ععالمي ل س ع عرة) و يثيع ععر مع ععع التالميع ععذ
ووعية مشكلة

أسئلة تتعلق بأسباب هذا المناسبة .

 .2يستخرج التالميذ بمساعدة األستاذ بعل هذه األسباب ويبدأ من ذلك في
تقديم الموووع .

 .1يقوم األستاذ بعرل شريط يتومن حقائق حول تكامل دور المرأة مع الرجل
المالحظة

 .2يجري حوا ار مع التالميذ حول مومون الشريط وتسعجيل معا يمكعن استخالصعن
من مالحظات على السبورة .

 .3من خالل المالحظة يمكن إعطاء فكرة مبسطة عن قيمة األسرة في المجتمع .
 .1طر أسئلة حول الخصال الحميدة التي يعرفها التلميذ والواجب التعامل بها

ووعية بناء
التعليم

داخل األسرة.
استثارة الفهم

 .2يتعرف التلميذ على جملة من األسس الخلقية للحياة األسرية.
 .3الوصول إلى فهم حقيقة هذه األسس الخلقية باالعتماد على نصوص شرعية.
 .4استخراج اآلثار اإليجابية للتماسك األسري على الفرد والمجتمع.

الربط

 .1بتوجين من األستاذ يربط التلميذ بين مكتسباتن القبلية و معارفن الجديدة.

 .2يذكر التلميذ ما يعرفن عن أهمية األسرة وتماسكها على الفرد والمجتمع.
 .1التصنيف في مجموعات :
 .عرل لمجموعة من اآلثار الطيبة الناتجة عن تماسك األسرة ت وما يقابلها من
آثار سيئة عند تفككها.

 .يتعرف التلميذ على قيمة األسرة في اإلسالم كي يحرص على تماسكها.
 .يتعرف التلميذ على واجبات وحقوق كل فرد داخل أسرتن .

الووعية
الختامية

(استثمار
المكتسبات)

 .2التداعي و التفصيل :
عمل روابط ذهنية

 .يذكر التلميذ بعل واجباتن وحقوقن التي يعرفها و يجب التقيد بها داخل أسرتن
مع االستدالل بالنصوص الشرعية التي تحث على ذلك.

 .يصل التلميذ إلى حقيقة حرص اإلسالم على بناء األسرة وتماسكها ت
وفوائدها على الفرد و المجتمع .

 .3استخدام الكلمات الجديدة في نصوص:
 .يقوم األستاذ باستغالل عرل قصة واقعية تنبن إلى أهمية المحافظة على
األسرة في اإلسالم .
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 .1االستراتيجية التصورية:

 .ربط معاني هذه القيم وبيان أهميتها على الفرد و المجتمعع بمعا يععرف التلميعذ معن
فوائد وآثار ايجابية يمكن االستعانة بصور .
 .يصل األستاذ مع التلميذ إلى وجوب التمسك باألسرة لما لها من آثار ايجابية.
 .2الصور الداللية :

االستفادة من الصور
واألصوات

 .تنظععيم عناصععر بنععاء األس عرة وأحكامهععا وقيمتهععا ( التعريععف األحكععام الشععرعية ت
عقد الاواج ت الحقوق والواجبات  ) ...وآثارها وفوائدها .

 .الوصول إلى معرفة أهمية بناء األسرة على األسس الشرعية ت وكيفية المحافظعة
عليها.

 .3استخدام كلمات مفتاحية:
 .الكلمات ( األسرة

الاواج

الحقوق والواجبات األوالد ) مفتاحية ينطلق منها

التلميذ في عملية استنتاج قيمة األسرةت وأهمية بنائها وفق قواعد الشرع ت ودورها
في صال الفرد والمجتمع .
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سادسا – استعمال الوسائل التعليمية

المعينات التعليمية ) :
 .0تعريف الوسائل التعليمية ( ُ

هــي مجيــع أن ـواع الوســائط الـ يســتخدمها األســتاذ يف املوقـ التعليمــي لتوصــيل ا قــائق أو األفكــار أو املعــاين للتلميــذين وفــق
اسرتاتيجية التعليم و التعلم لتحقيق الكفاءات املستهدفة.

 .2أهمية الوسائل التعليمية :
إن الوسـائل التعليميــة ُبرّمتهـا تــوفر اخلـةات ا سـية الـ يصــعب حتقيقهـا يف الظــروف الطبيعيــة للخـةة التعليميــة ،وكــذلك يف
ختطي العوائق ال تعرتض عملية اإليضاص إذا ما اعتمد على الواقع نفسه  ،فحينمـا ننـاقش مـع التالميـذ أركـان ا ـي أو واجباتـه
أو حقيق ــة العم ــرة أو معـ ـ ا ل ــم واإلحس ــان ،فإن ــه تتش ــكل ل ــديهم ص ــورة غ ــري وا ،ــحة ال ميك ــن حتدي ــد معامله ــا إال مبختلـ ـ
الوســائط ال ـ يســتخدمها األســتاذ يف املوق ـ التعليمي،كعــرض قــر مضــغوط لكيفيــة أداء ا ــي أو مشــاهدة قصــة يف الصــة
والشكر لشرص فوائدوا ...وباإل،افة إىل ذلك فقد أ بتة األتاث ال قام هبا رجـال الرتبيـة و علـم الـنفس و االجتمـاع فائـدهتا
التعليميــة و الرتبويــة ،حيــث أســا تتغلــب علــى عيــوب اللفظيــة ،و جتعــل التعلــيم أبقــى أ ـرا ،كمــا تثــري اهتمــام التلميــذ وتنشــطهم
وتنمي استقرارهم الفكري  ،ويف ساية املطاف تسهل عملية التعليم على األستاذ و التعلم على التلميذ .

 .3األسس العامة في اختيار الوسائل التعليمية:
من الضروري أن يسبق استخدام أية وسيلة من الوسائل التعليمية اختيار دقيق هلا وفق أسس من أوها :
أ .أن تتناسـ ــب الوسـ ــائل و مسـ ــتوى التالميـ ــذ  :فكـ ــل مـ ــا كانـ ــة الوسـ ــائل حسـ ــية ومنطقيـ ــة و تسـ ــمح للتلميـ ــذ بالفاعليـ ــة
واالسـتيعاب كــان ذلـك أفضــل ،فرشيتــه لشـريط علمــي حــول نظـام اتموعــة الشمســية ،يرسـن يف ذهنــه دليــل اإلتقـان علــى وجــود
اهلل تعاىل.
ب .صــحة املــادة العلميــة  :كــل خطــف يف املــادة العلميــة يــؤ ر ســلبا علــى مــدارك التلميــذ ،فاســتخدام ش ـريط مسعــي لغــري مقــر
خمتص فيه أخطاء يفسد املادة العلمية و يشوهها لدى التلميذ.
جـ .كفاية املادة العلمية ال تقدمها الوسائل  :الب أن حتتـوي الوسـائل علـى القـدر الكـايف مـن املعلومـات الـ تتناسـب مـع
املو،ــوع وغــرض الــدرط فعــرض جــزء مبتــور مــن شـريط فيــديو حــول حــدث مــا يــنقص مــن املــادة العلميــة و حيــدث خلــال لــدى
التلميذ.
دة مناســبة املــادة العلميــة ال ـ تقــدمها الوســائل خل ـةات التالميــذ  :الــب أن تتناســب املــادة العلميــة للوســائل مــع مســتوى
خـةات التلميـذ و حتقـق اسـتمرارية املعلومـات وتتجنـب املصـطلحات العميقـة صـعبة الفهـم  .وميكـن اقـرتاص الوسـائل التعليميــة
اآلتية:
 السبورة.
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 األجهزة السمعية بصرية.
 أشرطة :مسعية بصرية.
 أقرا

مضغوطة.

 مسجالت.
 جهاز إعالم آيل.
 شهادات ومداخالت األئمة و العلماء و رجال التخصصات املختلفة .
 وسائل أخرى.
فيمكن االستفادة من هذه الوسائل يف خمتل اتاالت وعلى سبيل املثال:
 يستعمل املسجل لتسميع السور واآليات…
 تستغل خمتل الصور الطبيعة والعلمية يف تثبية العقيدة.
 ويال السلوك تذكر خمتل القصص وا قائق العلمية واألمثلة الواقعية.

نموذج الستعمال الوسائل التعليمية
المحور

الوحدات

العقيدة

الكون يشهد بوجود ووحدانية اهلل تعاىل

عرض شريط علمي حول أسرار الكون.

الفقه

اإلسالم يدعو إىل ترشيد االستهالك

عرض شريط مصور حول االستهالك.

السلوكات الصحية للمسلم

دعــوة طبيــب للمحا،ــرة حــول قيمــة الصــحة والســلوكات
الصحية.

إسهامات املسلمني يف ا ضارة العاملية

عرض فلم ألحد أعالم املسلمني يف علم الطب أو..اخل.

األخالق والسلوك
الفكر والثقافة

الوسائل التعليمية
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سابعا – منهجية تقويم التعلم
 /0تعـريـف الـتـقـويـم :
التقععويم التربععوي هععو عمليععة تربويععة شععاملة مجالهععا الرئيسععي هععو إصععدار أحكععام علععى مكونععات العمليععة التعلميععة /
التعليمية سواء ما تعلق منها باألهداف والغايات والكفاءات المستهدفة أو أداء التلميذ  .فهو وسيلة ال غنى عنها لكل
منظوم ععة تربوي ععة ج ععادة ف ععي اهتماماته ععا وحريص ععة عل ععى التأك ععد م ععن تحقي ععق أه ععدافها وس ععالمتها ومتطلع ععة إل ععى تكيي ععف
منظومتها بصورة مستمرة مع مختلف التطورات الحاصلة في هذا الميدان الحيوي والمصيري .ونظ ار لتميا مادة العلوم
اإلسالميةبكونها تجمع معا بعين المعرفعة والوجعدان والسعلوك فع ن ذلعك يتطلعب إتبعاع خطعوات معينعة عبعر م ارحعل التقعويم
المتدرجة وكذا وسائل مكيفة وفق هذه المياة .
 /2مراحل التقويم في مادة العلوم اإلسالمية:
مععن خععالل أنمععاط التقععويم المحععددة فععي نمطععين أساسععيين وهمععا التقععويم البنععائي والتقععويم التجميعععي يمكننععا فععي مععادة
العلوم اإلسالميةإتباع مراحل التقويم حسب الترتيب التالي :
أ .التقويم األولي  :ويتم قبل بداية عملية العتعلم ويتوعمن تحديعد المسعتوى والقعدرات الذهنيعة واالسعتعدادات والميعوالت
والمكتسععبات السععابقة .وبمععا أن مععادة العلععوم اإلسععالمية -بخععالف بقيععة الم عواد – لهععا مصععادر تلقععي متنوعععة مععن غيععر
المدرسععة فع ن التقععويم األولععي يكتسععي فيهععا أهميععة بالغععة بحكععم وجععود التلميععذ فععي وسععط أسععري واجتمععاعي متشععبع بععالقيم
اإلسالمية مما يمكنن من تحصيل معارف قبلية في المادة فيكون الهدف من التقويم األولي هو تحديد مدى تحصيل
واكتسععاب التلميععذ للمعععارف والسععلوكيات مععن وسععطن الموجععود فيععن وكععذا تصععحي مععا يمكععن أن يكععون قععد أسععاء فهمععن
وتمكينن من الفهم السليم المناسب لقد ارتعن .كمعا يفيعد هعذا التقعويم فعي تصعنيف االتلميعذ إلعى مسعتويات متجانسعة بحيعث
تبدأ كل مجموعة من المستوى المناسب لها .
ب .التقــويم البنــائي :هععو الععذي يحععرك عمليععة التععدريس بهععدف تحديعد مععا إذا كععان الععتعلم يسععير وفععق بنععاء الكفععاءات المسععتهدفة.
فهو بهذا المعنى يستغرق مدة ممارسة العمليعة التربويعة بحيعث يعوفر ل سعتاذ والتلميعذ تغذيعة مرتعدة معن خعالل النتعائج المحصعلة
فيسعى األستاذ بناء عليها إلى تعديل أو اختيار مناسب لالستراتيجية قصد تسهيل سعير العمليعة التعليميعة التعلميعة لالنتقعال معن
ثم إلى التفاعل الوجعداني ومعن جهتعن يسعتفيد التلميعذ معن معرفعة جوانعب القعوة والوععف فعي
التحصيل المعرفي إلى األداء ومن ّ
أدائن وتتم هذه المرحلة من مراحل التقويم أثناء تطبيق البرنامج.
ج /التقويم الختامي  :يأتي هذا النوع من التقويم في نهاية وحدة دراسية أو دورة أو مقرر دراسي أو فصعل د ارسعي أو
مرحلة دراسية بهدف إعطاء تقديرات للتلميذين تبين قدراتهم التحصيلية وفق بناء الكفاءات ومعنحهم شعهادة تبععا لعذلك
 .وهععذا النععوع مععن التقععويم ال يركععا علععى التفاصععيل أو األهععداف الفرعيععة كمععا هععو الحععال بالنسععبة للتقععويم البنععائي اوانمععا يهععتم ب عطععاء
تقععديرات نهائيععة  .والبععد ل سععتاذ أن يهععتم أثنععاء االنتقععال عبععر م ارحععل التقععويم االهتمععام بالتلميععذ الععذين يجععدون صعععوبات فععي عمليععة
تحصيل المعلومات أو ترجمتها إلى أداءات سلوكية أو تفعيلها وجدانيا ومن ثم السعي إلى الكشف عن هذه الصعوبات وتحديد
عواملهععا وسععبل اسععتدراكها وهععذا الععذي اصععطل علععى تسععميتن بععالتقويم التشخيصععي .ولتحقيععق ذلععك تسععتعمل المالحظععة واالختبععارات
التحصيلية لتحديد المستوى المعرفي وربطن باألداء والتمثل الوجداني .
 /3أهداف التقويم في مادة العلوم اإلسالمية:
إن التقويم التربوي باعتباره األداة الرئيسية في إصدار األحكام على العملية التعلمية  /التعليمية ال بد وأن تكون
لن أهداف يسعى إلى تحقيقها .وهذه األهداف نجدها محددة في هدفين أساسيين أحدهما دافعي واآلخر تصحيحي
وتترتب عن هذين الهدفين مجموعة من األهداف نذكرها على النحو التالي :
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أ .بالنسبة للهدف الدافعي  :فيمكن تحديده في :
 استثارة دافعية التلميذ للتعلم.
 تنمية مستوى كفاءة األفراد ( شر النصوص الشرعية واستخرج األحكام والفوائد االتربوية وتحديد مواطن القدوة ).
 تنمية األداء الصحي ل فراد ( العبادات المعامالت. ) ...
 التفعيل الوجداني للمكتسبات المعرفية ( اإليمان وآثاره على النفس والسلوك ) .
 مساعدة األفراد على تحديد أهداف المستقبل ( اإلنسان الصال

الثواب في اآلخرة ) .

 مكافأة األفراد ذوي األداء الجيد.
ب .بالنسبة للهدف التصحيحي :فيمكن تحديد عناصره :
 تصحي المعارف المكتسبة بشكل خاطئ (في األسرة والمجتمع).
 تعديل األداء الرديء (العبادات والمعامالت).
 تحديد المشكالت اإلجرائية في العملية التعلمية  /التعليمية (تحويل المعرفة إلى أداء وتفعيلها وجدانيا).
 تشخيص صعوبات التعلم (حفظ النصوص الشرعية وفهمها ومن ثم استخراج األحكام والفوائد التربوية وبط
المصطلحات والتعاريف الشرعية.)...
 اتخاذ استراتيجيات تعلمية  /تعليمية وفق المعطيات المستجدة.
 /4وسائل التقويم :
وسائل التقويم في مادة العلوم اإلسالمية كغيرها من المواد هي :المالحظة واالختبارات وبطاقة المتابعة المدرسية.
على التفصيل اآلتي :
 .الوسيلة األولى ل المالحظة ل  :مالحظة مدى تفاعل التلميذ مع المادة التعليمية ومدى تمثلن للمواقف الخلقية
وكيفية تطبيقن للواجبات الدينية المقررة في المنهاج وهذه الوسيلة تأخذ مكانا هاما في مادة العلوم اإلسالمية بحكم
كونها تركا على األداء والسلوكيات والتفاعل الوجداني مع التحصيل المعرفي وهذا مما يعد موووعا للمالحظة.
والمالحظة نوعان :
أ /المالحظة البسيطة  :وهي المالحظة األولية التي تشد انتباه األستاذ بحيث يطر فروية لتبني استراتيجيات
التحكم في الموقف التعليمي.
ب /المالحظة العلمية  :ويقصد بها المشاهدة التي يقوم بها الفاحص بحيث يسجل كل ما يالحظن حول الظاهرة
المالحظة سواء كانت طبيعية أو سلوكية أو تربوية أو اجتماعية وال بد من توفر عدد من الشروط حتى تكون
المالحظة جيدة نذكر منها ما يلي:
 ووو الهدف. أن يكون موووع المالحظة متاحا بحيث يمكن مشاهدتن بيسر. .الوسيلة الثانية لالمقابلةل :وتكون شخصية مع بعل التالميذ الذين يجدون صعوبة في التكيف والتحصيل.
أن لب العملية التعليمية التعلمية في مادة العلوم اإلسالمية هو االنتقال من المعرفي إلى األداء والسلوك
وخاصة ّ
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أن كثي ار من التالميذ الممتااين في التحصيل المعرفي يجدون صعوبة في االنتقال من
وبالتالي دلّت التجربة على ّ
ذلك إلى األداء والتفاعل الوجداني مما يفرل استعمال هذه الوسيلة بشكل متواصل مع التالميذ المعنيين.
 .الوسيلة الثالثة لبطاقات المتابعة المدرسيةل :بحيث تووع لكل تلميذ بطاقة يسجل عليها مختلف تطورات
الحاصلة في مكتسباتن المعرفية وأداءاتن السلوكية وتمثالتن الوجدانية .ومما يتأكد استعمال هذه البطاقة هو أن المادة
تشمل على الحفظ والشر والتحليل واالستنتاج وكثير من األداءات فينبغي حينئذ ووع البطاقة التي تتبع مدى تقدم
التلميذ في ذلك.
 .الوسيلة الرابعة لاالختباراتل :وتحتوي على األسئلة الشفوية التي ال تتطلب إجابات طويلة وكذا االختبارات
التحريرية بنوعيها الموووعية والمقالية بمراعاة ما يناسب كل مرحلة من مراحل التعليم .باإلوافة إلى االختبارات
األدائية بحكم خصوصية المادة.
لهذا يفول في التقويم باألسئلة الشفوية فيما يتعلق بالحفظ وشر اآليات واألحاديث النبوية واستخراج األحكام
والفوائد التربوية وهذا ال يعني االستغناء عن االختبارات التحريرية في هذه المجاالت.
أما االختبارات األدائية فهي مطلوبة بشدة فيما يتعلق بمجال السلوك والفقن والفكر وال ينبغي االكتفاء في هذا
وّ
ألن اجتياا هذه االختبارات ال يعني أن التلميذ يحسن االنتقال فيها
المجال على االختبارات التحريرية أو الشفوية ّ
كمعرفة إلى أداء وسلوك وعندها يفقد تدريس السلوك والفقن الغاية األساسية منهما.
أما االختبارات التحريرية فهي وسيلة تستخدم في جميع مجاالت العلوم اإلسالمية ولكن فائدتها العظمى تظهر
وّ
لقياس مدى انتقال التالميذ من التحصيل المعرفي إلى التفاعل الوجداني وذلك من خالل إتاحة الفرصة لهم للتعبير
عما يختلج في صدورهم وبذلك نخرج من إشكالية عدم إمكانية قياس التفاعالت الوجدانية .
 /5نموذج للتقويم باستعمال مراحله :
الوحدة التعليمية  :العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع.
الكفاءة المستهدفة (القاعدية)  :القدرة على المبادرة إلى العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع.
تقويم مبدئي  :يسأل األستاذ التالميذ عن مفهوم العمل التطوعي ليقف على معارفهم السابقة في الموووع.
تقويم بنائي  :بعد أن يتم دراسة موووع الوحدة
والمجتمع .

يسألهم عن أهمية العمل التطوعي وعن آثاره على الفرد

تقويم ختامي  :يسأل األستاذ التالميذ عن أهمية العمل التطوعي في حياة الفرد والمجتمع واآلثار السلبية الناتجة
عن عدم التطوع .ثم يطلب من التالميذ أن يعددوا صو ار للعمل التطوعي.
 /6نموذج للتقويم باستعمال وسائله :
المالحظة  :تتخذ المالحظة وسيلة للتقويم فيما يتعلق بالحفظ :بمالحظة حسن إخراج الحروف من مخارجها
الصحيحة وسرد اآليات من غير إسقاط كما تتخذ وسيلة للتقويم فيما يتعلق ببعل السلوكات.
المقابلة  :قد يجد بعل التلميذ صعوبة في الحفظ أو في االنتقال من التحصيل العلمي إلى األداء السلوكي أو
التفاعل الوجداني مما يتطلب مقابلتهم لمعرفة األسباب الصعوبة ومن ثم تقويمها ومعالجتها.
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 تاريخ الميالد .................................................. :
 مستوى االجتماعي ل سرة .................................... :

 المستوى الثقافي ل سرة ........................................ :
 عدد اإلخوة ومرتبتن بينهم .............. :

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

 المستوى الدراسي السابق  :جيد ع متوسط ع وعيف.

 السنة الدراسية الحالية ......................................... :

التاريخ

النشاط
حفظ آيات من
سورة الحجرات

المجال

المستوى

المكان

معرفي

حفظ

القسم

التقويم
و ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عععيف /
متوسط  /جيد

المالحظة
في تقدم  /في
تأخر  ...الخ
.

االختبارات  :واالختبارات تكون إما موووعية أو مقال.
أ /االختبارات الموضوعية  :يمكن اقت ار ما يلي :
 .في مجال الحفظ  :يلجأ إلى اإلستظهار...الخ.
 .في مجال األخالق والسلوك  :يلجأ إلى المقابلة بين خلقين متوادين من حيث المحاسن والمساوئ واآلثار .أو
اللجوء إلى الصواب والخطأ...الخ.
 .في مجال العبادات  :يلجأ إلى التميا بين األركان والواجبات والشروط من خالل ووع مصفوفة .
 .في مجال العقيدة  :يلجأ إلى التعريفات والتمييا بين مختلف األركان...الخ .
ب /المقال  :يمكن اقت ار ما يلي :
للمقال دور كبير لقياس مدى التفاعل الوجداني للتلميذ مع مواويع العقيدة والفكر وكذا مدى قدرتن على التحليل
والتركيب واالستنباط من النصوص الشرعية وكذا استخراج الحكم التشريعية من وراء العبادات والمعامالت وذلك
من خالل ووعية دالة بالنسبة للتلميذ ككتابة رسالة إلى مؤسسة ما أو صديق أو أحد أفراد العائلة حول موووع
مقتر في الووعية .
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ثامنا – النشاطات الالصفية
األنشـطة الالصـفية ( االمتداديـة ) نيثـل امتـدادا طبيعيــا للنشـاطات الصـفية تكملهـا وتـدعمها .وهــي نشـاطات يقـوم هبـا التلميـذ خــارج
القســم مــن خــالل ارســة القــيم وخمتل ـ املكتســبات يف الو،ــعيات واملواق ـ املناســبة .والــب عــدم النظــر إىل األنشــطة الالصــفية بفســا
معطلــة للدراســة أو مضــيعة للوقــة واجلهــد بل ينبغــي النظــر إليهــا مــن زاويتهــا الرتبويــة :إذ هبــا يتــدرب التلميــذ علــى نيثــل القــيم اإلســالمية
واملكتســبات التعلميــة يف حميطــه االجتمــاعي ويف فضــاءات جديــدة بالنســبة لــه مــن عبــادات ومعــامالت وآداب فتتقــوى يف نفســه روص
اجلماعــة وتتــدعم شخصــيته مبــا الــده مــن حلــول للتحــديات واملشــكالت الـ تعرت،ــه  ،فيكــون فعــال أو إالابيــا ــا يعينــه علــى تــذوق قــيم
العلــم والوقــة واجلهــد  .ولالســتفادة أكثــر مــن األنشــطة الالصــفية البــد أن ختضــع للمتابعــة والتقــومي مبــا حيقــق الغايــات واألهــداف الرتبويــة
املرجوة.
وإليك النشاطات الالصفية المقترحة في مادة العلوم اإلسالمية:
النشاط الالصفي

الوحدة

املودة والسكينة ودورها يف بناء األسرة زيارة إىل مركز العجزة للوقوف عن كثب على آ ار التفكك األسري.
من آليات التكافل املايل

زيــارة ميدانيــة إىل وزارة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف لالطــالع علــى دور
مؤسسة صندوق الزكاة يف خدمة اتتمع.

الصحة نعمة إهلية

زيارة أحد املستشفيات للوقوف على قيمة نعمة الصحة.
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الصفحة الرئيسية
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