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 ـ تقدیـم المـادة وكیفیة مساھمتھا في تحقیق المالمح: 1
    :ـ تقدیـم المـادة 1.1

م الفطریة في المجاالت الروحیّة والفكریّة ّ والخلقیّة واالجتماعیّة  التربیة اإلسالمیة ھي تلك التربیة المستمدة من الوحي، والموجھة لتنمیة استعدادات المتعل
ه،  ّ   وھي باعتبارھا نشاطا تعلمیا تتمیز بكونھا : والسلوكیة، تماشیا وخصائص نمو

 والتواصل بإیج ، ّ ّ واالجتماعي ّ والخلقي ّ والوجداني ّ العقلي ّ یضمن لھ أكبر قدر ممكن من درجة النمو ّ وخلقي ابیة في تضع المتعلم في نشاط معرفي
  المحیط.

 توظیفھا في الممارسات التعلمیة، واكتشاف ما في عالم الطبیعة من تبعث ما في المتعلم من قدرات عقلیة، وتشحذ ما فیھ من طاقات ووجدان وحواس، و
ّة على عظمة الخالق ومن ثم اإلیمان بھ وتعظیمھ وطاعتھ، والعمل بمقتضى أوامره واجتناب نواھیھ.   حقائق دال

 ت واجتھادات وفق اإلطار الشرعي. تستند إلى مبدأ الدینامیكیة، فھي مرنة قابلة للتعدیل والتغییر والتطویر في إطار ما یستحدث من معلوما 
 .متفتحة، وتستفید من التجارب اإلنسانیة الصالحة، وتسعى لتبنّي كلّ مستحدث نافع في مجاالت العلوم المختلفة والمعارف والموارد  
 ن الجوانب المختلفة: روحیة، فكریة، تتبّنى مبدأ الشمولیة والتكامل في انتقاء المعارف والموارد، وتسخیرھا لتكوین شخصیة المتعلم تكوینا متوازنا م

  وجدانیة، اجتماعیة، خلقیة، بدنیة، معرفیة، وصحیة.
 حیاة. تمنح المتعلم فرص ممارسة االستقاللیة وروح المبادرة اإلیجابیة، وتحمل المسؤولیة، وھي الجوانب الالزمة لمساعدتھ على مجابھة صعاب ال 
  ،ا بإسالمھ، محبّا وخادما لوطنھ، مقدّرا إطار الحیاة المشتركة في تضع لھ أسس بناء شخصیّتھ الوطنیّة المسلمة ّ فینشأ مؤمنا، مطیعا متخلقا، معتز

ّحا على غیره، ومواكبا عصره.  وسطھ، قائما بواجباتھ، واعیا بمسؤولیتھ، متفت
 م الذاتي من خالل ممارسة التعلم، والقیام باألبحاث، وإنجازات في إطار األنش ّ   .طة الالصفیةتفتح لھ أفاق التعل
  ـ مساھمة المادة في تحقیق المالمح  2- 1

  تسھم مادة التربیة اإلسالمیة في مرحلة التعلیم االبتدائي في تحقیق مالمح التخرج على النحو التالي: 
  في مجال التأصیل الوطني والتفتح على العالم  1.2.1

 ھ متفتح على العالم من حولھ.تكوین متعلم مزود ببعض المعالم الوطنیة متعلق بقیم مجتمعھ وأمت 
 .ترسیخ الشعور باالنتماء الحضاري الوطني و االعتزاز باإلسالم 
 .تنمیة قیم و مواقف إیجابیة لھا صلة بمبادئ حقوق اإلنسان و المساواة و العدالة االجتماعیة 
 لفكر الناقد و اإلبداع.تحقیق ذاتیة المتعلم من خالل بذل الجھد و االستقاللیة و المبادرة و تحمل المسؤولیة وا 
 .تحقیق السلوك المبني على الوعي و التفكیر المنطقي و النقد الموضوعي واحترام الذات و اآلخرین و المحافظة على البیئة 
 .التنشئة على المبادئ و القیم اإلسالمیة في جوانبھا الروحیة و األخالقیة و االجتماعیة  و الثقافیة و الوطنیة 
 تسبة بتصرفات مناسبة في حل إشكالیات في المحیط.تجسید القیم المك  

  في الجانب المعرفي :  2.2.1
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 .تنمیة الرصید اللغوي من خالل النصوص الشرعیة و مختلف األحكام و الحكم  و المواعظ األخالقیة و الخطاب الدیني 
 دالئل قدرتھ فیما أبدعھ في الكون و المخلوقات.تعزیز المعرفة الخاصة بالعالم الطبیعي الحي منھ و المادي من خالل معرفة وحدانیة هللا  
 .تنمیة المعارف المتعلقة بالقیم األخالقیة وممارسة الشعائر الدینیة 
 لتصفیف ممارسة مبادئ في التفكیر المنطقي البسیط و االستدالل الموضوعي من خالل توظیف المالحظة و المقارنة و التحلیل و الفرز و التفسیر و ا

 و النقد و البرھنة و المعالجة والتبریر في وضعیات التعلم و التواصل المختلفة في المحیط.و الترتیب 
 معرفة المواقع الجغرافیة لألحداث الكبرى عبر تاریخ الرسالة اإلسالمیة ( محطات من سیرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  و أصحابھ الكرام.( 
 شتركة في المحیط و المواطنة واحترامھا. معرفة الحقوق و الواجبات ضمن إطار الحیاة الم  
  الوطنیة إدراك  معنى الحریة و االستقاللیة و المسؤولیة على المستوى العلمي من خالل أسس العقیدة وأداء  العبادات و االلتزامات األخالقیة و  
 وق فھم النشاطات اإلنسانیة و تكاملھا و تعلقھا یبعضھا البعض انطالقا من معرفة واجبات الب ات و حق ة واجب ن خالل معرف عض ھي حقوق اآلخرین م

  .المسلمین على بعضھم البعض 
 رآن ا الوة الق ارات ت ى مھ ھ تنمیة المعرفة الخاصة بالجوانب الفنیة و الجمالیة و البدنیة في شقیھا المادي و المعنوي من خالل التدریب عل لكریم و كتابت

ى صحتھ (الرسم العثماني الخط المغاربي) واألناشید ا لم وانعكاساتھ عل د المس ي عن ادي و الخلق لدینیة و التعرف على جمال العمارة اإلسالمیة و الجمال الم
 العقلیة و البدنیة ( الطھارة الحسیة،النشاط و الحركة البدنیة في العمل و أداء العبادات وممارسة الشعائر).

  في میدان الكفاءات العرضیة 3.2.1
ر  ع الف   :الطا

 ر عن الرأي والمواقف بالحجج واألدلة الشرعیة المناسبة.التعبی -
 ممارسة الفضول العلمي من خالل المالحظة و االستنتاج و التلخیص. -
  ممارسة االستقاللیة و حل مشكالت في المحیط. -
 .حسن االستدالل، والنقد البناء -

ع المنهجي   :.الطا
 تخطیط العمل و تنظیمھ وانجازه بإتقان. -
 مة في انجاز أعمال مشتركة ضمن مجموعة.المساھ -
 تحلیل مواقف التخاذ قرارات (ظواھر سلوكیة واجتماعیة مختلفة). -

ع شخصي  اجتماعي   طا
 المبادرة و المثابرة و تحمل المسؤولیة. -
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  اإلسھام في النشاطات الفكریة و البدنیة و االضطالع بدوره وفقا إلمكانیاتھ واھتماماتھ ومحفزاتھ -
 ز القیم االجتماعیة المكتسبة في سلوكا تھ من خالل:إبرا -
 التضامن والتعاون و المبادرات الخیریة. -
 اإلسھام في أعمال ذات العالقة بالعنایة بالمحیط و الموارد الطبیعیة. -
  االندماج في وسطھ القریب (الحي،القریة،المدینة). -

ع تواصلي   :طا
 تخدام أدوات التواصل اللغویة و الدینیة و الحركیة باستخدام قواعد الحوار البناء.التواصل بأشكال مختلفة في المحیط باس -
  المخالف).المشاركة في النقاشات و الحوارات (باالستماع المناسب،والتدخل المناسب، وتبریر المواقف بالحجج المناسبة،تحمل المسؤولیة تقبل الرأي -

ّم وتعلیم المادة 3.1   صعوبات تعل

 المفاھیم من أذھان التالمیذ خاصة في المستویات الدنیا، لعدم إمكانیة تجسید ھذه المفاھیم خاصة في میدان العقیدة، كمفھوم اإلیمان. صعوبة تقریب -
 عدم توفر كل المؤسسات التعلیمیة على الوسائل والفضاءات التي تسمح بتطبیق بعض التعلمات مثل الوضوء والصالة... -
 ادة بفعل عدم توفر كل شروط تعلیمھا بالكیفیة المناسبة.صعوبة التأثیر الوجداني للم -
 خالق.التأثر ببعض السلوكات السلبیة في المحیط القریب (األسري، المدرسي، االجتماعي) من التلمیذ التي تخالف ما یكتسبھ المتعلم من سلوك وأ -
 قاربة بالكفاءات.عدم تحكم المعلم في بناء الوضعیات بمختلف أصنافھا بما ینسجم مع متطلبات الم -
 صعوبات تتعلق بتحكم المعلم في المجال المعرفي للمادة، خاصة فیما یتعلق بالنصوص الشرعیة. -
درسة مع تلقي المتعلم المعارف المتعلقة بالمادة من مصادر مختلفة، مما یولد لدیھ الحیرة خاصة إذا تعارضت المكتسبات التي یأخذھا من خارج الم -

 لمدرسة.تلك التي یتلقاھا في ا
  ضعف اھتمام التالمیذ بالمادة لعدم اعتبارھا مادة رئیسیة یمتحن فیھا التلمیذ على غرار المواد الرئیسیة. -
  الممارسات البیداغوجیة التي تتطلبھا المادة في التعلیم االبتدائيـ   2

ردھا و أھدافھا التعلیمیة المنتظمة في ستة میادین تعلمیة أو لمادة التربیة اإلسالمیة خصوصیات، تتطلب ممارسات بیداغوجیة متكیفة تماشیا وطبیعة موا
  حقول النشاط ھي:

  میدان حفظ النصوص الشرعیة  -
  میدان العقیدة اإلسالمیة -
  میدان العبادات -
  میدان المعامالت (اآلداب و األخالق اإلسالمیة)  -
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  میدان السیرة النبویة و الصحابة و عظماء األمة -
ص وس - اءة الشاملة میدان القص ق الكف یم  و تحقی اءات العرضیة و غرس الق اء الكف ي بن ة ف ا و بصورة متكامل ت تشترك أفقی ث و إن كان اء، حی یرة األنبی

ب معالج دان تتطل ي كل می ات خاصة، المعبرة عن مالمح التخرج في أي مستوى فإنھا من حیث البناء العمودي للمعارف و القیم و السلوكیات المستھدفة ف
 ما یوجد من بینھا من عالقة عضویة ووظیفیة تظھر في وضعیات االستعمال بواسطة عملیات اإلدماج، كأن تكون النصوص الشرعیة سندا لألخالق،رغم 

  .أو أحكاما للعبادات أو غیر ذلك
  : النصـوص الشرعیـة* 
ى یتم تناولھا في الوضعیات التعلمیة مع المتعلمین بإستراتیجیة قائمة على نشاط الحف  ا وھو األداء المركز عل ن غیرھ ر م ائي أكث ین و الشرح اإللق ظ والتلق

ة  تشكل المصادر األ ة نصوص مقدسة ، ثابت ث نبوی ات و أحادی ي ھي سور و آی رآن الكریم الت صلیة دور المعلم أكثر من دور المتعلم ، ألن نصوص الق
رد إلقرار واستنباط األحكام الشرعیة في مختلف میادین الحیاة اإلنسا ة لسلوك الف ا حیث ھي الموجھ ة و غیرھ ة و البیئ ة و الخلقی ة و الدینی نیة و االجتماعی

القرآن المسلم في الحیاة فھي قابلة للتلقین و التحفیظ و التفسیر وغیر قابلة للتعدیل و التلخیص ، حیث یعتمد فیھا استخدام آلیات القراءة و  التخطیط الخاصة ب
دف أو الحدیث ، من السورة أومن  ذي یھ تعلم و ال ى الشرح البسیط المناسب المستوى الم المصحف المدرسي ، أو كتاب المتعلم أو المسجل مع التركیز عل

الو ع المحیط ت ف الوضعیات التواصلیة م ي مختل ة ف ي الممارسات السلوكیة الیومی تعلم و العمل بمقتضاه ف ق و إلى تقریب الفھم العام من ذھن الم ة، تطبی
  استدالل. 

  : لعقیـدة اإلسالمیـة* ا
إدراكھا دون تمثلھا في التعلیم االبتدائي من أركان اإلیمان و اإلسالم و بعض أسماء هللا الحسنى ، بطبیعتھا المعبرة عن الغیبیات یصعب  على عقل المتعلم  

ا عل ین أثرھ ا، و تب ة و بدالئل ملموسة من محیط المتعلم أو ظواھر كونیة  معاشة و مألوفة توضح مفھومھ ة و االجتماعی اة اإلنسان النفسیة و الروحی ى حی
ط  و الكون و السماء و  الدینیة و الخلقیة و غیرھا : اإلیمان  الذي ھو االعتقاد بالقلب و االعتقاد یكون بوجود مدلوالت تتمثل في األشیاء الظاھریة في المحی

ي األرض ، و السحاب المطر الحرارة و البرد اإلنسان ، الحیوان و غ یاء الت ة و ھي األش اة و الطبیع ي الحی ة ، ف ة و المألوف یرھا من المحسوسات المعروق
اءاتھم و تساعد على توفیر عوامل المشاركة الواعیة للتالمیذ في عملیة التعلم بواسطة المالحظة و استغالل معارفھم القبلیة و تجاربھم  الشخصیة  اء كف و بن

ى  احتكاكاتھم الیومیة بمختلف األشیاء و دان و المستوى إضافة إل ذا المی ي ھ تعلم ف ي تشكل الوسائل المناسبة لوضعیات ال ي المحیط الت الظواھر الكونیة ف
مل بالجوارح، الصور، و المجسمات ، و األفالم الوثائقیة و األقراص المضغوطة  والكتب المدرسیة و غیرھا. الشطر األخر من مفھوم اإلیمان الذي ھو الع

  نات بأركان اإلیمان و اإلسالم المعروفة و أسماء هللا الحسنى التي أدرجت للتعلم من أجل المعرفة و المذاكرة فقط في ھذا المستوى.ثم تأتي المقرو
  :  العبـادات* 

و الزكاة و  م و الصالةیتناول ھذا المیدان مبادئ معرفیة في األحكام و الكیفیات و الممارسات الخاصة باألساسیات في الطھارة الحسیة، و الوضوء و التیم
متعلم الحج مسایرة لمستوى المتعلم في اإلدراك و االستیعاب و الحفظ من جھة و تجاوب ھذا القدر من المعرفة الدینیة في العبادات مع قدرات الالصوم و

بناء كفاءتھا على الوضعیات التي توفر وسائل في األداء، وما یترتب عنھا من سلوك في الجوانب التواصلیة األخرى في المحیط، لذلك یعتمد في تعلمھا و 
مرھونة بقدرات  التعلم النظري إلى جانب الممارسة العملیة في الوقت ذاتھ من أجل تعزیز المعرفة بالممارسة ولو من باب التدریب، ألن الممارسة الواجبة

 

 

 



      
 االبتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرحلة التعلیم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمیةالمرافقة لمنھج التربیة اإل الوثیقة

 5 2016وزارة التربیة الوطنیة  

فیھا استظھار المعارف الخاصة بھا شكلیا في وضعیات تواصل شفویة المتعلم في ھذا المستوى و التكلیف الشرعي، كالزكاة و الصوم و الحج، حیث یكفي 
مدرسیة إعالم أو كتابیة للداللة على اكتساب الكفاءة ومن بین الوسائل المقترحة في ھذا المیدان، الصور، أشرطة وثائقیة، أداءات حیة، نصوص الكتب ال

بنائھا و ھیكلتھا ضمن مسعى نشاطات التعلم الستفاء المعارف وانب دور المعلم في توجیھ آلي ......إلخ. مما یوفر فرص المشاركة الفعالة للمتعلم إلى ج
  تنصیب الكفاءة الختامیة المستھدفة.

  :  اإلسالمیة واآلداباألخالق * 
ا لة بالمع ي ذي الص لوكي/ القیم ب /الس ى الجان ر عل ز أكث التنوع و التركی ال ب ذا المج من ھ ة ض ارف المندرج ة المع ز طبیع ي تتمی تعلم ف ة للم مالت الیومی

ادین ا ي شتى می الیم اإلسالمیة ف ن التع ة م ة المنبثق ل األخالقی دة و المث ة و الخصال الحمی یم النبیل اني الق ة، و محیطھ، و تجسید بمضمونھا مع اة الفردی لحی
ن ا یجعل أمر  األسریة و االجتماعیة و البیئیة، و الوطنیة كالتضامن، و التسامح، والمحافظة على البیئة، و حس ك مم ر ذل دین و غی الصحبة، و طاعة الوال

ر اكتسابھا للمتعلمین یحتاج إلى صیغ بیداغوجیة تقوم على مجموعة من االختیارات كمالحظة و تحلیل ظواھر سلوكیة في المحیط و نقدھا واستخ الص العب
ى المت ى عل دوة حسنة أو صور تكون محل والقیم األخالقیة منھا و قصص معبرة مؤثرة على العقل و الوجدان تلق داث مباشرة أو ق ین، أو استغالل أح علم

ة و االستكشاف تعلم بالمالحظة و المقارن تنتاج   حوار مع المتعلمین، و غیر ذلك من الوضعیات التي تساعد على إتاحة الفرص المناسبة لمشاركة الم و االس
ة المستمدة و التقلید في اكتساب المعرفة الخلقیة و ممارستھا في مواقف ت ة المنطقی ا باألدل ة، و ربطھ واصلیة مع المحیط. ممارسة نظریة أو ممارسة تطبیقی

ي و المتا اب المدرس تئناس بالكت د، و االس یط و التعقی ي التبس ین ف توى المتعلم اة مس ع مراع ریف، م دیث ش ریم أو ح رأن ك رعیة ق وص الش ن النص ة م بع
اة التكامل المستمرة لسلوك المتعلمین، و ھذا إلى جانب إم ادین بمراع كانیة استخدام وضعیات تعلم متعددة المعارف من نفس المیدان أو مشتركة بین عدة می

  فیما بینھا وانسجامھا مع سیاق بناء الكفاءات العرضیة أو غرس القیم و تنصیب الكفاءات الشاملة في كل مستوى.
   كبار الصحابـة:حیاة * السیـرة النبویـة و

ارف المندرجة یغلب الطابع السر ن المع ر م ز كثی ي الوضعیات األخرى ، لتمی دي لوضعیات التعلم في ھذا المیدان على غیره من أشكال و أسالیب التعلم ف
ي شخصیة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دة ف ة مجس ن مساحات دینی ا م ا یطبعھ  . وسیرتھ في سیاقھ بخصائص تجعلھا أقرب إلى التاریخ منھا إلى التربیة اإلسالمیة ، لوال م

ا واس تعلم فیھ ائق و تجالالعطرة، وسیرة بعض أصحابھ الكرام و مناقبھم ومع ذلك فالحاجة أكیدة إلى االستعانة بالوسائل  المدعمة إلرفاق نشاطات ال ء الحق
ةالمعلومات بحوارات و ة و األخالق العالی یم النبیل ر والق دوة  مناقشات ھادفة الغایة منھا الوصول إلى استخالص العب ة و الق ف الحكم داث و المواق ن األح م

ین  ن ب ع المحیط وم ف وضعیات التواصل م ي مختل الوسائل الحسنة وتعزیزھا بفرض التكریس و التجسید في سلوكیات المتعلمین العلمیة منھا و العملیة ف
  ي یدعم و یخدم نشاط اللغة العربیة في القراءة و التعبیر).المقترحة : الخرائط، صور ألماكن أو معالم أو آثار كتب، وثائق و غیرھا (وھذا الطابع السرد

  : قصـص األنبیـاء* 
واألخالق  للقصة الھادفة دور تربوي و اثر بالغ على عقل المتعلم ووجدانھ و سلوكھ، وأحسن القصص المساعدة على تربیة النشئ على األعمال الصالحة  

ر و الفاضلة، و أفضلھا و أقواھا أثرا على سلوك قصص  دفھا استخالص العب اء ھ بعض األنبی ص ل دان قص ذا المی ي ھ األنبیاء علیھم السالم و قد أدرجت ف
و ھي المعارف  -لىالحكم البالغة و السلوك الحسن في الطاعة، والصبر، و الشكر على النعم ، والدعوة إلى الحق و غیرھا التماسا للخیر و نیل رضا هللا تعا

دعم و السلوكیات الجدیرة بالتكر ف م داث و المواق ر للعواطف و العرض المشوق لألح ص المثی ى الق ة عل ة قائم تعلم بوضعیات تعلمی یس في شخصیة الم
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اآلداب و األخال ا ، ب واعظ المستخلصة منھ ط الم ب والمراجع المناسبة ورب ع االستعانة بالكت ین م یا و مستوى المتعلم ق اإلسالمیة بالوسائل المتاحة تماش
  في میدان األخالق واآلداب اإلسالمیة .بواسطة اإلدماج 

  توضیحات خاصة بكیفیة التعامل مع جدول البرنامج لكل سنة ـ  3
  یتضمن جدول البرنامج مجموعة من المصطلحات ینبغي معرفة معانیھا وكیفیة التعامل معھا، وھي :

ن سنوات التعلیم االبتدائي على ضوء ملمح التخرج. وتصاغ بشكل تعبر عن التصور العام لكفاءة المتعلم في نھایة السنة مالكفاءة الشاملة :  1.3
، وھذه الكفاءة یشمل األداءات أو التصرفات أو اإلنجازات التي یستطیع المتعلم القیام بھا في وضعیات محددة من خالل تجنید الموارد المناسبة وتوظیفھا

  ھي المحددة لما یأتي في بقیة عناصر الجدول.
جموعة من الخصال والمكارم األخالقیة التي تم انتقاؤھا بانسجام استنادا إلى غایات المادة، والمالمح وفحوى منصوص الكفاءة ھي مالقیم :  2.3

مسك بمقومات الشاملة، وموارد المادة في مختلف میادینھا، لتكون محل التعلمات، وغایتھا القصوى ھي بناء كفاءات المتعلم. كاالعتزاز باإلسالم، والت
تدرج تماشیا یة الوطنیة واالستقامة، والتضامن، واإلحسان، والمحافظة على البیئة وغیرھا، وقد أدرجت في برنامج مختلف سنوات التعلیم االبتدائي بالالھو

قیم ستتكرر في كل  وخصائص نمو المتعلم في كل مستوى من النواحي الفكریة والمعرفیة والمھاریة والبدنیة وغیرھا والكفاءات المستھدفة. ومع ذلك ھناك
ي، وبالممارسة مستوى باعتبارھا أكبر من أن تكتسب في مستوى واحد أو نشاط تعلمي معین، كما أنھا تزداد تعقیدا بنمو المتعلم وتقدمھ في المسار الدراس

  على العالم).والتكرار. (القیم األخالقیة واالجتماعیة والجمالیة المرتبطة بالھویة، الضمیر الوطني، المواطنة، التفتح 
ھي الكفاءات التي تسھم بھا المادة في تكوین شخصیة المتعلم من الجوانب المختلفة وفقا للمالمح األفقیة التي تشترك في الكفاءات العرضیة :  3.3

عكس كفاءة المتعلم داخل ملمح تحقیقھا كل المواد بمساھمات معینة في مرحلة أو طور أو سنة من سنوات التعلیم االبتدائي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ت
و وضعیات المادة نفسھا وبشكل أفقي، وذلك بالتحكم في توظیف الموارد المكتسبة من میادین النشاط للمادة واستظھارھا بممارسات سلوكیة في مواقف أ

  ضمـن أربعـة محـاور ھـي :جدیدة متعلقة بنفس المادة أو بغیرھا من المواد، أو في التواصل الیومي للمتعلم في المحیط. وتنـدرج 
  كفاءات ذات طابع فكري، مثل استخدام التفكیر المنطقي واالستدالل الموضوعي لتعلیل مواقف سلوكیة معینة. -
  كفاءات ذات طابع منھجي، مثل استخدام أدوات المادة لتحسین نوعیة االتصال والخطاب الدیني في المحیط والبحث واالستدالل. -
  تواصلي، مثل ممارسة أسلوب الحوار البناء في التواصل مع الغیر، وتقبل الرأي المخالف. كفاءات ذات طابع -
  كفاءات ذات طابع شخصي اجتماعي، مثل المساھمة اإلیجابیة في تقویة عوامل التماسك االجتماعي في المحیط. -

  تم تحدید  ستة میادین للنشاط التعلیم و التعلم ھي : و في التربیة اإلسالمیة ’ ھي مجاالت أو محاور النشاط للمادة  المیـادیـن : 4.3
  میدان حفظ النصوص الشرعیة و استظھارھا : قرأن كریم و حدیث نبوي شریف  -
 میدان العقیدة اإلسالمیة . -
 میـدان العبادات . -
 میدان المعامالت ( آداب و أخالق إسالمیة )  -
 الصحابة الكبارحیاة میدان السیرة النبویة  و -
 میدان قصص األنبیاء علیھم السالم . -
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ھي الكفاءات المعبرة عن تحكم المتعلم في ممارسة سلوكیات معیّنة في نھایة مسار تعلمي في میدان من المیادین الستة الكفـاءات الختامیـة :  5.3
 –منھجیة المكتسبة في وضعیات حل إشكالیة معیّنة في المحیط المحددة للتربیة اإلسالمیة من خالل توظیف الموارد المعرفیة أو القیمیة أو السلوكیة أو ال

رتبطة بأحد مثل تناول النصوص الشرعیة في الوضعیات المناسبة للتالوة أو االستدالل أو للتطبیق بالنسبة للمیدان األول، فكل كفاءة ختامیة محددة م
  شاملة لبرنامج كل سنة والقیم المدرجة ضمنھ وضمن الكفاءات العرضیة بانـسجام.   المیادین الستة المذكورة، وھي مستوحاة من مالمح التخرج والكفاءة ال

ھي العناصر أو األجزاء المكونة للكفاءة الختامیة في الجدول وتتضمن التحكم في الموارد وفي توظیفھا في شكل عملیات مـركبـات الكفـاءة :  6.3
والتي تثبت تحقیقھا عندما یستطیع المتعلم إظھارھا بصفة مندمجة في نشاط أو وضعیة، وھي  تدخل في تركیبة حسن التصرف الذي تعبر عنھ الكفاءة،

 مستمدة من نصوص الكفاءة الختامیة، مثال: مركبات الكفاءة الختامیة المتعلقة بمیدان النصوص الشرعیة، والتي تأتي على الشكل االتي:
 الحفظ الجید  -
 تدالل، التطبیق).التناول الصحیح في (التالوة، االس -ـ
 التوضیح المناسب  -
 وضعیات االستعمال.  -

ھي مجموعة المعارف أو الموارد التي تدخل في تركیبة الكفاءة الختامیة، وھي مستمدة من مصفوفة الموارد حسب المحتویـات المعرفیـة :  7.3
  میادین المادة في البرنامج الخاص بكل سنة من سنوات التعلیم االبتدائي.

  امسة.یز بطبیعة المستوى و النشاط الخاص بكل میدان و السنة الدراسیة و التدرج في التوسع و التعمق تصاعدیا من السنة األولى إلى السنة الخویتم
   أنماط من وضعیـات تعلمیـة : 8.3

لجدول لھذا الجانب، حیث ال یمكن األمثلة المقترحة في الجدول صیغت في قالب عام دون التفاصیل العتبارات متعلقة بالفضاء المخصص في ا
بالتعلم فیھا، عرض الوضعیة بجمیع مكوناتھا ومجریاتھا وأھدافھا، وإنما أشیر إلیھا بإیجاز إلعطاء فكرة لألستاذ حول إشكالیاتھا والنشاطات المرتبطة 

المادة في مختلف میادینھا ومستویاتھا، ومن خالل فاسحا لھ المجال لصناعة وضعیات اكثر تفصیال، واستجابة لمتطلبات قسمھ وخصوصیة بناء كفاءات 
ا ھي الوضعیة االستعانة واالستئناس بنموذج الوضعیات التعلمیة المقترحة كعینة في ھذه الوثیقة. وتصور إطارھا في ضوء اإلجابة عن األسئلة اآلتیة: م

المیذ للمعالجة؟ ھل للوضعیة داللة (معنى)عند المتعلمین؟ (الواقع المعیش، التعلیمة المناسبة لبناء الكفاءة المستھدفة؟ ھل الوضعیة تطرح مشكلة على الت
ي المھام االھتمامات، استدعاء المعارف القبلیة). ھل الوضعیة مثیرة للتعلم (المعارف القبلیة غیر كافیة، والحل یتطلب معارف جدیدة ما ھي؟ ما ھ

لیمیة منھا؟ ما ھي الوسائل المعینة الفردیة منھا والجماعیة؟ ما ھي اختیارات التقویم المرافق والنشاطات المطلوبة من المتعلمین؟ وما ھي األھداف التع
ا ھي الوضعیة لعملیات التعلم في كل نشاط ومھمة (التقویم، التكوین)، ما الوضعیة اإلدماجیة المناسبة لحمل المتعلمین على إدماج تعلماتھم مرحلیا؟ م

اكتساب الكفاءة المستھدفة أو مستوى منھا. (نھایة التعلم). ما الزمن المطلوب لإلنجاز؟ وبإمكان األستاذ اقتراح وضعیة تعلمیة التقویمیة الكفیلة بالتحقق من 
  واحدة لكل موضوع أو لعدة مواضیع، مع مراعاة طبیعة االنسجام والتوافق المحوري واألھداف. 

عیة المنتوج المنتظر من المتعلم، حیث كل معیار یعبر عن شرط من شروط النوعیة ھي الصفات الممیزة لنومعاییـر التقویـم ومؤشراتھ :  9.3
ل معیار المتوفرة في المنتوج المحصل علیھ من المتعلم بعد التعلم، وترتبط المعاییر بموضوع الكفاءة الختامیة لكل میدان في كل مستوى. ویصاغ ك

  م منعوت بصفة إیجابیة مثل التقدیم الصحیح للجواب.باستعمال اسم ذي داللة إیجابیة مثل صحة الجواب أو اس
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  : معاییر التقویم الخاصة بالكفاءة الختامیة المتعلقة بالنصوص الشرعیة السابقة الذكر مثـال
  : صحة االستظھارالمعیار

  الشرح المناسب -: سالمة القراءة والتالوة  المؤشرات
  مناسبة االستدالل للوضعیات

: المالحظ أنھ لم یخصص في الجدول عمود للمؤشرات، حیث أدرجت المؤشرات تحت المعاییر مباشرة الرتباطھا بھا،  تمالءمة التطبیق للوضعیا
  وللتدقیق في مستوى ونوعیة المنتوج المحصل من المتعلمین.

ا بھ اییر مباشرة ؛ الرتباطھ ة والمالحظ أنھ لم یخصص في الجدول عمود للمؤشرات، حیث أدرجت المؤشرات تحت المع ي مستوى ونوعی دقیق ف ا ، وللت
  المنتوج المحصل من المتعلمین.

ھو الزمن المقدر للمسار ومساعي إنجاز التعلمات في كل میدان من میادین التربیة اإلسالمیة اعتبارا لحجم الكفاءة الختامیة الحجـم الساعـي :  10.3
أسبوعا في السنة، مع ترك ھامش من الوقت للمعالجة  32سبوعیا على امتداد المستھدفة فیھ، والزمن المقرر رسمیا للمادة الذي ھو ساعة ونصف أ

دة والعبادات، البیداغوجیة واإلدماج والفروض واالختبارات. سواء ضمن المیدان الواحد، أو ضمن عدة میادین (التعلم المحوري) كالدمج بین مواضیع العقی
  یمكن توفیر الجھد والوقت مع تحقیق نفس األھداف.  أو بین النصوص الشرعیة واألخالق أو غیرھا، والذي بھ

  ـ اقتراح مخطط التعلم السنوي (الطور األول )  4
  ـ المستوى : السنة األولى ابتدائي 1.4

  -ساعة  18 -أسبوعا  12الفصل األول : 
الزمن المقدّر   الموارد المستھدفة   الكفاءات الختامیة   المیدان  المقطع

  للنشاطات
  ظات توجیھات ومالح

01  
حفظ النصوص 

  واستظھارھا

یستحضر المتعلم في وضعیات التواصل المناسبة 
ما حفظ من القرآن الكریم والحدیث النبوي 

 الشریف ویوظفھ

سورة الفاتحة ، سورة الناس 
سورة الفلق، اإلخالص ، ، 

  النصر ، الكوثر
 (التالوة والحفظ والتوظیف).

  ساعات 05

سب یخصص من الوقت اإلجمالي ما ینا
  لتحفیظ السور ، واستظھارھا.

من أسس العقیدة 
  اإلسالمیة

نطقا صحیحا ویعدّد أركان النطق بالشھادتین 
، ویسمي هللا تعالى ویحمده في وضعیات اإلسالم
 .مناسبة

  أركان اإلسالم
 الشھادتان 

 النطق واالستعمال.
  ساعة  04

دقیقة  45تقدم كل منھما في حصتین ذات 
التعرف ، والثانیة ، أحدھما لالكتشاف و

  للتلقین والحفظ واالستظھار.

مبادئ في 
  العبادات

یمارس المتعلم الطھارة الحسیة في الوضعیات 
المتعلقة بنظافة المحیط  من خالل نظافة جسمھ 

 وبدنھ ومكان تواجده، ویسمي الصلوات الخمس.

الطھارة الحسیة : طھارة 
  ، طھارة الثوبالجسم 

 
 المعرفة والممارسة.

ساعة و  01
  دقیقة 30

یعتمد في الوضعیات على أسلوب المعاینة 
  والممارسة الواقعیة.

تماد أسلوب المعاینة والممارسة مع اع  ساعات 06آداب التحیة ،األدب مع یمارس المتعلم اآلداب واألخالق اإلسالمیة األخالق واألداب 

 

 

 



      
 االبتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرحلة التعلیم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمیةالمرافقة لمنھج التربیة اإل الوثیقة

 9 2016وزارة التربیة الوطنیة  

المكتسبة في وضعیات التواصل مع المحیط البیئي   اإلسالمیة
 واالجتماعي

  الوالدین 
 التحكم والتوظیف.

إمكانیة الربط في وضعیة واحدة بین 
 اآلیات واألنماط السلوكیة.

   دقیقة. 30ساعة و  01أسبوع التقویم والمعالجة الدوریة المحتملة ـ   
ّم في الموارد   مؤشّرات التحك

 .االستظھار الصحیح للسور وحسن استعمالھا في الوضعیات المناسبة 
 طق بالشھادتین وحسن استعمال التسمیة والحمدلة . سالمة الن 
 حسن العنایة بنظافة الجسم 
  الممارسة الصحیحة والیومیة لخلق التحیة واالستئذان  

  تجنید الموارد وإدماجھا
  .البسملة عند قراءة القرآن العظیم 
  .الطھارة الحسیة وأثرھا على سالمة البیئة 
  في مختلف المیادین ، حسن استحضار المعارف المترابطة عضویا

  وإدماجھا في وضعیات الممارسة كأدب التحیة واالستئذان .
  -ساعة  15 - أسابیع  10الفصل الثاني : 

الزمن المقدّر   الموارد المستھدفة   الكفاءات الختامیة   المیدان  المقطع
  للنشاطات

  توجیھات ومالحظات 

02  
حفظ النصوص 

  واستظھارھا

لوضعیات من یستحضرا لمتعلم ما یناسب ا
 النصوص الشرعیة المحفوظة ویوظفھا 

آیة التحیة ، آیة 
 االستئذان 

(التالوة والحفظ 
 والتوظیف).

ساعات و  04
  دقیقة. 30

دقیقة لتشخیص المعارف  45تخصص حصة ذات 
  - استظھار سور وآیات سابقة  –القبلیة 

من أسس العقیدة 
  اإلسالمیة

أسماء  یعدد المتعلم أركان اإلیمان ویذكر بعض
هللا الحسنى في المواقف والوضعیات 

 المناسبة.

 التسمیة 
  ساعات. 03 النطق واالستعمال.

حصص للمراجعة والترسیخ والتأكید على التحكم 
  في المعارف وحسن الممارسة.

مبادئ في 
  العبادات

 یعرض المتعلم كیفیة الوضوء والصالة  -
 ویحسن ممارستھا 

الطھارة الحسیة :  
 ان.طھارة المك

المعرفة 
 والممارسة.

ساعة و  01
  دقیقة. 30

حصتان للمراجعة والترسیخ وحسن التناول 
  والممارسة. 

 واآلداباألخالق 
  اإلسالمیة

یمارس المتعلم اآلداب واألخالق اإلسالمیة 
المكتسبة في وضعیات التواصل مع المحیط 

 البیئي واالجتماعي.

أداب األكل ،آداب 
  النوم 

 التحكم والتوظیف.

ساعات و  04
  دقیقة. 30

ربط األخالق بالنصوص الشرعیة ، والتركیز 
على حسن التصرف والممارسة الفعلیة في 

  المحیط.
  دقیقة. 30ساعة و  01أسبوع التقویم والمعالجة الدوریة المحتملة ـ   

ّم في الموارد   مؤشّرات التحك
 .حسن استظھار اآلیات ، واستعمالھا في الوضعیات المناسبة  
 تناول التسمیة ، واستعمالھا وفق الحاجة.  حسن  
  . حسن العنایة بنظافة الثیاب 
 .حسن التصرف ، وتطبیق الخلق اإلسالمي المكتسب  

  تجنید الموارد وإدماجھا
  أمام وضعیات إشكالیة معینة یستحضر المتعلم

المعارف المناسبة ، ویوظفھا مدمجة في  حلھا : كآیة 
  التحیة ، وآیة االستئذان .  

 لبسملة عند قراءة القرآن العظیم. ا 
  الممارسة الصحیحة والیومیة ألدب إماطة األذى
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  وخلق التعاون.
 - ساعة  15 - أسابیع  10الفصل الثالث : 

الزمن المقدّر   الموارد المستھدفة   الكفاءات الختامیة   المیدان  المقطع
  للنشاطات

  توجیھات ومالحظات 

03  

حفظ النصوص 
  واستظھارھا

لمتعلم ما یناسب الوضعیات من النصوص یستحضرا 
 الشرعیة المحفوظة ویوظفھا 

 آیة التعاون. 
  

األحادیث : الصدق ، 
  الرفق بالحیوان

(التالوة والحفظ 
  والتوظیف).

 

ساعات و  04
  دقیقة. 30

تخصص حصتان لسورة الكوثر : واحدة 
  للتلقین والحفظ ، وأخرى لالستظھار.

من أسس العقیدة 
  اإلسالمیة

المتعلم أركان اإلیمان ویذكر بعض أسماء هللا  یعدد
 الحسنى في المواقف والوضعیات المناسبة.

 الحمدلة.
 النطق واالستعمال.

 30ساعة و 01
  دقیقة.

تأكید وترسیخ المعارف لدى المتعلم ، 
  وتمكینھ من الممارسة الواعیة والفعالة.

  یعرض المتعلم كیفیة الوضوء والصالة -  مبادئ في العبادات
 ویحسن ممارستھا 

  الصلوات الخمس 
 المعرفة والممارسة.

 30ساعة و 01
  دقیقة.

التركیز على التناول الصحیح تذكرا 
  وتوظیفا.

األخالق واألداب 
  اإلسالمیة

یمارس المتعلم اآلداب واألخالق اإلسالمیة المكتسبة 
 في وضعیات التواصل مع المحیط البیئي واالجتماعي.

 آداب الطریق
التأكید على التوظیف المناسب ، وحسن   ساعات. 03 والتوظیف.التحكم 

  الممارسة في المحیط.
  دقیقة. 30ساعة و  01أسبوع التقویم في نھایة السنة ـ   

ّم في الموارد   مؤشّرات التحك
  .القراءة السلیمة للمحفوظ من النصوص. وحسن االستعمال في الوضعیات  
 ناسبة. حسن استعمال الحمدلة في الوضعیات الم  
  .العنایة بنظافة المكان  
  .إبراز مظاھر طاعة الوالدین  في السلوك الیومي  
 .ربط األخالق باآلیات واألحادیث   

  تجنید الموارد وإدماجھا
  .سالمة الحفظ واالستظھار للنصوص وفقا للوضعیات  
 ، حسن تناول المعرفة الخاصة بالطھارة في الوضعیات المناسبة  
 خالقیة المكتسبة وممارستھا في المحیط.التحكم في القواعد األ  

ا مها دور ات الموزعة على الفصول الثالثة ، وتقو ة وفقا للمر ا على مدار السنة الدراس ج ة  تدر ه : یتم بناء الكفاءات الختام   . تنب
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ة ابتدائي 2.4   ـ المستو : السنة الثان
  -ساعة  18 - أسبوعا  12الفصل األول : 

الزمن المقدّر   الموارد المستھدفة   الكفاءات الختامیة   المیدان  المقطع
  للنشاطات

  توجیھات ومالحظات 

01  

حفظ النصوص 
  واستظھارھا

یحسن المتعلم استظھار ما حفظ من القرآن الكریم 
والحدیث النبوي الشریف في وضعیات أداء 
العبادات ومواقف الذكر والتعلم وتصحیح مظاھر 

 سلوكیة 

: المسد، السور
  افرون، قریشالك

(التالوة والحفظ 
  والتوظیف).

 

  15سا و 05

تخصیص الحصة األخیرة كاملة الستظھار كل 
  سورة وحدیث.

من أسس 
العقیدة 
  اإلسالمیة

یعدد المتعلم أركان اإلیمان واإلسالم، ویدرك حقیقة 
اإلیمان با ومالئكتھ، ویذكر بعض أسماء هللا 

في  الحسنى في وضعیات التذكر ویبدي أثرھا
 مواقف العبادة والتواصل مع المحیط

 أركان اإلیمان. 
من أسماء هللا 

  الحسنى:
 القادر  –الواحد 

  30سا و 04

تقدیم األركان في أربع حصص لصعوبة 
مضامینھا، والتمكن من حفظھا واستظھارھا 

  في ھذا المستوى. 

  مبادئ
  في العبادات

یحسن تناول المعارف المتعلقة بالطھارة والوضوء 
الصالة في مواقف االستظھار الشفھي، ویوظفھا و

 في وضعیات الممارسة المتعلقة بأداء الشعائر 

كیفیة أداء  -
 الوضوء.

 
  15سا و 02

عدم الدخول في التفاصیل : فرائض ، سنن ، 
  مستحبات وغیرھا. 

األخالق واألداب 
  اإلسالمیة

یجسد المتعلم بسلوكھ الیومي في تواصلھ مع 
 عارف والقیم السلوكیة المكتسبة المحیط جملة الم

 آداب المسجد   -

  سا 03

اعتماد أسلوب المعاینة الحیة والحوار الھادف 
مع إمكانیة الربط بین السلوك المستھدف 

 والنصوص الشرعیة. 

  السیرة النبویة

یقدم المتعلم صورة مختصرة عن حیاة الرسول 
تھ العطرة ملسو هيلع هللا ىلص في طفولتھ وشبابھ، ویقتدي بسیر

وسیرة الصحابیین أبي بكر وخدیجة رضي هللا 
 عنھما 

مولد الرسول  -
ساعات  01 ملسو هيلع هللا ىلص 

  دقیقة. 30و

استنطاق الصور والمشاھد بالحوار ، وتقدیم 
عناصر القصة بإیجاز ، واتباعھا بالحوار 

  الستنتاج واستخالص المعارف.

   دقیقة. 30ساعة و  01لة ـ أسبوع التقویم والمعالجة الدوریة المحتم  
ّم في الموارد   مؤشّرات التحك

 .حسن استظھار السور ، واستعمالھا في الوضعیات المناسبة  
 .حسن عرض أركان اإلیمان وفقا لحدیث جبریل 
  .عرض كیفیة الوضوء بوضعیات شفویة وعملیة عرضا صحیحا 
  .ممارسة آداب المسجد في وضعیات التواصل في المحیط 

  تجنید الموارد وإدماجھا
  حسن التصرف في استخدام المعارف والسلوكات المترابطة وإدماجھا في إطار حل

إشكالیات في المحیط ، وممارسة الشعائر ومختلف السلوكات، كاستظھار ما یناسب من 
 الشریف ، وتوظیفھا قراءة أو استدالال.  القرآن الكریم أو الحدیث

  الممارسة الواعیة لآلداب واألخالق اإلسالمیة المكتسبة وفقا لمبادئھا وأحكامھا
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  وتناولھا صحیحة في وضعیات   الموجز والصحیح لحیاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص األولى : المولد .التقدیم 
 .الربط الصحیح بین مبادئ العقیدة والممارسات السلوكیة والتعبدیة 
 ة. ممارسة كیفیة أداء الوضوء والصالة وفقا لمراحلھا المكتسب 
  الوحدانیة ، القدرة  –االستشھاد بأسماء هللا الحسنى في المواقف المناسبة– 
 .العرض الجید لمولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ونسبھ ، واالقتداء بھ في سلوكھ  

  
  -ساعة  15 - أسابیع  10لفصل الثاني : ا

الموارد   الكفاءات الختامیة   المیدان  المقطع
  المستھدفة 

 الزمن المقدّر
  للنشاطات

  توجیھات ومالحظات 

02  

حفظ النصوص 
  واستظھارھا

یحسن المتعلم استظھار ما حفظ من القرآن الكریم 
والحدیث النبوي الشریف في وضعیات أداء العبادات 

 ومواقف الذكر والتعلم وتصحیح مظاھر سلوكیة 

: الفیل ، السور
 الماعون، العصر

(التالوة والحفظ 
  والتوظیف).

 

ساعات  05
  دقیقة. 15و 

دقیقة لالستظھار وتقییم  45تخصص حصة ذات 
  األداء.

من أسس 
العقیدة 
  اإلسالمیة

یعدد المتعلم أركان اإلیمان واإلسالم، ویدرك حقیقة 
اإلیمان با ومالئكتھ، ویذكر بعض أسماء هللا 
الحسنى في وضعیات التذكر ویبدي أثرھا في مواقف 

 العبادة والتواصل مع المحیط

 اإلیمان. أركان 
من أسماء هللا 

  الحسنى:
 –الخالق  –

 الرازق

ساعة و  01
  دقیقة. 30

إمكانیة االستعانة بالكتاب المدرسي وصور مناسبة 
  للكشف عن المعلومات واستخالصھا.

مبادئ في 
  العبادات

یحسن تناول المعارف المتعلقة بالطھارة والوضوء 
والصالة في مواقف االستظھار الشفھي، ویوظفھا 

 ي وضعیات الممارسة المتعلقة بأداء الشعائر ف

كیفیة أداء  -
  )1الصالة. (

 
  دقیقة. 45

ال صالة بال وضوء ، یتعرف المتعلم على وجوب 
الوضوء بالنسبة للصالة ، ثم التدرب على أدائھما 

  - التركیز على الممارسة للترسیخ –معا 

 واآلداباألخالق 
  اإلسالمیة

في تواصلھ مع المحیط  یجسد المتعلم بسلوكھ الیومي
 جملة المعارف والقیم السلوكیة المكتسبة 

آداب الحدیث 
ساعات  04 والحوار

  دقیقة. 30و 

استغالل الفرص والمناسبات والمالحظات الیومیة 
واتخاذھا كوضعیات الستخراج العبر والمغازي 
األخالقیة ، وتوظیفھا في إكساب المتعلمین اآلداب 

  واألخالق المستھدفة.
  

  لسیرة النبویةا

یقدم المتعلم صورة مختصرة عن حیاة الرسول صلى 
هللا علیھ وسلم في طفولتھ وشبابھ، ویقتدي بسیرتھ 
العطرة وسیرة الصحابیین أبي بكر وخدیجة رضي هللا 

 عنھما 

 نسبھ الشریف  -
ساعة و  01

  دقیقة. 30

التركیز على استخالص العبر والمواعظ من السیرة 
  . النبویة وأخالقھ ملسو هيلع هللا ىلص

  دقیقة. 30ساعة و  01أسبوع التقویم والمعالجة الدوریة المحتملة ـ   
ّم في الموارد     مؤشّرات تجنید الموارد وإدماجھا  مؤشّرات التحك
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 .حسن استظھار السور ، واستعمالھا في الوضعیات المناسبة  
  .حسن تناول أسماء هللا الحسنى ، واستعمالھا وفق الحاجة  
 ا. الذكر الصحیح للصلوات الخمس ومواقیتھ  
 .حسن التصرف ، وتطبیق الخلق اإلسالمي المكتسب  

  .سالمة الحفظ واالستظھار للنصوص وفقا للوضعیات 
  الخلق  ، الرزق –االستشھاد بأسماء هللا الحسنى في المواقف المناسبة  
 ، حسن تناول المعرفة الخاصة بالصالة في الوضعیات المناسبة  
 القواعد األخالقیة المكتسبة من آداب الحدیث والحوار  التحكم في

  وممارستھا في المحیط.
 -ساعة  15 - أسابیع  10الفصل الثالث : 

الموارد   الكفاءات الختامیة  المیدان  المقطع
  المستھدفة

الزمن 
  توجیھات ومالحظات  المقدّر

03  

حفظ النصوص 
  واستظھارھا

الكریم والحدیث یحسن المتعلم استظھار ما حفظ من القرآن 
النبوي الشریف في وضعیات أداء العبادات ومواقف الذكر 

  والتعلم وتصحیح مظاھر سلوكیة 

  : األحادیث
ّق  حدیث یتعل
  بصفات المسلم، 
ّق  حدیث یتعل

 بالعلم.

  سا 06

دقیقة لسورة العصر :  45تخصص حصتان ذات 
  واحدة للتلقین والحفظ ، واألخرى لالستظھار.

من أسس العقیدة 
  اإلسالمیة

یعدد المتعلم أركان اإلیمان واإلسالم، ویدرك حقیقة اإلیمان 
با ومالئكتھ، ویذكر بعض أسماء هللا الحسنى في وضعیات 
 التذكر ویبدي أثرھا في مواقف العبادة والتواصل مع المحیط

 أركان اإلیمان. 
من أسماء هللا 

  الحسنى:
 الرحیم.

سا  01
  30و

المتعلم ، وتمكینھ من  تأكید وترسیخ المعارف لدى
  الممارسة الواعیة.

مبادئ في 
  العبادات

یحسن تناول المعارف المتعلقة بالطھارة والوضوء والصالة 
في مواقف االستظھار الشفھي، ویوظفھا في وضعیات 

 الممارسة المتعلقة بأداء الشعائر 

كیفیة أداء  -
  )2الصالة. (

 
  سا  02

رف وحسن التركیز على التناول الصحیح للمعا
  التصرف في توظیفھا.

 واآلداباألخالق 
  اإلسالمیة

یجسد المتعلم بسلوكھ الیومي في تواصلھ مع المحیط جملة 
 المعارف والقیم السلوكیة المكتسبة 

  ـ احترام الكبیر
زیارة األقارب  -
. 

سا  02
 30و

استخدام أسلوب الحوار واستغالل مواقف حیاتیة من 
ألخالق المستھدفة ، یشارك المحیط الستنباط اآلداب وا

  المتعلم فیھا بفعالیة ، مع التركیز على الممارسة.

  السیرة النبویة
یقدم المتعلم صورة مختصرة عن حیاة الرسول صلى هللا 
علیھ وسلم في طفولتھ وشبابھ، ویقتدي بسیرتھ العطرة 

 وسیرة الصحابیین أبي بكر وخدیجة رضي هللا عنھما 

رضاعتھ صلى 
سا  01 وسلمهللا علیھ 

 30و

التركیز على العبر والمواعظ من سیرتھ ملسو هيلع هللا ىلص ، 
  واالقتداء بأخالقھ.

  دقیقة. 30ساعة و  01أسبوع التقویم في نھایة السنة ـ   
ّم في الموارد:     مؤشّرات التحك

القراءة السلیمة للمحفوظ من السور واآلیات و  -
ال في األحادیث النبویة الشریفة وحسن االستعم
 الوضعیات. واالستدالل المناسب للمواقف.

  تجنید الموارد وإدماجھا
  االستظھار السلیم للنصوص الشرعیة قراءة واستدالال واستعماال.

 .التقدیم الصحیح ألسس العقیدة المكتسبة ، وإظھار أثرھا في السلوك  
 ائھما بتحكم.العرض الصحیح لكیفیة الوضوء والصالة ، وأد  
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  .تقدیم أركان اإلیمان وفقا لحدیث جبریل 
  االستظھار الصحیح ألسماء هللا الحسنى

 مطابقة االستظھار للوضعیات. و المقررة.
  صحة العرض لكیفیة الصالة ، مع سالمة

الممارسة عملیا ، ومالءمة الممارسة 
 للوضعیات. 

 سالمي في المحیط. حسن إظھار الخلق اإل
 ربط األخالق باآلیات واألحادیث. و
  .صحة التقدیم بإیجاز  

  .إبراز مظاھر السلوك الحسن في المحیط وفقا للضوابط المكتسبة  

  . تنبیھ : یتم بناء الكفاءات الختامیة  تدریجیا على مدار السنة الدراسیة وفقا للمركبات الموزعة على الفصول الثالثة ، وتقویمھا دوریا
  ـ اقتراح مخططات تعلمیة لتنمیة الكفاءة 

  السنة األولى ابتدائي أوال : المستوى :
  المیدان : األخالق واآلداب اإلسالمیة  

  یمارس المتعلم اآلداب واألخالق اإلسالمیة المكتسبة في وضعیات التواصل مع المحیط البیئي واالجتماعي الكفاءة الختامیة المستھدفة :
ُمْ من سورة النساء : (( 86اآلیة الكریمة رقم  السند الشرعي : یت ِ یّ ا حُ َ ِذ إ َ دُّوھَا و ُ ْ ر َو ا أ ھَ ْ ن ِ َ م سَن ْ َح أ ِ یُّوا ب َحَ یَّةٍ ف ِ تَح ِ   )).ب

  :  المركبات المستھدفة
 المعرفة األولیة ببعض السلوكات الفردیة، األسریة، االجتماعیة والبیئیة .1
 معرفة وضعیات التطبیق والممارسة .2
  التطبیق والممارسة في المحیط .3

  ط  ـ احترام الذات واآلخرین ـ التحكم في أدوات االتصال اللغویة : ـ التواصل اإلیجابي في المحی الكفاءات العرضیة
  االحترام ، المبادرة اإلیجابیة ، التفتح على الغیر ، التضامن ، المحبة ، األخوة ، التعاون، المحافظة على البیئة، استثمار الوقت.  القیم :

  : صور. تبادل التحیة في القسم، الخبرات القبلیة للمتعلمین في االستئذان، الطاعة، األكل، التعاون، البیئة، الحوار... الوسائل
ّمات  ويّ الوضعیة المشكلة لتوجیھ وضبط التعل نھم الق ، منھم الضعیف وم ّ . : یتعامل الناس فیما بینھم، ویحتاج كلّ منھم إلى اآلخر، فمنھم الفقیر ومنھم الغني

ت ك االس ة وتسود في معامالتھم مجموعة من األخالق واآلداب. اذكر كیف یحافظ الناس على حسن العالقة فیما بینھم ومع محیطھم وبیئتھم. یمكن عانة باألمثل
  التالیة: التحیة، طاعة الوالدین، التعاون، إماطة األذى عن الطریق.

  سیرورة التعلم:
  ض السلوكات الفردیة، األسریة، االجتماعیة والبیئیة المعرفة األولیة ببع المركبة األولى:

  : التحیة، االستئذان، آداب األكل، استثمار الوقت.الفردیة
  : طاعة الوالدیناألسریّة
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  : التعاوناالجتماعیة
  الرفق بالحیوان، إماطة األذى عن الطریقالبیئیة: 

ة، : ـ وضع المتعلمین في وضعیات تبادل الالوضعیة التعلمیة الجزئیة اكن مختلف ات وأم ي أوق تحیة ، االستئذان، التعاون، أو استغالل موقف من المحیط، ف
فاتھم. ّ   ومالحظة تصر

  :النشاطات
- . ّ   بیان أھمیة السلوكات في العالقات االجتماعیة بین الناس والتواصل مع المحیط البیئي

  في الحیاة الفردیة واألسریة واالجتماعیة والبیئیة. ـ عرض صور لسلوكات متنوعة في المحیط على المتعلمین: استخرج أفضل سلوك
  التعرف على بعض السلوكات الفردیة واألسریة واالجتماعیة، كآداب التحیة واالستئذان والتعاون... -
  ـ عرض السندات الشرعیة على السبورة للقراءة واالستدالل والربط. ( انظر برنامج السنة األولى). -
  السبورة یتم تحفیظ السندات الشرعیة.بالمحو التدریجي على  -

  المركبة الثانیة: معرفة وضعیات التطبیق والممارسة
في طریقك إلى المدرسة، التقیت ببعض زمالئك ورافقتھم، فجرى بینكم تبادل التحیة والحدیث عن الطاعة واالستئذان والتعاون الوضعیة التعلمیة الجزئیة: 

  من ھذا الحوار في مجال استعمال األخالق السالفة الذكر، مستعینا بما تعرفھ من آیات وأحادیث نبویة.غیرھا من األخالق، اذكر ما استفدتھ 
  : النشاطات

 تمثیل بعض الوضعیات في القسم 
 االستدالل بنصوص شرعیة 
 (ممارسة الخلق من طرف التالمیذ) عرض وضعیات تطبیقیة مناسبة لكل خلق  

  ي المحیطالتطبیق والممارسة فالمركبة الثالثة: 
  ھناك أماكن وأوقات ومواقف یمكنك فیھا ممارسة وتطبیق السلوكات اآلتیة:الوضعیة التعلمیة الجزئیة: 

 االستئذان، التحیة، التعاون، نظافة المحیط، األكل الصحي؛ 
 :حددھا انطالقا مما تعرف عنھا حسب الجدول التالي مستعینا بمثال  

 السلوك   المكان    الزمان   الموقف  
 التعاون   المدرسة   وقت الفراغ   نظافة القسم  
 التحیة           
 النظافة           
 األكل الصحي           
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  : النشاطات
 توزیع التالمیذ على أفواج لمأل الجدول 
 عرض صور تتضمن بعض المواقف المساعدة على القیام بالمطلوب 
 االستدالل بنصوص شرعیة 
 یقوم كل فوج بعرض عملي لسلوك حسب الجدول المنجز 

  دماج:وضعیة تعلم اإل
جیھھا لھ حتى الحظت على أحد زمالئك الممارسة الخاطئة لسلوكات تتعلق بالطاعة واالستئذان والتحیة واالھتمام بالمحیط، ما ھي النصائح التي یمكنك تو

  یحسن من سلوكھ، مستعینا بما تعرف من نصوص؟
  حل وضعیة مشكلة األم:

  للحلول المتضمنة في النصوص الشرعیة حسب ما تفتضیھ الوضعیة؛ بیان المعارف وتحدید مجاالت ممارستھا في المحیط وفقا
 "وتعاونوا على البر والتقوى" 
 "إذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردوھا" 
 "ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أھلھا" 
 "دخلت امرأة النار في ھرة..." 
  "وبالوالدین إحسانا" 

  حلیةوضعیة تقویمیة مر
 مراقبة وتقییم تبادل المتعلمین للمعارف المتعلقة بوضعیات التطبیق فیما بینھم؛ 
 ربط الممارسات السلوكیة بالمعارف المكتسبة؛ 
  تقدیم وضعیات تساعد على توظیف المكتسبات مثال ذلك: استأذنت أباك بزیارة أحد زمالئك تعرض لحادث مرور، اذكر كیف كان طلبك وكیف كان

 رد أبیك؟
  لمعالجة البیداغوجیة المحتملةا
 تصحیح السلوكات المختلة 
 تصحیح المعارف وإكمال الناقص منھا 

  تدعیم المكتسبات بالممارسة والوضعیات التطبیقیة 
  ابتدائي الثانیةثانیا : المستوى : السنة 

  المیدان : مبادئ في العبادات
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المتعلقة بالطھارة والوضوء والصالة في مواقف االستظھار الشفھي وتوظیفھا في وضعیات یحسن المتعلم تناول المعارف  الكفاءة الختامیة المستھدفة :
  الممارسة المتعلقة بأداء الشعائر

  ـ التناول المناسب للمعارف المتعلقة بالطھارة والوضوء والصالة. المركبات المستھدفة :
  ـ معرفة وضعیات التناول.                      

  المماریة الصحیحة للطھارة والصالة. ـ                  
امن سورة المائدة : ﴿ 6اآلیة الكریمة رقم  السند الشرعي : َ ِ و افِق َ ر َ م ْ َى ال ِل ْ إ یَكُم ِ یْد َ أ َ كُمْ و وھَ جُ ُ ُوا و ل سِ ْ اغ َ ِ ف ة َ َى الصَّال ِل ْ إ ُم ت ْ م ُ ا ق َ ِذ ُوا إ ن َ َم َ آ ین ذِ َّ ا ال یُّھَ َ وا یَا أ سَحُ ْ م

ِلَ  ْ إ َكُم ل جُ ْ َر أ َ كُمْ و ءُوسِ ُ ِر ِ ب كَعْبَیْن ْ   ﴾.ى ال
  .حسن الترتیب اكتساب منھجیة العمل واستغاللھا. الكفاءات العرضیة :

  الطاعة واالمتثال ألوامر هللا بالحرص على أداء العبادات. العنایة بالطھارة الحسیة (نظافة المحیط).  القیم :
  ء والصالة.الماء الطھور: عرض الكیفیة، تمارین الممارسة، صور لمراحل الوضو الوسائل :

یحرص المسلم على الطھارة (نظافة جسمھ و ثیابھ و مكانھ بالوسائل المختلفة المشروعة)، طاعة للخالق و  الوضعیة المشكلة لتوجیھ وضبط التعلمات :
ھارة خاصة قبل قیامھ بأداء احتراما لتعالیم دینھ و حفاظا على صحتھ و سالمة بیئتھ ، و إلى جانب ذلك فقد أمره هللا بأداء فریضة الوضوء الذي ھو ط

 ِ ْ إ ُم َك ی ِ یْد َ أ َ ْ و ُم وھَك جُ ُ ُوا و ل َاغْسِ ِ ف ة َ َى الصَّال ل ِ ْ إ ُم ت ْ ُم َا ق ذ ِ نُوا إ َ َم َ آ ین ذِ َّ ا ال َ یُّھ َ َا أ ﴾. الصالة لقولھ تعالى: ﴿ی ِ َیْن كَعْب ْ َى ال ل ِ ْ إ ُم َك ل ُ ج ْ َر أ َ ْ و ُم ك ِ ُوس ء ُ ِر وا ب َحُ س ْ ام َ ِ و افِق َ ر َ م ْ َى ال   ل
آلیة الكریمة ومعرفتك القبلیة بالصالة حدد بالترتیب خطوات الوضوء ، وكیفیة ممارستھ عملیا بوسیلتھ المشروعة ، وبین كیف انطالقا من ا التعلیمة :

  تؤدي الصالة.
  مجاالت المواد المندرجة في سیاق المخطط التعلمي:

  التعبیر الشفوي. -  مجال اللغة:     
  إنجاز خالصات. -                   

  استخدام مصطلحات خاصة. -                   
  العنایة بالصحة الجسمیة. -  مجال الصحة:   

  معرفة وسائل النظافة. -                   
  معرفة النظافة و أھمیتھا  لصحة الفرد.  -                 

  الطاعة و االمتثال ألوامر هللا و الحرص على أداء العبادات. -  مجال التربیة اإلسالمیة:
  الطھارة و وسائلھا. -                         

  كیفیة الوضوء و ممارستھا. -                         
  أھمیة الوضوء ألداء الصالة. -                         

  كیفیة أداء الصالة. -                     
  المحافظة على البیئة و نظافة المحیط.  مجال التربیة المدنیة:
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  تعلمسیرورة ال
  التناول المناسب للمعارف المتعلقة بالطھارة والوضوء والصالة. المركبة األولى :

یتطھر المسلم من أجل أن یؤدي صالتھ امتثاال ألمر هللا ، وانطالقا مما تعرف عن الطھارة والوضوء والصالة اذكر كیف الوضعیة التعلمیة الجزئیة : 
  تتطھر ، وكیف تؤدي الصالة.

  النشاطات :
  رح إشكالیة الوضعیة على المتعلمین( تقدیم نص الوضعیة) من طرف المعلم: شفویا أو قراءة من السبورة أو مالحظة صور مناسبةط -
  إثارة النقاش مع المتعلمین حول المعارف القبلیة المتعلقة بالطھارة والوضوء والصالة. -
  ارة یدعى: الوضوء ، وكیفیة أداء الصالة.لفت انتباه المتعلمین  وتوجیھ اھتمامھم نحو نوع خاص من الطھ -
  تقدیم نص اآلیة الكریمة على السبورة و قراءتھا على مسامع المتعلمین ( یا أیھا الذین آمنوا...الخ) -
  االستماع إلى تالوة اآلیة وقراءتھا بالترتیل المناسب -
  یبحث المتعلمون عن كیفیة الوضوء والصالة. -
  صالة من خالل الحوار و المناقشة انطالقا من اآلیة الكریمة والتجارب القبلیة.استخراج كیفیة الوضوء وال -
  عرض عملي لكیفیة الوضوء والصالة على المتعلمین بإضافة أعمال أخرى ( سنن ومستحبات دون ذكرھا) من طرف  المعلم باستخدام الوسائل. -
  نشاطات و عرضھا بعد ذلك في نقاش عام.تسجیل خطوات األداء بالترتیب من طرف المتعلمین على كراس ال -
  انجاز خالصة لمراحل الوضوء والصالة جماعیا أو فوحیا انطالقا من التسجیالت المنجزة في المرحلة السابقة -
  عرض الخالصة المنجزة على السبورة لتكون محل اإلقتداء في تمارین التدریب على الممارسة -

  ول.المركبة الثانیة : معرفة وضعیات التنا
استعدادا ألداء الصالة یتوضأ المسلم ، ویتطھر بالوسائل المشروعة ، فمتى یتوضأ ویصلي یا ترى وأین؟ حدد ذلك انطالقا من الوضعیة التعلمیة الجزئیة : 

  تجربتك في أداء ھذه العبادات.
  النشاطات : 

  طرح اإلشكالیة على المتعلمین.
  ول <الزمان والمكان والمواقف> باستغالل المعارف القبلیة والتجارب الخاصة.إثارة النقاش مع المتعلمین حول وضعیات التنا

  استخالص وضعیات التناول من النقاش بالحوار الموجھ من قبل المتعلمین.
  تقدیم نماذج عملیة للوضوء والصالة ، أو باستغالل صور مناسبة ، أو الكتاب المدرسي.

  التدریب األولي على أداء الوضوء والصالة.
  المركبة الثالثة : الممارسة الصحیحة للوضوء والصالة باألقوال واألفعال والوسائل المناسبة.

ال یصح الوضوء وال إقام الصالة إال بأقوال وأفعال معینة وفي أوقت محدودة ، استنادا إلى ما تعرف عنھا اعط مثاال عملیا الوضعیة التعلمیة الجزئیة : 
   عن كیفیة أداء الوضوء والصالة.
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  النشاطات :
  تقدیم نماذج عملیة لكیفیة ممارسة العبادتین باألقوال واألفعال المناسبة من قبل المتعلمین. 

  مراقبة جماعیة لألداءات المختلفة وتقییمھا.
  تصحیح األخطاء واستدراك النقائص بمشاركة المتعلمین ، والتوجیھ المناسب للمعلم.

  : وضعیات تعلم اإلدماج
  راحل والكیفیات الخاصة بالعبادتین.إنجاز بطاقة للم

  عرض المنجزات في أعمال فوجیة ، وتصحیح األخطاء المسجلة.
  ترتیب عناصر األداء للكیفیتین على الصبورة لالقتداء والتدوین.

  تقدیم وضعیات عملیة للكیفیتین.
مستعد ألداء الصالة. استعن بمعارفك القبلیة وتجربتك  استمعت ألذان صالة من الصلوات الخمس المفروضة ، وأنت غیروضعیات تقویمیة مرحلیة : 

  الخاصة ، واذكر كیف تتصرف حتى تتمكن من أدائھا في وقتھا.
  المؤشرات : 

  االستظھار الصحیح للكیفیات.

  الممارسة الصحیحة للكیفیات.
  االستشھاد باألدلة الشرعیة المناسبة.

  المعالجة البیداغوجیة المحتملة :
  حفظ والفھم الجید للكیفیات.استدراك نقائص ال

  معالجة أخطاء األداء للعبادتین (الطھارة والصالة) شكال ومضمونا.
  مالحظات وتوجیھات : 

 معترضة فیھ. یقیم كل نشاط بالتقویم المناسب للتأكد من تحقق الھدف المسطر لھ ، ومراقبة وتیرة النشاط التعلمي ، ومشاركة كل متعلم ، والصعوبات ال .1
 عیة على مراحل في شكل مشروع یدوم أسبوعا أو أسبوعین أو أكثر حسب الحاالت تبعا للظروف الخاصة بكل قسم. تنجز الوض .2
 تخصیص حصة الستظھار القرآن إلبراز حسن التالوة.  .3
أدا .4 یم الخاصة ب ة التقی یم المتابعة المستمرة لسلوكیات المتعلمین فیما بینھم في الوسط المدرسي ، وإدخال ذلك من ضمن عملی اب تقی ن ب ادة (م ي الم ئھم ف

 السیرة). 
 توزیع الحجم الزمني على الحصص بما یناسب النشاطات التعلمیة ، والحجم المعرفي المستھدف منھا ، ووتیرة أداء المتعلمین ومستواھم.  .5
 تخصیص الحصة األخیرة للتقویم التحصیلي المتعلق بالوضعیة ، وفي سیاق بناء الكفاءات المستھدفة.  .6
ربح والخسارة) إمكا .7 ة نیة توسیع أو تكییف نشاطات التعلم في الوضعیة لتشمل معارف في المواد األخرى كالعلوم (القواعد الصحیة) الریاضیات (ال اللغ

 العربیة (التواصل شفویا وكتابیا) التربیة المدنیة (المواطنة) وغیر ذلك ، أو تخفیفھا. 
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  وإنجازھا : توجیھات منھجیة إلعداد وضعیة تعلیمیة تعلمیة
 مراعاة الترتیب المنطقي والتسلسل الموضوعي للمراحل والتعلمات تماشیا والتدرج البیداغوجي المناسب لمستوى المتعلمین.  .1
 انطالق الحصة أو المرحلة الجدیدة من منتھى الحصة السابقة لھا ، مع استعمال أدوات الربط فیما بینھا لإلدماج والتكامل.  .2
 خى من كل حصة أو مرحلة محور اختیار النشاطات والوسائل المدعمة لھا. اعتبار الھدف المتو .3
ن  .4 دان أو م س المی ن نف بعض م تخصیص حصة لإلدماج إذا كانت الوضعیات التعلمیة المستخدمة تعالج معارف بصورة منفردة ومنعزلة عن بعضھا ال

 عدة میادین أو المواد. 
تقلة المناس .5 ة تظھر استخدام التقویم ذي المعاییر المس ن خالل مؤشرات دقیق ارف المكتسبة ، م ي ممارسة المع م ف ین وتحكمھ اس أداءات المتعلم بة لقی

 خاصة بالتقویم. اكتساب الكفاءة أو جزء منھا أو عدمھا في إطار األھداف التعلمیة، ووضع الوضعیات التقویمیة المناسبة لذلك ، كما سیتبین في الفقرة ال
  ـ الوضعیة التقویمیة 6

ة ، أو ممارسات سلوكیة في مواقف ووضھي ا ات ومنجزات شفویة وكتابی عیات لوضعیة التي تدمج مجموعة من المكتسبات المعرفیة المتنوعة من خالل تطبیق
ة من ادین النشاط في المادة ، واكتساب جمل أتي عقب سلسلة من التعلمات في شتى می ا ت ا م ا ،  تواصلیة مختلفة ذات داللة في المحیط ، وھي غالب المعارف فیھ

  لفة.وتستھدف إكساب المتعلم القدرة على تجنید معارفھ القبلیة ، وتوظیفھا بصورة مندمجة في وضعیات تواصل مناسبة ، مع االستعانة بمواد مخت
  شبكة التقویم

  

 المعاییر المؤشرات

  التعبیر عن التأثر بالظاھرة ( الظواھر) -
  تقدیم حل لكل ظاھرة وفقا للتعلیمة -
  الستشھاد الصحیحا -
 حسن استثمار المكتسبات و عرضھا في الجدول بشكل مناسب -

 المالءمة

  ترتیب العناصر وفقا لتسلسلھا في نص التعلیمة -
  مة ئتقدیم الحلول المال -
 ترابط العناصر و األفكار و انسجامھا  -

 االنسجام

  توظیف أدوات و مصطلحات التربیة اإلسالمیة الناسبة -
  م بنص الوضعیةااللتزا -
  االستدالل المناسب باآلیة الكریمة أو الحدیث شریف  -
 التعبیر اللغوي السلیم -

 ( استعمال أدوات المادة) الصوابیة

  حسن التقدیم و التمییز بین العناصر -
  حسن االستشھاد و تنوعھ -
 حسن تجنید المكتسبات المعرفیة و توظیفھا بما لھ عالقة بالوضعیة -

 اإلتقاناإلبداع و 
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  مقترح شبكة التقویم لمقطع تعلمي السنة األولى ابتدائي
  الكفاءة الشاملة لمنھاج السنة األولى ابتدائي

عبادات یتواصل المتعلم في محیطھ بوعي من خالل ممارسة أنماط من السلوكات األولیة المستمدة من التعالیم اإلسالمیة في العقیدة اإلسالمیة وال
  المحفوظ من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف بكیفیة صحیحة. والمعامالت واستظھار

الموارد   الكفاءة الختامیة  المیدان  المقطع
  الدرجة  المؤشرات  المعاییر  التعلیمة  نص الوضعیة  المعرفیة

01  

النصوص 
ة   الشرع

یستحضر المتعلم في وضعیات 
التواصل المناسبة ما حفظ من 
 القرآن الكریم والحدیث النبوي

 الشریف ویوظفھ

البسملة ، 
سورة الفاتحة 
، سورة الناس 

 ،  
 

دخل أخوك الصغیر إلى المطبخ وكان جائعا ، 
فأخذ مباشرة یأكل بشراھة، واستھلك كل ما 
كان على الطاولة بما فیھ طعام أختھ 
المریضة، مما أثار دھشتك ودھشة أمك ، 
فاستغلت ھذا الموقف وطلبت منك أن تعلمھ 

  آداب األكل 

ماذا یقول ـ 
المسلم قبل 

تناول الطعام 
  ؟
  

ـ اذكر العمل 
الذي تقوم بھ 

  قبل األكل 
  
  

ـ  مالذي 
یفعلھ المسلم 
حتى ال یأكل 
  حق  غیره؟

االستظھار 
  الصحیح

  
  

اآلداء 
  الصحیح

  
  

ربط آداب 
 األكل مع آداب

  االستئذان

ینطق بالبسملة 
  نطقا صحیحا

  
  

غسل الیدین أول 
عملیة في 

  الطھارة الحسیة
  

كر نصائح تدل ذ
على ضرورة 
التحلي بآداب 

  االستئذان

25 
%  
  
  
  

45 
%  
  
  
  

30 
%  
  

أسس 
العقیدة 
ة   اإلسالم

النطق بالشھادتین نطقا صحیحا 
ویعدّد أركان اإلسالم في مواقف 
التعبیر عن اإلیمان، ویسمي هللا 
تعالى ویحمده في وضعیات 

 مناسبة 

 الشھادتان 
 

ادات   الع

طھارة الحسیة یمارس المتعلم ال
في الوضعیات المتعلقة بنظافة 
المحیط  من خالل نظافة جسمھ 
وبدنھ ومكان تواجده، ویسمي 

 الصلوات الخمس.

الطھارة 
الحسیة : 

 طھارة الجسم 
. 

األخالق 
واآلداب 
ة   اإلسالم

یمارس المتعلم اآلداب واألخالق 
اإلسالمیة المكتسبة في وضعیات 

ي التواصل مع المحیط البیئ
 واالجتماعي

آداب التحیة ، 
  آداب االستئذان 

 

  ـ شروط وضع المنھاج حیز التطبیق 7
  التوصیات اآلتیة:االعتبار لتحقیق التطبیق المالئم للبرنامج في كل مستوى البد من األخذ بعین 

خیر و الدمج ضمن المضامین المحددة تماشیا و سیاق النشاط عدم التصرف في البرنامج من حیث الزیادة أو النقصان ، و یمكن التصرف في التقدیم و التأ -
  الخاص بكل قسم و الفضاء الزمني و المكاني و الوسائل المتاحة .
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  إعداد مشاریع تطبیقیة للبرنامج وفقا لتكامل المعارف المندرجة ضمن میادین المادة و انسجامھا مع متطلبات تحقیق الكفاءات المستھدفة. -2
ة المحتویات ا -3 ا بحال غای ن اعتبارھ ؤدي دور الوسیلة وال یمك  لمعرفیة أدرجت في البرنامج كموارد لبناء الكفاءات المستھدفة في نفس البرنامج ، فھي ت

  لحد ذاتھا و من ثم التركیز علیھا و إھمال الكفاءة.
ى إعداد وضعیات تعلمیة انطالقا من وقائع حیاتیة معیشیة   تأخذ بعین االعتبار اھتمام -4 ة ، و تساعد عل ا دالل ات المتعلمین ، و انشغاالتھم  حتى تكون لھ

  اإلسالمیة  . واآلدابتوفیر فرص المشاركة المناسبة لھم في التعلم و بناء كفاءاتھم خاصة في وضعیات التعلم المتعلقة باألخالق 
ادات ، و استعمال للوسائل المیسرة اإلدراك مضمون التعلمات من طرف المتعلمین ، خاصة ف -5 دة اإلسالمیة ، و العب س العقی ي الوضعیات الخاصة بأس

  أشرطة ، صور ، مصحف ، رسوم ، شفافات ، جداول ... الخ).(  قراءة القران الكریم
ق البرن-6 ة بتطبی ى یساھموا إشراك  المتعلمین ابتداء من الطور الثاني ( بدایة من السنة الثالثة ) في وضع مشاریع أو تخطیط  مشاریع عمل متعلق امج حت

  جھة أخري .بفعالیة في تنفیذه و تقویم أنفسھم فیھ   وتحدید المھام و األدوار مسبقا بین  المتعلمین فیما بینھم من جھة و بنھم و بین المعلم من 
  ترضة .مرافقة المتعلمین أثناء بناء تعلماتھم  بأدوات التقویم التكویني المناسبة ، و معالجة صعوبات التعلیم المع -7
  األنشطة األخرى لتحقیق  التكامل و االنسجام ، و تفادي التكرار و حشو األذھان.تعلمات المادة و تعلمات المواد وضرورة الربط  بین  -8
یم ، و مستوى مراعاة الفروق الفردیة  بین المتعلمین ، و جعل التعلیم  مركز على الفرد المتعلم حتي یمكن التوافق و التناسق بین  اختیارات مو -9 ارد التعل

  المتعلمین ، ووتیرة أداء كل واحد فیھم في عمالیة التعلم ، و األھداف التعلمیة المتوخاة.
  لتقویم.مراعاة خصوصیة المادة و ممیزات مواردھا المعرفیة في كل میدان في اختیار الوضعیات التعلمیة و الوسائل و طریقة  التنشیط ، و أدوات ا – 10
  تغالل الحصص القصیرة للتربیة الخلقیة الیومیة لدعم مكتسبات المتعلم في التربیة اإلسالمیة وتحسین مستوى ممارستھ األخالقیة.ـ حسن اس 11
  ـ الوسائل التعلیمیة. 1.7

ي كل  تحتاج المواقف والوضعیات التعلیمیة للتربیة اإلسالمیة إلى استخدام الوسائل التعلیمیة المناسبة كیف ما كان نوعھا ، حیث ین ف تجعل مشاركة المتعلم
  النشاطات أكثر إیجابیة وفعالیة ، خاصة إذا سمحت لھم باستخدام حواسھم المختلفة ، الذي یعد في حد ذاتھ بعدا من أبعاد عملیة التعلم. 

غیرھا ، ألن ذلك یعتمد أساسا على طبیعة كل  ال یمكن تحدید عدد معین من الوسائل التعلیمیة أو نوع معین منھا لجمیع الوضعیات التعلمیة في ھذه المادة أو
  وضعیة ونشاط ومحتوى وھدف ، فالمعلم ھو الوحید الذي یحدد الوسائل الالزمة وفقا لذلك. 

ات. أشرطة. المسجل. ال تعلم ، ك (الصور. الرسوم. العین ة ال ة لعملی ن الوسائل التعلیمی د م دد العدی داول. في مرحلة اإلعداد یمكن للمعلم أن یح ائق. ج الوث
ا ة المع رف المستھدفة ، كتب. األجھزة. الخرائط. اللوائح وغیرھا). لكن علیھ أن یراعي جملة من األمور في اختیارھا ، وكیفیة استخدامھا ، تماشیا وطبیع

ة المتعلق رات وخصوصیة المادة ، وممیزات نشاطاتھا وممارستھا ، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في عرض الممارسات البیداغوجی ي الفق ادة ف ة الم ة بتعلیمی
  السابقة ، ومن بین ھذه األمور : 

 أن یكون المعلم ھو الشخص الوحید الذي یقرر استخدام وسیلة معینة في وضعیة تعلمیة ما.  -
 أن تكون الوسیلة المختارة ذات الصلة الوثیقة بالموضوع.  -
 وضعیة ومادة.أن تكون الوسیلة منسجمة مع استراتیجیة التعلم المعتمدة في كل  -
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 أن تكون الوسیلة مناسبة لمستوى المتعلمین.  -
 أن تكون الوسیلة غیر مكلفة للوقت ، وال یطغى استعمالھا على جوانب أخرى أو نشاطات أخرى، وأن یحسن المعلم استخدامھا.  -
 أن یجرب استخدامھا مسبقا (كجھاز اإلعالم اآللي).  -
 أن تستخدم الوسیلة في الوقت المناسب.  -
 شارك المتعلم في استخدامھا. أن ی -
 أن تعین المتعلمین على توضیح المفاھیم ، وتصحیح األخطاء.  -
 أن تستخدم الوسائل في وضعیات اإلدماج والتقویم. -

ة ، و ذ البدای اج من ذ المنھ ب االطالع ھوالجدیر بالذكر في شأن اختیار الوسائل التعلیمیة واستعمالھا ھو ضرورة المعرفة المسبقة بكل ما یناسب تنفی ذا یتطل
م إ ن ث اءات المستھدفة، وم ي إطار الكف ة ف ل عناصرھا بدق ا ، وتحلی ة الواعي على البرامج التعلمیة ، والتخطیط للوضعیات ، ودراسة محتویاتھ داد قائم ع

  خاصة بالوسائل المناسبة. 
ة اإلسالمیة وخمالحظة :  ادین النشاط للتربی ا ، أشرنا في الوضعیات التعلمیة الخاصة بمی ى أدائھ ة عل ن الوسائل المعین ى مجموعة م ا إل صوصیة معارفھ

  وتحقیق الممارسات البیداغوجیة المكللة بالنتائج المرجوة. 
  ـ التنظیم البیداغوجي للقسم والمدرسة 2.7

  أ/ تنظیم القسم : 
  یتوقف تنظیم القسم على مجموعة من االعتبارات المادیة والبشریة والتربویة. 

ا ب الم اة  دي :ـ الجان ذھا بمراع ة تنفی اھج وعملی دة للمن ات الجدی ع المعطی تالءم م ة بشكل ی دات والوسائل المختلف زة والمع یم استعمال األجھ ق بتنظ ویتعل
  خصوصیة المتعلمین في أي مستوى والحجم الزمني المعتمد والمحیط. 

دة المقصود منھ تنظیم تعلم المتعلمین داخل حجرة الدراسة بـ الجانب البشري :  ى ع ذا یتوقف عل شكل یسمح لھم بالمشاركة الفعالة في نشاطات التعلم ، وھ
  عوامل حسب سیاق التعلم وأھدافھ ؛ أھمھا التعلم الجماعي ، التعلم في األفواج ، التعلم الفردي ، حسب التفصیل التالي : 

 : ذا ویمثل النمط التنظیمي الشائع للتعلیم التقلیدي ، حیث أن الم التعلم الجماعي ا ، وھ دا وملقن ا ومرش یم موجھ ة التعل علم یقوم بالدور الرئیسي في عملی
ا یتخ اقي الوضعیات ، كم ي ب ة ف دود الفعالی ى مح یم یصلح في وضعیات الشروح واإللقاء والتحفیظ (كالقرآن الكریم في الطور األول). ولكنھ یبق ھ التعل ذ فی

 ة مراعاتھ للفروق الفردیة وسلبیة المتعلمین. الشكل العمودي من المعلم إلى المتعلم. زیادة على قل
 : اق ،  التعلم ضمن األفواج ع الرف وھو تنظیم یساعد المتعلمین على التعلم بالمشاركة الواعیة والتعلم التعاوني ، وممارسة النشاطات العملیة والتكامل م

ي وضعیات الحوار والمناقشة واستغالل البحوث ، واستخدام  د ف نمط یعتم دا ال دة وھ ادین العقی ي می ة ، خاصة ف ة ، واستخالصات مرحلی ارف القبلی المع
واج العمل ، ین أف ھ ب ة بتنقل ھ والمتابع ي التنشیط والتوجی ارزا ف م دورا ب ھ المعل تم  والعبادات واألخالق واألداب اإلسالمیة  ، حیث یؤدي فی ن أن ی ویستحس

 تنظیم األفواج على األسس التالیة : 
  فق المستوى والتجانس حسب الصعوبات التي تعترضھم. ـ توزیع المتعلمین و
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  ـ تجنید المتعلمین حول مشروع مشترك لتنفیذه. 
  ـ حصر الفوج الواحد على أكثر تقدیر في أربعة أفراد من المتعلمین. 

 : ة ،  التعلم الفردي ة التعلمی ة التعلیمی ة وھو أفضل تنظیم ، إذ یعتبر المتعلم فیھ الركیزة األساسیة للعملی ا یتماشى ومقارب ھ ، مم ھ وإلی تعلم من فیكون ال
ا ی راقبتھم ، مم ین وم ى المتعلم ع النشاط عل ذر توزی ث یتع ي اكتضاضا ، حی ي األقسام الت ر التعلیم بالكفاءات ، وھذا التنظیم قد ال یساعد ف ي أكث ستدعي ف

ذا الحاالت ضرورة تنظیمھم في أفواج صغیرة ، خاصة إذا تطلبت الوضعیات التعلمیة ا إن ھ ل ف ستعمال عدة وسائل من كتب وتجھیزات ومعدات ، وبالمقاب
 التنظیم یكون نوعیا في األقسام ذات األعداد المحدودة من المتعلمین التي تعرفھا مدارس األریاف والمناطق النائیة. 

ي ال ـ الجانب التربوي : داغوجي ف ق ویشمل مختلف األعمال والوثائق المتعلقة بتنظیم النشاط البی ات الرسمیة ، وتماشیا وسبل تحقی ي ضوء التعلیم م ف قس
تعلم  ین ، ومخططات ال تعلم ، وتنظیم مشاركة المتعلم ص ال ى حص ، وتنظیم أفضل تطبیق للمناھج ، وتحقیقا للنتائج المرجوة ، ومن ذلك توزیع الوقت عل

دة استعمال الوسائل ، وغیرھا. بحیث یتیح للمتعلمین فرص التعلم المناسبة فردیا  رآن وعقی ن ق ادة م ادین الم أو فوجیا أو جماعیا ، وفي نطاق خصوصیة می
ة وعبادات وسلوك ، إلى االستثمار في مجاالت الحیاة العادیة ، حیث یكون الھدف من ھذا التنظیم ھو تحقیق أداء منظم وفعال ومتكامل ومنسج م یسھل مھم

  كل من المعلم والمتعلم على السواء. 
  ب/ تنظیم المدرسة :

ي  ود ف الح المنش ات اإلص تجیب لمتطلب ا ، ویس ان إیجابی ة إذا ك ة التربوی الة المدرس ق رس ى تحقی اعد عل ل مس ة عام داغوجي للمدرس یم البی وء التنظ ض
ة بصورة أح ا تكون مؤھل در م داغوجي ، بق ن تنظیم بی ى أحس وفر المدرسة عل ق سالمقاربات المستجدة مادیا وبشریا وھیكال وتربویا ، فبقدر ما تت ن لتحقی

  دورھا في التكوین وبلوغ األھداف المحددة للسیاسة التربویة ، وھذا یتوقف على جملة من العوالم أھمھا : 
  .تقدیم تعلم مبني على اكتساب الكفاءات ، ولیس على تراكم المعارف 
  .تقدیم تعلم موجھ نحو الحیاة ؛ ألنھ یأخذ في الحسبان المعنى والداللة في جمیع األنشطة 
 جدانیة والسلوكیة. عیل بیداغوجیة تراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین وطبیعة المادة التعلمیة القائمة في التربیة اإلسالمیة على الجوانب العقلیة والوتف 
  .الوعي بالرھانات وبالتحدیات المتعلقة بتنفیذ المنھاج من ناحیة التأطیر ، ومن حیث المتعلم ووسائل اإلنجاز 
 ادات ؛ كالوضوء والصالة ، واستغالل توفیر الھ ض العب تعلم وممارسة بع اكن لل ك تخصیص أم ن ذل ة ، م ة والتطبیقی ة للنشاطات التعلمی یاكل الالزم

 المطعم المدرسي (إن وجد) في التمرن على تطبیق بعض الجوانب األخالقیة ، كآداب األكل. 
 تعلقة بالبیئة. استغالل الحدیقة المدرسیة لممارسة أنواع من النشاطات الم 
  .وضع الوسائل ومختلف األجھزة والمعدات في أماكن مالئمة لتسھیل استعمالھا وحفظھا 
  ة ب المادی ة بالجوان ذا المتعلق اج ، وك ق المنھ اء تطبی ق واالختالالت الملحوظة أثن الج الصعوبات والعوائ ة تع دوات ونقاشات تربوی ة تنظیم ن والتربوی

  والتنظیمیة. 
  مدرسینـ تكوین ال 3.7
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ة  ب أطیر المناسب یشكل تكوین المكونین ، و باألخص منھم المعلمین حجر الزاویة في انجاز اإلصالح التربوي المنشود و مرافقة تطبیق المناھج التعلیمی الت
ع مت وظیفتھم ، حیث نجاح اإلصالح مرھون بفعالیة االنجاز المیداني ، الذي یؤدي فیھ المعلمون الدور األساسي إن لم یتكیفوا م دة ل ات الممارسة  الجدی طلب

ھ م ذي یعانون نقص ال أطیر لل ي الت م ف ن أداء أدوارھ ونین ع ن المك ر م ب أصبحوا عقبة أمام تحقیق اإلصالح المطلوب ، و التجربة أثبتت عجز كثی ن جوان
ف  مھنیة عدة أھمھا النقص في التكوین العلمي القاعدي الذي یؤھلھم لتأطیر المادة تأطیرا علمیا صحی م التكی دم استطاعة معظمھ ة و ع ن جھ حا و مناسبا م

  واالندماج  
ا ذي شھدتھ المن ى درجة التطور ال ونین إل ي كل بیداغوجیا مع مقتضیات مقاربة التدریس بالكفاءات من جھة أخرى مما یتطلب االرتقاء لمستوى المك ھج ف

  ׃جانب، و ضمان التطبیق المناسب لھا میدانیا و ذلك بـ 
التكوین المرافق لتنفیذ اإلصالح غیر مقتصر على مدة محددة بمناسبة الشروع في اإلصالح، بل یكون في شكل مخطط ینفذ على مراحل لیشمل أن یكون  -

  عملیات قبل الشروع في تنفیذ المناھج، و أثناء تنفیذھا و بعد تنفیذھا (استخالص النتائج).
ات أن تكون برامج التكوین غنیة بالمعارف العلمیة ال - ي ضوء المقارب ة ف ات التعلیمی خاصة بالمادة ، و المستجدات البیداغوجیة في التأطیر و تنشیط العملی

  المعتمدة .
  أن یبني تكوین على أساس تجاوز عوائق التطبیق المیدانیة ، و تطویر مستوى األداء في التأطیر . -
  والئي ، دائري ، محلي ، ذاتي بانسجام .أن یتوزع مخطط التكوین على عدة أطراف و مستویات ، وطني جھوي  -
  أن یكون للتكوین إستراتیجیة واضحة على المدین القریب و المتوسط . -
  أن یكون للتكوین حوافز تشجیعیة ، الستقطاب أكبر عدد ممكن للمكونین و إقبالھم على التكوین بإرادة و رغبة. -
  ى فئات حسب الحاجة إلى التكوین.تحدید و حصر حاجیات التكوین ، و تصنیف المكونین إل -
  أن تقوم عملیات التكوین دوریا من خالل مراقبة التطور الحاصل في مستوى المكونین و مستوى أدائھم المھني في أقسامھم . -
  أن تساھم كل األطراف المشرفة في تأطیر عملیات التكوین ، و تقدیم حصیلة أدائھم فیھا .  -
  لى جوانب التسییر اإلداري و المادي للمؤسسات.أن تمتد عملیات التكوین إ - 
ة و اإلداری - ة و البیداغوجی تحدثات العلمی ار المس ین االعتب ذه بع وین آخ ي التك ة ف ة إستراتیجیة حدیث ة الحالی ات التكوینی ى المؤسس ي أن تتبن منة ف ة المتض

  اإلصالحات.
  ـ النشاطات الالصفیة 4.7

یقوم بھا المتعلم في القسم وخارجھ من خالل ممارسة مختلف مكتسباتھ في الوضعیات والمواقف المناسبة. إما النشاطات الالصفیة ھي: النشاطات التي 
  ألغراض تعلمیة جدیدة

م یوظف فیأو ألغراض اجتماعیة في أوساط مختلفة، وھي تمثل امتدادا طبیعیا للنشاطات الصفیة؛ تكملھا وتدعمھا كما تعدّ فضاءات مناسبة جدیدة للمت  ّ ھا عل
  : : النشاطات التالیة كفاءاتھ المختلفة، معرفیة كانت أم سلوكیة، ومن أمثلة ھذا

  إجراء مسابقات بسیطة بین التالمیذ تشمل قراءة القرآن وحفظھ، وغیر ذلك.  .1
  استثمار األناشید المبرمجة في مختلف المجاالت.  .2
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  إحیاء المناسبات الدینیة بعرض تمثیلیات قصیرة. .3
  ثریة الكبرى والمتاحف.زیارة المساجد األ .4
  زیارة المؤسسات التي ترعى المسنین. .5
  زیارة المستشفیات لعیادة المرضى. .6
ع .7 ّ   الخ.…المشاركة في حمالت التبرع والتطو
 التعاون االجتماعي. .8

  :أمثلة
  شكل جماعي، یسھم كل التالمیذ فـ تكلیف التالمیذ برسم  لوحة فنیة ألسماء هللا الحسنى، إما بشكل فردي ینجز في البیت أو ب  أسماء  هللا لحسنى

  ي إنجازه باقتراح األلوان والخطوط واألشكال المناسبة.
لى هللا شخصیة الرسول  ص

  علیھ وسلم ـ  
یشارك التالمیذ بأنشطة: أشعار، قصائد، أناشید، قصص، رسوم معبرة...في االحتفاالت بالمناسبات الدینیة التي لھا عالقة مباشرة بشخصیة 

   ـ؛ المولد، فتح مكة، اإلسراء والمعراج... والتي تتم برمجتھا في المدرسة. الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص
دیث  ریم والح رآن الك الق

  النبوي الشریف
ا  ي تقیمھ ام، والت ین األقس ا ب ة م وط بدیع ة بخط ات فنی ع لوح ة، أو جم ث النبوی ریم واألحادی رآن الك یشارك التالمیذ في مسابقات حفظ الق

  المدرسة.
  یشارك التالمیذ في الرحالت إلى حدائق الحیوانات، وأخذ صور تذكاریة معھا   الرفق بالحیوان 

  برمجة  أشرطة وأفالم وأقراص مضغوطة حول الحیوانات في المدرسة.
  لى العجزة.یشارك التالمیذ في الزیارات إلى مؤسسات رعایة المسنین، مع تكلیفھم بتصمیم الھدایا التي سیقدمونھا إ  احترام الكبیر

  یشارك التالمیذ في حمالت تقیمھا المدرسة بغیة التنظیف أو غرس األشجار أو اورود...الخ  -   إماطة األذى عن الطریق
  یشارك التالمیذ في الزیارات التي تبرمجھا المدرسة إلى المساجد العتیقة والتاریخیة. -   المساجد - آداب الصالة 

  أداء صالة الجماعة - 
داف وحتى تكون ا ق األھ ى تحق وب حت ام المطل ى باالھتم بین، وان تحظ ویم المناس ة والتق أطیر والمتابع ن الت ع لحس د أن تخض الستفادة منھا أكثر الب

  المجوة.
  . دور األستاذ في تطبیق المنھاج8

  ׃من الجانب التربوي   1.8
مین وانتباھھم راجعا إلى شخصیة األستاذ وقدراتھ ومھاراتھ وأخالقھ، ـ شخصیة األستاذ لھا تأثیر كبیر في نفوس المتعلمین، وقد یكون اھتمام المتعل

ألستاذ . ھو أشبھ كما لألطفال قدرة مدھشة على اكتشاف حقیقة األستاذ وخلقھ والوصول إلى أعماق نفسھ فیتأثرون بھ ، وھذا التفاعل النفسي مع قوة تأثیر ا
نجاح األستاذ في تأطیر نشاط المتعلمین في المادة، وتحقیق الغایات الموجودة منھا فلیحرص على  بالشعاع الذي ینفذ إلى العقول والقلوب. وھو من عوامل

  أن یكون قدوة حسنة.
  ـ  الحرص على مواكبة كل جدید في میدان وظیفتھ ، وال ینبغي الوقوف عند حد مستوى معین.

  ، والمادیة ، من العوامل المساعدة على حسن األداء في المادة . ـ  التحضیر المسبق للمادة من جمیع الجوانب العلمیة منھا والبیداغوجیة
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ھ األمن ـ  احترام شخصیة المتعلم یعد من دعائم التعلم واكتساب المتعلم الثقة بالنفس. فالمتعلم في حاجة إلى الشعور باألمن واالحترام یوفر ل
  والطمأنینة المناسبة .

ین إلى النشاط وتشجعھم على المشاركة في العمل الفردي أو العمل الجماعي، والحیاة كلھا عمل ونشاط ـ توفیر العوامل المساعدة على دفع المتعلم
لتحمل المسؤولیة  وتعامل مع اآلخرین فإذا لم یتعود المتعلم منذ الصغر على العمل والتعاون والتضامن ، والتفكیر ، فال یمكن أن یكون مؤھال في المستقبل

  ت الحیاة.وقادرا على مواجھة مشكال
ن مجرد أجھزة ـ  للحوار والنقاش وحریة التعبیر وإبداء الرأي والمبادرة وتقدیم اقتراحات أھمیة كبرى في العملیة التربویة  فال ینبغي جعل المتعلمی

  استقبال تتلقى وال تشتغل أو تنفعل والبد أن یمارسوا التعلم.
  ا أمكن بطرق التوجیھ واإلرشاد المناسبة، وتمكینھ من االستفادة أكثر في ممارسة تعلماتھ .ـ  فھم مشكالت المتعلم أمر مھم حتى یمكن معالجتھا م

  یتعلمھ ذا معنى. ـ  یعمل األستاذ مع المتعلم وال لھ، فعلى األستاذ أن یوفر أسباب العمل تحت إشرافھ وأن یعوده على مواجھة مشكالت الحیاة كما یجعل ما
  وما ال یھتمون بھ، من أھم العوامل التي تساعد على تكوین فرص التعلم المناسبة لھم، وتحقیق األداء الناجح لوضعیات التعلم. ـ  معرفة ما یھتم بھ المتعلمون

لة جدیر باألستاذ أن یحسن متعلمیھ بفائدة ما یتعلمون ، وقیمة ما یكتسبون من خالل ربط تعلماتھم بوضعیات الحیاة ، متدرجا معھم في السھوـ 
  تماشیا وخصائص نموھم الفكري والمعرفي والوجداني والسلوكي .والصعوبة 

بینھا بواعث ـ جعل من عملیات التعلم فضاءات لتفجیر طاقات المتعلمین وقدراتھم اإلبداعیة وإقبالھم على التعلم ، بتوفیر ظروف األداء المناسبة من 
  المربیین .   الفرح والسرور ،الن الطفل ال یعمل إال في جو مفرح على حد قول أحد

  ـ استعمال الوسائل التقویمیة المناسبة والمتنوعة
  ׃الجــانب البــیداغـوجي من  2.8

إلى مراعاة  یحتاج الفعل البیداغوجي للمادة في ضوء المقاربة المعتمدة لتنشیط العملیة التعلمیة ، وتنصیب القیم والكفاءات المستھدفة في البرنامج
  ׃تماشیا وطبیعة المعارف الخاصة بالمادة وخصائص المتعلمین في ھذه المرحلة ، والوسائل المتاحة من أبرزھا  جملة من المبادئ والممارسات

  * في میدان النصوص الشرعیة قرآن كریم وحدیث نبوي شریف:
للمتعلمین ، وتعویدھم   على حسن  ـ   اعتماد التالوة الجیدة للقرآن الكریم سورا وآیات بواسطة المسجالت ، أو قراءة جیدة لألستاذ عند تسمیعھا

  االستماع .
  ـ  ضرورة استحضار الخشوع والسكینة والوقار عند االستماع إلى تالوة القرآن.

أو  ـ  نظر لتنوع أغراض اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة ، واختالف معانیھا من الضروري ربطھا بما تعالجھ من مشكالت أو قیم أو سلوكات
  ة . أحكام تشریعی

  لكتابة اإلمالئیة.ـ  االستعانة بالمصحف المدرسي، أو الكتاب المدرسي في القراءة والتعرف على بعض قواعد التجوید، وعلى الرسم العثماني، والتنبیھ إلى ا
،و اإلرشادات األخالقیة ـ  التركیز في وضعیات التعلم الخاصة بالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف على مواطن العبرة والنواحي التھذیبیة 

التعلم واآلداب االجتماعیة أو غیرھا واالستعانة في ذلك بالشروح المقدمة في الكتاب المدرسي أو المصحف المدرسي المسیر وكل مالھ صلة بموضوع 
  ویناسب مستوى المتعلمین .
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بأحكام فقھیة أو مبادئ عقائدیة أو إرشادات تربویة وقیم ـ توجیھ نشاط التعلم في الوضعیات الخاصة بالنصوص الشرعیة إلى استنتاجات متعلقة 
  أخالقیة وما بطابقھا في الحیاة االجتماعیة وبیان أثرھا في حیاة الفرد واألسرة والمجتمع.

ل بھ في ـ  التأكید على ھدف االستعمال أكثر من ھدف الحفظ من أجل الحفظ والتوظیف لحاجات مدرسیة، أو ألغراض دینیة ودنیویة، واالستدال
  المواقف المختلفة. 

  ـ  إكساب المتعلمین طرق الحفظ التي تساعدھم على الحفظ الذاتي خارج المدرسة.
  ـ  تخصیص حصص لفحص قدرات المتعلمین على التالوة وحسن االستظھار.

  ׃* في مـیدان أسس العــقــیدة اإلسالمــیة 
  الخالق وقدرتھ على كل شيء في تثبیت العقیدة في نفوس المتعلمین ( اإلدراك بالمحسوس ) ـ  ضرورة االستعانة بالظواھر الكونیة الدالة على عظمة 

  ة الصحیحة .ـ  االبتعاد عن التفصیل في الغیبیات وعن كل ما ال یدركھ حس المتعلم وال عقلھ ن والتأویالت المختلفة أو أشیاء ال عالقة لھا بالعقید
عیات  متمحورة حول ظواھر معینة أو شواھد نقلیة ( آیات ، أحادیث ، نظریات علمیة ... الخ) وتحلیلھا ـ  االعتماد على مناقشات وحوارات في وض

  واستنباط المبادئ العقائدیة منھا مع مراعاة جوانب التبسیط والسھولة بما یناسب مستوى المتعلمین.
  ـ   ربط العقیدة باآلثار السلوكیة للمتعلم في المحیط .

  هللا تعالى ورسولھ (ملسو هيلع هللا ىلص) وطاعتھما. ـ  التركیز على حب
  ׃* في میــدان الـــــعبادات 

  ـ  تبسیط األحكام الفقھیة المتعلقة بالعبادات وفق المذھب المعتمد وبما یناسب مستوى المتعلمین وإدراكھم .
  ـ  التركیز في وضعیات التعلم على ربط المعارف بالممارسة قصد التحكم فیھا معا .

  یشعر بمراقبة هللا لھ.ـ  الحرص على البقاء في حدود محتویات البرنامج وتوجیھ المتعلم لیربط بین العبادة والحیاة ، وأن یطابق أعمالھ بین السر والعلن وأن 
ت الخاصة بالعبادات ـ  الرجوع إلى المصادر الفقھیة األكثر عرضا من الكتاب المدرسي عند الضرورة حتى یمكن ضبط الحد المطلوب من المعلوما

  المقررة ومن ثم عرضھا للتعلم على المتعلمین .
  ـ التأكید على حفظ وفھم األحكام الشرعیة للعبادات قبل االنتقال إلى ممارستھا في الوضعیات التعبدیة المناسبة.

  بادات، وأھمیتھا في صحتھا وبطالنھا .ـ  إبراز الفروق بین الفرائض والسنن والمستحبات والمفسدات من حیث األحكام الشرعیة وأداء الع
ھ وغیره ـ  ربط العبادات باألخالق ، وإبراز الفوائد الروحیة واالجتماعیة والصحیة واألخالقیة للعبادات وتأثیرھا على عالقة المسلم بربھ ونفس

  ومحیطھ .
  لمین. ـ  تدعیم العبادات بالقدوة الحسنة لألستاذ تحقیقا للتأثیر المرغوب في نفسیة المتع

  ׃* في میـدان األخالق واآلداب اإلسالمیة
لقیم ـ  اعتماد أمثلة ملموسة من ظواھر الحیاة في المحیط قصد إشراك المتعلمین بفعالیة في وضعیات التعلم ودفعھم للنشاط واستخالص العبر وا

  األخالقیة .
  ین أفراد المجتمع وتحقیق المحبة والتآلف واألمن والثقة واالحترام بینھم.ـ  إبراز أھمیة القیم األخالقیة والضوابط السلوكیة في توطید العالقات ب
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  ـ  ضرورة ربط األخالق والقیم المكتسبة بالممارسات السلوكیة الیومیة للمتعلم في المدرسة وخارجھا.
  ـ استخدام أسلوب القدوة للتأثیر على المتعلمین، وتعویدھم على االقتداء بالسلوك القویم.

  بینھا.خالق بالضوابط الشرعیة من نصوص القرآن الكریم واألحادیث النبویة الشریفة، وبآثار العقیدة وأداء الشعائر الدینیة للتكامل الموجود ـ  ربط األ
  ـ  البقاء في حدود محتوى البرنامج مع إمكانیة التبسیط والتناول المتكیف حسب الوضعیات.  

  ماعیة من خالل حقوق تقابلھا واجبات.ـ  إبراز المعاني السامیة للعالقات االجت
  ׃* في میدان السیرة النبویة

  ـ  عدم الدخول في التفاصیل التاریخیة الدقیقة .
  ـ  تعمیق حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نفوس المتعلمین .

  المثالیة لدى المتعلم بمناقب بعض الصحابة. ـ  إبراز العبر األخالقیة من حیاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لالقتداء، وتعزیز القیم والسلوكات
  ـ  االستعانة بالكتاب المدرسي  أو المراجع  الموثوقة  في السیرة النبویة في حدود محتوى المنھاج.

  ׃* في میدان القصص
  عظمائھا بغرض االقتداء والتبني في الحیاة.ـ  التركیز على إبراز العبر والمواعظ األخالقیة من حیاة بعض األنبیاء والخلفاء الراشدین وبعض علماء األمة و

  ـ  عدم الدخول في التفاصیل ودقائق األمور .
  ـ  االسترشاد  بالقرآن الكریم في بیان جوانب  من حیاتھم وأخالقھم .

  ׃* سندات ومصادر ضروریة لالستعانة بھا في تأطیر المادة 
  ـ  المصحف المدرسي المیسر.
  ة التربیة اإلسالمیة، الطور الثالث.ـ  الدلیل المنھجي لتطبیق ماد

  ـ  الكتاب المدرسي للمتعلم في المادة .
  ـ  المناھج السابقة والوثائق المرافقة لھا .

  ـ الوثیقة المرافقة للمنھاج الجدید .
  

 

 

 


