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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  
  :المقدمة 

  
 -التربية اإلسالمية تعني النشاط الفردي واالجتماعي الھادف لتنشئة اإلنسان 

تنشئة  -عقيديا ووجدانيا وجسديا وجماليا وخلقيا، وفق ما جاء في القرآن والسنة 
الالزمة لنموه نموا سليما وفقا للغرض الذي  شاملة، وتزويده بالمعارف واالتجاھات

 الذاريات} َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ { : رسمه القرآن الكريم، قال هللا تعالى
فالتربية اإلسالمية توجه طاقات اإلنسان إلى االنسجام التام مع ھذا الغرض، وھي  .56

يليق بمكانته في الوجود انطالقا من العقيدة تعمل للوصول به إلى المستوى الذي 
اإليمان ھو الكفيل بتنمية الرقابة الذاتية النابعة من فلسفة الجزاء  اإلسالمية، ألنّ 

  ).الثواب والعقاب(
كمادة تعليمية، ترتكز على التصور الشمولي القائم على  والتربية اإلسالمية

: والنفسية والروحية، قال هللا تعالى  التوازن والتكامل بين الجوانب العقلية والمادية
} ُ ْنَيا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن هللاَّ اَر اآلِخَرَة َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الدَّ َواْبَتِغ فِيَما آَتاَك هللاَّ

َ ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ    .77القصص } إَِلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد فِي األََ◌ْرِض إِنَّ هللاَّ
وعليه، ينبغي أن تعكس المادة ھذا التصور بالتركيز على الجوانب الوجدانية 
والسلوكية عوض اإلغراق في المعارف فقط حتى ال ُتـفّرغ المادة من طبيعتھا، وال 
تفقد فاعليتھا، وال تصبح عناوين بدون مضمون، ومن َثمَّ يتحقق مبدأ العبودية المنظم 

  :لعالقات اإلنسان كما يلي 
   

ھي عالقة عبودية تتجلى في المظھر  :لعالقة بين الخالق وبين اإلنسان ا 
 .الشعائري والمظھر االجتماعي والمظھر الكوني

 . ھي عالقة عدل وإحسان :لعالقة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ا 
ھي عالقة اختبار وكد وعمل  :العالقة بين اإلنسان والحياة الدنيا  

 . عالقة جزاء وحساب ومسؤولية، وعالقته باآلخرة ھي
ھي عالقة تسخير وتعمير وتنمية باعتماد  :العالقة بين اإلنسان والكون  

 .العلم والتكنولوجيا
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  : مجاالت التربية اإلسالمية -1
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  

 القرآن الكريم 

 

  

   العقيدة

  

المعامالت: الفقه  السيرة النبوية

 األخالق والسلوك القصص القرآني األعالم

  التعليم المتوسط من المجاالت التالية من  

  السنة الرابعة تتكون مادة التربية اإلسالمية في

 الحديث الشريف 

  تتناول مجاالت التربية اإلسالمية في التعليم المتوسط
  

انطالقا من البراھين النقلية والعقلية،  اضحة،غرس العقيدة اإلسالمية الو : العقيدة 
بعيدا عن الخرافات واالنحرافات والشوائب والتعقيدات الغريبة عنھا، مما يجعلھا 
تؤتي ثمارھا في السلوك والتصرفات، فيتجه المتعلم إلى الطاعة ويتجنب 

 . المعصية بكل ود واطمئنان
ميذ بأصول اإلسالم ومنابعه ربط التل : القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 

وذلك لتحريره من  وھما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، الصافية،
وللوقوف المباشر على  ،العربية الجمود والتقليد األعمى، وتقويم لسانه باللغة

أسرار التشريع ومقاصد الشريعة الكبرى ،لتنمية الفكر االستنباطي لديه وجعله 
 .ويجد لھا حلوال سليمة على ضوء ھدي اإلسالم ة،يواجه مشكالت الحيا

جعل تدريس األخالق والسلوك مجاال للتوجيه الدائم للمتعلم  : األخالق والسلوك 
وغرس القيم والمثل والمبادئ في نفسه، وھذا يحتاج في ھذه المرحلة إلى عناء 
ل وجھد كبيرين، إلى جانب ربط ھذه المثل والمبادئ والقيم بالواقع، من خال

   .الصالحينحياة و والقصص سيرةال ضرب األمثال والقدوة العملية من
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ومن ثم بيان ثمرات ھذه القيم في الحياة، وبيان أضرار مخالفتھا، مما يثير 
الطاقات الخيرة فيه، ھذا وإن كان الترغيب وسيلة محببة في التربية فإن التنفير بسرد 

والمادية أمر مھم تربويا وله أثر في نفس األضرار النفسية والصحية واالجتماعية 
  .المتعلم

  

إيجاد نموذج تطبيقي ومثاال واضحا من خالل المواقف  : السيرة والقصص 
السلوكية والعملية من السيرة النبوية والقصص القرآني، وجعله رافدا وتطبيقا 

 .لألخالق والسلوك في الحياة اليومية للمتعلم
المجال على محور جديد من محاور الفقه المتمثل  يتعرف المتعلم في ھذا : الفقه 

 م على بيان بعضسيقف المتعلّ  ،في المعامالت باعتباره مالئما لسن المتعلم وعليه
فيدرك األسس الشرعية التي تصح ) الكسب(األحكام الفقھية المتعلقة بالمعامالت 

ھذه ، مع تمثل األسرار التشريعية من وراء لفيھا تلك المعامالت وال تبط
 .المعامالت فيمتثل لألوامر ويتجنب النواھي بكل قناعة ومحبة ودافعية التعبد

  

الفقھية  تالفروعافليس إذن الغرض من تدريس الفقه ھو إغراق المتعلم في 
البيداغوجي من تدريس الفقه  فه ال الوقت وال الھدالمتشعبة بالمعنى التخصصي، ألنّ 

  .حان بذلكفي ھذه المرحلة من مراحل التعليم يسم
  

رغم ما يحفظه المتعلم من أسماء لألعالم كمكتسبات قبلية، إال أنه لم  : األعالم 
) الرابعة متوسط(يتناول ھذا المجال تناوال منفردا، وعليه تم إدراجه في ھذه السنة 

كونھم أكثر األعالم ) اإلمام مالك، البخاري، مسلم(من خالل اختيار بعض األعالم 
 :ولالعتبارات التالية , المتعلمشھرة وتداوال عند 

o  اشتغالھم بالحديث النبوي الشريف، حيث تعتبر مؤلفاتھم مصدرا ھاما
موطأ اإلمام مالك، (في معرفة األحكام الشرعية لما تمتاز به من الصحة 
  ).الجامع الصحيح لإلمام البخاري، وصحيح اإلمام مسلم

o ل تبيان حرصھم على جعلھم قدوة للمتعلم في أدبھم وطلبھم العلم من خال
  .تحري الدقة والصحة في طلبھم للحديث النبوي الشريف
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  : مصفوفة المفاھيم وھيكلة الكفاءات -2

  
 الكفاءات المرحلية الوحدات المجاالت لدوراتا

 الدورة األولى
 العمل الصالح
أساس النجاح

   .القرآن الكريم -
  .الحديث النبوي -
  .العقيدة -
  .القصص القرآني -
  .األخالق والسلوك -
.الفقـه -

  .اإليمان باليوم اآلخر -
مواقف من حياة سيدنا موسى -

.   
تقامة - واب االس ه ث ج مع دم

  .اإليمان والعمل الصالح 
 .الكسب المشروع -

  
القدرة على أداء العمل 
الصالح وتمييزه عن 

من خالل تعميق , غيره
وتنمية الشعور , اإليمان

 .بمراقبة هللا تعالى

 الدورة الثانية
األسرة أساس 
 المجتمع

  .القرآن الكريم -
  .األخالق والسلوك -
  .الحديث النبوي -
  .الفقـه -
  .القصص القرآني -
 .السيرة النبوية -

  .من أخالق المسلم -
ه  - ج مع دين دم ر الوال نب م

  . مظاھر بر الوالدين
  .قيمة األسرة في اإلسالم -
مواقف من حياة سيدنا عيسى -

.   
 .يحفظ الحقوق   لرسولا -

  
القدرة على المساھمة في 

من , تماسك المجتمع
خالل أداء الواجبات نحو

وممارسة , األسرة
 .األخالق الحسنة

 الدورة الثالثة
اإلسالم عقيدة 

 وعمل

   .الحديث النبوي -
  .العقيدة -
  األخالق والسلوك -
  .األخالق والسلوك -
  . السيرة النبوية -
.األعالم -

  .ريف بالدين اإلسالميالتع -
  . اإليمان بالقضاء والقدر -
  .المسؤولية -
  .التوكل -
  .مواقف في الشورى -
 . من عظماء األمة -

  
القدرة على أداء 

المسؤولية من خالل 
, الفھم الصحيح لإلسالم
.واإلقتداء بعظماء األمة

 الكفاءات المرحلية الوحدات المجاالت لدوراتا

 الدورة الرابعة
في  ال ضرر
 اإلسالم

  .الفقـه -
  . األخالق والسلوك -
  . السيرة النبوية -
  . األخالق والسلوك -
  .السيرة النبوية -
.القرآن الكريم -

  .الكسب غير المشروع -
  . كف األذى -
  . مواقف في السلم -
  . صلة الرحم -
  .القدوة    الرسول -
. سورة النبأ -

  
القدرة على أداء دفع 
الضرر من خالل 

قتداء بمواقف الرسول اإل
صلى هللا عليه وسلم 

 .السلمية

  

عليه السالم

عليه السالم
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معرفة حقيقة اإليمان باليوم اآلخر وتبين آثاره في خشية اإليمان باليوم اآلخر
 .هللا تعالى

مواقف من حياة سيدنا موسى 
 

المثابرة في العمل الصالح من خالل معرفة مواقف من
به حياة سيدنا موسى   .واإلقتداء 

يم اإلسالمية امةاالستق ع المحيط بتوظيف الق ابي م التفاعل اإليج
 .واالجتماعية المكتسبة

القدرة على تمييز أھم األحكام الشرعية المتعلقة بالكسب  الكسب المشروع
  .المشروع ومعرفة الحكم منھا

نية
لثا
 ا

  
مع
جت
الم

س 
سا
ة أ
سر
األ

 

 من أخالق المسلم
10/11/12/13القدرة على االستظھار الصحيح لآليات 

ل ا والعم ر منھ تخراج العب رات واس ورة الحج ن س م
  .بمقتضياتھا

طاعة الوالدين من خالل كمعرفة فضلھما ومكانتھما في بر الوالدين
 .اإلسالم

القدرة على المساھمة في المحافظة على التماسك قيمة األسرة في اإلسالم
.ااألسري من خالل معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بھ

مواقف من حياة سيدنا عيسى 
 

التدخل في مواقف الحق والدفاع عن أصحابه من خالل
 .معرفة مواقف من حياة سيدنا عيسى 

  يحفظ الحقوق الرسول 
ول  داء بالرس دوة اإلقت الق فته  بص ه  أعمال رح  وش

عب ي أص ى ف وق حت ظ الحق ق بحف ا يتعل املة فيم الش
 .الظروف ومع جميع الناس

 ال
رة
دو
ال

لثة
ثا

مل  
وع

دة 
عقي

الم 
إلس
ا

 
 التعريف بالدين اإلسالمي

دين اإلسالمي من القدرة على تمييز ومعرفة شمولية ال
ل  خالل االستظھار الصحيح لحديث جبري

وشرحه
 ،

 .إجماال واستخراج العبر منه

 اإليمان بالقضاء والقدر
القدرة على الربط بين اإليمان بالقضاء والقدر

اب من خالل معرفة اإليمانوضرورة األخذ باألسب
 .بالقضاء والقدر والوقوف على آثاره

القدرة على تحمل نتائج المسؤولية في الحياة اليومية، المسؤولية
  .ومعرفة آثارھا على الفرد والمجتمع

القدرة على تمييز التوكل على هللا تعالى من التواكل التوكل
 .ونبذ الكسل

 مواقف في الشورى
إبداء الرأي وممارسة الشورى إقتداءالقدرة على 

 .في ذلكبمواقف من حياة الرسول 

 .معرفة أھمية العلم في الحياة واإلقتداء بعظماء األمة من عظماء األمة
  

عليه السالم

عليه السالم

عليه السالم

عليه السالم

عليه السالم
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القدرة على تبيان الكسب غير المشروع بمعرفة الكسب غير المشروع
 .الحكم من تحريمه

القدرة على الممارسة اإليجابية في المجتمع من ذىكف األ
 .خالل كف األذى عن الناس

القدرة على المساھمة في حفظ السلم إقتداء مواقف في السلم
حياته بالرسول  من  مواقف   .في 

القدرة على حسن التواصل اإليجابي مع األھل صلة الرحم
 .واألقارب

من خالل تمثل اء بالرسول القدرة على اإلقتد القدوة الرسول 
 .أخالقه في مختلف مجاالت الحياة

  
  : تقسيم الدورات -3

  
متوسط بالتركيز على إخراجه في أجمل  ابعةرالتمت صياغة برنامج السنة 

  :صورة وأروع أسلوب وأدق تعبير تماشيا مع التوجھات المنھجية العامة اآلتية 
  

  .زمنيمراعاة مستوى المتعلم العلمي والذھني وال 
وذكر قدر من الوسائل لتكون  ،تضمين جميع خطواته باإليضاح والتبيين 

 ،نموذجا يسير عليه األستاذ في وضع نماذج مماثلة لكل موضوع يتطلبه
 .ويزداد به وضوحا وبيانا ورسوخا في أذھان المتعلمين

عرضه عرضا يناسب األستاذ والمتعلم حتى يجدا فيه زاد الفكر ومتعة النفس  
الروح، وتوخينا إظھار أسرار التشريع اإلسالمي وأثره في حياة الفرد وغذاء 

  .والجماعة، تماشيا مع المنھج ووفق المقاربة بالكفاءات
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  :متوسط في أربع دورات وھي  الرابعةالسنة  منھاجوقد تم تحديد 

  

  الدورة الرابعة  الدورة الثالثة  الدورة الثانية  الدورة األولى
الح أساس العمل الص

  النجاح
ال ضرر في   اإلسالم عقيدة وعمل  األسرة أساس المجتمع

  اإلسالم
  

ينھا في التعلم ، ازداد احتمال الربط بأنه كلما ازدادت الدورات تقاربا حيث
، ولھذا السبب تم اختيار ھذه العناوين بشكل يخدم التناسق المطلوب والحفظ والتذكر

  .دورة من مضامينبين الدورات األربع بما احتوته كل 
  :وقد رتبت الدورات ترتيبا منطقيا مقصودا يستند على عوامل رئيسية وھي 

  

/ تحتوي على ست وحدات تعليمية : "العمل الصالح أساس النجاح"الدورة األولى 
وتسھم كل وحدة في الحث على العمل الصالح , تعلمية تستھدف كفاءة مرحلية واحدة

وعليه تم إدراج , ية وفوائد ذلك على الفرد والمجتمعوبيان أھميته في الحياة اليوم
وفي , كعمل صالح في المعامالت المالية, )الكسب المشروع(المضامين المتعلقة بالفقه 

مما , )مواقف من حياة سيدنا موسى عليه السالم(وفي القصص , )االستقامة(السلوك 
ز على العمل الصالح يمكن المتعلم من معرفة األحكام الشرعية المتنوعة التي ترك

وخشيته سبحانه وتعالى وتبين , وبالتالي تحقق النجاح كتربية النفس على ذكر هللا تعالى
إطارا جامعا ) القرآن الكريم(ويعتبر النص الشرعي , )اإليمان باليوم اآلخر(آثار ذلك 

  .لمعرفة أھمية العمل الصالح وثوابه في الدنيا واآلخرة
  

تعلمية  /تحتوي على ست وحدات تعليمية : "أساس المجتمعاألسرة "الدورة الثانية 
تستھدف كفاءة مرحلية واحدة، وتسھم كل وحدة في إيضاح جوانب التماسك في 
المجتمع  الذي تعتبر األسرة النواة األولى له، وعليه تم إدراج المضامين المتعلقة بھا 

مواقف (وفي القصص ) ينبر الوالد(، وفي السلوك )قيمة األسرة في اإلسالم(في الفقه 
، مما يمكن المتعلم من معرفة األحكام الشرعية )من حياة سيدنا عيسى عليه السالم

ر الوالدين بعد ـة منھا كاستمرارية بـالمتنوعة التي تحيط باألسرة خاصة الجوانب الخفي
  موتھما، ومكانة األم في األسرة 
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) القرآن الكريم(بر النص الشرعي ، ويعت)مواقف من حياة سيدنا عيسى عليه السالم(
الرسول (إطارا جامعا لألسس األخالقية التي يرتكز عليھا المجتمع، واعتبار وحد 

  نموذجا تطبيقيا) يحفظ الحقوق

  

تعلمية  /تحتوي على ست وحدات تعليمية : "اإلسالم عقيدة وعمل"الدورة الثالثة 
مفھوم اإلسالم الشامل  وتسھم كل وحدة في توضيح, تستھدف كفاءة مرحلية واحدة

المتكامل، حيث يبرز لدى المتعلم أسس العقيدة اإلسالمية السليمة وما يترتب عنھا من 
ففي الحديث  دة في الحياة اليومية،عمل صحيح من خالل سلوكاته ومواقفه المتعدّ 

) اإلسالم، اإليمان، اإلحسان، الساعة( ف ابتداء علىيتعرّ ) التعريف بالدين اإلسالمي(
ف يتعرّ ) اإليمان بالقضاء والقدر(وفي العقيدة , خالل حديث جبريل عليه السالم من

على مفھوم اإليمان بالقضاء والقدر مع ربط آثاره بمفھوم اإلسالم الشامل، وفي 
كم تعتبر وحدة , يكتسب القدرة على تحمل نتائج أعماله) المسؤولية، التوكل( السلوك
) من عظماء األمة(ووحدة األعالم , تطبيقيا لذلكنموذجا ) مواقف قي الشورى(السيرة 

  .نموذجا يقتدي به في فھمه لإلسالم وسلوكه وطلبه للعلم
  

تعلمية  /تحتوي على ست وحدات تعليمية : "ال ضرر في اإلسالم"الدورة الرابعة 
وتسھم كل وحدة في بيان قاعدة مھمة في التشريع , تستھدف كفاءة مرحلية واحدة

وفي السلوك , )الكسب غير المشروع(ففي الفقه , )ر وال ضرارال ضر(اإلسالمي 
مما يمكن المتعلم من إدراك ضرر الكسب غير , )وصلة الرحم, كف األذى(

المشروع، وأھمية كف األذى عن الغير، ويتبن له كيف يمكن للسلم أن يحقق ذلك من 
ل صلى هللا عليه إقتداء بالرسو) والرسول القدوة, مواقف في السلم(خالل وحدة السيرة 

إطارا جامعا  )القرآن الكريم(ويعتبر النص الشرعي , وسلم في مختلف مجاالت الحياة
  .في تربية النفوس على ھذه القيم

 

  : استراتيجية التعليم والتعلم -4

 

ھي عبارة عن خطة منظمة ومعقلنة تتضمن مسارا من العمليات التي يمكن أن 
ي أن تعكس في عملية التعليم والتعلم في منھاج تقود إلى تحقيق أھداف، وعليه ينبغ

  األستاذ :  ور في أشكال التفاعل بين عناصر العمليةـة نوع التطـة اإلسالميـالتربي
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والمتعلم وموضوع التعلم بما تقتضيه مبادئ مقاربة التدريس بالكفاءات، بحيث تضع 
باستخدام قدراته ) لةمشك/وضعية(المتعلم أمام وضعيات تحفزه على النشاط والتعلم 

الذاتية من أجل اكتساب كفاءات، أو القدرة على األداء في مختلف وضعيات الحياة، 
وذلك بتفعيل معارفه وتحويلھا إلى سلوكات، كل ذلك من خالل التنويع في وسائل 

واستخدام أساليب التقويم المناسبة وأساليب  ،وتوزيع المتعلمين في القسم ،التعلم
  .رة للتعلمالتنشيط الميس

  

ھي تلك التقنيات التي يتحكم فيھا الفرد شعوريا ويقوم  : داللة استراتيجية التعلم
بتوظيفھا في التعلم والحفظ والتذكر والتفكير وحل المشكالت ومعالجة المعلومات  

  :الجوانب التالية على  لتشتمو
  

 ،والراحة ،لعقليوالتھيؤ ا ،عتدال المزاجال التمھيد مثل :أنشطة ما قبل التعلم . 1
  . واالسترخاء

مثل التسميع أو التلخيص أو رسم الخرائط أو التنظيمات : أنشطة التعلم . 2
  . ميةيالمفاھالھرمية أو المصفوفات 

مثل االستيعاب أو اشتقاق معاني أو دالالت جديدة أو  :أنشطة ما بعد التعلم . 3
  .ما ھو ماثل في البناء المعرفيبربط المادة المتعلمة 

  

  : تسيير الوضعيات التعليمية التعلمية -5

  
والمتعلم في استراتيجية التعليم بالكفاءات يشكالن ثنائية تفاعلية داخل  األستاذ إنّ 

العملية البيداغوجية الجديدة من حيث المساھمة معا في تفعيل نشاط التعليم، فيكون دور 
المتعلم التعلم والبحث  األستاذ تنشيط وتوجيه وتيسير وتسيير عملية التعلم، ودور

  ). سلوكات/معارف(في عالقة تفاعلية مع مضمون التعلم في كل مجال  ،واالستكشاف
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  ما المقصود بالوضعية التعليمية التعلمية ؟ 
  

فيھا المتعلم أمام مشكلة أو فكرة تتحدى تفكيره  وضعھي الحالة التي ي
، كما ظيف قدراته العقلية والمعرفيةومعلوماته، فيتطلب منه الموقف اللجوء إلى تو

يتطلب من األستاذ اللجوء إلى توظيف األساليب البيداغوجية والوسائل التعليمية 
  :  وفق الخطوات التالية ،الكفيلة بتحقيق الكفاءة

  

تساؤالت فيھا المتعلم أمام  يكونوھي الخطوة األولى التي :  وضعية االنطالق. 1
وھي غالبا ما ترتبط بأداءات المتعلمين موضوع التعلم،  تثير انتباھه قبل الدخول في
  ).تقويم مبدئي(المتعلقة بمكتسباتھم القبلية 

  

المعارف  وتثبيت مناقشةتقديم وتتم خالل ھذه المرحلة :  وضعيات بناء التعلم. 2
  :الجديدة من خالل تبني جملة من االستراتيجيات نذكر منھا 

  

وتتم من خالل استخدام الحواس  :" حواسالمالحظة واستخدام ال" األولى -
 ،لمعارفاعادة تنظيم إل ،أو لجمعھا ،ف عليھاالكتشاف المعلومات والتعرّ 

حيث تصبح ھذه الوحدات أكثر قابلية للحفظ والتذكير، ألن المالحظة سلوك 
طبيعي في اإلنسان، والحواس نوافذ تصل من خاللھا المعرفة، لذا يجب 

ى أقصى حد ممكن في تنمية مھارات التفكير استخدامھا واستغاللھا إل
خطوة في والمالحظة وضعية يوضع فيھا المتعلم . واالستكشاف واالستنتاج

 بناء .أولى نحو استقبال المعلومات ومعالجتھا، ثم التوصل إلى بناء المعرفة
متناسقا ومتدرجا، فيسھل عليه فھم المدلوالت والتفاعل معھا، ألنه كلما كانت 

دقيقة كانت المعلومات المستنتجة المبنية عليھا أكثر وضوحا ودقة المالحظة 
  .واستيعابا

  :وتتمثل فيما يلي  :" استثارة الفھم"الثانية  -

  . تھيئة المتعلم بتشويقه وإثارة دافعيته للتعلم .

يدل حول ما يستھدفه أو ما  )وضع فرضيات( اشتقاق أو عمل تنبؤات .
  ). ... ديث الشريفالقرآن الكريم، الح(النص  عليه
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القرآن الكريم (إثارة أسئلة حول المعاني الرئيسية التي يتضمنھا النص  .
  ...  أو الموضوع من تعاريف وأحكام وإرشادات) ... الحديث الشريف

  . غير المفھومة النصوص إدراك وفھم الفقرات الغامضة أو .
  

ديدة والمكتسبات القبلية حيث يتم الربط بين المعارف الج : "الربط"الثالثة  -
في سياق بناء الكفاءة، وھنا يقوم األستاذ بعملية التحكم واالنتقاء الواعي 

  .لمتغيرات الموقف التعليمي
  

 إتباعفي ھذه المرحلة يمكن  ) :المرحلة الختامية(استثمار المكتسبات  وضعية. 3
  : االستراتيجية التالية

  

  : ويتم من خالل  : عمل روابط ذھنية /أ
وھي تعني إعادة تصنيف المعلومات في : التصنيف في مجموعات  .

أو كتابيا، وذلك لتسھيل تذكر تلك  )ذھنيا( العقل فيلھا معنى  مجموعات
  . المعلومات التي تم تخزينھا أو استدعاؤھا

وھي تعني ربط المعلومات الجديدة بالمفاھيم : التداعي والتفصيل  .
 إليجادجزء من المعلومات بآخر  بالذاكرة أو ربط فعالالموجودة 

  . ارتباطات بالذاكرة حيث يكون لھا مدلول عند المتعلم
وھي تشير إلى وضع :  الفقرات وغيرھااستخدام الكلمات الجديدة في  .

أو قصة ذات معنى بحيث يمكن  أو تعريف كلمة أو عبارة ما في جملة
  . تذكرھا

لتفصيل حيث أن وھذه االستراتيجية تحتوي على شيء من الربط وا
  .المعلومة الجديدة ترتبط بسياق معروف من قبل

  : وتتم من خالل  : االستفادة من الصور واألصوات /ب
أي ربط المعلومة الجديدة بمفھوم موجود : اإلستراتيجية التصورية  .

يكون  أن اوھذا الربط إمّ . معنى له بالذاكرة باستخدام تصور بصري
  .ر مرسوم بالفعل أمام المتعلمبتصور موجود بالعقل أو بتصو

التوكل , البر والعقوق(وھي تعني تنظيم المفاھيم مثل  : الصور الداللية .
  . في شكل مصفوفة ...) صلة الرحم والقطيعة, والتواكل

وتعني تذكر كلمة جديدة باستخدام روابط سمعية : استخدام كلمات مفتاحية  .
ديد كلمة مألوفة لدى المتعلم لھا بصرية وأول ھذه االستراتيجية ھو تح

  .يرتبط بالكلمة الجديدة لمدلو
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  كيفية تطبيق الوضعيات التعليمية التعلمية ؟ 

  

أو ) خطوات اإلنجاز(تعليمية وحدة  الوضعيات التعليمية التعلمية على لتطبيق
  :  يتبع األستاذ الخطوات التاليةتحضير الحصة التعليمية 

    : لماتالتفكير في تسيير التع. 1
       .بيعة الكفاءة المستھدفة وأھداف التعلمط -
  ). معارف، أداءات(تنظيم التعلمات  -
                   .إعداد الوسائل الضرورية -
  . إعداد نماذج للتقويم -

ا  مشكلةإيجاد وضعية :  مشكلةوضعية . 2 درج  تحتھ ي تن اءة الت متفقة مع طبيعة الكف
ارات الم ارف والمھ دالمع ة دةح ام المطلوب ي ف. ألداء  المھ ا ھ وضعية خصائص الم

دة للخصائص ال م داخل وح أة كوضعية تعل مشكلة ؟ ال بد أن تستجيب الوضعية المنش
  :  التالية

                 . اقتراح مھمة إلنجازھا من طرف المتعلم. أ
  : أن يجند المتعلم الموارد الضرورية ألداء المھمة وھي . ب 

     .معلومات قبلية) فردية(ة موارد شخصي -
  ). معلومات الفوج أو القسم(موارد المجموعة  -
  )....توجيھات  ،صور ،وثائق(موارد األستاذ  -

  
  : تتم وفق الخطوات التالية   : )تسييرھا(معالجة وضعية مشكلة . 3

  

تتحدد ) مشكلة(أي وضع المتعلم أمام مھمة صعبة  :الصعوبة المعرفية للفرد . أ
 حيث تظھر المحاوالت األولى لتجاوز الصعوبات ،لھا أھداف التعلممن خال

  ). توظيف المكتسبات القبلية للمتعلم(
بتقسيم التالميذ إلى أفواج وتوجيھھم إلى  :الصعوبة المعرفية للمجموعة . ب

 ،التكامل التشاور،(مقابلة نتائج أعمالھم للوصول إلى إجابات متفق عليھا 
  ...).   تبادلةالشروح الم ،المقارنة

فينشط األستاذ المجموعة مساءلة حول إجابتھم وطريقة  :رد الفعل الجماعي . ج
الحصول عليھا، وذلك لمعرفة سالمة المسعى ودعم التعلمات باإلضافة أو 
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  االستراتيجية  الوضعية

  قوضعية االنطال
  .          التحضير لجو موضوع الوحدة. 1
  . استرجاع المعارف السابقة. 2
  .إثارة مواضيع أو تساؤالت تشد انتباه المتعلم. 3

  مرحلة بناء التعلم

  .          جعل المتعلم في وضعية مشكلة. 1
  .المالحظة باستخدام الحواس. 2
وفھم استثارة الفھم عن طريق إثارة أسئلة حول المعاني . 3

  . الفقرات الغامضة
  .الربط، ويتم بربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة. 4

  

  االستراتيجية  الوضعية

  استثمار المكتسبات
  )المرحلة الختامية(

  : عمل روابط ذھنية، ويتم ذلك من خالل . 1
  .       التصنيف في مجموعات. 
  .           التداعي والتفصيل. 
  .الجديدةاستخدام الكلمات . 

  : االستفادة من الصور واألصوات، وتتم من خالل . 2
  .        االستراتيجية التصورية. 
  .              الصور الداللية. 
  . استخدام كلمات مفتاحية. 
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  :التعلمية /نموذج لتسيير الوضعيات التعليمية

  

  .ة األسرة في اإلسالمقيم:  الوحدة.          األسرة أساس المجتمع:  الدورة الثانية

استراتيجية   الوضعيات
  النشاطات المقترحة  الوضعية

وضعيات 
  وضعية مشكلة  االنطالق

) الثامن مارس عيد المرأة(واقعية مناسبةيستغل األستاذ . 1
  .المناسبةويثير مع التالميذ أسئلة تتعلق بأسباب ھذا 

يستخرج التالميذ بمساعدة األستاذ بعض ھذه األسباب، . 2
  .يبدأ من ذلك في تقديم الموضوعو

وضعية بناء 
  التعليم

  المالحظة

حقائق حوليقوم األستاذ بعرض صور أو شريط يتضمن . 1
  .تكامل دور المرأة مع الرجل

يجري حوارا مع التالميذ حول مضمون الصور أو. 2
الشريط، وتسجيل ما يمكن استخالصه من مالحظات على

  .السبورة
قيمة يمكن إعطاء فكرة مبسطة عن  من خالل المالحظة. 3

  .األسرة في المجتمع

  استثارة الفھم

طرح أسئلة حول الخصال الحميدة التي يعرفھا التلميذ. 1
 .داخل األسرةوالواجب التعامل بھا 

يتعرف المتعلم على جملة من األسس الخلقية للحياة. 2
 .ألسريةا
الوصول إلى فھم حقيقة ھذه األسس الخلقية باالعتماد على. 3

  .نصوص شرعية
على الفرد  للتماسك األسرياستخراج اآلثار اإليجابية . 4

  .والمجتمع

  الربط

ة و. 1 باته القبلي ين مكتس تعلم ب ربط الم تاذ ي ن األس ه م بتوجي
 .معارفه الجديدة

ة . 2 ه عن أھمي ا يعرف تعلم م ذكر الم كي رة وتماس ى ھااألس عل
  .الفرد والمجتمع
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استراتيجية   الوضعيات
  النشاطات المقترحة  الوضعية

الوضعية 
الختامية 

استثمار (
  )المكتسبات

عمل روابط 
  ذھنية

  : التصنيف في مجموعات . 1
وما ,اآلثار الطيبة الناتجة عن تماسك األسرةعرض لمجموعة من . 

  . عند تفككھاسيئة  آثار يقابلھا من
يحرص علىكي  قيمة األسرة في اإلسالمالمتعلم على يتعرف . 

  .تماسكھا
  .يتعرف المتعلم على واجبات وحقوق كل فرد داخل أسرته. 

  :التداعي والتفصيل . 2
بھا التقيدالتي يعرفھا، ويجب  واجباته وحقوقهيذكر المتعلم بعض . 

مع االستدالل بالنصوص الشرعية التي تحث على داخل أسرته
  .ذلك

,األسرة وتماسكھا حرص اإلسالم على بناءإلى حقيقة  المتعلم يصل. 
 .والمجتمع الفرد على وفوائدھا

  : استخدام الكلمات الجديدة في نصوص. 3
المحافظة يقوم األستاذ باستغالل عرض قصة واقعية تنبه إلى أھمية . 

 . في اإلسالم على األسرة

  
االستفادة من 

الصور 
  واألصوات

  : التصوريةاالستراتيجية . 1
أھميتھا على الفرد والمجتمع بما بيانو لقيمربط معاني ھذه ا. 

  .يعرف التلميذ من فوائد وآثار ايجابية، يمكن االستعانة بصور
لما لھا من باألسرةيصل األستاذ مع المتعلم إلى وجوب التمسك . 

 .آثار ايجابية
 :  الصور الداللية . 2

األحكام التعريف،( ھا وقيمتھابناء األسرة وأحكامتنظيم عناصر . 
وآثارھا) ... الحقوق والواجبات, عقد الزواج, الشرعية
  . وفوائدھا

,األسس الشرعيةعلى بناء األسرة الوصول إلى معرفة أھمية . 
  .وكيفية المحافظة عليھا

 .االستدالل بقصة حول الموضوع. 
  : استخدام كلمات مفتاحية. 3

مفتاحية ) األوالد، حقوق والواجباتال، الزواج، األسرة(الكلمات . 
وأھمية  ,قيمة األسرةينطلق منھا المتعلم في عملية استنتاج 

  .ودورھا في صالح الفرد والمجتمع, بنائھا وفق قواعد الشرع
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  : استعمال الوسائل التعليمية -6

  

  :  )الُمعينات التعليمية(تعريف الوسائل التعليمية  -1.6
  

ط التي يستخدمھا األستاذ في الموقف التعليمي لتوصيل ھي جميع أنواع الوسائ
الحقائق أو األفكار أو المعاني للمتعلمين وفق استراتيجية التعليم والتعلم لتحقيق 

  .الكفاءات المستھدفة
  

   : أھمية الوسائل التعليمية -2.6
  

الوسائل التعليمية بُرّمتھا توفر الخبرات الحسية التي يصعب تحقيقھا في  إنّ 
ظروف الطبيعية للخبرة التعليمية، وكذلك في تخطي العوائق التي تعترض عملية ال

اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسه، فحينما نناقش مع التالميذ أركان الحج أو 
ه تتشكل لديھم صورة غير أو حقيقة العمرة أو معنى الحلم واإلحسان، فإنّ  واجباته

مختلف الوسائط التي يستخدمھا األستاذ في واضحة ال يمكن تحديد معالمھا إال ب
كعرض قرص مضغوط لكيفية أداء الحج أو مشاھدة قصة في  الموقف التعليمي،

وباإلضافة إلى ذلك فقد أثبتت األبحاث التي قام بھا ...  الصبر والشكر لشرح فوائدھما
تتغلب على  رجال التربية وعلم النفس واالجتماع فائدتھا التعليمية والتربوية، حيث أنھا

عيوب اللفظية، وتجعل التعليم أبقى أثرا، كما تثير اھتمام المتعلمين وتنشطھم وتنمي 
استقرارھم الفكري، وفي نھاية المطاف تسھل عملية التعليم على األستاذ والتعلم على 

  .المتعلم
  

   : األسس العامة في اختيار الوسائل التعليمية -3.6
ة وسيلة من الوسائل التعليمية اختيار دقيق لھا من الضروري أن يسبق استخدام أي

  : وفق أسس من أھمھا
فكل ما كانت الوسائل حسية وتسمح  : أن تتناسب الوسائل ومستوى التالميذ -)أ

لقصة تحكي عن مكانة الوالدين  سماعهللمتعلم بالفاعلية والنشاط كان ذلك أفضل، ف
  .وآثار ذلك وفضل, ومظاھر البر, ترسخ في ذھنه واجب البر بھما
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كل خطأ في المادة العلمية يؤثر سلبا على مدارك المتعلم،  : صحة المادة العلمية -)ب

فاستخدام شريط سمعي لغير مقرئ مختص فيه أخطاء يفسد المادة العلمية ويشوھھا 
  .لدى المتعلم

  

در يجب أن تحتوي الوسائل على الق: كفاية المادة العلمية التي تقدمھا الوسائل  -)ج
الكافي من المعلومات التي تتناسب مع الموضوع وغرض الدرس فعرض جزء مبتور 

  .ينقص من المادة العلمية ويحدث خلال لدى المتعلم ,مامن شريط فيديو حول حدث 
  

يجب أن تتناسب  : مناسبة المادة العلمية التي تقدمھا الوسائل لخبرات التالميذ -)د
, خبرات المتعلمين و تحقق استمرارية المعلوماتالمادة العلمية للوسائل مع مستوى 

  :  قتراح الوسائل التعليمية اآلتيةاويمكن . المصطلحات العميقة صعبة الفھم وتتجنب
  .السبورة 
  ).…، الطبيعة ، صور أداء العبادةمساجد(صور األماكن المختلفة   
  . األجھزة السمعية بصرية  
  . سمعية بصرية:  أشرطة  
  . أقراص مضغوطة  
  .مسجالت  
  .جھاز إعالم آلي  
حسب  )أو من غيره قصص من التراث، مصحف مدرسي(مراجع خاصة   

 .الوضعيات
  .شھادات ومداخالت األئمة والعلماء ورجال التخصصات المختلفة  
 .وسائل أخرى  

   : فيمكن االستفادة من ھذه الوسائل في مختلف المجاالت وعلى سبيل المثال
  .وغيرهيجي في التحفيظ تستعمل السبورة للمحو التدر 

  
   … ويستعمل المسجل لتسميع السور واآليات 
  . في تثبيت العقيدة والعلمية تستغل مختلف الصور الطبيعة 
واألمثلة  والحقائق العلمية ومجال السلوك تذكر مختلف القصص 

 .الواقعية
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  نموذج الستعمال الوسائل التعليمية
  

  الوسائل التعليمية  الوحدات  الدورات
عمل الصالح أساس ال. 1

  النجاح
  . االستقامة. 
  .الكسب المشروع. 

ر - رز ع تقامة تب ن االس ة ع ض قص
  . فوائدھا

بل  - رز س غوط يب رص مض رض ق ع
  .الكسب الحالل وآثاره

األسرة أساس . 2
  المجتمع

  . من أخالق المسلم . 
ظ .  ول    يحف الرس

  .الحقوق 

ريط  - الل ش ن خ ات م الوة لآلي ماع ت س
  . سمعي أو قرص

ول  - ف للرس روي مواق ة ت رض قص ع
  .في تعامله مع أصحابه

  .التوكل.   السالم عقيدة وعمل. 3
  .من عظماء األمة. 

حول  عرض شريط أو قرص مضغوط -
  . التوكل والتواكل

ى  - االستعانة بمكتبة المؤسسة لإلطالع عل
  .تراث العلماء

ى -  .كف األذى.  ال ضرر في اإلسالم. 4 ير إل ات تش ف  عرض الفت وب ك وج
  . األذى

ة - ور إيجابي رض ص ول /ع لبية، ح س
  .الموضوع
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الممارسات البيداغوجية التي تتطلبها مادة التربية اإلسالمية في التعليم 

 المتوسط
 :القرآن الكريم

 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق لآليات والسور المقّررة تالوة وحفظا •

 وة لآليات والسور،  وضبطها وفق أحكام التالوة األساسيةتدريب التالميذ على إتقان التال  •

 إشراك أكبر عدد من التالميذ في القراءات الفردّية  •

 ضبط اآليات الكريمة بالشكل الصحيح •

، وشرح المفردات )إن وجد( سبب النزول ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء التعلمات  •

 .ورة أو اآليات الكريمة قاموسيا ووظيفيا، واستخراج ما ترشد إليه الس

 ..تشجيع التالميذ على  حفظ اآليات والسور، واعتباره معيارا من معايير التقويم •

  :الحديث النبوّي الشريف

 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق للحديث المقّرر قراءة وحفظا •

 .القراءة الصحيحة للحديث الشريف ومراعاة عالمات الوقف، وتمثيل المعنى •

 لقراءات الفردّية داخل القسمتعّدد ا •

 ضبط الحديث الشريف بالشكل الصحيح •

 ،)إن وجد( سبب ورود الحديث ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء بقية التعلمات •

التعريف  براوي الحديث، وشرح المفردات قاموسيا ووظيفيا، واستخراج ما يرشد إليه الحديث الشريف 

  .المقّرر، واعتباره معيارا من معايير التقويم تشجيع التالميذ على  حفظ الحديث

  :العقيـدة اإلسالميـة
  االنطالق من النصوص الشرعية المناسبة للموضوع ومستوى التالميذ •
توجيه اهتمام التالميذ إلى ظواهر الكون الدال على خالقه و مظاهر القدرة اإللهية من خالل  •

 .المخلوقات
  .الفرد والمجتمع من خالل األمثلة والوقائعبيان آثار اإليمان وثمراته في حياة  •

  :العبـادات
التركيز على أهّم أحكام العبادات واالقتصار على القدر الذي يناسب مستوى التلميذ و ما يحتاجه في  •

 .ممارسته لها 
 .بيان اثر العبادات في تزكّية النفس و استقامة السلوك •
التيمم، ( األداء التطبيقّي في أداء العباداتتدريب التالميذ على الكيفية العملية الصحيحة  و  •

 ).الوضوء، الغسل، األذان،اإلقامة، الصالة، العمرة، الحّج 
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، على أن يتم ذلك ..)الحج، صيام رمضان، ( مراعاة المناسبات الدينية في تناول الوحدات التعليمية  •

  .وفق تخطيط تربوي يعتمده أساتذة المادة في مجالس التعليم والتنسيق

   :ألخالق والسلـوكا

تدريب التالميذ على مالحظة الظواهر السلوكية في المحيط  و نقدها، واستخالص العبر والقيم  •

  .األخالقية منها 

عن طريق قصة معّبرة أو عرض شريط  أو محاكاة أحداث  ذات أثر على العقل و الوجدان  يتوّصل  •

 لفرد والمجتمع    التلميذ إلى التعّرف على فضائل األخالق وآثارها على ا

 إعطاء القدوة العملية من قبل األستاذ، و •

  

. تشجيع المواقف اإليجابية الصادرة من التالميذ 

استغالل كّل فرصة تربوّية مناسبة لمشاركة المتعلم بالمالحظة و المقارنة و االستنتاج  في الترغيب  •  

 .في  فضائل األخالق وذّم الرذائل منها 

  .تبة على االلتزام باألخالق، وآثار التفريط فيهااستنتاج اآلثار المتر  •

  السيـرة النبويـة و قصـص األنبيـاء

 استخالص العبر والقيم و األخالق  من األحداث و المواقف  •

 .إبراز جوانب  القدوة الحسنة وتعزيزها بأسلوب فّعال ومشّوق  •

الميذ، وتناقش في القسم، تقّدم في شكل عروض يحضرها الت) من عظماء األمة( الوحدة التعليمية  •

  .تدريبا لهم على البحث والتعامل مع المراجع

 :مالحظات 

إذا تعّددت الشواهد من النصوص القرآنية والحديثية في وحدة من الوحدات فإنه يكتفى بالشاهد  •

  .األول، إذا لم ير األستاذ ضرورة لبقّية الشواهد
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  : منھجية تقويم التعلم  -7

  : قـويـمتعـريـف الـتـ -1.7
تربوية شاملة مجالھا الرئيسي ھو إصدار أحكام على  عمليةھو التقويم التربوي 

األھداف والغايات والكفاءات ما تعلق منھا ب سواءالتعليمية /التعلمية مكونات العملية
في  جادةفھو وسيلة ال غنى عنھا لكل منظومة تربوية . أداء التلميذ أو المستھدفة،

 تكييفعلى التأكد من تحقيق أھدافھا وسالمتھا، ومتطلعة إلى اھتماماتھا وحريصة 
منظومتھا بصورة مستمرة مع مختلف التطورات الحاصلة في ھذا الميدان الحيوي 

ونظرا لتميز مادة التربية اإلسالمية بكونھا تجمع ما بين المعرفة  .والمصيري
التقويم  تباع خطوات معينة عبر مراحلإوالوجدان والسلوك فإن ذلك يتطلب 

  .المتدرجة، وكذا وسائل مكيفة وفق ھذه الميزة
  : مراحل التقويم في مادة التربية اإلسالمية -2.7

  

من خالل أنماط التقويم المحددة في نمطين أساسيين وھما التقويم البنائي والتقويم 
 اليتباع مراحل التقويم حسب الترتيب التإالتجميعي، يمكننا في مادة التربية اإلسالمية 

 :  
ويتضمن تحديد المستوى  ،ويتم قبل بداية عملية التعلم : التقويم األولي -)أ

 وبما أنّ . والمكتسبات السابقة توالقدرات الذھنية واالستعدادات والميوال
لھا مصادر تلقي متنوعة من  –بخالف بقية المواد  -مادة التربية اإلسالمية 

فيھا أھمية بالغة بحكم وجود التلميذ التقويم األولي يكتسي  غير المدرسة، فإنّ 
في وسط أسري واجتماعي متشبع بالقيم اإلسالمية، مما يمكنه من تحصيل 
معارف قبلية في المادة، فيكون الھدف من التقويم األولي ھو تحديد مدى 
تحصيل واكتساب المتعلم للمعارف والسلوكيات من وسطه الموجود فيه، 

أساء فھمه، وتمكينه من الفھم السليم  وكذا تصحيح ما يمكن أن يكون قد
إلى مستويات  المتعلمينكما يفيد ھذا التقويم في تصنيف ا. المناسب لقدراته

  .متجانسة، بحيث تبدأ كل مجموعة من المستوى المناسب لھا
حرك عملية التدريس بھدف تحديد ما إذا كان الذي ي ھو : التقويم البنائي -)ب

فھو بھذا المعنى يستغرق مدة . الكفاءات المستھدفةبناء م يسير وفق التعلّ 
تغذية مرتدة من خالل  المتعلمو لألستاذممارسة العملية التربوية بحيث يوفر 

أو اختيار مناسب  النتائج المحصلة، فيسعى األستاذ بناء عليھا إلى تعديل
سير العملية التعليمية التعلمية لالنتقال من تسھيل لالستراتيجية قصد 

، ومن جھته صيل المعرفي إلى األداء ومن ثّم إلى التفاعل الوجدانيالتح
تتم ھذه المرحلة و ،من معرفة جوانب القوة والضعف في أدائه المتعلميستفيد 

  .برنامجالأثناء تطبيق  من مراحل التقويم
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أو  يأتي ھذا النوع من التقويم في نھاية وحدة دراسية : التقويم الختامي -)ج
دراسي أو فصل دراسي أو مرحلة دراسية بھدف إعطاء  أو مقرر دورة

، ومنحھم بناء الكفاءاتتقديرات للمتعلمين تبين قدراتھم التحصيلية وفق 
  . شھادة تبعا لذلك

  

فھذا النوع من التقويم ال يركز على التفاصيل أو األھداف الفرعية كما ھو الحال 
أثناء يھتم  والبد لألستاذ أن .رات نھائيةما يھتم بإعطاء تقديبالنسبة للتقويم البنائي، وإنّ 

الذين يجدون صعوبات في عملية  بالمتعلمين االھتمام االنتقال عبر مراحل التقويم
، ومن ثم ، أو ترجمتھا إلى أداءات سلوكية، أو تفعيلھا وجدانياتحصيل المعلومات

الذي  استدراكھا، وھذاوسبل  ھذه الصعوبات وتحديد عواملھا السعي إلى الكشف عن
 المالحظة ولتحقيق ذلك تستعمل. اصطلح على تسميته بالتقويم التشخيصي

  .المعرفي وربطه باألداء والتمثل الوجداني لتحديد المستوى االختبارات التحصيليةو
  :  أھداف التقويم في مادة التربية اإلسالمية -3.7

  

ام على العملية التقويم التربوي باعتباره األداة الرئيسية في إصدار األحك إنّ 
 وھذه األھداف نجدھا. له أھداف يسعى إلى تحقيقھا ، ال بد وأن تكونالتعليمية/التعلمية

محددة في ھدفين أساسيين أحدھما دافعي واآلخر تصحيحي، وتترتب عن ھذين 
  : الھدفين مجموعة من األھداف نذكرھا على النحو التالي

  :في  هفيمكن تحديد : بالنسبة للھدف الدافعي -)أ
  .ستثارة دافعية المتعلمين للتعلما 
شرح النصوص الشرعية واستخرج األحكام ( تنمية مستوى كفاءة األفراد 

  .)وتحديد مواطن القدوة التربويةوالفوائد ا
  ....) العبادات، المعامالت( ألفرادل الصحيح داءاألتنمية  
لنفس اإليمان وآثاره على ا(التفعيل الوجداني للمكتسبات المعرفية  

  ).والسلوك
اإلنسان الصالح، الثواب في ( مساعدة األفراد على تحديد أھداف المستقبل 

  .)اآلخرة
 .األداء الجيد ذويمكافأة األفراد  
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  :فيمكن تحديد عناصره  : بالنسبة للھدف التصحيحي -)ب
 ).في األسرة والمجتمع(تصحيح المعارف المكتسبة بشكل خاطئ  
  .)دات والمعامالتالعبا(تعديل األداء الرديء  
تحويل المعرفة ( التعليمية/العملية التعلميةجرائية في إلاتحديد المشكالت  

  .)إلى أداء وتفعيلھا وجدانيا
حفظ النصوص الشرعية وفھمھا ومن ثم ( تشخيص صعوبات التعلم 

استخراج األحكام والفوائد التربوية، ضبط المصطلحات والتعاريف 
  ....) الشرعية

 .تعليمية وفق المعطيات المستجدة/يات تعلميةاستراتيجاتخاذ  
  : وسائل التقويم -4.7

المالحظة :  وسائل التقويم في مادة التربية اإلسالمية كغيرھا من المواد ھي
  :على التفصيل اآلتي . واالختبارات وبطاقة المتابعة المدرسية

المادة التعليمية مالحظة مدى تفاعل التلميذ مع  : "المالحظة" الوسيلة األولى.     
ومدى تمثله للمواقف الخلقية وكيفية تطبيقه للواجبات الدينية المقررة في المنھاج، وھذه 
الوسيلة تأخذ مكانا ھاما في مادة التربية اإلسالمية بحكم كونھا تركز على األداء 
والسلوكيات والتفاعل الوجداني مع التحصيل المعرفي، وھذا مما يعد موضوعا 

  : والمالحظة نوعان . للمالحظة
وھي المالحظة األولية التي تشد انتباه األستاذ بحيث  : المالحظة البسيطة/ أ

  .يطرح فرضية لتبني استراتيجيات التحكم في الموقف التعليمي
ويقصد بھا المشاھدة التي يقوم بھا الفاحص، بحيث  :المالحظة العلمية / ب

اء كانت طبيعية أو يسجل كل ما يالحظه حول الظاھرة المالحظة سو
الشروط حتى  عدد منسلوكية أو تربوية أو اجتماعية، وال بد من توفر 

  :  تكون المالحظة جيدة نذكر منھا ما يلي
  . وضوح الھدف -
 .أن يكون موضوع المالحظة متاحا بحيث يمكن مشاھدته بيسر -

يجدون  وتكون شخصية مع بعض المتعلمين الذين : "المقابلة"الوسيلة الثانية . 
وخاصة أّن لب العملية التعليمية التعلمية في مادة . صعوبة في التكيف والتحصيل

التربية اإلسالمية ھو االنتقال من المعرفي إلى األداء والسلوك، وبالتالي دلّت التجربة 
على أّن كثير من المتعلمين الممتازين في التحصيل المعرفي يجدون صعوبة في 

داء والتفاعل الوجداني، مما يفرض استعمال ھذه الوسيلة بشكل االنتقال من ذلك إلى األ
  .متواصل مع المتعلمين المعنيين

108

 

 

 



 

 

بحيث توضع لكل متعلم بطاقة يسجل  :  "المدرسيةالمتابعة بطاقات "الوسيلة الثالثة . 
عليھا مختلف تطورات الحاصلة في مكتسباته المعرفية وأداءاته السلوكية وتمثالته 

المادة تشمل على الحفظ والشرح  ما يتأكد استعمال ھذه البطاقة ھو أنّ وم. الوجدانية
والتحليل واالستنتاج وكثير من األداءات، فينبغي حينئذ وضع البطاقة التي تتبع مدى 

  .في ذلك المتعلمتقدم 
وتحتوي على األسئلة الشفوية التي ال تتطلب  : "االختبارات"الوسيلة الرابعة . 

وكذا االختبارات التحريرية بنوعيھا الموضوعية والمقالية بمراعاة ما  إجابات طويلة،
باإلضافة إلى االختبارات األدائية بحكم . يناسب كل مرحلة من مراحل التعليم

  .خصوصية المادة
لھذا يفضل في التقويم باألسئلة الشفوية فيما يتعلق بالحفظ وشرح اآليات واألحاديث 

الفوائد التربوية وسرد الوقائع من السيرة النبوية وقصص النبوية واستخراج األحكام و
األنبياء والصالحين، وھذا ال يعني االستغناء عن االختبارات التحريرية في ھذه 

  . المجاالت
وأّما االختبارات األدائية فھي مطلوبة بشدة فيما يتعلق بمجال السلوك والعبادات، وال 

تبارات التحريرية أو الشفوية، ألّن اجتياز ھذه ينبغي االكتفاء في ھذا المجال على االخ
التلميذ يحسن االنتقال فيھا كمعرفة إلى أداء وسلوك، وعندھا  االختبارات ال يعني أنّ 

  .يفقد تدريس السلوك والعبادات الغاية األساسية منھما
وأّما االختبارات التحريرية فھي وسيلة تستخدم في جميع مجاالت التربية اإلسالمية، 

كن فائدتھا العظمى تظھر لقياس مدى انتقال التالميذ من التحصيل المعرفي إلى ول
التفاعل الوجداني، وذلك من خالل إتاحة الفرصة لھم للتعبير عما يختلج في صدورھم، 

  .وبذلك نخرج من إشكالية عدم إمكانية قياس التفاعالت الوجدانية
  : نموذج للتقويم باستعمال مراحله -5.7

 

  مواقف في الشورى:  لتعليميةالوحدة ا

 

إقتداء , القدرة على إبداء الرأي وممارسة الشورى : )القاعدية(الكفاءة المستھدفة 
  .بمواقف من حياة الرسول في ذلك

ليقف على  الشورى في الحياة مفھوميسأل األستاذ المتعلمين على  : تقويم مبدئي
  .معارفھم السابقة في الموضوع

، وعن الشورى يتم دراسة موضوع الوحدة، يسألھم عن أھمية بعد أن:  تقويم بنائي
  .على الفرد والمجتمع ھا ودالالتھاآثار 
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، إبداء الرأي والتشاور مع اآلخرينيسأل األستاذ المتعلمين عن أھمية  : تقويم ختامي

مواطن ثم يطلب من المتعلمين أن يعددوا  ,التشاورواآلثار السلبية الناتجة عن عدم 
 أھمية الشورى ودالالتھا، وإبداء الرأي ءاآلداب الواجب التقيد بھا أثناوكذا  ،التشاور

  .وآثارھا اإليجابية على الفرد والمجتمع
  : نموذج للتقويم باستعمال وسائله -6.7
بمالحظة حسن إخراج :  تتخذ المالحظة وسيلة للتقويم فيما يتعلق بالحفظ : المالحظة

رد اآليات من غير إسقاط، كما تتخذ وسيلة الحروف من مخارجھا الصحيحة، وس
والتأدب بآداب الحديث  كف األذىو كاالستقامةللتقويم فيما يتعلق ببعض السلوكات 

  .الخ... ، والتسامح معھم في حال االختالفالتشارو مع الغيرأثناء 
قد يجد بعض المتعلمين صعوبة في الحفظ أو في االنتقال من التحصيل  : المقابلة
إلى األداء السلوكي أو التفاعل الوجداني، مما يتطلب مقابلتھم لمعرفة األسباب العلمي 

  .الصعوبة، ومن ثم تقويمھا ومعالجتھا
  : بطاقة المتابعة المدرسية

  :المعلومات الخاصة بالمتعلم 
 

 .............................: ............. االسم واللقب •
  ........................: ................. تاريخ الميالد •
  ..: .......................... مستوى االجتماعي لألسرة •
  ....: ........................... المستوى الثقافي لألسرة •
  .......................: ...... عدد اإلخوة ومرتبته بينھم •
  . جيد ـ متوسط ـ ضعيف: المستوى الدراسي السابق  •
  ......................: ...........حالية السنة الدراسية ال •

  

  

 

  المالحظة  التقويم المكان المستوى المجال  النشاط التاريخ

  
حفظ 
سورة 

  "النبأ"

عيف ط/ض /متوس
في /في تقدم معرفي  حفظ  القسم  جيد

 .الخ...تأخر 

  

  . واالختبارات تكون إما موضوعية أو مقال :االختبارات 
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  :  ما يلي  حترااق يمكن :االختبارات الموضوعية / أ
  .الخ... رستظھايلجأ إلى مأل الفراغات، أو اإل :في مجال الحفظ . 
يلجأ إلى المقابلة بين خلقين متضادين من حيث  :في مجال األخالق والسلوك . 

  . الخ... أو اللجوء إلى الصواب   والخطأ. المحاسن والمساوئ واآلثار
 ن األركان، والواجبات، والشروط منيلجأ إلى التميز بي :في مجال العبادات . 

  . خالل وضع مصفوفة
  .الخ... يلجأ إلى التعريفات ، والتمييز بين مختلف األركان :في مجال العقيدة . 
  .يذكر مواقف من حياة بعض الرسل عليھم السالم :في مجال قصص األنبياء . 
  : يمكن اقتراح ما يلي : المقال / ب

لتفاعل الوجداني للمتعلم مع مواضيع العقيدة، وكذا للمقال دور كبير لقياس مدى ا
مدى قدرته على التحليل والتركيب واالستنباط من النصوص الشرعية، وكذا استخراج 
الحكم التشريعية من وراء العبادات والمعامالت، وكذا سرد الوقائع من السيرة النبوية 

وذلك من خالل ، وقصص األنبياء والصالحين، وتحديد مواطن القدوة من حياتھم
وضعية دالة بالنسبة للمتعلم ككتابة رسالة إلى مؤسسة ما أو صديق أو أحد أفراد 

  .العائلة حول موضوع مقترح في الوضعية
   

   : النشاطات الالصفية -8

  

 .تمثل امتدادا طبيعيا للنشاطات الصفية تكملھا وتدعمھا) ةاالمتدادي(األنشطة الالصفية 
متعلم خارج القسم من خالل ممارسة القيم ومختلف المكتسبات في وھي نشاطات يقوم بھا ال

ويجب عدم النظر إلى األنشطة الالصفية بأنھا معطلة  .الوضعيات والمواقف المناسبة
إذ بھا  :بل ينبغي النظر إليھا من زاويتھا التربوية ,للدراسة أو مضيعة للوقت والجھد

مكتسبات التعلمية في محيطه االجتماعي وفي يتدرب المتعلم على تمثل القيم اإلسالمية وال
فتتقوى في نفسه روح الجماعة , ت جديدة بالنسبة له من عبادات ومعامالت وآدابافضاء

وتتدعم شخصيته بما يجده من حلول للتحديات والمشكالت التي تعترضه، فيكون فعال أو 
أكثر من األنشطة  ولالستفادة .إيجابيا مما يعينه على تذوق قيم العلم والوقت والجھد

  .الالصفية البد أن تخضع للمتابعة والتقويم بما يحقق الغايات واألھداف التربوية المرجوة
 :وإليك النشاطات الالصفية المقترحة في مادة التربية اإلسالمية 
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  النشاط الالصفي  الوحدة

  االستقامة
يدنا  اة س يلم حول حي يشارك المتعلمون في قراءة قصة أو مشاھدة ف

  .سى عليه السالم تبرمجه المؤسسةمو
 .يطالب التالميذ بمطالعة قصة سيدنا موسى عليه السالم.  

غوط   بر الوالدين رص مض ريط أو ق م أو ش اھدة فل ون لمش ر المتعلم يحض
  .طاعة الوالدينتبرمجه المؤسسة موضوعه 

  التوكل
فوفة  ة مص تعلم بكتاب ب الم ة(يطال ين ) قائم ا ب ن خاللھ زون م يمي

ى هللا باال محاسن ل عل ابرةتوك د والمث اولج دم  ئ، ومس ل وع التواك
  . األخذ باألسباب

 كف األذى
ر عن مظاھر كف األذى  يطالب المتعلمون بتحضير رسومات تعب

  .ودفع الضرر وتدعوا إلى السلم
تنوع ال/التكامل بين المواد: (المقترحات المقدمة راعينا فيھا ما يلي  : مالحظة

  ).نياتواالختيار حسب اإلمكا
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