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 المقطع الميدان الكفاءة الختامية الموارد المستهدفة الزمن توجيهات ومالحظة

يخصص من الولت اإلجمالي ما 
واستظهارهايناسب لتحفيظ السور   

ساعات 50 سورة  –سورة الفاتحة  –البسملة  
 الناس :

 (  التالوة والحفظ والتوظيف  )

يستحضر المتعلم في وضعيات التواصل 
ور وأحاديث شريفة سالمختلفة ما حفظ من 

 ويوظفه

  حفظ النصوص واستظهارها

 

 54تمدم كل منهما في حصتين ذات 

دليمة أحدهما لالكتشاف والتعرف 
 والثانية للتلمين والحفظ

ساعات 50  النطك بالشهادتين نطما سليما  الشهادتان النطك واالستعمال 
يعدد أركان األسالم في موالف التعبير عن 

 اإليمان
 ويسمي هللا تعالى في وضعيات مختلفة 

 من أسس العميدة اإلسالمية

يعتمد في الوضعيات على أسلوب 
 المعاينةوالممارسة الوالعية

دقيقة 05ساعة و 50  الطهارة الحسية  
 طهارة الجسم 

المعرفة والممارسة  ) ) 

يمارس المتعلم الطهارة الحسية في وضعيات 
مختلفة متعلمة بنظافة المحيط من خالل نظافة 

كان تواجده، مجسمه و  
 يسمي الصلوات الخمس

 مبادئ في العبادات

اعتماد أسلوب المعاينة والممارسة 
في وضعية واحدة مع إمكانية الربط 

 بين اآليات واألنماط السلوكية.

ساعات 50  آداب التحية 
 االستئذان

حكم والتوظيفالت  ) ) 

يمارس المتعلم األخالق واآلداب اإلسالمية 
المكتسبة في وضعيات التواصل مع المحيط 

 البيئي واالجتماعي 

 األخالق واآلداب اإلسالمية

 

دقيقة 05ساعة و 50المحتملة أسبوع التقويم والمعالجة الدورية   

يد الموارد وإدماجهانتج  
 . البسملة عند لراءة المرآن الكريم 
 .الطهارة الحسية وأثرها على سالمة البيئة 
  حسن استظهار المعارف المترابطة في مختلف الميادين وإدماجها في وضعيات الممارسة كؤدب التحية

 واالستئذان.

م في المواردحكمؤشرات الت  
 ور وحسن استعمالها في الوضعيات المناسبة .ساالستظهار الصحيح لل 
 .سالمة النطك بالشهادتين وحسن استعمال البسملة والحمدلة 
 .حسن العناية بنظافة الجسم 
 .الممارسة الصحيحة واليومية لخلك التحية واالستئذان 

 

 

 

 



 

 

 المقطع الميدان الكفاءة الختامية الموارد المستهدفة الزمن توجيهات ومالحظة

دليمة  54حصة ذات خصص ت

لتشخيص المعارف المبلية  و 
 استظهارسور وآيات سابمة.

دقيقة 05و ساعات 50 :آية التحية ، آية االستئذان   
 (  التالوة والحفظ والتوظيف  )

من  الوضعيات ما يناسبيستحضر المتعلم 
. النصوص الشرعية المحفوظة ويوظفها  

واستظهارهاحفظ النصوص    
 
 
 
 
 
 
 

 

حصص للمراجعة والترسيخ 
والـتؤكيدعلى التحكم في المعارف 

 وحسن الممارسة.

ساعات 50 النطك واالستعمال التسمية  أركان اإليمانالمتعلم يعدد    
في  الحسنىهللا يتذكر بعض أسماء  و

موالف ووضعيات مختلفة   

 من أسس العميدة اإلسالمية

وحسن حصتان للمراجعة والترسيخ 
 التناول والممارسة .

دقيقة 05ساعة و 050  الطهارة الحسية  
 طهارة الجسم 

المعرفة والممارسة  ) ) 

يعرض المتعلم كيفية الوضوء والصالة 
 ويحسن استعمالهما.

 مبادئ في العبادات

ربط األخالق بالنصوص الشرعية 
والتركيز على حسن التصرف 

الفعلية في المحيط.والممارسة   

دقيقة 05ساعات و 50  إماطة األذى عن الطريك 
 التعاون

التحكم والتوظيف  ) ) 

يمارس المتعلم األخالق واآلداب اإلسالمية 
المكتسبة في وضعيات التواصل مع المحيط 

 البيئي واالجتماعي 

 األخالق واآلداب اإلسالمية

 

دقيقة 05ساعة و 50أسبوع التقويم والمعالجة الدورية المحتملة   

 تجديد الموارد وإدماجها
 ويوظفها : كآية التحية ، ىية االستئذان. أمام وضعيات إشكالية  معينة يستحضر المتعلم المعارف المناسبة 
 البسملة عند لراءة المرىن الكريم. 
 الممارسة الصحيحة واليومية ألدب إماطة األذى عن الطريك وخلك التعاون. 

المواردمؤشرات التعلم في   
 وحسن استعمالها في الوضعيات المناسبة . ياتتظهار الصحيح لآلاس 
  واستعمالها ولت الحاجةالبسملة تناول حسن. 
 ثيابحسن العناية بنظافة ال. 
 حسن التصرف ، وتطبيك الخلك اإلسالمي المكتسب. 

 

 

 

 



 

 

 المقطع الميدان الكفاءة الختامية الموارد المستهدفة الزمن توجيهات ومالحظة

 لسورة الكوثر تانتخصص حص
.واحدة للتلمين وأخرى لالستظهار  

دقيقة 05ساعات و 50 :التعاونآية    
 (  التالوة والحفظ والتوظيف  )

يستحضر المتعلم ما يناسب الوضعيات من 
 النصوص الشرعية المحفوظة ويوظفها .

  حفظ النصوص واستظهارها
 
 
 
 

 

المتعلم تؤكيد وترسيخ المعارف لدى 
وتمكينه من الممارسة الواعية 

 والفعالة.

دقيقة 05ساعة و 50 النطك واالستعمال لحمدلةا   يعدد المتعلم أركان اإليمان 
و يتذكر بعض أسماء هللا الحسنى في 

 وضعيات مختلفة موالف و

 من أسس العميدة اإلسالمية

التركيز على التناول الصحيح تذكرا 
 وتوظيفا.

دقيقة 05ساعة و 50  الطهارة الحسية  
  مكانطهارة ال

المعرفة والممارسة  ) ) 

يعرض المتعلم كيفية الوضوء والصالة 
 ويحسن استعمالهما.

 مبادئ في العبادات

التؤكيد على التوظيف المناسب 
 وحسن الممارسة في المحيط.

ساعات  50  طاعة الوالدين 
التحكم والتوظيف  ) ) 

يمارس المتعلم األخالق واآلداب اإلسالمية 
المكتسبة في وضعيات التواصل مع المحيط 

 البيئي واالجتماعي 

 األخالق واآلداب اإلسالمية

 

دقيقة 05ساعة و 50أسبوع التقويم والمعالجة الدورية المحتملة   

 تجديد الموارد وإدماجها
 سالمة الحفظ واالستظهار للنصوص وفما للوضعيات. 
 .حسن تناول المعرفة الخاصة بالطهارة في الوضعيات المناسبة 
 التحكم في المواعد األخاللية المكتسبة وممارستها في المحيط. 

 مؤشرات التعلم في الموارد
 في الوضعيات  االستعمالوحسن  المراءة السليمة للمحفوظ من النصوص

 المناسبة .
  في الوضعيات المناسبة استعمال الحمدلة حسن. 
 مكانحسن العناية بنظافة ال. 
 إبراز مظاهر طاعة الوالدين في السلون اليومي. 

 

 

 .على مدار السنة وفق  للمركبات الموزعة على الفصول الثالثة وتقويمها دوريا امالحظة : يتم بناء الكفاءة الختامية تدريجي
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