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مقدمــــة
في إطار تحضير الموسم الدراسي  ،1010-1029وسعيا لضمان جودة التّعليم و تحسين األداء التربوي والبيداغوجي لمواصلة اإلصالحات التي
باشرتها وزارة التربية الوطنية ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية
المعتمدة و المعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم المتوسط ،بغرض تيسير قراءة ،فهم وتنفيذ المنهاج  ،وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع التعلّمي
الذي تنصّ عليه المناهج المعاد كتابتها ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة ،ومن الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد سيرورة تناول
المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرّ ة
-2المخطط السّنوي لبناء التعلمات:
مخطّط شامل لبرنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يؤول إلى تحقيق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية ،انطالقا من الكفاءات الختامية
للميادين ،ويُبنى على مجموعة من المقاطع التعلمية المتكاملة.
كل مخطط؛ تبعا للمادة المقررة ،ينطلق من مستوى من الكفاءة الختامية التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها العام الذي قد يصادفه
التلميذ في حياته المدرسية أو االجتماعية وجملة من الوضعيات الجزئية المقترحة التي تفضي إلى وضعية إدماج ومعالجة محتملة .كما يحتوي المخطط على
توجيهات من الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب المدرسي من أجل التكفل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة الالزمة
لتنصيب الكفاءة.
-1المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:
مخطط مواكب لسيرورة إرساء التعلمات والتحقق من نماء الكفاءة ،ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير ،تسمح بتقويم التعلمات المرتبطة
بمركبات الكفاءة المسطرة في المنهاج والتي تستهدف الجوانب الثالثة :المعرفية ،المنهجية والقيمية .كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود المتعلم بتقديم
مالحظات وتوجيهات تربوية من أجل التعديل.
-3المخطط السنوي للمراقبة المستمرة :
وهو مخطط يتضمن عددا محددا من الوقفات التقويمية -حسب الحجم الساعي الممنوح لكل مادة ــ مستهدفا التعلمات المدمجة التي تقيس المركبات الثالث
للكفاءة .ويثمن مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد وتجنيدها في مشكالت من نفس عائلة الوضعيات المعالجة في القسم.
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مستجدات منهاج التربية اإلسالمية في التعليم المتوسط
ملمح التخرّج من مرحلة التعليم المتوسط
الكفاءة الشاملة
للمرحلة
الكفاءة الختامية
النصـوص الشرعيـة
العقيدة اإلسالمية
العبادات
األخالق والمبادئ
اإلسالمية
السيرة النبوية
القصص

وزارة التربية الوطنية

التحكم في االستظهار الصحيح للنصوص الشرعية المكتسبة في المواقف المناسبة ،وتمثل المعاني والقيم الروحية المتعلقة
بأركان العقيدة اإلسالمية في المحيط ،وأداء مختلف الشعائر وفقا ألحكامها ،وحسن التصرف في الوضعيات المتعلقة بالعالقات
االجتماعية والتواصل مع البيئة.

ـ االستظهار الصحيح لحزبي عم وسبّح ،واآليات واألحاديث النبوية المتعلقة ببعض اآلداب اإلسالمية ،وتمثل معانيها
بممارسات سلوكية مناسبة في المحيط.
حسن التصرف في المواقف والوضعيات المرتبطة بإبراز مظاهر العقيدة اإلسالمية قوال وفعال.
أداء العبادات وبعض المعامالت بتطبيق األحكام الشرعية المتعلقة بها في المواقف المناسبة.
ممارسة األخالق الفاضلة في المجتمع ،والبيئة في ضوء التعاليم اإلسالمية المتعلقة بها.
معرفة محطات من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،واالقتداء بسيرته في بعض المواقف المناسبة.
معرفة مواقف من حياة بعض األنبياء عليهم السالم وعظماء األمة والعلماء واستخالص العبر منها واالقتداء بها.
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ملمح التخ ّرج من أطوار التعليم المتوسط
الطّور الثالث (السنة الرابعة)

الكفاءة الشاملة
للطور الثالث
الكفاءة الختامية

القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف

في نهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط ،يمكن للمتعلّم أن يستظهر ما حفظ من القرآن الكريم والحديث الشريف قراءة
وشرحا واستعماال واستدالال .ويعرف حقيقة اإليمان باليوم اآلخر والقضاء والقدر وآثارهما في حياته .ويفهم أحكام الحج
والعمرة وحِكمهما الروحية واالجتماعية والحضارية .ويقدر مكانة األسرة وفق أحكام اإلسالم وآدابه ،ويحرص على
حسن العالقة مع األقارب والجيران .ويحسن االقتداء في ضوء ما يعرف من مواقف من سيرة الرسول وإخوانه من
أولي العزم من الرسل عليهم السّالم؛ ويحترم الخلفاء الراشين ويقتدي بهم.
يستظهر المتعلم القدر المحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،ويشرحه شرحا صحيحا ،ويحسن استعماله
واالستدالل به في الوضعيات المناسبة.

يعدد المتعلم أركان اإليمان الستة ،ويعرّف بحقيقة اإليمان باليوم اآلخر ،والقضاء والقدر ،وأثرهما في الحياة ،ويحسن
العقيدة اإلسالمية
عرضها مبرزا أثرهما في سلوكه.
يعرف المتعلم كيفية أداء الحج والعمرة أداء صحيحا ،ويتحكم في عرضها وبيان ِحكمهما.
العبادات
األخالق والمبادئ اإلسالمية يحرص على حسن العالقة مع األقارب والجيران .ويقدر مكانة األسرة.
يعرف المتعلم محطات بارزة من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويسردها ،مستخلصا العبر منها ،ويعبّر بسلوكه عن
االقتداء بها.
السيرة النبوية
يعرف المتعلم مواقف من حياة أولي العزم من الرسل (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) عليهم السالم ويقتدي بهم في حياته،
والقصص
ويحترم الخلفاء الراشدين.

مخطّط تنظيم التعلّمات لسنوات التّعليم المتو ّسط
الحجم الساعي المقرر لسنوات التعليم المتوسط
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المستوى
السنة األولى المتوسطة
السنة الثانية المتوسطة
السنة الثالثة المتوسطة
السنة الرابعة المتوسطة

الحجم الساعي األسبوعي
 02سا
 02سا
 02سا
 02سا
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مفاهيم مهيكلة:
التقويم التشخيصي :يقوم األستاذ بالعودة إلى التعلمات القبلية لتشخيصها وتثبيتها ،من أجل إرساء موارد جديدة لدى المتعلمين ،قصد المساهمة في إنماء
الكفاءة الشاملة ،ويُبنى حسب الخطوات اآلتية:
ـ تحليل قبلي للموارد المرساة – سابقا – في المادة الدراسية.
ضية).
ـ ضبط الموارد المستهدفة (معرفية ،منهجية ،قيم ومواقف وكفاءات عر ِ
ـ تحديد فترات البحث واالستكشاف والهيكلة واإلدماج والتقييم والمعالجة.
تتضمن السنة الدراسية مجموعة من المقاطع ،يستغرق كل منها فترة زمنية معينة ويساهم في تنمية الكفاءة الشاملة عبر وضعيات تعلّمية جزئية ووضعيات
إدماج وتقويم تُؤدي إلى إنجاز عمل مركب يضمن تجنيد الموارد المكتسبة واستعمالها استعماال صحيحا في حل وضعية مشكلة انطالقية.
 الممارسات البيداغوجية التي تتطلبها المادة في التعليم المتوسط: تستهل كل حصة بوضعية مشكلة انطالقية يبنيها األستاذ :وهي وضعية لتوجيه التعلمات خالل الحصة وتقتضي استدعاء الموارد الموضحة في مخططالتعلمات (الموارد المعرفية والمنهجية ،القيم والمواقف ،والكفاءات العرضية) ،ويتم تسيير نمو التعلم في شكل أنشطة ومهمات.
 لمادة التربية اإلسالمية خصوصيات ،تتطلب ممارسات بيداغوجية متكيفة تماشيا وطبيعة مواردها وأهدافها التعليمية المنتظمة في ستة ميادين تعلمية أوحقول النشاط هي:

 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ميدان العقيدة اإلسالمية -ميدان العبادات

 ميدان األخالق واآلداب اإلسالمية -ميدان السيرة النبوية والقصص

 حيث وان كانت تشترك أفقيا وبصورة متكاملة في بناء الكفاءات العرضية وغرس القيم وتحقيق الكفاءة الشاملة المعبرة عن مالمح التخرج في أي مستوىفإنها من حيث ال بناء العمودي للمعارف والقيم والسلوكيات المستهدفة في كل ميدان تتطلب معالجات خاصة ،رغم ما يوجد بينها من عالقة عضوية
ووظيفية تظهر في وضعيات االستعمال بواسطة عمليات اإلدماج ،كأن تكون النصوص الشرعية سندا لألخالق ،أو أحكاما للعبادات أو غير ذلك.
وزارة التربية الوطنية
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 ميادين التربية اإلسالمية :يتم تناول دروس التربية اإلسالمية في الميادين الخمسة المقررة ،والموزعة على ثالثة مقاطع تعلمية في السنة. القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف  :يتم تناولها في الوضعيات التعلمية مع المتعلمين باستراتيجية قائمة على نشاط الحفظ والتلقين والتفسير والشرح،وهو األداء المركز على دور األستاذ أكثر من دور المتعلم ،ألن النصوص الشرعية التي هي سور وآيات وأحاديث نبوية نصوص توقيفية مقدسة ،حيث
يعتمد فيها استخدام آليات القراءة والحفظ الخاصة بالقرآن أو الحديث ،من المصحف المدرسي ،أو كتاب المتعلم ،أو المسجل ،مع إشراك المتعلم في التفسير
والشرح ،ومراعاة مستواه اإلدراكي.
 العقيـدة اإلسالميـة  :يتناول هذا الميدان بعض أركان اإليمان ،وهي بطبيعتها تعبر عن غيبيات يصعب على عقل المتعلم إدراكها دون تمثلها بدالئلملموسة أو ظواهر كونية مألوفة توضح مفهومها ،وتبين أثرها على حياة اإلنسان النفسية والروحية واالجتماعية والدينية والخلقية وغيرها  :اإليمان الذي
هو االعتقاد بالقلب ،واالعتقاد يكون بوجود مدلوالت تتمثل في األشياء الظاهرية في المحيط والكون ،والسماء واألرض ،والسحاب والمطر ،والحرارة
والبرد ،واإلنسان والحيوان وغيرها من المحسوسات المعروفة والمألوفة في الحياة والطبيعة ،وهي األشياء التي تساعد على توفير عوامل المشاركة الواعية
للتالميذ في عملية التعلم بواسطة المالحظة واستغالل معارفهم القبلية وتجاربهم الشخصية ،وبناء كفاءاتهم واحتكاكاتهم اليومية بمختلف األشياء والظواهر
الكونية في المحيط ،والتي تشكل الوسائل المناسبة لوضعيات التعلم في هذا الميدان والمستوى ،إضافة إلى الصور ،والمجسمات ،واألفالم الوثائقية
واألقراص المضغوطة والكتب المدرسية وغيرها.
 العبـادات  :يتناول هذا الميدان مبادئ معرفية في األحكام والكيفيات والممارسات الخاصة ببعض العبادات والرخص الشرعية فيها ،كالوضوء والتيمموالصالة والزكاة والصوم والحج والعمرة مسايرة لمستوى المتعلم في اإلدراك واالستيعاب والحفظ من جهة ،وتجاوب هذا القدر من المعرفة الدينية في
العبادات مع قدرات المتعلم في األداء ،وما يترتب عنها من سلوك في الجوانب التواصلية األخرى في المحيط من جهة أخرى ،لذلك يعتمد في تعلمها وبناء
كفاءاتها على الوضعيات التي توفر وسائل التعلم النظري إلى جانب الممارسة العملية في الوقت ذاته من أجل تعزيز المعرفة بالممارسة ولو من باب
التدريب ،ألن الممارسة الواجبة مرهونة بقدرات المتعلم في هذا المستوى والتكليف الشرعي ،كالزكاة والصوم والحج ،حيث يكفي فيها استظهار المعارف
الخاصة بها شكليا في وضعيات تواصل شفوية أو كتابية للداللة على اكتساب الكفاءة ،ومن بين الوسائل المقترحة في هذا الميدان ،الصور ،أشرطة وثائقية،
أداءات حية ،نصوص الكتب المدرسية ،اإلعالم األلي ...إلخ .مما يوفر فرص المشاركة الفعالة للمتعلم إلى جانب دور األستاذ في توجيه نشاطات التعلم
الستيفاء المعارف وبنائها وهيكلتها ضمن مسعى تنصيب الكفاءة الختامية المستهدفة.
 األلخال وادآدا اإلسالمية  :تتميز طبيعة المعارف المندرجة ضمن هذا المجال بالتنوع والتركيز أكثر على الجانب /السلوكي /القيمي ذي الصلةبالمعامالت اليومية للمتعلم في محيطه ،وتجسيد بمضمونها معاني القيم النبيلة والخصال الحميدة والمثل األخالقية المنبثقة من التعاليم اإلسالمية في شتى
وزارة التربية الوطنية
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ميادين الحياة الفردية واألسرية واالجتماعية والبيئية والوطنية ،كاإلحسان ،واإليثار ،والتعاون ،والمحافظة على البيئة ،وحسن الصحبة ،وبر الوالدين وغير
ذلك ،مما يجعل أمر اكتسابها للمتعلمين يحتاج إلى صيغ بيداغوجية تقوم على مجموعة من االختيارات ،كالمالحظة وتحليل ظواهر سلوكية في المحيط
ونقدها واستخالص العبر والقيم األخالقية منها وقصص معبرة مؤثرة على العقل والوجدان ،أو استغالل أحداث مباشرة أو قدوة حسنة أو صور تكون محل
حوار مع المتعلمين ،وغير ذلك من الوضعيات التي تساعد على إتاحة الفرص المناسبة لمشاركة المتعلم بالمالحظة والمقارنة واالستكشاف واالستنتاج
والتقليد في اكتساب المعرفة الخلقية وممارستها في مواقف تواصلية مع المحيط ممارسة نظرية أو ممارسة تطبيقية ،وربطها باألدلة المنطقية المستمدة من
النصوص الشرعية ،مع مراعاة مستوى المتعلمين في التبسيط والتعقيد ،واال ستئنا بالكتاب المدرسي والمتابعة المستمرة لسلوك المتعلمين ،وهذا إلى جانب
إمكانية استخدام وضعيات تعلم متعددة المعارف من نف الميدان أو مشتركة بين عدة ميادين بمراعاة التكامل فيما بينها وانسجامها مع سياق بناء الكفاءات
الختامية أو غر القيم لتحقيق الكفاءة الشاملة في كل مستوى.
 -السيـرة النبويـة والقصص :يغلب الطابع السردي لوضعيات التعلم في هذا الميدان على غيره من أشكال وأساليب التعلم في الوضعيات األخرى ،وذلك

لتميز كثير من المعارف المندرجة في سياقه بخصائص تجعلها متقاطعة مع مادة التاريخ ،إال أن تعلقها بشخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم يمنحها مكانة

خاصة وطابعا مقدسا ،ومع ذلك فالحاجة أكيدة إلى االستعانة بالوسائل المدعمة إلرفاق نشاطات التعلم فيها واستجالء الحقائق والمعلومات بحوارات

ومناقشات هادفة ،الغاية منها الوصول إلى استخالص العبر والقيم النبيلة واألخالق العالية ،بغرض التكريس والتجسيد في سلوكيات المتعلمين العلمية منها
والعملية في مختلف وضعيات التواصل مع المحيط ،ومن بين الوسائل المقترحة  :الخرائط ،صور ألماكن أو معالم أو آثار ،كتب ،وثائق وغيرها (وهذا
الطابع السردي يدعم ويخدم تعلم اللغة العربية في بنائها الفكري والفني).

وال يخفى ما للقصة الهادفة دور تربوي واثر بالغ على عقل المتعلم ووجدانه وسلوكه ،وأحسن القصص المساعدة على تربية النشء على األعمال الصالحة
واألخالق الفاضلة ،وأفضلها وأقواها أث ار على سلوك المتعلم ،هي قصص األنبياء عليهم السالم ،وقد أدرجت في هذا الميدان قصص لبعض األنبياء هدفها
استخالص العبر والحكم البالغة والسلوك الحسن في الطاعة  ،والصبر ،والشكر على النعم  ،والدعوة إلى الحق بالحجة والموعظة الحسنة وغيرها ،التماسا
للخير ونيل رضا اهلل تعالى ،مع االستعانة بالكتب والمراجع المناسبة ،وربط المواعظ المستخلصة منها ،وادماجها مع ميدان األخالق واآلداب اإلسالمية.

وزارة التربية الوطنية
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سنوي لبناء التعلّمات :س 4م
 -/1المخطّط ال ّ
المقطع األول (الفصل األول):
الميدان

الكفــاءة الختــامية

المضامين
والموارد

هيكلة تعلّمات المقطع

توجيهات من المنهاج
والوثيقة المرافقة

التقــــــويــــــــم التشلخيصــــــي (مراجعة الكفاءة الشاملة للسنة الثالثة من التعليم المتوسط " :يمكن للمتعلّم أن يستظهر ما حفظ من القرآن الكريم
والحديث الشريف قراءة وشرحا واستعماال واستدالال .ويعرف حقيقة اإليمان بالكت السماوية واألنبياء والرسل .ويفهم أحكام الصوم وفوائده
واالجتماعية والحضارية .ويقدر مكانة األسرة وف أحكام اإلسالم وآدابه ،ويحرص على حسن العالقة مع األقار والجيران .ويحسن االقتداء في
ضوء ما يعرف من مواقف من سيرة الرسول  وغزواته"

القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

آيات بينات من سورتي (سورة عبس ،سورة النازعات) والحديث الشريف ( من حقو المسلم ،فضائل العبادات) ،اإليمان
بالكت السماوية واألنبياء والرسل .الصوم؛ أحكامه وفوائده االجتماعية والحضارية .المسارعة في اللخيرات ،الصبر
المكتسبات القبلية للمقطع
جدّ واالجتهاد ونبذ الكسل ،احترام النظام وادآدا العامة ،غزوات الرسول (غزوة بدر ،أحد،
والشكر واإلحسان ،ال ِ
اللخند ) ،صلح الحديبية ،مراسالت الملوك والعظماء
عــرض الوضعـية ــ الوضعية االنطالقية :سألت إمام مسجد حيكم عن كيفية تقويم
سلوكنا حتى يتطاب مع تعاليم اإلسالم .فأرشدك إلى أن أول
االنطالقية
الطري إلصالح السلوك هو االطالع على السور التي تناولت
مفهوم اإليمان باليوم ادآلخر مثل سورة النبأ:
يستظهر المتعلم القدر
فاحترت في العالقة الموجودة بين السورة والسلوك القويم.
عد إلى سورة النبأ من أجل:
المحفوظ من القرآن
المهمات:
الكريم والحديث
 حفظ سورة النبأ وف أحكام التالوة فهم السورة فهما صحيحاالنبوي الشريف،
 حسن االستدالل بها لبيان العالقة بين السورة وتقويمويشرحه شرحا
السلوك.
 اِعتماد رواية ورش عندآيات من سورة النبأ  -عرض السورة.
صحيحا ،ويحسن
ّ
تسميع سورة النبأ ،ويمكن
 تالوة السورة مع ضبط القراءة بأحكام التالوةمن 10إلى »01
االستعانة بالتالميذ العارفين
 أتعرف على بعض أحكام التجويداستعماله واالستدالل
بأحكام التالوة ،أو بأشرطة
معرفية
موارد
 معاني المفرداتسمعية/بصرية.
(العناصر المفاهيمية)  -اإليضاح والتحليل:
وزارة التربية الوطنية

الحجم
الزمني
 10سا
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به في الوضعيات
المناسبة.
موارد منهجية

(من الصور اإلعجازية في الصورة :قدرة هللا تعالى على بعث
الناس ،آيات هللا الدالة على قدرته ،االستعداد ليوم البعث ،حقيقة
البعث)
 ما ترشد إليه السورة.ـ الحفظ الج ّيد ،جودة الترتيل ،بالمطابقة بين الرسم العثماني
والتعرف على بعض أحكام التجويد لتحسين
والرسم اإلمالئي،
ّ
ّ
القراءة.
التعرف على معاني المفردات.
ّ
 واستنباط الصور اإلعجازية التي تنطوي عليها النصوصالشرعية.
 استلخراج الفوائد واإلرشادات. -االستدالل المنطقي ،وحسن االستعمال والتكرار المفيد.

ا أسس العقيدة

عــرض الوضعـية ــ الوضعية االنطالقية :سمعت لخطبة جمعة عن أهمية اإليمان
يعدد المتعلم أركان
باليوم ادآلخر وعالقته بدلخول الجنة إال أن قصر مدة اللخطبة
االنطالقية
جعلتك لم تستوع هذا الموضوع فشعرت بالحاجة إلى التعرف
اإليمان الستة،
على هذا الركن من أركان اإليمان وكيف يؤثر في حياتك
ويعرف بحقيقة
فيصبح موجها لسلوكك وضابطا له حتى تفوز بالجنة.
ّ
المهمات:
اإليمان باليوم
 التعرف على هذا الركنادآلخر ،والقضاء
 بيان اليوم ادآلخر وحقائقه. إبراز أثره في نفسك عارضا بعض النماذج السلوكيةوالقدر ،وأثرهما في
اإليمان باليوم ادآلخر للمؤمنين به وغير المؤمنين.
الحياة ،ويحسن
 معنى اإليمان باليوم ادآلخر.موارد معرفية
 حكم اليوم ادآلخر وحقائقه.(العناصر
عرضها مبرزا أثرهما
 مراحل اليوم ادآلخرالمفاهيمية)
في سلوكه.
 -ثمرات اإليمان باليوم ادآلخر وأثره

وزارة التربية الوطنية

 التركيز على القراءة الجيدةوالفهم الصحيح لآليات
والسورة.
 استتتتتتتتتلخالص اإلرشتتتتتتتتتتتاداتالتربوية للتطبي ولالستشهاد.

 التركيز على الفهم الصحيحللركن.

 19سا
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يعرف المتعلم كيفية
أداء الحج والعمرة

العبـــــــادات

أداء صحيحا،
ويتحكم في عرضها
وبيان حِكمهما.

وزارة التربية الوطنية

 التنبيه على أن اليوم ادآلخر من الغيبيات.موارد منهجية
 التركيز على أثر اإليمان باليوم ادآلخر في حياة المسلم. تربية المتعلم على مراقبة هللا له في كل األحيان. ترتي األركان ،واالستدالل على وجو اإليمان بها من لخاللالنصوص الشرعية ،والعمل بادآثار.
 آثار اإليمان في سلوك المؤمن .مظاهر سلوكية تبرز هذااإليمان في حياة المسلم (أصد وألتزم) .وبكشف ذلك معايير
ومؤشرات من أهمها:
 الجوان العقلية لإليمان -الجوان الروحية لإليمان باليومادآلخر- ،آثار اإليمان باليوم ادآلخر
عــرض الوضعـية ــ الوضعية االنطالقية :فاز جدك وجدتك في قرعة الحج فأعدت
أمك عشاء للعائلة فرحا بهذه المناسبة .وكان موضوع حوار
االنطالقية
السهرة كيفية أداء مناسك الحج .فطل منك أبوك تعليمهما
كيفية الحج إن كنتم قد درستموه في المتوسطة وبقدر ما فرحت
بهذا الطل وجدت حرجا في تلبيته لقلة معرفتك بتفاصيل كيفية
أداء مناسك الحج
المهمات:
 التعرف على الحج وأحكامه تدري جدك عمليا على كيفية أداء مناسك الحج تقديم كلمة عن تعظيم شعائرالحج أحكامه وحِكمه
تعريف الحج لغة واصطالحا.
موارد معرفية
 حكمه.(العناصر المفاهيمية)  -شروطه.
 أركانه. الحكمة من الحج. -كيفية أداء األركان.

 استلخالص األثر على الحياةالروحية والسلوكية للمسلم.

 تعظيم الشعائر الدينية ببيانأهميتها في الحياة
للمسلم
 حسن التعريف بالشعائر معرفة األداء وحسن العرضوالممارسة

 19سا
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األلخال وادآدا اإلسالمية

مصور
 االستعانة بعرض ترتي العبادات.موارد منهجي
ّ
 ذكر األحكام والحكم حس األولويات والعرض المناس .لكيفية أداء مناسك الحجُ ،يتبع
عملي.
 معرفة أن االمتثال ألمر هلل هو سلوك المؤمن؛ كتعريف الحج ،بتدريّ
وبيان مشروعيته( :حكمه ودليل مشروعيته) الحكمة من الحج
وكيفية أداء األركان
 حسن التعريف بالشعائر معرفة األداء وحسن العرض والممارسةعــرض الوضعـية ــ الوضعية االنطالقية :زرت صديقك في بيته وساءك موقف
حدث له مع والده ففكرت في معالجة هذا السلوك اللخطأ الذي
االنطالقية
بدر من صديقك بطريقة لبقة فاقترحت على أستاذك أن تعرض
على زمالئك شريط فيديو حول موقف مشابه لـــ:
المهمات:
 التعرف على بعض آدا المسلم في أسرته.يقدر مكانة األسرة
 التركيز على االلتزام بهاويعرف أحكام اإلسالم من آدا المسلم في  -بيان أترها على الفرد والمجتمع
أسرته:
 أهمية ادآدا اإلسالمية في الحياة األسرية. الربط بين النصوصفي بنائها والمحافظة االحترام -االستئذان –
والرحمة  -التعريف.
االستشهادية واألنماط السلوكية
الرف  -المودة
ّ
عليها ،ويحرص على
المظاهر.
المستهدفة.
موارد معرفية
(العناصر المفاهيمية)  -األثر.
حسن العالقة مع
 اعتماد وضعيات من المحيطموارد منهجية
 التصرف المستند إلى الضوابط األلخالقية واألحكام الشرعية .والواقع المعيش الستلخراجاألقار والجيران.
 التوظيف المناس للوضعيات.العبر والمواقف لالسترشاد
 العرض المنهجي لألحكام.واالقتداء
 -تحليل المواقف والسلوكات والظواهر.

 10سا

إدراك أن:
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السيرة النبوية والقصص

عــرض الوضعـية ــ الوضعية االنطالقية :سمعت حديثا في التلفزة الوطنية عن
ألخال أولي العزم من الرسل .فتساءلت :من هم أولو العزم؟
االنطالقية
وكيف يمكن أن تتلخل بألخالقهم؟
يعرف المتعلم محطات
فعزمت أن تطلع على قصصهم حتى تستفيد منها وتقتدي بها
بارزة من سيرة
في حياتك اليومية.
الرسول صلى هللا
أنجز رفقة فوجك مطوية تتناول ما يلي:
عليه وسلم (من صلح
المهمات:
الحديبية إلى الوفاة)،
 التعريف بأولي العزم من الرسلويسردها ،مستلخلصا
 عرض لخمسة مواقف لهم تستلخلص العبرة منهاالعبر منها ،ويعبر
 عرض نماذج عن كيفية االقتداء بهم في هذه المواقف.مواقف وعبر من
بسلوكه عن االقتداء
الرسل.
حياة أولي العزم من  تعريف أولي العزم من ّ
الرسل عليهم ّ
ّ
السالم  مواقف ملختارة من حياة أولي العزم:
بها ومواقف من
معرفية
موارد
-1موقف نوح عليه السالم مع ابنه.
حياة أولي العزم من
المفاهيمية)
(العناصر
-2موقف سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السالم.
الرسل )نوح
-3إن لخير من استأجرت القوي األمين.
وإبراهيم وموسى
-4عيسى عليه السالم يتكلّم في المهد.
وعيسى( عليهم
-5موقف للخاتم النبيين مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم
السالم ويقتدي بهم
السرد ،وترتي األحداث والمواقف ،والبحث عن
موارد منهجية
منهجية ّ
في حياته ،ويحترم
األثر ،واستلخالص العبر ،والتحليل واالقتداء في الحياة العملية.
 االستدالل بما تيسر من ادآيات.اللخلفاء
 االسترشاد بها في الحياة.الراشدين.
 التركيز على الجان العلمي من حياتهم ،والحفاظ علىالمقومات الدينية ،في جميع الحديث وترشيد األمة في األحكام
الشرعية.
 -استلخالص العبر واالقتداء باألثر

معـــــــالجـــــــــة للمقطــــــــع
التقـــــويـــــــم الفصلــــــــــــــــــي 0
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 االستدالل بما تيسر منادآيات.
 االسترشاد بها في الحياة. استلخالص العبر واالقتداءباألثر.
الرسل عليهم
أولو العزم من ّ
السالم:
ّ
السالم
عليه
-1نوح
ّ
السالم
-2إبراهيم عليه ّ
السالم
-3موسى عليه ّ
-4عيسى عليه السالم
-5مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم

 10سا
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المقطع الثاني (الفصل األول):
الميدان

مستوى من الكفاءة
الختامية

المضامين والموارد

هيكلة تعلّمات المقطع

توجيهات من المنهاج
والوثيقة المرافقة

القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

آيات بينات من سورة النبأ « ، »41-11اإليمان باليوم ادآلخر ،الحج حكمه وأحكامه ،من آدا المسلم في أسرته:
السالم( :نوح عليه
االحترام -االستئذان – الرف -المودة
الرسل عليهم ّ
والرحمة ،مواقف من حياة أولي العزم من ّ
ّ
المكتسبات القبلية للمقطع
السالم ،عيسى عليه السالم ،مح ّمد صلّى هللا عليه وسلم)
السالم ،موسى عليه ّ
السالم ،إبراهيم عليه ّ
ّ
ــ الوضعية االنطالقية :حضرت ندوة علمية موضوعها
عــرض الوضعـية
معاني اإلسالم واإليمان واإلحسان وعالمات يوم القيامة،
االنطالقية
فأردت أن تفهم حقيقة هذه المحاور لتسترشد بها في حياتك
اليومية ،فسألت المحاضر ليرشدك إلى حديث جامع لهذه
المحاور ،فأرشدك إلى حديث جبريل عليه السالم.
يستظهر المتعلم القدر
المهمات:
 البحث عن حديث جبريل .وقراءته جيدا وحفظهالمحفوظ من القرآن
 طل قائمة الكت التي تفهم من لخاللها معاني الحديث منالكريم والحديث النبوي
أستاذك.
 استلخراج داللة الحديث وكيفية العمل به من تلك الكت .الشريف ،ويشرحه
مقومات الدين
 عرض الحديث الشريف.اإلسالمي
شرحا صحيحا،
 التعريف بالصحابي راوي الحديث (عمر بن اللخطا رضي  -التركيز على القراءةحديث (اإليمان
هللا عنه)
الجيدة والفهم الصحيح
ويحسن استعماله
واإلسالم واإلحسان).
لقراءة
التالميذ
متابعة
لألستاذ،
النموذجية
القراءة
للحديث.
واالستدالل به في
موارد معرفية
أستاذهم.
 استلخالص اإلرشادات(العناصر المفاهيمية)  -قراءات فردية اقتدائية
الوضعيات المناسبة.
التربوية للتطبي
 التعرف على معاني المفرداتولالستشهاد.
 اإليضاح والتحليل( :معنى اإلسالم ،معنى اإليمان ،حقيقةالساعة وعالماتها).
اإلحسانّ ،
 ما ُيرشد إليه الحديث.التعرف على راوي الحديث وتمثل ّ لخصاله
موارد منهجية
ّ
الراوي للحديث وللس ّنة النبوية ال ّ
شريفة.
 بيان لخدمة ّوزارة التربية الوطنية

الحجم
الزمني

 10سا

03

المخططات السنوية

يعدد المتعلم أركان
اإليمان الستة،
ويعرف بحقيقة
ّ

ا أسس العقيدة

اإليمان باليوم ادآلخر،
والقضاء والقدر،
وأثرهما في الحياة،
ويحسن عرضها
مبرزا أثرهما في
سلوكه.

وزارة التربية الوطنية

صحة الحديث وفائدة
 بيان أهمية الترجمة في معرفة درجة ّذلك في الحفاظ على الس ّنة النبو ّية.
ـ الحفظ الج ّيد ،جودة القراء مع حسن األداء
التعرف على معاني المفردات.
ّ
 تحليل واستثمار الحديث في المواقف الملختلفة. استلخراج الفوائد واإلرشادات. واالستدالل المنطقي ،وحسن االستعمال ،والتكرار المفيد.ــ الوضعية االنطالقية :تفاجأ أحمد وأبوه بنتائج الفصل
عــرض الوضعـية
الدّ راسي الّتي كانت دون المستوى مقارنة بما كان
االنطالقية
يتحصل عليه من قبل ،فسأله أبوه :ما سب تراجعك عن
ّ
بني؟
مستوى االمتياز الّذي اعتدته يا ّ
بالرضا بقضاء
أحمد :ا ّنه مكتو هللا يا أبي ونحن مطالبون ّ
ومره.
هللا وقدره ،حلوه ّ
بني هذا فهم لخاطئ للقضاء والقدر فقد جعل هللا
األ  :يا ّ
تعالى أسبابا لل ّنجاح أو الفشل فابحث عن اللخلل وال تعلّ
الفشل على القضاء والقدر.
علي األمور يا أبي ،رجاء ه ّ
ال شرحت لي
أحمد :الختلطت
ّ
مبسط.
الموضوع بأسلو
ّ
األ  :زادك هللا علما ونفعك به يا بني ،تعال نتدارس ليتب ّين
الركن من أركان اإليمان
الصحيح لهذا ّ
لك الفهم ّ
المهمات:
 التعرف على معنى القضاء والقدر تحديد مرات اإليمان بالقضاء والقدراإليمان بالقضاء والقدر
 .بيان آثار اإليمان بالقضاء والقدر. تعريف القضاء.موارد معرفية
 التركيز على اإليمان(العناصر المفاهيمية)  -تعريف القدر.
بالقضاء والقدر لخيره
 مفهوم اإليمان بالقضاء والقدر.وشره.
ّ
 مرات اإليمان بالقضاء والقدر. -األلخذ باألسبا وعدم االحتجاج بالقضاء
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والقدر – .آثار اإليمان بالقضاء والقدر.

 التأكيد على األلخذباألسبا (التو ّكل على هللا)
والتحذير من (التواكل)
 من صفات هللا تعالى:(العالم ،المريد ،القادر)

العبـــــــــادات

 التنبيه على أن القضاء والقدر من الغيبيات.موارد منهجية
 التركيز على أثر اإليمان باليوم ادآلخر في حياة المسلم. تربية المتعلم على مراقبة هللا له في كل األحيان. ترتي األركان ،واالستدالل على وجو اإليمان بها منلخالل النصوص الشرعية ،والعمل بادآثار.
 آثار اإليمان في سلوك المؤمن .مظاهر سلوكية تبرز هذااإليمان في حياة المسلم (أصد وألتزم) .وبكشف ذلك
معايير ومؤشرات من أهمها:
 الجوان العقلية لإليمان –الجوان الروحية لإليمانالقضاء والقدر- ،آثار اإليمان بالقضاء والقدر.
ــ الوضعية االنطالقية :قرر والدك زيارة البقاع المقدسة
عــرض الوضعـية
ألداء مناسك العمرة وأردت أن تساعده في ذلك وتبين له
االنطالقية
كيفية أدائها
يعرف المتعلم كيفية
المهمات:
 التعرف على العمرة وأحكامهاأداء الحج والعمرة أداء
 تدري والدك عمليا على كيفية أداء مناسك العمرةصحيحا ،ويتحكم في
 تقديم كلمة عن الحكمة من العمرةالعمرة وأحكامها وحكمها  -تعريف العمرة لغة واصطالحا.
عرضها وبيان
حكمها.
معرفية
موارد
 التركيز على أن العمرةحِكمهما.
(العناصر المفاهيمية)  -أركانها.
مدرسة للسلوك.
 كيفية أداء العمرة. بيان أهمية العمرة. الحكمة من العمرة. ترتي العبادات.موارد منهجية
 -ذكر األحكام والحكم حس األولويات والعرض المناس .

وزارة التربية الوطنية
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يقدر مكانة األسرة

عــرض الوضعـية
االنطالقية

ويعرف أحكام اإلسالم
في بنائها والمحافظة
عليها ،ويحرص على

األلخــــــال وادآدا اإلسالمية

حسن العالقة مع
األقار والجيران.

حسن الجوار
موارد معرفية
(العناصر المفاهيمية)

موارد منهجية

وزارة التربية الوطنية

 معرفة أن االمتثال ألمر هلل وااللتزام بسنة نبيه محمد صلىهللا عليه وسلم هو سلوك المؤمن.
 التركيز على أن العمرة مدرسة للسلوك.ــ الوضعية االنطالقية :يسكن بجواركم جار فظ عبوس ال
تحلم بابتسامته وكنت تبغضه إال أن ما لخفف هذا البغض هو
نصائح والدك وتوصيته بالجار وعرفت الحقا أن الرسول
ار
ج ْبريل ُ ُيوصِ ينِي بِ َ
صلى هللا عليه وسلم قالَ ﴿:ما َزال َ ِ
الج ِ
س ُي َو ِّر ُثه ﴾حديث م ّتف عليه
َح َّتى َظ َن ْنتُ أ ّن ُه َ
السالم على الوص ّية بالجار؟
ألح س ّيدنا جبريل عليه ّ
لماذا َّوما داللة ذلك؟
ــ ما هي مكانة الجار في المنظومة االجتماعية للمسلمين؟
وهل هي نفسها إذا كان الجار
غير مسلم؟
ـــ ث ّم لماذا التركيز على حسن الجوار وما لذي سنستفيد
منه؟
وتمعن ،ث ّم استلخلص اإلجابة على كل ّ هذه ال ّتساؤالت
ـــ اقرأ
ّ
المهمات:
 .التعرف على معنى حسن الجوار.
 بيان مكانة الجار في اإلسالم. ذكر مظاهر حسن الجوار ،وآثار حسن الجوار على حياةالفرد والمجتمع.
 مفهوم حسن الجوار. مكانة الجار في اإلسالم. مظاهر حسن الجوار. -آثار حسن الجوار على حياة الفرد والمجتمع – .األثر.

 التصرف المستند إلى الضوابط األلخالقية واألحكامالشرعية.
 التوظيف المناس للوضعيات. -العرض المنهجي لألحكام.
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السلوكية المستهدفة.
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عــرض الوضعـية
االنطالقية

يعرف المتعلم محطات
بارزة من سيرة
الرسول صلى هللا عليه
وسلم (من صلح

السيرة النبوية والقصص

الحديبية إلى الوفاة)،

فتح مكة
موارد معرفية
(العناصر المفاهيمية)

ويسردها ،مستلخلصا
العبر منها ،ويعبر
بسلوكه عن االقتداء
بها ومواقف من حياة

وزارة التربية الوطنية

عــرض الوضعـية
االنطالقية

 تحليل المواقف والسلوكات والظواهر.إدراك أن:
 السيرة مرجع األلخال اإلسالمية إبراز الجوان النفسية للسلوكات المحمودةآثار السلوكات المذمومة على الحياة االجتماعيةالسادسة للهجرة عقد
ــ الوضعية االنطالقية :في السنة ّ
بي صلى هللا عليه وسلم اتفاقية صلح مع قريش في
ال ّن ّ
السلم وتجن ّ الحر ،
منطقة تس ّمى الحديبية ،إلحالل ّ
وكانت إحدى بنود هذه االتفاقية تقتضي أال يتعاون أحد
ضت وعدها ،وأعانت
أي ُمعتد ،لكنّ قريشا َن َق َ
الطرفين مع ِّ
قبيلة بكر المتحالفة معها على العدوان على قبيلة بني
والسالم ،فكان
الصالة
ّ
لخزاعة المتحالفة مع الن ّب ّي عليه ّ
قرار الحر من الن ّب ّي لردّ العدوان ،ونصرة للمظلوم.
كيف ّوالسالم لفتح م ّك َة؟ وكيف
الصالة
ّ
بي عليه ّ
لخطط ال ّن ّ
كان ردّ قريش؟
 وماذا يمكننا أن نستلخلص من فوائد وعبر من دراستنالها؟
المهمات:
 التركيز على السرد الجيدّ
المكرمة
 اإلشارة إلى مكانة مكةّ
ّ
باألسبا
ُ
واأللخذ
ل
ك
التو
 التعرف على معنىباستلخدام المصادر
ُ
 ذكر أهمية فتح م ّكة ونتائجهالموثوقة.
المكرمة
 مكانة م ّكةّ
 استلخالص العبرلفتح م ّك َة
 ص ْل ُح الحديبي ِة تمهيدِ
والمواقف لالسترشاد
 التو ّكل ُ واأللخذ ُ باألسبا السير إلى م ّكةواالقتداء.
 فتح م ّكة (األسبا  ،الفتح ،النتائج)ــ الوضعية االنطالقية :في لخرجة ميدانية نظمتها متوسطتك
لزيارة مقر الشرطة انتبهت إلى وثيقة معلقة على الجدران
بعنوان اإلعالن العالمي لحقو اإلنسان فاكتشفت أثناء
قراءتها أنها تتقاطع مع بعض عبارات لخطبة حجة الوداع
عد إلى نص لخطبة حجة الوداع وقم بـــ:
المهمات:
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أولي العزم من
الرسل )نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى
(عليهم السالم ويقتدي
بهم في حياته،

حجة الوداع.

موارد معرفية
(العناصر المفاهيمية)

ويحترم اللخلفاء
الراشدين.فاء
الراشدين.

عــرض الوضعـية
االنطالقية

وفاة النبي صلّى هللا
عليه وسلم
موارد معرفية
(العناصر المفاهيمية)
موارد منهجية

حجة الوداع.
ــ ذكر أهم ما جاء من أحكام في لخطبة ّ
ــ .بيان المبادئ واأللخال اإلنسانية التي تضمنتها لخطبة
حجة الوداع.
 حجة الوداع (المناسبة ،أهم األعمال التي قام بها رسولهللا صلى هللا عليه وسلّم :تعليم الصحابة رضي هللا عنهم
مناسك الحج وإلقاء لخطبة حجة الوداع)
 .بيان المبادئ األلخال اإلنسانية التي تضمنتها لخطبةحجة الوداع
 العادات والممارسات الجاهلة الواردة في اللخطبة حسموقف اإلسالم منها
ــ الوضعية االنطالقية :استمعت إلى ادآية القرآنية" وما
محمد إال رسول قد لخلت من قبله الرسل إفإن مات أو قتل
انقلبتم على أعقابكم ."...فحفزتك على البحث في عالقة هذه
ادآية بوفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وظروفها.
المهمات:
 الحديث عن مرض النبي صلى هللا عليه وسلم ووفاته. عرض وصايا النبي صلى هللا عليه وسلم في مرض وفاته بيان موقف الصحابة من موت النبي صلى هللا عليه وسلم وفاة النبي صلّى هللا عليه وسلم( :مرضه ،استلخالفه ألبيبكر الصدي رضي هللا عنه في الصالة بالمسلمين ،زيارة
شهداء أحد ،االلتحا بالرفي األعلى ،دفنه ببيت عائشة
رضي هللا عنها)
السرد باستخدام المصادر الموثوقة.
 منهجية ّ ترتي األحداث والمواقف ،والبحث عن األثر.استلخالص العبر وتحليل المواقف لالسترشاد واالقتداء في
الحياة العملية.

معـــــــالجـــــــــة للمقطــــــــع
التقـــــويـــــــم الفصلـــــــــــــــي 2
وزارة التربية الوطنية

 التركيز على السرد الجيدباستلخدام المصادر
الموثوقة.
 استلخالص العبروالمواقف لالسترشاد
واالقتداء.

 التركيز على السرد الجيدباستلخدام المصادر
الموثوقة.
 استلخالص العبروالمواقف لالسترشاد
واالقتداء.
 استغالل نماذج من ألخالالرسول ـ صلى هللا عليه
وسلم قوال وعمال.
 -التأكيد على حسن االقتداء
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المقطع الثالث (الفصل الثالث):
مستوى من الكفاءة المضامين والموارد
توجيهات من المنهاج
هيكلة تعلّمات المقطع
الميدان
والوثيقة المرافقة
الختامية
الحديث النبوي الشريف (مقومات الدين اإلسالمي) ،اإليمان بالقضاء والقدر ،العمرة أحكامها وحكمها،
حسن الجوار ،فتح مكة ،حجة الوداع ،وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم
المكتسبات القبلية للمقطع

القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

عــرض الوضعـية ــ الوضعية االنطالقية :يؤمن المسلم بح ّ والديه
برهما وطاع ُتهما واإلحسانُ
االنطالقية
عليه ،وأ ّنه واج عليه ُّ
إليهما ،ألنّ
ّ
َ
وتقديرهما ،وحذر من
هللا أوج علينا طاعتهما
َ
ّ
يستظهر المتعلم القدر
عقوقهما .وفي هذا الحديث الشريف جاء السؤال من
ّ
أعرابي يريد أن يعرف الكبائر من الذنو .فما كان
المحفوظ من القرآن
جوا نب ّينا الكريم
الكريم والحديث النبوي
المهمات:
ّ
 التعرف على الكبائر من الذنوالشريف ،ويشرحه
 ذكر بعض مظاهر عقو الوالدينشرحا صحيحا،
اء  -استلخالص اإلرشادات والفوائد من الحديث الشريف
عقو الوالدين « َج َ
أَ ْع َر ِاب ّيُ ......ث َّم ُعقُو ُ  -عرض الحديث الشريف.
ويحسن استعماله
ا ْل َوالِدَ ْي ِن ...ه َُو فِي َها  -التعريف براوي الحديث (عبد هللا بن عمرو بن
واالستدالل به في
العاص بن وائل القرشي رضي هللا عنه)
َكا ِذ »
رواه البلخاري  -القراءة النموذجية لألستاذ ،متابعة التالميذ لقراءة
الوضعيات المناسبة.
موارد معرفية
أستاذهم.
(العناصر المفاهيمية)  -قراءات فردية اقتدائية
 التعرف على معاني المفردات اإليضاح والتحليل( :تعريف الكبائر ،مفهوم عقوالوالدين ،ملخاطر عقو الوالدين ،مظاهر عقو
بر الوالدين)
بر الوالدين ،مظاهر ّ
الوالدين ،فضل ّ
 ما يرشد إليه الحديث.التعرف على راوي الحديث وتمثل ّ لخصاله
موارد منهجية
ّ

وزارة التربية الوطنية

الحجم
الزمني
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عــرض الوضعـية
االنطالقية
يقدر مكانة األسرة

األلخــــــال وادآدا اإلسالمية

ويعرف أحكام اإلسالم
في بنائها والمحافظة
عليها ،ويحرص على
حسن العالقة مع
األقار والجيران.

الراوي للحديث وللس ّنة النبوية ال ّ
شريفة.
 بيان لخدمة ّصحة الحديث
 بيان أهمية الترجمة في معرفة درجةّ
وفائدة ذلك في الحفاظ على الس ّنة النبو ّية.
ـ الحفظ الج ّيد ،جودة القراء مع حسن األداء
التعرف على معاني المفردات.
ّ
 تحليل واستثمار الحديث في المواقف الملختلفة. استلخراج الفوائد واإلرشادات.واالستدالل المنطقي ،وحسن االستعمال ،والتكرار
المفيد.
ــ الوضعية االنطالقية :بمناسبة العيد األضحى المبارك
فتحت صفحتك على الفيسبوك وكتبت رسالة تهنئة
بالمناسبة ألفراد عائلتك ثم لبرهة تراجعت عن هذا
القرار سالخرا من هذا التواصل االفتراضي وقررت
زيارة العائلة.
المهمات:
الرحم.
ــ التعرف على مفهوم صلة ّ
 حكم صلة الرحم.الرحم ومفاسد قطعها.
 بيان حكم قطع صلة ّالرحم وفوائدها.
 -ذكر ثوا صلّة ّ

الرحم
صلة ّ
الرحم.
 مفهوم صلة ّموارد معرفية
(العناصر المفاهيمية)  -حكم صلة الرحم.

موارد منهجية

الرحم.
 حكم قطع صلة ّ مفاسد قطع صلة األرحام.الرحم.
الرحم.
 فوائد ص ّلة ّ ثوا ص ّلة ّ التصرف المستند إلى الضوابط األلخالقية واألحكامالشرعية.

 التوظيف المناس للوضعيات. العرض المنهجي لألحكام. تحليل المواقف والسلوكات والظواهر.إدراك أن:
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الرحم من واجبات
 بيان أنّ صلة ّالمسلم.
 ضرورة التنبيه على مفاسد قطعصلة األرحام.
 التركيز على وضعيات من واقعالمتعلمين.

 10سا
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السيرة النبوية والقصص

يعرف المتعلم محطات
بارزة من سيرة
الرسول صلى هللا عليه
وسلم (من صلح
الحديبية إلى الوفاة)،
ويسردها ،مستلخلصا
العبر منها ،ويعبر
بسلوكه عن االقتداء
بها ومواقف من حياة
أولي العزم من
الرسل )نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى
(عليهم السالم ويقتدي
بهم في حياته،
ويحترم اللخلفاء
الراشدين.

 السيرة مرجع األلخال اإلسالمية إبراز الجوان النفسية للسلوكات المحمودةآثار السلوكات المذمومة على الحياة االجتماعيةعــرض الوضعـية ــ الوضعية االنطالقية :لخاطبك زميلك قائال كيف يمكن
لنا أن نكون مثل هؤالء الصحابة رضوان هللا عليهم في
االنطالقية
ألخالقهم العالية وتجردهم وتضحيتهم في سبيل الرسالة
المحمدية.
أثر فيك هذا السؤال فاتفقت معه على أن تبحث معه عن
نماذج وصور من سيرة هؤالء الصحابة لالقتداء
وااللتزام بها
المهمات:
 إبراز بعض النماذج والصور من سيرة اللخلفاءعبر ودروس من سيرة الراشدين.
اللخلفاء الراشدين
 استلهام الدروس والعبر من هذه النماذج والصور ترجمة ملختصرة لكل لخليفة من اللخلفاء الراشدين.موارد معرفية
(العناصر المفاهيمية)  -أهم مناق كل لخليفة.
 أه ّم األعمال التي قام بها كل لخليفة أثناء لخالفتالسرد باستخدام المصادر الموثوقة.
 منهجية ّموارد منهجية
 ترتي األحداث والمواقف ،والبحث عن األثر.استلخالص العبر وتحليل المواقف لالسترشاد واالقتداء
في الحياة العملية.

معــــــــــــالجـــــــــة للمقطــــــــــع
التقـــــويـــــــم الفصلــــــــــــــــي 0
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 استثمار معارف التالميذ القبليةفي الموضوع من حيث االطالع
على سير اللخلفاء.
 استلخالص العبر والدروس منبعض مواقفهم النيرة للحفظ
واالقتداء.
عبر ودروس من سيرة اللخلفاء
الراشدين:
-1أبو بكر الصدّ ي رضي هللا عنه
-2عمر بن اللخطا رضي هللا عنه
-3عثمان بن عفان رضي هللا عنه
-4علي بن أبي طال رضي هللا
عنه

 10سا

 1سا
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سنوي للتّقويم البيداغوجي:
ـــ المخطّط ال ّ
الكفاءة الختامية

الفصل

2ـ يستظهر المتعلم القدر المحفوظ من
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،
ويشرحه شرحا صحيحا ،ويحسن
استعماله واالستدالل به في الوضعيات
المناسبة.

الفصل األول

الفصل الثاني

الوضعيات

معايير التحكم في الكفاءة

الوضعية البسيطة  -يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم (سورة النبأ :اآليات« :من 10إلى

األولى
 ،)»01مع الفهم الصحيح للنص الشرعي.
 كتابة النص الشرعي الكتابة صحيحة وضبط النص بالشكل التام. بيان معاني بعض المفردات (من مفردتين إلى ثالث) استخالص االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد.الوضعية البسيطة  -ال ّتعريف االصطالحي (ال ّشرعي) للمفهوم الذي تتناوله الوضعية المقترحة.
 بيان الحكم ال ّشرعي المتعلّق بالوضعية ،والحكمة منه.الثانية
-1يعدد المتعلم أركان اإليمان الستة،
 االستشهاد بدليل شرعي مناسب للحكم الشرعي ،أو القيم المتضمّنة في الوضعيةويعرف بحقيقة اإليمان باليوم ادآلخر،
ّ
 مالءمة المنتج لنص الوضعيةالوضعية
والقضاء والقدر ،وأثرهما في الحياة،
 استخدام األدلة الشرعية واالستدالل المناسب للدعم والتأكيداإلدماجية
ويحسن عرضها مبرزا أثرهما في
 حسن استثمار المكتسبات وعرضها بشكل مناسبسلوكه.
 احترام حجم المنتج المطلوب ترابط األفكار وانسجامها فيما بينها-3يعرف كيفية أداء الحج أداء صحيحا،
ويتحكم في عرضها وبيان حِكمهما.
 توظيف مصطلحات تنتمي إلى الحقل الداللي للموضوع خلو المنتج من األخطاء اللغوية النحوية والصرفية واإلمالئية احترام عالمات الوقف الرسم اإلمالئي الصحيح حسن العرض ووضوح الخط األصالة والتميز وّ هو إّبداء الرأي مع التعليل وبروز شخصية المتعلم يستظهر المتعلم المحفوظ من الحديث النبوي الشريف (مقومات الدين اإلسالمي)2ـ يستظهر المتعلم القدر المحفوظ من
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،الوضعية البسيطة حديث «اإليمان واإلسالم واإلحسان» مع الفهم الصحيح للنص الشرعي.
 كتابة النص الشرعي الكتابة صحيحة وضبط النص بالشكل التام.األولى
ويشرحه شرحا صحيحا ،ويحسن
 بيان معاني بعض المفردات (من مفردتين إلى ثالث) -استخالص االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد.

وزارة التربية الوطنية
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الفصل الثالث

استعماله واالستدالل به في الوضعيات
 ال ّتعريف االصطالحي (ال ّشرعي) للمفهوم الذي تتناوله الوضعية المقترحة. بيان الحكم ال ّشرعي المتعلّق بالوضعية ،والحكمة منه.المناسبة.
الوضعية البسيطة  -االستشهاد بدليل شرعي مناسب للحكم الشرعي ،أو القيم المتضمّنة في الوضعية
 حسن التعبير عن حقيقة األيمانالثانية
 حسن التصرف في العبادة والسلوك – 1يعدد المتعلم أركان اإليمان الستة،
 مالءمة المنتج لنص الوضعيةالوضعية
ويعرف بحقيقة اإليمان باليوم ادآلخر،
ّ
 استخدام األدلة الشرعية واالستدالل المناسب للدعم والتأكيداإلدماجية
والقضاء والقدر ،وأثرهما في الحياة،
ويحسن عرضها مبرزا أثرهما في
 حسن استثمار المكتسبات وعرضها بشكل مناسبسلوكه.
 احترام حجم المنتج المطلوب ترابط األفكار وانسجامها فيما بينها – 3ويقدر مكانة األسرة ويعرف أحكام
 توظيف مصطلحات تنتمي إلى الحقل الداللي للموضوعاإلسالم في بنائها والمحافظة عليها،
 خلو المنتج من األخطاء اللغوية النحوية والصرفية واإلمالئيةويحرص على حسن العالقة مع األقار
 احترام عالمات الوقفوالجيران.
 الرسم اإلمالئي الصحيح حسن العرض ووضوح الخط األصالة والتميز وّ هو إّبداء الرأي مع التعليل وبروز شخصية المتعلمُ
......ث َّم
2ـ يستظهر المتعلم القدر المحفوظ من
الوضعية البسيطة  -يستظهر المتعلم المحفوظ من الحديث النبوي الشريف « َجا َء أَعْ َر ِابيّ
ُعقُ ُ
ْن ...ه َُو فِي َها َكاذِب» مع الفهم الصحيح للنص الشرعي.
األولى
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،
وق ْال َوالِدَ ي ِ
 كتابة النص الشرعي الكتابة صحيحة وضبط النص بالشكل التام.ويشرحه شرحا صحيحا ،ويحسن
 بيان معاني بعض المفردات (من مفردتين إلى ثالث)استعماله واالستدالل به في الوضعيات
 استخالص االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد.المناسبة.
 ال ّتعريف االصطالحي (ال ّشرعي) للمفهوم الذي تتناوله الوضعية المقترحة. بيان الحكم ال ّشرعي المتعلّق بالوضعية ،والحكمة منه. – 1ويقدر مكانة األسرة ويعرف أحكام
اإلسالم في بنائها والمحافظة عليها ،الوضعية البسيطة  -االستشهاد بدليل شرعي مناسب للحكم الشرعي ،أو القيم المتضمّنة في الوضعية
الثانية
 حسن التعبير عن حقيقة األيمان -حسن التصرف في العبادة والسلوك

وزارة التربية الوطنية
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ويحرص على حسن العالقة مع األقار
والجيران.
 – 3يعرف المتعلم محطات بارزة من
سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم (من
صلح الحديبية إلى الوفاة) ،ويسردها،
مستلخلصا العبر منها ،ويعبر بسلوكه عن
االقتداء بها ومواقف من حياة أولي
العزم من الرسل )نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى( عليهم السالم ويقتدي
بهم في حياته ،ويحترم اللخلفاء
الراشدين.
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الوضعية
اإلدماجية

 مالءمة المنتج لنص الوضعية استخدام األدلة الشرعية واالستدالل المناسب للدعم والتأكيد حسن استثمار المكتسبات وعرضها بشكل مناسب احترام حجم المنتج المطلوب ترابط األفكار وانسجامها فيما بينها توظيف مصطلحات تنتمي إلى الحقل الداللي للموضوع خلو المنتج من األخطاء اللغوية النحوية والصرفية واإلمالئية احترام عالمات الوقف الرسم اإلمالئي الصحيح حسن العرض ووضوح الخط -األصالة والتميز وّ هو إّبداء الرأي مع التعليل وبروز شخصية المتعلم
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سنوي للمراقبة المستم ّرة:
 3ــ المخطّط ال ّ
المادة

الفصل
األول

األسبوع

الميدان

المقطع

التعلمات المستهدفة بالتقويم
الوقفة :2
وضعيات الستظهار المحفوظ من القرآن الكريم

األسبوع ( 03القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف +العقيدة
من شهر

أكتوبر

التربية اإلسالمية

الثاني

األسبوع 02
من شهر
فيفري

الثالث

األسبوع 00
من أفريل

اإلسالمية +العبادات)

الوقفة :1

 وضعيات شفهية وضعيات بسيطة أومركبة (إدماجية) كتابية

(القرآن الكريم والحديث المقطع البيداغوجي
النبوي الشريف +العقيدة
الثاني

وضعيات الستظهار المحفوظ من الحديث النبوي
الشريف وحسن استعماله واالستدالل به في
ويعرف بحقيقة اإليمان باليوم
الوضعيات المناسبة،
ّ

(القرآن الكريم والحديث

 وضعيات شفهيةالوقفة :3
وضعيات الستظهار المحفوظ من الحديث النبوي  -وضعيات بسيطة أو
الشريف وحسن استعماله واالستدالل به في
مركبة (إدماجية) كتابية
الوضعيات المناسبة ،ويقدر مكانة األسرة ويعرف

اإلسالمية)

النبوي الشريف +
األخالق واآلداب
اإلسالمية)

وزارة التربية الوطنية

وحسن استعماله واالستدالل به في الوضعيات
المقطع البيداغوجي
ويعرف بحقيقة اإليمان باليوم ادآلخر،
المناسبة،
ّ
األول
والقضاء والقدر ،وأثرهما في الحياة ،ويحسن
عرضها مبرزا أثرهما في سلوكه .ويعرف كيفية أداء
الحج أداء صحيحا ،ويتحكم في عرضها وبيان
حِكمهما.

مالحظات
 وضعيات شفهية وضعيات بسيطة أومركبة (إدماجية) كتابية

ادآلخر ،والقضاء والقدر ،وأثرهما في الحياة ،ويحسن
عرضها مبرزا أثرهما في سلوكه.

المقطع البيداغوجي
الثالث

أحكام اإلسالم في بنائها والمحافظة عليها ،ويحرص
على حسن العالقة مع األقار والجيران.
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